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תודה דברי

המידע את לידי העבירו אשר הבאים, לאנשים לב מקרב להודות ברצוני
צדקה פנינה הגב' מהימנותו: את בדקו ואשר זו, סקירה לכתיבת הדרוש

רוו אביבה ד''ר לסטטיסטיקה); המרכזית הלשכה לבריאות, המדור (ראש

אלי מר חולים); קופת של המרכזית בהנהלה ומידע לתכנון האגף (מנהלת

קרגר חיים ומר הבריאות); משרד האוטומציה, יחידת (מנהל בןנתן
וסטטיסטיקה, רפואית לכלכלה במחלקה רפואית לסטטיסטיקה היחידה (מנהל

הבריאות). משרד

המאמר, בעריכת עזרתם על לורקרד, וג'ו קופ יעקב למר גם תודתי

אותו. והדפיסה תרגמה אשר גורביץ, עופרה לגבי ולבסוף

ו
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הקדמה1 1.

הבאים: לתחומים מוגבלת בישראל האישפוז נתוני עיבוד מערכות על זו סקירה

המאושפזת, האוכלוסיה מן רחב חלק המכסות מערכות (1

סדיר. באופן המעודכנות מערכות (2

מקריות סקירות או אינדיוידואליים בתיחולים של מידע מערכות פה נכללות לא לפיכך

אישפוז. דפוסי על

אישפוז על ממוחשבות מידע מערכות שלוש בישראל קיימות שהצבנו המגבלות בתוך

קופת ושל הבריאות; משרד של משרדי; למיכון המרכז של פרט: נתוני על המבוססות

ונבדלות בלבד, כלליים חולים בבתי אישפוז מכסות המערכות שלוש כל הכללית. חולים

האישפוז בין פיגורהזמן המערכת, תפעול הקיים, המידע היעד, לאוכלוסיית באשר מזו זו
מתוארות הנתונים מערכות שלוש הנתונים. על ודיווח הנתונים, עיבוד סיום לבין עצמו

הבאים. בפרקים

של ומיחשוב איסוף גם קיימים פרט, נתוני על המבוססות הנתונים למערכות בנוסף

הנרשם המידע בישראל. האישפוז מוסדות בכל חולים של חודשית תנועה על מצרפי מידע

להעביר הבריאות) חוק (עלפי המוסדות חייבים אותו (1 נספח (ראה 105 טופס על מבוסס

יום לטיפול והיחידות האישפוז "מוסדות השנתי בפרסום מדווח והוא הבריאות, למשרד

ולסטטיסטיקה רפואית לכלכלה במחלקה רפואית, וכלכלה תיקצוב לתכנון, האגף של בישראל"

העברות בין מבחינים החולים בתי שבתוך הוא מעניין אחד מאפיין הבריאות. במשרד

החולים. מבית סופיים ושיחרורים חדשים אישפוזים לבין למחלקה ממחלקה
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לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה 2

אישפוז נתוני מערכת

נתונים לעיבור האחראית היחידה 2.1

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה וקליטה. בריאות לדמוגרפיה, המחלקה הבריאות, מדור

. היעד אוכלוסיית 2.2

בישראל. כללי מביתחולים ששוחררו חולים של מדגם

הקיים המידע 2.3

רישום מתבצע אלי בקבצים הולים. בתי ולפי שנים לפי מאורגן אישפוז על המידע

למדגם נכנס למחלקה ממחלקה שהועבר חולה נתונה. במחלקה אישפוז אירוע לכל נפרד

אושפז. בהן המחלקות כמספר פעמים, מספר

אליה; הקבלה ותאריו המחלקה החולה; של אישיים פרטים כמו מידע כוללת רשומה כל

העיקרית. האבחנה רק נרשמה 1975 שנת עד הרפואית. והאבחנה מחלקה באותה ""הו" ומשר

הראשי. הכירורגי הנוהל גם כמו נוספות, אבחנות ארבע עד נרשמו 1976 משנת

הבינלאומי הסיווג של אמריקאית (מהדורה icda עלפי נעשה הכירורגי והנוהל האבחנה ציוו

מוות). וסיבות מחלות של

שחרור על המידע אישפוז. כל לגבי הנרשם המידע של מדוייקת רשימה מציג 2 נספח

קודמות שנים לגבי המידע מגנטיים. סרטים על נמצא ואילו 1968 משנת מביתהחולים

כתדפיסים. מופיע

השיטה הפעלת 2<4

לסטטיסטיקה המרכזית ללשכה לשלוח הסטטיסטיקה) פקודת נעלפי נדרש חולים בית כל

גבי על האפשר, במידת או, טפסים, גבי על נשלח זה מידע ששוחררו. חולים על מידע
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לדוגמה, אישפוז. אירועי על לדיווח נפרדת מתכונת חולים בית לכל מגנטיים. סרטים

