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 מעקב שינויים 
 

 פירוט  גרסה  תאריך 
 למעט הנושאים הבאים:   מלאתהליך אפיון  1.0 05.10.2021

 ביטול/ עדכון מרשם, לרבות שגיאות ותשובות הנובעות מכך .1
 אפיון טכני מפורט )יוגדר במסמך ארכיטקטורה(  .2

 

 

 

ברמת תרופה )מכבי(,    –אחרים  EMRאפיון פעולות ביטול/ עדכון עבור  2.0 

 ברמת מרשם ותרופה )קופות חולים( 

הרחבת אפיון השגיאות בתהליך ואופן מימוש משאב  
OperationOutcome  ( בהתאמה )תשובה פר משאב/ באנדל 

 אבטחת מידע והזדהות 
 מבתי החולים  BASE URLו  URIרשימות 

 פיצול טקסט של מחלקה ובית חולים   

 EN13(, ERPברקוד של תרופה ממערכת לוגיסטית ) עתידית 

 

 

  



    
 

 
 
 

 מטרות  1
)ובעיקרם בתי חולים( אל גורמים  מסמך זה מתאר תהליך של העברת מרשם דיגיטלי מארגוני בריאות בישראל 

 . FHIRסטנדרט המושתת על יישום ב מבטחים של מטופלים )לרוב קופות חולים( 

ומשרד הבריאות    8400בהובלת  מבתי חולים'  FHIR 'מרשם דיגיטלי פרויקט בהובלת השותפים של התהליך אופיין 

 מכבי שירותי בריאות, אסותא אשדוד, מרכז רפואי איכילוב, אלעד פתרונות בריאות.  והם:   (CORE ILת צוו)

, וזאת  FHIRספק אפיון מפורט ליישום העברת מרשם דיגיטלי, כאמור, על ידי שימוש בסטנדרט מטרת המסמך ל

 . התאמות קלות בלבדככל האפשר ליישום בארגוני בריאות נוספים בישראל תוך באופן גנרי אשר יתאים 

הכוללים את הנתונים, טרמינולוגיה וקידוד לנתונים,   (fhir resourcesהאפיון כולל התייחסות לרכיבי הממשק )

הפעולות בממשק וכן פירוט של סוגיות ודילמות עסקיות/ טכנולוגיות שעלו במהלך האפיון והשיקולים לפתרונן )או  

 אי פתרונן(. 

 תהליך עסקי  2
 בתהליך   רכיבים 2.1

 ( מבטחמממן )גורם  2.1.1

את רכישת התרופות  )ולא השיוך הכללי של מטופל לאחת מהקופות(  לרוב הכוונה לקופת חולים כגורם מממן 

 . למטופלים

 הכוונה לקופות החולים וגורם מממן לא יכלול בשלב הראשון ביטוחים פרטיים  בשלב הראשון 

 מטופל  2.1.2
אשר משתתפת בתהליך ומגיע לבית החולים, אשר  חבר קופת חולים,  פלסטינאית, בעל ת.ז כחולה או  כל מטופל 

 . ( 2.1.3משתתף בתהליך,  לקבלת השירותים )סעיף 

 ' VIP'חסוי' או '–כ  EMR-מאוכלוסייה זו יוחרג מטופל אשר מוגדר בבית החולים ב 

 ים שירות 2.1.3

 שירותים בבתי חולים: 

  ויש להם התחייבות מאושרת לקבלת השירותלארגון הבריאות  למטופלים אשר יגיעו    ומרשמים דיגיטליים יינתנ

 מהגורם המבטח.  

 תהליך המתואר בסיום שני סוגי שירותים בבית החולים: ה המרשמים יופקו במסגרת

 .  בעת שחרור יופק מרשם בהם    במקרים    - ומיון אשפוז  .1

  והמטופל משתחרר נוצר מרשם במהלך אשפוז לצורך הבטחת רצף טיפולי,  מן המקרים במיעוט  •

 יועבר במסגרת התהליך לא  ם מסוג זהמרש כאשר קיבל אישור לתרופה מהגורם המבטח. 
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הוראות למתן תרופות במהלך שהות בבית החולים, אינן מירשם, ולכן לא חלק מהמידע שיועבר   •

 לגורם המממן .  

 המשתתפת בתהליך  EMRבהן מופעלת מערכת  מרפאות ב ביקור אמבולטורי  .2

 שירותים בארגוני בריאות אחרים: 

TBD 

 מטפל  2.1.4

 עומד בתנאים הבאים: אשר ישראלי  נותן שירותים רפואי 

 רישיון משרד הבריאות בעל  (1)

 (.  2.1.3להפיק מרשם למטופל )סעיף   ( בית החוליםארגון הבריאות )מוסמך ב (2)

   רופא יכול להיות מתמחה או מומחה.כי  ברוב מוחלט של המקרים מדובר ברופאים/ות. יובהר 

ת הבריאות,  יחד עם זאת, בארגוני בריאות שונים מוסמכים נותני שירות מתחומים נוספים להפיק מרשמים )מקצועו

   . EMRאמור לבדוק את ההרשאה הזו מול רשומות העובד/    EMR-ב  ורכיב החתימה הדיגיטלית , אחיות וכיוב(

להחליט האם לקבל או לדחות מרשמים שהופקו בארגון   , אשר מממן את המרשמים, באחריות כל ארגון בריאות

 ע"י נותן שירותים רפואי שאיננו רופא/ה. (, 2.1.5)כהגדרתו בסעיף הבריאות  

אין להם אותנטיקציה של רישיון ישראלי   אך אשר משתלבים במחלקות,   במיעוט מהמקרים ייתכנו רופאים מחו"ל

 . יוזנו למערכת ע"י נותני שירות בעלי רישיון משרד בריאות ומרשמים שהם מפיקים 

 ארגון בריאות  2.1.5

כחלק מהשירותים המתוארים. בשלב ראשון של מימוש התהליך הכוונה  למטופליו  מרשמיםארגון בריאות המפיק 

 לבתי חולים 

 מרשם 2.1.6

בשלב ראשון של הפרויקט התהליך יעבוד אל מול רשימת תרופות    מרשמים שכוללים שורות לתרופות במרשם .

   שיהיה קידוד מתאים. ככל סגורה שאיננה דורשת אישור של הגורם המממן. בשלב השני התהליך יופעל 

 הנחיות לרכישה ולקיחת תרופות/ אחר שמצריכים חתימת מוסמך על מירשם לפי נהלי משרד הבריאות. 

 ר של תרופות במרשם. מרשם יכלול שורה אחת או יות

 תרופה במרשם מקודדת ע"פ קטלוג תרופות מקומי ו/או לאומי ו/או בינלאומי . 

   בבית החולים לא תחשב למרשם. למתן תרופה בתהליך האשפוז )ואחרים( יובהר כי הוראה 



    
 

 
 
 

 תנאי יסוד לקיום התהליך  2.2

 –  המרשם כולל אלקטרוני של  אחת או יותר. ניהול   EMRבבית החולים מנוהל מרשם אלקטרוני במערכת  •

o   מתועדות בה יצירה/ ביטול ו/או עדכון של מרשם ו/או תרופות במרשםפעולות-EMR 

o ועוד   פרטי מפיק המרשם, לרבות ת.ז, מספר רישיון, קידוד התרופה, מינון, משך, יחידת מידה

 כמתואר באפיון 

של    LOGINקיימת בדיקה של פרטי  .  EMRחתימה דיגיטלית חובה בעת הפקת מרשם אלקטרוני ב  •

 , כאשר מופעל רכיב החתימה הדיגיטלית  Active Directory-המשתמש ב 

מקבל סיכומי אשפוז/ ביקור אמבולטורי ממערכות אופק/איתן והסיכום מונגש לנותני   הגורם המממן •

    השירות של הקופה. 

בעלת יכולת לנהל טבלאות המרה שיתוחזקו  )בית החולים(  client-האינטגרציה והממשקים של ה סביבת  •

 ע"י לקוחות/ נציגים של בית החולים. 

ותחקור תקלות, קבלת שגיאות   traceabilityבעלת יכולת  client-סביבת האינטגרציה והממשקים של ה  •

 והעברת מסרים בהתאמה 

 תיאור התהליך  2.3
 



    
 

 
 
 

 ( התרשים איננו כולל התייחסות לשגיאות ו/או לביטול/ עדכון מרשם)  :ל תיאור התהליך להלן תרשים כללי ש

 

לנטילת תרופות ו/או   הנחיות בעת הפקת מרשם בבית החולים, יופק נייר עבור המטופל שאיננו מרשם תקף כי אם 

העתק מרשם. פתרון זה יאפשר למטופל נגישות מקסימלית למידע על ההמלצה להמשך טיפול רפואי וכן לצמצם  

  נחיותקיים. בנוסף, פתרון זה ימנע כפל ניפוק של מרשמים, כיוון שההתהליך הלעומת   ים שינויאת הלמינימום 

 . , אשר אינם בהסדר עם הגורם המבטח ניפוק בבתי מרקחת פרטיים  ולמתן תרופה ו/או העתק מרשם לא יאפשר 

 

 במקרים הבאים: יופקו  מי נייר מרש

  שאינה חולים  בקופת  המבוטחים  מטופלים לדוגמה  דיגיטלי,   מרשם להעביר ניתן לא  עבורם  ופליםלמט        א.

  הגורם וזיהוי החולים  בתי  מערכות מול  EMR ה  מערכת של מלא  סנכרון   נדרש כך  לצורך לתהליך.   שותפה

 המרשם  הדפסת/העברת   טרם המטופל/ת  של  המממן

 כחסויים.   המוגדרים  ביקורים  עבור       ב.

