מדינת ישראל – משרד הבריאות
החטיבה לעניני בריאות

חוזר מס' 43/2005:
ירושלים ,י"ט חשון ,תשס"
 21נובמבר2005 ,
תיק מס' 14/2/21:
אל :מנהלי בתי החולים הכלליים
מנהלי המחלקות לרפואה דחופה
הנדון :דווח על מתן טיפול בעקבות סיבוך לאחר ברית מילה
סימוכין :חוזרנו מס' 16/96 :מיום20.2.96 :
בהמשך לחוזרנו שבסימוכין ,הנני להודיעכם בזאת כי עליכם לדווח למשרדנו על כל מקרה
של פניה למחלקה לרפואה דחופה )חדר מיון( או אשפוז בגין סיבוך שנגרם לאחר ביצוע
ברית מילה.
את הדיווח יש להעביר על גבי הטופס המצ"ב.
הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

העתק  :המנהל הכללי
מנכ"ל הרבנות הראשית
ס/מנכ"ל בכיר למנהל ולמשאבי אנוש
ס/מנכ"ל לכלכלת בריאות
ס/מנכ"ל לתכנון תיקצוב ולתימחור
ס/מנכ"ל קופות חולים
ס/מנכ"ל להסברה ויחסים בינלאומיים
ראש המינהל לטכנולוגיות רפואיות ותשתיות
נציב קבילות הציבור ע"פ חוק ביטוח בריאות ממלכתי
היועצת המשפטית
אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד
_______________________________________________________
כתובת המשרד :רח' רבקה  ,29קומה  ,4ירושלים
מען למכתבים :ת"ד  ,1176ירושלים ,מיקוד – 91010
טלפוו 02 – 5681280 :פקס02– 6725821 :
דואר אלקטרוניmminhal@moh.health.gov.il :

________________________________________________________

ראש שרותי בריאות הציבור
רופאי מחוזות – לשכות בריאות מחוזיות
מנהל האגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות
יו"ר הוועדה הבין משרדית לבריתות מילה
ד"ר מ .ווסטרייך – נציג המשרד בוועדה
מנהל האגף לרפואה כללית
מנהל האגף לשרותי מידע ומחשוב
מנהלת תחום רישום ומידע רפואי
מנהלת האגף להבטחת איכות
מנהל אגף ביקורת פנים
מנהלי האגפים הרפואיים – קופות החולים
מנהל המחלקה לרפואה קהילתית
מנהל תחום מינהל ומשק
מרכזת המועצות הלאומיות
הספריה הרפואית
אחראית ארצית על הסיעוד – ברפואה כללית
רופא ראשי – משרד העבודה והרווחה
מנכ"ל הסתדרות מדיצינית – "הדסה"
יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל
יו"ר ארגון רופאי המדינה
יו"ר המועצה המדעית – ההסתדרות הרפואית
מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
ארכיון המדינה

כתובת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי

מנכ"ל היאwww.health.gov.il - :

)00/11244 - 8מ(

לכבוד
ראש מנהל הרפואה
משרד הבריאות
ת.ד1176 .
ירושלים
שלום רב,
הודעה על סיבוך אחרי ברית

הנדון :

ס' ת.ז|_|_|_|_|_|_|_|_|_| .

תאריך לידה |__|__|___|___|__|__|
שנה חודש יום

.1

בהתאם לחוזר מס' ____________ הנני להודיעכם על קבלת ילד/מבוגר לטיפול
רפואי אחרי ברית.

.2

][ המטופל שוחרר מהמחלקה לרפואה דחופה ומצ"ב העתק טופס השחרור.
][ המטופל הועבר לאשפוז במחלקה _____ ממנה הוא שוחרר ביום______________
ומצ"ב העתק סיכום המחלה.

.3

פרטי הברית
א.

תאריך הברית ___________________:

ב.

שם המוהל /מבצע הברית________________________:

ג.

כתובת המוהל  /מבצע הברית____________________:

ד.

מס' טלפון המוהל  /מבצע הברית_________________________ :

ה.

המקור לקביעת פרטי המוהל  /מבצע הברית_______________ :
)האם ,האב וכו'(.

ו.

מקום ביצוע הברית :
אולם______________________ :
ביה"ח______________________ :
בית:

______________________

פרטי המודיע:
_____________
שם פרטי

_______________
שם משפחה

_______________
תפקיד

________________
טלפון

חתימה______________________:

