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מבוא J

שבטיפול החולים על נתונים ולשמור להזין סוציאלית לעבודה לשירות מאפשרת התוכנה
האוכלוסייה על סטטיסטיים דו"חות להפיק מוגדרים, אפיונים בעלי חולים לאתר השירות,

ומחקר. ניהול לצורכי נתונים קובצי ולייצא השירות, פעילות ועל בטיפול
השירות שבטיפול חולה כל לגבי טיפול. המקבל החולה ברמת נתונים אוספת המידע מערכת
בשירות. הטיפול מאירועי אחד כל על ונתונים דמוגרפיים פרטים נאספים סוציאלית לעבודה
טופס גבי על בחולים ישירות המטפלים הסוציאליים העובדים ידי על מתבצע הנתונים איסוף
את למלא כיצד מפורטים הסברים לקבלת הדיווח טופס למילוי במדויד לעיין יש הדיווח.

המידע. לפריטי שהוכנו ובקודים בקטיגוריות להשתמש וכיצד הדיווח טופס
לתפריטים הסברים כולל המדריך בתוכנה. להשתמש כיצד לך להסביר בא זה מדרין
ובו התמיכה, איש לשימוש מיועד הנספח והדו"חות. הקלט מסכי לרבות השונות, ולתכניות

והתקנתה. המערכת על טכני מידע
מפותחת התוכנה .F10 הקשת באמצעות להעלות שניתן (HELP) עזר מסכי כוללת התוכנה
(שמופק ריצה. לזמן למשתמש בהוראות לעיין ניתן .MAGIC 11 הישומיס מחולל באמצעות

במקשים. והשימוש התוכנה פעולת דרכי של מקיף לבירור בע"מ) מחשבים משוב ע''י
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לתוכנה כניסה 1
השעו מסך א.

cs.a בריאות עו"ס

סוניודעת
■.■■■■■■ בישראל הבריאות במערכת סוציאלית עבורה לשירות מידע מערכת ■.■...■.■ ■;■;

סוציאלית לעבודה והשירותים ברוקדייל מכון ישראל, גיוינט בשיתוף ארצי פרוייקט ■:

הדסה. המדיצינית וההסתדרות הכללית ההסתדרות של קופתחולים הבריאות, משרד של "
רוזנבלום יוסי וד"ר אברהמי בועד ע"י פותחה התוכנה :

12/01/93 תאריך: הקש

(C) Copyright M.S.E. Ltd. 1985, 1986, 1989

Serial #12090655

= לתוכנה להכנס כדי
התאריך, את תקן או  המסך על המופיע התאריך את לאשר כדי enter הקש 

.enter הקשת באמצעות ואשר שלך המשתמש קוד את הקש 
הסיסמה. סודיות על לשמור דאג .enter הקשת באמצעות ואשר שלך הסיסמה את vypn 

מעוכות מסך ב.
ו2/0ו /93 בועז [ ] magic 11 סוציאלית לעבודה מידע

1, מערכות =======^^==

סוציאלית עבודה לשרותי מידע . 1

ו : בחירתך הקש

התוכנה. עם לעבוד להתחיל כדי enter הקש 
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התפריטים מסך ג.

12/01/93 בועז [ ] magic 11 סוציאלית לעבודה מירע
ן מערכות ========
11 סוציאלית עבודה לשרותי ==========מידע תפריטים ==========1

שוטפת פעילות .1
סטטיסטיים דוחות .2
מעקב דוחות .3

ם י י ו ב י ג . 4
קבצים ת ק פ ר. . 5
============================= . 6
המערכת ת ק תחזו ל.

1 : בחירתך הקש

או 4T החיצים הזזת באמצעות לך הרצוי התפריט את לבחור לך מאפשר התפריטים מסך
התפריט. מספר הקשת באמצעות

למסך: הסבר
שאילתא. והדפסת נתונים הזנת  שוטפת פעילות .1

אגרגטיביים. דו"רוות הדפסת  סטטיסטיים דו"חות .2

מסויימים. אפיונים בעלי חולים על שמיים דו"חות הדפסת  מעקב דו"חות .3

לגיבוי. דיסקט והכנת קובץ ושחזור גיבוי  גיבויים A

.ASCII לשפת נתונים קובצי ייצוא  קבצים הפקת .5

בלבד. השירות הנהלת לשימוש מוגבל זה תפריט

.6

עדכון המערכת: לתחזוקת הקשורות שונות פונקציות  המערכת תחזוקת .7
נועד זה תפריט וכוי. (טבלאות) וקודים קטיגוריות רשימות

השירות. והנהלת התמיכה איש לשימוש
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שוטפת פעילות J
^3/ 12' i2 1 [ 1J magic 11 השומר חל  המח^ב יחידת

,ן  מערכות 1
ןן סוציאלית עבודה לשרוחי מידע

^ תפריטים ,
// שוטפת פעילות

.ן תוכניות ==^==^=====^^=^==^===_.
11

1ן רא'_1י 7 א^פו מסר . 1
ןן רא^י אמבולטורי מסר . 2
i! . ב (

/■ מדיע ט פר עי טאילהא . * ו
/,
/

1!

!!

!1

11

11

11

y
U

|| 1 : בחירתך wpn

באמצעות לך הרצויה התכנית את בחר שוטפת. לפעילות לתכניות כניסה מאפשר זה מסך
.enter הקשת באמצעות ואשר התכנית, מספר הקשת או .IT החיצים הזזת

התפריטים. מסך דרך זה למסך להגיע מתן
שוטפת: לפעילות התפריט למסך הסבר

הפרט). ברמת נוספות (ופעולות באשפוז חולה על נתונים הזנת  ראשי אשפוז מסך .1

שבטיפול חולה על נתונים הזנת  אמבולטורי מסך .2
הפרט). ברמת נוספות (ופעולות אמבולטורית יחידה הראשי

.3

אפיונים בעלי שהם שבטיפול, החולים של רשימה הדפסת  פריטי על שאילתא .4
עלידיך. שהוגדרו המידע
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ואשי אמבולטורי ומסן ואשי אשפוז מסך 3.1
12/01/93 בועז [ ] magic 11 סוציאלית לעבודה מידע
1 ראשי אשפוז מסך 

: החולה ,שם : י ו ה ז ר פ ס ,מ
למחלקה: כניסה ,תאריך

1 לבחירה פעולות
שחרור עיכובי על מידע עדכון . 6 דמוגרפיים פרטים .1
בשחרור המצב על מידע עדכון . 7 דיווח טופס ועדכון קליטה .2

טיפול כרטיס הפקת . 8 לעו"ס לטיפול הפניה עדכון וי3. זה מס' שנוי . 9 הפסיכוסוציאלי טיפול עדכון .4 ;
חולה מחיקת .10 אחרים לגורמים הפניות עדכון .5

: בחירתך הקש נא ,

( אחר לחולה  0 )

ברמת נוספות פעולות לבצע וכן נתונים, לקליטת למסכים לעבור לך מאפשרים אלה מסכים
שוטפת. לפעילות התפריט דרך אלה למסכים להגיע ניתן הפרט.

תאריך ואת נתונים, לקבל או להזין ברצונך שלגביו החולה של הזיהוי מספר את להקיש יש
באמצעות אלה זיהוי נתוני אשר במרפאה. העו"ס אצל הטיפול תחילת או למחלקה הכניסה

.enter הקשת
מספר הקשת או .IT החיצים הזזת באמצעות לבצע שברצונך הפעולה את בחר מכן, לאחר

.enter הקשת באמצעות ואשר הפעולה,
לפריטים: הסברים

זיהוי מספר תחת זה חולה על נתונים הוזנו שלא לוודא כדי  זיהוי מספר
החולים כל רשימת תופיע הצג ועל (חלון) F5 הקש אחר,
המין, הזיהוי, מספר עם יחד א'ב', סדר לפי השירות שבטיפול
החולה לשם הסמן את העבר קודמים. טיפול ואירועי הגיל

הנתון. את להכניס כדי F9 והקש המבוקש
F4^ (תפריט) F1 הקש ארוכה, היא החולים רשימת אם 
איתור לבצע אפשר זה מסך על חיפוש. מסך לקבל כדי (חיפוש)
במסך. המופיעים מהשדות אחד בכל נתון הקשת באמצעות
.(*) כוכבית בצירוף ממנו חלק או כולו השם את להקיש אפשר
באותיות המתחילים שמות לחפש כדי פריד* הקש לדוגמה,
החולה של לשם הסמן את העבר וכר). פרידלנדר, (פרידמן, אלה

המבוקש. החולה עם הקודם למסך לחזור כדי F9 והקש
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מספר את הקש המבוקש, החולה על נתונים הוזנו לא אם 
.enter באמצעות ואשר החולה של הזיהוי

בסיס ומהווה הטיפול אירוע תחילת את מציין זה תאריך  למחלקה/ הכניסה תאריך
רבים. דו"חות והפקת בקובץ הנתונים לשמירת הטיפול תחילת תאריך

החולה על נתונים להזין להמשיך ניתן שלא כך חובה, שדה זה העו"ס אצל הטכחי
זה. נתון מילוי ללא במרפאה

החולה, של הזה הטיפול אירוע על נתונים הוכנסו כבר אם 
תחילת תאריכי רשימת את הצג על תעלה (חלון) F5 הקשת
בסדר זה, לחולה שנרשמו מסגרת) אותה (של טיפול אירועי
כדי (סוף) F9 והקש המתאים, לתאריך הסמן את העבר יורד.

המבוקש. התאריך את להכניס
 לבחירה פעולות

קודם. הוזנו לא אם החולה על דמוגרפיים נתונים להזין חובה  דמוגרפיים פרטים .1

הנתונים שהוזנו לפני החולה על נוספים נתונים להזין ניתן לא
הדמוגרפיים.

