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 ריינ אלל דיתע-FHIR-ב ילטיגיד םשרמ
)...טעמכ(



עקר

םשרמה קיפמ יוהיזו םשרמ לוטיב תולוכי ללוכ– םימשרמ לש ילטיגיד לוהינ•
םשרמ תקפהב תילטיגיד המיתחב שומיש•
ן"תיא/ק"פוא תיתשת ךרד חטבמה םרוגל זופשא/רוקיב ימוכיס תרבעה•
 םילוחה תפוק ןומימב םירוקיבבו ,תילארשי .ז.ת ילעב םילפוטמל וקפוי םיילטיגיד םימשרמ•

.)םיילטיגיד םימשרמ תלבקל הכורע איהו הדימב(
םימכסומ םידודיקל הרמה תואלבט תקוזחת•

חטבמ םרוגל )םירחא וא םילוח יתב( תואירב ינוגראמ םימשרמ לש תילטיגיד הרבעה
 רשפאה לככ בחרו ירנג ןפואב םיילטיגיד םימשרמלFHIR הנבמ ןויפא

תואירב ינוגרא- ךילהתב תופתתשהל םיאנת

:היגולונימרט

 הדובעהתצובק דומעב טרופמ ןויפא
 תליהק רתאב "םיילטיגיד םימשרמ"

FHIR-IL:

טקיורפה תורטמ

םכסומ דודיקםוחת

)הרוגס תופורתתמישר– 'א בלשב(א"פריתופורת גולטק

SNOMED CTןתמ ןפוא

)ךילהתב(SNOMED CT / UCUMהדימ תודיחי

IL CORE / ימואלליפורפ י"פעתואירב תודסומ יוהיז
https://simplifier.net/ilcore םילפוטמ יוהיז

https://simplifier.net/ilcore


 יקסע ךילהת
םילוחה יתב–



ןושאר םשרמ

זופשאמ רורחש

 רוקיב םויס
האפרמב

 תריחב
 תופורתה
םשרמל

 קשממ תחיתפ
םימשרמ לוהינ

 םשרמ תקפה
ריינ

 םשרמ תקפה
ילטיגיד

שדח קשממ



 לוהינ / ףסונ םשרמ
םימשרמ

 תריחב
 תופורתה
םשרמל

זופשאמ רורחש

 רוקיב םויס
האפרמב

 קשממ תחיתפ
םימשרמ לוהינ

 םימשרמב הייפצ
:םימדוק

לוטיב
קתעה תספדה

 םשרמ תקפה
ילטיגיד

ריינ םשרמ תקפה



 יקסע ךילהת
הליהק–



'א בלש
הרוגס תופורת תמישר

SMS
רישי- ףדעומ לולסמ

 ,םשרמ לבקתה
 תיבל עיגהל ןתינ

...תחקרמה

 האפור לצא רוקיב
תכיושמ

 תופורת תנמזה
יבכמ רתאב

 תיבל העגה
 תשיכרו תחקרמה

הפורתה

זופשאמ רורחש

 רוקיב םויס
האפרמב

 לפכ תקידב
 םימשרמ
)יבושחמ(



רישי- ףדעומ לולסמ  הפורת
 תשרודה

רושיא

אל

ןכ

 ןתינ ,הרשוא הפורתה
...תחקרמה תיבל תשגל

 ןתינ ,םשרמ לבקתה
 תיבל עיגהל
...תחקרמה

 הפורתל םשרמ לבקתה
...םדקומ רושיא תשרודה

'ב בלש
תופורתה ללכ

זופשאמ רורחש

 רוקיב םויס
האפרמב

 האפור לצא רוקיב
תכיושמ

 תופורת תנמזה
יבכמ רתאב

 תיבל העגה
 תשיכרו תחקרמה

הפורתה

 לפכ תקידב
 םימשרמ
)יבושחמ(

SMS

SMSSMS
 לפכ תקידב

 םימשרמ
)יבושחמ(

 רושיא ךילהת
 / ינדי( תופורת

)היצמוטוא



םילוחה תיבמ ילטיגיד םשרמ םויק לע לפוטמל רבסה
וא

 םילוח תיב םשרמ לטבמ– שדח םשרמ תקפה
)הפורתה התואב רבודמ רשאכ יטמוטוא(

 האפור לצא רוקיב
תכיושמ
תופורתה ללכ

 האפור לצא רוקיב
תכיושמ

 הפורתל הבסה
העובק

 םשרמ תפלחה
 םילוקישמ

 לוטיב + םיינילק
םילוח תיב םשרמ

זופשאמ רורחש

 רוקיב םויס
האפרמב

 + םשרמב הייפצ
 עדימל רושיק

)HI/קפוא( הוולנ



ןוידל תויגוס



 :תיגולונכט-1 היגוס
שמתשמ תייווח תניחבמטואאמייט תרדגה תועמשמו יגולונכטה טביהבינורכנס ךילהת שומימ תועמשמ

