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  נוהל קליטה בריאותית של עולים חדשים מאתיופיה: הנושא

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  02-6233058פקס   02-6228802/3 .טל  91010ירושלים , 1176. ד.ת, 20רחוב המלך דוד 
: mail-e;il.gov.health.moh@leventhal.alexi.gov.health.moh@kendror. naomi  

רשימת תפוצה
  רכז בריאות פיקוד מרכז, נקב. מר י
  לות זיהומיותחאניס מנהלת המחלקה למ. ר א"ד

  מנהל המחלקה לאם לילד ולמתבגר, אמיתי. י' פרופ
  צ"בריה, סיעוד,אחות מפקחת ארצית, מירז. ח' גב
  ל וראש מינהל רפואה"המשנה למנכ, ברלוביץ. ר י"ד
  ל"המשנה למנכ, לב. ר ב"ד

  המנהל הכללי, ישראלי. א' פרופ
  :העתק

  ראש שרותי בריאות הציבור

  ר אלכס לבנטל"ד

                                                                                                

  ,בברכה

ר דניאל שם " ד: המשמעותית והברוכהםראויים לתודות על תרומת, כמו כן

  .ר גליה פינסקר מהמחלקה לשחפת ואיידס"טוב וד

  .ממחוז ירושליםדגה יפה נוימן וכן טדלה ' גב, יעל קנדליק' גב,סימה שן' גב

  :ל עבודה משותפת עם הסיעוד במחוז הצפוןכתיבת הנוהל היא תוצאה ש

הנוהל מתבסס על נסיוננו בקליטה במשך השנים האחרונות מאז הוקמה תחנת 

  .אבבה-טיפת חלב במתחם השגרירות באדיס

צוותי מרכז , קופות החולים: ות גם עבור שותפי התפקידלצבנוהל כלולות המ

  .הקליטה ועוד

אתיופיה מרגע העולים מ  שלםמטרות נוהל זה להסדיר וליעל את קליטת

  . שקיבלו אישור עליה לישראל

mailto:alex.leventhal@moh.health.gov.il;
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  שירותי בריאות הציבור

  מערכת נהלי עבודה
קליטה בריאותית של עולים נוהל : שם הנוהל
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  תפוצה

  

  

  המחלקה לאפידמיולוגיה ומחלות זיהומיות

  יידסהמחלקה לשחפת וא

  מנהלי קופות החולים

  נפתיים של לשכות הבריאות/רופאים מחוזיים

  רופאים מחוזיים של קופות החולים

  מנהלי מרכזי איידס

  חים"מנהלי המלש

  מפקחות מחוזיות נפתיות

  אחיות אפידמיולוגיות

  צ"אחות מפקחת ארצית בבריה

  ח כלליים"מנהלי בתי

  מנהלי מרכזי קליטה

  הסוכנות היהודית

  

  

  

  

  

  

  

  :ערך על ידינ
  צ"שרותי בריה, רות זך

הסיעוד מחוז , זהבה דרור
  הצפון

  : י "אושר ע
  ר אלכס לבנטל" ד

  ראש שירותי בריאות הציבור
  

  

  :חתימה
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  שירותי בריאות הציבור

  מערכת נהלי עבודה
קליטה בריאותית של עולים חדשים ל נוה: שם הנוהל
   המאתיופי

  6-2006מספרו 

  תאריך עדכון   1/11/06: בתוקף מיום  29/10/06: נוהל מתאריך 

  כללי  1.0

 ומטרתו להנחות 24/1/2001 - אשר פורסם ב, 9/01' נוהל זה מחליף את חוזר המחלקה לאפידמיולוגיה מס
ה מהסוכנות היהודית באתיופיה ועד עזיבתם את את העוסקים בקליטת העולים מרגע שקיבלו אישור עליי

  .מרכז הקליטה
, בה מתבצעים חיסונים,  נפתחה במתחם שגרירות ישראל באדיס אבבה תחנת טיפת חלב2001בשנת 

