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 FHIRסדנת ארכיטקטורת 

3-4.11.20 

 שתי. מצורפות המצגת וFHIRהסדנה הועברה על ידי מר לויד מקנזי, אחד המייסדים של סטנדרט 

 . וגלעד לוסון סיכום זה הוכן על ידי רון חרמון ההקלטות המלאות.

 

אופן בסוגיות של טרמינולוגיה ו ;-FHIRיות שונות לשימוש בארכיטקטונבגישות  עסקההסדנה 

מספר מערכות  , באמצעות בחינה שלשימוש במדריכי הטמעה ותיעודוב ;FHIR-מידע בשמירת 

  . FHIR ב תומכותהקיימות 

 

EPIC test server 

 7HL1. באתר של RFHIמפתחים המבקשים לבנות פתרונות עבודה חשוב עבור שרתי בדיקה הם כלי 

, חלקם open sourceחלקם  2בתחתית עמוד הבית, יש רשימה של שרתי בדיקה הנגישים לציבור.

 שרת בדיקות כיום מציעיםהגדולים  ספקיםרוב התיקים קליניים. ספקי מסחריים, וחלקם של 

מסייעים השרתים האלה משקפים מה התיקים הקליניים "יודעים לעשות", ו. פתוח לציבור

  3פתרונות לאינטגרציה איתם.חים בתכנון ובפיתוח של למפת

 

API REST 

וגם ביותר נפוצה היא השיטה ה RESTכדי לשתף מידע, אבל  FHIR-דרכים להשתמש ב קיימות מגוון

, create ,delete ,readמאפשרת לנו לבצע פעולות בסיסיות כמו  RESTהכי אינטראופרבילית. 

update  השגת רק פרט  היסטוריית משאב, שינויים במשאב,ת ינבחווריאציות נוספות, למשל

 ,FHIRאתר ב האפשריות במפרטמסוים מהמשאב, הצגת יכולות המשאב. יש פירוט של כל הפעולות 

 .RESTful APIתחת 

רק כמות מוגבלת של פעולות גנריות, ולכן נדרשים רק מעט תיאומים בין  לבצעאפשר  REST-ב

 -האינטרנט למעשה כל להתחיל לעבוד. על זה מתבסס  ם לתוכנהגורמים שונים ומאד פשוט לגרו

                                                                 
1 http://hl7.org/fhir 
2 .org/display/FHIR/Public+Test+Servers7https://confluence.hl 
3 https://fhir.epic.com/Specifications 

http://hl7.org/fhir


 

 
 בריאות דיגיטלית 

 משרד הבריאות
Digital Health  
Ministry of Health 

 9101002, ירושלים מיקוד 39רח' ירמיהו 
digital-health@MOH.GOV.IL       

39 Jeremiah Street, 9101002 Jerusalem 
digital-health@MOH.GOV.IL 

 
 

. בריאותתחום הל HTMLמגדירה מעין מקבילה של  HTML .FHIR-ו HTTPות רהסתמכות על הגד

 URLת והסתמכות על כתוב , תוךהנדרשות הסינטקס של עמודים, מה הפעולותיש הגדרה של 

 בהפניה למשאבים.

 

REST  למשל  -היא גם הבסיס לפתרונות ארכיטקטורה אחריםSMART .SMART  מאפשרת לנו

גילות עובדות על גבי שאפליקציות ר י תיק קליני והמידע האגור בו, כפילהריץ אפליקציות על גב

. מתוך התיק ספציפיים שית ותוך בקשת הרשאת גישה לנתוניםבאופן מותאם אי הטלפון שלנו:

 (מטופלים) מתמקד במתן שירותים למשתמשים SMART-בעוד ש. CDS hooksדוגמה נוספת היא 

CDS hooks נתונים, תוך שימוש בהצלבות של של מטפלים נועד לתמוך בתהליכי קבלת החלטות 

לקבלת מידע,  RESTמסתמכים על  CDS hooksוהן  SMARTהן  .ם בצורה אינפורמטיביתמיקיי

  הקיים בתיק הקליני. APIבעזרת ממשק 

 

 להשתמש? FHIRאיך מחליטים באילו משאבי 

, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו הוא לאיזה FHIRכשאנחנו רוצים לעבוד עם 

אנחנו רוצים למפות את המידע שלנו. אפשר להיעזר ברשימה המפורטת שבאתר של  FHIRמשאב 

7HL.4  כשהתשובה לא ברורה אפשר כמובן לחפש באינטרנט וכן לחפש מפרטים ספציפיים

 להבין מה כלול בו והאם הוא מתאים.  -רלוונטיים.  נקרא את ההקדמה למשאב

אפשר  הוא שאופן ההצגה של המידע אינטואיטיבי ויחסית פשוט להבנה. -FHIRב אחד היתרונות

ומשקף  לא שטוח,הוא היררכי,  FHIRבנוסף, קלות. על הדוגמאות, וללמוד בעל המפרט ולהסתכל 

 את המורכבות הפנימית של המידע. 

