




מתוךדף 1 42935360 מספר הסיכום:

מעקב מרפאה
מרפאה פנימית ע"כ,

02-6777111בית החולים האוניברסיטאי של הדסה עין-כרם ירושלים, טל 

1גירסה:

"מידע רפואי אישי" - מסמך זה מכיל מידע מוגן ע"פ חוק הגנת פרטיות. כל המוסר שלא כדין עובר עבירה.
לתשומת ליבך-כל ביקור במרפאה כרוך בהבאת התחייבות מקופת חולים או בתשלום עצמי

24/02/2022 10:14 2תאריך הדפסה:

פחות מרגיש את הכאבים בכף  הרגל כי ממעט ללכת עקב בעיות בריאות אחרות . 
ככל שהולך יותר הכאב כן מתגבר   אך לא זוכר בדיק איפה הכאב כי לא הלך זמן רב.

אין נפיחות מפרקית ואין נפיחות אצבעות . 
אין כאבי צואר או גב 

יש עדין פסוראיזיס שמגרד. בעיקר בלילה  בגב בעיקר  .
יש ירידה בראיה אך ללא דלקות עינים . 
לציין שלא חושב שהמתותרקסט הועיל לו 

סובל מהחמרה בסחרחורות  .
אין שלשול יש יציאות קשות  וייציאת דם .הופנתה לברור גסטרו  לא הצליח לעשות 

קולונסוקופיה פעמים לאחרונה נעשה כנראה בשעצ באשפוז. לא זוכר מה היו התוצאות   
בסופו של דבר נאמר לו שהתלונת קשורות לתרופות הפכיסיאטריות  . (לפי ביקרוי 

מפראתה גם הפעם הכנה לקויה הומלץ על קולונסוקופיה עוד שנה  ותרופת נוגדות עצירות
 ( 

תרופות  - טרגרטול CR , סרוקוול אפקסור . מתותרקסט  20 מד  פעם בשבוע מפוצל ויום
למחת חומצה פולית . 

בבדיקה : 
לב קולות סדירים ראות נקיות בטן רכה לחלוטין ללא אורגנומגליה  מפרקים  אין 

נפיחות או רגישות   ישנוים אוסטאואטרירטסי קלים בכפות הידים אין אנתזיטיסי פאבר 
לשיל שובר 3 גמ  שינויפ פסוריאטית בצפורנים  בידים וברגלים  

אין פסוריאיזס בעור רק גרד בגב .  ( במקומות שנבדקו ) .
מעבדה  אין חדש 

CRP 1.81 באוגוסט 
CT קרסוליים 

הסיבה לביצוע הבדיקה לא צוי
י הצדדים עם ? משמאל ובמפרק הבין - גלילי של הבוהן מש I גי ה ? ויים 

אוסטיאוארטריטים קלים הודגמו במפרק המטטרסו-פל ? שי
ות. ? ציסטות תת-סחוסיות קט

כמו כן, הודגמה ציסטה תת- קליפתית בקוטר 8 מ"מ אחורית בעקב ימין.
ה הגרמי תקין. ? שאר המב
המרווחים הפרקיים שמורים.

מחלה נוכחית

בעיות ואבחנות
696.0 PSORIATIC ARTHRITIS
295.90 SCHIZOPHRENIA, UNSPECIFIED
780.4 VERTIGO / DIZZINESS
564.1 IRRITABLE BOWEL SYNDROME

פנימית - מרפאה יחידה: ישוב:
כתובת:

1972

ירושלים

115קוסטריקה כניסה א 
זכרמין:

יעד לשחרור:

51322398001-1מספר קבלה:

שירותי בריאות כללית-ירושלים גורם מממן:

שנת לידה:

-
-
-
-

-בנימיני אסף 32954740) 3(49 24/02/2022תאריך ביקור:גיל בקבלה:

סוג קבלה:

שם האב:דב
02-6427757טל':

058-6784040



מתוךדף 2 42935360 מספר הסיכום:

מעקב מרפאה
מרפאה פנימית ע"כ,

02-6777111בית החולים האוניברסיטאי של הדסה עין-כרם ירושלים, טל 

1גירסה:

"מידע רפואי אישי" - מסמך זה מכיל מידע מוגן ע"פ חוק הגנת פרטיות. כל המוסר שלא כדין עובר עבירה.
לתשומת ליבך-כל ביקור במרפאה כרוך בהבאת התחייבות מקופת חולים או בתשלום עצמי

24/02/2022 10:14 2תאריך הדפסה:

י הצדדים ללא חריג. ? הרצועות הקולטרליות והגידים חוצי קרסול הודגמו מש

בדקת את אסף 
 קלינית אסימטומטי למעשה   ואין ממצא בבדדיקה גופנית .  CT בוצע ללא חומר ניגוד 

כך שלא ניתן להתיחס לדלקת אך לא ניכר שיש נזק משמעותי . נעשה רויזיה . 
בכל מקרה אבקש 

 1.  בדיקת דם עדכנים של CRP ושקיעת דם וספירת דם  ותפקודי כבד 
 2. ירידה הדרגתית עד הפסקת המתותרקסט  

ממליצה להוריד  ל 15 מג בשבוע לשלושה שבועות ואם אין החמרה מבצב לרדת ל 10 מג 
לשבוע לשלושה שבועות  ואחכ ל 7.5 מג לשבוע לחודש . ואם אין שינוי במצב להפסיק.  

