
שומיש ישיחרת



?תויפיצפס תואמגוד לע רבדנ המל

הכימתה ןחבמ תרגסמב תופוקה תריחבל הנותנ םייפיצפס םיטקיורפב הריחבה•

 :ךרוצל םייזכרמ שומיש ישיחרת רידגהל רשפאל דעונ תואמגודב ןוידה•
תבייחמה תילאמינימה המישרכ ורדגויש עדימה תויושיףודעת•
םקותש תיתשתהמ ףסה תושירד תרדגה•
 םיטקיורפה יווילל ומקויש תופתושמה הדובעה תוצובק ינויד דוקימ•

שומיש ישיחרתל הללכה עצבל רשפאיש ןפואב תואמגודב ןודל– ןוידה תרטמ•



תויזכרמ תוירוגטק
 םינייפאמ
לפוטמה תמכסה ילב/םע•
תכשמתמ לומ תימעפ דח האשרה•
•Read only v. Write

םילפטמ/םילפוטמל תויצקילפא•
ינילקה קיתה םע היצרגטניאה ףקיה•
 םיפסונ םינייפאמ ףיסוהל םינמזומ•

ןוידה ידכ ךות

תוירוגטק
 "יסאלק" עדימ ףותיש•

תורישו לופיט תורטמל תואירב ינוגרא ןיב

–תויצקילפא•
 דבלב םילוחה תפוקמ עדימ

–תויצקילפא•
תואירב ינוגרא רפסממ עדימ

 םיינוגרא םינפ םימושיי•
ןוגראה ךותב תולעותו םיכרצ



תויזכרמ תוירוגטק
תוירוגטק
 "יסאלק" עדימ ףותיש•

תורישו לופיט תורטמל תואירב ינוגרא ןיב

–תויצקילפא•
דבלב םילוחה תפוקמ עדימ

–תויצקילפא•
תואירב ינוגרא רפסממ עדימ

 םיינוגרא םינפ םימושיי•
ןוגראה ךותב תולעותו םיכרצ

 'ב קרפב םושיי
 הכימתה ןחבמב

 'ג קרפב םושיי
 הכימתה ןחבמב

 ןתיתש תיתשת תיינב
ידיתע םושייל הנעמ

 אל ,ןובשחב תחקל יאדכ
הכימתה ןחבמב ץרמותמ

 םקותש תיתשתה•
 ןחבמ תרגסמב
 ךומתל תבייח הכימתה
 ישיחרת ללכב
םינושה שומישה

 לוכי לעופב םושייה•
תמיוסמ אמגודב תויהל

 הנדסה תרטמ•
 הדובעה תוצובקו
 תושירדה תא דדחל
 תוינכת תשגה םרטב
 הדובע



יתפוקה ןוידל תויחנה
 :אבה ןפואב תואמגודה תא וגרד אנא•

)רתויב הובגה ךרעה5(1-5 לש הלאקס– םילפוטמלו ןוגראל ךרע•

)רתויב בכרומה5(1-5 לש הלאקס- םושייל תובכרומ•

 סיסבב ודמעש םייגולונכט םניאשו םייגולונכט םיטביהל וסחייתה( גורידל ילולימ רבסה ופיסוה אנא•

)גורידה

"שומיש שיחרת"ל  הללכה עצבל ורשפאיש םינייפאמ תועצמאב אמגודה לש  םינייפאמה תא וחתנ אנא•

 םינייפאמ םע תואמגוד לע בושחל וסנ( תוירוגטקהמ תחא לכל תופסונ תואמגוד יתש תוחפל ופיסוה אנא•

)הזמ הז םינוש



_____________________________ :אמגודה םש
 תובכרומ  גורידךרע גורידםינייפאמ אמגודה לש טרופמ רואית

1-5 לש הלאקס
)רתויב הובגה ךרעה5(

1-5 לש הלאקס
)רתויב הובגה ךרעה5(

ןאכ ילולימ ןכותןאכ ילולימ ןכות

 רבסה
 ילולימ
גורידל

ןאכ ילולימ ןכות

1 2 3 4 51 2 3 4 5



 ףותיש
 ןיב עדימ
 ינוגרא
תואירב



תואמגוד

 ,הזילאיד ינוכמ
הפוקה לש תוריש יקפס םע ילופיט ףצר רופישהפוחד האופר יזכרמ

םילוח תיבמ ילטיגיד םשרמ

 םיעמטומ לפוטמה לביקש םימשרמה םילוח תיבמ רוקיב ירחא
 :םשרמה גוסל םאתהב הפוקה תוכרעמב
םיאנת םתואב םילוחה תיבמ םשרמשוכרל תלוכי•
הפוק םשרמל הרמה•
םדקתמ רושיא ךילהתל הרבעה•

