
   

 

 

 

  

 נתוני מחקראיסוף טופס   

 LechtEv@clalit.org.il  במייליש ליצור קשר עם ג'ניה לכט 

 

 ________________________________שם המחקר: 

 ___________________ ראשי:החוקר השם 

 __________________מספר מחקר: 

 

 

 :המחקר מטרת

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 מתורגמים לקודים בגוף הקובץ( קריטריוניםו )לוודא ששמות אבחנות :הגדרת אוכלוסיה

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

יש לקבל אישור מצוות  הלפני שליחת הטופס לוועד
 י על שליפת הנתונים.הפיתוח, האחרא

 
 

______________      __________ 
 תאריך          חתימת נציג צוות פיתוח



 7 מתוך 2 עמוד 

 פונים החוקרים בד"כ.ם נתונים מתוכן אליהוהקובץ מסודר לפי מערכות 
 מופיע במבנה הקובץ, ניתן להוסיף.רות נוספים לנתוני המחקר מלבד מה שאם קיימים מקו

 אופק 

 נתונים דמוגרפיים .1

 ID *  מזוהה כן/ לא 

 אם כן, הסבר מדוע צריך פרטים מזהים 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 *  שם פרטי 

 *  שם משפחה 

 חודש ושנה( תאריך לידה( 

 )תאריך תמותה )חודש ושנה 

 *יום בתאריך לידה 

 *יום בתאריך תמותה 

 מין 

    ארץ לידה 

    שנת עליה 

 מצב משפחתי 

 *  כתובת 

 *  מיקוד  

 שפת אם 

 מעמד סוציואקונומי 

 שדות אלה ינתנו בתנאי שמאושרים פרטים מזוהים.*

 

 



 7 מתוך 3 עמוד 

  האינדקס אשפוז -נתונים קליניים .2

  תאריכי אשפוז 

 ICD- 9 כל האבחנות באשפוז, עם הפרדה לאבחנה ראשית 

 תאריכי שחרור 

 מחלקה מאשפזת 

 תאריך ניתוח 

 סוג הניתוח 

 העברה למחלקות אחרות, טיפול נמרץ 

  :דם, משקל, דופק, סטורציה )מקבלה סיעודית(לחץ חום, מדדים 

  עישון )מקבלה סיעודית( –הרגלים 

 לאחר אשפוז האינדקס אשפוזים חוזרים -נתונים קליניים .3

 )תאריכי אשפוז )כולל אשפוזי לידות 

 ICD- 9 כל האבחנות באשפוז 

 תאריכי שחרור 

 ומעבר בין מחלקות מחלקה מאשפזת 

  :ורציה )מקבלה סיעודית(לחץ דם, משקל, דופק, סטחום, מדדים 

  ב ביקוריםXXXX תאריך+ 



 7 מתוך 4 עמוד 

 ותמעבד

 : ____________________________)רטרואקטיבית( תקופת זמן

 

 כימיה .3.1

CREATININE 20300 

UREA 20200 

GLUCOSE 20100 

POTASSIUM 25402 

SODIUM 25401 

MAGNESIUM 24500 

GGT 22200 

GOT (AST) 22000 

GPT (ALT) 22100 

BILIRUBIN-TOTAL 23300 

ALK. PHOSPHATASE 21800 

CALCIUM 20800 

CHLORIDE 25403 

ALBUMIN 21100 

CHOLESTEROL 21200 

TRIGLYCERIDES 21300 

CHOLESTEROL- HDL 21400 

CHOLESTEROL-LDL calc 21500 

HEMOGLOBIN A1C % 25203 

TROPONIN T 30500 

TROPONIN I 30200 

CK-MB MASS 34002 

MICROALBUMIN/CREAT 35000 

  

  

  

  

  

 



 7 מתוך 5 עמוד 

 המטולוגיה .3.2

 

HB 103 

HCT 104 

RBC 102 

WBC 101 

NEUT.abs 142 

LYMP.abs 140 

PLT 105 

PT-INR 17601 

PT-SEC 17602 

CONTROL PT 20008 

APTT-sec 17702 

CONTROL PT 2009 

FIBRINOGEN 17800 

  

  

  

 אנדוקרינולוגיה .3.3

TSH 102100 

T3- FREE 102300 

T4- FREE 102500 

TESTOSTERONE- TOTAL 101100 

ALPHA-FETOPROTEIN-AF 104101 

PTH 103500 

DHEA SULPHATE 101500 

CORTISOL-BLOOD 101600 

IGF-1 102800 

INSULIN 101800 

ANGIOTENSIN CONV.ENZ 103000 

ADH 103400 

ACTH 104400 

  

  



 7 מתוך 6 עמוד 

  

  

  

 וגיהסרול .3.3

  

  

  

  

  

 אימונולוגיה .3.3

  

  

  

 וכו'

  -ICD       9קודים  .3

 . אחר ולפרט3 . גם וגם3 . באשפוז2 . קהילה1מקור: 

 אבחנה מס' קוד
 סוג 

 )אשפוז, כרוני(
מקור 

(1,2,3,4) 

 תקופת זמן

     

     

     

     

     

     

     

 תרופות .3

 תקופת זמן תרופה מס' קוד

   

   

   

   

   



 7 מתוך 7 עמוד 

 

 (:2012קמיליון )החל משנת  

    :רכיבים רגילים 

 תקופת זמן גיליון חוצץ רכיב 

אשפוז  קבלה רפואה מחלות רקע לדוגמא

 האינדקס

     

     

 

 מדדים 

 תרופות 

 מכתבים 

 

 מטאויז'ן: 

התייחסות +  אויז'ן יש לציין את שם הרכיב, מיקום הרכיב או צילום מסךטעבור כל רכיב במ

 ון הספציפי המעניין ברכיבלנת

 

 יולדות: 

  אבחנות ילוד 

  אבחנות בלידה 

  יום הריון בלידה 

  נתוני לידה 

   נתוני ילוד 

  לאום הילוד 

  פרוצדורות באשפוז לידה 


