
FHIR-תיתשת 
דיתעה תאופרל



תווצ תדובע זכרמב לפוטמהאלמ ילופיט ףצר

תיטסילוה האופר תענומ האופר תישיא תמאתומ האופר

היטרקוריב אללםינותנ תססובמ האופר תיביטקאורפ

תואירב תוכרעמ לש םכח לוהינתיתוכאלמ הניב

תויליברפוארטניאב הגרדמ תציפק תשרדנ
שומיש וב תושעלו ןהיניב עדימ ףילחהל עדימ תוכרעמ לש תלוכיה

דיתעה תאופר לע םיבשוח ונחנאשכ



 יתוריש םינתינ ובש ןפואב המגידרפ יונישל איבמ ןוזחה םושיי- ינשה דבורב
:תואירב
"המכחה הפוקה לומ לא םצעומה לפוטמה"
תינוגרא היגטרטסא לש יוניש אלא שדח ןקת לש םושיי קר וניאFHIR םושיי

 םהילא ךרעיהל ךירצש םישדח הדובע יכילהתו תובר תויונמדזה

:הרטמב תואירבה תכרעמ ללכב FHIR טרדנטס לש הבחר העמטה

תואירבה ינוגרא ןיב אלמ ילופיט ףצר•

הטאד תססובמ ,תיביטקאורפ ,תישיא תמאתומ האופר•

עדימ ףתשל תורשפא ןתמ תועצמאב םילפוטמה תמצעה•

היצרגטניא ימסח לש הדרוה– ריהמ בצקב תונשדח לש העמטה•

דרשמה ןוזח



תואירב יתוריש םינתינ ובש ןפואב המגידרפ יונישל ליבומ ןוזחה םושיי

המכחה הפוקה לומ "םצעומה" לפוטמה :לקשמה יוויש יוניש

 תובר תויונמדזה םע תינוגרא היגטרטסא לש יונישמ קלח אוהFHIR םושיי

 םישדח הדובע יכילהתו

ינש דבור– דרשמה ןוזח



 תוריהמב ןוויכל תמדקתמ ב"הרא



 םילודגה םיקפסה
םימשיימ רבכ

EPICלודגה קפסה 
 םע ב"הראב רתויב

sandboxםיחתפמל 
תויצקילפא500ו



דנלוה

“With this €75 million 
grant I want to make it 
possible for patients to 
take control of their 
own medical data”



תונמדזההו םויאה
תונמדזהםויאה

 םויא הווהמ תיאקירמאה הקיקחה
 ןיב הלועפה יפותיש לע יתועמשמ
 תואירבה ינוגראו תונשדחה תיישעת
לארשיב
 הלועפ ףתשל רתוי הברה לק היהי
 לע ורתווי תורבח– ב"הראב
לארשיב טולייפ

 םע– לארשיב םשייל היהי לק רתוי
 תנידמ"ל ךופהת לארשי הנוכנ העקשה
 ב"הראב ההז היצרגטניא ."לדומ
 לש הבחר העמטה ץרמתת לארשיבו

 םלועהמו לארשימ תונורתפ



הכימתה ןחבמ

?םילוחה יתב הפיא

?לארשיב היצלוגר היהת יתמ

4

5

?םיינילקה םיקיתה יקפס הפיא

 תופוק– תשר טקפא- הליחת םילוחה תופוק
 לש העמטה תלבוהל יזכרמ תמוצ ןה םילוחה
 תואירבה תכרעמב שדח טרדנטס

1
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 דרשמל תרשפאמש תרגסמ- הדובעה ךילהת3
םהילא םיעיגמ דציכ דחיב ןודלו ,םידעי רידגהל

תואירבה ינוגראלו םילפוטמל בר ךרע תחכוה



תיגטרטסאה הנדסה תורטמ
FHIR טקיורפ סיסבב דמועה ןוזחה לש תפתושמ הנבה

 תשרדנה תינוגראה תוכרעהל םילכ ןתמו ,תיתפוקה היגטרטסאה תביתכ ךילהת םודיק

:ןוזחה תא שממל תנמ לע הלועפ ףתשל ונילע ןהב תוריזה חותינ

םירחתמ ונא ןכיהו ,םיפתוש ונא ןכיה–  תואירבה ינוגרא ןיב הלועפ ףותיש•

 הפיאו רוטלוגרכ דקפתי דרשמה הפיא-FHIR תליהקו תואירבה דרשמ ,תואירבה ינוגרא ןיב הלועפ ףותיש•
FHIR תליהק ירבח ללכ םע הלועפ ףותישב ןוידה תא םדקמש ןקחשכ

