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מערכת דיווח פרוצדורות

גורם חותם–למשתמש מדריך 
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ה"דפנמערכת 

התהליך  באופן מקוון על מנת להפוך את הניתוחים המערכת נועדה להגשת דיווחי •
יעיל וידידותי למשתמש, למהיר

עיבוד מהיר  , המערכת מאפשרת הגשת כל הדיווחים הנדרשים בתקופת ההתמחות•
שנדרש בתהליך הבקשה  , המדעיתי המעוצה "ח הסופי ע"של הדיווחים והפקת הדו

לתואר מומחה
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דיווחיםכניסה לטופס 

:באחת משתי דרכיםלמערכתעל מנת לחתום על הדיווח יש להתחבר •
תאריך לידה וסיסמה אישית, ז"י הקלדת ת"ע•

הקוד תקף –( י"הרשמעודכן ברשומות )ז והזנת קוד חד פעמי שנשלח לנייד "י הקלדת ת"ע•
דקות2למשך 

י"הרעל הגורם המאשר להיות מוכר במערכות •

https://www.ima.org.il/internesnew/manager/SignSurgeryReports.aspx
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י המתמחה"הגשת דיווח ע

שעות משעת סיום ביצוע הניתוח24יש לזכור כי הדיווח של המתמחה יבוצע עד •

מנהל המחלקה יקבל את הדיווחים באופן מרוכז אחת לשבוע בימי חמישי•

יקבל את המייל באופן  ( במידה וחתימתו נדרשת)הרופא האחראי בחדר ניתוח •
מרוכז אחת ליום את הניתוחים שעליו לחתום

שעות מקבלת הבקשות72יש לחתום תוך •
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חתימה על הדיווח

ניתן לחתום או לסרב בכל דיווח•

י בתחתית  /ת על עדכן/ה לחתום עליהן ולוחץ/את הרשומות שברצונות /הגורם החותם מסמן•
המסך

בשלב זה ניתן לציין גם סירוב לחתום על רשומות ולבקש תיקון שלהן•

ת/החותםה /לרופא+ ל אישור למתמחה "בסיום התהליך נשלח דוא•

במייל על החתימות שבוצעו באותו יוםPDFת אסמכתא בקובץ /ת מקבל/החותםה /הרופא•
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חתימה על הדיווח
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חתימה על הדיווח

לחיצה על הקישור  •

"  פרטי הניתוח"המופיע בעמודת 

מאפשרת צפייה בפרטים  

המלאים של הדיווח
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סירוב חתימה
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נדרשים תיקונים
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היסטוריית החתימות

היסטוריית  "ניתן לעיין בארכיון החתימות שבוצעו בעבר על ידי המעבר בקישור •
(מסומן באדום" )חתימות
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היסטוריית חתימות
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י מנהל מחלקה"קבלת דוח שבועי ע

:אחת לשבוע מנהל המחלקה יקבל דוח מרכז של כלל הפעולות שביצעו המתמחים במחלקתו•
כלל הבקשות שממתינות לחתימתו•

עדכון על הדיווחים שלא דורשים חתימה•

שנשלח בסמסהקוד הזנת גישה לבקשות ודוח מרכז מחייבת הזדהות באמצעות 
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י מנהל מחלקה"קבלת דוח שבועי ע
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דגשים חשובים

72על הרופא האחראי בחדר הניתוח לחתום תוך דרישת המועצה המדעית לפי •
.שעות מעת קבלת הדיווח על הפעולה

.הרופא האחראי יקבל את ריכוז הבקשות הממתינות לחתימתו אחת ליום•

.  מנהל מחלקה יקבל את ריכוז הבקשות הממתינות לחתימתו אחת לשבוע•

ונמצאה שעומדת בדרישות אבטחה  , עברה בדיקות אבטחה קפדניותהמערכת •
.  ברמה מאוד גבוהה
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?שאלות
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