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  בקהילה לשירות רפואי משכי המתנה  .1
  

, בקובץ אקסל ממוחשב.רמת המחוז וברמת החלוקה המינהלית במחוזיש להעביר את מדדי הדיווח  ב


  מקצוע  מס'
 רפואת משפחה  1
 רפואת ילדים  2
 פואת נשיםר  3
 אורטופדיה   4
 אף אוזן גרון  5
 גסטרואנטרולוגיה   6
 גריאטריה  7
 כירורגיה   8
 רפואת כאב  9

 נפרולוגיה  10
 עור  11
 עיניים  12
 קרדיולוגיה  13

  
  
   לפעולות רפואיות (פרוצדורות רפואיות ובדיקות דימות) בקהילהמשכי המתנה . 2

 , בקובץ אקסל ממוחשבז וברמת החלוקה המינהלית במחוזרמת המחויש להעביר את מדדי הדיווח  ב

  מקצוע  מס'
 אנדוסקופיה למבוגר  1
 אקו לב מבוגרים  2
 אקו לב עוברי  3
 בדיקת שמיעה לתינוקות  4
 מח MRIהדמיה   5
מח בהרדמה  MRIהדמיה   6
  קולונוסקופיה למבוגר  7
 תפקודי ריאות לילדים  8
 תפקודי ריאות למבוגרים  9

 
 