 דיגיטלי.   ולא  מודפס מרשם  לקבל   מבקש והמטופל במידה        ג.

  שהופקה  קיימת  התחייבות )ללא פרטי  באופן  אותו  ומממן פרטי  באופן  שירות  לקבל   מבקש  והמטופל   במידה    ד.

 ( המממן הגורם  ידי על 

 המרשם.  הפקת לאחר  או טרם  אחרות,  או   טכניות מסיבות  דיגיטלי,   מרשם להעביר  ניתן  לא   בו מצב  בכל        .ה



    
 

 
 
 

הוא זה שיקבע את שליחת המרשם   ( ATD ,  תפניתמערכת אדמיניסטרטיבית )כגון המועבר ב מממןהגורם ה

 הקופות.  4-קשר לשיוך המטופל לאחת מ לא  להרלוונטי,   גורם המממן הדיגיטלי ל 

המרשם הדיגיטלי לא יועבר אלא   –מהקופה התחייבות ללא   לקבלת שירות  לדוגמה אם מבוטח הגיע עצמאית

 המטופל יקבל מרשם נייר למרות שהוא שייך לקופה מסויימת. 

 

 :  נפרדים בתהליך, וללא קשר ביניהם Eventsוצה בבתי החולים ) קמיליון ( מנהלת  הנפ EMRמערכת ה

o  ;יצירת סיכום אשפוז/ סיכום ביקור אמבולטורי 

o )ואישורו;  יצירת מרשם )רכיב תרופות 

o  ;הדפסת מרשם 

o  יצירת העתק מרשם 

, להבדיל  ון האשפוז למרשם גיליכגון קישור חד חד ערכי בין , לא זמינים  לכן, נתונים שונים אודות מהות הביקור 

 מקישור שכן קיים בין ביקור אמבולטורי למרשם. 

 מבוסס על קופת חולים מכבי(: )  הגורם המממןתהליך עסקי מוצע עבור 



    
 

 
 
 

 

 פירוט סוגיות עסקיות וכן דילמות בעיצוב הפתרון שנידונו באפיון וההחלטות שהתקבלו עבורן.  9בפרק 



    
 

 
 
 

 תפיסת הפתרון  3
 FHIRמודל נתונים  3.1

medicationRequest    כך שמרשם בבית החולים שמכיל תרופה במרשם : מייצג ,X   תרופות )שורות(, יהיה מיוצג

 medicationRequestריסורסים מסוג  Xע"י 

medication (data element   ב–  medicationRequest):   התרופה מייצג את הקידוד של 

practitioner   מייצג את מפיק/ת המרשם )לרוב רופאה( בבית החולים, יועברו פרטי ת.ז, שם ורישיון.  )נתוני

 התמחות לא יועברו( 

encounter  זיהוי  מייצג את המפגש של המטופל בבית החולים )מרפאת חוץ/ מיון/ אשפוז וכיוב( ונועד כדי להעביר

נחוצים לצורך הזיהוי של הרשומה באופק/ איתן   , נתונים אילו )טקסט(   מספר מקרה ומחלקהשל בית החולים, 

 יכי העבודה של מכבי. ואיתור סיכום אשפוז בתהל 

List –   איננו מייצג את  , מאפשר לנהל את המרשם ולעדכן או לבטל אותו. כאוסף תרופות המרשם מייצג את

 המרשם כמסמך 

Bundle    מסוג(collection) –   ' משאבי  את אוסף' שכולל ריסורסFHIR  מרשם במערכת ה  1שנוצרו עבור-EMR    של

 המשאבים  כמקשה אחת של כל  'טכנית'משמש להעברה  באנדל בית החולים עבור המטופל. ה 

 

 ארכיטקטורה  3.2

בעת כתיבת אפיון זה טרם התקבלו החלטות לגבי הארכיטקטורה שתיושם במכבי לצורך מימוש ייצוג רשומה רפואית  

 דיגיטלי. , ובכלל זה הפתרון למרשם  FHIRב 

 

 

 FHIR 4.0.1גרסת  .1

 JSONפורמט  .2

 עבור המשאבים:   POST פעולת  .3
a. medicationRequest 

b. practitioner 

c. encounter 

d. list 

e. bundle 

 החזרת המשאב עבור שגיאות:  .4
a. operationOutcome 

 



    
 

 
 
 

 ניהול שגיאות   3.3

 שגיאות טכניות: 

 שגיאות הזדהות   •

 TIMEOUT  שגיאות  •

 שגיאות טכניות של תקשורת ואחרות  •

  HTTP CODEב יוחזרו 

 ( דוגמאות )  שגיאות ולידציה: 

   FHIRשגיאות ולידציה בשכבת  •

 שדות חובה חסרים  •

 נתוני מינון חסרים  •

 לא קיימים/ מלאים  SNOMEDנתוני  •

 

 ( דוגמאות )  שגיאות עסקיות: 

 מבוטח לא מזוהה   •

 מטפל לא מורשה )ככל שניתן לאמת(   •

 )סוגייה של קידוד או שגיאה טכנית( או לא תקפה )בוטלה בקופת חולים( תרופה לא מזוהה  •

ונמשיך את הטיפול ללא    warning. במקרים אחרים נחזיר קופת החולים תדחה את המסר בחלק מהמקרים 

 המידע השגוי/חסר שעבר במרשם. 

ע"פ המבנה הבא המתואר לעיל. ניתן יהיה   response - ב  OperationOutcomeהשגיאות יוחזרו כמשאב 

לאפיין באופן מלא את השיטה להחזרת המשאב עבור כל תרופה במרשם, כאשר יאופיין תהליך עדכון/  

 ביטול מרשם והשגיאות הנגזרות ממנו. 

 

Element name Card. Type Value Notes 

resourceType 1..1 string fixed: "OperationOutcome"  
issue 1..* Object  Array of detected issues 

issue.severity 1..1 string warning | error 

Use warning for not-found 
patients, and error for 

technical failures 

issue.code 1..1 string not-found | exception 
Use exception for internal 

technical failures  

issue.details 0..1 Object  
Specific error text and 

codings 

issue.details.coding 0..* Object  Error coding 

issue.details.coding.system 1..1 string 

fixed: 
http://fhir.maccabi.co.il/cs/Di

gMirsham-error URI for error code system 

issue.details.coding.code 1..1 string  Error code 

issue.details.text 1..1 string  Error description 

issue.diagnostics 0..1 string  
Detailed diagnostic 

information 



    
 

 
 
 

 

 

 אבטחת מידע והגנה על פרטיות  3.4
 

תאריך. המרשם המועבר לקופות החולים הנו מרשם   +נותן שירות חתימה אלקטרונית מיוצגת ע"י פרטי  •

 . FHIRדיגיטלי של בית החולים מלכתחילה, ולכן לא נדרשת העברת אלמנט של חתימה דיגיטלית ב 

בדיקה כי הגורם המטפל מפיק    חתימה דיגיטלית מינימלית מאושרת לתהליך עבור קופת החולים: •

. שליחת פרטי  וזוהה על ידי המערכת בעת כניסתו  להפקת מרשם   Active Directory-רשם מורשה בהמ

 הגורם המטפל + תאריך יצירת המרשם 

 תשתיות נתונים  4
4.1 Base URL 

במסגרת    במקצת עבור כל אחד מהצדדים לכתובת זו יש משמעות שונהלכל צד בממשק יש להגדיר כתובת בסיס. 

חושף לעולם  שהארגון  FHIR ת וריזו כתובתו של ש  –שלב זה של הפרויקט, אך בטווח הארוך המשמעות היא זהה 

 יש להקצות כתובות נפרדות לכל סביבה )פיתוח, טסט, ייצור וכו'(. (. REST APIהחיצוני )בפרדיגמות שונות, כגון 

 

 דוגמאות: 

https://fhir.tlvmc.gov.il 

https://meuhedet.co.il/fhir 

dev2.tlvmc.gov.il-https://fhir 

 

 אסותא אשדוד  איכילוב  מכבי סביבה/ ארגון 

DEV    

QA    

PRE PROD    

PROD    

 

 )קופת החולים(.   [ServerBase] -)בית החולים( ו  [ClientBase]-של הצדדים כ   Base URL-במסמך זה נתייחס ל

 

 . Base URLמעבר לנ"ל תיעשה תחת אותו   FHIRההמלצה היא שכל הרחבה עתידית של יכולות 

 

4.2 HTTP Codes 
 

 created - 201הושלמה בהצלחה יוחזר קוד   POSTבמידה ופעולת 

 5xxאו    4xxיוחזר קוד שגיאה נכשלה   POSTבמידה ופעולת 

http://#
http://#
http://#


    
 

 
 
 

 טרמינולוגיה  4.3
להלן תיאור קצר של שיטת הקידוד עליה הוחלט עבור אלמנטים שונים של מידע בתהליך. יובהר כי בכל מצב בו  

  מצויין כי הארגון יבצע את ההמרה בין הקידוד המקומי לבין הקידוד המוסכם, הרי שעל הארגון להערך לתחזוקת 

 הקידוד באופן שוטף כחלק מתחזוקת מערכות המידע . 

 Health Share Health Connectבארגונים מבוססי קמיליון, ההמרה והטבלאות יתוחזקו בסביבת ה 

  קידוד תרופות:

בארגון בריאות משתמשים בחלק גדול מן המקרים בקטלוג תרופות מקומי עבור רכיב הפקת   EMRבמערכת ה

( וחלקם  ATCהמרשם. בארגוני הבריאות משתמשים בקטלוגים שונים המקובלים בשוק, חלקם קליניים )כגון 

 מסחריים )כגון ירפ"א(. אין קידוד לאומי אחיד )קליני או  מסחרי(. 

