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 םד תוקידב תואצות ףותיש
 ןיילנוא םילוח תיבל הליהקהמ

םייגולוקנוא םילוח רובע



?םויה רבדנ המ לע
ינילקה שומישה שיחרת– עקר

ןורתפ תסיפתו יקסע ךילהת

ןורתפל הרוטקטיכרא

היגולונימרט

FHIR ןורתפה תסיפת

שומימב תויגוס

תונבותו םוכיס



ינילקה שומישה שיחרת– עקר

:תויעבה
:לופיטהתלבקאללםהיתבלוחלשייואתוקידבהלעורזחי–םילפוטמהמ30%-כ1.

תויקלחתוקידבושע•

)התיבהםירזוחואהקידבהלעםירזוחזאו(םיניקתאלםיכרעשיךאתוקידבושע•

הינפההתארימהלהחפשמהאפורלתשגלךירצ-הליהקהיאפורלעולפוטמהלעסמוע2.

לעתינדירובעלךירצ,הליהקהמתוקידבהתארתאלךירצ–םויזופשאבתווצהלעסמוע3.
לופיטרשאלידכתוקידבה

לופיטהםויבהקידבעצבלםיפידעמםילפוטמהמקלח4.

םויל עצוממב םילפוטמ140-יגולוקנוא םוי זופשא

 לופיט תלבקל יאנתכ תוינכדע םד תוקידב עצבל שרדנ לפוטמה

סירת ידוקפת םיתיעל , האלמהימיכ , הריפס :לופיט תלבק לע םיטילחמ ןה יפ לע םד תוקידב



:היינפה
בשחוממ וניא םד תוקידבל הינפה תריציל ךילהתה םויכ
ריינ לע וא פ"עב ,לופיט םרט תושורדה תוקידבל תויחנה תיגולוקנוא תוחאמ לבקמ לפוטמה
תוקידבל הינפהה תא ןיזהל החפשמה אפורמ שקבלו םילוחה תפוקל תונפל ךירצ לפוטמה

:הקידבה תואצות
 ח"היבב ןגיצהלו םוי זופשאל ותעגה םרט תוקידבה תואצות תא קיפהל גואדל לפוטמה תוירחאב
היצקילפאב גיצהל וא/ו לופיטל ותעגה םויב
םוי זופשאל לפוטמהתעגה דמעמב קר תודבעמה תואצות תא לבקמ ח"היבב לפטמה תווצה
 תלבק אלל לפוטמה תא ריזחהל וא לופיטה תא תתל םא הטלחה לבקמ ח"היבב לפטמה תווצה
לופיטה

םייק בצמ– ינילקה עקרה שיחרת

םידדצה לכל לוכסת | לפטמ תווצל הקיחש | םתיבל חלשהלו םוי זופשאל עיגהל םילולע םילפוטמ



המלידה– תללוכ ןורתפ תסיפת
?ןתיא/ קפוא אל המל

FHIRןתיא/קפואהיגוס
PDFPDF+ DATAלבקתמה עדימה גוס

 תוטלחה תלבק רובע ישומיש(
)היצמוטואו תוריהמ

םויבםיימעפ/םעפםינותנה תלבק ןומזת
 לוהינ– רוחיאב עיגמ םימעפל(

)םינוכיס

 הדבעמהמ םינותנה תמירז םע דימ
תויקלחתואצות ללוכ

injectב םיעיגמ םינותנםינותנה תאףלוש לפטמהדובע ךילהת



 םילוחה תיבמ יאופרה תווצל רשפאמה ,םילוחה יתבל םילוחה תופוק ןיב קשממ תריצי
 תא הרזח חולשל םילוחה תפוקלו ,םילוחה תפוקמםדה תוקידב תא תורישי ןימזהל

דדוקמ עדימכ םילוח תיבל תורישי ןרצוויה תעב תואצותה

תיטמוטואהינפהתריציו,לפוטמתמכסהתלבק,תרוכזתידילעךילהתללפוטמהתמיתר1.

יגולוקנואהןוכמהלאתויטנוולרהםדהתוקידבתואצותלשתיטמוטואהחילש2.

