ה' בניסן ,התש"פ
 30מרץ 2020
אסמכתא122 171473120 :
(במענה נא ציינו אסמכתא)
לכבוד
מנהלי בתי חולים כלליים
מנהלי בתי חולים גריאטריים
שלום רב,
הנדון :הגדרות להעברת נתוני אשפוז מטופלים במהלך מגיפת קורונה – תיקון
 1רקע
לאור התפשטות מגפת הקורונה ,נוצר צורך במשרדנו בקבלת נתונים שיסייעו במעקב אחר מצב
החולים בבתי החולים .נתונים אלה נדרשים לצורך קבלת תמונת מצב בזמן אמת וקבלת
החלטות מושכלת המבוססת על נתונים מדויקים .על מנת שנוכל לתת מענה איכותי ומהיר ישנו
צורך בשיתוף פעולה מהיר ומלא.
בשלב ראשון יאספו כלל הנתונים החל מיום 01.01.2020 :שיכללו את כלל המאושפזים בבית
החולים וגם החשודים בקורונה שהגיעו לבית החולים.
החל מיום 5.04.2020 :יהיה עליכם להעביר  3 ,פעמים ביממה את הנתונים שהצטברו והתעדכנו.
יש להיערך מידית להתחלת הדיווח על פי הדרישות שלהלן:
 2הגדרות כלליות
 2.1פורמט הקבצים  -הקובץ מוגדר בפורמט  , CSVעם מפריד בפורמט " || ";
2.2

אופן העברת הקבצים  -הקבצים יועברו לתיקייה ייעודית בכספת הקיימת לכל גורם מדווח
(בתי חולים ,צה"ל וכו') ,אשר משמשת ערוץ להעברת מידע בין גורם מתעד למשרד
הבריאות;

2.3

תדירות והפקת הקבצים  -הנתונים יועברו בכל יום בשעות שלהלן:


6:00



16:00



22:00

ויכללו את כל הנתונים הדרושים שהתווספו או עודכנו לאחר מועד שליחת הקובץ הקודם.
כאמור ,המועד הראשון לדיווח.05.04.2020 :
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משרד הבריאות
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2.4

האוכלוסייה בקובץ הדיווח
כל מי שתאריך האשפוז או הגעה למיון חל החל מתאריך  01.01.2020ואילך ומשתייך
לאוכלוסייה שלהלן.

2.5

o

כל חשודים בקורונה בכל מחלקות בית החולים (כולל מחלקות ייעודיות לחולי
קורונה).

o

כלל המאושפזים בכל המחלקות של בית החולים (כולל מחלקות ייעודיות לחולי
קורונה).

נתונים חסרים – במידה וחסר נתון יש לדווח לפי הפורמט הבא:
ברירת מחדל שדה נומרי –;999
ברירת מחדל שדה תיאור אלפאנומרי – “לא ידוע";
ברירת מחדל שדה תאריך – .1.01.2100

2.6

שם הקבצים -שם הקובץ יהיה במבנה הבא:
לדוגמא:
]תאריך ושעת דיווח[_]קוד בית חולים[_Hospitalization_During_COVID_Period
רשומת אשפוז Hospitalization_During_COVID_Details_01101_260320200700 -
הנשמה Hospitalization_During_COVID_Respiration_01101_260320200700 -
אבחנות – Hospitalization_During_COVID_Diagnosis_01101_260320200700
בדיקות מעבדה – Hospitalization_During_COVID_Lab_Tests_01101_260320200700

סימנים חיוניים באשפוז – Hospitalization_During_COVID_Vital_Signs_01101_260320200700
תרופות באשפוז Hospitalization_During_COVID_Medications_01101_260320200700 -
אינדיקטורים למצב

– Hospitalization_During_COVID_Indicators_01101_260320200700
המטופל באשפוז
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טיפולים רפואיים – Hospitalization_During_COVID_Treatments_01101_260320200700
מכשירי הנשמה – Hospitalization_During_COVID_Respirator_01101_260320200700

2.7

קוד ערכים – שדות הערכים יקודדו על פי הגדרות משרד הבריאות ,המכילות קודים
סטנדרטיים ואחידים לכל מערכת הבריאות .יש לשלוח את הקודים מהטבלה המצורפת.
במידה וחסר אחד הקודים יש לעדכן את מחשוב משרד הבריאות.

3

מבנה ישויות
המבנה יהיה על פי קובץ אקסל מצורף
משרדנו יעדכן את מבנה הנתונים ואת התוכן על פי הצורך

ישות ראשי
רשומת  -2מטופל
רשומה -3אשפוז
רשומה -4הנשמה
רשומה -5אבחנות
רשומה  -6בדיקות מעבדה
רשומה  -7בדיקת סימנים חיוניים
רשומה  -8תרופות במהלך אשפוז או מתמשכות
רשומה  - 9אינדיקטורים למצב המטופל באשפוז
רשומה  - 10טיפולים רפואיים באשפוז
רשומה  - 11מכשיר הנשמה

העתקים :ד"ר ורד עזרא – ראש חטיבת הרפואה
פרופ' ירון ניב – סמנכ"ל בכיר איכות ובטיחות
מר גנאדי זסלבסקי – מנהלת מחלקות  BI GISואיסוף מידע למדיניות
מערכות לאומיות
מר מיכאל קוניאבסקי – מנהל תחום ,התכנית הלאומית למדדי איכות
מר אודי גלבשטיין – מנהל תחום עוזרי רופא ובקרות לאומיות
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