של האירועים לכל משותף בסיס מהווים הדמוגרפיים הנתונים 
נוסף טיפול אירוע בעת אמבולטוריים). וגם (אשפוזיים החולה
את מחדש להזין צורך אין אמבולטורי), או (אשפוזי חולה של

הדמוגרפיים. הפרטים

האירוע תיאור מתחילת החל כולו, הטופס של נתונים הזנת  ועדכון קליטה .2
הטופס. של בסופו הטיפול וסיום השחרור על לנתונים ועד הדיווח טופס

מיועדות 7 עד 3 אופציות 
בלבד. אחד נושא על נתונים לעדכון או נתונים להזנת

למשנהו, אחד מפרק לעבור כדי
זה לתפריט לחזור עליך
הנושא את ממנו ולבחור

הבא. המבוקש

הנתונים של מילולי סיכום הדפסת  כרטיס הפקת .8
החולה. על שהוזנו טיפול
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זיהוי. מספר תיקון  מספר שינוי .9
בדיקות יתבצעו הזיהוי, מספר שינוי את תבצע שהתוכנה לפני  זיהוי
התאריכים בין חפיפה שאין היתר, בין לוודא, כדי לוגיות
הקודם הזיהוי מספרי תחת שרשומים אשפוזיים אירועים של

והמעודכן.
מספרי תחת לחולה שם אותו רשום אם תבדוק התוכנה בנוסף, 
תופיע שלילית, תשובה מתקבלת אם והמעודכן. הקודם הזיהוי
הנתונים אמנם אם לבדוק שתוכל כדי הצג, על הזהרה הודעת
שינוי את תאפשר התוכנה כן, אם חולה. לאותו מתייחסים

הזיהוי. מספר

זיהוי מספר תחת שהוזנו האירועים מכל הנתונים כל מחיקת  חולה מחיקת .10
מסויים.

(באמצעות אירוע לאותו להיכנס יש בודד, אירוע למחיקת 
(מחק). F3 ולהקיש הדיווח) טופס ועדכון קליטה  2 אופציה
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כללי קלט: מסכי 3.2

הוזנו. שכבר נתונים ולעדכן ולקרוא החולה על נתונים להזין לך מאפשרים הקלט מסכי
טופס ועדכון (קליטה 7 עד 2 מהאופציות אחת בחירת באמצעות הלקט למסכי להגיע ניתן

ראשי. אמבולטורי ובמסך ראשי אשפוז במסך המוצגות מהטופס), נושא או הדיווח
הקלט: במסכי לשימוש כלליים הסברים להלן

כדלקמן: הוא המידע) (פריטי השדות בין המעבר המסך על תנועה
הבא. לשדה להתקדם כדי שמאלה) (חץ * או enter הקש 

הקודם. לשדה לחזור כדי ימינה) (חץ 4 הקש 
זה. למסך הגעת שממנו למסך לחזור כדי (סוף) F9 הקש 

המתאים, הקוד את או המילולי המידע את הקש פריט, כל לצד  נתונים הזנת
(חלון) F5 הקשת קוד, הוא המבוקש הנתון אם הפריט. סוג לפי
האפשריות. והקטיגוריות הקודים רשימת את הצג על תעלה
להעתקת (סוף) F9 והקש המתאים לקוד הסמן את העבר

הנתון.
לקוד הסמן את העבר קטיגורית, של מורחב תיאור לראות כדי 

(הרחב). F6 והקש המתאים
במלים. הפירוט ואת הקוד את הקש  "אחר" קטיגוריה ציון

את הקש לפריט, אחת מקטיגוריה יותר לציין ברצונך אם 
הקטיגוריות  מכן ולאחר ראשונה, ''אחר" הקטיגוריה

הנוספות.

אופציונלי. לשימוש נועדים אלה שדות  רשות שדות
השירות הנהלת על רשות, בשדה להשתמש יוכל שהשירות כדי  ד') (א'
את התחזוקה) (תפריט ראשי טבלאות לעדכון בתכנית להגדיר

והקודים. הקטיגוריות הפריט, תוכן
ריק. אותו השאר קודים, הוכנו ולא הוגדר, טרם הפריט אם 
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דמוגרפיים פרטים קלט: מטך 3.2.1
27/01/93 בועז [ נ magic 11 סוציאלית לעבודה מידע מערכת

■ ■ ראשי אשפוז מ0ך
. החולה ,ש0 : י זהו מספר

למחלקה: כניסה תאריך
דמוגרפיים פרטים _ wm₪₪₪mm₪₪₪mm1^m₪₪mm₪₪amm

האב: שם פרטי: שם משפחה: שם
טלי: ישוב. כתובת:

קירבה: שם:  משפחה קרוב
טלפון: כתובת:

: עליה תאריך : לידה תאריך
דת/לאום: ך: מי

לידר,: ארץ מוצא.
משפחתי: מצב

:18 מתחת ילדים מס
עיסוק. : 18 מעל ילדים מס

עיקרי: הכנסה מקור

3.2 סעיף (ראה החולה. על דמוגרפיים נתונים ולעדכן לקרוא להזין, לך מאפשר זה מסך
במסך דמוגרפיים) (פרטים 1 פעולה בחירת עלידי זה למסך להגיע ניתן כללי.) להסבר

ראשי. אשפוז/אמבולטורי

לפריטים: הסברים
זיהוי מספר תחת זה בשם חולה על נתונים הוזנו לכן קודם אם  ופרטי משפרוה שם

הצג. על הזהרה תופיע אחר,
אדם, לאותו מתייחסים הנתונים שאמנם מעלה בדיקתך אם 
והקש עתה זה שהזנת הנתונים למחיקת (בטל) F2 הקש
משם ראשי. אמבולטורי או אשפוז למסך לחזור כדי (סוף) F9
הקודם הזיהוי מספר תחת החולה על נתונים בהזנת שוב התחל

חדש. במספר הקודם הזיהוי מספר את החלף או שהוזן

פריט למילוי עד הבא לפריט יעבור לא הסמן חובה. שדה זה  מין
זה.

ידועים, אינם המדוייקים החודש או היום תאריך אם  הלידה/ תאריך
.01 לציין יש העלייה

.00 לציין יש  קטין) אינו (והחולה ילדים אין אם  ילדים מספר
.88 לציין יש  קטין והחולה ילדים אין אם 
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האירוע תחילת הדיווח: טופס קליטת קלט: מסד 3.2.2
27/01/93 בועז [ ] magic 11 סוציאלית לעבודה מידע מערכת
.......................................

דיווח טופס

ע: ארו תחילת זהות: מס' החולה: שם m

כירורגית 1 אגף: מרפאה: / המחלקה

הסוציאלי: העובד המטפל: הרופא
(רשות): מדריך עו"ס

/93 אשפוז: י מס במוסד: האשפוז תדוילת תאריך

בשירות: החולה סטטוס
רפואי: ביטוח מגורים: הסדר

.1 הנוכחי: הרפואי הטיפול מימון

.2

.3
...... אי רשות שדה

רפואית אבחנה
העו"ס: לטיפול הקשורה
עיקרית: רפואית אבחנה

3.2 סעיף (ראה הנוכחי. הטיפול אירוע על נתונים ולעדכן לקרוא להזין, לך מאפשר זה מסך
הדיווח) טופס ועדכון (קליטה 2 פעולה בחירת עלידי זה למסך להגיע ניתן כללי.) להסבר

ראשי. אשפוז/אמבולטורי במסך
לפריטים: הסברים

פריט למילוי עד הבא לפריט יעבור לא הסמן חובה. שדה זהו  מחלקה/מרפאה
זה.

המרפאה. או המחלקה סמך על אוטומטי כאופן מופיע זה נתון  אגף
פריט למילוי עד הבא לפריט יעבור לא הסמן חובה. שדה זהו  סוציאלי עובד

זה.

הכניסה כתאריך זה תאריך ייחשב אחר, נתון יוזן לא אם  תחילת תאריך
במרפאה.) הטיפול תחילת (או למחלקה במוסד אשפוז

האבחנה את והקש enter הקש לאבחנות, קודים אין אם  רפואית אבחנה
מילולי. באופן לטיפול הקשורה

עומד שבו במקום התחל בלועזית, האבחנה את להקיש כדי  העו"ס/העיקרית
הסמן.

CAPS LOCK הקש בעברית, האבחנה את להקיש כדי 
לצאת כדי שוב insert הקש האבחנה, הדפסת לאחר .inserts
CAPS LOCK) נתון. את להכניס כדי enter הקש זה. ממצב

(.enter על ההקשה עם אוטמטית יתבטל
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לעו"ס ההפניה קלט: מסכי 3,2.3
27/01/93 בועז [ נ magic 11 סוציאלית לעבודה מידע מערכת
■■■■■■■■■■■■■■■..

ארוע: תחילת זהות: ' 00 : roinn שם

הסוציאלי העובד לטיפול הפניה

טיפולי גורם עם קשר
.1 הנוכחי: האשפוז/הטיפול לפני
.2 הסוציאלית העבודה (בתחום
.3 שחלפה) השנה במהלך

.1 : לפני בית טיפול קבלת

.2 הנוכחי האשפוז/הטיפול

הפניה: תאריך
הסוציאלי: הטיפול ביצוע אופו
: העו"ס לטיפול הפניה מקור

עיקרית..: הפניה סיבת
.1 משנית: הפניה סיבת

11 2

הטופס: של אחרון עדכון תאריך

.■ ן ותכנו הערכה

ההתערבות: מהלך

ועל העו"ס לטיפול הרקע על נתונים ולעדכן לקרוא להזין, לך מאפשרים אלה מסכים
באמצעות אלה למסכים להגיע ניתן כללי.) להסבר 3.2 סעיף (ראה העו"ס. לטיפול ההפנייה
או ראשי, אשפוז/אמבולטורי במסך הדיווח) טופס ועדכון (קליטה 2 בפעולה עבודה המשך
ראשי. אשפוז/אמבולטורי במסך העו"ס) לטיפול הפניות (עדכון 3 פעולה בחירת באמצעות

לפריטים: הסברים
אחד כל לגבי שורות 4 עד שאורכו טקסט להקיש ניתן  ותכנון/ הערכה

יותר ארוך טקסט להקיש כדי רגיל. באופן הללו מהסעיפים ההתערבות מהלך
F6 הקשת באמצעות עריכה של למצב הכנס שורות), 8 (עד

העריכה. ממצב לצאת כדי (סוף) F9 הקש (הרחב).
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הפסיכוסוציאלי הטיפול קלט: מסכי 3.2.4
27/01/93 בועז [ נ magic 11 jpvn^iu n1 1avv דע מ' מערכו/
.......................... ....... . .  .

