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 וזיסלגיונל -שאלון חקירה אפידמיולוגית 

|__|__|__|__|__|__|         תאריך מילוי השאלון:  

שנה  חודש  יום                                              
 שם ותפקיד ממלא השאלון:

 מס' טלפון:

:דואר אלקטרוני  

|__|__|__|__|__|__|       הודעה:תאריך   

שנה  חודש  יום                                
 דווח ע"י:

 מס' טלפון:

 :דואר אלקטרוני

 

      __________________________  שם מלא

                                                                           

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  מס' ת. ז. / דרכון 

 1. פרטים דמוגרפיים

 

         קבהנ / כרז :מין                 |__|__|   גיל:          

()בשנים                     

       תאריך לידה
   |__|__|__|__|__|__|                    

שנה  חודש  יום           
 

 

כולל )קבועה  כתובת מגורים

    (מוסדמגורים ב

  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|   : בביתמס' טל 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    :ניידמס' טל   

_____________________________________ אר אלקטרוני:דו   

 פרטי קשר עם החולה

____________       שם, שם משפחה_____________  קרבה לחולה  

|__|__|__|__|__|__|__|__|__| מס' טל:    

קשר )אם לא ניתן פרטי איש 

 לראיין את החולה(

 
   מקצוע

_|_||__|__|__|__|__|__|__|__|   ' בעבודה: מס' טל                                      שם המקום: נוכחי מקום עבודה   

 
  עיסוק

 

שהייה במשך ה מקומות רשימת

כולל  -שקדמו למחלה  הימים 11

 נסיעות או אשפוזים

  ללא ביטוח \ לא ידוע   מאוחדת    י מכב   ת יכלל    לאומית 

__________________כתובת המרפאה:_________  

__|: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|מס' טל  

מבטחתקופ"ח   

 ____________________________שם מלא:         

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|    נייח 'ס' טלמ

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   נייד 'מס' טל

מטפלרופא הה טיפר  

|__|__|__|__|__|__|__|__|טל' שם ביה"ח___________  מח'____________   

|__||__|__|__|__|__  עד     |__|__|__|__|__|__|  תאריך האשפוז: מ  

שנה  חודש  יום                     שנה  חודש  יום                                                                  

מאשפז פרטי ביה"ח  

לא ידוע  נפטר      |__|__|__|__|__|__|    תאריך פטירה     עדיין חולה       השאלון מילוי מועדב חולהמצב ה הבריא  
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 פרטי המחלה .2

 

 __|__|__|:     |__|__|__|תאריך תחילת המחלה

 שנה  חודש  יום       

  אבחנה:ה

 ( מחלת הלגיונריםLegionnaires' Diseases)  

 ( קדחת פונטיאקPontiac Fever) 

 ( זיהום אסימפטומטי הנגרם ע"י לגיונלהAsymptomatic Legionella Infection  ) 

 

 סימפטומים קליניים עיקריים:

  בלבול  קוצר נשימה   כאב בחזה  שיעול חום 

 )נא לפרט(___________________ אחר  כאב שרירים  שלשול  עייפות 

 לא ידוע  לא  האם אובחנה דלקת ריאות? כן 

 ? דיכוי מערכת החיסוןהאם החולה סובל מ

  כימותרפיה   סטרואידים לטווח ארוך   השתלת איברים  כריתת טחול 

 )נא לפרט(______________  אחר

 

 רקע: / אבחנות  מחלות

  סוכרת  מחלות כבד  מחלות לב  ( מחלת ריאה חסימתית כרוניתCOPD) 

  נא לפרט(_____________אחר( 

 לא ידוע  לא  כן  עישון:

 ___________________    מס' חפיסות ליום אם כן, נא לפרט

 לא ידוע  לא  כן : אלכוהוליזם 

 ___________________  אם כן נא לפרט:   לא ידוע לא  שימוש בסמים: כן  

 

 אשפוזהפרטי . 3

 לא ידוע   לא    כן האם החולה היה מאושפז? 

 ||__|__|__|__|__|__תאריך האשפוז: אם כן: 

   שנה  חודש  יום                                               

 _____________  מח'________________  מס' טל:__________  שם ביה"ח

 מחלקות / החולים בתי כל את המחלה או הועבר למחלקה אחרת, נא לפרט במהלך פעמים מספר אושפז החולה אם

 :(לראשוןועד מהאשפוז האחרון )נא לציין בסדר כרונולוגי יורד 

 תאריכי אשפוז___________ טל:________שם ביה"ח__________ מח'____________ מס' 

 תאריכי אשפוז___________ שם ביה"ח__________ מח'____________ מס' טל:________

 תאריכי אשפוז___________ שם ביה"ח__________ מח'____________ מס' טל:________

 תאריכי אשפוז___________ שם ביה"ח__________ מח'____________ מס' טל:________
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 לא    כן ח' לטיפול נמרץ? יאושפז בהאם החולה 

 לא   כן ? עבר הנשמה מלאכותיתהאם אם כן, 

 

 תוצאות מעבדה. 1

 

 ____________'מעבדה_______________ איש קשר__________________ מס' טלהשם 

 