החשיבות. דרגת בציון או מקרי בסדר להופיע יכולות האבחנות

במבנה ומאורגן לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה עלידי נבחר אלה אישפוז מארועי מידגם
לסקור לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה צוות נדרש המידגם עריכת לשם לעיל). (כמתואר אחיד

ביתחולים בכל היציאות את מחלקים המדגם הוצאת לצורך האישפוז. ארועי כל לגבי האבחנות את

האחרים. המקרים כל .3 נדירות; אבחנות עם מקרים .2 יולדות; .1 שכבות: לשלוש

ומקרים הילוד, אצל או בלידה בהריון, סבוכים עם המקרים כל את מוציאים היולדות מתוך .1

מתוך העיבוד בזמן מוסיפים (ה"נורמליות") הלידות שאר את ביציאות. נכללים אלה

הפנים. למשרד לידה הודעות סמך על שנעשה הלידות קובץ

מלא. באופן נכללים נדירות אבחנות עם המקרים .2

ביתחולים. בכל 12.5*0 של שיטתי מדגם מוצא המקרים שאר מתוך .3

החולה, שחרור נתוני כשנתיים. חולפות הנתונים עיבוד תהליר לסיום ועד האישפוז מעת

שנה שחלפה. בשנה שאירעו לאישפוזים מתיחסים לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ע"י המתקבלים

אחידה. רישום למערכת בתיהחולים כל של המידע מיזוג תהליר מסתיים אשר עד עוברת נוספת

נתונים דיווח 2.5

בשנתון מובאים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של אישפוז נתוני על סיכומים

טבעית (תנועה מיוחדים פרסומים בסדרת מובא יותר מפורט מידע ישראל. של הסטטיסטי

המאושפזים. החולים של אבחנתית סטטיסטיקה לסטטיסטיקה: המרכזית הלשכה של ובריאות)

היא ההתייחסות אישפוז, של ממוצע שיעור אלו בדוח"ות מצויין כאשר כי להדגיש יש

מתקבלים תושבים, ל1000 אישפוז בשיעורי כשמדובר לפיכר, אחת. במחלקה אישפוז למאורע

כאישפוז נחשב ביתחולים אותו בתור למחלקה ממחלקה מעבר שכל מכיוון מופרזים, מספרים

חסר, אומדן בגדר הם המספרים ממוצע, במשראישפוז כשמדובר אופן, ובאותו נוסף.

לכירורגית פנימית ממחלקה עובר (לדוגמא: מחלקות בשלוש למשל המתאשפז שחולה מכיוון
יותר. קצרות אישפוז תקופות שלוש בעלי שונים חולים כשלושה נרשם לפנימית) וחוזר

החולים באחוז כמובן, תלויה, האישפוז ומשר האישפוז שיעור באומדן היתר או החסר מידת

אחת. ממחלקה ביותר ים המתאשפז
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הבריאות 'משרד .' : ■ ■ j

אישפוז נתוני מערכת

נתונים לעיבוד האחראית היחידה 3.1

לענ"א. מערכות ניתוח לאוטומציה, היחידה הבריאות, משרד

היעד אוכלוסיית 3.2

שני (כולל הבריאות משרד של הכלליים החולים בתי מ15 שהשתחררו החולים כל

גריאטריים). בתיחולים

הקיים המידע 3,3

וקובץ חשבונאי קובץ חולים: בית בכל קבצים שני שנה מדי נערכים 1970 שנת מאז

ביתחולים. מאותו חולים של השחרורים כל על מידע כולל החשבונאי הקובץ רפואי.

נתונים: סוגי שלושה בו נרשמים

החולה. על אישיים נתונים .1

השחרור ותאריך הקבלה תאריך המקבלת, המחלקה כמו האישפוז, על נתונים .2

כל על דומים פרטים  למחלקה ממחלקה מעבר של ובמקרה מחלקה, מאותה

בדבר. הנוגעות המחלקות

חשבונאיים. נתונים .3

שונה הוא הכיסוי (שיעור חולים של השחרורים מכל חלק רק מכסה הרפואי הקובץ

בקובץ השחרורים). מכל ל>80 0\ ביו היום נע והוא לשנה, ומשנה למשנהו אחד חולים מבית

נמסרים חשבונאיים נתונים שבמקום אלא לעיל, שתואר הקובץ לנתוני דומים נתונים זה

כל לגבי נמסרת כירורגיים נוהלים של או אבחנות של נפרדת רשימה רפואיים. נתונים
לרשום ניתן לעיל. שנזכרה האבחנות" "רשימת עלפי החולה, בהן שביקר מהמחלקות אחת

בנוהל או הראשית באבחנה החל אחת, מחלקה לגבי כירורגיים הליכים או אבחנות 12 עד

הראשי.