פות של קטלוג ירפ"א שהוא המכנה המשותף הרחב ביותר בין ארגוני הבריאות  התהליך יתבסס על קידוד תרו

 ומרבית הארגונים מתבססים עליו בתהליכי הרוקוחות. 

על מנת לממש את התהליך באופן מלא במערכת הבריאות, כל ארגון ידרש לתחזק טבלת המרה בין הקידוד  

בהם עשויים להשתמש הגורמים המבטחים. לאור  המקומי והקטלוג הנמצא בשימוש אצלו לבין קידודים אחרים ש

העובדה שקטלוג תרופות הוא דינמי מאוד היקף הנתונים גבוה, וכי ההמרה איננה טריוויאלית ודורשת מאמץ ניכר  

מצד גורמי הרוקחות , קיימת היתכנות נמוכה ליכולת לתחזק המרות בכל ארגון ודרישה זו לא סבירה לאורך זמן  

במערכת ובסביבה  שירות טרמינולוגיה לאומי לקידוד תרופות  התהליך.  על כן, מבוקש   בהינתן אימוץ רחב של

 הנגישה לכל ארגוני הבריאות. 

 פן מתן(: ו נטילת התרופה )אאופן 

שיטת נטילת התרופה )לדוגמא באמצעות אינפוזיה(, אזור בגוף לנטילת התרופה )יד, עיניים לדוגמא( והנתיב  

 ( למתן התרופה )אוראלי לדוגמא

השונות קיימים קידודים מקומיים, לרוב באלמנט/ שדה מידע אחד שכולל את כל המידע באופן   EMR-במערכות ה

 משולב )כולל גם צד בגוף(. 

 SNOMED CTהוחלט כי נתוני אופן נטילת תרופה יועברו בקידוד 

 ה לפי הצורך מ. כל גורם מבטח יבצע המרSNOMED CTהקידוד המקומי אל בריאות מהמרה בכל ארגון  תבוצע 

SNOMED CT לקידוד המקומי במערכות שלו   . 

לאור כמות הנתונים הנמוכה יחסית ניתן לבצע את תחזוקת הקידוד באופן מקומי, אך רצוי להוסיף אלמנט מידע זה  

 לשירות הטרמינולוגיה הלאומי. 

 UCUM  :יחידות מידה 

 מספר ערכים רב ולכן סביר לתחזק המרה מקומית. נדרשת טבלת המרה בכל ארגון. קידוד זה יחסית סטאטי ובעל 

 לא נתמכים עקב היעדר מערכת קידוד משותפת     מטופלים 'דרכונאיים':

 קוד בית חולים: 

. ככל  CORE ILב   Organizationאמור להיות זהה לרישוי משרד הבריאות כפי שמוגדר בפרופיל  קוד בית חולים  

  בצע המוסדות המצויים בשימוש במערכות אופק /איתן, אזי הגורם המבטח יאלץ ל שיש שונות בין הקידוד לבין קודי 



    
 

 
 
 

  FHIR-, כפי שיתקבל מהמשרד הבריאות של בית החולים רישוי /זיהוי בין  איתן / גישה לאופקעת ההמרה ב

 איתן.  / אופקבית חולים ב  יהויבמסגרת תהליך מרשם דיגיטלי, לבין  ז

  אופקממשרד הבריאות לקוד   URI נדרש

 : קודי שגיאה 

כמפורט בסעיף ניהול שגיאות. נדרש   בצד של הגורם המבטח קידוד מקומי של השגיאות בעת קליטת המרשמים

 . URIלתחזק 

 

 URI’sרשימת  4.4
האלו קיימים, כגון זה של   URI’s-מוסכם. חלק מה   URIלכל סוג של מזהה עסקי או מערכת קידוד חייב להיות  

או של תעודת זהות ישראלית. קידודים ו/או מזהים מקומיים של כל אחד מהצדדים )כגון ת.ז.    CPTמערכת קידוד 

תחת הדומיין של הארגון   URIשל איכילוב( יידרשו הקצאה של  Iאו קודי  במאוחדת,  תייר המזההפיקטיבית 

 י על מערכת הקידוד. אשאחר 

. למעשה מדובר  זמין URL, אך אין הכרח שהוא יהיה באמת URLכתובת אמנם לרוב בנוי כ FHIR-ב  URI-מבנה ה

 . Namespaceעבור במזהה חח"ע 

תחת    "יושבים "אינם משתנים בין סביבה לסביבה, ו   URI’s- ( הServerBase, ClientBase)   Base URL- בשונה מ

 . (https, לא httpפרוטוקול לא מאובטח )

 

  מערכת קידוד 
/    

 מזהה 

URI  הערות  סיווג 

 ספרות עם אפסים מובילים  http://fhir.health.gov.il/identifier/il-national-id IL-CORE 9 ת.ז. ישראלית 

-http://fhir.health.gov.il/identifier/pna ת.ז. פלסטינאית 
national-id 

IL-CORE  

הוא קוד המדינה לפי   http://hl7.org/fhir/sid/passport-[xxx] HL7 [xxx] מספר דרכון 

ISO-3166 (3  )תווים 

מספר ישות  
 משפטית 

http://fhir.health.gov.il/identifier/legal-entity IL-CORE   עמותה   \ח"צ   \מספר ח"פ \  
 אגודה

רישיון במקצועות  
 רפואיים 

http://practitioners.health.gov.il/Practitioners IL-CORE   בכדי להשתמש במספר רישיון
כמזהה עסקי, יש להעבירו  

בפורמט המלא כולל הקידומת.  
 1-482745 :לדוגמא 

,  הנ"ל רלוונטי גם למתמחים 
 . 9כמפורט בפרק 

 אין להעביר רישיון ללא קידומת
, ככל הנראה לא  אין קידומת  http://practitioners.health.gov.il/Nurses IL-CORE רישיון סיעוד 

 לתהליך    רלוונטי

UUID urn:ietf:rfc:3986 HL7  כאשר משתמשים ב-UUID  

כמזהה, יש לכלול את  



    
 

 
 
 

 . :urn:uuidהקידומת 

 דוגמא: 
urn:uuid:0c3151bd-1cbf-

cd9187a4c6e0-b04d-4d64 

לפי    קוד בית חולים
רישוי משרד  

 הבריאות 

https://institutions.health.gov.il/Institutions IL-CORE   קיימת סוגיה פתוחה, כמפורט
ייתכן ותדרש טבלת   , 9פרק ב

  המרה

קוד תרופה מקומי  
 של בית החולים 

URI לניהול קידוד תרופה במרשם במערכת ה- 
EMR  החולים  בית   של 

http://fhir.tlvmc.gov.il/identifier/EMR-
Code-Medication 

LOCAL URI   נפרד לכל בית חולים, לכל

 מערכת קידוד מקומית 

 -http://yarpa.co.il/catalog LOCAL ירפא  קוד תרופה
NATIONAL 

הוסכם כי קידוד ירפ"א הוא  
המכנה המשותף הרחב ביותר  

ולכן ישמש כמערכת הקידוד  
תרופות  המוסכמת לקידוד 

המועברות במרשם דיגיטלי בין  
כל בתי החולים לכל קופות  

 החולים 

  - אסותא אשדוד משתמשים ב ATC http://www.whocc.no/atc LOCAL קוד תרופה
ATC  ויעבירו גם קודATC 

מזהה תרופה  
 במרשם 

URI   נפרד לכל בית חולים עבור זיהוי של שורת

 ( MedicationRequest)  תרופה במרשם 

http://fhir.tlvmc.gov.il/identifier/Medication-
ROWID-MIrsham-in 

LOCAL URI   נפרד לכל בית חולים עבור

 זיהוי של שורת תרופה במרשם

של בית    EMR-ה במערכת מרשם לניהול קידוד   URI מזהה מרשם 

 החולים 
http://fhir.tlvmc.gov.il/identifier/EMR-

MIrshamID 

LOCAL URI   נפרד לכל בית חולים

 /לאוסף תרופות )'מרשם'(
ככל שבית החולים מפיק  
מרשמים בכמה מערכות,  

 לבית החולים   URIידרשו כמה  

אזור בגוף לנטילת  
 ( Siteתרופה )

fo/scthttp://snomed.in  
 

SNOMED 
CT 

רשימות ערכים ניתן לאתר לפי  
רשימת הערכים המוגדרת  

  7לערך באפיון המפורט בפרק  
 MedicationRequetלריסורס  

 בהערה   כתובת מנוע החיפוש
 

נתיב בגוף לכניסת  
 ( Routeהתרופה ) 

http://snomed.info/sct  SNOMED 
CT 

שיטת נטילת  
התרופה  

(Method ) 

http://snomed.info/sct  SNOMED 
CT 

יחידת מידה של  
 מנת התרופה 

http://unitsofmeasure.org  UCUM  

מקרה   מזהה
 )ביקור( 

URI   /נפרד לכל  בית חולים עבור זיהוי המקרה

 ביקור שבמסגרתו הופק המרשם
LOCAL URI  של מערכתATD   של בית

החולים. ברוב בתי החולים  
מספר מקרה מופק במערכת  

נמ"ר. אמור להיות זהה  
כפי שמופיע  למספר מקרה 

 במערכות אופק/ איתן 

http://#
http://#
http://#
http://#


    
 

 
 
 