ארוע: תחילת דהרת: מסי החו7ה: ש0 |י

הפסיכוסוציאלי הטיפול

לטיפול פסיכוסוציאליות בעיות

עיקרית...: בעיה
.1 מישנית: בעיה
.2
.3 המהלך:

רש סוג י יחי רש סוג יחי' רש סוג י יחי רש סוג. י יחי תאריך
ח ו פעילי י התער ת ו פעילי י התער ות פעילי התער' ת ו פעילי י התער משמרת מהלך

1 ו 11 1 1 11 1 1 11 1 1 11 ו ו

טיפול שיחדור/המשך תכנון רפואי: לאישפוז/טיפול הכנה
:.... בי רשות שדה

לטיפול: העיקרית בבעיה שיפור הושג מידה באיזו

הפסיכוסוציאלי. הטיפול מהלך על נתונים ולעדכן לקרוא להזין, לך מאפשרים אלה מסכים
בקליטה עבודה המשך באמצעות אלה למסכים להגיע ניתן כללי.) להסבר 3.2 סעיף (ראה
פעולת בחירת באמצעות או ראשי) אשפוז/אמבולטורי במסך 2 (פעולה הדיווח טופס ועדכון

ראשי. אשפוז/אמבולטורי במסך הפסיכוסוציאלי) הטיפול (עדכון 4
לפריטים: הסברים

שנעשו מהלכים של מוגבל לא מספר לציין ניתן אירוע, בכל  על נתונים הזנת
תאריך פריטים: מספר כולל מהלך כל תיעוד העו"ס. עלידי מהלכים
עם יחד פעילות סוג של צירופים ארבע ועד המשמרת, המהלך,

ד'). רשות שדה גם (ואפשרי התערבות יחידת
שהיא מהלכים, לטבלת היכנס מהלכים, על נתונים להזין כדי 

העיקרי. למסך נוסף תתמסך
להוסיף אפשרות יש מהלך, יום על נתונים הקשת לאחר 
הדפס ואז (עדכון) 2£) (הוספה), F1 הקש נוספים: מהלכים
להוסיף צורך כשיש גם זו בדרך לפעול יש הבא. המהלך יום את

לכן. קודם שהוזנו נתונים לטבלה
(סוף). F9 הקש הבא) לנושא (ולעבור זה ממסך לצאת כדי 

.(1) בוקר כמשמרת המשמרת תיחשב נתון, יוזן לא אם  משמרת
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שחרור ועיכובי אחרים לגורמים הפניות קלט: מסן 3.2.5

27/01/93 בועז [ נ magic 11 סוציאלית לעבודה מידע מערכת
.......................................

ארוע. תחילת ת: דהו י מס החולה: שם m

העו"ס ע"י אחרים לגורמים הפניות

קהילתיים שירותים הסדרת
.1 /מוסדיים:
.2
.3

שחרור עיכובי על מידע

לשחרור: מומלץ תאריך
.1 השחרור: לעיכוב קיבות
.2

שחרור עיכובי ועל חוץ לגורמי הפניות על נתונים ולעדכן לקרוא להזין, לך מאפשר זה מסך
ועדכון בקליטה עבודה המשך באמצעות זה למסך להגיע ניתן כללי.) להסבר 3.2 סעיף (ראה
(עדכון 5 פעולה בחירת באמצעות או ראשי) אשפוז/אמבולטורי במסך 2 (פעולה הדיווח טופס
מידע (עדכון 6 פעולה בחירת או ראשי, אשפוז/אמבולטורי במסך אחרים) לגורמים הפניות

ראשי. אשפוז במסך שחרור) עיטבי על
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הטיפול סיום או בשחרור המצב על מידע קלט: מסך 3.2.6
27/01/93 1 [ 1] magic 11 סוציאלית לעבודה מידע מערכת

ארוע: תחילת זהות: מס' שםהחולה^

הטיפולי סיום בעת או בשחרור מצב על מידע

פטירה: טיפול/תאריך סיום מהמחלקה/תאריך שחרור תאריך
השתחרר/עבר: החולה לאן

תפקודי: מצב
הטיפול: סיום עם שירותים הסדרת

: .... י ג רשות שדה
בשירות: הטיפול מצב

עדכון....: תאריך מאשפוז: שחרור תאריך
טיפול) שחרור/סיום לפני שנמסר (לטופס

סיכום:

שחרור עיכובי ועל חוץ לגורמי הפניות על נתונים ולעדכן לקרוא להזין, לך מאפשר זה מסך
ועדכון בקליטה עבודה המשך באמצעות זה למסך להגיע ניתן כללי.) להסבר 3.2 סעיף (ראה
(עדכון 7 פעולה בחירת באמצעות או ראשי) אשפוז/אמבולטורי במסך 2 (פעולה הדיווח טופס

ראשי. אשפוז/אמבולטורי במסך בשחרור) המצב על מידע
הטיפול אירוע סיום על מצביע הוא זה. תאריך לציין חובה  השחרור תאריך
דו"חות ולהפקת בקובץ הנתונים לשמירת בסיס ומהווה מהמחלקה/

רבים. הטיפול/ סיום תאריך
מהמחלקה שחרור תאריך צויין לא אם הנתון, חיוניות בגלל  הפטירה תאריך
השחרור תאריך ייחשב מאשפוז, שחרור תאריך צויין אך

מאשפוז. השחרור כתאריך מהמחלקה
אשפוזית במסגרת חדש טיפול אירוע לחולה לפתוח ניתן לא 

זה. תאריך ציון עלידי "נסגר" הקודם שהאירוע עד
השחרור מתאריך שונה הוא אם רק זה תאריך לציין יש  מאשפוז שחרור תאריך
אחרת למחלקה עובר שהחולה במקרה כלומר,  מהמחלקה

משתחרר. שהוא לפני
כדי רגיל. באופן שורות 4 עד שאורכו טקסט להקיש ניתן  סיכום
עריכה של למצב הכנס שורות), 8 (עד יותר ארוך טקסט להקיש
ממצב לצאת כדי (סוף) F9 הקש (הרחב). F6 הקשת באמצעות

העריכה.
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המידע פריטי על שאילתא 3.3

על נתונים ובו מודפס דו"ח לקבל לך מאפשר המסך המידע. פריטי רוב מופיעים זה במסך
עלידיך. שנקבעו אפיונים עלפי בטיפול, חולים רשימת

שוטפת. לפעילות התפריט דרך זה למסך להגיע ניתך

שם, ברשימה: החולים לגבי הללו הנתונים יופיעו ובו קבוע, (פורמט) בסרגל יודפס הדו"ח
(או מחלקה אמבולטורית), או (אשפוזית מסגרת הדו"ח), הפקת (ביום גיל הזיהוי, מספר

האירוע. תחילת ותאריך העו"ס שם מרפאה),
בדויים): (נתונים משאילתא לקטע דוגמה להלן

מידע פליטי על שאילתא
עדאמבולטורית מאשפוזית מסגרת

עד31/12/92 מ01/10/92 אירוע תחילת תאריכי

תאריך
אירוע תחילת עו''ס מחלקה מסגרת גיל זהוי מסי פרטי שם משפחה שס

4/11/92 ח' טירול' אשפוזית 78 111111111 לי א'
12/12/92 0 א' פנימי אמבולטו' 67 222222222 ג' בי

2 מאותרים: סה"כ
נחוצים. שח הסודה לא שיחתים: הסדרת בי"ל, קצבת הכנסה: מקור אלמן, משפחתי: מצב הגדרות:

IS



השאילתא הפקת
הרלוונטית: האוכלוסייה את הגדר .1

.(2) אמבולטורית ו/או (1) אשפוזית המסגרות או המסגרת את ציין 
התאריכים אליה. יתייחס שהדו"ח התקופה את הקובע התאריכים תחום את ציין 

האירוע. תחילת לתאריכי יתיחסו
המבוקשים: האפיונים את הגדר .2

המתאימים. הערכים של הטווח את לציין עליך רציפים, ערכים עם פריטים לגבי 
(קטינים החולה של הילדים מספר עלייה, תאריך לידה, תאריך  הס האלה הפריטים

ובוגרים).
לציין ניתן שאילתא בכל המבוקש. האפיון קוד את לציין עליך הפריטים שאר לגבי 

פריט. לכל בלבד אחד קוד
מבוקשים. אפיונים לציין ניתן שלגביהם הפריטים מספר של הגבלה אין 

לפריט. המקסימלי התחום את תיתן פריט ליד enter הקשת 
לשאילתא. אישורך את ציין .3
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סטטיסטיים זריחות A

פעילות ועל השירות שבטיפול החולים אפיוני על אגרגטיביים נתונים מציגים אלה דו"חות
האמבולטורית. ולמסגרת האשפוזית למסגרת נפרדים הם הדו"חות ולמענם. עמם השירות
הרצוי הדו"ח את בחר סטטיסטיים. דו"חות להפקת לתכניות להיכנס לך מאפשר התפריט

.enter הקשת באמצעות ואשר הדו"ח, מספר הקשת או it החיצים הזזת באמצעות לך

התפריטים. מסך דרך זה למסך להגיע ניתן
12/01/93 בועז / \ magic 11 סוציאלית לעבודה מידע

וו מערכות ==^^=^==^======
II סוציאלית עבודה י לשרות מידע

וו תפריטים ן.