  . בדיקות סינון ופעילות בתחוםחינוך לבריאות לכל העולים במהלך התקופה טרם עלייתם ארצה
  : הפעילות מתרכזת במספר נושאים

  
פרט לנשים (וצילום חזה ) בשיטת מנטו(הכוללות תבחין טוברקולין ,  סינון לגילוי שחפתבדיקות •

חולים שאותרו כחולי שחפת ריאתית . הצילומים מתבצעים באדיס ונשלחים לפענוח בארץ). הרות
 .מקבלים טיפול אנטי שחפתי מלא שבועיים לפחות טרם עלייתם, פעילה

 
  . -ACWY  ערכי נגד מנינגוקוק4ות תרכיב  באמצע–חיסון נגד מחלה מנינגוקוקית •

  
למניעת התפרצות מחלות מדבקות בעת ) 8.11ראה סעיף (תוכנית חיסונים חלקית ומצומצמת  •

. בעת הטיסה ובמרכז הקליטה בתקופה שלאחר עלייתם, שהיית העולים במחנה המעבר באדיס
 .2006ודש מרץ וישומה החל בח, הרחבה יותר, תוכנית זו מחליפה את התוכנית הקודמת

 
, משרד הקליטה, הסוכנות היהודית: י גורמים רבים"עם הגעת העולים ארצה ממשיך הליך קליטתם ע

  . קופות החולים ועוד, משרד הבריאות
נוהל זה מגדיר את תפקידי משרד הבריאות בקליטת העולים וכלולות בו המלצות לגבי פעולות של שותפי 

  .התפקיד האחרים
  

  ותמטר 2.0

  תהליך הקליטה הבריאותית במטרה לשלב את העולים  בהקדם בכל הפעילויות המוצעותקיצור  2.1
  .       להם במרכז הקליטה

  מתן טיפול בהקדם,    איתור חולי שחפת פעילה ושחפת חביונית בקרב העולים לפני הגעתם ארצה2.2  
  .והמשך טיפול ומעקב לאחר קליטתם,           לחולים פעילים

אדמת ומחלה מנינגוקוקית בסמוך , חצבת, חזרת, שיתוק ילדים: ות של המחלותמניעת התפרצוי 2.3
  .לעלייתם ארצה ובמרכז הקליטה

 . השלמת חיסונים בהתאם לתוכנית החיסונים השגרתית הנהוגה בארץ 2.4
 . איתור מוקדם של בעיות בריאות והפנייה לטיפול 2.5
 .  קידום בריאות וחינוך לבריאות העולים 2.6
 .הקליטה לקליטה בריאותית של העולים הדרכת צוות מרכז  2.7

  
   עקרונות3.0

  קליטת העולים תעשה תוך מאמץ לאפשר להם להיקלט מוקדם ככל האפשר: קליטה מהירה  3.1
  . בעבודה ועוד, מוסדות לימוד:        במסגרות השונות כגון

  
  תיק הרפואיהטיפול בעולים במרכז הקליטה יתבסס על כל המידע מה:  שמירה על הרצף הטיפולי3.2

  עם עזיבתם את מרכז הקליטה יועברו כל .      ומפנקס החיסונים שהעולים מביאים עימם מאתיופיה
  .     רשומות הבריאות מאתיופיה וממרכז הקליטה למקום מגוריהם החדש

  :נערך על ידי
  צ"שרותי בריה, רות זך

הסיעוד מחוז , זהבה דרור
  הצפון

  : י "אושר ע
  ר אלכס לבנטל"ד

  שירותי בריאות הציבורראש 
  

  

  7 מתוך 2דף מספר   : חתימה
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  תאריך עדכון  1/11/06:  בתוקף מיום  29/10/06 : נוהל מתאריך 
  