והרפואיים. החשבונאיים הקבצים של המדוייקות הרשימות מודגמות ו4 3 בנספחים



 5 

המערכת פעולת 3.4

סדיר באופן נשלחים אבחנות) (בלי גולמיים ושחרור קבלה נתוני עם טפסים

מועברים בו אשר נמל"מ), משרדי למיכון המרכז אל בכך הקשור ביתחולים כל ע"י

אשר מבתיהחולים, אחד החשבונאיים. הקבצים מעודכנים ובעזרתם למחשב הנתונים
נערכת המחשב בעזרת מגנטיים. סרטים גבי על המידע את שולח מחשב, עומד לרשותו

הרפואיות. האבחנות הוספת לשם לבתיהחולים נשלחת וזו חולים, שחרור של רשימה

ובו שיבא ע"ש הרפואי במרכז הנמצא למחשב מכן לאחר נשלחות המלאות הרשימות

מתאריך שבועות מספר תוך נערכת החשבונאי לקובץ כניסה "האבחנות". קובצי נערכים

עצמו. האישפוז מתאריך ומעלה כשנה להערך עשוייה הרפואי לקובץ כניסה האישפוז.
להפסיקו. מחליט המסויים ביתהחולים אשר עד מתבצע הרפואי הקובץ עידכון

נתונים דיווח 3.5

פלטמחשב כולל זה שנתי. דו"ח מפרסמת הבריאות משרד של לאוטומציה היחידה

הדו"ח של הראשון בחלקו החשבונאי. בקובץ הכלולים מהמשתנים רבים של ליווחים ובו

האוכלוסיה על ובהמשךנתונים המשתתפים, בתיהחולים על נתונים השוואות מוצגות
אישפוז נתוני מוצגים השני בחלק יחד). החולים בתי כל את (הכוללים בהם המאושפזת

.5 בנספח מוצגת טבלאות רשימת בנפרד. ביתחולים כל לגבי

המתייחסים ספציפיים מחשב דו"חות מספר שונים חולים לבתי נשלחים לכך בנוסף
בלבד. אליהם

ולא במחלקה, חולה של האישפוז אירובי את מציין למחלקות המתייחס השהות משך

מחלקה. באותה חולה אותו של הכוללת השהות את

אלא כוללת אינה הבריאות משרד של הנתונים במערכת היעד שאוכלוסיית מכיוון
עלפיה לחשב אפשרות אין הכלליים, החולים בבתי המאושפזים מאוכלוסיית כמחצית ;

תושבים. ל1000 אישפוז שיעורי
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הכללית קופתרוולים 4

אישפוז נתוני מערכת

נתונים לעיבוד האחראית היחידה 4.1

קופתחולים. של המרכזית בהנהלה ומידע לתכנון באגף לאשפוז מידע מוקד

היעד אוכלוסיית 4.2

כלליים. בבתיחולים המאושפזים הכללית קופתחולים חברי

הקיים המידע 4.3

כדי החולה שחרור עם לקופתחולים בתיהחולים ששולחים 17 טופס על מבוסס המידע

שייר אליה המרפאה זיהוי כולל הטופס שאושפזו. קופ"ח חברי עביר תשלום החזרי לקבל

של רישום איו אישפוז. ומחלקות תאריכים החולה. על אישיים נתונים מספר החבר.

.17 טופס העתק נמצא 6 בנספח רפואיות. אבחנות

השיטה הפעלת 4.4

מעובדים הם ושם חולים. קופת של הראשי למשרד 17 טופסי שולחים החולים בתי

ישירות נשלחת חולים בתי מספר לגבי האינפורמציה הגעתם. סדר עלפי מחשב באמצעות

המחשב. אל מסופים דרך

נתונים דיווח 4.5

אישפוז ומשר אישפוז שיעורי על מחשב דוח"ות בשנה פעמיים יוצאים 1976 מחצית מאז

המתייחס מידע גיאוגרפיים. ולאזורים לבתיחולים בחלוקה השונות הגיל קבוצות של

איבחוני. מידע להשיג ניתן ולא במחשב. סדיר באופן מורץ אינו למחלקות לחלוקה

קופתחילים. של האישפוז תכנית על ובקרה ניהול לצרכי דוח"ות מנופקים שוטף. באופן
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ג1ס1טק>* 2: List of information obtained per אישפוז תקופות עלפ> נתונים רשימת
hospital ization episode. בידינו ם