ן| ========דוחותסטטיסטיים תוכניות ן.

טבולרים דוחות .16 תקופתיים פעילות דוחות . ו
לעו"ס ההפניה סיבות י.שכיחות .17 טיפול תקופתימהלך פעילות א.דוח . 2
לטיפול הבעיות סוגי יא.שכיחות .18 הווו י נ תקופתיאפיו פעילות ב.דוח . 3

.19 שוטף תקופתילמעקב פעילות ג.דוח . 4

.20 . 5

.21 בסיסיים השוואתיים דוחות  . 6

.22 בטיפול החולים מספר על ד.דוח . 7

.23 טיפול התחלות על ה.דוח . 8

.24 . 9

.25 מסכמים השוואתיים דוחות .10

.26 הטיפול מהלך על מסכם ו.דוח .11

.27 החולים אפיוני על מסכם ז.דוח .12

.28 הטיפול סיום על מסכם ח.דוח .13

.29 הפעילות ר,יקף על מסכם ט.דוח .1 4

.30 .i!j
1 : בחירתך הקש

לתפריט: הסבר
שבטיפול החולים על אגרגטיביים נתונים המציגים דו"חות  פעילות דו"חות
השירות בכל שונות: ביחידות השירות, פעילות ועל השירות תקופתיים
במרפאה או במחלקה מסויים, באגף מסויימת, במסגרת

מסויים. עובד שבטיפול החולים בקרב או מסויימת,
השירות שבטיפול החולים מספר את המציגים דו"חות  השוואתיים דו"חות

שונות. חישוב שיטות לפי השונות, ביחידות בסיסיים
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מכל נבחרים אגרגטיביים נתונים המציגים דו"חות  השוואתיים דו"חות
השונות. המרפאות או המחלקות מסכמים

באותה שבטיפול המקרים מספר את מציגים הדו"חות לרוב
כלל מתוך ושיעורם לגביהם, נכון מסוייס שאפיון יחידה,

שבטיפול. המקרים
המלאה ההתפלגות את טבולרי לוח בצורת המציגים דו"חות  טבולריים דו"חות
השונים. האגפים שבטיפול החולים בקרב מסויים פריט של

במקרים ועוד). המחשב, עוצמת הדו"ח, לסוג (בהתאם רב זמן תארך הדו"ח הפקת לעתים,
צורד כשאין בלילה יעבוד שהמחשב כדי העבודה, יום בתום הדו"ח את להפיק כדאי כאלה,

אחרת. לפעילות בו
לחישובים הסברים הבאים. בדפים מובאים להגדרתו, השונות והאופציות דו"ח, כל תיאור

דו"ח. כל בתחתית יופיעו
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תקופתיים פעילות דו"חות 4.1

התקופתיים הפעילות דו"חות וגיאוו 4.1.1
באגפים או באגף מסויימת, במסגרת  השירות שבטיפול החולים על דו"ח להוציא ניתך
החולים על או מסויימות, במרפאות) או במרפאה (או במחלקות או במחלקה מסויימים,

מסויימים. עובדים או עובד שבטיפול
הטיפול. מהלך  תקופתי פעילות דו"ח א.

כוללים: המידע פריטי
בתקופה, החולים מספר בתקופה, האירועים מספר 

הראשון למגע ועד למחלקה החולה מכניסת הממוצע הימים מספר ■. הטיפול תחילת עיתוי 
העו"ס, עם

מחלקה, באותה בטיפול החולים של הממוצע השהייה משך 
העו"ס, של הממוצע הטיפול משך 

העיקרית, הפסיכוסוציאלית הבעיה סוג 
והמשניות, העיקריות הפסיכוסוציאליות הבעיות סוגי 

השונות, הפעילויות סוגי 
הפעילויות, סה"כ 

לאירוע, פעילויות ממוצע 
טיפול, ימי סה"כ 

לאירוע, טיפול ימי ממוצע 
בטיפול), המשפחה ומעורבות הטיפול בתהליך החולה מעורבות (כולל ההתערבות יחידות 

שחרור, בתכנון עיסוק 
רפואי, לטיפול או לאשפוז הכנה 

חוץ, לגורמי הפניות 
הבעיה, סוג לפי העיקרית בבעיה השיפור הערכת 

ב'. רשות שדה 

סי>מו או מהמחלקה שהשתחררו בחולים הטיפול על אגרגטיביים נתונים מציג א' דו"ח
הנתונה. התקופה במשך אמבולטורית במרפאה העו"ס אצל טיפול
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* בדויים): (נתונים א' מדו"ח לקטעים דוגמאות להלן

הטיפול מתלד  תקופתי פעילות די"ח א.
31/10/92 ועד מ01/10/92 ארוע סיום תאריכי

אשפוזית מסגרת

השיחת גל
(68  בתקופה החולים (מספר 75  בתקופה האירועים מספר

>h> n העיקרית הפסיכוסוציאלית הבעיה סוג _(3

24~0 ~18 למחלה/לטיפול/לאשפוז הקשורה החולה של רגשית מצוקה 10

5.3 4 למחלה/לטיפול קשורים שלא החולה של תפקוד קשיי או רגשית מצוקה 20

17.3 13 למחלה/לטיפול/לאשפוז הקשורה משפ' בני של רגשית מצוקה 0ג
8.0 6 למחלה/לטיפול קשורים משפ'לא בני של תפקוד קשיי או רגשיות בעיות 40
33.3 25 ישיר מעשי סיוע קבלת המחייבים החולה של תפקוד קשיי 50

5.3 4 הצוות עם וביחסים בתקשורת קשיים 60
4.0 3 חומריות בעיות 70

2.7 2 הטופס ממלא/ת התערבות את המחייבת בפסיכוסוציאלית אין 89

0/0 א שונות פעילויות ננקטו שלגביהם המקרים שיעור J5
/17 "75 אבחון/מיון לרבות פסיכוסוציאלית ד/ערכה 10

60.0 45 לחולה/למשפחה וייעוץ מידע מתן 20

66.7 50 פסיכוסוציאלית טיפולית התערבות 30

5.3 4 מעקב 40
21.3 16 משפחה ובני צוותחולה ויחסי תקשורת קידום 50

65.3 49 מינהלית ופעילות שירותים ותיאום ארגון 60

8.0 6 הנוכחי הרפואי הטיפול קבלת המאפשר חומרי סיוע הסדרת 70

חדו"ח. בתחתית יופיעו לחישובים הסברים *
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החולים. אפיתי  תקופתית פעילות דו"ח ג.
כוללים: המידע פריטי

בתקופה, האירועים מספר 
משפחתי, מצב מוצא, דת/לאום, מין, בארץ, ותק גיל, 

החולה, של הבוגרים הילדים מספר החולה, של הקטינים הילדים מספר 
המשפחה, של העיקרי ההכנסה מקור 

בשירות, החולה סטטוס 
מגורים, הסדר 

האשפוז/הטיפול, לפני טיפולי גורם עם קשר 
האשפוז/הטיפול, לפני בית הטיפול קבלת 
הנוכחי, הרפואי לטיפול המימון מקור 

לעו"ס, ההפניה מקור 
לעו"ס, העיקרית ההפניה סיבת 

הטיפול, בסיום עבר או החולה השתחרר שאליו המקום 
תפקודי, מצב לפי הטיפול בסיום נחוצים שירותים הסדרת 

והסיבות לעיכוב הממוצע הימים מספר רפואיות, לא מסיבות שיחרור מעוכבי מספר 
אשפוזית), במסגרת (רק שחרור לעיכובי

בשירות, הטיפול מצב 
ג'. רשות שדה א', רשות שדה 

השירות בטיפול חולים על אגרגטיביים נתונים מציג הדו"ח  האשפוזית במסגרת
הנתונה. התקופה במשך מהמחלקה שהשתחררו

השירות בטיפול חולים על אגרגטיביים נתונים מציג הדו"ח  האמבולטורית במסגרת
הנתונה. התקופה במשך במרפאה העו"ס אצל טיפול שהתחילו

שוטף. למעקב תקופתי פעילות דו"ח נ.
כוללים: המידע פריטי

בתקופה, האירועים מספר 
העו"ס, לטיפול והמשניות) (העיקרית ההפניה סיבות 

רפואי, ביטוח 
הסוציאלי, הטיפול ביצוע אופן 

משמרות. 

התחילי או למחלקה שנכנסו השירות בטיפול חולים על אגרגטיביים נתונים מציג הדו"ח
הנתונה. התקופה במשך במרפאה העו"ס אצל טיפול
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התקופתיים הפעילות דו"חות הפקת 4.1.2

הסטטיסטיים. הדו''חות תפריט דרך הדו"חות להפקת למסכים להגיע ניתן
התקופה. של וסיום תחילה תאריכי ציון עלידי אליה יתייחס שהדו"ח התקופה את הגדר .1

המבוקשת ההתייחסות יחידת את בחר .2

השירות. כל 1

מרפאות או מחלקות של קבוצות לפי שבטיפול החולים על נתונים  אגפים 2

("חטיבות").
מרפאות או מחלקות לפי שבטיפול החולים על נתונים  מרפאות מחלקות/ 3

מסויימות.
בהם. שטיפלו העובדים לפי שבטיפול החולים על נתונים  עובדים 4

הקודים, טווח ציון עלידי אותן הגדר בלבד, מהיחידות חלק על דו"ח להפיק ברצונך אם .3

ביותר. הגבוה היחידה לקוד ועד ביותר הנמוך העו"ס או האגף/המחלקה/ מקוד החל
זה. בטווח נכללים שלהן שהקודים היחידות כל על נתונים יפיק הדו"ח

והעובדים. המחלקות/מרפאות האגפים, רשימת את לראות כדי (חלון) F5 הקש 
להעתקתו. (סוף) F9 והקש המתאים לקוד הסמן את העבר

