
ILFHIR הליהק שגפמ
:תויובייחתה קשממ

רדלבה לע רתוול

February  07 , 2022



 תאדימת ןאכ לבקמ ,בוליכיא לומ רג ילארשי רמ
 הליחת לבקתמ ,17 ספוטב דייטצמ .עובקה לופיטה

הדיקפל בוש שגינ רוקיב לכ ףוסב ,הדיקפה לצא
17 ט שקבמ ,הפוקל ץר ,אבה  רוקיבה תא עובקל

.לבקמדימתו
 גיצמ ,הדיקפל רותב בצייתמו רוקיבל עיגמ בוש אוהו

 תא שממת איהש ןיתממ ,ספוטה תא הינפב
 ,אפורל רותו תוקבדמ לבקמ זא קרו ,תובייחתהה

...הלילח רזוח בושו-הדיקפל רזוח ףוסב
 עודמ ,רשואי דימתו ,יופצלכה

??ול ףוקש אל הז

:עקר



:ןוזחה

רוטלוגרחטבמ קפס



 )17 ספוט( תויובייחתה תקידבל קשממ
םילוח יתבל תופוק ןיב

 ךא ,םירושע ינש רבכ םילוחה יתבו תופוקה ,דרשמה י"ע ןודנ "תויובייחתהו םינומיז" קשממ•
.ירפ בינה אל

.חלצ אל דרשמה תמזויב "בלה" טקיורפ ןויסינ םג•

תומדקתה וענמ ךומנףודעת ןכו לבקמהו חלושה ןיבצ"וד השקtrust תייעב•

 תדחואמ םע בוליכיא תמזויב ףתושמ טקיורפ-הנושאר תינונס•

 לפוטמה לש תיזיפ תוחכונל ףופכ ,קפוה רבכש17 ספוט רובע ,ןומא הנוב דעצ :ןויערה•
.)םיפתושל תיפיצפס םאתומ ,דוקב ,יטרדנטס אל ךילהת( תדעוימה האפרמב

.סרח ולעה םיפתוש ףיסוהל םינש ךשמבייתונויסנ•



תדחואמ

F H I R

)15%( םיחטובמ1.3M הלדוגב תישילשה הפוקה
ידירביה קיטוב יתוריש םע תינשדח ,תימאניד הפוק
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4~K1םיאפורK~ תויחא

תחקרמ יתב130תואפרמ400

ךדל בגשמ םילוחתיבםייניש תואפרמ120



םיקפס ףודעיתו תויובייחתה

F H I R

 תניחב
 ךרוצ
יאופר

 תוריש
הליהקב

 םוסקימ
 םינוכמ
םיימינפ

 היוותה
תיאופר

 /לס תואכז
ן"בש

ילופיט ףצר
 קית לוהינ

יאופר
 יבאשמ תאצקה

האופר

םימכסהםוסקימ
שכר לוהינ

 םיבאשמ
םילבגומ



?רציימ ןקתה המ

F H I R

“Trust is earned when 
actions meet words” 

Chris Butler
 תורישה רופיש

לפוטמל

 עדימ תרבעה
 רשפאמה טרדנטסב

תונשדח

 תואירב
ךדי ףכב

 איבמ ןקתה
 השדח חור ומיע

 תומזוי לש
 הלועפ יפותישו

 אל רבעבש
וחלצ



FHIR טקיורפ !תונמדזהה
:( תדחואמ– תיעבטה הפתושה

:יקסעה ךילהתה
לפוטמהו ח"היב ,חטבמ םרוג : םיפתוש
:םיאבה םינוירטירקה לע הנועה- "לפוטמ"
.םילוחה תופוקמ תחאב חטובמ•
תיאניטסלפ וא/ו תילארשי תוהז תדועת לעב•
םילוחה תיב יתורישמ דחאל שארמ רות ןימזה לפוטמה•

 םידדצה ןיב םהילע טלחוהש םיתוריש רובע
הפוקה לש יטנגמ סיטרכ תרבעהל םירות לוהינ קסויק- ךילהתה םויקל דוסי יאנת



םייקה בצמה



תוריש ידוק לוהינל היגולונימרט : בושח ימואל רגתא
 CPT 4 :תיעבטה הריחבה•

תונוש תויועמשמ םע תויוליפכ וא/ו םירסוח :היעבה•
המאתה אלל התנתשה תועמשמה ןמזה םעוCPT4 ידוקכ ומקוהש םידוק•
)...המדרה ילב/םע( םיבוליש םגו םידרפנ םידוק םג רידגהר"במ םהב םיבצמ•
בוליכיאבi ידוק ,אמגודל ?ח"היב לש ימוקמ םיתוריש דודיק פ"ע הינפב ךומתל םאה•

