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פורטל דיגומים במוסד
בפורטל ניתן לצפות בתוצאות בדיקות קורונה שבוצעו במוסד אליו המשתמש מורשה ובמידע נוסף
הכניסה לפורטל בלינק /https://coronageriatric.health.gov.il
או מתוך אתר מגן אבות
*שימו לב-מומלץ להיכנס למערכת דרך דפדפן האינטרנט .GOOGLE CHROME
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/care-covid19/long-term-care-facilities-survey

הרשאת שימוש בפורטל מוענקת על ידי המכלול האחראי במשרד הבריאות לאנשי קשר במוסד
בהתאם לתפקיד  .כל משתמש מקבל את ההרשאות הנדרשות עבורו.
מה ניתן לבצע בפורטל ?
.1לצפות בתוצאות דיגום של בדיקות  PCRובדיקות אנטיגן שהוזרמו למשרד הבריאות
.2להגיש בקשה לביצוע דיגום  PCRבמוסד ,אשר תגיע לחמ"ל הרלוונטי
.3לצפות בנתוני התחסנות במוסד
 .4לעדכן את אוכלוסיית המוסד ולצפות באוכלוסייה לאחר שהועלתה לפורטל

 .1דיגומים
לאחר ההתחברות ,נפתח המסך הבא ,המציג את כלל הבדיקות שבוצעו בטווח התאריכים שנבחר.
ברירית המחדל מציגה את הדיגומים שבוצעו בשבועיים האחרונים.

את כלל התוצאות ניתן לייצא לקובץ  Excelבמידת הצורך ע"י לחיצה על הכפתור ייצוא לאקסל.
תוצאות חיובי כוללות גם חיובי גבולי .תוצאות חיובי באיגום כוללות גם חיובי גבולי באיגום.
תוצאות חיובי באיגום מתייחסות לכל הנבדקים באותה מבחנת איגום .לדוגמא ,כאשר נדגמו  25איש
בתוך מבחנה אחת – כולם ייספרו כתוצאה חיובית באיגום .
בדף הפרטני ,תופיע תוצאת חיובי באיגום לכל  25הנדגמים.
במידה ובעת הדיגום נלקחה דגימה נוספת עבור כל נדגם במבחנת האיגום (שיטת איגום פרטני) –
לאחר מספר שעות תוחלף התוצאה באיגום בתוצאה הפרטנית .באופן דומה ,במידה ויש מספר ניכר
של תוצאות פסול – מבחנת האיגום היא זו שנפסלה – לאחר מספר שעות ,במקרה של איגום פרטני,
התוצאה תוחלף בתוצאה הפרטנית.
במקרה של בדיקה באיגום שהתוצאה של האיגום עדיין לא הגיעה אבל התוצאה הפרטנית כבר
הגיעה והיא שהמטוש לא נבדק בגלל תוצאה שלילית של האיגום,אז יוצג סטטוס לא בוצע-איגום .
הסטטוס הזה ייסכם בתוך הבדיקות שממתינות לתוצאה ברמת הבדיקה למוסד .זה מקרה נדיר ורוב
הסיכויים שלא תפגשו אותו.

חיפוש:

ניתן לבצע חיפוש של מוסד ספציפי עפ"י שם המוסד או קוד המוסד כפי שהם מופיעים בעמודת
שם וקוד מוסד:

צפייה בפירוט תוצאות דיגום במוסד
על מנת לצפות בפירוט של הדיירים ואנשי הצוות שנבדקו בדיגום מסוים יש ללחוץ על השורה הרצויה
והמערכת תציג את המסך הבא עם פרטי הנדגמים ,בשתי לשוניות.
בטבלת הנתונים של תוצאות הבדיקה ניתן לבצע מיון עפ"י כל עמודה ,למשל עפ"י עמודת תאריך
הדיגום ,ע"י לחיצה על כותרת העמודה.
*שימו לב –בריחוף על תאריך הבדיקה ותאריך התוצאה ,ניתן לראות את השעה בה בוצע הדיגום או
השעה שבה התקבלה התוצאה.

