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מהי ישות מידע?

 ,data entity זוהי
האובייקט הבסיסי 

ביותר במודל נתונים

ב-FHIR, ישות 
המידע הבסיסית 

Resource נקראת



Patient Resource
FHIR-דוגמאות לישויות מידע ב



FHIR-דוגמאות לישויות מידע ב



מסמך ישויות המידע

מכיל את הישויות 1.
המהותיות המאפשרות 

הנגשת מידע ומהווה 
תשתית לדיון 

תרחישי השימוש יגיעו 2.
מהקופות, וצריכים 
לקחת בחשבון את 

רשימת הישויות במסמך 
הסופי שיפורסם על ידי 

המשרד



קבוצת ישויות של 
מאפייני השירות

קבוצת ישויות 
של המטופל

ישויות בסיס

תחום שירותהתמחותמטפל

מיקוםיחידה ארגונית

מטופל

בן משפחה



סטאטוס רפואי קבוע של מטופל 

גורמי אבחנות
סיכון

השמנה

רגישויות 
(אלרגיות)

חיסונים



(Immunization) דוגמא –ישות מידע חיסון
 

 Occurrence – מועד מתן החיסון

expirationDate – מועד פג תוקף

Manufacturer – יצרן

Site – אזור בגוף למתן החיסון

Route – כיצד הוחדר החיסון

doseQuantity – מינון

Performer – מי ביצע את החיסון

(data elements) :מאפייני מידע



ביקור
אינטראקציה 

בין מטפל 
למטופל

סוגי ביקור

חיצוניפנימי



ביקור
אינטראקציה 

בין מטפל 
למטופל

סוגי ביקור

חיצוניפנימי

נותני שירות 
רופאות, סיעודי, פארה – 
רפואיים, חיצוניים.. כולם!



ביקור
אינטראקציה 

בין מטפל 
למטופל

סוגי ביקור
נותני שירות 

רופאות, סיעודי, פארה – 
רפואיים, חיצוניים.. כולם!

מקורות
חיצוניים (בית חולים, מכון, פרטי), 

פנים ארגוני (סניף קופה, 
עצמאיים)

פניה 
מקוונת

ביקור 
דיגיטלי

ביקור במרפאה

חיצוניפנימי

אשפוזניתוח

מרפאת חוץ



תוצרי ביקור

הפניות

מעבדבדיקה
ה

טיפוליעוץ בדיקות בביקור (גופני + מכשיר)

Vital signsמדדים

אומדני
ם

שאלונים

מדידות ודיווחים

בדיקה 
(במרפאה

(

ממצאי 
בדיקה

משימו
ת

מרשמים

מידע למטופל.ת ו/או מסמכים

הנחיות 
למטופ
ל

 דפי
הדרכה

אישורי
ם

הודעה 
למטופ
ל

התראו
ת



טיפול תרופתי

OTC תרופות תוספי מזוןתרופות מרשם

הוראו
ת

מינון תרופה

מרשם

זכאות

 אישור
תרופה

 שימושניפוק מרשם
בתרופה

דיווח מהמטופל



בדיקות

הפניה לבדיקה

מעבדדימות
תוצאת ה

בדיקה
פענוח

מדיה 
(תמונה/סרט)

מדדים
דגימה

 התחייבות
(טופס 17)



טיפולים
טיפול 

פעולה; ביצוע 
פרוצדורה או בדיקה או 

שירות רפואי מוגדר 
כלשהוא

נותני שירות 
רופאות, סיעודי, 

פארה – רפואיים, 
חיצוניים.. כולם!

מקורות
חיצוניים (בית חולים, מכון, פרטי), 

פנים ארגוני (סניף קופה, 
עצמאיים)

הפניה לטיפול

 התחייבות
(טופס 17)

אביזרתוכנית

יעדים

התראות

סדרה
 תוכנית
טיפול

תוצאת טיפולטיפול
/ בדיקה



ישויות מידע - מינהלי

בקשה 
להתחייבו

ת

התחייבות

אישור 
התחייבות

יומן תוריםתורהפניה



עבודה מולטי-דיסציפלינרית, הדורשת מומחיות עסקית וטכנית•

מיפוי מערכות המידע ומקורות המידע הרלוונטיים לכל ישות•

מיפוי התלויות (dependencies) למימושים•

פוקוס בתרחישי השימוש הראשונים, בהם יפותח ידע ארגוני•

•MDCLONE ,מיפוי הנכסים הקיימים להמרות: אופק/איתן

עקרונות ליישום



מהן מערכות הקידוד הנהוגות בארגון? 1.
.I(קמיליון) טרמינולוגיות לוקאליות לארגון

.II(נמ"ר, ירפ"א) טרמינולוגיות ישראליות

.IIIטרמינולוגיות גלובליות

מהם שירותי הטרמינולוגיה 2.
הקיימים בארגון?

מהם הפערים הקיימים 3.
בטרמינולוגיה?

טרמינולוגיה



מסמכים להגשה עבור מבחן תמיכה

SOW (Scope of Work) –  מסמך אסטרטגי
רשימת היישויות המתוכננות למימוש (כלל היישויות שיוגדרו על ידי המשרד לפחות)•

תכולת כל יישות, מערכות קידוד, האם נדרש שירות טרמינולוגיה, האם נדרש לטייב •
מידע

תכולה מפורטת של ישות•תכנית עבודה:

מקורות המידע ומערכות המידע שעתידים לעבור מיפוי•

מהם אלמנטי המידע הנדרשים ממשרד הבריאות?•

תכנית עבודה ליישום: משימות, לוחות זמנים, גורם אחראי•



• IL CORE התייחסות למשאבי
fhir-il-community.orgשתפורסם ב

מיפוי מערכות וממשקים •
שישמשו את הקופות

דיון מהותי בשאלות טרמינולוגיה•

דוקומנטציה על החלטות •
שהתקבלו ושתפורסם לקהילה

• resources המכילים FHIR ממשקי
ממסמך ישויות המידע

תוצרים עתידיים של מבחן התמיכה



לפניכם רשימת הישויות המבוקשות 1.
למימוש שנשלחה השבוע

האם חסרות ישויות מידע? 2.

אנא דרגו את דחיפות כל ישות 3.
למימוש בסולם 1 עד 3

אנא דרגו את מורכבות מימוש ייצוג 4.
הישות ב FHIR בקופה בסולם 1 עד 

3

האם להערכתכם נדרש שירות 5.
טרמינולוגיה על מנת להנגיש את 

ישות המידע?

דיון עבודה בכל קופה



כל קופה תציג כ-15 דקות את ממצאי 1.
הדיון הפנימי

דירוג TOP10 – מה הן 10 ישויות 2.
המידע החשובות ביותר כדי להנגיש 

מידע רפואי למטופלים ומטפלים?
התייחסות למורכבות המימוש3.
מה הם הפערים המשמעותיים 4.

בקשר לטרמינולוגיה?
האם יש ישויות חסרות או 5.

מיותרות ברשימה?
אתגרים במימוש6.

ולאחריו - דיון מסכם במליאה



תודה
!