 בייחמ ימואל גולטקכר"במ ידוק :ןורתפה•

 ,םתועמשמ לע ורמשש םידוקה תדרפהל דרשמה לש הקימעמ הדובע :האירקה•
.ופסוותהש םיימוקמה םידוקהמו ונושש ולאמ

  .תימוקמ דודיק תכרעמכ םיתורישה גולטק לכל סחייתהל ץלאינ :זא דע•



םיתוריש תבחרה:הליהקה םע ןוידל היגוס
 ,םילוחה תיבב תורישה תא לעופב לבקמ לפוטמשכ :יקסעה ךילהתה•

 רוקיב ,אמגודל .רשאת הפוקהש יעבט רשא ,הוולינ תוריש שרדנ םיבר םירקמב
.םוליצ לש הוולינ תורישודפוטרוא לצא
תובחרה רובע תופוקה לומ שארמ םירדגומ םימכסה םימייק בורל•

 היבגה .רוקיבה דמעמב הבחרהה תרצונ האפרמה תוריכזמב :םייקה בצמה•
םכסהה קדבנ הז דמעמבו ,ישדוח ןפואב תעצבתמ
תופוקה םע םימכסהב תונוש תמייק ; תואפרמה ןיב ךילהתב ההובג תונוש תמייק•
ןודקיפ /םולשת /יחוטיב יוסיכב לופיט לע תיארחאATD תכרעמ•

 וילא ןמזוהש תורישה יוסיכ תקידבל סחייתמ םשוימה ךילהתה :וניחתפלהיגוסה•
 .)קפסה( םילוחה תיבל לפוטמ תעגה דמעמב ,רותה
?והמ– )בחרומ תוריש רובע( יוסיכה תקידב ךילהת לש תפסונ הלעפהל רגירט שרדנ•
 ?בחרומה תורישה רובע יוסיכ לש תפסונ הקידב ליעפת תכרעמ וזיא•



FHIR ןורתפה לדומ



היגולונימרט
:תוריש ידוק•

)הרדסהו בויטל רומאכ שרדנ(ר"במ ידוק גולטק•

•CPT4

ילארשיPatient ליפורפל תומיאת:לפוטמ•

תיאניטסלפ וא תילארשי .ז.ת :לפוטמ ההזמ•
http://fhir.health.gov.il/identifier/il-national-id

http://fhir.health.gov.il/identifier/pna-national-id

םיאנוכרדב הכימת ןיא ,ןכל .בייחמ ילארשי ליפורפ .ןוכרד ירפסמ רובע קזחותמ אל הנידמ דוק לש עדימ•

•http://hl7.org/fhir/sid/passport-[xxx])XXXיפל הנידמ דוק אוה ISO 3166(

ילארשיPractitoner ליפורפל תומיאת :לפטמ•
http://practitioners.health.gov.il/Practitionersדועיס טעמל( תמודיק ללוכ ,ןוישיר רפסמ(

ילארשי ליפורפל תומיאת:דסומ /תואירב ןוגרא•

http://fhir.health.gov.il/identifier/legal-entityהדוגא /התומע /צ"ח /פ"ח רפסמ



FHIR ןורתפה לדומ
FHIR 4.0.1 תסרג1.

דבלבJSON טמרופ2.

:םיבאשמה רובעsubmit$ תלועפ3.
Bundleליכמה:

.aCoverageEligibilityRequest
)םיתוריש ךרעמ(

)םילוח תפוק( :םיבאשמה תרזחה4.
Bundleליכמה:

.aCoverageEligibilityResponse
 האיגש /הבושת לש ךרעמ(
)תוריש לכל

.bCoverage
קסויקב תוקבדמ תספדמ)תוריש לכלסרוסיר(



 רזחות ובסרוסירבטנמלאההשקבל םויס בצמ
 הבושתה

תועמשמ

insurance.item.excluded)הסוכמ תוריש( רושיא =falseתוריש דוק רובע תרזחומ הבושת 
itemךרעמב יפיצפס

insurance.item.excluded)הסוכמ אל תוריש( היחד =trueתוריש דוק רובע תרזחומ הבושת 
item ךרעמב יפיצפס

Error.codeהאיגש
האיגש רואית + האיגש דוק ריזחמ

 לכ רובע רזחומ תואיגש ךרעמ
)סרוסיר( הבושתה

CoverageEligibilityResponse :תורישל יוסיכ תשקבל תוירשפא תובושת

FHIR ןורתפה לדומ

:רעפה
תואיגשה ךרעמב האיגשה דוק סחייתמ רובע תורישה דוק תוהזל רשפאמ אל רזחומה תואיגשה ךרעמ•

אל וליאו האיגש םע ורזח תוריש ידוק וליא תעדל רשפאמ אל הז בצמ•



:ןורתפל ונחבנש תופולח
)error.code.text( האיגשה לש טסקטה טנמלאב ,האיגשה תרזחומ ורובע ,תורישה דוק רושרש1.

