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מס __201111/_:'חוזר

א"ט,ירושלים אדר א"תשע,ז
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מס __10/46/_:'תיק

החולים:אל בתי מנהלי
הרפואייםמנהלי החוליםקופות–האגפים

רב ,שלום

אשפוז:הנדון במוסדות אשפוז לסיכום ישראלי תקן יישום

:כללי.1

א רפואית החוליםלכללחידהרשומה בבתי טובהחשובההמאושפזים רפואה של לקיומה

טיפוליחיוניתו,ואיכותית רצף של .לקיומו

וליישם להטמיע החליט הבריאות החוליםמשרד בבתיבבתי אשפוז לסיכום ישראלי תקן

.החולים

ע פורסם שכינויו"התקן ישראלי כתקן הישראלי התקנים מכון :י

רפואיתר–1חלק2111" אשפוז:שומה .)ב"מצ("סיכום

מגדיר במבנהוהתקן אחיד אשפוז סיכום הצגתם,מסמך ובסדר .בנתוניו

האשפוז סיכום מסמך של המימוש בדרך דן אינו יד(התקן ומחשוב,כתב .)הדפסה

הבריאות במערכת רלבנטיים גורמים שותפים היו .בהכנתו

:מטרה.2

ל.2.1 יאפשר החולהתקן מידעיםבתי מתן לשם מוסכמים כללים פי על לפעול

של,ברור הבריאותי מצבו על ומדויק ועלמטופלמלא אשפוזו במהלך

אשפוז באותו שעבר .הטיפולים

בקהילהיאפשר.2.2 לרופא רפואי מידע של ומסודרת ברורה .העברה

לא בתוקף



 

 

ל.2.3 טיפוליותיסייע במסגרות מיטבית בצורה טיפול כגון(ונותשהמשכיות

אמבולטורי בעתידו)טיפול נוספים לאשפוזים מידע מקור .ישמש

:הנחיות.3

האשפוז.3.1 פי,סיכום מאשפוז,התקןעל שחרור בעת חוליםיופק .בבית

ע.3.2 האשפוז י"סיכום כאמור התקן כלפ את שחרורהמסמכיסוגיחליף

בשימוש סיכ";כמו,כיוםהנמצאים מחלהגיליון לרופא","ום סיכום מכתב

ביקור","המטפל ביניים","סיכום שחרור"או"סיכום ".מכתב

:תחולה.4

מ יאוחר ולא הקרובה השנה במהלך במוסדכם התקן ליישום להערך מתבקשים -הנכם

1.7.2011.

במוסדכם בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר .הואילו

ה כ ר ב ,ב

לויר"ד חזי
מינהל  רפואההראש

הכללי:העתק המנהל
הכללי למנהל המשנה

אנוש"מנכ/ס ולמשאבי למנהל בכיר ל
רפואה"מנכ/ס מוסדות ובינוי לתכנון בכיר ל
בריאות"מנכ/ס לכלכלת ל
ולתימחור"מנכ/ס תיקצוב לתכנון ל
חולים"מנכ/ס קופות ל
בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה ל

ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל ראש
הציבור קבילות נציב

ע הציבור קבילות ממלכתי"נציב בריאות ביטוח חוק פ
המשרד חשב

המשפטית היועצת
הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית אחות

הציבור בריאות שרותי ראש
מחוזות מחוזיות–רופאי בריאות לשכות

רפואיות טכנולוגיות למדיניות האגף מנהל
ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל

הנפש בריאות שרותי ראש
לגריאטריה האגף מנהל

כללית לרפואה האגף מנהל
לרפואה האגף קהילתיתמנהל

לא בתוקף  



 

 

השן בריאות אגף מנהל
ה אגף רוקחותמנהל

ומחשוב מידע לשרותי האגף מנהל
רפואי ומידע רישום תחום מנהלת

מחלות לבקרת הלאומי המרכז מנהל
חרום לשעת האגף מנהל

בריאות למקצועות האגף מנהל
איכות להבטחת האגף מנהלת

פנים ביקורת אגף מנהל
ארצית ראשית פסיכולוגית

ראשית פיזיותרפיסטית
ריפו ארצית בעיסוקמפקחת י

ה רפואייםמחלקהמנהל ומכשירים לאביזרים
ומשק מינהל תחום מנהל

לאפדמיולוגיה המחלקה מנהל
למעבדות המחלקה מנהל
לתזונה המחלקה מנהלת

הלאומיות המועצות מרכזת
סוציאלית לעבודה הארצי השרות מנהלת

הרפואית הספריה
הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה

הסיעודאחראית על קהילתית–ארצית ברפואה
הסיעוד על ארצית הנפש–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית הציבור–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית בגריאטריה–אחראית

ראשית הכללית"קופ–אחות ח
במפגר לטיפול האגף הראשי הרווחה-הרופא  משרד

ל.ה.צ–ר"קרפ
רפואה"רע ר"מקרפ-ן
הסוהר–ר"קרפ בתי שרות
ישראל–ר"קרפ משטרת
מדיצינית"מנכ הסתדרות "הדסה"–ל

הבריאות תקציבים,רכז האוצר–אגף משרד
בישראל"יו הרפואית ההסתדרות ר
המדינה"יו רופאי ארגון ר
המדעית"יו המועצה הרפואית–ר ההסתדרות

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל
הל הספרים והאוניברסיטאיבית אומי
המדינה ארכיון

ענבל"מנכ חברת  ל
סיכונים לניהול המחלקה ענבל-מנהלת  חברת

 

 04521111:סימוכין

וחוזרי הרפואה מינהל חוזרי מפורסמים בו האינטרנט אתר כתובת
היא"מנכ  www.health.gov.il-:ל
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