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המשך טיפול

קליטה במחלקה אמבולטורי/קהילה

החלטת רופא לגבי המשך טיפול בהתאם לממצאי הבדיקות

המתנה לסיום טיפול רפואי עד  –השהיה 
לקבלת החלטה

מתן הוראות לביצוע  -שחרור 
קהילה/אמבולטורי המתנה למעבר למחלקה–אשפוז 

ויעוציםהמטופל משלים בדיקות 

י רופא"קבלה ע

ח"הדמיות במסגרת ביה/הפנייה לבדיקות נדרשיםיעוציםהזמנת  העלאת חשד למצב  –אנמנזה וביצוע בדיקות 
רפואי

אחות\י אח"קבלה ע

(בין היתר החלטה על דחיפות טיפול)' טריאז תשאול ובדיקות ראשוניות

הגעה למיון

אורטופדי/פנימי/כירורגי: הפנייה למיון מתאים פתיחת תיק

לקיחת  
דמים

ייתכן שוני בין המרכזים הרפואיים* 



ביקור בודד  
מוקד הכשל  

והתביעה  
במיון

מספר  
ביקורים במיון  

ובקהילה
והחמצת  

אבחנה



High System Noise

רופא הקהילה

סיוע באבחנה מאינסטנציה רפואית •
גבוהה יותר

/  לבדיקותומיידיתנגישות גבוהה •
CT ,MRI

קבלת ייעוץ מולטידיסציפלינרי•
קיצור תורים•
שיקולי רפואה מתגוננת•

רופא המיון

2/2015חוזר מנהל רפואה •
זיהוי מטופלים עם פתולוגיות "•

הזקוקים  , מסכנות חיים או בריאות
לטיפול דחוף והקצאת משאבים  

בעדיפות גבוהה על פני מטופלים  
".אחרים

חוסר ניסיון/עיייפות/עומס/לחץ זמן•
?היבריס•
שיקולי רפואה מתגוננת•



88/95' מס





דים השונים"הצעת טופס אחוד למלר

תיעוד מובנה מתומצת של מהלך הטיפול משלב הקבלה ועד לסיום הטיפול  

(.הצגת קו המחשבה הרפואי)תיעוד דרך ביצוע אבחנה תוך תיעוד אבחנה מבדלת 

,  הכנסת הוראות והנחיות ברורות הנוגעות להעברת המטופל לקהילה ודרך ביצוע הבירור להמשך
קבלת תוצאות הבדיקות שבוצעו במיון והעברת האחריות למטופל לבוא לקבל  תוצאות סופיות

הטמעת ההוראות הקיימות בחוזרי מנהל רפואה

"הכתיבה החופשית"צמצום של 



ציון שעת הנפקת המדבקות וציון שעת הקבלה  
('טריאז)הראשונית 

ציון שמו של הרופא בקהילה ופרטיו

מקום ייעודי  . רישום של אבחנות רקע מהקהילה
לציין אבחנות נוספות

קריאתו+ ציון האם הגיע עם מכתב הפנייה 

ייעוציםיופיעו )ובדיקות נדרשים ייעוציםמשבצת 
קטגוריה  + ובדיקות שכיחים המבוצעים במיון 

(למילוי חופשי

או הבדיקה תוך התייחסות  /ציון דחיפות הייעוץ ו
(לא דחוף/ דחוף / מיידי)להגדרת מצב החולה 

בבדיקות רופא יועץ ורופא מיון יופיעו רובריקות 
יופיעו רובריקות  )למילוי אבחנה מבדלת אפשרית 

(אפשרות למילוי חופשי+ שכיחות 
מיקום ייעודי לרישום מהלך טיפול והוראות  

להמשך שהות במיון

סימון האם הגיעו מלוא תוצאות הבדיקות ואם 
מקום לציין מה טרם הגיע, לאו

(אחות)חוזרים חיוניםסימון בדיקת סימנים 

סימון אבחנות בשחרור

ציון אחריות החולה  / הוראות לביצוע בקהילה
להעביר לרופא המטפל

האחריות לבירור תשובות סופיות לבדיקות  
.... לבירוריםטלפון . שנערכו במיון על המטופל



מטופל

קהילה

רפואי

ד"מלר
בית חולים

משפטי

העובדה כי סביבת 
ד עמוסה  "העבודה במלר

מאוד אינה מסייעת 
כטענת הגנה בבתי 

המשפט ולכן יש לנסות  
להתמודד אתה באופן  

מדיקולגאלי

יש חשיבות מיוחדת

לשיקוף נכון של  
לשם  , התהליך במיון

ווידוא המשך טיפול  
מטבי

.


