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 ר"מערכת  שיב גרסהעדכון : הנדון

ר לאור התנסויות והבקשות "כידוע לכם אנו מפתחים ומשפרים את מערכת שי

 המגיעות מהסניפים בהם המערכת הוטמעה 

כוללת  והיא  20.01.2011עלתה ביום , ר"מערכת שיבומעודכנת גרסה חדשה 

 , ר"במערכת שי רופאים /י התביעותעבודת פקיד פיתוחים חדשים המשפרים את

 :במערכתהנוספים בחוזר זה נפרט את הפיתוחים 
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 דחייה,אישור חלקי –הזנת טיפול .1

את מלוא  אשרבאפשרות הרופא ל לנפגעי פעולות איבהבהזמנת טיפול רפואי 
 .אופן חלקי או לדחות את הבקשה לטיפוללאשר ב,הטיפול המבוקש

 :אישור חלקי לטיפול .א

כ "כ טיפולים מבוקשים וסה"סה,נוספו לטבלת טיפולים שני  שדות חדשים 
 .טיפולים מאושרים

 .הטיפול לנפגע ןי הרופא בעת תכנו"שדות אלו ימולאו ע

פקיד התביעות להפיק  מכתב  יוכל,אישור חלקי לטיפול כאשר הרופא יגדיר 
 .ר"מערכת שי באמצעותר חלקי אישו

 :להפקת מכתב אישור חלקי

 הפקת התחייבות/ הזמנה"על לשונית ץ לח -

לטיפול  תבנסוף למכתב ההתחייבו-"הפקת התחייבות" לחץ על  כפתור -
 .נפתח מכתב אישור חלקי לטיפול

 "הפקת אישור חלקי"להפקת מכתב אישור חלקי בלבד לחץ על כפתור  -

י "אושרו עהתבקשו ויפורטו סך הטיפולים שח מכתב אישור חלקי למבוטב
 .והסיבה לאישור  החלקי הרופא 
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 :דחיית טיפול. ב

הזמנת "י רופא יופיע בטבלת טיפולים מוזמנים בסטאטוס "טיפול אשר נדחה ע
 " שירות ממתינה להפקת דחייה

 :להפקת מכתב דחייה

 "הפקת מכתב דחייה מלאה"על לשונית  לחץ

 .וטח יפורט הטיפול שנדחה והסיבה לכךבמכתב  דחייה למב

 
פעולות הדורשות מעקב וטיפול יום ' ר כוללת מס"עבודת פקיד התביעות במערכת שי

 .יומי  להזמנות השירות 

בו יופיעו כל המקרים להם   סוג משתמש כלמותאם ללשם כך פותח שולחן עבודה ה

 .נדרש טיפול פקיד תביעות

 "איבה –דחייה  כתבממתינים להפקת מ" ה נוסף כפתור חדש בשולחן העבוד

 .הכפתור לחיצה על ניתן לאתר מקרים בסטאטוס זה באמצעות
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 .טיפולים אשר הועברו לבקרה.2

ירה טיפולים אשר יועברו לחברת מדינטק לצורכי גדלשכה הרפואית הה
 .אלו עד כה חברת הבקרה הפיקה התחייבות למבוטחים בגין טיפולים,בקרה

לאחר  ר"מעתה פקיד תביעות יפיק את ההתחייבות באמצעות מערכת שי
 . הבקרה

טיפול אשר חזר מאושר מבקרה יופיע בטבלת טיפולים מוזמנים בסטאטוס 
 "הזמנת שירות אושרה ממערכת הבקרה וממתינה להפקת התחייבות"

 :להפקת מכתב ההתחייבויות 

 "הפקת התחייבות/עדכון"לחץ על כפתור -

 .בקרה לא ניתן להגדיר שם ספק לאחר

 

 "איבה-להתחייבות מבקרהממתינים " בשולחן העבודה נוסף כפתור חדש 

 .ניתן לאתר מקרים בסטאטוס זה באמצעות לחיצה על הכפתור
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 :פיתוחים ותיקונים נוספים

 אבחנות וכן הוספותיקונים במלל הפנייה המבוטח בהפקת התחייבות בוצעו .3
 התחייבות למכתב הרלוונטיות 

 .כפתור הדפסת דף ניתוב במסך המרכזי+ הדפסת דף ניתוב לרופאים בלבד .4

ר    "י הרופא בעת הוספת הטיפול למערכת שי"המוזנות עהערות לטיפול רפואי .5
 . להערות לספק בהזמנת הטיפולמועברות 

 .במסך העדכון  הצגת הקוד+ שירות לפי קוד משרד הבריאות / חיפוש טיפול .6 

 .שינויי תצוגה והרחבת עמודות .7 

 .מסמכים מוזמנים כלשונית ראשונה לרופאים"הצגת לשונית .8

התראה תואמת להנחיה לבחירת + הצגת ספקי אב שאינם נותנים שירות .9
 .ספקי המשנה המספקים את השירות

 

 

 
 

ר  "יבעתיד הקרוב יכנסו פיתוחים נוספים אשר יסייעו למשתמש במערכת ש
 .בביצוע עבודתו

 
 
 
 

 ,בברכה
 

 