:FHIR טרדנטס-2 היגוס
 ומצעל רידגי ןוגרא לכש וא ילטיגיד םשרמ לש ךילהתה תרדגהב הבוח תודש םירדגומ תויהל םירומא םאה
םייקסעה ויכרצל תומאתומהתויצדילו

 תוארוה"( םשרמל הוולנ ךמסמ לבקמ לפוטמה ,ילטיגיד םשרמ תרבעה תעב םאה:יקסע-3 היגוס
?)רורחשה בתכמב ביכרמ( תופורתל תוצלמה ,)קופינ רב וניאש( םשרמ קתעה ,)"תופורתל

 םשרמ לוטיבל ןמז תלבגמ שי םאה ?עצובמ הז דציכ– םשרמ לטבל שרדנו הדימב:יקסע-4 היגוס
)האפרמה תא בזע לפוטמהש רחאל ריינ םשרמ לטבל ןתינ אלש רוכזל בושח( ?ילטיגיד

:תוחקור-5 היגוס
 ,הנמ לדוג( ?םילוחה תפוק י"ע החדיי ילטיגיד חולשמ םרדעיהבש- םשרמה הנבמב הבוח תודש םירידגמ םאה
 ולא םיכרע בייחיש ירוטלוגר ןורתפ הפ שרדנ םאה ?)ןתמה ןפואל תוארוההו לופיטה ךשמ ,םויב םימעפ 'סמ
?תואירבה ינוגרא ללכ ןיב "וק רשיי"ו



 :תיגולונכט-1 היגוס
 תרדגה תועמשמו יגולונכטה טביהבינורכנס ךילהת שומימ תועמשמ
שמתשמ תייווח תניחבמטואאמייט

:היגוסה טוריפ
 חטובמל םשרמ תקפה חיטבהל תנמ לע תינורכניס תויהל הרומא םילוח תפוקל םילוחה תיבמ ילטיגיד םשרמ לש רסמ תחילש
.בצמ לכב
:תוירשפא תואצות יתש שי ךילהתה םויסב

לטיגיד םשרמ קפנוי- החילצה תילטיגידה הרבעההש לככ1.

ריינ םשרמ סיפדתוןולשכה תא ההזת םילוחה תיב דצב תכרעמה- )איהש הביס לכמ( הלשכנ הרבעהש לככ2.

.ינורכניסןפואב ילטיגידה םשרמה תא םשייל שרדנ ךילהתה תומלש תא חיטבהל ידכ
 הצקומה ןמזה ךשמלטואאמייט רידגהל הבוח ןכלו ,תרושקת וא תוינכט תויעבמ ועבני םילשכה םימיוסמ םיבצמב ,ףסונב
.ריינ םשרמ סיפדת ח״היב דצב תכרעמה ופוסבש ילטיגיד החילש ןויסינל
.ךילהתה תא םייסל הלוכי אלו תכרעמה תבושתל הניתממ םשרמה תא הקיפנמה האפורה ,טואאמייטה ןמזבש ןייצל בושח



:FHIR טרדנטס-2 היגוס
 ומצעל רידגי ןוגרא לכש וא ילטיגיד םשרמ לש ךילהתה תרדגהב הבוח תודש םירדגומ תויהל םירומא םאה
םייקסעה ויכרצל תומאתומהתויצדילו

:הייגוסה טוריפ
 וא םילוחה תיבב םימרוגה לומ םירוריבב ךרוצ ררועתמש לככ ,תחקרמה תיבב קופינה בלש רובע םישקובמ םיאבה םינותנה
.םילוחה תפוק לש דצב תומילשמ תוקידב עצבל ידכ

 ומצע םשרמב םילהונמ אלוFHIRלשםיסרוסיר המכב םילהונמךא יבכמ לש דצב ךילהתה תומלש רובע הבוח םה ולא םינותנ
)MedicationRequest( הבוח תודשב רבודמ ןיאו.

 ומצעל רידגי ןוגרא לכש וא ילטיגיד םשרמ לש ךילהתה תרדגהב הבוח תודש םירדגומ תויהל םירומא םאה הלאשה תלאשנ
:םייקסעה ויכרצל תומאתומהתויצדילו

)Practitioner(ה.אפור םש1.