אותת של מהקוד הטווח את הגדר בלבד, אחת יחידה על דו"ח להפיק ברצונך אם 
יחידה. אותה של לקוד ועד יחידה

.(2) אמבולטורית או (1) אשפוזית המסגרת: סוג את ציין .4

הדו"ח (שמירת קובץ או בלבד); המסך על (הצגה צג מדפסת; ההדפסה: כיוון את ציין .5
הצגה). או הדפסה ללא הגמור

לדו"ח. אישורך את ציין .6

22



בסיסיים השוואתיים דו"חות 4.2

הבסיסיים ההשוואתיים ובריחות תיאור 4.2.1

סוציאלית. לעבודה השירות של פעיל בטיפול החולים מספר ד.
מהלך בתאריך שבוצעה העו"ט פעילות על לגביהם שדווח החולים מספר את מציג הדו''ח

הנתונה. בתקופה הנכלל

סה"כ (וכן ומרפאות. מחלקות לפי עובד, כל שבטיפול החולים מספר את מציג הדו''ח
בתקופה). האירועים

הטיפול). התחלות (מספר סוציאלית לעבודה בשירות לטיפול שהתקבלו החולים מספר ה.
העו"ס אצל טיפול התחילו או השונות, למחלקות שנכנסו חולים על נתונים מציג הדו"ח

הנתונה. התקופה במשך השונות, במרפאות
* בדויים): (נתונים ד' מדו"ח לקטע דוגמה להלן

סוציאלית, לעבודה השירות של פעיל בטיפול החולים מספר ר.
יחידה ולפי עו"ס לפי

31/12/92 ועד מ01/10/92 מהלך תאריכי
אשפוזית מסגרת

(324 בתקופה: החולים (מספר בתקופה: האירועים מספר

חנה
30 א' פנימית
28 ב' פנימית
58 סה"כ

לאת
41 א' כירורגית
13 ב' כירורגית
54 סה"כ:

מיכל
20 א' ילדים
27 פגים
47 סה"כ

הדו"ח. בתחתית יופיעו לחישובים הסברים .
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הבסיסיים ההשוואתיים הדו"חיו* npon 4.2.2

הסטטיסטיים. הדו"חות תפריט דרך הדו"חות להפקת למסכים להגיע ניתן
התקופה. של וסיום תחילה תאריכי ציון עלידי אליה יתייחס שהדו"ח התקופה את הגדר .1

.(2) אמבולטורית או (1) אשפוזית המסגרת: סוג את ציין .2

הדו"ח (שמירת קובץ או בלבד); המסך על (הצגה צג מדפסת;  ההדפסה כיוון את ציין .3
הצגה). או הדפסה ללא הגמור

לדו"ח. אישורך את ציין .4
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מסכמים השוואתיים דו'יחוו* 4.3

המטכמימ ההשוואתיים הדו"חות תיאור 4.3.1

הפעילות ועל השירות, שבטיפול החולים על נבחרים אגרגטיביים נתונים מציגים הדו"חות
המקרים מספר את מציגים הדו"חות לרוב, השונות. ובמרפאות במחלקות השירות, של
אלת מקרים של שיעורם וכן לגביהם; נכון מסויים שאפיון יחידה, באותה השירות שבטיפול

לגביהם. רלוונטי שהנושא בטיפול, המקרים כלל מתוך

הטיפול. מהלך על מסכם דו"ח ז.
כוללים: המידע פריטי

בתקופה, החולים מספר בתקופה, האירועים מספר 
העו"ס, עם הראשון למגע ועד למחלקה החולה מכניסת הממוצע הימים מספר 

הממוצע, השהייה משך 
העו"ס, של הממוצע הטיפול משך 

מעשי, סיוע המחייבים תפקוד קשיי העיקרית: הבעיה סוג 
הערכה, ביצוע 

הטיפול, בתהליך החולה מעורבות 
הטיפול, בתהליך המשפחה מעורבות 

שחרור, תכנון היה 
רפואי, לטיפול או לאשפוז הכנה נעשתה 

העו"ס). (הערכת לטיפול העיקרית בבעיה מלא שיפור 
אצל טיפול סיימו או מהמחלקה שהשתחררו השירות בטיפול חולים על נתונים מציג הדו"ח

השונות. במחלקות/במרפאות הנתונה התקופה במשך במרפאה העו''ס
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* בדויים): (נתונים ו' מדו"ח לקטעים דוגמאות להלן

הטיפול מהלך על מסכם דו"ח ו.
31/12/92 ועד מ01/10/92 טיפול סיום תאריכי

אשפוזית מסגרת

(233 בתקופה: החולים (מספר 240 בתקופה: האירועים מספר

N_ בתקופה האירועים מספר
60 א' פנימית (1213)

65 ב' פנימית (2445)

70 אי כירורגית (3114)

45 נוירולוגית (3222)

_M JV מעשי סיוע המחייבים תפקוד קשיי העיקרית: הבעיה סוג (3

50.0 30 א' פנימית (1213)

43.1 28 ב' פנימית (2445)

35.7 25 א' כירורגית (3114)

66.7 30 נוירולוגית (3222)

jk N_ הערכה ביצוע (4

66.7 40 א' פנימית (1213)

76.9 50 ב' פנימית (2445)

44.0 30 א' כירורגית (3114)

91.1 41 נוירולוגית (3222)

הדו"ח. בתחתית יופיעו לחישובים הסברים *
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החולים. אפיתי על מסכם דו"ח ז.
כוללים: המידע פריטי

בתקופה, החולים מספר בתקופה, האירועים מספר 
ומעלה, 75  גיל 
,74 ועד 65  גיל 

שנתיים, עד  בארץ ותק 
נשים,  מין 

קיצבה, בעיקר  המשפחה של עיקרי הכנסה מקור 
חדש,  בשירות החולה סטטוס 

מוגנת, במסגרת גר או לבד גר  מגורים הסדר 
אין,  רפואי ביטוח 

קשר, היה  האשפוז לפני טיפולי גורם עם קשר 
בית, טיפול קיבל  האשפוז לפני בית טיפול קבלת 

העו"ס. עלידי איתור  לעו"ס הפניה מקור 
השירות בטיפול חולים על אגרגטיביים נתונים מציג הדו"ח  ר1אשפוז>ת במסגרת

השונות. במחלקות הנתונה התקופה במשך מהמחלקה שתשתחררי
השירות בטיפול חולים על אגרטגטיביים נתונים מציג הדו"ח  האמבולטורית במסגרת

השונות. במרפאות העו"ס אצל טיפול שתתחילו

הטיפול. בסיום החולים מצב על מסכם דו"ח ח.
כוללים: המידע פריטי

בתקופה, החולים מספר בתקופה, האירועים מספר 
בסיום, שירותים בהסדרת בעיות 

עצמאי, לא  תיפקודי מצב 
לעיכוב, הממוצע הימים ומספר השחרור עיכובי מספר 
לבית, לא  החולה עבר או השתחרר שאליו המקום 

בשירות. הטיפול הסתיים 
או מהמחלקה שהשתחררו השירות בטיפול החולים על אגרטגטיביים נתונים מציג הדו"ח

השונות. במחלקות/במרפאות הנתונה תקופה במשך במרפאה העו"ס אצל טיפול סיימו
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הפעילות. היקף על מסכם דו"ח ט.
כוללים: המידע פריטי

בתקופה, החולים מספר בתקופה, האירועים מספר 
הפעילויות, מספר 

לחולה, פעילויות ממוצע 
הטיפול, ימי מספר 

לחולה, טיפול ימי ממוצע 
תשלום. תמורת פעילות ועדה/ססיה, בית, ביקור ■. נבחרות משמרות 

של פעילות על דווח שלגביהם השירות בטיפול חולים על אגרגטיביים נתונים מציג הדו"ח
השונות. במחלקות/מרפאות נתונה בתקופה הנכלל מהלך בתאריך שבוצעה העו"ס

המסכמים ההשוואתיים הדו"חות הפקת 4.3.2

הסטטיסטיים. הדו''חות תפריט דרך הדו''חות להפקת למסכים להגיע ניתן
התקופה. של וסיום תחילה תאריכי ציון עלידי אליה יתייחס שהדו"ח התקופה את הגדר .1

טווח ציון עלידי אותן הגדר מהמחלקות/המרפאות, חלק על דו"ח להפיק ברצונך אם .2
המחלקה/המרפאה לקוד ועד ביותר הנמוך המחלקה/המרפאה מקוד החל הקודים,
נופלים שלהן שהקודים המחלקות/מרפאות כל על נתונים יפיק הדו"ח ביותר. הגבוה

זה. בטווח

לקוד הסמן את העבר המחלקות/מרפאות. רשימת את לראות כדי (חלון) F5 הקש
להעתקתו. (סוף) F9 והקש המתאים

טווח להגדיר אפשרות אין הפעילות" היקף על מסכם "דו"ח ט' דו"ח בהפקת = לב שים
מחלקות/מרפאות. של

.(2) אמבולטורית או (1) אשפוזית המסגרת: סוג את ציין .3

הדו"ח (שמירת קובץ או בלבד); המסך על (הצגה צג מדפסת; ההדפסה: כיוון את ציין A
הצגה). או הדפסה ללא הגמור

לדו"ח. אישורך את ציין .5
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טבולי"ם דו''חות 4.4
הטבולריים הדו"חות תיאור 4.4.1

החולים בקרב הפריט של המלאה ההתפלגות את טבולרי לוח בצורת מציגים הדו''חות
השונים. באגפים השירות שבטיפול

אגפים. לפי ומשניות) (עיקריות לעו"ס ההפנייה סינית שכיחות י.
 ומשניות עיקריות  העו"ס לטיפול ההפניה סיבות על אגרגטיביים נתונים מציג הדו"ח
התחילו או למחלקה שנכנסו השירות בטיפול לחולים מתיחסים הנתונים השונים. באגפים