(Central Bureau of Statistics) חמרכזיתיל0ססי0סיקו0. ?הל"כה

החולים בית מספר j_s
יציאה שנת 6_7

הדף מספר 89
סדורי מספר 10_11

מחלקה 1213
חולה מספר או זהות מספר 14_22

יישוב ממל 2326
כניסה יום 2728
כניסה חידש 2930
שהות ימי 3133

משפחתי ומצב מיו 34

גיל 3537
ית 38

לייי' אי^ 3940
עליה תאריו 4142

תוצאה 43

עיקרית אבחנה 4447
נוספות אבחנות 4851
נוספות אבחנות 5255
נוספות אבחנות 5659
נוספות אבחנות 6063

נתוח 6466



PPENDIX 3: List of information obtained per hospitalization אישפוז תקופות עלפי נתונים רשימת
episode  the "accounting" file. , אישפוז רשומות תיק  בידינו הנמצאים
(Automation Unit, Ministry of Health) לאוטומציה). היחידה הבריאות, (משרד

חשבונית גרורה העברה גרורוז yiap pbn
סגיבר |*1רר|*ירר "סבי *ייר *ייר מ1*בר ז*יור 1 שיר.("ייר ש0

| 2 | 2 | גרורה^"2") |0יג 1 | 1 | גרורה("1") |0וג 2 | 2 | רשומה |0יג
| | | ה*חלמ1 |ח*ייר 2 | 1 | הגברות |מ0' 4 | 2 | גרורות |מ0*ר
| 4 | 2 | שנח j | | ה*ברה"1" |ת*ייו | | חולה |סס1ר

| 6 | 2 | תיש | 4 | 2 | שנח | 9 | 5 סדורי| >0י |
| 8|2| 11* | *|2| ™ | II | 2 | *נה |
| | | 0יו*ו |ח*ייר * | 2 | ייס | 20 | 9 | זחוח |סס*ר
| 10 | 2 | שנ* | | | וזישוז! מחלקי. |ס*ל 30 | 10 | סש1וזה 0*|
| 12|2| *.m | It | 3 | TB^ | 36 | 6 | וי.* 0*|
| 14|2 | 01*| 15| 4 |apVnB | 42 | 6 |3m em/

) | | כ00י |סיוי 1 | | | | לייוז |וו*ריר
| 15 | 1 |( "2". n"B1f) |0וסי | | *1יו! |ה>ברח 44 | 2 | *1ה |

| 17 | 2 | מוסד nn| 28 | 13 | ה>ברה גם1 nj3B)| 46|2 | rm |

| 19 | 2 | ן"זייי | | ("1" | 50 | 4 | |
| 20 | 1 | ב^ירת |0*רוו 54 | | חלביות 4 |*י 53 | 3 | |גיל
| 25 1 5 1 |ח*ייר || 1 55 1 2 1 סי** ן*יז
| 26 | 1 | 8י8ו? [סוג 1 1 | 56 |י| |סיז
] | | |>םםכוו*ו | 57 | 1 | 0**חחי |ס1ב

י | 35 | 9 .ו>170| |לקו."":ס0' *יייי". 10 מיתי | 58 | 1 | ילייו |מס'
| 39 | 4 | 8ר**0 |0סל | 62 | 4 | י*ונ |ס8ל
ו ".1*1 ,_ ■ סכסיםלי! ישימה "ייר ו וו .
| 41 | 2 1 יי" |ססל ioirs 0111סל בתים 658 + 4 1

j 43 | 2 | זכאויו |סוג | 64 | 2 \ נ>ה |

| 50 | 7 | תשלום |ס8"כ | 66 | 2 .ב7י| >זור |

| 53 | 3 | יטיס |סה"כ | 69 | 3 י*וב| נורח |

54 1 (ל^ו1"תו0וג| | | 71 | 2 | זליה (שנת

I I | 73 | 2 | a>n mi.r<*|
| 75 | 2 | y12pB|

^T J 76 | 1 |my |

^^^ | 78 | 2 1 "ח בי ^>|0©ל | 82 1 * 1 1

<^^ | | | כניסה: |ווווריו
^^^ | 84 | 2 | *נה 1

■ <^ | 99 | 2 | .נח ן | 86 | 2 | חי. 1<^ | 101 | 2 | "ד* ן | 88 | 2 | יוס 1

r <'^ | 103 | 2 | י,0 ן | 89 | 1 | כניסת |סיבת
י | 104 ן ן, "ייי ן0יג | 90 | 1 | כניס" |ס1ג

| 108 | 4 | nm,ס,| | ) | טחלקהו |0סל
I 117 | 9 | ,n1 D8| ! י9 י י 1 ג"'ז I

| 118 | 1 | |0יסוז י ^ 1 4 1 "יי" I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | { | שחרור* |ת*ייו