.)לפטמהגולוקנואהי"עשארמרדגוהשףספ"ע(תואצותהלשתילטיגידהקידב3.
.לופיטלעיגהללוכישלפוטמלתיטמוטואהעדוהתחילש-הניקתהקידבהוהדימב•
.לפטמהתווצהלופיטלהרבעהוהקידבהןומיס-הניקתאלהקידבהוהדימב•

םילוחהתיבבןונגנמתריצי4.

הינפהתריציךילהתמהליהקבת.לפטמהתאצוה:תונמדזההורגתאה5.

שקובמה ןורתפה– ינילקה שומישה שיחרת



שקובמ שומימ– ןורתפה תסיפת
לופיט תינכת רוצי יגולוקנוא ןוכמב ה.אפור

:היינפה
 תיטמוטוא רוציתו םירותה ןומיז תכרעמ תא םויל תחא םוגדת ,ךכל תידועיי תיטמוטוא תינכת
 םילוחה תפוקב הינפהל תושקב
הדבעמתוקידבעוציבבךרוצהתאלפוטמה תעידיל ואיביו ,השקבהתאולבקיםילוחהתפוקב
אללםילוחהתיבמהלבקתהשהשירדהיפלהדבעמתוקידבלתיטמוטואהיינפהקפותלפוטמל
הליהקבואפורואלפוטמהלשתוברעתהבךרוצ
הדבעמבםדתמיגדעוציבלרותעבוקלפוטמה

:הקידבה תואצות
 ,יופצה לופיטה ינפל םוי םילוחה תיב תוכרעמל תיטמוטוא הרוצב ועיגי םדה תוקידב תואצות
ךכל לפוטמה תמכסה הלבקתהש ןתניהבו

לפוטמה תא ןכדעמו לופיטה םויקל רוקיבה ינפל םוי הטלחה לבקמ לפטמה תווצה



יקסיעה ךילהתה
 תיבב םילופיט תינכותל ףרוצמ לפוטמ1.

 םיאבה םיבלשל רבסה לבקמו םילוח
)םייטמוטואה םיכילהתה ללוכ(

 םירות םיעבקנ ,םילופיטה תינכות ךמס לע2.
לופיטל

 ,רוקיבה םרט םימי2 דע6 לש חווטב3.
 תוכרעמב תיטמוטוא היינפה תרצונ
תדחואמ

 המכסה רושיאל העדוה לבקמ לפוטמה4.
 םילוח תיבל הקידב תואצות תרבעהל

םילוח תפוקב םד תקידב עוציב5.

 ח"היבל ןתחילש-תואצותה תלבק תעב6.
לפוטמה תמכסה תמייקש יאנתב

 םינותנב הפוצ םילוח תיבב לפטמ תווצ7.
לופיטה םויקל הטלחה לבקמו

דיאר



םיחנמ תונורקע- הרוטקטיכרא

תפסונ היצרגטניאב שומיש אללו אלמFHIR ב תויהל תבייח תואירבה יפוג ןיב תרושקתה

)… ,TLS1.3, reverse proxy, Sanitization, ip2ip( ךרדה לכ ךרואל חטבואמו ןפצומ ךוות

)םיימינפ םיקשממ(reuse םימייק םיכילהתב שומיש

API token)שומימב ךרוצ ןיא Row-Level Security( 

 ךילהתהמ קלחכ תוששואתהו הרקב ינונגנמ

םייטרדנטס היגולונימרט יתורישו היגולונימרט תרש רדעיה :רעפה



הינפה תמקה



תואצות תרזחה
םד תוקידב



FHIR Server vs.  Facade– הרוטקטיכרא
תדחואמאביש

HealthShareתרש/ביכר HealthConnect
(HSHC) FHIR server add-on

Hapi FHIR server

FHIR FaçadeFHIRטקיורפה תרגסמבשומימ server

Façade -> ServerFHIRידיתעןונכת server

 ךרוצל ןוגראב תוכרעמ הברהמ עדימ ףוסיא•
FHIR repository סולכא

תוקישמה תוכרעמה ללכב היגולונימרט•

עדימ תחטבאו םינוכיס לוהינ•

FHIR שומימב תינושאר תוסנתה•

אבישל תדחואמ ןיב היצרגטניא םוצמצ•

אלמFHIR תרשב הנושאר תוסנתה•

היצדילווFHIR תוניקת תוקידבה בלש רוציק•

.FHIR תורישל תורבחתהלCLIENT TIBCO ב ןושאר שומיש•

תדחואמ :הריחבל םילוקישאביש:הריחבל םילוקיש



רגתאה- היגולונימרט
םינוגראה לש תודבעמה ןיב ומאות םידוקה .LOINC ב תודדוקמ הדבעמ תואצותו תוקידב