 תיתשתמ תושירד ;ןחבמה תרגסמב ומדוקיש שומישה ישיחרת :FHIR הכימת ןחבמ תרגסמב תומייקה תושירדב ןויד

וז תיתשת יבג לע ושגנויש עדימה תויושיו ;fhirה

טקיורפה תרגסמב יופצה הדובעה ךילהת יבגל תויפצ םואית
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ךילהתה תא םיוולמש םישנאה

תליהק
FHIR

  בושחמ
 IL תווצו

Core

ץיבורומ הנפד
לור ידע

ןהכ יעור
בומרבא ןנור
ןושש תירוד

 תואירב
תילטיגיד

רוא ןב לאוי
ןומרח ןור

 םיצעוי
 coreתווצל

קינכמ לאינד
ןיכלמ ברימ
ץיבודרוב סומע

 יליבומ
 תוצובק
הדובעה
+ןו'גורוס לאינד
סויג יכילהתב
 ץועיי

 יגטרטסא
ןא'ז יסוי–



םויההנבמ

?הליהק המלו FHIRהמל :אובמ09:30

שומיש ישיחרת לע יתפוק ןויד10:15

האילמב ןויד11:30

עדימה תויושי תגצה12:15

םירהצ תחורא13:00
עדימה תויושי לע יתפוק ןויד13:45
האילמב ןויד14:30

15:15Infrastructure building blocks

תינוגרא תוכרעיה16:00

IL CORE + הדובע תוצובק16:30

הכימתה ןחבמו םיבאשמ ,זול17:00

הריבו היגטרטסא17:30

םויס18:00

הנבמ
םויה



FHIR-IL תליהק

םלועבFHIR תוליהק



הליהק ידי לע טרדנטסה חותיפ לש תונורתיה

 ליעי לוהינ
 םינבומ םיכילהת

 תופיקשב לועפל םירשפאמש
 ,ןומא םירציימו תויפותישבו

 רתויש המכ םיסנכתמ ךא
.)תיתלשממ הדעו אל( רהמ

REUSEילאמיסקמ
 םירצוימש םירצות לש
- הליהקה ירבח ידי לע

 םוסרפב הכימת
  רשפאמש

REUSE עצבל

 תרציימ הליהקה
 תשר טקפא

 טרדנטס תעמטהל יחרכה
 ,תופיקש ,קוויש:שדח

 םינקחשה תמיתר
םייטנוולרה

 םאתומ ןכא טרדנטסהש חיטבהל
 םינקחשה ללכ לש םיכרצל

םטסיסוקאב
– תודבוע אל הלעמלמ תותחנה

 עיפשמ ףתתשמש ימ
 טרדנטסה תא ץמיא השעמל יאקירמאה רוטלוגרה(

)הליהקה ידי לע רצונש



 ידכ הליהקלFHIR תורשכהו תוכרדה ונרבעה
תפתושמ הרטמו הפש רצייל
בויטוי ,קובסייפ ,ןיאדקניל ,רתא– תרושקת יצורע ונרצי

תויתשת-2021



FHIRיטקייורפל ארוק לוק2021 ץרמ

Simplifier ב לארשיב טרדנטסה לש תוטויט םסרפמILCore תווצ



 םיטקיורפה ירצות לש הליהקה ירבחל םוסרפ
םימורופב םינוידו



2022ל תוינכתה

 תיתועמשמ החימצ
 תוצובקב הכימת ךרוצל
 תרגסמב ומקויש הדובעה

 הכימתה ןחבמ

HL7-ל תימשר תופרטצה
 לדומל רובעל הארנה לככ בייחמ

רבח ימד לש

 תעיבק יכילהת דוסימ
 טרדנטסה

 ךשמהב הבחרה
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