  הפנייתם למוסדות  , הטיפול בהם,  בתהליכי קליטת העולים:רה על סודיות רפואיתשמי 3.3 

אי לכך יש להקפיד     . מעורבים גורמים רבים,        רפואיים ואחרים והמעקב אחר תהליך קליטתם הרפואי
  .       במיוחד על שמירת הסודיות הרפואית וצנעת הפרט

  
  ביסוס משפטי / מסמכים ישימים 4.0
  עדכון הנחיות לקליטה : "2001 לינואר 24 מיום 9/01' חוזר המחלקה לאפידמיולוגיה מס 4.1

  ".      בריאותית של עולים חדשים מאתיופיה
  . לרבות עדכוניו– 1999 תדריך החיסונים 4.2
  'נוהל לביצוע מדיניות מניעת אדמת ואדמת מולדת מס:  חוזר ראש השרות בבריאות הציבור בנושא4.3
  30.3.95 מיום 4/95      
  5/2006  שמספרו חולות איידס/לאמהות נשאיותלילודים ) ל"תמ(תרכובת מזון לתינוקות אספקת נוהל  4.4

  
  27.2.2006 -חולי איידס מיום ה/ HIV  נוהל טיפול שיניים לילדים נשאי –" פרויקט ניצן "4.5

  
  ".הלאומית למיגור מחלת השחפתהנחיות למימוש התוכנית  "30.3.97 מתאריך 3/97ל " חוזר מנכ4.6

  
  : חלות הנוהל5.0

  : לתהליך קליטת העוליםכל אנשי המקצוע הקשוריםחל על נוהל זה 
  .רופאי המחוזות והנפות בלשכות הבריאות 5.1
  .נפתיות בלשכות הבריאות/  אחיות מפקחות מחוזיות 5.2
  .בריאותמרכזות תחום שחפת ותחום איידס בלשכות ה,  אחיות אפידמיולוגיות5.3
  . אחיות בריאות הציבור בתחנות טיפות חלב ובשרותי בריאות לתלמיד5.4
  .  רופאים מחוזיים ואחיות מחוזיות של קופות החולים5.5
  . רופאים ראשוניים בקהילה ואחיות קופת החולים המבטחת את העולים5.6
   מנהלי מרכזי הקליטה5.7
  . מנהלי מרכזי האיידס וצוותי המרכזים5.8
  .רופאים ואחיות: ותי מחלקות יולדות צו5.9
  :הגדרות 6.0
  . י הסוכנות היהודית" מרגע שעלייתו אושרה ע -  עולה חדש 6.1
  י הסוכנות היהודית ומשרד"שיועד לכך ע' קיבוצים וכו, כל מתחם לרבות בתי מלון  – קליטהמרכז   6.2

   .שים מאתיופיהכמרכז קליטה לעולים חד,                                הקליטה
או דף חיסונים שהגיעו עם העולה מאתיופיה /פנקסי חיסונים ו, תיק רפואי:  כוללת -  רשומה רפואית 6.3

  .י אחיות בריאות הציבור בארץ"ותיק הבריאות ופנקס החיסונים שנפתחו בתחנת טיפת חלב ע
  

  
  :נערך על ידי

  צ"שרותי בריה, רות זך
הסיעוד מחוז , זהבה דרור

  הצפון

ר אלכס "ד: י "שר עאו
  לבנטל

ראש שירותי בריאות 
  הציבור

  
   

  7 מתוך 3דף מספר   : חתימה
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  דכוןתאריך ע  :  בתוקף מיום  : נוהל מתאריך 
 י משרד" כל סוגי תרכובות המזון לתינוקות שאושרו לשימוש ע- )ל"תמ(מזון לתינוקות תחליף  6.4

  . הבריאות                                                          
  

  .רופא ראשוני בקופת החולים המבטחת –  רופא מטפל בקהילה6.5
  

  ת/עובד, אחות, אם בית, ת המרכז/מנהל:  הקליטה הכוללצוות רב מקצועי במרכז – צוות קליטה 6.6
  .ת או אחר/מתנדב, ית/מתורגמן, ת/מתאם,ת /                             סוציאלי

