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  נספח א'  
  

  הפונים למרפאה קהילתית  ביטוח רפואישל חשודים בשחפת חסרי  רצף טיפולי ודיווחי
  

למרפאה פונה שמגיע עצמאית 
 או מופנה על ידי גוף שלישי

בירור רפואי 
 צילום חזהכולל 

 כן לא

טיפול בירור, מעקב והמשך 
  במלש"ח

המשך בירור מצב רפואי המאפשר 
 וטיפול אמבולטורי

 הפנייה לבית חולים כללי 

דיווח 
ממרפאה 
ללשכת 

הבריאות 
ולמלש"ח 

לפני 
 השחרור

דיווח 
ממרפאה 
ללשכת 
 הבריאות
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  נספח ב'
  

  הפונים לחדרי מיון  ביטוח רפואישל חשודים בשחפת חסרי  רצף טיפולי ודיווחי
  
 

 לשחפת אופיניים תסמינים 

כמו נוכחות שחפת (ל חשד גבוה
 מחילה באונה העליונה)

כן  לא

 בירור שחפת
)gene Xpert  ו/ או משטח כיח ישיר 

מצב רפואי המאפשר 
המשך בירור וטיפול 

 אמבולטורי

 כן

צוב ייאשפוז בביה"ח ל
רפואי הלא המצב ה

 שחפתי

 אשפוז בשמואל הרופא וטיפול במלש"ח מעקב  ,המשך בירור

 לא

דיווח 
מביה"ח 
ללשכת 

הבריאות 
ולמלש"ח 

לפני 
 השחרור

דיווח 
ממלש"ח 
ללשכת 
הבריאות

 כן
 לא

דיווח 
מביה"ח 
ללשכת 
 הבריאות

לא כן מצב רפואי המאפשר 
המשך בירור וטיפול 

 אמבולטורי

 שליליותתוצאות בירור  חיוביותתוצאות בירור 

מצב רפואי המאפשר המשך 
 בירור וטיפול אמבולטורי

דיווח מביה"ח 
ללשכת הבריאות 
ולמלש"ח לפני 

 השחרור

מביה"ח  דיווח
ללשכת הבריאות 
ולשמואל הרופא 
 לפני השחרור

דיווח מביה"ח 
ללשכת הבריאות 
ולמלש"ח לפני 

 השחרור

דיווח 
מביה"ח 
ללשכת 

הבריאות 
ולשמואל 

הרופא לפני 
 השחרור

דיווח 
מביה"ח 
ללשכת 
הבריאות
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