טבלת נתוני תוצאות הבדיקות מחולקת לשתי לשוניות :נתוני בדיקות של השוהים במוסד ונתוני
בדיקות אנשי הצוות במוסד ,בלחיצה על אחת מהם ניתן לראות את הנתונים הרלוונטיים:

סינון
את תוצאות הבדיקה ניתן לסנן לפי תאריכי בדיקה מסוימים ,
לדוגמה החל מתאריך מסוים ,בנוסף ניתן גם לסנן עפ"י תוצאת הבדיקה ,לדוגמה להציג את כלל
הבדיקות החיוביות במוסד:

חיפוש
על מנת לאתר תוצאת בדיקה של מטופל/איש צוות מסוים ,ניתן לאתרו בשורת החיפוש ע"י הזנת פרט
מזהה-שם פרטי/שם משפחה/תעודת זהות:

ניתן לאתר דרך החיפוש גם קופת חולים או כל פריט מידע אחר שמופיע בטבלת התוצאות

ייצוא לאקסל

את דוח התוצאות ניתן לייצא לקובץ  Excelבמידת הצורך ע"י לחיצה על הכפתור ייצוא לאקסל:

החלפת מוסד
במידה והמשתמש מורשה למספר מוסדות ,ניתן לעבור לצפייה בתוצאות בדיקה של מוסד אחר ע"י
לחיצה על פקד חזור לדיגום מוסדות ולבחור בדיגום של מוסד אחר אשר המשתמש מורשה אליו:
ניתן גם לחפש בשורת החיפוש מוסד ספציפי.

שליחת מייל על תוצאה חריגה
כאשר מגיעה אחת מהתוצאות הבאות:
חיובי ,חיובי באיגום ,חיובי גבולי ,בדיקה פסול ישלח מייל למנהל המוסד על קיומה של תוצאת
בדיקה כזאת .נוסח ההודעה:
מאתMagenAvotResults@MOH.GOV.IL :
נושא :תוצאה חריגה דגימה מתאריך <תאריך דיגום> ב<שם מוסד מקוצר>
גוף המייל:
שלום וברכה,
ברצוננו לעדכנך כי התקבלו התוצאות הבאות:
 1תוצאות חיוביות
 3תוצאות חיובי גבולי

התוצאות אינן סופיות  -יתכן ויהיו תוצאות חריגות נוספות עבור אירוע הדגימה.

באירוע דגימה שהתקיים בתאריך30/11/2020 :
מקום הדיגום :חיפה
יש לפעול בהתאם להנחיות משרד הבריאות,
על מנת למנוע את התפשטות המחלה במוסד ומחוצה לו ,ולהגן על
הבריאות של כולנו.
ניתן לצפות בפרטי הדגימה והנבדקים ולקבל מידע נוסף בקישור הזה.
תודה על שיתוף הפעולה ובריאות טובה,
צוות דיגום מוסדות  -משרד הבריאות

.2בקשות לדיגום
הפורטל מאפשר למוסדות להגיש בקשות לביצוע דיגומים במוסד לצורך בדיקות סקר או מחשש
להתפרצות במוסד.
*שימו לב  -במידה ומדובר במוסד משולב יש להגיש בקשה נפרדת לכל מוסד.

על מנת להגיש בקשה לדיגום ,יש ללחוץ על הלשונית בקשות לדיגום.

בעת הכניסה ללשונית נפתח טופס הבקשה לדיגום במוסד.
ניתן לראות שחלק מן הפרטים כבר מלאים .
פרטי המוסד:
יוצגו לבחירה רשימת המוסדות שהמשתמש מורשה אליהם.

*שימו לב – במידה וכתובת הדיגום שונה מכתובת המוסד ,יש לציין זאת בשדה הייעודי לכך.
אנשי קשר:
מקטע אנשי הקשר מחולק לשניים -פרטי מגיש הבקשה (פרטיו מתמלאים באופן אוטומטי) ופרטי איש
הקשר במוסד לביצוע הבדיקות אשר יש צורך למלא את כלל פרטי ההתקשרות עמו ,גם אם מדובר
באותו אדם אשר מגיש את הבקשה.

