
Este documento descreve as etapas necessárias para administrar uma instância do SIS-
ROH 2. Na maioria dos casos, você precisará estar logado como o usuário  admin  para
executar as ações descritas a seguir.
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O SIS-ROH 2 pode ser instalado em um sistema limpo ou uma atualização pode ser
realizada a partir SIS-ROH 1.

Para a instalação do SISROH-2 siga as instruções abaixo.

O instalador do SIS-ROH 2 ira funcionar no Windows 7 ou superior.

Para instalar o SIS-ROH 2, o seguinte DEVE estar previamente instalado:

MySQL Server (versão 5.6+ recomendado)

O seguinte NÃO DEVE estar instalado:

Apache Web Server
PHP

Para executar o instalador, click duas vezes no ficheiro  sis‐roh‐2.x.x‐setup.exe . Séra
solicitado a seguinte informação:

O local da aplicação  mysql.exe , o ficheiro encontra-se localizado na pasta  bin  da
instalação do MySQL
A porta a qual o MySQL esta a escuta (geralmente  3306 )
A senha do utilizador  root  do MySQL
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Note que o MySQL deve estar em execução para a instalação tenha sucesso.

Se o instalador for bem-sucedido, o SIS-ROH será instalado para  C:\Program
Files\mOASIS\SIS‐ROH 2 . Haverá também um atalho no desktop que pode ser usado para
iniciar o aplicativo.

Para acessar o aplicativo, abra um navegador e navegue para http://localhost:258.

O instalador SIS-2 ROH é construído para um ambiente Windows sem o Apache e o PHP
instalado. Se você precisa instalar o SIS-ROH 2 em um ambiente diferente, é possível fazê-
lo manualmente usando o arquivo  sisroh2‐deployable.zip .

Ao instalar manualmente, a seguinte DEVE já estar instalado:

MySQL Server (versão 5.6+ recomendada)
Apache Web Server (versão 2.4+ recomendada)
PHP (versão 5.6+ recomendada)

Uma vez que as aplicações acima forem instaladas, para instalar SIS-ROH 2 basta extrair o
arquivo  sisroh2‐deployable.zip  e copiar o conteúdo do diretório sis‐roh2  para o dentro do
directorio do Apache DocumentRoot.

Você vai precisar de assegurar que  / Directory  e  DocumentRoot Directory  ter as
permissões adequadas configuradas. Se você estiver instalando SIS-ROH 2 em um
subdiretório no seu servidor, você provavelmente precisará fazer alterações em seus
ficheiros  .htaccess  conforme descrito em CakePHP documentation.

A fim de apoiar a importação de grandes conjuntos de dados no SIS-ROH 2, você vai
precisar aumentar os valores de ambos  upload_max_filesize  e  post_max_size  directivas
em seu arquivo  php.ini .

Antes SIS-ROH 2 ser executado corretamente, a base de dados terá de ser inicializada. Isto
é feito através da execução dos dois scripts seguintes em ordem:

1.  create‐database‐and‐user.sql 
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2.  sisroh2‐clean‐database.sql 

Ambos os scripts podem ser encontrados no diretório  sis‐roh2/scripts  do arquivo
extraído  sisroh2‐deployable.zip .

Para actualizar do SIS-ROH 1 para o SISROH-2 siga as instruções abaixo.

SIS-ROH 2 deve ser instalado e deve haver uma base de dados do  SIS‐ROH Beta 8 RC ‐
1.2  chamada  hcm  (com códigos de departamento e de serviços mapeadas) na mesma
instância da base de dados do SIS-ROH 2 no MySQL.

Isto pode ser conseguido através da instalação SIS-ROH 2 em um sistema com o SIS-ROH
Beta 8 RC - 1.2 já instalado, ou importando uma base de dados de SIS-ROH 8 RC - 1.2 na
instância MySQL de uma instalação do SIS-ROH 2 e  Garantir  acesso a usuário  sisroh2 .