 רזוח רוקיבב17 ספוט
םילוח תיבב

 הדימב םילוחה תיבמ תורישי17 ספוט תקפנהל השקב תרבעה
םילוחה תיבב ךשמה לופיט שרדנו



הזילאיד ןוכמ
 תובכרומ  גורידךרע גורידםינייפאמ אמגודה לש טרופמ רואית

1-5 לש הלאקס
)רתויב הובגה ךרעה5(

1-5 לש הלאקס
)רתויב הובגה ךרעה5(

 םע .םימשרמ קיפנהלו תורודצורפ עצבל םילוכי םיאפור הזילאיד ינוכמב

 תוכיאב עגופש רבד- הפוקב לפוטמה לש ינילק קיתל השיג םהל ןיא ,תאז

 םימרוז אל םימשרמהו תורעהה ,םישוע םהש תורודצורפה,ןכ ומכ .לופיטה

 םד תוקידב םיעצבמ הזילאיד ינוכמ ,ףסונב .הפוקה לש ינילקה קיתל הרזחב

.הפוקל םירזוח אל םינותנה ךא ,םילפוטמל תופוכת

 תמכסה ילב/םע( םילוח תפוקל הזילאיד ינוכמ ןיב הרישי היצרגטניא

 לע תורישי עיפשתו םיינילק םינותנ לש תינוויכ-וד המירז רשפאת )?לפוטמה

 םישיחרת לש םירצותב רזוח שומיש תושעל ןתינ ,ףסונב .לופיטה תוכיא

.ילטיגיד םשרמ ןוגכ- םירחא

 תכשמתמ האשרה
הביתכו האירק
)?( לפוטמה תמכסה

 רבסה
 ילולימ
גורידל

ןאכ ילולימ ןכות

1 2 3 4 51 2 3 4 5



– תויצקילפא
 תופוקהמ עדימ
דבלב



 םילפוטמ תויצקילפא

:לופיטל תונעיהב לפוטמל תעייסמש היצקילפאיתפורת לופיטל תונעה
תופורת לש הנמזה ,יחקור ץועיי ,תורוכזת

 ינילקה קיתהמ עדימו לפוטמהמ םידדמ ףוסיאאירב םייח חרוא םודיק
אירב םייח חרואל תוצלמה ןתמו

לפטמה תווצל תוארתהו םידדמ ףוסיאםיבכרומ םילפוטמ רוטינ

תוילוק תועדוהב הז ללכבו ,לפוטמה תפשב עדימ ףותישתילוק/תינושל השגנה



םילפטמל תויצקילפא

 םילפטמל היצקילפא
 תויצקילפא( תיב ילופיטב
)םינוש םילפטמל תונוש

 הבחרהכ תשמשמש (stand alone)היצקילפא
 ינילקה קיתה לש

DSSלש תוקידבה הירוטסיהל סחיב הדבעמ תקידב תואצות חותינםילפטמל 
םימוד םילפוטמל האוושהבו לפוטמה

 םילוח לוהינלדרובשד
םיבכרומ

 תינכת רחא בקעמ ,יביטקאורפ ןפואבםילוח תצובק להנל תלוכי
'וכו תוארתה ,לופיטה

DSS



– תויצקילפא
 רפסממ עדימ
תואירב ינוגרא



:דועו )עדימ תורוקמ רפסממ עיגמ עדימהשכ( תומדוקה תואמגודה לכ

 ינילק רקחמב תופתתשה
רזובמ

 רתומש עדימה תא תפסואש ינילק רקחמב םזי לש היצקילפא
 תיבמ יקניסלהתדעוב ןתינש רושיאל םאתהב ףוסאל הל
הליהקהו םילוחה

 היצקילפא
 לוהינל תיביטרטסינימדא
הלחמ

 תכרעמב ונמזוהש םירותהו תוינפהה לכל השיג תלבקמ
 םירותל17 ספוט תלבקב עויס ,תוינפהל םירות שופיח :תואירבה
ונמזוהש

/תובא יתבב תויצקילפא
 החוורתורגסמב

 םינוש תואירב ינוגראמ עדימב תופצל לפטמה תווצל היצקילפא
 םילפטמה םיתווצה תא ןכדעלו



 ךותב םימושיי
תואירבה ןוגרא



תואירבה ןוגרא ךותב תולעותו םיכרצל םימושיי

 ןיב היצרגטניאב תולעייתה ורשפאי רשא םימושיי וא םיכילהתתינוגרא םינפ היצרגטניא
תוינוגרא םינפ תוכרעמ

FHIR-ב םיטסילנאו םירקוחל הטאד תשגנהרקחמ +הקיטילנא

CDS HooksתויצקילפאSMART on FHIRב תובלתשמworkflowלש 
ינילק קית ךותב לפטמה

HL7v2)םגוFHIRםג( םינוש םירוסנסב שומיש תושעל תלוכי יאופר רושכמ תפלחהל תוילרטינ
היצרגטניא יישק אלל


