בס"ד

מרכז עולמי להוראה

מיסוד מרן ראש הישיבה רבנו יששכר מאיר זצוק"ל
בנשיאות מרנן ורבנן גדולי פוסקי הדור שליט"א
בראשות הרה"ג ר' דוד אקלר שליט"א
רב ומו"צ בק"ק נתיבות
יו"ר מרכז עולמי להוראה מעשית
קרית הישיבה  -רח' שפתי חיים  10נתיבות
נייד | 052-760-8448 :טלפקס | 08-9941965 :דוא"לmol0527608448@gmail.com :
מענה לשאלות  -בוקר 9:00-9:30 :צהרים 14:30-15:00 :ערב20:30-22:00 :

דו"ח בדיקת אחות
תאריך שנמצא הדם בעד בדיקה או הכתם _________
לכבוד הרב ____________ שליט"א
בדקתי את גב' ____________ תחי'
א.
ב.
ג.

ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

תאריך בדיקת האחות ___________

לא מצאתי פצע 
מצאתי פצע שאינו מדמם 
מצאתי פצע שמדמם:
 בשפתיים  :פציעה  מחלת עור
 פציעה  מחלת עור
 בנרתיק:
 בצואר הרחם  :פציעה  מחלת עור  פציעה באקטרופיון
 בנגיעה קלה  בנגיעה בינונית  בנגיעה חזקה
הפצע מדמם:
הנבדקת בדקה עצמה  :בנגיעה קלה  בנגיעה בינונית  בנגיעה חזקה  איני יודעת
בעד  -כמות הדם שבעד תואמת לכמות הדם שהפצע יכול לדמם  :כן  לא
בכתם  -כמות הדם שבכתם תואמת לכמות הדם שהפצע יכול לדמם  :כן  לא
כמות הדם שהאחות רואה בבדיקה  :עד חצי גריס  למעלה מחצי גריס
 למעלה מכגריס _______ :גריסים  איני יודעת
 עד כגריס
כמות הדם שהפצע יכול לדמם:
 נקיה  דמית  איני יודעת
הפרשה מהמקור:
הנבדקת מטפלת בפצע  :כן  לא

לתשומת לב הרב:
א .אם אין רגלים לדבר לדם פצע אין לתלות למפרע בפצע אם עבר כמה שעות מזמן שנמצא הדם
וכן אין לתלות להבא בפצע שנמצא אם עבר כמה שעות מזמן שנמצא הפצע (מלבד באופנים הנזכרים במכתב הנחיות למורי הוראה).
ב .עיין בטבלת פרוט סוגי הפצעים פרק הזמן שהפצע ודאי קיים למפרע ולהבא (באופן שהפצע אינו בתהליך ריפוי).
ג .אע"פ שיש רגלים לדבר לדם פצע ראוי להבדק שוב אחת לשבועיים כשהפצע בנרתיק או בשפתיים,
באקטרופיון.
כשהפצע
לשנה
ואחת
הרחם
בצואר
כשהפצע
חודשים
ל-ג'
אחת
וכן ראוי להבדק שוב לאחר לידה /הפלה /נושאת התקן תוך רחמי /נוטלת כדורים למניעת הריון ,מכיון שיש לחוש שהדם הינו מהמקור.

לידיעת הנבדקת:
כל מראה דם שתראה האשה בשבעה נקיים ובימי הטהרה בעד בדיקה ובכתם
צריך להראות למורה הוראה ואינה רשאית לפסוק לעצמה
ואף שנתברר בבדיקת האחות או ע"י הוכחה ברורה שישנו פצע המוציא דם
חתימת האחות ____________ טלפון ______________ :נייד______________ :
נ.ב נוסח דו"ח הבדיקה נקבע על דעת גדולי הפוסקים
ואין להתעלם מהוראה זו כלל ועיקר ללא יוצא מן הכלל