-EMR http://fhir.tlvmc.gov.il/identifier/EMRמספר ביקור 
no-Encounter 

URI  נפרד לכל בית חולים לכל מערכתEMR    עבור

 זיהוי מספר ביקור מקומי של המערכת

LOCAL  מספר ביקור מקומי שלEMR  ,

זיהוי אוטומטי של  לא מאפשר 
 סיכום ביקור מאופק/ איתן 

 

5 Operations 
5.1 POST Bundle 

 הבאה:  POSTשליחת הבקשה תתבצע באמצעות מתודת  

POST [ServerBase]/Bundle 

 

 7משאבים למימוש המרשם כמתואר בסעיף של   אוסףהמכיל  Bundle( יועבר משאב מסוג Bodyבגוף הבקשה )

 . Bundleשל ה   Locationיוחזר   header response -ב

 ככל שיש שגיאות, אחרת יוחזר ריק   OperationOutcomeיוחזר   Response body  -ב

 

6 Header 
 :עם הערך    Content-Typeפרמטר  Header-יש להעביר ב  API-בכל פניה ל 

 ”fhirVersion=4.0 ;”application/fhir+json 

7 Body 
. ניתן  JSONוייוצגו בפורמט  FHIR® Release 4 (v4.0.1)המועברים בממשקים יתבססו על  Resources-מבני ה

 אך יכולות אלו אינן מתוארות במסמך זה.  XMLלהרחיב את התמיכה גם לפורמטים אחרים כגון 

 אשר יכלול את כל המשאבים האחרים כמתואר בתתי הסעיפים להלן:  bundleיועבר משאב ה  BODYב 

 

 : מקרא 

   

Cardinality 

 ערך בודד, רשות  –  1..0

 ערך בודד, חובה –  1..1

 מערך, רשות  –  *..0

 מערך, חובה –  *..1

lementE 

( נמצאו קו חוצהאלמנטים הכתובים תחת קו חוצה ) 

נטיים לשימוש, בגרסה הנוכחית של האפיון, כלא רלוו

אך כן יכולים להיות רלוונטיים ומשמעותיים עבור 

USE CASES   של מרשם דיגיטלי בארגונים אחרים או

 בעתיד



    
 

 
 
 

7.1 Bundle Resource (collection ) 
Element 
path Cardinality Type Value Notes 
resourceType 1..1 string fixed: "Bundle"  
id 1..1 string UUID A unique UUID 

type 1..1 string fixed: "collection"  

entry 0..* Object 

An array of all resources created for 1 
MIRSHAM: 
[0] – list resource 
[1] – encounter resource 
[2] -practitioner resource 
[3] ..[x] – medicationRequest resources 
crated for each MIRSHAM (one to 
many) 

A container for 
a resource 

entry.fullUrl 1..1 dstring [ClientBase]/[ResourceType]/[LogicalID] 

This is the full 
absolute URL 
of the 
resource. 

entry.resource 1..1 Object  

אובייקט המשאב  
עצמו שאמור להיות  

מועבר בבאנדל 
 )ראו דוגמא( 

 

Example: 1 medications in a MIRSHAM 

{  

    "resourceType": "Bundle",  

    "id": "ff5a1b38-c3c1-4c40-91d2-b9831ebfdc25",  

    "type": "collection",  

    "entry": [  

        {  

,”9d2a9f24cae4-b670-431f-6b86-f9cdhttps://fhir.tlvmc.gov.il/list/urn:uuid:6e66“"fullUrl":              

             "resource": {  -- List resource - snipped for brevity -- } 

        },{  

https://fhir.tlvmc.gov.il/encounter/ "fullUrl": "             
,"ba85c2045902-b73a-46a7-773b-9e1a1e8aurn:uuid: 

            "resource": {  -- Encounter resource - snipped for brevity -- } 

        },{ 
7d17bc7edb19 -8de4-4e1a-b0f9-c7869a3burn:uuid:https://fhir.tlvmc.gov.il/practitioner/ "fullUrl": "            

," 
           "resource": {  -- Practitioner resource - snipped for brevity -- } 
        },{ 

-a795-4b17-3c36-https://fhir.tlvmc.gov.il/medicationRequest/urn:uuid:3b0007ae "fullUrl": "            
,"f1004549edc3  

          "resource": {  -- MedicationRequest resource - snipped for brevity -- } 
        } 

    ]  

http://#
http://#
http://#
http://#


    
 

 
 
 

}  
         

 

7.2 Medication Request Resource 
 משאב זה מייצג תרופה במרשם ואיננו מייצג אוסף של תרופות.  

Element 
path  

Cardin
ality Type Value Notes  קמיליון 

resourceType 1..1 string 

fixed: 
"MedicationReques
t"  

 

id 1..1 string UUID 
The logical ID of the 
resource 

 

identifier 0..* Object  

 -ל  ייחודי מזהה

MedicationRequest 

-אצל ההבקשה מזהה 
client 

 

identifier.system 0..1 string 

URI   מזהה תרופה
במרשם, כפי שמופיע  

 4.4 ףבסעי

A URI that acts as a 
namespace for the 
identifier values 

 

identifier.value 0..1 string 
The identifier value 

 ROWIDבקמיליון 

Shall be unique 
within the 
namespace 

 

status 1..1 string active | cancelled   
)ביטול   סטטוס המרשם

 לא נתמך בקמיליון( 

 

statusReason 0..1 Object  

יועבר עבור מרשמים  
מבוטלים בלבד. טרם  

 אופיין פתרון של קמיליון 

 

 intent 1..1 string fixed: "order" 

המרשם: מרשם  מטרת  
מורשה לניפוק ללא צורך  

 באישור נוסף 

 

category 0..* Object  

, ניתן לשימוש  סוג המרשם
כדי לייצג את המקום בו  
 המרשם יונפק או ייצרך 

 

riorityp 0..1 string  

לא   – דחיפות מרשם 
רלוונטי, אולי לשימוש  

 עתידי 

 

medicationCodeableConce
pt  object   התרופה במרשם קידוד 

 

medicationCodeableConce
pt.coding 1..* object  

מערך הקידודים של  
  2התרופה. יועברו  
לכל  אלמנטים לפחות  

 תרופה:  
[ קידוד לוקלי של בית  0]

  - חולים )קמיליון לרוב(
 חובה

 



    
 

 
 
 

 חובה  - [ קידוד ירפ"א1]
  - ATC[ קידוד 2]

 אופציונאלי 

medicationCodeableConce
pt.coding[0].system 1..1 string 

URI   המייצג קידוד
  EMRב  תרופות לוקלי 

, סעיף  של בית החולים
4.4  

 

medicationCodeableConce
pt.coding[0].code 1..1 string 

קוד התרופה הלוקלי  
  של בית החולים 

 

medicationCodeableConce
pt.coding[0].display 0..1 string 

שם התרופה כפי  
שמופיע בקטלוג בית  

  החולים 

 

medicationCodeableConce
pt.coding[0].userSelec
ted 1..1 boolean Fixed: true 

ערך הקידוד שנבחר ע"י  
הרופא בוחר את  הרופא. 

התרופה על פי קידוד בית  
החולים שמופיע לו  

 EMRבמערכת  

 

medicationCodeableConce
pt.coding[1].system 1..1 string 

URI   של קטלוג תרופות
ירפ"א כפי שמופיע  

 4.4בסעיף 

הקידוד המוסכם לתהליך  
מרשמים דיגיטליים בין כל  
בתי החולים לכל הקופות  

 חולים

 

medicationCodeableConce
pt.coding[1].code 1..1 string 

קוד התרופה כפי  
  שמופיע בקטלוג ירפ"א 

 

medicationCodeableConce
pt.coding[1].display 0..1 string 

שם התרופה כפי  
  שמופיע בקטלוג ירפ"א 

 

medicationCodeableConce
pt.coding[1].userSelec
ted 1..1 boolean Fixed: false  

 

medicationCodeableConce
pt.coding[2].system 1..1 string 

URI   של קידוד תרופות
ATC   או קידוד בינ"ל

אחר שבו בית החולים  
 4.4סעיף  , משתמש

האיבר השלישי במערך  
שמייצג קידוד בינ"ל לא  

 חובה 

 

medicationCodeableConce
pt.coding[2].code 1..1 string 

התרופה כפי  קוד 
  שמופיע בקטלוג 

 

medicationCodeableConce
pt.coding[2].display 0..1 string 

שם התרופה כפי  
  שמופיע בקטלוג 

 

medicationCodeableConce
pt.coding[2].userSelec
ted 1..1 boolean Fixed: false  

 

medicationCodeableConce
pt.text 0..1 string המקומי התרופה  תיאור 

כפי שהופיע    שם התרופה
בעת הפעולה במערכת  

 המקור 

 

subject 1..1 Object  מקבל המרשם  , 
 

subject.type 1..1 string Fixed: “Patient”  
 

subject.identifier 1..1 object   מזהה המטופל 
 

subject.identifier.system 1..1 string URI  4.4פירוט בסעיף 
של המזהה   URI-ה

 מטופל( העסקי )

 



    
 

 
 
 

subject.identifier.value 1..1 string  
מספר ת.ז. )דרכונאים לא  

 נתמכים( 
 

encounter 1..1   יועברreference 
ביקור שכולל נתונים של  

 מספר מקרה ומחלקה  
 

encounter.type 1..1 string 
Fixed: 

“Encounter”  
 

encounter.reference 1..1 string 
URL  ריסורס הביקור  ל

  שנוצר 
 

authoredOn 0..1 string 
YYYY-MM-
DDTHH:mm:ss 

חותמת זמן של כתיבת  
  ו/או הפקת ו/או אישור

המרשם, המאוחר  
 מביניהם 

 

requester 0..1 Object  

ספק השירות הרפואי  
שכתב את המרשם  

 )רופא( 

 

requester.type 1..1 string 
fixed: 
“Practitioner”  