פרטי הבקשה:
במקטע הבא נמלא את הכלל הפרטים של בקשת הדיגום.
לסיום התהליך והגשת הבקשה יש ללחוץ על הכפתור שלח בקשה בחלק התחתון של המסך.

לאחר מכן יוצג מסך אישור יצירת הבקשה.
מייל אישור נשלח לאיש הקשר במוסד ,למגיש הבקשה וכן לראש הדסק.

.3חיסונים
הצפייה בנתוני החיסונים מתאפשרת רק לבעלי ההרשאה המיוחדת לכך.
מוצגים פרטי המתחסנים שלפחות אחד מן החיסונים בוצע במוסד אליו הוא שייך או לחלופין שבוצע
לו דיגום במוסד.
בלחיצה על לשונית חיסונים יוצגו כלל המוסדות אליהם יש למשתמש הרשאה,ניתן לבצע חיפוש של
מוסד ע"י הקשת קוד המוסד/שם המוסד בשורת החיפוש :

על מנת לצפות בנתוני המתחסנים באחד מן המוסדות,יש ללחוץ על שורת המוסד המבוקש.
במסך הבא תוצג רשימת המתחסנים:

חיפוש:
התצוגה מחולקת לשתי לשוניות לאנשי צוות ושוהים במוסד  ,בכל לשונית ניתן לבצע חיפוש עפ"י
שם/מספר זיהי בשורת החיפוש או לחפש באחת מן העמודות הקיימות בטבלה:

צפייה בפרטים נוספים אודות החיסון:
על מנת לצפות בפרטי מנות החיסון של מחוסן ספציפי,יש ללחוץ על השורה וניתן יהיה לצפות
בנתונים:
פרטי מנה  :1תאריך  ,מוסד בו ניתן החיסון ,קופת החולים של המחוסן בעת קבלת המנה
פרטי מנה  :2כנ"ל
פרטי מנה  :3כנ"ל
פרטי החיסון :שם מסחרי

.4אוכלוסיה
לשונית האוכלוסייה מיועדת לעדכון אוכלוסיית אנשי הצוות/השוהים במוסד.
על בעלי התפקיד הנדרשים ,להיכנס ללשונית זאת ולעדכן את פרטי אנשי הצוות/במוסד.
בכניסה הראשונה ,יש להעלות למערכת קובץ מלא של כלל האוכלוסייה השייכת למוסד.

העלאת קובץ אוכלוסיה
על מנת להעלות קובץ אוכלוסייה ,יש ללחוץ על כפתור העלאת קובץ אוכלוסיה בשורת המוסד
הרלוונטי:

הורדת פורמט לטעינת קובץ אוכלוסיה
בתוך המערכת ישנה אפשרות להוריד קובץ לדוגמה המציג את הפורמט שבו נדרש להעלות את
הקובץ.

לאחר הורדת הקובץ יש למלא אותו עם כלל הפרטים של אוכלוסיית המוסד .שימו לב כי קובץ
האקסל מחולק לשתי לשוניות ,האחת מיועדת עבור אנשים הצוות והשנייה עבור השוהים במוסד.

שימו לב
בלשונית שוהים במוסד  -ישנה עמודה של מחלקה שבה ניתן לבחור מתוך רשימת בחירה.

לאחר הזנת כלל הנתונים ,יש לשמור את הקובץ מקומית על המחשב.
לאחר שמירת הקובץ ,נחזור למערכת ולחץ על הכפתור העלאת קובץ אוכלוסיה.

לאחר מכן נלחץ על העלאת קובץ ונבחר את קובץ האוכלוסייה ששמרנו לפי כן.

