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  :נספח
  מחלקה לרפואה דחופה (חדר מיון)הסיכום שחרור מ

 

Medical record: Emergency Department Discharge Summary 
  
  

מסמך "סיכום שחרור ממחלקה לרפואה דחופה" ייכתב בשפה העברית, למעט מונחים רפואיים ה .1

לתיירים ועובדים זרים הזקוקים למכתב באנגלית לצורך פנייה למבטחים,   במקצוע. כמקובל

ניתן לכתוב את מכתב השחרור עצמו (להבדיל מגיליון המלר"ד) באנגלית בלבד.  בכל מקרה, יהיו 

  החותמת גם בעברית.חתימת הרופא ו

  

"סיכום שחרור ממלר"ד" יכלול את מירב המידע בגיליון הטיפול בחולה, וכן סיכום תמציתי ובהיר  .2

של הממצאים הרלוונטיים והמלצות הרופא המשחרר להמשך בדיקות או טיפול לאחר השחרור 

  מהמלר"ד.

  

השחרור מהמלר"ד,  המסמך להלן כולל את המרכיבים המינימאליים החייבים להופיע בסיכום  .3

מתוך הנחה שרוב החלק הראשון הינו בעצם גיליון הטיפול במלר"ד, ואליו מתווספים, כאמור, 

  החלקים הרלוונטיים רק לשחרור.



 

 

  

  שם המוסד הרפואי (עברית ואנגלית)

  

  

  המחלקה לרפואה דחופה 

סיכום שחרור מהמחלקה לרפואה 

  דחופה 

  

  מנהל המלרד:_________________

  

  חראית: _______________אחות א

  

  טלפון: _____________________

  

  פקס: ______________________

  

  מס' רשומה/מקרה/קבלה:                                                                           מועד הפקה: 

  

  אזרח/חייל/אחר:________________________________  : _______________________ פרטי המטופל

  

  

  שם משפחה:_______________שם פרטי: ______________________

  שם האב:_________________תאריך לידה:____________________

  כתובת:________________________________________________

  __________________________________________טלפון: ______

  

  

  מס' זהות:__________________

  

  מס' זהות אחר:_______________

  

  גורם מממן:_____________________________________

  :__________________(אם ידוע) שם הרופא המטפל בקהילה

  

  

  הקופה המבטחת:______________

  _____המרפאה בקהילה:________

  מס' טלפון:__________________

  

  סיבת הפנייה (לפי תיאור המטופל, מלווה או צוות אמבולנס) 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

  
  : _____________________________________(רופא/אחות/מוקד/מד"א/אחר) פרטי הגורם המפנה

  

  

  כניסה: ________________תאריך 

  שעת כניסה:__________________

  שעת בדיקת רופא:______________

  שעת בדיקת אחות:_____________

  

  דרך הגעה:

  נטלי  שח"ל    נט"ן  אט"ן  מד"א : אמבולנס 

  ____________________;אחר 

 אחר     מלווה    מוסד    באופן עצמאי/משפחה 

  _____________משפחה/מלווה: מס' טלפון

  

  

  ________________תאריך יציאה:

  _____________________שעת יציאה:

  יעד שחרור:

  נפטר  מוסד       _______אחר בית חולים -  הביתה;   

  חתם/לא חתם  עזב על דעת עצמו:  
  

  
  



 

 

  
  או מבנה אחר) ה(מלל חופשי ו/או בחירה מטבל: תלונה עיקרית

    
  

  

  

  או מבנה אחר) ה(מלל חופשי ו/או בחירה מטבל: מחלה נוכחית 

  
  

  

 
  או מבנה אחר) ה (מלל חופשי ו/או בחירה מטבל: מחלות רקע

  
  

  

    
8.  

  ביטוי קליני  רגישויות לתרופה/לחומר

    

    רגישות לחומר ניגוד יודי : יש / אין

  

  : כן לא  ןהריו

  : כן לא רגישות לחומר ניגוד יודי

  

  

  ביטוי קליני   (לילדים בלבד) יסוניםח

    

    

  

        סימנים חיוניים ומדידות (לפי הצורך):  

      ____________משקל (לילדים):   ;בשחרור   ;בקבלה  שעה

        לחץ דם

        דופק

        .P.Oחום 

        .P.Rחום 

        מס' נשימות

        ריוויון חמצן

        מדד כאב

  

_________________________________________________ תוצאת בדיקת המעבדה ____________

 טרם התקבלה. יש לברר אותה בטלפון מס': __________________________



 

 

     בדיקה גופנית 

  תיאור מצב כללי:                                   א / ל ןכחום : 

  מערכות:

  ראש -  

  צוואר -  

  ריאות -  

  לב -  

  בטן -  

  גפיים -  

  דפקים -  

  תנוירולוגי -  

  אחר -  

 

 

 

 

 
  : במלר"ד מטופלבמהלך שהיית הודיון  עוציםי, מעקב, ילךמה

  

  

  

  

  

  

  

  

כולל התערבויות שבוצעו (תפירה, אנטיביוטיקה וטיפולים של מהלך הטיפול,  סיכום קצרלקראת השחרור: 

  .עד השחרורהמצב הגופני בעת השחרור וירלוונטיים אחרים), 

  

  

  

  



 

 

  

     :אבחנות בשחרור
 

  אבחנה   (א)ICDCMקוד 
  ראשית/משנית

  )ה(או בחירה מטבל אבחנה במלל

     

     

     

     

     

     

  
  

  המלצות בעת השחרור: סיכום הממצאים הרלוונטיים ו

  

  ______________________________________________ בדיקה גופנית (ממצאים רלוונטיים):

_________________________________________________________________________  

  ____________________אק"ג: ________________________________________________

_________________________________________________________________________  

______________________________________מעבדה:_____________________________

_________________________________________________________________________  

  __________________________________________________ :______קול- צילומי רנטגן ועל

  ___________________________________________________________________יועצים: 

_________________________________________________________________________  

  __________________: __________________________________________________אחר

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

  

  :)במלר"ד מטופלמחלה שבגינה ביקר הההנחיות כלליות (הבהרות להמשך בירור 

  

  

  

  

  

 



 

 

  

  מלר"ד:   בשחרור ממומלצות חדשות רשימת תרופות 

  משך טיפול  צורת הגשה   אופן מתן  תדירות  הנטילה  מינון  תרופהשם ה

            

            

            

            

            

 

  

   המלצות להמשך טיפול ומעקב:

   ימים ______________הוצאת תפרים בעוד ימים.     ______________  חלהמ חופשת

  ימים ___________החלפת תחבושת בעוד

   ימים ___________________בעוד כלבת, הפטיטיס,  טוקסואיד,  ; השלמת חיסון

          _________________________:__להפנות ליועץמומלץ 

  _________________________________מומלץ מעקב

  הערה:  על כל החמרה במצב יש לפנות מיד לעזרה רפואית מתאימה.

  

  

  

  :חתימה

  חתימה וחותמת  שם הרופא  תאריך ושעה

      

 

 