 

requester.reference 1..1 String 

URL   לריסורס
רופא  מייצג את הש

  שהפיק מרשם 
והאחרון שעדכן את  
 רכיב התרופות 

קיימים שלושה  
 אלמנטים לבחירה: 

Requestor –   הגורם
שמבקש מרשם בבית  
החולים, לרוב הרופא.  
זהו האלמנט שנבחר  

 באפיון  
 Recorder-   הגורם

 שמקליד מרשם 
, performer    לא

 רלוונטי, מבצע הניפוק 

 

groupIdentifier 0..1 object  
שבו   מזהה המרשם

 נכתבה התרופה

 

groupIdentifier.system 1..1 string 
URI למזהה מרשם  ,

  4.4סעיף  פירוט 
 

groupIdentifier.value 1..1 string  

מספר המרשם הפנימי  
בבית החולים,   EMRב 

 prescriptionבקמיליון 
id 

 

courseOfTherapyType   
| acute | ontinuous c

seasonal 

לקמיליון אין מידע כזה  
ברכיב תרופות ולכן לא  

מועבר. יש לשקול  
  EMRבמקרה של 

 אחרים 

 

nsurancei    

התחייבות או כיסוי  
ביטוחי. לא רלוונטי  

 לתהליך 

 

note 0..* Object  
הערה כללית של  

 המרשם שהרופא רשם 
 

note.text 1..1 string  הערת הרופא מEMR 
 



    
 

 
 
 

dosageInstruction 0..* Object  

ליחידת    הוראות מינון
 . נטילה 

יש להעביר איבר אחד  
 במערך 

 

.timingdosageInstruction 0..1 Object  

 תזמון נטילת התרופה: 
מנות לתקופה; משך  

כולל של נטילת  
 . התרופה

 

dosageInstruction.timing.re
peat 0..1 Object  

קיימות כמה אפשרויות  
להעברת המינון, יש  

לוודא איזו  
מהאפשרויות נתמכת  
ע"י בית החולים ו/או  

קופת החולים  
 המשתתפים בתהליך: 

1.count  )לא נפוץ( 
2 .duaration + unit  :

תרופה  הוראה ללקיחת 
 למשך  

3 . 

 

dosageInstruction.timing.re
peat.count 0..1 number  

כמה פעמים לקחת  
)לא קיים    תרופה

 או מכבי(   בקמיליון

 

dosageInstruction.timing.re
peat. 
boundsDuration.value 0..1 number  

משך נטילת התרופה  
לפי יחידת מידה  
 )האלמנט הבא( 

 

dosageInstruction.timing 
.repeat. 
boundsDuration.code 0..1 string 

s | min | h | d | wk 
| mo | a 
https://www.hl7.or

-g/fhir/valueset
time.html-of-nitsu 

יחידת המידה של משך  
התרופה, יש  נטילת 

לתת את הדעת האם  
רלוונטי, מוגבל  

 לתרופות מסוימות 

 

dosageInstruction.timing.re
peat.frequency 0..1 number  

תדירות נטילת המנה  
בתקופה )לדוגמא  

 ( 2פעמיים 

 

dosageInstruction.timing.re
peat.period 0..1 number  

תקופת נטילת המנה  
 יום(  1בתדירות )

 

dosageInstruction.timing.re
peat.periodUnit 0..1 string 

s | min | h | d | wk 

unit of  -| mo | a 
time (UCUM) 

יחידת מידה של תקופת  
 התדירות )יום( 

 

dosageInstruction.timing.d
ayOfWeek 0..* string 

mon | tue | wed | 
thu | fri | sat | sun 

משמש לתזמון התרופה  
ימי שבוע )לא  קיים  לפי  

 ( או מכבי   בקמיליון

 

dosageInstruction.timing.ti
meOfDay 0..* string  

משמש לתזמון התרופה  
בשעה מסויימת )לא  

 ( או מכבי  קיים בקמיליון 

 

dosageInstruction.site 0..1 Object  
אזור בגוף לנטילת  

 תרופה 
 

http://#
http://#
http://#
http://#


    
 

 
 
 

dosageInstruction.site.codi
ng 0..* Object   

 

dosageInstruction.site.codi
ng.system 0..1 string 

 רשימת ערכים: 
Anatomical 

Structure for 
Administration Site 

Codes 

URI  לSNOMED CT  ,

)כולל   4.4כמופיע בסעיף 
 קישור למנוע חיפוש( 

 

dosageInstruction.site.codi
ng.code 0..1 string   

 

dosageInstruction.site.codi
ng.display 0..1 string   

 

dosageInstruction.route 0..1 Object  
אזור בגוף לנטילת  

 תרופה 
 

dosageInstruction.route.co
ding 0..* Object   

 

dosageInstruction.route.co
ding.system 0..1 string 

 רשימת ערכים: 
Route Codes 

URI  לSNOMED CT  ,

)כולל   4.4כמופיע בסעיף 
 קישור למנוע חיפוש( 

 

dosageInstruction.route.co
ding.code 0..1 string   

 

dosageInstruction.route.co
ding.display 0..1 string   

 

dosageInstruction.method 0..1 Object   
 

dosageInstruction.method.
coding 0..* Object   

 

dosageInstruction.method.
coding.system 0..1 string 

 רשימת ערכים: 

Administration 
Method Codes 

URI  לSNOMED CT  ,

)כולל   4.4כמופיע בסעיף 
 קישור למנוע חיפוש( 

 

dosageInstruction.method.
coding.code 0..1 string   

 

dosageInstruction.method.
coding.display 0..1 string   

 

dosageInstruction.doseAnd
Rate 0..1 Object   

 

dosageInstruction.doseAnd
Rate.doseQuantity 0..1 Object  

אוביקט של הכמות  
 למנה

 

dosageInstruction.doseAnd
Rate.doseQuantity.val
ue 0..1 number 

כמות מהתרופה לכל  
  נטילה מנה/ 

 

dosageInstruction.doseAnd
Rate.doseQuantity.sys
tem 0..1 string 

,  UCUMהוחלט על 
  4.4כמופיע בסעיף  

 

dosageInstruction.doseAnd
Rate.doseQuantity.cod
e 0..1 string 

קוד יחידת המידה  
בשימוש מתוך  

UCUM  לא חובה 

 



    
 

 
 
 

dosageInstruction.doseAnd
Rate.doseQuantity.uni
t 

0..1 string 
  תיאור יחידת המידה

  של המנה 

 

dispenseRequest 0..1 Object   
 

dispenseRequest.validityPe
riod 0..1 Object   

 

dispenseRequest.validityPe
riod.start 0..1 string YYYY-MM-DD 

תחילת תוקף  תאריך 
)לרוב   EMRממערכת 

תאריך הפקת מרשם או  
שעודכן ע"י נותן  

 השירות( 

 

dispenseRequest.validityPe
riod.end 0..1 string 

YYYY-MM-DD 
  ימים 15חישוב 

קלנדרית אחרי  
 תאריך ההפקה 

ערך ברירת מחדל  
  EMRבמערכת 

והמקובל במערכת  
ימים. יש   15 הבריאות :

תוקף  להבחין בין 
כפי שמיוצג  מרשם 

באלמנט הנוכחי לבין  
  . משך

dispenseRequest.quantity 0..1 Object  

כמות יחידות לניפוק:  
בקמיליון מנוהלת כמות  

לניפוק, מכבי לא תעשה  
בנתון שימוש, ייתכן  

 וקופות חולים אחרים כן 

 

dispenseRequest.quantity.v
alue 

0..1 number   
 

dispenseRequest.quantity.
unit 0..1 string   

 

dispenseRequest.quantity.s
ystem 0..1 string   

 

dispenseRequest.quantity.c
ode 0..1 string   

 

priorPrescription 0..1 Object  יועברreference 
סוגיה פתוחה של  
 מרשמים מבוטלים 

 

 
Example: 
 
{ 
  "resourceType": "MedicationRequest", 
  "id": "3b0007ae-3c36-4b17-a795-f1004549edc3", 
  "identifier": [ { 
    "system": "http://fhir.tlvmc.gov.il/identifier/Medication-in-MIrsham-ROWID", 
    "value": "12345689" 
  } ], 
  "status": "active", 
  "intent": "order", 



    
 

 
 
 

  "medicationCodeableConcept": { 
    "coding": [ { 
      "system": "http://fhir.tlvmc.gov.il/identifier/EMR-Medication-Code", 
      "code": "3734", 
      "display": "NOVORAPID insulin vial 100 U/ml", 
      "userSelected": true 
    }, { 
      "system": "http://yarpa.co.il/catalog", 
      "code": "324252006", -- חסרה דוגמא מירפא 
      "display": "Azithromycin 250mg capsule (product)", -- חסרה דוגמא מירפא 
      "userSelected": false 
    }, { 
      "system": "http://www.whocc.no/atc", 
      "code": "324252006",--  חסרה דוגמא 
      "display": "I dont know ATC code",-- חסרה דוגמא 
      "userSelected": false 
    } ] 
  }, 
  "subject": { 
    "type": "Patient", 
    "identifier": { 
      "system": "http://fhir.health.gov.il/identifier/il-national-id", 
      "value": "015596570" 
    } 
  }, 
  "encounter": { 
    "reference": "Encounter/9e1a1e8a-773b-46a7-b73a-ba85c2045902", 
    "type": "Encounter" 
  }, 
  "authoredOn": "2021-10-07T20:45:10", 
  "requester": { 
    "reference": "Practitioner/c7869a3b-b0f9-4e1a-8de4-7d17bc7edb19", 
    "type": "Practitioner" 
  }, 
  "note": [ { 
    "text": "Patient told to take with food" 
  } ], 
  "dosageInstruction": [ { 
    "timing": { 
      "repeat": { 
        "boundsDuration": { 
          "value": 30, 
          "code": "d" 
        }, 
        "frequency": 3, 
        "period": 1, 
        "periodUnit": "d" 
      } 
    }, 
    "site": { 
      "coding": [ { 
        "system": "http://snomed.info/sct", 
        "code": "123851003", 
        "display": "Mouth region structure" 