לאחר מכן כלל הנתונים יעלו למערכת וניתן יהיה לראות את כלל האוכלוסייה שעלתה דרך הקובץ:

**שימו לב במידה וישנה טעות בקובץ שהועלה המערכת תציג את הטעות ,לצורל תיקון ניתן ללחוץ
על כפתור ביטול והעלאה מחדש:

לסיום יש ללחוץ על הכפתור אישור ושליחה בתחתית המסך:

הנתונים מועברים למשרד הבריאות בתהליך שאינו מיידי ולכן לא ניתן לצפות מיד לאחר מכן
באוכלוסיה שהועלתה.

עריכת פרטי אוכלוסיית המוסד
במידה ונדרש לערוך את רשימת אנשי שהצוות/שוהים במוסד הקיימים כבר במערכת  ,יש להכנס
למוסד הרלוונטי וללחוץ על כפתור עדכון הנתונים.

במסך הבא נבחר את הקבוצה הרלוונטית שבה נרצה לבצע עריכה(אנשים צוות/שוהים במוסד).
לאחר מכן נעמוד על שורת האדם שלא נרצה לבצע עריכה ונלחץ על כפתור העיפרון לעריכה או על
לחצן האשפה לצורך מחיקת איש הקשר.

במידה ובחרנו לערוך את פרטי איש הקשר ייפתח חלון של עריכת הפרטים של איש הקשר ,לסיום יש
ללחוץ על שמירה

לאחר שהחלון ייסגר יש ללחוץ על אישור ושליחה לצורך סיום התהליך.

.5דיווח בדיקות מהירות
לשונית דיווח בדיקות מהירות נועדה לצורך דיווח על בדיקות האנטיגן אשר נעשות לאנשי הצוות
והשוהים במוסד.
המערכת מאפשרת להזין את הבדיקות עבור הנדגמים אשר מופיעים באוכלוסיית המוסד בפורטל וגם
באופן ידני עבור אלו שטרם עודכנו.
לצורך דיווח על בדיקות מהירות במוסד יש לעבור ללשונית דיווח בדיקות מהירות בפורטל הדיגום.

בהמשך יש ללחוץ על כפתור דיווח בדיקות מהירות בשורת המוסד שבו רוצים לדווח את תוצאות
הדיגום :

**שימו לב העמודה דיווחים מהיממה האחרונה מציגה את כמות הבדיקות שדווחו למוסד זה ב24
שעות האחרונות ,ניתן ללחוץ על המספר ולצפות בדיווחים ולהוסיף נוספים במידת הצורך .
ברשימת הדיווחים שנשלחו ב 24שעות האחרונות ניתן גם לבצע עריכה ולשלוח דיווח מעודכן
במקרה שנפלה טעות בדיווח.

במסך הבא יש להתייחס לשדות הבאים:
סוג הערכה – יש לבחור את סוג ערכת הבדיקה.
בחירת דוגם – יש לבחור את שם הדוגם מתוך רשימת אוכלוסיית המוסד(במידה ונטען קובץ
האוכלוסיה לפורטל ) .

במידה ורשימת אוכלוסיית המוסד לא נטענה לפורטל ,ניתן לבחור באפשרות אחר ולהזין את פרטי
הדוגם באופן ידני .לסיום יש ללחוץ על הוספה.

בחירת נדגם  -יש לבחור את שם הנדגם מתוך רשימת אוכלוסיית המוסד(במידה ונטען קובץ
האוכלוסיה לפורטל ) .

במידה ורשימת אוכלוסיית המוסד לא נטענה לפורטל ,ניתן לבחור באפשרות אחר ולהזין את פרטי
הנדגם באופן ידני .לסיום יש ללחוץ על הוספה.

בחירת דוגם נוסף – במידה ויש מספר דוגמים במוסד ,ניתן להוסיף אותך כחלק מדיווח הדיגום
ותחתיו להוסיף את הנדגמים שדגם.

שמירת נתוני הדיווח
בסיום יש ללחוץ על שליחת דיווח – הנתונים יועברו לקליטה במשרד הבריאות
וישתקפו כדיגומים בפורטל מספר שעות לאחר הדיווח.