A base de dados do SIS-ROH 2 deve estar completamente vazia para que a
actualização possa funcionar.

Para executar a atualização, inicie o SIS-ROH 2 e selecione  Atualizaçao  a partir do menu
 Administraçao  no topo. Se todas as verificações de atualização passarem, basta clicar no
botão  Início  para iniciar a atualização.

Se a atualização for bem sucedida, todos os dados do SIS-ROH 1 serão acessíveis dentro
do aplicativo SIS-ROH 2.

Nota: Todas as senhas de usuário (exceto o usuário  admin ) serão definidas para
 sisroh2  após a atualização e devem ser redefinidas.

Ao tentar atualizar o sistema, uma série de verificações de atualização são executadas, e se
qualquer uma dessas verificações de atualização falhar, você será impedido de prosseguir.
Em cada caso, você será mostrado uma mensagem de erro descritiva e as seções abaixo
descrevem como corrigir os problemas que possam proibir a atualização.
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Se a base de dados não esta vazia, uma das três mensagens seguintes será mostrada para
o usuário:

Não é possivel actualizar porque a base de dados já contém registos de óbitos. Só é
possivel actualizar com uma base de dados limpa (sem dados).

Não é possivel actualizar porque a base de dados contém outros hospitais. Só é
possivel actualizar com uma base de dados limpa (sem dados).

Não é possivel actualizar porque a base de dados contém outros utilizadores. Só é
possivel actualizar com uma base de dados limpa (sem dados).

Estas mensagens serão exibidas se houver algum óbito registrado no sistema, se houver
um usuário além do usuário  admin  ou se houver uma unidade sanitária, além de  Hospitalar
Desconhecido .

Exclua quaisquer mortes, usuários ou unidades sanitárias que foram adicionadas ao
sistema desde a instalação. Alternativamente, corra o seguinte cript  sisroh2‐clean‐
database.sql  encontrado no directorio  C:\Program Files\mOASIS\SIS‐ROH 2\scripts .

Não foi possível conectar na base de dados de SIS-ROH 1: ERROR_MESSAGE

Se a base de dados do SIS-ROH 1 não for acessível, a mensagem acima será exibida.

Garanta que a base de dados do SIS-ROH Beta 8 RC - 1.2 de nome  hcm  existe na mesma
instância do MySQL e  Garantir  acesso ao utilizador  sisroh2 .

Se províncias não-padronizadas forem usados na base de dados SIS-ROH 1, a seguinte
mensagem será exibida:

Não é possivel actualizar porque são usadas provincias não padronizadas. Por favor,
contacte a mOASIS para suporte.

Para ver a lista de províncias não-padronizadas e utilizadas no banco de dados SIS-ROH 1,
execute:

select

Base de dados não está vazia
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Isto lhe dará uma lista das províncias não-padronizadas:

+‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
| id   | nome          | id_provincias | nome_provincia |
+‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
| 99   | OtherProvince | NULL          | NULL           |
+‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+

As colunas  id  e  nome  são da base de dados do SIS-ROH 1 e as colunas  id_provincias  e
 nome_provincia  contém os valores correspondentes da base de dados de SIS-ROH 2
( NULL  nesse caso significa que nenhuma província correspondente foi encontrada).

Você vai precisar de a segurar que as colunas  hcm.endereco.provincia  e
 hcm.paciente.naturalidade  conter apenas valores que existem na coluna  id_provincias  da
tabela  sisroh2.provincias . Então, se você quiser mapear  Outra  provincia acima para
 Maputo , você pode executar o seguinte:

update endereco set provincia='5' where provincia='99';
update paciente set naturalidade='5' where provincia='99';

Em geral, temos de a segurar que as colunas  hcm.endereco.provincia  e
 hcm.paciente.naturalidade  contém somente id's que existem na base de dados do SIS-
ROH 2 e que os nomes das províncias são os mesmos em todas as base de dados.