  אנטיגןL. pneumophila serogroup 1 בשתן 

 תאריך בדיקה

__|__|__|__|__|__|                                              |    

 שנה  חודש  יום

 חיובי/שלילי

  

  

  בידודL. spp. (מקום סטרילי אחר / דם / נוזל פלוארלי / הפרשות מדרכי הנשימה / מרקמות ריאה )וסוג 

 תאריך דגימה

__|__|__|__|__|__|                                              |    

 שנה  חודש  יום

האם בודד  סוג הדגימה

 / חיידק )כן

 לא(

 Serogroup המין שבודד

     

     

   זיהוי מולקולאריL. pneumophila 

 תאריך בדיקה

__|__|__|__|__|__|                                              |         

  שנה  חודש  יום

 הערות תוצאות סוג הבדיקה

    

    

  בדיקות אחרות 

 תאריך בדיקה

__|__|__|__|__|__|                                              |    

 שנה  חודש  יום

 הערות תוצאות סוג הבדיקה
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 יבבית חולים / מוסד רפוא . חשיפה5

 לא / הימים שקדמו להופעת הסימפטומים?  כן 14 -ב האם החולה אושפז בביה"ח

 ____________ חדר______________ מס'  _________________ מח' אם כן: שם ביה"ח

                                                   ||__|__|__|__|__|__תאריך שחרור:       ||__|__|__|__|__|__תאריך אשפוז: 

 שנה  חודש  יום                                                                   יוםשנה  חודש     

 

 ביה"ח אחר?מחלקה אחרת או מ(  הימים שקדמו להופעת הסימפטומים 14 -בבזמן אשפוזו ) הועבר אם החולהה

    ________________ יה"ח לפני העברהב \מחלקה שם  לא אם כן, נא לפרט: / כן

 : מ____________ עד_______________  ביה"ח האחר  \במחלקה האחרת  תאריכי השהייה

 

הימים שקדמו להופעת תסמינים? )אשפוז יום, מרפאת חוץ, ביקור חולה  14בבית חולים במהלך  ביקרהאם החולה 

 אם כן, נא לפרט_____________________________________________________ אחר(?

 

 טיולבמהלך  חשיפה. 6

 לא / לפני הופעת תסמינים? כן ימיםה 14 -ב או טייל בארץנסע לחו"ל האם החולה 

תאריך  יישוב \ מדינה

 הגעה

תאריך 

 עזיבה

 מס' חדר כתובת מלון / ספינההשם בית 

      

      

      

      

      

 טיול מאורגן(:מידה וה)ב פרטי מדריך הטיול

  

 נוסף____________________________________________________מידע  

 

 הימים לפני הופעת התסמינים 11-ב ותחשיפ. סוגי 7

 פרטים לא / כן חשיפהה

   מינרליים תרמו מים / / טיפולית / זרמים בריכת שחייה

   מקלחות

   / סאונות בית מרחץ תורכי

   מתקני מים במרפאת שיניים

   עיניים מתקנים לשטיפת

   מכשירי אדים ביתיים

   (רססי מים) מערכות התזה וערפול מים /מצננים 

   מערכת  מרכזית / מתקן בודד )כגון במקום העבודה(: מיזוג אוויר מוסדי

   מי נוי / מזרקות
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   מערכות כיבוי אש

   שתילה בקרקע / שימוש בקומפוסט ממטרות /-עבודה בחקלאות / גינון

   מט"ש / למערכות מים תעסוקתיתחשיפה 

    Jet / שטיפת מכוניות

   אחר

 

 

 ? כן / לאתהמים הביתי מערכתשבוצעו לאחרונה ב שינויים / אינסטלציה תיקוניהאם היו 

 ______________________________________________________ אם כן נא לפרט

_________________________________________________________________ 

 

 

 ___________לבית(_______________ / רגיל לעבודההמסלול ב) אמצעי תחבורה קבועים

 __________________________________________________: כל מידע רלוונטי אחר

 

 

 חקירה סביבתית. 8

 לא / של מערכות מים? כן וםגיצע דוהאם ב

 הפרטים הבאים:ציין את לנא , אם כן

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|   ' מס' טל    שם מעבדה______________ 

 

 הדגימות הסביבתיותתוצאות בדיקות 

 תוצאות נק' דיגום )ברז מים חמים, מגדל קירור וכו'( אתר דיגום )בית החולה, ביה"ח, בית מלון וכו'(

((CFU/ml 

 הערות

    

    

    

 

______________________________________________________________________________הערות:

___________________________________________________________________________________ 

 

 -ה על מילוי השאלוןדתו-

 

רח' אגף לאפידמיולוגיה, שירותי בריאות הציבור, -לוהמסמכים הנלווים המלא  לשלוח את השאלון יש

 משרד הבריאות ירושלים ,93ירמיהו 

 :לכתובת דואר האלקטרוני כמסמך סרוקאמצעות הב

 epidem@MOH.HEALTH.GOV.IL-fax  :6566565-22או לפקס 

mailto:fax-epidem@MOH.HEALTH.GOV.IL