)Practitioner(אפור ןוישיר2.

)Encounter( ןופלט + הקלחמ םש3.

)Encounter( םילוח תיב םש4.



 ,)"תופורתל תוארוה"( םשרמל הוולנ ךמסמ לבקמ לפוטמה ,ילטיגיד םשרמ תרבעה תעב םאה:יקסע-3 היגוס
?)רורחשה בתכמב ביכרמ( תופורתל תוצלמה ,)קופינ רב וניאש( םשרמ קתעה

:היגוסה טוריפ
 תיבב ראשנ יזיפה םשרמה– הפורתה קופינ תעבו ,לפוטמל ןתינה םשרמ לכ לש דבלב יזיפ קתוע ונשי ,םויה םייקה בצמב
.דבלב תחא םעפ הפורתה תא שכור לפוטמה יכ םיאדוומ ךכו תחקרמה
 קפוני דחא רשאכ ,םימשרמה לשםיקתוע ינשלבקמ לפוטמה וב בצמ עונמל שרדנ ,םשרמה לש ילטיגיד חולשמל רבעמב
.ריינה םשרמ תועצמאב שוכרל לכוי אוה ינשה תאו ילטיגיד רוקממ
 ריינ םשרמ תועצמאב הפורתה תא שכר לפוטמה םאה תעדל היהי ןתינ אל םלוא ,םסחנ ילטיגיד םשרמהפורת קופינ תעב
.ךכל םרט

 חולשמל תורשפאה ,ריינ םשרמ ספדוהו הדימב .ריינ וא ילטיגיד ,דבלב דחא קתוע לבקמלפוטמה וב בצמ רצייל שרדנ ,ןכ לע
.ךפיהלו ,םסחת ילטיגיד םשרמ

 ?ילטיגיד םשרמ לוטיבל ןמז תלבגמ שי םאה ?עצובמ הז דציכ– םשרמ לטבל שרדנו הדימב:יקסע-4 היגוס
)האפרמה תא בזע לפוטמהש רחאל ריינ םשרמ לטבל ןתינ אלש רוכזל בושח(



:תוחקור-5 היגוס
 ,הנמ לדוג( ?םילוחה תפוק י"ע החדיי ילטיגיד חולשמ םרדעיהבש- םשרמה הנבמב הבוח תודש םירידגמ םאה
 ולא םיכרע בייחיש ירוטלוגר ןורתפ הפ שרדנ םאה ?)ןתמה ןפואל תוארוההו לופיטה ךשמ ,םויב םימעפ 'סמ
?תואירבה ינוגרא ללכ ןיב "וק רשיי"ו

:הייגוסה טוריפ
:הפוקב גוהנה הזמ הנוש םילוחה יתבב םשרמ לוהינ ןפוא ,תונוש תוביסמ
 םילוחה יתב.הפורת לכל תומייקה תונושה תוזיראה תא ראשה ןיב רידגמ רשא תופורת גולטק תולהנמ םילוחה תופוק
.םשרמ תקפה תלועפ לכב תונוש תופוקל םושירה תויורשפא תא םיאתהל םילוכי אלו גולטקה תא םיריכמ םניא
 תיקסע הקיגולל םאתהב םילוחה תפוקב וכרעיי םיפסונ םיבושיחו ,ןונימה תא וריבעי םילוחה יתבש טלחוה ,ןכ לע
.ולא םינותנ אלל עיגהל לוכי םשרמ ןכ לעו ,םשרמ תקפה תעב הבוח תודש םניאולא תודשש רבתסמ ,םלוא.תלבוקמ
 אפורה םע רשק רוציל דחוימ ץמאמ השעיי וא תחקרמה יתב י"ע החדיי בורל אוה ,ךכ ריינ םשרמ עיגמו הדימב ,םויכ
.םיטרפ לבקל ידכ םשורה

 חרכהב תא ראתמ וניא הדש ,םילוחה יתב תוכרעמב םייקה ינכטה הנבמה בקע ."קופינל תומכ" ךרע איה תפסונ היעב
.)םיפוריס5 לשמל( תוזירא תומכ ראתל לולע אלא ,)רטילילימ5 לשמל( הנמה לדוג תא
.םילוחה תיבב םשרמה הנבממ ןיטולחל ואיצוהל אל םאה ןויד ךרענו ,הבוח הדש אל הז ןכ לע



הדות
 "םיילטיגיד םימשרמ" הדובעהתצובק

:FHIR-IL תליהק רתאב