    
 

 
 
 

      } ] 
    }, 
    "route": { 
      "coding": [ { 
        "system": "http://snomed.info/sct", 
        "code": "26643006", 
        "display": "Oral Route" 
      } ] 
    }, 
    "method": { 
      "coding": [ { 
        "system": "http://snomed.info/sct", 
        "code": "421521009", 
        "display": "Swallow - dosing instruction imperative (qualifier value)" 
      } ] 
    }, 
    "doseAndRate": [ { 
      "doseQuantity": { 
        "value": 2, 
        "unit": "TAB", 
        "system": " http://unitsofmeasure.org", 
        "code": "TAB" 
      } 
    } ] 
  } ], 
  "dispenseRequest": { 
    "validityPeriod": { 
      "start": "2021-10-07", 
      "end": "2021-10-22" 
    }, 
    "quantity": { 
      "value": 6, 
      "unit": "TAB", 
      "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-orderableDrugForm", 
      "code": "TAB" 
    } 
  } 
} 

 

 

7.3 Practitioner Resource 
, במקרים  EMRמשאב זה מייצג את הרופאה האחרונה שהפיקה את המרשם ב בתהליך המאופיין במסמך זה, 

ואסותא אשדוד  חריגים תיתכן הפקת מרשם לא ע"י רופא/ה, אך בבדיקת נתונים שנעשתה בבתי החולים איכילוב  

 שמרשמים שניתנים באשפוז מופקים ע"י רופא/ה .  נמצא

עקרונית, ניתן ואפשר לייצג גם נותני שירות רפואיים אחרים שאינם רופא/ה ואשר מוסמכים בבית החולים לנפק  

לרישיון   –  מסוג רישיון  , אך יש לשים לב להבדלים בייצוג של המזהים העסקייםמרשמים בעת שחרור מאשפוז

נפרד והם מיוצגים   URIרישיונות סיעוד יש  (, בעוד ל 1משלו והערך חייב להכיל את הקידומת )לרוב   URIאי יש רפו

 . 4.4בסעיף  , כמפורט ללא קידומת



    
 

 
 
 

Element 
path  

Cardi
nality Type Value Notes 

resourceType 1..1 string Practitioner”fixed: "  

id 1..1 string UUID 
The logical ID of the 
resource 

identifier 0..* Object  
 -ל  ייחודי מזהה

Practitioner 

Identifier[0].system 0..1 string 
URI   כמפורט    ,ת.זשל

 4.4בסעיף 

A URI that acts as a 
namespace for the 
identifier values 

Identifier[0].value 0..1 string 
The business 
identifier value   .מספר ת.ז 

Identifier[1].system 0..1 string 

URI   של רישיון משרד
כמפורט   הבריאות,

 4.4בסעיף 

מחייב   IL COREפרופיל 
להעביר במזהה גם רישיון  

 משרד הבריאות 

Identifier[1].value 0..1 string   רישיון, כולל קידומת מספר 

name 0..* Object   

name.text 0..1 string 
שם מלא של נותן  
  השירות בעברית 

name.family 1..1 string 
שם משפחה של נותן  

  השירות בעברית 

name.given 1..1 string 

שם פרטי של נותן  
השירות )אפשר  

  להוסיף גם שם אמצעי( 

name.prefix 0..1 string 
קידומת לשם, כגון גב',  

  מר', פרופ', דר' 

qualification 0..* Object  

אובייקט להעברת נתונים על 
התמחויות והסמכות של נותן  

, 9השירות. כמפורט בסעיף 
 לא יועבר רישיון התמחות.  

qualification.identifier 0..* Object   

qualification.identifier.system 1..1 string 
URI   ,לרישיון רפואי

  4.4כמפורט בסעיף  

qualification.identifier.value 1..1 string 

מספר רישיון, כולל  
קידומת, כמפורט  

 לא להעביר רישיון מומחה  4.4בסעיף 

 

Example: 
 
{ 

  "resourceType": "Practitioner", 
  "id": "c7869a3b-b0f9-4e1a-8de4-7d17bc7edb19", 

  "identifier": [ { 



    
 

 
 
 

    "system": "http://fhir.health.gov.il/identifier/il-national-id", 
    "value": "032861809" 

  }, { 
    "system": "http://practitioners.health.gov.il/Practitioners", 

    "value": "1-14840" 
  } ], 

  "name": [ { 
    "text": "דר משה מלכין", 

    "family": "כיןמל", 
    "given": [ " משה" ], 

    "prefix": [ " דר" ] 
  } ] 

} 

 

7.4 Encounter Resource 
הביקור נועד כדי לייצג את הביקור כפי שנוצר במערכות בתי החולים וכולל את מזהה המקרה עבור  משאב 

 חלקה.  וכן לייצג נתונים נוספים כגון מ יכולת לזהות נתונים שנשלחים עבור הביקור דרך אופק/ איתן

. יש  EMRמספר ביקור מקומי ממערכת   ATD   (2)(מספר מקרה/ ביקור ממערכת 1הביקור מזוהה ע"י )

מספר מקרה מסיבות שונות.   ATDלא מקבלת ממערכת   EMRלתת את הדעת שבחלק מהמקרים, מערכת ה

במצב זה לא ניתן יהיה לשייך באופן אוטומטי בצד הגורם   מקרה. במצב זה יועבר המרשם ללא מספר 

 המבטח קישור למערכות אופק/ איתן. 

Element 
path  

Cardi
nality Type Value Notes 

resourceType 1..1 string Encounter”fixed: "  

id 1..1 string UUID 
The logical ID of the 
resource 

identifier 0..* Object  
 -ל  ייחודי מזהה

Encounter 

Identifier[0].system 0..1 string 

URI של מזהה עסקי 
  )ביקור( מקרהמספר ל

כמפורט   בבית החולים, 
 4.4בסעיף 

A URI that acts as a 
namespace for the 
identifier values 

Identifier[0].value 0..1 string  מספר מקרה  

Identifier[1].system 0..1 string 

URI  מספר ביקור  של
  ,EMRב מקומי 

 4.4כמפורט בסעיף  

A URI that acts as a 
namespace for the 

identifier values 

Identifier[1].value 0..1 string 
מספר ביקור מקומי של  

  EMRמערכת 

Status 1..1 string “finished”  

class 1..1 Object   )סיווג הביקור )חובה 



    
 

 
 
 

class.system 1..1 string 

URI  שלFHIR : 
https://www.hl7.org/
fhir/v3/ActCode/cs.

html  

class.code 1..1 string 

 ערכים אפשריים: 
AMB –  אמבולטורי 
IMP  –  אשפוז 

NONAC-  כל ביקור
   Inpatientמסוג 

 שאיננו דחוף/ חירום

בקמיליון אין יכולת להבחין  
אם מרשם ניתן באשפוז או  

בביקור אמבולטורי, ולכן  
 מוצע הערך השלישי 

class.display 1..1 string 

בהתאמה לסדר ברשימת  
 הקודים לעיל:

“ambulatory“ |  

 “inpatient
encounter” | 

-“inpatient non
cute”a  

subject 1..1 Object    ,מקבל המרשם 

subject.type 1..1 string Fixed: “Patient”  

subject.identifier 1..1 object   מזהה המטופל 

subject.identifier.system 1..1 string URI  4.4פירוט בסעיף 
של המזהה   URI-ה

 העסקי )מטופל( 

subject.identifier.value 1..1 string  
מספר ת.ז. )דרכונאים לא  

 נתמכים( 

serviceProvider 1..1 Object   זיהוי הארגון בו בוצע הביקור 

serviceProvider.identifier 1..1 Object reference  

serviceProvider.identifier.syst
em 

1..1 string 

URI   לקידוד מוסדות
בריאות בישראל,  

  4.4כמופיע בסעיף  

serviceProvider.identifier.valu
e 1..1 string  קוד בית החולים  

serviceProvider.display 1..1 string 
שרשור של שם בית  

  החולים + שם מחלקה 
 

 

Example: 
 
{ 
  "resourceType": "Encounter", 
  "id": " 9e1a1e8a-773b-46a7-b73a-ba85c2045902", 
  "identifier": [ { 
    "system": "http://fhir.health.gov.il/encounter-OFEK-EITAN", 
    "value": "886546434356434" 
  }, { 
    "system": "http://fhir.tlvmc.gov.il/identifier/EMR-Encounter-no", 
    "value": "v6765654651" 
  } ], 
  "status": "finished", 
  "class": { 



    
 

 
 
 

    "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode", 
    "code": "AMB", 
    "display": "ambulatory" 
  }, 
  "subject": { 
    "type": "Patient", 
    "identifier": { 
      "system": "http://fhir.health.gov.il/identifier/il-national-id", 
      "value": "015596570" 
    } 
  }, 
  "serviceProvider": { 
    "identifier": { 
      "system": "https://institutions.health.gov.il/Institutions", 
      "value": "1201" 
    }, 

    "display": "  אורטופדית  -איכילוב" 
  } 
} 

7.5 List Resource 
משאב זה מייצג את המרשם כאוסף תרופות ומאפשר לנהל בעתיד עדכון ו/או ביטול של תרופות במרשם או  

 )'נייר לבן'(  EMR-שמופק במערכת ה (PDFהמרשם לא יכיל את המסמך הפיזי ) של המרשם כולו. 

