
 

 

 

 משאבותלמטופלים עם   9102טופס רפואי לקייטנה 

 

 

 

 

  באחריות ההורה לדאוג כי הטפסים המלאים התקבלו באגודה במיילoffice@jdrf.org.il 

 ה למחנה/טרם יציאת הילד, חובה לדווח למינהלת המחנה על כל אירוע חריג מבחינה בריאותית . 

 וי הטופס בצורה מלאה ומדויקתאנא הקפידו על מיל. הצוות הרפואי יתבסס על טופס רפואי זה בעת טיפולו בילדכם, במחנה! 

 נא לשלוח טופס מעודכן , נוי בתכניתבמידה ויש שי 

 

 

 

  __________: תאריך אבחון  ______ :כיתהבוגר   ___________________________: שם הילד

A1C אחרון :______                       

              _____________: (ימולא במחנה) החלפת פרפריתאחרון לתאריך 

 ________: סוג המשאבה   _______________:  סוליןסוג אינ__  __________: בסיס-תוכנית בזאלי

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 __________: יטנהיבק____  _____: 'יח___  ______: שעה

 __________: בקייטנה_________  : 'יח_________  : שעה

 __________: בקייטנה_________  : 'יח_________  : שעה

 __________ :בקייטנה_________  : 'יח_________  : שעה

 _________  :בקייטנה_________  : 'יח_________  : שעה        

 _________ :בקייטנה_________  : 'יח_________  : שעה        

 

  בולוס

 _______(: ד סוכריע)מעל ________  : פקטור תיקון  ________: ספירת פחמימות_______  : שעה

 _______(: יעד סוכר)מעל ________  : פקטור תיקון________  : ספירת פחמימות_______  : שעה

 _______(: יעד סוכר)מעל ________  : פקטור תיקון________  : ספירת פחמימות_______  : שעה
 

 _______________ -בוקר :  מינון אינסולין בזאלי

                 _______________ -לילה                                
                                  

mailto:office@jdrf.org.il


 

 

 :כנית זריקות חלופיתת

 

 

 

 

 

 

בהתאם למדידה מקבלים המדריכים מן הרופאים . במהלך המחנה ישנם זמנים מסודרים למדידת סוכר מספר פעמים ביום ובמהלך הלילה*

 (.  ועוזרים בעת הצורך)הם מעבירים זאת לילדים , הזמןוהפעילות שנעשית באותו , מינוני אינסולין ההולמים את מידת הסוכר

 

 

 

 _____________: כיתהבוגר _____________________________ : ם הילדש

 

 :במחנהאנא מלאו בתשומת לב רבה את השאלות הבאות במטרה להבטיח את השתלבותו של ילדכם 

 

 לא  כן   : מודעות להיפו_____ : וןתאריך האירוע האחר? _____ כמה פעמים: אירוע היפו קשה בעבר

 _________________  : סוג גלוקומטר_______________ : סוג הסנסור.   לא כן   : שימוש בסנסור

 __________________________________________    פרט, לא כן   : אשפוזים הקשורים לסוכרת

 

 לא  כן   : לא                          בהזרקת אינסולין כן   ? ת בבדיקת סוכר/תך עצמאי/האם ילדך

 לא כן   : לא        בהחלפת ציוד כן   : לא                במתן בולוס כן   : בתפעול המשאבה

 

 _______________________________________________ פרט, לא כן   : מחלות מלבד סוכרת

   __________________________________________________ פרט, לא כן   : רגישות לתרופות

 _________________________________________________ פרט, לא כן   : רגישויות אחרות

 _____________________: מינון________________________________   : וליןתרופות מלבד אינס

 

 

 ..(למשל ללמוד לספור פחמימות)? רגשי שאתה חושב שיש לעבוד עליו עם ילדך במחנה/ רפואי/ יעד חברתי

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 בוקר

 ______________ : מתחת ל

 ________ -ל________ בין 

 ________ -ל________ בין 

 _________________: מעל

 

 צהריים

 ______________ : מתחת ל

 ________ -ל________ בין 

 ________ -ל________ בין 

 _________________: מעל

 

 ערב

 ______________ : מתחת ל

 ________ -ל________ בין 

 ________ -ל________ בין 

 _________________: מעל

 

 לילה

 ______________ : מתחת ל

 ________ -ל________ בין 

 ________ -ל________ בין 

 _________________: מעל
 



 

 

 ('הפרעות אכילה וכו, התקפי חרדה, הרטבת לילה: 'לדוג)חברתיות נוספות /רגשיות/הערות רפואיות

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

      _______________: חתימה    _____________________: נייד ההורה ______________________: שם ההורה

 _____________________: ס"עו/חתימת האחות_   _____________________: ס"עו/שם האחות

 

 

 (:למחנהנים הרפואיים הכתובים לעיל ואת יציאת הילד מאשר בזאת את הנתו)פרטי הרופא 

 _________________________ : חתימה וחותמת________________________             : שם הרופא

 ____________________________: שם מרפאה______              _________________: נייד הרופא