  
  הקהילה העוסקת בקליטה הראשונית ומספקת את השרות/ אחות בריאות הציבור– אחות מטפלת 6.7

  . עולים                             המונע לאוכלוסיית ה
  .18-  עד יום ההולדת ה– שנים 17גיל  6.8

  : אחריות7.0

  , לנשים בגיל הפוריותMMRי תרכיב " שנים והשלמת חיסוני אדמת ע17 השלמת חיסונים עד גיל 7.1
  באזור, משרד הבריאות או אחת מקופות החולים או אחת העיריות:       באחריות ספק השרות המונע 

  .      מגורי העולה
  

   שנים שאין בידם תיעוד על חיסון18מעל גיל , )נשים וגברים(טטנוס לעולים –השלמת חיסון דיפתריה  7.2
    פרק, פ ההנחיות המופיעות בתדריך החיסונים"ע, באחריות  קופת החולים המבטחת, מלא,       פעיל

  ". כפול     "
  

  .ים  המבטחתבאחריות קופת החול, 8.7פ סעיף " ביצוע בדיקות הדם המומלצות ע7.3

   שעות מהגעתם למרכז 48 הפנייה לטיפול רפואי של עולים חולים  עם בעיות בריאותיות חריפות  תוך 7.4
  . באחריות הנהלת המרכז,       הקליטה

  השיטה  8.0

  כללי 
  שם מתחילה, דרך שגרירות ישראל באדיס אבבה, עובר בדרכו לארץ, כל אדם אשר קיבל אישור עלייה 8.1

  ,)תבחין מנטו שלב ראשון וצילום חזה(העולים עוברים בדיקות סינון לשחפת . ו הבריאותית       קליטת
  בתחנת טיפת חלב באדיס נרשמים החיסונים.        מקבלים חיסונים ראשונים וכן הדרכה בנושאים שונים

  .ת לעולה       והבדיקות ברשומון ממוחשב המועבר בדואר אלקטרוני לארץ וכן ברשומות אישיות הניתנו
  תעביר האחות,   עם קבלת ההודעה בלשכת הבריאות על הגעת קבוצת עולים למרכז הקליטה8.2

  .       האפידמיולוגית את המידע לגורמים הרלוונטים בקהילה
  תפתח אחות של ספק השירות המונע ,  במהלך הימים הראשונים לעלייה ומוקדם ככל האפשר8.3

  ים לכל העולים שיתקבלו לטיפול בתחנות טיפות חלב ולתלמידי      תיקי בריאות ופנקסי חיסונ
  יתבסס על כל רשומות הבריאות שהביא , המידע הראשוני שירשם.  שנים17      בתי ספר עד גיל 
  יש לעשות. לרוב העולים יש פנקסי חיסון טרם הגעתם לטיפת חלב באדיס.       העולה מאתיופיה

  .ל במלואו"      את כל המאמצים לקבל את המידע הנ
  

  רצוי ממוחשבת( על המחלקה לאפידמיולוגיה בלשכת הבריאות לנהל רשומון ולערוך רשומה מרוכזת 8.4
  ,בדיקות נבחרות, פרטים דמוגרפים, תאריך קליטה: שתכלול את הנתונים הבאים, )Excel      בטבלת 

  ).1' נספח מס(אם ניתן , טי שחפתי וטיפול מונע אנ      תוצאות בדיקות סינון לשחפת

  :נערך על ידי
  צ"שרותי בריה, רות זך

הסיעוד מחוז , זהבה דרור
  הצפון

  ר אלכס לבנטל"ד: י "אושר ע
  ראש שירותי בריאות הציבור

  
  
  

  

  :חתימה
  

  7 מתוך 4דף מספר 
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  6-2006מספרו 