 בקעו םילוח תפוקל םילוחה תיב ןיב תורדגהב תונוש בקע )תוללוס( םיליפורפב שומיש:היגוסה

תופוק ןיב םיליפורפב תונוש

CBC ליפורפ :הטלחהה

ןוכמב םינושה לופיטה ילוקוטורפ רובע )םומינימ( תושרדנה תוקידבה לש יופימ עצוב

לופיטה רשאל תנמ לע שורדה ףס יכרעו הדימ תודיחי ,הדבעמה יכרע ורדגוה הקידב לכל

SNOMED יפ לע תוירוגטק דודיק:תוינפה



FHIR ןורתפ תסיפת
:ןורתפה תורטמ

תוקידב לש םירחא םיגוסל םג הבחרהלו שומישל ןתינ
ח"היבב םיפסונ תוקלחמו םינוכמל םג הבחרהו שומישל ןתינ

םיפסונ תואירב ינוגראב הבחרהלו שומישל ןתינ– תויליברפוארטניא
:הדובעה תוחנה

םינוגראה ןיב םד תוקידב לש םילנאפ ןיב תונוש
 :ךילהתה שומימב תויחרכה תויצקידניא

ח"היבל וחלשנ תואצותה לכ ,לפוטמ תמכסה תמייק ,הפוקב ולבקתה תוינפהה לכ
תוקידבה תואצות לכ רובע םכסמ חוד ח"היבל ריבעהל שרדנ

ןורתפה ןויפא ךמסמ



ךשמה-FHIR ןורתפ תסיפת
:לודימה ךילהתב םירגתאו תולאש

?תחא הינפה תושי תרגסמב הינפהל תושקבה לכ תא גצייל ןתינ םאה
?הפוקב םילבוקמה המרונה יכרע תא םג תואצותה תושי תרגסמב רידגהל םאה

?הטלחהה תלבק תעב ,לפטמל ןימזה עדימה תא "עבקל" דציכ ,תואצותה לכ ועיגה אלו הרקמב
?FHIR ןקת יפ לע תושי תועצמאב המצע המיגדה תא םג גצייל םאה

?תואצותה תרבעהל לפוטמה רושיא םויק יא/םויקל היצקידניא ח"היבל רבעות ןפוא הזיאב

אביש
הינפהל השקב

תדחואמ
הינפה תריצי

תדחואמ
הקידב עוציב

תדחואמ
תואצות תלבק

תדחואמ
תואצות תחילש

תדחואמ
םכסמ חוד תחילש

אביש
לפטמה תטלחה



FHIR לודימ
:FHIR תויושי לשflow-ל תואמגוד



Data Flow
FHIR ןקתל םאתהב יקסעה ךילהתה שומימ

SHEBA-MEUHEDET - FHIR Flow.pdf

https://outburn454.sharepoint.com/:b:/s/Outburn/EVjvywyJox1GnOZhaF9f1xMB4okpI_DgolEjGESUifnfXA?e=b5Bhn6


תדגאמ הינפה :הליהקל הגצהל לודימב היגוס
J טקייורפב "תולטלט" הברה יכה הרבעש תושיה

םילוחה תיבמ ,תוקידבה לכ רובע ,תוינפהה תחילש המייתסהש הפוקה תא עדייל דציכ:היגוסה
:תופולחה

תונורסח תונורתי הפולחה Resource
 ,Bundle-ה תלבק תעב
תודידב תוינפהה

תחא ןמז תדוקנב תוינפהה לכ תלבק  תוינפהה לכ תחילש
דחא זראמב

Bundle

תיסיסב םיסוטאטס תמישר תוינפהה לכל םירושיק תללוכ המישר תריציל תושי List

- תוינפהה לכל םירושיק תללוכ תדגאמ הינפה תושי ServiceRequest

)CORE-המ קבדיפכ לבקתה( םזויה דצה תא גציימ– ןקתה תויחנה יפ לע שומימ

.עובק סוטאטסו ידוחיי דוק םע תדגאמ הינפה:הטלחהה



םושייו תואמגוד
– םיתרש ינש לש בצמב םיהזמה תא םילהנמ דציכ

?)id( יגול ההזמ וא )identifier( יקסע ההזמ

-ב רידגת הפוקה ההזמ הזיא תועצמאב :היגוסה

DiagnosticReportתומייקה תויושיל םירשקה תא?