נתונה. תקופה במשך במרפאה העו"ס אצל טיפול

אגפים. לפי ומשניות) (עיקריות לטיפול הבעיות סוגי י"א
עיקריות  לטיפול הפסיכוסוציאליות הבעיות סוגי על אגרגטיביים נתונים מציג הדו"ח
שהשתחררו השירות בטיפול לחולים מתיחסים הנתונים השונים. באגפים  ומשניות

נתונה. תקופה במשך במרפאה העו"ס אצל טיפול סיימו או מהמחלקה

בדויים)* (נתונים י' לדו"ח דוגמא להלן

ומשניות) (עיקריות לעו"ס ההפניה סיבות שכיחות י.
אגפים לפי

31/10/92 ועד מ01/10/92 אירוע תחילת תאריכי
אשפוזית מסגרת

נשים
סה"כ גריאטריה יולדות פנימית

0/0 N 0/0 א "/0 N 0/0 N

54.5 48 61.5 8 18.2 2 59.4 38 רפואית אבחנה
4.5 * 6.2 4 (75+) גיל
13.6 12 7.7 1 17.2 11 לבד 65+הגר
9.1 8 54.5 6 3.1 2 שנים) 3 (עד חדש עולה
6.8 6 27.3 3 4.7 3 חוזרים אשפוזים
10.2 9 30.8 4 7.8 5 הקבלה בעת סיעודי מצב
lJ 1 1.6 1 סופני מצב

100.0 88 100.0 13 100.0 11 100.0 64 סה,,כ

הדו"ח. בתחתית יופיעו לחישובים הסברים *
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חטבולר"ם חדו"חות הפקת 4.4.2

הסטטיסטיים. הדו"חות תפריט דרך הדו"חות להפקת למסכים להגיע ניתן
התקופה. של וסיום תחילה תאריכי ציון עלידי אליה יתייחס שהדו"ח התקופה את הגדר .1

אגפים סדרת תגדיר אם אלא שלהם), הקודים (לפי הראשונים האגפים 8 על יופק הדו"ח .2
אחרת.

מקוד החל שלהם, הקודים טווח את ציין הדו"ח, להפקת אגפים סדרת להגדיר כדי 
האגפים כל על נתונים יפיק הדו"ח ביותר. הגבוה האגף לקוד ועד ביותר הנמוך האגף

זה. בטווח נכללים שלהם שהקודים
המתאים לקוד הסמן את העבר האגפים. רשימת את לראות כדי (חלון) F5 הקש 

להעתקתו. (סוף) F9 והקש

.(2 אמבולטורית או (1) אשפוזית המסגרת: סוג את ציין .3

הדו"ח (שמירת קובץ או ; בלבד) המסך על (הצגה צג מדפסת;  ההדפסה כיוון את ציין .4
שהצגה). או הדפסה ללא הגמור

לדו"ח. אישורך את ציין .5
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מעקב m"(1 i
מסויימים. אפיונים בעלי חולים של רשימות מציגים אלה דו"חות

לך הרצוי הדו"ח את בחר מעקב. דו"חות להפקת לתכניות להיכנס לך מאפשר התפריט
.enter הקשת באמצעות ואשר הדו"ח, מספר הקשת או 11 החיצים הזזת באמצעות

התפריטים. מסך דרך זה למסך להגיע ניתן

12/01/93 בועז [ ] magic II סוציאלית לעבודה מידע
11 מערכות
| סוציאלית עבודה לשרותי מידע

1, תפריטים ===========
| מעקב רוחות

ן תוכניות ו,

חולים הפניות על מעקב יב.דוח . ו
שחרור מעוכבי על מעקב יג.דוח . סיום2 ריווח חסר על מעקב יד.דוח . 3

. 4

תכונות לפי חולים איתור טו.דוח . 5
פעילויות על מעקב טז.דוח . 6 י

1 : בחירתך הקש

ניתן ט"ו דו"ח את רק האמבולטורית. ולמסגרת האשפוזית למסגרת נפרדים הדו"חות רוב
המסגרות. שתי על להפיק

הבאים. בדפים מובאים להגדרתו, השונות והאופציות דו"ח, כל תיאור
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המעקב דו"חות פירוט 5.1

חיץ לגירמי חיליס הפניות על מעקב דריח >כ.

כוללים: המידע פריטי
העו"ס, 

המחלקה, 
ומשניות), (עיקרית ההפנייה סיבות 

הזיהוי, ומספר החולה שם 
הופנה. החולה שאליהם החוץ גורמי 

העו"ס אצל טיפול התחילו או למחלקה נכנסו אשר ופרטיהם חולים של רשימה מציג הדו"ח
נתונה. תקופה במשך במרפאה

הפקה
התקופה. של וסיום תחילה תאריכי ציון עלידי אליה יתייחס שהדו"ח התקופה את הגדר .1

ציון עלידי אותן הגדר העיקריות, ההפניה מסיבות חלק על דו"ח להפיק ברצונך אם .2
הגבות ההפניה סיבת לקוד ועד ביותר הנמוך ההפניה סיבת מקוד החל הקודים, טווח
נכללים שלהן שהקודים העיקריות ההפניה סיבות כל על נתונים יפיק הדו''ח ביותר.

זה. בטווח

לקוד הסמן את העבר ההפניה. סיבות רשימת את לראות כדי (חלון) F5 הקש 
להעתקתו. (סוף) F9 והקש המתאים

הטווח את הגדר בלבד, אחת עיקרית הפניה סיבת על דו"ח להפיק ברצונך אם 
סיבה. אותה של לקוד ועד הפניה סיבת אותה של מהקוד

.(2) אמבולטורית או (1) אשפוזית המסגרת: סוג את ציין .3

לדו"ח. אישורך את ציין .4
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שחרור מעוכבי על מעקב דריח >ג.

לא מסיבות שחרור עיכוב על דווח לגביהם אשר ופרטיהם חולים של רשימה מציג rvMtn
מהמחלקה. השתחררו טרם ואשר לשחרור) מומלץ תאריך ציון (עלפי רפואיות

כוללים: המידע פריטי
העו"ס, 

המחלקה, 
לשחרור, מומלץ תאריך 

הזיהוי, ומספר החולה שם 
(האירוע), במחלקה האשפוז תחילת תאריך 

לעו''ס, ההפניה תאריך 
הרפואי, הטיפול מימון 

לעיכוב. הסיבות 
הנתונה. התקופה במשך למחלקה נכנסו אשר החולים כל ברשימה נכללים

בלבד. האשפוזית למסגרת רלוונטי זה דו"ח

בדויים): (נתונים י"ג מדו"ח לקטע דוגמה להלן

שחרור מעוכבי על מעקב די"ח >ג.
עד31/10/92 מ01/10/92 אירוע תחילת אשפוזית, מסגרת

לעיכוב סיבות מימון תאריך תחילת ת. משי שם מומלץ ת.

השחרור הרפואי הטיפול הפנייה אירוע ופרטי לשחרור מחלקה עו"ס

לקבלת המתנה כללית קופ"ח 18/10/92 15/10/92 ב' אי 22/10/92 אונק' ד'
שירותים ת.ז.

3333333

הפקה:
התקופה. של וסיום תחילה תאריכי ציון עלידי אליה יתייחס שהדו''ח התקופה את הגדר .1

לדו"ח. אישורך את ציין .2
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הטיפול ovv או שחרור על דווח לא שלגבים חול>ם >"ד.

תקופה במשך האירוע תחילת על דווח לגביהם אשר ופרטיהם חולים של רשימה מציג הדו"ח
במרפאה. העו"ס אצל הטיפול סיום או מהמחלקה שחרור על דווח וטרם טענה,

= כוללים המידע פריטי
העו"ס, 

המחלקה/מרפאה, 
ראשון, מגע תאריך 

הזיהוי. ומספר החולה שם 
הפקה:

התקופה. של וסיום תחילה תאריכי ציון עלידי אליה יתייחס שהדו"ח התקופה את הגדר .1

.(2) אמבולטורית או (1) אשפוזית המסגרת: סוג את ציין .2

לדו"ח. אישורך את ציין .3

מוגדרות תכתות לפי חללים איתור ט"ו.
חולים מציג הדו"ח לגביהם. נכון מסויים שאפיון ופרטיהם, חולים של רשימה מציג הדו''ח

נתונה. תקופה במשך במרפאה העו"ס אצל טיפול התחילי או למחלקה שנכנסו
בטיפול חולים על ונתונים האשפוזית המסגרת בטיפול חולים על נתונים יחד מציג הדו"ח

האמבולטורית. המסגרת
= כוללים לאיתור האוכלוסיות אפיוני

הגדרתך), (לפי לידה תאריך 
הגדרתך), (לפי עליה תאריך 

חדהוריות, משפחות 
אין,  למשפחה הכנסה מקור 

אין,  רפואי ביטוח 
העבודה, לשעות מחוץ או צהריים בוקר, במשמרת תשלום תמורת פעולה  משמרת 

נחוצים. שירותים הוסדרו לא  הטיפול סיום עם שירותים הסדרת 
כוללים בדו"ח שמוצגים המידע פריטי

לאיתור), האפיון הוא שבהם (במקרים המדוייק העלייה תאריך או הלידה תאריך 
הזיהוי, ומספר החולה שם 

העו"ס, 
המחלקה, 

האירוע, תחילת תאריך 
האירוע. סיום תאריך 
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הפקה:
התקופה. של וסיום תחילה תאריכי ציון עלידי אליה יתייחס שהדו"ח התקופה את הגדר .1

עליך עלייה, או לידה תאריכי ביקשת אם לאתר. שברצונך האוכלוסייה מספר את הקש .2
הרלוונטי. התאריכים טווח את לציין

לדו"ח. אישורך את ציין .3

המשפחות או החולים עם טיפוליות פעילויות נעשו שבהם הימים מספר טז.
למחלקה נכנסו אשר חולים עם טיפוליות פעילויות נעשו שבהם הימים מספר את מציג הדו"ח