    *
from
    (select
        used_provinces.id,
        hcm.provincia.nome,
        sisroh2.provincias.id_provincias,
        sisroh2.provincias.nome_provincia
    from
        (select
        hcm.endereco.provincia as id
    from
        hcm.endereco union select
        hcm.paciente.naturalidade id
    from
        hcm.paciente) as used_provinces
        left join hcm.provincia ON used_provinces.id = hcm.provincia.id
        left join sisroh2.provincias ON used_provinces.id = sisroh2.provincias.id_provincias) 
where
    COALESCE(id_provincias, ‐1) != id OR
    COALESCE(nome_provincia, 'random') != nome;
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Se distritos não-padronizados forem usados na base de dados SIS-ROH 1, a seguinte
mensagem será exibida:

Não é possivel actualizar porque são usados distritos não padronizados. Por favor,
contacte a mOASIS para suporte.

Para ver a lista de distritos não-padronizados e utilizados no banco de dados SIS-ROH 1,
execute:

A lista de distritos não-padronizados será apresentada da seguinte forma:

+‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
| id   | nome   | prov_id | id_distritos | nome_distrito    | provincia_id |
+‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
| 508  | Matola | 5       | 508          | Cidade da Matola | 5            |
+‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+

As colunas  id ,  nome  e  prov_id  são da base de dados do SIS-ROH 1 e as colunas
 id_distritos ,  nome_distrito  e  provincia_id  contém os valores correspondentes da base
de dados do SIS-ROH 2.

select
    *
from
    (select
        used_districts.id,
        hcm.distrito.nome,
        hcm.distrito.prov_id,
        sisroh2.distritos.id_distritos,
        sisroh2.distritos.nome_distrito,
        sisroh2.distritos.provincia_id
    from
        (select distinct
        hcm.endereco.distrito as id
    from
        hcm.endereco
    where
        hcm.endereco.distrito is not null) as used_districts
        left join hcm.distrito ON hcm.distrito.id = used_districts.id
        left join sisroh2.distritos ON hcm.distrito.id = sisroh2.distritos.id_distritos) 
where
    nome != 'Estrangiro'
    AND (COALESCE(id_distritos, ‐1) != id
    OR COALESCE(nome_distrito, 'random') != nome
    OR COALESCE(provincia_id, ‐1) != prov_id);

Districtos não-padrão



Neste exemplo, vemos que um distrito correspondência é encontrado na base de dados
SIS-ROH 2, mas o nome do distrito não é o mesmo nome em ambas as bases de dados.
Para corrigir este problema temos de corrigir o nome do distrito na base de dados SIS-ROH
1 executando:

update distrito set nome='Cidade da Matola' where id='508';

Em geral, é preciso garantir que a coluna  hcm.endereco.distrito  contém apenas  ID s que
existem na base de dados SIS-ROH 2 e que os  nome s e  prov_id s dos distritos são os
mesmos em ambas as bases de dados.

Se o mapeamento de código não foi correctamente aplicado ao banco de dados SIS-ROH
1, a seguinte mensagem será exibida ao tentar atualizar:

Não é possivel actualizar porque são usados serviços não padronizados. Deve ser
aplicado o mapeamento de codigo. Por favor, contacte a mOASIS para suporte.

Aplicar SIS-ROH code mapping.

Existem dois parâmetros que afectam o funcionamento do SISROH-2. Os valores destes
parâmetros podem ser visto, seleccionando  Configurações  a partir do menu
 Administração . Para alterar os valores, clique no botão  Edit .

Se o valor do parâmetro for  Sim , então uma caixa de diálogo será mostrada ao usuário
quando gravar um novo óbito, pedindo ao usuário para confirmar o NID. Se o valor for  Não ,
então nenhuma caixa de diálogo será mostrada.

Se o valor do parâmetro for  Não  então os usuários não serão capazes de editar o campo
de NID durante a edição do certificado de óbito. Para habilitar a edição do NID, mude o
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valor para  Sim .