תורישה דוק תא לולכיש error טנמלאלExtension תריצי2.

?Extension הז המ
שומיש םהב תושעל םייופצ םלועה יבחרב םימשיימש םינותנהמ80%-כל הנעמ ןתונ טרדנטסה•

םירתונה20%-ב ךומתל הדעונ )Extension( הבחרהה תלוכי•

 תשיג תא תרמשמ ךכבו ןהב רזוח שומיש תרשפאמ Extensions ה אשונל תיתליהק השיג•
טרדנטסה לשתויליברפוארטניאה

:תרחבנה הפולחה
עדימ יטירפ ינשכ ,דרפנב האיגש דוקו תוריש דוק לש רורב יוהיזל תיקסע תובישח תמייק-2 הפולח

...Extension רצייל שרדנ םימעפל :הליהקל הגצהל היגוס



:שומימה
Issue-regards םשבExtension הנבנ•

http://fhir.outburn.co.il/StructureDefinition/issue-regards
https://simplifier.net/outburn/issueregards

 ףסונ טקיורפ לכבExtension ב שמתשהל ןתינ•
CoverageEligibilityResponseסרוסירב שמתשמש

FHIR לשreuse ה תועמשמ תא םלגמ ןורתפה•
– הליהקה לשחכהו

 הנעמ רובע ,רחא טקיורפב םג שמומ ןורתפה
סרוסירב ,יפיצפס לפוטמל האיגש יוהיז תייגוסל

OperationOutcome)שופיחל הבושתכ רזוח(

...Extension רצייל שרדנ םימעפל :הליהקל הגצהל היגוס



)...תיקלח המישר( םייזכרמ םירגתא

עקרב )ר"מנב הרקמ 'סמ( הלבקה רפסמ לש תיטמוטוא הריצי•

.השמומ תובייחתהה יכ חטבמל רושיא•

)דיתעב( הפוקה שומישל-תימצע תופתתשה•

 )תדחואמו בוליכיאב( ןוכרד ירפסמ רובע קזחותמ אל הנידמ דוק לש עדימה-םיאנוכרד•
identifier-ב הנידמ דוק בייחמ ילארשיה ליפורפה ,תאז תמועל

 )םימכסה( תונוש תופוק לומ ,םינוש םיקפס לומ הנוש תולהנתה•

הלבקה תודיקפ לצא פ"עבש הרות•

 !תוימיטפואל בר םוקמ שי
דרשמה תוסחב ,המוד ידcommon practice ב רבודמ



Roadmap FHIR

F H I R

1

2

3
4

 תובייחתה תרבעה
 הרשואש תילטיגיד
 תכרעמב המלושו
 םירות ןומיז
 םידוקל בוליכיאב
םירחבנ

 תילטיגיד תובייחתה תקפה
 דמעמב תונרקה רובע תיטמוטוא
– בוליכיאב לופיט תינכות תריגס
 לומ לפוטמה לש הלועפ לכ אלל
הפוקה

 תילטיגיד תובייחתה תקפה
 םירחבנ םידוק רובע תיטמוטוא
 ףתושמROI יפל
 םיפסונ םילוח יתב תסנכה
FHIR ךילהתל

 תובייחתה תקפה
 תילטיגיד
 םידוקל תיטמוטוא
 דמעמב םירחבנ
 תוברל רותה ןומיז
 רובע םולשת
תימצע תופתתשה



לפוטמה
 ינוגרא
תואירבה

!היטרקוריבה םע סלאח

 עבקיהל ךירצ אבה רותה
 ,שגפמ לכ םותב תיטמוטוא

 םיכירצ םינומיזה ינותנ
 הפוקל םירבעומ תויהל

 ינותנו דעומ דועבמ
 רוזחל םיכירצ תובייחתה

 םויל ןיתמהל ,ח"היבל
 בצייתהב קרו ,הדוקפ

!ערפיהל-קסויקב לפוטמה



 יהוז
 לכל האירק

 תופוקה
!ףרטצהל



הפוק סיטרכל ארוק םע םירות לוהינ תדמע
FHIR SERVER/FACADEואESBתיתשת

תואירבה דרשמב רכומ דסומ דוק

FHIR SERVER/FACADEואESBתיתשת
תואירבה דרשמב רכומ דסומ דוק

ךילהתל םיפסונ םימרוג תופרטצהל םיאנת

םילוח תיב

םילוח תפוק



תודות

'ץיבוריאמסרדנא רמ ,ןהכ הריש 'בג  ,רוצ תירש 'בג ,רנלק לייא רמ

ירפרפ לג רמ ,ררהלא הרטע 'בג ,ןאהד ןב הלייא 'בג ,םולש רב יטק 'בג

ןיכלמ ברימ 'בג ,קינכמ לאינד רמ