  תאריך עדכון  1/11/06:  בתוקף מיום  29/10/06: נוהל מתאריך 
  

האחות תמיין את בעיות הבריאות העיקריות ותעביר את המידע לגורמים המטפלים ,  בעת איסוף המידע8.5
לגבי .  יועבר המידע למרכזת תחום שחפת בלשכה– חביונית שחפת פעילה או: לדוגמה. הרלוונטים

  .או למרכזת תחום איידס בלשכה/יועבר המידע לאחות אפידמיולוגית ו, נשאי וחולי איידס
  

  רפואיות בין מטפלים עם עזיבת העולה את מרכז הקליטה למקום/     העברת רשומות בריאותיות 8.6
  :          מגורים אחר

  על עזיבתו של עולה לאחות ) 2' נספח מס(כז הקליטה תדווח על גבי טופס יעודי  הנהלת מר8.6.1 
  זו תעביר את המידע לאחות אפידמיולוגית.           האפידמיולוגית של לשכת הבריאות המתאימה

  .          בלשכת הבריאות באזור מגוריו החדש
  
  תאתר באופן פעיל את הגורמים  האחות האפידמולוגית באזור המגורים החדש של העולה 8.6.2 

  ,מאמצים אלו.  על קיומו של תיק רפואי לשם הזמנתו והעברתום          המטפלים החדשים  על מנת ליידע
  )פנימייה/או מוסד חינוכי(אינם גורעים מאחריותו של הצוות הרפואי במקום המגורים החדש             

    . מגורים הקודם          מלהזמין את התיק  הרפואי ממקום ה
  בדיקות סינון    
  
  יופנו העולים לבדיקה קלינית רפואית ובדיקות, מוקדם ככל האפשר,  ימים מהעלייה10במהלך  8.7 

  נשים הרות ומניקות ישלחו בעדיפות ראשונה ומוקדם ככל האפשר.        דם במסגרת הקופה המבטחת
                                                                  .                    ל"       לביצוע הבדיקות הנ

  
  . שנים9ספירת דם מגיל שנה ועד . א:  בדיקות הדם  שיש לבצע הן8.8  

  .                                      שנים ומעלה9 לבני VDRL-TPHA- ו HIV.              ב
   HIV ו -VDRL-TPHAלילדים 9   יבוצעו מתחת לגיל :  

  .   חיובית VDRL או  בעלות בדיקת HIVלאמהות נשאיות .             א
  .שעלו לישראל ללא האם הביולוגית.                                                       ב

  .  תתבצע לאחר הסבר כמקובלHIVנטילת הדם לבדיקת 
    

  אשר תוצאת התבחין בשלב  ,  חודשים ומעלה6יל  כל העולים מג- תבחין טוברקולין שלב שני 8.9
  . יבצעו תבחין שני לאחר תקופה ארוכה משבועיים  מהתבחין הראשון,      ראשון היתה שלילית

  יש להקפיד על מרווח של חודש בין מועד קבלת,  באתיופיהMMR      לעולים שקיבלו חיסון 
  .        החיסון לביצוע התבחין העורי השני

  .MMR הסובלים ממחלת שחפת פעילה יש להתחיל את הטיפול האנטי שחפתי לפני מתן חיסון  לעולים
  

  או צילום הריאות אינו תקין / עולה שתוצאת תבחין הטוברקולין שלו מצריכה המשך בירור ו8.10
  ח עם מכתב ובו"מומלץ לפנות למלש. בהקדם) מרכז לאבחון וטיפול בשחפת(ח "        יופנה למלש

  .  פרוט תוצאות המנטו של בני משפחתו הקרובים      
  

  השלמת חיסונים
   בניית תוכנית השלמת החיסונים חייבת להתבסס על קבלת מידע על חיסונים קודמים הן מתוך8.11

  . והן באמצעות ראיון העולה,         הרשומות הרפואיות שהעולה הביא עמו מאתיופיה
  :בתחנת טיפת חלב באתיופיה        להלן תוכנית החיסונים הניתנת 

  :נערך על ידי
  צ"שרותי בריה, רות זך

הסיעוד מחוז , זהבה דרור
  הצפון

ר אלכס "ד: י "אושר ע
  לבנטל

ראש שירותי בריאות 
  הציבור
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  6-2006מספרו 

  תאריך עדכון  1/11/06:  בתוקף מיום   29/10/06 :נוהל מתאריך 
  

 פ גיל"לוח החיסונים המתבצעים בטיפת חלב באדיס אבבה ע
  גיל  שם החיסון 

IPV   שנה17מגיל חודשיים עד .  