Os usuários do sistema pode ser gerenciado por selecionar  Usuários  a partir do
menu Administração . As ações podem ser executadas nos usuários existentes clicando no
botão associado na coluna  Opções . Para criar um novo usuário, clique no botão  Criar Novo
Usuário .

Ao criar um novo usuário, o nome de usuário, senha e nome completo (incluindo a
confirmação) devem ser especificados. Dependendo do privilégio do usuário, pode ser
necessario lhe associar a uma província, distrito ou unidade sanitária específica.

Existem cinco funções de usuários diferentes que podem ser selecionados ao criar um
novo usuário. Essas funções encontram-se descritas abaixo.

Usuários com privilégios de Hospital são permitidos entrar, editar, visualizar e apagar
dados somente da unidade sanitária associada a eles. Podem também exportar dados da
sua unidade sanitária, mas não são permitidos efectuar nenhuma função de administração.

Usuários com privilégios de Distrito são permitidos entrar, editar, visualizar e apagar dados
somente do distrito associado a eles. Podem também exportar e importar dados do seu
distrito, mas não são permitidos efectuar nenhuma função de administração.

Usuários com privilégios de Provincia são permitidos visualizar dados somente da
província associada a eles, mas não podem adicionar novos dados ou editar ou apagar
dados existentes. Podem também exportar e importar dados da sua província, mas não são
permitidos efectuar nenhuma função de administração.

Usuários com privilégios de Nacional são permitidos visualizar todos dados do sistema,
mas não podem adicionar novos dados ou editar ou apagar dados existentes. Podem
também exportar e importar todos dados, mas não são permitidos efectuar nenhuma
função de administração.
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Um usuário administrador tem acesso a todas as partes do sistema.

Esta lista de unidades sanitárias configuradas no sistema podem ser vistas, seleccionando
 Unidades Sanitárias  a partir do menu  Administração . As acções podem ser realizadas nas
unidades sanitárias existentes clicando no botão associado na coluna  Opções . Para criar
uma nova unidade sanitária clique no botão  Criar Nova Unidades Sanitárias .

Toda unidade sanitária deve ter um código, nome, província e um distrito associado a ele.

Os dados podem ser exportados e importados para o sistema usando as opções  Exportar 
e  Importar  no menu  Administração  respectivamente.

Usuários só podem importar e exportar dados da região associada a eles. Veja a seccão
Usuários para mais detalhes.

Os dados são exportados do sistema em formato CSV. A data de início e data do fim
podem ser especificados opcionalmente. Se uma data de início é especificada, apenas as
mortes ocorridas em ou após a data especificada serão exportadas. Se uma data final for
especificado, somente as mortes que ocorreram antes ou na data especificada serão
exportados.

Se a caixa de selecção Incluir nomes for selecionada, os nomes dos falecidos serão
incluídos na exportação.

Os dados exportados de outro sistema SIS-ROH 2 podem ser importados. Para escolher
um arquivo para importação, clique no botão Selecionar... e em seguida, clique em
Seguinte.

Nota: Somente arquivos CSV válidos exportados de outra instância do SIS-ROH 2
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serão importados com sucesso.

Se o arquivo de importação contém unidades sanitárias que não existem actualmente no
sistema, o usuário será exibido uma tela de mapeamento de unidade sanitária. Para cada
unidade sanitária que não existe no sistema, o usuário será capaz de mapear para uma
unidade snitária existente selecionando a unidade sanitária no menu de selecção em
Opções, ou criar a unidade sanitária no sistema selecionando Criar Novo.

É importante que se faça regularmente o backup da base de dados do SIS-ROH 2. A
aplicação vêm com um script localizado em  C:\Program Files\mOASIS\SIS‐ROH
2\scripts\backup‐database.bat . Para fazer o backup da base de dados, faça um duplo click
no script. Os backups da base de dados estarão disponíveis no pasta  C:\Program
Files\mOASIS\SIS‐ROH 2\backups .

Mapeamento da Unidade Sanitária

Backup