הנתונה. התקופה במשך במרפאה העו"ס אצל טיפול התחילו או
כוללים: המידע פריטי

העו"ס, 
המחלקה, 

הזיהוי, ומספר החולה שם 
האירוע, תחילת תאריך 
האירוע, סיום תאריך 

טיפולית. פעילות ימי מספר 
מתך הערכה, של הפחות לכל אחת פעילות נעשתה שבו כיום מוגדר טיפולית" פעילות ''יום
עם פסיכותרפיה או פסיכוסוציאלית טיפולית התערבות למשפחה, או לחולה ייעוץ או מידע

המשפחה. עם או החולה
הפקה:

התקופה. של וסיום תחילה תאריכי ציון עלידי אליה יתייחס שהדו"ח התקופה את הגדר .1

.(2) אמבולטורית או (1) אשפוזית המסגרת: סוג את ציין .2

לדו"ח. אישורך את ציין .3
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גינויים .6

באמצעות לך הרצויה התכנית את בחר הגיבויים. לתכניות להיכנס לך מאפשר התפריט
.enter הקשת באמצעות ואשר התכנית, מספר הקשת או 4T החיצים הזזת

התפריטים. מסך דרך זה לתפריט להגיע ניתן
12/01/93 בועז [ ] magic 11 סוציאלית לעבודה מידע

1, מערכות ===
| סוציאלית עבודה לשרותי מידע

1, תפריטים =^^^^=^^^^^=^^^=^^^=^
| גיבויים

.. תוכניות 11

לדיסק גיבוי תוכנית . 1

לדיסקט גיבוי תוכנית . 2
. 3

מדיסק שחזור תוכנית . 4
מדיסקט שחזור תוכנית . 5

============================== 6
(format) לגיבוי חדש דיסקט הכנת . 7

1 : בחירתך הקש

הגיבויים: לתפריט הסבר

הדיסק על הנתונים שמירת  גיבוי תכנית .1

המחשב. בתוך הקשיח לדיסק
דיסקט. גבי על הנתונים שמירת  גיבוי תכנית .2

לדיסקט
.3

קבצים לשחזור בפונקציות השימוש
בלבד. תמיכה ולאיש השירות להנהלת מוגבל

\J\J\J. 10

.6
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(מבלי לעבודה דיסקט הכנת  חדש דיסקט הכנת .7
ה08(1) מערכת אל מהתוכנה לצאת (format) לגיבוי

הגיבויים לביצוע נותל
עבודה. יום כל בתום לדיסקט הנתונים קובץ של יומי גיבוי לבצע חובי! .

את תגבה א', יום בכל לדוגמה, בשבוע. יום לכל יותר או אחד דיסקט לייעד מומלץ *

מספר לשמור תוכל זו בצורה זה. ליום שמיועד גיבוי דיסקט על יום אותו של הנתונים
על הקובץ של חדשה גירסה שמגבים פעם בכל שבוע. באותו העבודה כימי גיבויים

הקודמת. הקובץ גירסת נמחקת הדיסקט
הנתונים שמירת את להבטיח כדי העבודה יום במשך פעם מדי לדיסק גיבוי לבצע גם ניתן *

עתה. זה שהקלדת
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(ASCII) אסקי קובצי הפקת ,7

השירות להנהלת מוגבל אלו בתכניות השימוש .(ASCII) אסקי קובצי הפקת מאפשר התפריט
בלבד. התמיכה ולאיש

ואשר התכנית מספר הקשת או .IT החיצים הזזת באמצעות לך הרצויה התכנית את בחר
.enter הקשת באמצעות

התפריטים. מסך דרך זה לתפריט להגיע ניתן
12/01/93 בועז [ ] magic 11 סוציאלית לעבודה מידע

11 מערכות "
|| סוציאלית עבורה לשרותי מידע

1,  תפריטים =
| קבצים הפקת

,ן תוכניות ן,

מזוהה  ראשי ריווח קובץ יצוא . 1

מזוהה לא ראשי דיווח קובץ יצוא . 2

1 : בחירתך הקש

= לתפריט הסבר להלן

פרטים כוללים אשר ASCII בשפת נתונים קובצי יצירת  דיווח קובץ ייצוא .1
החולים. של מזהים מזוהה  ראשי

כלומר, אנונימיים, שהם ASCII בשפת נתונים קובצי יצירת  דיווח קובץ ייצוא .2
החולים. לגבי מזהה מידע כל נמחק מזוהה לא  ראשי

הנתונים את לזהות כדי להדפיס שניתן קבצים בארבעה מתוארים ASCIIn קובצי מבני
בתקופה בשירות טיפול שהתחילו החולים כל על נתונים נכללים ASCIIn בקובצי שהופקו.

המוגדרת.
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הנתונים: קובצי הפקת

אותת וסיום תחילה תאריכי ציון עלידי אליה יתייחס שהדו"ח התקופה את הגדר .1
תחילת או למחלקה כניסה על דווח שלגביהם חולים על נתונים יציג הדו"ח תקופה.

זו. תקופה במשך במרפאה טיפול
.(2) אמבולטורית או (1) אשפוזית המבוקשת: המסגרת את בחר .2

לדיסקט: הקבצים העתקת
ה05ס. ממערכת זו פעולה בצע
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תחזוקה .8

המערכת. לתחזוקת לתכניות כניסה מאפשר התפריט

הסברים ראה התמיכה. ולאיש השירות להנהלת מוגבל האלה התוכניות ברוב השימוש
למתקיף'. "מידע בנספח: נוספים

ואשר התכנית, מספר הקשת או JT החיצים הזזת באמצעות לך הרצויה התכנית את בחר
.enter הקשת באמצעות

התפריטים. מסך דרך לתפריט להגיע ניתן
93/ו12/0 בועז [ ] magic 11 סוציאלית לעבודה מידע

.. מערכות ==========
| סוציאלית עבודה לשרותי מידע

.. תפריטים ===_=====^==
| המערכת תחזוקת

,. תוכניות ן

ראשי טבלאות עדכון . 1

כללית טבלאות הדפסת . 2
. 3

מחלקות טבלת עדכון . 4
מחלקות הדפסת . 5

. 6
(קופ"ח) עו"ס טבלת עדכון . 7

. 8
אבחנות טבלת עדכון . 9

.1 0
טבלאות  יצוא .11
טבלאות  יבוא .12

= = = ====== = = = = ====== = = === = = ן ך
מערכת בקרת קובץ עדכון .14

1 : בחירתך הקש

למסך: הסבר להלן
וקודים קטיגוריות והוספת שינוי  טבלאות עדכון .1

המידע. לפריטי ראשי
של והקודים הקטיגוריות הדפסת  טבלאות הדפסת .2

המידע. פריטי כללית

.3

של והקודים השמות ועדכון קליטה מאפשרת זו תכנית  טבלת עדכון A
המתאים. לאגף ושיוכן מחלקות/מרפאות, מחלקות

אלפאנומריים. או מספריים בקודים להשתמש ניתן 
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רשימת עדכון לאחר רק לאגף מחלקה/מרפאה לשייך ניתן 
ראשי. טבלאות לעדכון התכנית באמצעות לכן קודם האגפים
והאגפים שלהן הקודים והמרפאות, המחלקות רשימת הדפסת  מחלקות הדפסת .5

שייכות. הן שאליהם

.6

הכללית. קופתהחולים של לשירותים מיועדת זו תכנית  לטבלת עדכון .7
טבלאות לעדכון (בתכנית קודם שעודכנו העובד מספרי לצד (קופ"ח) עו"ס
חולים. בקופת העובד של האישי המספר את לעדכן יש ראשי),
קוד שהוסף לאחר רק זו קודים לרשימת קוד להוסיף ניתן 

הכללית. הקודים ברשימת העו"ס של הקודים לרשימת
.8

האבחנות לרשימת וקודים קטיגוריות והוספה עדכון  טבלת עדכון .9

הרפואיות. אבחנות

10

הארצית. ברמה הפרויקט למרכז מוגבל זו בתוכנית השימוש  טבלאות יצוא .11

עדכון לשם טבלאות, קובץ קליטת מאפשרת זו תוכנית  טבלאות יבוא .12
הטבלאות.

13

פקודות שינוי הדיסק, על הנתונים שמירת לגבי פקודות שינוי  קובץ עדכון .14
התמיכה. לאיש ורק אך מיועדת זו תכנית וכוי. מדפסת המערכת בקרת
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למתקין מיזע נספח: .9

מדבקת גבי על המופיע הסוציאלי בשירות חדפעמית להתקנה עותק הינו שברשותך הדיסקט
התקליטון.