יכול להפסיק חומצה פולת כמפסיק מתותרקדט . 
אם יש החמרה סביב הירידה נא לעדכן אותי 

3. ביקורת בעוד 4 חודשים ללא התרופות הנל .  עם ספירת דם ו CRP ושקיעת דם 
עדכניים . 

4. מוטרד מהתרופות הפסיכיאטריות שמקלב והשילוב שלהם  דיבתרי עם פורפ מוטי מושקט 
מהר הצופים  מומחה בפרמקרולוגי ה יכול לרואתו במרפאה פניית ציבורית בהר הצופים .

בבקשה לתת לו התחייבות לכך .

מהלך וסיכום

***נחתם אלקטרונית***28319דר' פלג חגית  , רשיון מס'  רופא מאשר:

-בנימיני אסף 32954740) 3(49 24/02/2022תאריך ביקור:גיל בקבלה:



מתוךדף 1 43855896 מספר הסיכום:

מעקב מרפאה
פנימית מרפאה ה.צ

02-5844111בית החולים האוניברסיטאי של הדסה הר-הצופים ירושלים, טל 

0גירסה:

"מידע רפואי אישי" - מסמך זה מכיל מידע מוגן ע"פ חוק הגנת פרטיות. כל המוסר שלא כדין עובר עבירה.
לתשומת ליבך-כל ביקור במרפאה כרוך בהבאת התחייבות מקופת חולים או בתשלום עצמי

12/04/2022 14:17 1תאריך הדפסה:

בן (5)49 
OCD -סובל ממצב סכיזואפקטיבי ו

מתגורר לבד בדיור מוגן של עמותת רעות, נמצא במעקב דר' ברנדון סטיוארט.
מבקש לבדוק את התאמת הטיפול התרופתי למצבו.

נוטל:טגרטול 400 פעמיים ביום, סרוקוול 600 מ"ג, ונלפקסין150 פעמיים ביום, טגרטול
400 פעמיים ביום.

סימבסטטין 10
,WBC 3.7 ,ומשלים תקינים ESR ,בבדיקות מעבדהאין הפרעה באנזימי כבד ובתפקודי כליה

RBC 4.4574 לימפוציטים אבסולוט 600 גלוקוז ,
בבדיקה:

נינוח ללא מצוקה, ראות נקיות, סימני יובש וגרד על גב כפות הידים
בטן רכה, לב לא שמעתי אוושות.

ל"ד 124/82, דופק 79
רושם:

1. מסכים עם ההמלצה להפסיק MTX. יש לחזור על ס"ד להבין אם יש התאוששות לאחר 
הפסקת התרופה.

2. נוטל טגרטול במינון משמעותי- יש לבדוק רמות בהקדם.
3. מציע להפסיק טיפול בסימוביל, במיוחד משום שנוטל קרבמזפין המפחית את ריכוזו-  

ככל הנראה אינו משפיע כלל ומדובר במניעה ראשונית.
4. לאחר מדידת רמות קרבמזפין  לפנות אלי / לדר סטיוארט להחליט על התאמת מינון

5. התאמת טיפול פסיכיאטרי על ידי פסיכיאטר.

מהלך וסיכום

בעיות ואבחנות
V70.0 CHECK UP EXAMINATION

פנימית מרפאה יחידה: ישוב:
כתובת:

1972

ירושלים

115קוסטה ריקה 
זכרמין:

יעד לשחרור:

51436423001-1מספר קבלה:

***נחתם אלקטרונית***27185פרופ' מושקט מרדכי  , רשיון מס'  רופא מאשר:

שירותי בריאות כללית-ירושלים גורם מממן:

שנת לידה:

-

-בנימיני אסף 32954740) 5(49 12/04/2022תאריך ביקור:גיל בקבלה:

סוג קבלה:

שם האב:דב
02-6427757טל':

058-6784040



מתוךדף 1 44602693 מספר הסיכום:

מעקב מרפאה
מרפאה פנימית ע"כ,

02-6777111בית החולים האוניברסיטאי של הדסה עין-כרם ירושלים, טל 

1גירסה:

"מידע רפואי אישי" - מסמך זה מכיל מידע מוגן ע"פ חוק הגנת פרטיות. כל המוסר שלא כדין עובר עבירה.
לתשומת ליבך-כל ביקור במרפאה כרוך בהבאת התחייבות מקופת חולים או בתשלום עצמי

28/06/2022 09:43 2תאריך הדפסה:

היה במרפאתו של פרופ מושקט ועשה שינוי בטיפול כפי שהומלץ על ידו  ( הפסקת סטטין 
, רמות טגרטול ) 

הפסיק בהדרגה את הטיפול במתותרקסט  תוך שבועות ספורים . 
לא חש שינוי במצב המפרקים בשבועות האחרונים מרגישה החמרה במצב הפסוראיזיס .