אביש לש יגול םגו יקסע םג וריבעי תדחואמ :הטלחהה
Referenceל-SRדגאמה

Referenceל-Observations)תואצות(



?דיתעה ןפוצ המ
דעיךיראת ךרדןבא

עצוב הרוטקטיכרא ןויפאו ןורתפ תסיפת
עצוב יקסע-ילאנויצקנופןויפא
עצוב םיליפורפןויפא
עצוב FHIRתויתשתתנכה

2023ראורבפ )אביש+ תדחואמ(חותיפםויס
2023ץרמ הלבקתוקידב
2023לירפא טולייפ

2023יאמ )ריוואלהיילע(ילועפתבצמלרבעמלןונכת
ריוואלהילעהםעדיימןחביי תופסונתוקלחמלתוליעפתבחרה



תונבותו םייזכרמ םירגתא– םוכיס
שיחרתה תובכרומ תמועל תינושאר הכרעה

 תוכרעמל )הקידב רפ הינפה ,אמגודל– םידידב םינותנ(FHIR לש םינותנה לדומ תמאתה
)תחא הינפהב דחיב תוקידבה לכ תלבקל הפדעה( ןוגראה לש עדימה

הינפהה תריצי ךילהתמ הליהקבת/לפטמהתאצוה

תורורב תויחנהו תולשב רדעיה רואל ,FHIR ב שממל אל הטלחה–לפוטמ תמכסה

Subscriptionsללוכ ,'אלמ לע'FHIR Serverשומימב תינושאר תוסנתה

תוצופנ תוקידבל תימואל הרמה תלבט תיביטקאורפ רצייל ץלמומ- הרסח היגולונימרט



םוכיס

עובק יעובש בקעמו ןרבטואא– אביש– תדחואמ ןיב קודה הלועפ ףותיש

ימואל ליפורפל סיסבכ שמשל לוכיש םד תוקידבל ןושאר ליפורפ תריצי

ה.אפורה ילפוטמל הינפה רצוי ינוציח םרוג:הינפהו הדובע יכילהתב יוניש

:הכומנ העקשהבו תיסחי תולקב ,ךרואלו בחורל תואירבה תכרעמ ךותב לפכשל ןתינש ןורתפ

םילוחה יתבב תופסונ תוקלחמו םינוכמו ,תופסונ םילוח תפוקל תורבחתה– אביש

םיפסונ םיירוטלובמא םיתורישל תובחרה,תופסונ,םירחא םיקפס/םילוח יתבל תובחרה- תדחואמ

תוימינימ תומאתה ךות ןורתפה ץומיא:םירחא תואירב ינוגרא



םוכיס

E2E תואירב ינוגרא ןיב ידדצ וד– יקסע ךילהת ,לארשיב הנושארל ,הז טקיורפב תומשיימ אבישו תדחואמ
לפוטמל תורישה רופיש תבוטל דעונהו ,FHIR ןקתל םאתהב ,עדימ ףותיש לע ססובמה

WIN-WIN-WINםילוחתפוק ,םילוחתיב ,לפוטמ

 תעינמו הנתמהינמז רוציק ,היטרקוריב תוחפ- םילפוטמהרובעתורישלששדחטרדנטסתעמטה :לפוטמ

םילפוטמה ברקב לוכסתה תשוחת תתחפהו רקי ןמזב ןוכסח.םילוחהתיבלתרתוימהעגה
זובזבםוצמצוםירותהלוהינברופיש,םילוחה תיבב םדאחכב ןוכסיחו הדובעהתולעייתה :םילוחהתיב

םילוחה יתבבםילופיטלםירות
תויתוריש ,תונשדח ,תורתוימ תוינפ/םירוקיב תדרוה ,םילוחה תפוק אפור תדובעלועי:םילוחה תפוק