אחר. במקום זו מערכת להתקין או לשכפל להעתיק, אין

ה08ס בסביבות התקנה 9.1

מסך ,lmb זיכרון ,1.2mb כונן קשיח, דיסק ,80286 מעבד מינימלית: קונפיגורציה
ומדפסת. מונוכרום/צבע

ומעלה. DOS 3.1 = הפעלה מערכת
BUFFERS=20 : CONFIG.SYS קובץ

FILES=25

2mb זיכרון כ1ון1.441, כוע ,80mb קשיח דיסק ,80386/486 מעבד מומלצת: קונפיגורציה
ומדפסת. מונוכרום/צבע מסך לפחות,

.DOS 5.0 הפעלה: מערכת
משמעותי באופן לשפר כדי ההפעלה בסביבת שינויים מספר לערוך מומלץ זו בקונפיגורציה

זו. בסביבה המופעלות התוכנות או התוכנה של התגובה זמני את

כך: להיראות צריך CONFIG.SYS קובץ

DEVICE=C:\DOS\HIMEMSYS מתאימים אלה מספרים .
dos=high,umb .2mb של זיכרון לנפח
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE ram 800 > אלה מספרים הגדלת *

DEVICE=c:Mos\ramdrive.sys 512 /a > התגובה זמני את תשפר
DEVICE=c:\dos\smartdrv.sys 256 /a > הזיכרון שנפח במידה
FILES=40 .2mb)0 גדול
BUFFERS=35

ה08ס. של ההפעלה בספר העזר אלו, פקודות הבנת לצורך 
זה. מבנה בסוף p>p)/1< השתדל נוספות, בפקודות צורך שיש במידה 

42



magic בסביבת התקנו? 9.2
להתקין לוודא יש ,4.2c גירסה MAGIC יישומים מחולל בסביבת פותחה המידע מערכת
של ההדרכה בספר המופיעים הסטנדרטים הפרמטרים עם הרצוייה בספרייה ריצה גירסת

.MAGICn
להעתיק יש המערכת, להפעלת הדרושים והתכניות הקבצים כל מצויים שברשותך בדיסקט

.MAGICn של הריצה גירסת הותקנה בה לספרייה במלואו הדיסקט תוכן את
ההתקנה: בדיסקט המצויים הקבצים על והסבר רשימה להלן

READ ME מידעלמתקין
BUTIL EXE הקבצים בדיקת את המאפשרת תכנית
MGCONST MON מונוכרום גירסת
MGCONST COL   גירסתצבע
DIVMID DOC  . הראשי הדיווח לקובץ רשומה מבנה
DIVMNOID DOC מזוהה לא  הראשי הדיווח לקובץ רשומה מבנה
DIVSID DOC מהלכים לקובץ רשומה מבנה
DIVSNOID כ<0ס מזוהה לא  מהלכים לקובץ רשומה מבנה
MGLOGO DAT ■ המערכת של פתיחה מסך
ASFIL001 DAT טבלאות קובץ
ASFIL002 DAT . מחלקות קובץ
ASSYS DAT המערכת בקרת קובץ
ASCTL DAT התכניות קובץ

DAT לסיומת הרצוי MGCONSTn את להעתיק יש התכנית הרצת טרם  חשוב *

C:> COPY MGCONST.COL MGCONST.DAT :y2* j7p7>j™pnnb n)Myr
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המערכת ומונע התקנה 9.3

והרשאות: משתמשים .1

ההרשאות בטבלת המשתמשים את לעדכן יש שונות, הרשאה רמות ב4 תומכת המערכת
הבאה: הטבלה עלפי

. זוטר משתמש
, בכיר משתמש

, אחראי/ת
,  תמיכה איש

4 3 21 אופציות/שדות/טבלאות תוכניות "פריטים
_ _ _ _ שוטפת פעילות
./ / / / ראשי אישפוז מסך
** * מהמערכת מטופל מחיקת

** ■/ * מטופל הדפסת
■/./■/■/ ראשי אמבולטורי מסך
S / / מהמערכת מטופל מחיקת

J .IJ J מטופל הדפסת
.I .IJ J מידע פרטי על KnV ^ kip
_ _ _ _ סטטיסטיים דוחות
/ / / הדוחות כל

_ _ _ _ מעקב דוחות
4 4 4 הדוחות כל

_ _ _ _ גיבויים
4 4 4 4 לדיסק גיבוי תוכנית

4 תוצאה שדה
/ V V V לדיסקט גיבוי תוכנית

/ תוצאה שדה
.! ■/ מדיסק שחזור תוכנית

V תוצאה שדה
/ / מדיסקט שחזור תוכנית
/ תוצאה /שדה / / V (FORMAT) דיסקט הכנת
/ תוצאה שדה

קבצים הפקת
./ / מזוהה  קובץ יצוא
./ ■/ מזוהה לא קובץ יצוא
 המערכת תחזוקת
■{ / ראשי טבלאות עדכון
■{ / סוציאלי עובד
■{ / אגפים
■{ 4 א,ב,ג,ד רשות שדה

■/■/■/ כללי טבלאות הדפסת
V / מחלקות טבלת /עדכון f ./ מחלקות /הדפסת / (קופ"ח) עו"ס טבלת עדכון
4 .1 אבחנות טבלת עדכון
/ מערכת בקרת קובץ עדכון
,/■ טבלאות קובץ יצוא/יבוא
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המערכת: בקרת קובץ .2

תפקיד בעלת והיא אחזקה תכניות תפריט תחת ממוקמת הבקרה קובץ עדכון תכנית
המערכת. של התקין בתפעול מרכזי

אחראי: הבקרה קובץ
האסקי. ובקובצי בדו"חות וסימולו המוסד להחתמת א.
גיבוי/שחזור. ביצוע בעת והכוננים הספריות לקביעת ב.

המחשב. של המדפסת פקודות לתיאום ג.
דוגמא:

: ::::::;::::::: '£ /'  f

/ Ill ??? ???  מודגש כתב I ^^^^^^^^^^

למסך: הסבר
ניתנים אינם במערכת הקבצים ומספר מערכת קידומת ביתהחולים, סימול הלקוח, שם  ו

המשתמש. עלידי לשינוי
בדיסק. הנתונים קובצי נמצאים היכן קובעת נתונים: ספריית 

לדיסק. גיבוי ביצוע בעת הנתונים יגובו לאן קובעת לגיבוי: ספרייה 
גיבוי לצורך BACKUPti תכנית נמצאת היכן קובעת :BACKUP ספריית 

.(DOS כלל (בדרך דיסקטים
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ה תכנית וכן RESTORED תכנית נמצאת היכן קובעת : RESTORE ספריית 
.(DOS כלל (בדרך XCOPY1 FORMAT

הפעולות לביצוע ישמש אשר במחשב הפעיל הכונן את קובע = לגיבוי/שחזור כונן 
אתחול..). שחזור, (גיבוי, לדיסקטים הקשורות

לעדכן יש המדפסת, של (אפקטים) וביטול הפעלה סימני מדפסת: פקודות 
קובץ במחשב. המותקנת המדפסת ספרות עלפי אלה סימנים
Epson FX לאמולציית התואמים סימנים עם מעודכן הבקרה

מחדל. כברירת

ההתקנה פעולות סדי 9.4

REBOOTS CONFIG.SYS קבצי התקן .1

לתוכנה. ספרייה ייצור .2

שפתחת. לספרייה RUNTIMEn בגירסת MAGIC של הדיסקט תוכן את העתק .3

זו. לספריה "סוציודעת" תוכנת של הדיסקט את העתק A

צבע: גירסת להתקנת דוגמה .DAT לסיומת הרצוי MGCONST את העתק .5
.C:> COPY MGCONST.COL MGCONST.DAT

הגדרת: עלידי המערכת בקרת קובץ את עדכן .6

הנתונים ספריית 
לגיבוי הספרייה 

BACKUPn ספריית 
RESTOREn ספריית 

לגיבוי/שחזור כונן 
שלך). למדפסת מתאימים אינם (אם המדפסת פקודות 

וסיסמאות. הרשאות הגדר .7

לשירות: הייחודיות הטבלאות את עדכן .8
לעדכון התכנית באמצעות ^^___ סוציאליים עובדים טבלת 

ראשי טבלאות \ אגפים טבלת 
י"^^ (אופציונלי) רשות שדות 

לאגפים) (והשיוך מחלקות טבלת 
הכללית) קופתהחולים של (בשירותים קופתחולים עו"ס טבלת 

לאבחנות) קודים הוכנו (אם אבחנות טבלת 
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המערכת על כללי מידע 9.5

.WORKFILE001 בשם: עזר קובצי פותחת המערכת העבודה, במהלך .1
WORKFILE.002
WORKFILE.003
.WORKFILE004 הנתונים, אמינות על השפעה אין אלו לקבצים

כרגיל. לעבוד ולהמשיך למוחקם יש נפגמו, אלה קבצים כלשהי ומסיבה במידה, אם,

העתקתם. טרם הנתונים קובצי על לוגית בדיקה המערכת מבצעת גיבויים, ביצוע בעת .2
להפסקת הודעה וכן שגיאה הודעת המשתמש צג גבי על תופיע נכשלת, זו ובדיקה במידה

מיידית. עבודה
יופיע השגיאה הודעת מספר ה^דח^, תכנית של STAT פעולת בעצם היא זו בדיקה

המשתמש. בצג השגיאה הודעת בתוכן
Error Codes נספח תחת MAGIOn של בספר להיעזר אפשרות יש זה, מסוג במקרה

השגיאה. הודעת פיתרון לאיתור Btireve
נפגם, זה שקובץ במידה המערכת. של השוטפת בפעולה הכרחי קובץ הוא הבקרה קובץ .3

המערכת. תכניות כל של המיידי לשיתוקן יגרום הוא
תקלה. בעת ולשחזרו בנפרד זה קובץ לגבות לדאוג יש

הפעולה את מציג אשר הוצאה שדה ישנו לגיבוי, דיסקט והכנת הגיבוי/שחזור בתכניות a
ההפעלה. במערכת להתבצע העומדת

תוכנו לשנות אפשרות יש כהלכה. עודכן אכן הבקרה שקובץ אינדיקציה נותן זה שדה
לתכנית. חוזרת בכניסה יישמר לא זה שינוי אך צורך, שיש במידה

.(1) הרשאה לרמת מוגבל זה שדה ועדכון עמידה
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The computer program was developed in the framework of the Project to Develop
an Information System for Social Work in Health Care. The project is a joint
endeavorof the JDCBrookdale Institute of Gerontology and Human Development
and JDCIsrael together with the social work departments of the Ministry of Health,
Kupat Holim Clalit (KHC) and Hadassah Medical Organization.

The computer program was developed by the Medical Research and Development
Fund (under the sponsorship of the Ministry of Health), Sheba Medical Center
Branch. Development of the computer program is funded by JDCIsrael and
JDCBrookdale.

The information system is described in detail in the booklet: Israel National Health
Social Work Information System  Manual for Filling Out Recording Forms,
released by the Steering Committee of the Project, prepared by Miriam Cohen
and Gail Auslander and published by JDCBrookdale Institute of Gerontology and
Human Development and JDCIsrael, December, 1992.


