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הועדה להתאמה מגדרית – דף הסבר
אם קיבלתם דף הסבר זה ,סימן שהתחלתם את התהליך בועדה הבוחנת את התאמתכם לעבור
ניתוח להתאמה מגדרית.
לפי נוהל משרד הבריאות ,התהליך בועדה נמשך כשנה לפחות .במהלך שנה זו תפגשו עם כל חברי
הועדה לפחות פעם אחת ועם הפסיכולוגית כ 6-פעמים.
מטרת הפגישות עם הרופאים הינה חוות דעת מקצועית ,כל רופא בתחום התמחותו ,לגבי המשך
התקדמות בתהליך מבחינה רפואית.
מטרת הפגישות עם הפסיכולוגית הינה היכרות אישית ,הכנה רגשית לניתוח ,ליווי ותמיכה בזמן
התהליך בועדה.
חברי הועדה הינם:
ד"ר רויטל עמיעז – פסיכיאטרית ,יו"ר הועדה.
ד"ר אלון לירן – פלסטיקאי.
ד"ר ליאנה טריפטו – אנדוקרינולוגית.
ד"ר רויטל ארבל – גניקולוגית.
ד"ר נעם כתרי – אורולוג.
אילה עובדיה – פסיכולוגית.
תמר שפס – פסיכולוגית.
נינה הלוי – נציגת הציבור.
ד"ר יעל הראל – גניקולוגית.
בנוסף ,גב' זיוה מרגלית ,הינה מזכירת הועדה וגם היא שותפה בליווי הפונים.

בסוף התהליך ,תוזמנו לועדה בה יישבו כל חבריה (אפשר להגיע עם מלווה אחד) .בפגישה זו
הפסיכולוגית תציג אתכם ,בנוסף ,תציגו את עצמכם ותישאלו מספר שאלות על-ידי חברי הועדה.
לאחר מכן ,תעודכנו האם הועדה אישרה את זכאותכם לניתוח על חשבון קופת החולים אליה
אתם משתייכים.
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על-מנת שתוכלו לעקוב אחר התהליך שלכם בועדה ,מצורפת טבלה בה תוכלו לסמן אצל איזה
רופא כבר ביקרתם ,תאריך הפגישה ,האם עליכם להגיע לביקור נוסף וכו.
תאריך

מטפל

טופס 17

הערות (פגישה
נחוצות)....

נוספת,

בדיקות

ד"ר רויטל עמיעז
(בניין פסיכיאטריה)
ד"ר אלון לירן
(מרפאות חוץ ,אגף )2
ד"ר רויטל ארבל
(מרפאות חוץ ,אגף )2
ד"ר ליאנה טריפטו-שקולניק
(מכון אנדוקריני ,בניין סכרת
ואנדוקרינולוגיה ,קומה )2
ד"ר נעם כתרי
(בניין מרכזי ,מכון אורולוגי)

* פגישות עם אילה/תמר______ ,______ ,______ ,______ ,______ ,______ ,_____ :
* בניין מרכזי ,מעליות מזרחיות ,קומה  ,1מחלקת פלסטיקה ,במסדרון עד הסוף ואז שמאלה
הסבר לגבי טפסי ( 17התחייבות מקופת החולים למימון הפגישות בבית החולים):
הפגישה הראשונה תמיד תיערך אצל הפסיכולוגית .לאחר שתקבעו את הפגישה ,תשלח אליכם
בקשה להתחייבות ,אותה באחריותכם לממש מול קופת החולים.
• עבור הפגישות עם רופאי הועדה יש להמציא לכל פגישה טופס  17ייעודי.
• עבור הפגישות עם מקצועות בריאות הנפש (פסיכולוגית/פסיכיאטרית) קיימים מספר
סוגים של טפסי :17
 )1הראשון הינו טופס  ,17מנוי אבחוני ,הכולל בתוכו את שני המפגשים הראשונים.
 )2לאחר מיצוי מפגשים אלו ,יהיה עליכם להמציא טופס המשך ,שנקרא מנוי קצר ,הכולל
בתוכו  6פגישות.
 )3לאחר מיצוי מפגשים אלו ,ובמקרה הצורך ,יהיה עליכם להמציא טופס המשך ,שנקרא
מנוי ארוך ,הכולל בתוכו  30פגישות.
לקביעת תור ראשוני או שאלות נוספות ,ניתן לצור קשר עם זיוה מרגלית:
Ziva.margalit@sheba.health.gov.il
טלפון – 03-5302677
בהצלחה,
חברי הועדה להתאמה מגדרית