APPENDIX 4: List of information obtained per hospitalization
episode  the "diagnostic" file.
(Automation Unit, Ministry of Health(

אישפוז תקופות עלפי נתונים רשימת
האבחונים. רשומות תיק  בידינו הנמצאים

האוטומציה). ירוידת הבריאות, (משרד

אבחנות ר^ומת העברות רשומת אישיים 5רטי0 רשומת
מצמבר 3ורך נתון שם מצטבר אויר נתון שם מצטבר אורך נתון Og

1 3 = רשומה סוג 1 2= רשומה סוג 1 1= רשומה סוג
1 ! "3 2 ביתחולים סמל

7 4 (ריק)
22 1 רשומה לסוג זהה 112 5 רץ  חולה מספר

י<2 1 ר7:ומה לםוג זהה < j 142 כניסה שנת 
23 _ 23 9 זהות מספר

ריק ~7 26 3 ביתן  ביתן J"ימספר 30 7 _/ 30 4 מחלקה 
32 2 אבחנות מספר 32 2 העברות מספר 40 10 משפחה  חולה שם
34 2 7נה  שחרור תאריך 34 2 סנה  תאריך י*~ 47 7 פרסי _
36 1 2 חידש  36 2 חויש  2 53 6 אב _

, 58 ל יוס  38 2 יום  ] 55 2 שנה  לידה תאריך
39 1 41 3 ביתן  חדש ביתן £ 57 2 חודש 
10 1 ספק קוד '15 4 מחניקה J^ 60 3 ג,ל

6 סמל  1 מכי אבחנה * ץ 62 2 ל,דה אר_
17 1 קור _ י§ 63 1 מין

6 סמל  2 מס' אבחנה U 64 1 משפחתי מצב
54 ל קיי  , [" 65 1 ילדים, מספר

j t 58 13 J* 69 4 ב ישו  מקום סמל
! 71 2
ן ; 73 2 טבעי אזור 
מקסימום עד מיסימום עד 76 3 ישוב צורת 

] אבחנות 12 העברות 10 78 2 ליה סנה
1 11 ם אתת בכל 80 2 האב לידה ארץ
, האבחנות רשומות 82 2 יד משלות

; האפשריות 83 1 עדה
| ו 85 2 שנה  כניסה חארי

87 2 חודש 
, j ! 89 2
ו | ן 90 1 כניסה סיבת
j j 91 1 כניסה סוג

93 2 שנה  שחרור תאריך
/ 95 2 חודיל 
j 97 2 יום 

98 1 שחרור סוג
102 4 שהיה ימי מספר

j 111 9 צבאי מספר
j 112 1 סיום סימן
| 116 4 (2x2) מממן מוסד



APPENDIX 5: List of tables  Annual Report. שנתי ד"וח  לוחות רשימת
(Automation Unit, Ministry of Health) האוטומציר0. יחידת הבריאות, (משרד

ארציים ודי/^וואה ריכוז לוהות  ',, piL

. . . /נ;<7 79 ה לנ הכלליים "ה בתיה בין ..הזווית והעסקה ממוצעת .'הייה והגותה, ח;וסה אחוזי עיל השוואה לוה  אי לוח

78/79 לשנת ריכוז  ופרסיים מוסדות מתלה, ימי לפי אשפוז מדמי הכנסות  ב' לוח

78/79 לשנת ריכוז  גיל וקבוצות "'הייה ימי לפי שנפטרו חולים  ג' לוח

7^/79 לשנה שהייה ףני מחלקות  גיל קבוצות לכי ?7יצאו חולים ריכוז  ד' לוח

78/79 לשנת במחלקות השהייה אורך לפי האשפוזים התפלגות  הי לוח
78/79 לשנת מגורים מקום לפי החולים) בחי (בכל שיצאו חולים  ו' לוח

78/79 לשנת ריכוז  שהייה וימי מין גיל, קבוצות לפי שיצאו חולים  ז' לוח
78/79 לשנת באחוזים ומחלקה בי"ח גיל, קבוצות לפי שיצאו חולים  ח* לוח

חולים בהי לפי ענתיים לוחות  ב* פרק

78/79 לשנת ופרטיים מוסדות מחלה ימי לפי אשטוז סוגי הכנסות  1 לוח

78/79 בשנת לגבייתם הברורים מצבה לוח ' 2 לוח

78/79 לשנת  לקופ"ח והשתייכות מגוריהם נפות לפי חלוקה שיצאו, חולים  3 לרה

78/79 לשנת אשפוז ודמי מחלקות כניסה, סיבות לפי שיצאו, חולים  /1 לוו!

