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תואירבה תכרעמבFHIR תעמטה יונישה לוהינ

הדובעה יכילהתב יונישה לוהינ

םינוכיס לוהינו הרקב יכילהתב יונשה לוהינ

תיגולונכטה הביבסב יונישה לוהינ



יונישה לוהינל םילדומ



 שדח ןדיעל םיסנכנ ונחנא
 ,יאופרה לופיטה תוכיא תא םדקל תויורשפאה בחרמ וב
 תורחאו תויאופר תוטלחה תלבקל םישמשמה םינותנה
.רתוי םייתוכיאו רתוי םירישע ,רתוי םיפיקמ היהי



ירנילפסד בר לופיט תיב זופשא1.

תונמדזהשרדנ ינוגרא יוניש
 קיתה לש האלמ הפישח תשרדנ•

 לפטמה תווצל יאופרה
 ידי לע ומשרנש םינותנ לש הלכה•

םירכומ אל םילפטמ
 םיעיגמה םינותנל הבוגתל תונגראתה•

IOT רוטינמ
תמא ןמזב לפטמה לע הרקבו תוירחא•
                                       לופיטב הפוקה לש תוברעתה ןונגנמ•

לופיטו ןוחבאל עדימ רשוע•
הלוע זפשואמב לופיטה תוכיא•
הפוקה לש העפשה תלוכי•



םיבכרומ םילפוטמ רוטינ

תונמדזהשרדנ ינוגרא יוניש
זופשא תעינמו לופיטב הגרדמ תילע•
תישיא םאתומ יתיב לופיט תיתשת•

לפטמה תווצל תוארתה ןתמו םינותנ ףוסיא•
 יאופרה קיתל סנכנ המ- הפוקב הבישח•

?הפוקב
 הפוקה תוירחא ?"לפטמ תווצ הז ימ"•

 ?24/7 הבוגתל
 תוצלמהב הכימתב הלועפ ףותיש•

)זופשא(היצקילפאה
 המושרל רתוי בחר ןפואב ףשחנ הלוחה•

 ! תיאופרה



1. לפוטמב הכימת הלחמ לוהינ

תונמדזהשרדנ ינוגרא יוניש
תורחת•
תורשה רופיש•

הימדה תוקידבל םירות ןומיז•
 , בוליכיאמ גולוקנוא : תווצ תדובע•

תיב לופיט, לפטמ אפור
– תובייחתה יספט ןתמב תולקה•

.השדח הבישח



הפוקה לע תוכלשהה ירקיע :FHIR ה ןדיע

תוינוציח תוכרעממ םירוקיב ינותנ תלבק

 ינותנב יאמצע שומישב לפוטמהו אפורה תמצעה
 יאופרה קיתה

םימאתומ םישדח הדובע יכילהת

IOT תמא ןמזב עדימ לוהינב םירגתא





םילוח תופוקב היצרגטניא שומימ לש היצולובא :עקר

 ולחהוEMR תכרעמ הסנכנ90-ה תונשב•

יסגל תוכרעמ ןיבל הניב םיבר םיקשממ

 םיקשממ וסנכנ2000-ה תונש תליחתבו הגרדהב•

םיינוציח םימרוגל

BI-ה לא תוכרעמה לכמ םיקשממ םג ולחה•

יסיסב עדימ רתא– וילותיחב היהלטיגידה ןקחשו•

 עדימ תכרעמ
תיזכרמ

תואירבה דרשמ

םינוכמ

EMR

טנרטניא רתאםילוח יתב

תויושר

BI



םילוח תופוקב היצרגטניא שומימ לש היצולובא :עקר

ERP

CRM

לטיגיד ימושיי

2000 גאבמ תוששואתהו2000 תונש תומדקתה םע•

םיקשממ יריתעCRMוERP ימושיי םג וסנכנ

 תולועפו םיכילהת:לטיגיד ימושיי וחתפתה הגרדהב•

םירות ןומיז ,רתאב

דואמ ולדגETL יכילהתוBI יכרצ•

ןתיא /קפוא ןורתפ•

 עדימ תכרעמ
תיזכרמ

תואירבה דרשמ

םינוכמ

EMR

טנרטניא רתאםילוח יתב

תויושר

BI



היצרגטניא לוהינב ךרוצ

reimbursement



שדחה םלועה

•CONNECTED DEVICES

עדימל הפישחו תואירבה לוהינב לפוטמ תוברועמ•

תוריש יקפס םע ןיילנוא םיקשממ•

תיב ילופיטו יזופשא יקפסו קוחרמ האופר•

תיטרפ האופרב לודיג•

הנעמ םינתונ אל היצרגטניא תונורתפ•

CRM

לטיגיד ימושיי

תואירבה דרשמ

EMR

טנרטניא רתאםילוח יתב

תויושר

BI

ERP

םינוכמ

םייתיב הדידמ ירישכמ

שיבל בושחמ
רדשמש

םימכח םינועש

ואדיוב קוחרמ האופר

 עדימ תכרעמ
תיזכרמ



עדימה תכפהמ
ןוגראב תוכרעמ שומימב יוניש

 ליהמתב יתוהמה יונישה– ןויפא
 הינבהל תוירחאה
תויליברפוארטניאה לדומ לש

FHIR ןקת םע תורכהו הנבה

 תויושי םינותנה לדומ

םינותנה תרובעת

תוקידב

היצרגטניא

חותיפ

ןויפא



םייגולונכט תונמדזההו םויאה

תונמדזהםויאה
–תינושארה תיתשתה תמקה•

הכוראו תבכרומ

 היגטרטסאה לע רבוג ףטושה•
;תיתשת טקיורפו
•Shadow IT

"API דוע קר הז"-מ ורהזה•

 היצרגטניאו םיקשממ לשTTM רופיש•
;ןוציחה םלועל ןוגראה תוכרעמ ןיב

 םע הדובעל תוינבתו היגולודותמ רוציי•
םיינוציח םינוגרא

ינוגרא םינפה חוקלה תמצעה•
 םיפאטרטס םע תונשדח ץומיא תלוכי•

אמסיס קר אל–

Every integration is a first integration



FHIRעדימ תוכרעמ ףגאב

ונלוכ
FHIR

הדובע יכילהת
הליהקו ףותיש
DATA לוהינ

חוקל לוהינ
 עדימ– ביטרנ
 הפשלכל ןבומ

 תיגולונכט
הדיחא

הדובע יתווצ
תורשכה

הסונמ םדאחכ
Data architect

היצרגטניא
CDS hooks

SMART on FHIR

 לוהינ
היגולונימרט



היגולונימרט לוהינ

 הדובע יכילהת תמאתה
 יתורשב שומישל
היגולונימרט

1
 יתוריש תמקה
היגולונימרט

2
 הלבוה
IT ףותישב תויקסע תודיחי

3



םוכיס



!הדות


