
 

 

 

 IL FHIRקהילת  –קבוצות עבודה 
 
 

 מוביל צוות
 מוכנים להצבעה בקהילה, כדי להפוך אותם לסטנדרט המחייב.   COREדן ומאשר שהפרופילים של ה 

קלינאים ונציגים ונציגות בכירים ממערכות מידע מארגוני הבריאות ולצדם נציגים של ספקי תוכנה  :הצוות המוביל כולל
 .מרכזיים וגורמים מהתעשייה

 יום עבודה מרוכז אחת לרבעון – פגישה )פיזית(
 
 

  IL CORE קבוצת
, בהתאם לתכנית עבודה לגבי אופן הצגת ישויות מידע של מערכות הבריאות הישראליותבאופן שוטף מקבלת החלטות 

  סדורה, ומכינה את הפרופילים לאישור הצוות המוביל. 
כתלות בנושא  האנשים הרלוונטיים לדיונים הם מובילים עסקיים שידעו מהם הצרכים העסקיים של הארגון בתחום הדאטה

 מיוצגים בארגוןומומחים טכנולוגיים )אינטגרציה ומערכות מידע( שידעו או ידעו לבדוק כיצד נתונים הדיון 
 0014:ימי ראשון ב אחת לשבועיים ב– )זום( פגישה

 
 

 קבוצת מוצר
  -תרחישים עיקריים הקבוצה מתמקדת ב

מארגוני בריאות לאפליקציות צד שלישי לאחר קבלת הסכמת  FHIR היכולת ליצא מידע ע"ג תשתית (1)
 ;SMART on FHIR המטופל,

הקליני והבירוקרטי שעוברים מטופלים בעת השחרור מבית פרויקט שחרור חכם, המפשט ומייעל את התהליך  (2)
מדובר למעשה בפרויקט רחב שכולל בתוכו  החולים למסגרת הקהילה או לקראת חזרתם שוב למסגרת בית החולים.

שקודם על ידי  17פרויקט טופס  תת הפרויקט הראשון שבו עוסקת הקבוצה הוא הרחבת מספר תתי פרויקטים,
  הקהילה לתרחישים נוספים ומורכבים יותר.

הקבוצה תעסוק בין היתר באפיון והגדרת חוויית המשתמש סביב פרויקט השחרור החכם, שאלת ההסכמה )הבנת 
 שמשתפים( והמטופל מה משמעות ההסכמה, עם מי משתפים את המידע והמידע 

 אפיון והגדרת הפלטפורמה הדרושה במסגרת מבחן התמיכה של זמינות תורים.   -פרויקט זמינות תורים  (3)
 10:30-9:00ימי חמישי אחת לשבועיים ב – פגישה )זום(

 
 

  קבוצת ארכיטקטורה
בארגונים, שיתוף ויצירת  FHIR הקבוצה מתמקדת ביצירת פתרונות לסוגיות תכנון וארכיטקטורה לצורך הקמת תשתיות

  כללים מנחים.
 ארבעה שבועות  –אחת לשלושה  – פגישה )זום(

 
 

  קבוצת אבטחת מידע
 הקבוצה בוחנת ומציעה מתווה מפורט לפתרון בעיית אבטחת המידע והפרטיות, על ידי עבודה על מספר מקרי בוחן מרכזיים. 

 , סגן ראש מערך הסייבר לשעבר. את הקבוצה מוביל מר רפאל פרנקו
 הקבוצה נפגשת אחת לשבועיים. 

 
 

 thn.org8400il@-fhir -את פרטי הנציגים )ארגון, שם, תפקיד, מייל, טלפון( אנא שלחו לעדי רול, מנהלת הקהילה 

https://www.fhir-il-community.org/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A117
http://fhir-il@8400thn.org/