78/79 בשנת לקופ"ח והשתייכות מחלקה גיל, קבוצות לפי שיצאו, חולים  5 לוה /..

78/79 לשנת שהייה וימי מחלקות גיל, קבוצות לפי שיצאו, חולים  6 לוח
.78/79 בשנת גיל וקבוצות שהייה ימי לפי שנפטרו, תולים  7 לוח

. 7^/79 בשנת החולים תנועת על דווח  8 לוח

"78/79 כשנח תקנים שינויי תמצית  9 לוח
.78/79 לשנת במחלקות השהייה אורך לפי אשפוזים התפלגות  10 לוח

.78/79 בשנת שהייה וימי מין גיל, קבוצות לפי שיצאו, חולים  11 לוה



Appendix 6: Form 17  hospitalization form ._ .

)KuPac Holim Kialit) f0™ חולים לבית לאישפוז אישור  17 טופס
י כללית0 חולים noip)

Front/ קדמי ח^ק באיץישראל חעיבדיט של הכללית ההסתדרות של חוליט קופת
Reverse/ אחורי חלק ירושלים מחוז

. החולים בבית למילוי N2 101016274 jiiriy s^s^
בלבד המיכון לחימוש j המרפאה סמל

fBy1_,Ll_| j / 1 ! : : J ?ביה \LL. "ליס לאישפמלבית אישור
1 210 | JllIJ j i 13  1 8 I ^i 15  17

מי|, ל למיילקה נתקבל קבלה תאריך ביח סמל

ן 11111111 ן ו . ■ י! 1 העברה ו ו ו ו י ו ו ו ו י י ו י י י ו י ו ו ו ו ! ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ?{^_ו . 21^ 4453 "'ב | 3743 j 3036 | 1829
מחי סכ'ל למחלקה עבי העביה r7Mt זהות תעודת מס' תאב שם פרטי שם למשפחה

/ / 2 העברה I , | 1i,I,1j|2 , ,
"28 ו 29^34 ,'''^י ' י  ל" ! ! ! סס7^זכתובת למחלקה עבי __^^ ?1^ 1ר* _2ך טלפוו מסיבית רחוב ישוב

העברה תאייז רופא קוד לידה תאריך זכר .נקבה,
י ; י י ! 3 העברה 1I : j 1 I I I I .ifTT ; jr_ 42 ; !_! י י ! ! משפחה ^5ל^יראש ^^י'יקה ^^^ir,, ,"82 r0; ■ קייבה פרטי שם משפחה שם

של זהות תעודת '11מס' ! ו ! . המשפחה ראש
| ן! ן 1 , 4 העברה , י_י.
. 4JJ4 45  50 1 ! j<* H2j j אחרת תאונה 4 מחלה .1
סילסח למ"יק" עני ^,^^ '^iJ' ^. ן  לתעיינת פיגוע/פעו 5 בעבודה פגיעה .2:=^==^=^=^==^==^==^ י "" תקיפה/קטטה 6 דרכים תאונת 3^==== סיג)כאות שכיר 'עצמאי, ן הפנית סיבת

1 1,1. , לאישפוז
י ו \ \ \ ; 1 חופשה 1

51  56 ,4_י5 ד,,,!^;ו 11_ _"± , . / / המזכיר חגנימת
י "אי עי מתאריך 91  91 המרפאה וחותמת

, . . 1 הנכונה האפשרות סביב עיגול סמו * תאריד

~~\ 6^=^ הוצאתו מתאריך ימים חודש במשך בתוקף הינו זה אישור
, V אפוטרופסו או הוריו או החולה של לידיעתו

י ," יינ "י™ \   שחרור והבדיקות השירותים הטיפולים, כל את נוסף, תשלום כל ללא לקבל החולה זכאי זה, טופס לפי בביתחולים א"יבאישפוז לבי"ח עבי .2 2!_ נ,_76 יי1" להם זקוק שהוא אחי שירות או טיפול וכל אחות של מיוחדת ושמירה תרופות ליבות שהוא, סוג מכל היפלאיות
"ט ■J ""י" "" שחייי תאיד הרופאים הוראות _לפי הסתמכות תוך הדרישה את לדחות יש תרופה, או בדיקה, או שירות, או טיפול, בעד תשלום ביתהחולים ידרוש אם

חולים לקופת כך על ולהודיע לעיל האמור על
: ל ישלח זה טופס ולא תשא לא והיא לעיל לאמור בניגוד שנעשו לתשלום התחייבות או תשלום לשום אחראית אינה חולים קופת

לאיש0וז מידע מוקד בו תשתתף
בי"ח חותמת ת £יפתחולים מרכז אפוטרופסו או הוריו או החולה של אישורו

.10^00 ד. ת. לפיה לפעול מתחייב והנני תכנה את הבינותי לעיל, האמורה ההודעה את קראתי

_ חתימה י"יייד 17^2
לביתהחולים ישלח זה טופס
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1. INTRODUCTION

This review of computerized data systems on hospitalization in
Israel is limited to:

(a) those that cover an extended portion of the hospitalized
population; and,

(b) those that are updated on a regular basis.