  -תרכיב נגד דלקת קרום המוח מנינגוקוקית 

Mencevax  

  . חודשים ומעלה3יל ג

MMR   שנים לכל העולים17 חודשים עד גיל  12מגיל .  

  .לנשים בגיל הפוריות בלבד,  שנה18מעל גיל 

  
  : לנשים בגיל הפוריותMMR מתן חיסון 8.12

   
   ראשון בתחנת טיפת חלב בשגרירות באדיסMMR מתן חיסון –  לכלל הנשים -       

  . HIV לאחר קבלת תשובת הבדיקה לנוגדני - ארץ מתן חיסון שני ב,  אבבה          
       

 מתן החיסון לאחר קבלת מידע ממרכז האיידס על מצב HIV - -לנשים חיוביות ל -
                                                        .          המערכת החיסונית

  איידס
  

  פ "ול במרכז האיידס האזורי או מרכז איידס ע יופנה להמשך ברור וטיפHIV -  עולה שנמצא חיובי ל8.13
  .        בחירתו

 
  , במחלקת האשפוז, במרכז האיידס(על הצוות המטפל : לידההרות או לאחר HIV  נשאיות 8.14

  הדרכים לצמצום   ליידע את המטופלת מוקדם ככל האפשר על, )ח"        בתחנת טיפת חלב ובמרפאות קופ
  עד מלאת , חלב   ועל האפשרות לקבלת אספקה שוטפת של תחליף מניעת הנקהותלרב ,אנכית הדבקה        

  )5/2006ל "נוהל תמ. (ללא כל תשלום,         שנה לתינוק
         יש לתעד ברשומה הרפואית את בצוע ההדרכה ואת הפעולות הנלוות שננקטו על מנת לקדם את הענות

  . הנקההיולדת למניעת ההדבקה וה/       המטופלת ההרה
  

  יופנו למרפאות לטיפול, הזקוקים לטיפול שיניים,  שנים12 תינוקות וילדים נשאי איידס עד גיל 8.15
  ).4.5ראה סעיף " (פרויקט ניצן"        שיניים בהתאם לנוהל 

  
  שחפת

  
   חודשים ומעלה תבחין מנטו ראשון 6 בתחנת טיפת חלב באדיס יבוצע לכל העולים מגיל 8.15

  .תוצאות הפיענוח נשלחות חזרה לאדיס. הצילומים נשלחים ארצה לפיענוח . ום חזה        וציל
   

   עולה שאובחן כחולה שחפת פעילה בטיפת חלב באתיופיה והודעה על מחלתו התקבלה 8.16
  החקירה האפידמיולוגית והטיפול . ח להמשך קבלת טיפול"יופנה מיידית למלש,         בלשכה

  . כמקובל        במגעים יבוצעו
  

  :נערך על ידי
  צ"שרותי בריה, רות זך

הסיעוד מחוז , זהבה דרור
  הצפון

ר אלכס "ד: י "אושר ע
  לבנטל

ראש שירותי בריאות 
  הציבור

  
  

: חתימה
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  חינוך וקידום בריאות
  

   מומלץ לעסוק בחינוך וקידום לבריאות בנושאים בעלי השלכה על בריאות העולים ועל קיצור תהליך8.17
  ת תבוצענה בקרב העולים וצוות העובדים על ידיפעולות חינוך לבריאו.         הקליטה וההתאקלמות בארץ