לא זוכר אם יש לו כאבים . 
מתקשה להרדם  מסיבות נפשיות שלא עקב כאב .  לא מתעורר מכאב. 
אין נוקשות בוקר כלל .  אין נפיחות מפרקים אין דקטיליטטיס ,  

בשבועת האחרונים יש כאבי גב במרכז הגב .  מורגש בעיקר בעמידה , הליעה וישיבה 
ממושכת  על כיסא לאו אורטפדי .  לא מורגש בלילה ובבקור. לא נוטל דבר לכאבים . 

היתה בעיה כל שהיא בעינים - לא זוכר מה נאמר לו . קיבל טפות  ונעזר להם מידי פעם
( לפי מכתב יוב ש כרוני ) 

יש החמרה בפסוראיזסי בעיקר בקרקפת . לא היה אצל רופא עור מספר שנים 
 X2 150 אפקסור  X2  מג CR  400 תרופות - סרוקוול 600 , טרגרטול 

בבדיקה : 
לב ראות בטן במפ מפרקים אין נפיחות או רגישות  פאבר שליל שובר 3 סמ אוקיפוט 

לקיר=0  פסוריאזיס בקרקפת   אין אנתיזטיס וא דקטיליטיס  
סמיני גרד קשים בגב  בברךש מאל פצעם וגרד לא בטוחה שפסוריאטםי   שינוים 

בצירופנםי בפכו היידם נראה פסוריאט ברגלים יתכן גם פטרת 
מעבדה: CRP 1.3 ספירת דם סמאק תקינים סרולוגיהת הפטיטיס  שלילית .

ר. בדקת את אסף 
 קלינית אסימטומטי למעשה   ואין ממצא בבדיקה גופנית למעט  ירידה בגמשיתו הגב 

ופסוראיזסי עורי  בקרקפת  ומעורבות ציפורנים . 
 בברור בעבר שינויים שעשוים לנבוע מאטרירטיס פסוריאטית אך  ללא ממצאים חד משמעים
של דלקת פעילה. לאניכר שהיתה הטבה משמעותי עם המתותרקסט ( אולי עורית מסוימת )  

ולא נראה שיש הצדקה לטיפול בילוגי אצלו ולדתעי יש מקום למעקב בלבד ללא טפול 
מבחינה ראומטולוגית בשלב זה 

   מומלץ על הערכת מרפאת עור. 
ביקורת בעוד  חצי שנה 

 בבקשה להשלים לפני הביקורת צילום עמוד שדרה צוארי ולומברי  לטרלי  וצילום חזה 
AP . ולהביא דיסק למרפאה  SIJ ולטריל  וצילום מכוון למפרק ה 

מחלה נוכחית

מהלך וסיכום

בעיות ואבחנות
696.0 PSORIATIC ARTHRITIS
295.90 SCHIZOPHRENIA, UNSPECIFIED
564.1 IRRITABLE BOWEL SYNDROME

פנימית - מרפאה יחידה: ישוב:
כתובת:

1972

ירושלים

115קוסטה ריקה 
זכרמין:

יעד לשחרור:

51603354001-1מספר קבלה:

שירותי בריאות כללית-ירושלים גורם מממן:

שנת לידה:

-
-
-

-בנימיני אסף 32954740) 7(49 28/06/2022תאריך ביקור:גיל בקבלה:

סוג קבלה:

שם האב:דב
02-6427757טל':

058-6784040



מתוךדף 2 44602693 מספר הסיכום:

מעקב מרפאה
מרפאה פנימית ע"כ,

02-6777111בית החולים האוניברסיטאי של הדסה עין-כרם ירושלים, טל 

1גירסה:

"מידע רפואי אישי" - מסמך זה מכיל מידע מוגן ע"פ חוק הגנת פרטיות. כל המוסר שלא כדין עובר עבירה.
לתשומת ליבך-כל ביקור במרפאה כרוך בהבאת התחייבות מקופת חולים או בתשלום עצמי

28/06/2022 09:43 2תאריך הדפסה:

כמו בן בדיקת CRP  ספירת דם תפקוד כבד ולכיה .

***נחתם אלקטרונית***28319דר' פלג חגית  , רשיון מס'  רופא מאשר:

-בנימיני אסף 32954740) 7(49 28/06/2022תאריך ביקור:גיל בקבלה:



 :פירוט טיפול תרופתי           

 :תרופות פסיכיאטריות

 -Seroquel.א

 .ג כל אחד בכל ערב"מ 300כדורים של   2 

 -Tegretol CR .ב

 .כל ערב-ג"מ 400 .כל בוקר-ג "מ  400 

 . EFFEXOR  -ג

 .כל ערב-ג"מ 150כל בוקר. -ג"מ 150

 

 
 

 
































