Thus, the information systems of individual hospitals, or occasional

surveys on hospitalization patterns, are not considered.

Within the above restrictions, there exist three separate

patientbased computerized data systems on hospitalization in Israel,
those of the Central Bureau of Statistics, the Ministry of Health,

and the Kupat Holim Haklalit. The three data systems cover hospital

ization in general hospitals exclusively. They differ widely with

resPect to their target populations, the information available,

system operations, the time lag between actual hospitalization and the

completion of data processing, and data reporting. The three systems

are described in the following sections.

Beyond the patientbased data systems, there is an additional
collection and Computerization. of aggregate statistics on monthly

Patient flows within all Israeli health care institutions with inpatient

facilities. The information recorded is based on Porm 105 (Appendix 1({
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which the institutions are required by law to forward to the Ministry

of Health. The data are reported annually in Health Institutions

with Inpatient Care and Day Care Units, published by the Division of

Planning, Budgeting and Medical Economy, Department of Medical Economy

and Statistics, Ministry of Health. One interesting feature is that

within a hospital, transfers to and from a department are distinguished

from new hospital izat ions and final discharges from the hospital.

Part of the report appears in English as Movement of Hospitalized
Patients. The Ministry of Health published this forthe first
time for the 1979 calendar year.
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2. THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS DATA SYSTEM

2.1 Unit Responsible for Data Processing

Health Section, within the Demographic, Health and Immigration

Division of the Central Bureau of Statistics, Jerusalem.

2.2 Target Population

A sample of patients discharged from all general hospitals in

Israel.

2.3 Information Available

Information on hospitalization is organized by year and by

hospital. Within these files, a separate record is entered for each

episode of hospitalization in a given department. Thus a patient
who is trans fered from one department to another may be sampled

several times, once for each department visited.

Each record includes such information as the patient's personal

data, the departmental code, the admission date, and the length of

stay in the department and diagnoses. Until 1975 only the principal
diagnosis was recorded. From 1976, up to four additional diagnoses

are recorded, as well as the main surgical procedure. Diagnoses and
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surgical procedures are coded according to the ICDA (International
9Classification of Diseases).

The list of information recorded for each hospitalization
episode is presented in Appendix 2, This information is available

on magnetic tapes beginning with the 1968 hospital discharges. For

previous years, only computer printouts of the records are available.

2.4 Operation of the System

Patient discharge information is required by law to be forwarded

annually by the individual hospitals to the Central Bureau of

Statistics. This information is sent on forms or, when available,
on magnetic tapes. Each hospital uses its own format for reporting

hospitalization episodes. For example, diagnoses may appear in a

random order, or be marked by order of importance.

A sample of these hospitalization episodes is then selected by

the Central Bureau of Statistics and rearranged in a uniform format

)described previously). The sampling procedure requires that the
diagnoses of all hospitalization episodes be reviewed by the staff
of the Central Bureau of Statistics.

The sample is obtained by the following method. All hospitali
zation episodes are divided into three groups, (a) maternity (b) cases

with rare diseases, and (c) all other cases.

Eighth Revision  International Classification of Diseases Adapted
for Use in The United States. National Center for Health Statistics.
PHS Pub. No. 1693. Public Health Service. Washington.
U.S. Government Printing Office, 1967.
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(a) From the maternity cases, all those cases with complications
relating to pregnancy, birth or the newborn are coded and

included in the sample. The rest of the maternity cases (normal
deliveries) are added during the processing and are taken from
the births file prepared on the basis of birth notification to
the Ministry of Interior.

)b) All cases of rare diseases are included.

)c) From the rest of the cases, a sample of 12.5* is drawn in each
hospital.

The time lag between actual hospitalization and the end of data
processing is about two years. The patient discharge data received
by the Central Bureau of Statistics relates to hospitalizations that
took place during the previous year. It takes another year for the
information on all individual hospitals to be processed into a
uniform record system.

2.5 Data Reporting

Summaries of the hospitalization data of the Central Bureau of
Statistics are reported in the annual Statistical Abstract of Israel.
More detailed information is published in the special publications
of the Central Bureau of Statistics (i.e., Diagnostic Statistics of
Hospitalized Patients ) .