  הפעילות וההדרכה מתחילות בתחנת טיפת חלב באתיופיה .        לשכות הבריאות והקופות המבטחות
  היא במסגרת, המסגרת המתאימה ביותר להדרכה  במרכזי הקליטה.         וממשיכות במרכזי הקליטה

  .נשי צוות האולפן בפיתוח מודעות העולים לנושאים בריאותיים        שיעורי עברית באולפן תוך שיתוף א
  .חשוב לבצע פעילות הדרכתית בשיתוף מתורגמן        

  
  : נושאים מומלצים להדרכת העולים8.18

  
  דגש על היכולת של העולים להמשיך לנהל את ? "מהי התנהגות מקדמת בריאות"מבוא 

  ותית מתאימים לארץ בנוסף למוכר להם תוך הוספת דרכי התנהגות בריא, חייהם בתבונה
  .מאתיופיה

  
  סכנות , חימום הבית, לבוש מתאים לעונה בכל גיל: )חורף/קיץ(התנהגות מתאימה לעונה 

  .ועוד, שתיית מים, מזון מתאים לעונה, חשיפה לשמש
  

  והצורך באכילת מזון) בדגש על מזון אתיופי מסורתי(הצגת קבוצות המזון : תזונה נבונה
  .חשיבות ההנקה ויתרונותיה.  מכל הקבוצותמגוון

  
  אחסון נכון של , תאריכי שימוש במצרכים ארוזים, כללי קנייה בשווקים: צרכנות נבונה

  .מצרכים
  

  .בהתאם לדרכי העברה ובדגש על מניעת איידס: מניעת מחלות זיהומיות
  

  . שימוש מושכל בשירותי בריאות
  

  .הדרכה בקרב בני נוער, וגים מכל הסלשימוש מבוקר באלכוהו: אלכוהול
  

  .עם דגש במניעת תאונות בקרב פעוטים: מניעת תאונות בית
  

  בריאות הפה והשיניים
  

  :נושאים מומלצים להדרכת אנשי הצוות במרכזי הקליטה 8.19
  

  .Universal Precautionsבדגש על  – מניעת התפשטות מחלות מדבקות
  

  .תברואה בסביבת הבית
  

  .שא סודיות רפואית וצנעת הפרטחוקים ועקרונות בנו
  

  :נערך על ידי
  צ"שרותי בריה, רות זך

הסיעוד מחוז , זהבה דרור
  הצפון

ר אלכס "ד: י "אושר ע
  לבנטל

ראש שירותי בריאות 
  הציבור
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  1' נספח מס
  
  
  

  __________________:לכבוד                                                                       תאריך

  אחות אפידמיולוגית

  ____________________לשכת בריאות

  
  

: הנדון  הודעה על עזיבת עולה חדש מאתיופיה
  

  ______________________________:ישם פרט____________________             :שם משפחה
  

    ז                  "ת' מס
  

  ___________________:תאריך עזיבת מרכז הקליטה___________________      : תאריך עליה
  

  __________________________________________________________:כתובת מגורים חדשה
  

/ טלפון' מס
  _______________________________________________________________:נייד

  
  :קבלת שירותי בריאות 

  
כתובתשםהשירות

    טיפת חלב
    בית ספר

    קופה מבטחת
  

  הנהלת מרכז קליטה                                                                    
  ___________________________:                      שם המרכז                                              

  _______________________________:                                                                    כתובת
  ___________________________:                                                                    שם המדווח

  ______________________________:                                                                    חתימה
  
  
  

  צ במרכז הקליטה"אחות בריה/ י אחות אפידמיולוגית"ספח זה ימולא ע
  

  :קליטה בריאותית ראשונית
  

  ה  בדיקות וחיסונים/ השלים  
  

  ______________________________________________________:  פירוט-ה /  לא השלים 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  
  
  

  _________________________:חתימה________________         :  שם-אחות אפידמיולוגית 
  ______________________________________________________________לשכת בריאות 
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