Element 
path  

Card
inalit
y Type Value Notes 

resourceType 1..1 string ”“Listfixed:   

id 1..1 string UUID 
The logical ID of the 
resource 

identifier 0..* Object  Logical id  עבור המרשם 

identifier.system 0..1 string 

URI   של מזהה מרשם
כמפורט   בבית החולים, 

 4.4בסעיף 

A URI that acts as a 
namespace for the 
identifier values 

identifier.value 0..1 string 

מספר מרשם במערכת  
EMR (prescription 

id  )בקמיליון 

זהה   listערך המזהה של ה

  groupIdentifierלערך 
בתרופה במרשם 

(medicationRequest ) 

status 1..1 string fixed: “current” 

הערכים של אלמנט זה 
יתעדכנו כשיהיה תהליך  

 ביטול/ עדכון 

mode 1..1 string 
fixed: “working” 

 

ייתכן ובעתיד ידרש ערך  
ביטול/   נוסף למצבים של

עדכון מרשם )=מחיקת  
כתלות  תרופות מהמרשם(, 

 בפתרון שיבחר 

Title 1..1 string 

שרשור עם רווח אחד  
בין המילים: שם בית  
חולים, שם מחלקה,  
ת.ז. מבוטח, מזהה    



    
 

 
 
 

, תאריך יצירת  מרשם
 המרשם

YYYY-MM-DD 

code 0..1 Object   סוג הרשימה 

code.codeableConcept 0..1 Object   

code.codeableConcept.coding 0..1 Object   

code.codeableConcept.coding.
system 1..1 

string http://terminolog
y.hl7.org/CodeSys

-example-tem/list
codes-seu 

ניתן בהמשך להמיר לקודי  

LOINC  מדוייקים 

code.codeableConcept.coding.
code 0..1 

 
string fixed: “medications”  

code.codeableConcept.coding.
display 0..1 

 
string 

Medication “fixed: 
”List  

subject 1..1 Object    ,מקבל המרשם 

subject.type 1..1 string fixed: “Patient”  

subject.identifier 1..1 object   מזהה המטופל 

subject.identifier.system 1..1 string URI  4.4פירוט בסעיף 
של המזהה   URI-ה

 העסקי )מטופל( 

subject.identifier.value 1..1 string  
מספר ת.ז. )דרכונאים לא  

 נתמכים( 

encounter 1..1   יועברreference  

encounter.type 1..1 string fixed: “Encounter”  

encounter.reference 1..1 string 
URL   לריסורס הביקור

  שנוצר 

date 0..1 string 

זהה לתאריך יצירת  
המרשם כפי שמופיע  

   7.1בסעיף 

YYYY-MM-
DDTHH:mm:ss  

source 0..1 Object  יועברreference 
נותן השירות הרפואי שכתב  

 המרשם )רופא( את 

source.type 1..1 string 
fixed: 
“Practitioner”  

source.reference 1..1 string 

URL   לריסורס שמייצג
את נותן השירות הרפואי  

שהפיק מרשם והאחרון  
  שעדכן את רכיב התרופות 

entry 1..* Object  

רשימת התרופות במרשם 
)רשימת  

medicationRequests  ,)
מספר האיברים במערך  
כמספר שורות התרופה  

 במרשם

entry.item 1..* Object  יועברreference  

http://#
http://#
http://#
http://#


    
 

 
 
 

entry.item.reference 
1..1 

string URL אבסולוטי ל -
medicationRequest  

entry.item.type 

1..1 

string fixed: 
"medicationReques

t"  

entry.deleted 0..1 boolean   רלוונטי לתהליך ביטול/ עדכון 

entry.date 0..1 string 
YYYY-MM-

DDTHH:mm:ss.msZ מועד עדכון הפריט ברשימה   

emptyReason 0..1 Object  
סיבה למחיקת רשימה, 

 רלוונטי לתהליך עדכון/ ביטול 
 

Example: 
{ 
  "resourceType": "List", 
  "id": 6e66f9cd-6b86-431f-b670-9d2a9f24cae4 ", 
  "identifier": [ 
    { 
      "system": "http://fhir.tlvmc.gov.il/identifier/EMR-MIrshamID", 
      "value": "4A310EAE-E181-44B8-8834-2B53540F4AEF" 
    } 
  ], 
  "status": "current", 
  "mode": "working", 
  "title": "2021-10-07 4A310EAE-E181-44B8-8834-2B53540F4AEF   איכילוב אורטופדית
015596570", 
  "code": { 
    "coding": [ 
      { 
        "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/list-example-use-codes", 
        "code": "medications", 
        "display": "Medication List" 
      } 
    ] 
  }, 
  "subject": { 
    "type": "Patient", 
    "identifier": { 
      "system": "http://fhir.health.gov.il/identifier/il-national-id", 
      "value": "015596570" 
  }, 
  "encounter": { 
    "reference": "Encounter/9e1a1e8a-773b-46a7-b73a-ba85c2045902", 
    "type": "Encounter" 
  }, 
  "date": "2021-10-07T20:45:10", 
  "source": { 
    "type": "Practitioner", 
    "reference": "Practitioner/c7869a3b-b0f9-4e1a-8de4-7d17bc7edb19" 
  }, 
  "entry": [ 
    { 
       "item": { 
          "reference": "MedicationRequest/3b0007ae-3c36-4b17-a795-f1004549edc3", 
          "type": "medicationRequest" 



    
 

 
 
 

      }, 
      "date" : "2021-10-07T20:45:10" 
    } 
  ] 
  } 
} 
 

 

 ניתוח פערים מול פרופילים קיימים  8
8.1 CORE-US 
 לא רלוונטי  •

8.2 CORE-IL 
• MedicationRequest -  נכון למועד כתיבת האפיון לא קיים פרופיל למרשם בסטנדרטIL-CORE  אנו .

לארגוני  האפיון נכתב במכוון על מנת להיות גנרי ולהתאים   / מציעים לאמץ אפיון נוכחי כפרופיל לאומי

 בריאות שונים, בצד השולח והמקבל. 

• practitioner  –  לא ברור כיצד לייצר קידומת לרישיון של מתמחים, הפרופיל דורש קידומת לרישיון 

• organization  –   האם קוד מוסד כפי שמופיע באופק/ איתן זהה למזהה קוד רישוי כפי שמופיע בCORE 

IL? ( 9פרק )פירוט ב 

  



    
 

 
 
 

 לטות  מרכזיות והח סוגיות  9
 

 החלטה/ פתרון סוגיה  אלמנט  משאב

סוגיה  
לבחינה  

בצוות 
CORE 

encounter 

service
Provide

r 
(organi
zation) 

  קידוד הארגונים/ בתי החולים מה 
המשותף והמקובל לכל הארגונים  

קרי לנמ"ר, קמיליון,   ולכל המערכות?
 . אופק/ איתן

  בין השאר, , מוגדר IL-COREב 
מזהה של מספר רישוי, אך לא וודאי  

עדיין באופן חד משמעי אם זה 
בית חולים גם באופק  של  מזהה ה

 איתן ובנמ"ר 

של מספר    URIלהתבסס על 
+   URIרישוי ולהניח שיוקם 

טבלת המרה באחריות משרד  
הבריאות בין קודי מוסדות  

  באופק/ איתן לבין מספר רישוי
 מב"ר 

 כן

practitione
r 

identifie
r 

מזהה רישיון משרד הבריאות עבור  
נותן שירות אמור לכלול קידומת כחלק  

מהנתון. יחד עם זאת, ברוב בתי  
ולכן    Numberהחולים הנתון נשמר כ 

למרבית נותני  קידומת לא קיימת.  
השירות ניתן לשחזר את הקידומת על  

פי תחום שירות. עבור מתמחים אין  
 . פתרון לזיהוי הקידומת 

  2מייצר סיכון של אי יכולת לזהות 
נותני שירות עם רישיון זהה אך  

 קידומת שונה. 

קבלת פתרון ממשרד  
הבריאות לקידומות של  

רישיונות רופאים למתמחים  
 )שלב א', שלב ב'( 

 כן

practitione
r 

qualific
ation 

הלוגיקות המופעלות בעת הניפוק  
בקופות מתייחסות להתמחות של נותן  

השירות לצורך חישוב זכאויות  
והנחות. יחד עם זאת, אין אפשרות  

ריאלית להעביר את נתוני ההתמחות  
בין בתי החולים לקופות החולים. זאת  

שונות גבוהה בין  משום שקיימת 
,  התמחויותהארגונים לגבי קידוד  

ניהול מספר מערכות קידוד  לעיתים 
לנושא בתוך הארגון. כמו כן, בבית  

החולים קיימת סוגיה של ניהול  
במערכות   התמחויות עבור מתמחים 

. בהיעדר טרמינולוגיה  בתי החולים
לאומית סדורה לנושא, לא ניתן  

 ים. להעביר את התמחות הרופא 

  יועבר מספר רישיון החלטה:
משרד הבריאות, ללא רישיון  

בריסורס של  . מוממחה
הביקור יועבר טקסט של  

  המחלקה אליה שויך הרופא
כפתרון מעקף חלקי, אשר יקל  

על קבלת ההחלטות בעת  
 .  הניפוק בבתי המרקחת

במכבי   משמעות עסקית: 
כגורם מבטח, כל המרשמים  
יתקבלו נכון לעכשיו כמרשם  

שניתן על ידי רופא בעל רישיון  
 מומחה

 כן



    
 