One must stress that the hospitalization rates and average length
of staX referred to in these reports relate to departmental episodes
of hospitalization. Therefore hospitalization rates per 1000

population are overstated, since withinhospi tal transfers are
considered new hospitalizations. The average length of stay during
hospitalization is understated. For example, a patient hospitalized
in three departments (e.g., transfered from Internal Medicine to
Surgery, and then back to Internal Medicine) is considered as three
separate patients, with correspondingly shorter length of stays.
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The extent of overstatement in the hospitalization rate and under

statement of average length of stay is a function of the proportion

of patients who have multipledepartment stays.

i

/
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3. THE MINISTRY OF HEALTH DATA SYSTEM ■

3.1 Unit Responsible for Data Processing

Automation and Systems Analysis Unit, Ministry of Health, Jaffa.

3.2 Target Population

All patients discharged from the fifteen Ministry of Health

general hospitals (including two geriatric hospitals).

3.3 Information Available

As of 1970, two files are created annually for each hospital,
an "accounting" file and a "diagnostic" file.

The "accounting" file contains information on all patient
discharges from the hospital. Three types of data are recorded:

a) Patient's personal data.

b) Data on the hospitalization, such as the admitting department's

code, the date of admission and date of discharge from the

department, and, if the patient was transfered into other

departments, similar information for all those departments.

c) Accounting data.

The "diagnostic" file covers only a portion of all patient
discharges (today between O\  8(^ of all discharges, depending on

the hospital and year).
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This file contains information similar to that of the "accounting"

file, except that the accounting data are replaced by diagnoses. A

separate list of diagnoses or surgical procedures is compiled for each

ward visited by the patient. The ICDA is used to code the list. Up

to twelve diagnoses or surgical procedures may be listed per ward,

starting with the main diagnosis or procedure.

The exact lists of information recorded in the "accounting" and

"diagnostic" files are given in Appendices 3 and 4.

3.4 Operation of the System

Raw discharge data forms (without diagnoses) are sent regularly

by each participating hospital to the State Computer Services (MALAM),

where the information is computerized and used to update the "account

ing" file. One of the hospitals, having its own computer, sends the

information directly on magnetic tape. A computer listing of patient
discharges is then returned to the hospitals to be completed with

diagnoses. The completed listings are afterwards sent to the computer

center of the Sheba Medical Center (Tel Hashomer) which processes

the information and creates the "diagnostic" files.

Entry on the "accounting" file occurs within weeks of the actual

hospitalization. Entry on the "diagnostic" file may take a year or
more after actual hospitalization. The updating of the "diagnostic"

file continues until the individual hospital decides to end it.
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3.5 Data Reporting

An annual report is issued by the Automation Unit of the Ministry

of Health It contains computer outputs that crosstabulate many of
the variables included in the "accounting" file. In the first section
of the report, some comparative data on the participating hospitals

are presented, followed by data on the hospitalized population

)combining all hospitals together). In the second section, data on

hospitalization are presented separately for each hospital. A 1ist Of

tables is presented in Appendix 5.

In addition, several hospitalspecific computer reports are sent
to the participating hospitals.

The departmentspecific length of stay relates to hospitalization
ePisodes in a department and not to the total stay of a patient in
that department.

Since the target population of the Ministry of Health's data

system is only about half of the population hospitalized in general

hospitals, no hospitalization rate per 1000 population is or can be

computed from the system.
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4. THE KUPAT HOLIM KLALIT DATA SYSTEM

4.1 Unit Responsible for Data Processing

Information Center on Hospitalization, Division of Planning and

Information, Central Directorate of the Kupat Holim.

4.2 Target Population

Members of the Kupat Holim Klalit who are hospitalized in a

general hospital.

4.3 Information Available

The information is based on Form 17, which is sent upon a

patient discharge to Kupat Holim by the hospitals for the purpose of

obtaining reimbursement for Kupat Holim patients. It includes the

identification of the Kupat Holim clinic to which the member belongs,

limited personal data on the patient, and dates and departments of

hospitalization. No diagnostic data are recorded. A copy of Form 17

may be found in Appendix 6.

4.4 Operation of the System

Form 17(s) are sent by the hospitals to the Kupat Holim Central

Office, where they are processed into the computer according to order

of arrival. At a few hospitals, the information is sent directly
through online terminals.

1
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4.5 Data Reporting

Computer reports on agespecific hospitalization rates and length

of stay by hospitals and geographic districts are created semi

annually, a procedure which began in mid1976. Departmentspecific

information is not routinely computed, nor is any diagnostic informa

tion available. Reports on the hospitalization plan of Kupat Holim

. are regularly circulated for the purpose of management and control.


