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 הוראות להגדרת חיסונים
 

 הינה גמישה ביותר.  RapidVetמערכת החיסונים בתוכנת 

 לכל סוג בעל חיים ניתן להגדיר את סוגי החיסונים שלו והקישורים ביניהם.
 

 הגדרת סוגי החיסונים
 

 להגדרות מערכת )מהתפריט בחלקו העליון של המסך(. מהמסך הראשי יש להכנס .4
 יש לבחור "נתונים רפואיים" בסרגל בצד ימין. .7
 כעת יש לבחור ב"חיסונים וטיפולים מונעים" בסרגל בצד ימין. .0
ובסוף ללחוץ על "שמור שינויים" )יש  יש לבחור בסוג החיה הרצויה, להגדיר עבורה את כל החיסונים הרצויים .1

 את עבור כל חיה(.להקפיד לעשות ז
 יש לעבור על סוגי בעלי החיים השונים ולהגדיר עבור כל אחד את החיסונים שלו. .2

 
 הערות חשובות:

לאחר שקבענו את החיסונים והתחלנו בעבודה עם התוכנה, לא ניתן לשנות מיקום של חיסון או להחליפו באחר. כן  .4

 לכלבת(. Rabies-ניתן לשנות את שמו )לדוגמה מ

 או כלבת על מנת שהתוכנה תדע לזהותו בדו"ח חיסוני כלבת. RABIES אהכלבת להיקרעל חיסון  .5

 
 הגדרת קישורים בין החיסונים

 
 לאחר שהגדרנו את סוגי החיסונים של כל חיה, נעבור לחוצץ "קישורים".

 הקישורים הם הגדרת תלות בין חיסון אב לחיסונים אחרים.
 דוגמאות לקישורים:

 
 ימים. 032בת יש לבצע תזכור לחיסון כלבת נוסף לאחר לאחר ביצוע חיסון כל .4
 יום. 32לאחר ביצוע חיסון משושה גור, נבצע תילוע גור לאחר  .7

 
 הוראות ליצירת קישורים:

 
 בחר בסוג החיה הרצויה. .4
בחר את חיסון האב הרצוי )זהו אותו חיסון שלאחר ביצוע שלו יבוצע תזכור לחיסונים האחרים(, לדוגמה נבחר  .7

 ב"כלבת".
קישור יוצר תזכורת חיסונים, לכן רשום ליד כל חיסון, כמה ימים לאחר חיסון האב ברצונך ליצור תזכורת לביצוע  .0

ימים. ניתן לבצע תזכור למספר  032חיסון. לדוגמה, מכיוון שחיסון כלבת עלינו לבצע כל שנה, נרשום ליד "כלבת" 
יום לחיסון משושה  02יסון משושה גור נבחר לבצע תזכור לעוד חיסונים לאחר ביצוע חיסון בודד, לדוגמה לאחר ח

 יום לחיסון תילוע גור. 32גור נוסף וכן 
 כעת נלחץ על "שמור שינויים" )יש להקפיד לעשות זאת לאחר הגדרת כל סוג חיסון אב(. .4

 
אוטומאטית ירשמו כעת כאשר נרשום חיסון בפנקס החיסונים )ידנית או באמצעות לחיצה כפולה על שם חיסון האב(, 

 תזכורים בהתאם להגדרות הקישורים שהגדרנו.
 