 
 
 

medicatio
nRequest 

dosageI
nstructi

on 

  'אופן מתן' כיצד לקודד נתוני 
? בקמיליון 'אופן  EMR-במערכת ה 

מתן' מייצג בערבוביה גם את שיטת  
הנטילה, הנתיב והאזור, ולעיתים גם  

את הצד. אין קידוד ייעודי לכל  
 הנתונים , וחלקם בטקסט 

.  snomed ctקידוד אחיד של 
  בכל בית חולים תוקם טבלת 

המרה שתוגדר כחלק מתכולת  
הפרויקט. הרציונל שמדובר  

בכמות ערכים סבירה להקמה  
וטיוב ידני במסגרת הפרויקט  

ויש ערך רב לשימוש סטנדרטי  
בכל בתי החולים/ קופות  

 החולים בערכים אילו 

 לא 

medicatio
nRequest 

dosageI
nstructi
on.qua

ntity 

  – חישוב כמויות לניפוק, אריזות
האם יועברו נתוני כמות לניפוק,  

מה עושים   אריזות לקופת החולים?
במצב בו ברכיב התרופות מופיעות כל  

האפשרויות להזנה עבור הרופא ואין  
בדיקות ולידציה שאין סתירה בהזנת 

 הנתונים?
מה קורה כשיש סתירה בין ההוראה  

לניפוק לבין התורה הרוקחית של  
ת  וזאת בהינתן שמרבי קופת החולים?

המרשמים מופקים בקופות החולים  
 ולא בבתי החולים 

על מנת לשמור על תהליך  
גנרי ועל גמישות של כל קופה  
להפעיל את התורה הרוקחית  

, בית החולים  AS ISשלה 
יעביר נתוני משך, מינון  

ויחידת מידה. הכמות לניפוק  
ו/או האריזות יחושבו בקופת  

 החולים בעת קליטת המרשם.  
 

 לא 

  

: בהיעדר   קידוד התרופה 
טרמינולוגיה אחודה בין ארגוני  

הבריאות בישראל נדרש למצוא  
מערכת קידוד מוסכמת לתרופות אשר  
כל הארגונים משתמשים בה בתהליכי  

, כיום בכל ארגון בריאות  הרוקחות
משתמשים גם בקטלוג מקומי של  

וגם בקטלוג סנטדרטי אחר   EMRה
(ATC/   ירפא/ אחרים 

שימוש בקטלוג  הוחלט על 
ירפ"א כקטלוג הנפוץ ביותר  

במרבית ארגוני הבריאות. יחד  
עם זאת, נדרשת המרה בכל  

ארגון מהקטלוג המקומי  
לירפ"א ובאיכילוב אשדוד גם  

 .  ATC ל
לשם כך, ולאור כמות הנתונים  
,התהליך חייב להפעיל שירות  

טרמינולוגיה אחיד לצרכי  
 ההמרות. 

לקבל שירות    נדרש
אומי לקידוד  טרמינולוגיה ל 

 תרופות ממב"ר 

 כן

 כללי  כללי 

בתהליך  : כפל מרשמיםמניעת 
הדיגיטלי המטופל אמור לקבל נייר  

נייר  שאיננו מרשם בר ניפוק, כי אם 
קיחת תרופות. הנייר  הוראות ל של 

המודפס חיוני עבור אוכלוסיות  
מסויימות וכן לצורך צמצום השינוי  

אין אפשרות לתת למטופל  התהליכי. 
'מרשם לבן' כפי שמתקיים בתהליך  
הנוכחי היות ומתעוררת סכנה של  

ניפוק כפול: בבתי מרקחת הנמצאים  
בהסדר עם הגורם המבטח ובבתי  
מרקחת פרטיים במקביל. הסיכון  

הועלו מספר חלופות  
הדורשות פיתוח במערכת  

וטרם   )קמיליון(  EMRה
 אושרו: 
הדפסת הוראות   .1

 לקיחת תרופה 
הדפסת 'העתק   .2

 מרשם'  

 כן



    
 

 
 
 

שמעותי במיוחד עבור תרופות  מ
 נרקוטיות 

Medicatio
nRequest, 

List 
 כללי 

: נדרש פתרון לוודא  תקינות מרשם 
בכל נקודת זמן כי מתקיימת זהות  

עותק המרשם  מוחלטת בין  
  EMRהאלקטרוני העדכני במערכת ה
לעותק העדכני במערכת קופת  

החולים, וכן כי המרשם האחרון שנותן  
השירות הפיק הוא זה שמגיע בסופו  
של דבר לקופה. לשם כך, מתחייבת  

יכולת לעדכן ו/או לבטל תרופות  
במרשם ו/או מרשם בהתאם לשינויים  

 שביצע נותן השירות 

רכת  כיום אין פתרון במע 
קמיליון לניהול עדכונים/  
ביטולים על מרשם ו/או  

תרופות במרשם וכן אין יכולת  
לקבל שגיאות מהממשק  

בהתאמה ולאפשר הדפסת  
 נייר לבן אם הממשק כשל 

סוגיה זו איננה מאפשרת   **
 מימוש התהליך** 

 כן  

medicatio
nRequest 

subject 

האם יועברו מרשמים של   :ביקור חסוי
מטופלים שקיבלו שירות שסווג  

כ'חסוי' ו/או מרשמים של מטופלים  
VIP  ? 

אין    EMRבחלק ממערכות 
. ביקורים  VIPניהול מטופלי 

חסויים והמרשמים שלהם לא  
יועברו לקופות כדי לשמור על  

 מדיניות משרד הבריאות 

 לא 

List/ 
compoisti
on/ bundle 

 

 : FHIR-ב  ייצוג ישות מרשם

  compositionלבחור בריסורס  האם 

כדי לייצג את ישות    listאו ריסורס 

 המרשם )קרי, אוסף תרופות(?

composition  מייצג  ריסורס ההוא

, לרבות  מסמך במלוא מובן המילה 

(, חתימה sectionחלקי המסמך ) 

- מרבית רכיבי ה דיגיטלית. 

composition  דורשיםnarrative  

רחב, רכיבים שלא רלוונטיים לתהליך  

העברת המרשם הדיגיטלי ומערכות  

 . לא יכולות לספק    EMR-ה

   מסוג bundle - כאשר מועבר כ

document  לא נוצרים בשרת ה -

SERVER   .כל הריסורסים 

לייצג רשימות של    נועד LISTריסורס 

ריסורסים שיש קשר ביניהם. מאפשר  

אוסף התרופות יהיה מיוצג  
 listע"י 

bundle   מסוגcollection  

 יעביר את כלל המשאבים  

 לא 



    
 

 
 
 

.  גם פעולות וניהול )עדכון/ מחיקה(

 מומלץ לשימוש עבור תרופות 

encounter  

או לייצג את נתוני   האם ליצור ביקור? 
מספר מקרה, בית החולים והמחלקה  

 /practitionerבאמצעות 
practitonerRole/location 

בעל משמעויות    encounterריסורס 
 רבות ומורכב 

הוחלט לייצר ריסורס  
Encounter     שכן הוא

מאפשר להעביר באופן  
הסטנדרטי ביותר את נתוני  
קידוד הארגון )בית החולים(  

ומספר המקרה שמייצג מספר  
 ביקור באופן סטנדרטי. 
אנו מניחים כי התהליך  

יתפתח ויתרחב ויועברו עוד  
 נתונים על הביקור 

 לא 

medicatio
nRequest 

 

של   PDFהמרשם ) מסמך  האם לצרף
שנוצר בתוך מערכת  "נייר לבן"( 

 ? משקלמ EMRה
וזאת לצורך צמצום השינוי בצד של  

בית המרקחת ואפשרות למעקף  
במקרה של תקלה ביצירת המרשם  

 הדיגיטלי 

  הוחלט לא לצרף את מסמך
המרשם היות והוא לא מסופק  

, ולכן עלול להיווצר  ללקוח 
כמו כן,   .במעמד הניפוק בלבול 

נראה כי נכון לא לשמר 'נייר'  
 בתהליך דיגיטלי חדש. 

 

 לא 

encounter  

סיכום ביקור )אשפוז/    האם לצרף
? סיכום הביקור  אמבולטורי( למשאב

הכרחי לקופות החולים במידה 
 והתרופה דורשת אישור. 

כיום כל הקופות מקבלות את  
 הסיכומים ממערכות אופק/ איתן. 

 

 יצורף. סיכום הביקור לא  
קופות החולים יסתמכו על  

סיכום הביקור המועבר אליהן  
ממילא ואשר משוקף גם  

 לרופאים. 
במערכת קמיליון שמשרתת כ  

EMR   את מרבית בתי
של   ( Eventהחולים, האירוע )

הפקת מרשם ושל שחרור  
האשפוז מנותקים, ואין דרך  

לשלוט בסדר ביניהם. על כן,  
קיים צורך בפיתוח משמעותי,  

 , כדי לממש זאת אם בכלל 

 לא 

 כללי  כללי 

האם ישלחו מרשמים עבור מבוטחים  
שמשלמים באופן פרטי על שירות ו/או  

מבקשים שהביקור יוגדר כפרטי?  
)יובהר כי אין הכוונה לביקור שמוגדר  

 חסוי( 

כך  הוחלט להגביל תהליך 
שמרשמים דיגיטליים ישלחו  

רק במסגרת שירותים שניתנו  
על בסיס התחייבות מהגורם  

  EMRהמבטח, וזאת היות ב 
בקשה של  אין דרך לזהות 

 המטופל לפרטיות 

 לא 

 