נעמיק תומכים בהם.  EPIC-ש FHIRיש רשימה של כל המשאבים וכל גרסאות  EPICבאתר של 

 טמפלייט כולל, בייס-מטופל בדאטה ניתן לחפשאיך ממשק שממחיש  EPIC-. יש ל"מטופל"במשאב 

, Headers-האיך הוא נראה ברמת  לראות את המידע גם בצורה גולמית: אפשר. של מבנה המשאב

עבור קריטריונים לחיפוש  וגדריםמ מערכת מקבלת כשהיא מבצעת חיפוש כזה.המה  ;JSON-ב

 , פרטי קשר ועוד. אישיים מגדר, מוצא, מזהיםלמשל  -מטופל 

                                                                 
4 https://www.hl7.org/fhir/resourcelist.html 

https://www.hl7.org/fhir/resourcelist.html
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המאפשרות לחיפש  ,Searchforlabsיש כמה משאבים רלוונטיים לבדיקות, למשל  - בדיקות מעבדה

 שונים מסוים יכול לשקף סוגי מידע FHIRמשאב  .עבור מטופל מסויםאת כל בדיקות המעבדה 

 . , ועודלשקף סימנים חיוניים, היסטוריית עישון" יכולות אבחנותלמשל, " -בתיק הקליני  יםהמופיע

 

 בהםושימוש  FHIR מפרטים שלהבנת 

יש הצגה  HL7 FHIRבעמוד הבית של . FHIRשל  SPEC-מנווטים באחורה ונבחן איך אנחנו צעד נלך 

 .רמות, מחולקים להמרכיבים את הסטנדרט מודולים שוניםהשל 

. FHIRהתשתית הבסיסית של מפרט הסבר על . foundation module-כוללת את ה רמה ראשונה

 – תומכת של תשתיתמודולים כוללת  רמה שנייהי מידע קיימים, הרחבות. סוג אילותיעוד בסיסי, 

. רמה אבטחה, טרמינולוגיה, אופן שיתוף המידע. רמה שלישית נוגעת להיבטים של אדמיניסטרציה

קליני, אבחוני, פיננסי,  –סוגי המידע השונים עוסקת בתיעוד והעברת מידע, תוך הגדרת  רביעית

 החלטות ועוד.קבלת  -עוסקת בעיבוד ופרשנות המידע  הרמה החמישיתתרופות ותהליכי עבודה. 

המפרט והמבנה שמגדירים את  - "תשתיתמשאבי "יש  FHIR.5המהות של  ובמשאבים כי זנתעמק 

 "מהותיים"יש משאבים ו" ועוד; אלרגיות", "אבחנה", "מטופל"מבנה של ה של המשאבים עצמם:

מטופל, מטפל, משאבים  - מסוים בפועל אנחנו צריכים כדי לשתף מידעמגדירים אילו נתונים ש -

 קליניים, פיננסיים. 

לקבל  מה רמת הבשלות שלו,מי יצר אותו, אפשר לראות  FHIRבאתר כלשהו  " למשאבכש"נכנסים

בתצורת  או הזה המידע לאפשר לראות את כלאילו נתונים הוא כולל. תיאור של משמעות המשאב ו

יש גם פירוט לגבי המשאב בגרסאות הקודמות  ועוד. JSON- ,XMLבוכן  רשימה או בתרשים ויזואלי,

בהמשך יש גם פירוט של טרמינולוגיות, של הגבלות , תוך פירוט לגבי השינויים שנערכו. FHIRשל 

 טכניות לגבי השימוש המשאב, ועוד. 

; סוג במזהה שימושמה ה: ולראות מה כוללת סכמת המזהה  data typeאפשר להעמיק פנימה ב

ואיך הם  data types-ה; ועוד. אפשר לראות ממש רשימת של כל ההמזהה; הערך של המזה

 מקושרים זה לזה. 

 כאשרמטאדאטה ועוד, מזהה,  URL לכל משאב יש. FHIRהוא יחידת הבסיס של ( resource) משאב

נרטיב  יש domainמשאב מסוג , שלהם מאפיינים מוגדרים. למשל, לשל משאביםשונים סוגים יש 

                                                                 
5 https://www.hl7.org/fhir/resourcelist.html 

https://www.hl7.org/fhir/resourcelist.html
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 Bundleמשאב מסוג  ;, והוא יכול להכיל בתוכו משאבים נוספיםלו הרחבות יכולות להיותקריא, 

 .domain"מטופל" הוא דוגמה למשאב מסוג  מספר משאבים יחד.ומייצג הוא משאב המאגד 

שאב בפועל;  דוגמאות שמראות איך עושים שימוש במ :של מידע לשוניותכמה  מוקדשותלכל משאב 

מיפוי;  הרחבות עבור   אפשר להעמיק במשמעות המזהים השונים ועוד; תיאור מפורט שבמסגרתו

 3אה את ההשוואה הרשמית בין הגרסאות המשאב; פעולות אפשריות עבור המשאב; המרה שמר

 .4-ו

 

 מה עושים כשיש לנו שאלות? 

, מגוון נושאיםיש שם פעילות שוטפת ב orgFHIR.6.בצ'אט  להתייעץכדאי כשנתקלים בשאלות 

לשאול  -ואם לא ראשית, לחפש אם שאלה רלוונטית כבר נענתה,ומקבלים תשובות יחסית מהירות. 

מחקר,  :עדכונים שוטפים בצ'אט ולקבל מהםשונים  ערוציםאפשר להירשם ל שאלות חדשות.

. יש ערוץ ייעודי לישראלכולל  -למדינות שונות ערוצים ייעודיים  יש גם פארמה, תכניות טיפול ועוד.

הנוכחית,  FHIRבגרסת  מקום להגיש בקשות לשינוייםיש באתר -בנוסף מטמיעים. ערוץ ייעודי ל גם

. צריך להירשם ולקבל חשבון בשביל לקבל חנות את הבקשות הללושבונושאיות יש קבוצות עבודה 

 את האפשרות להגיש בקשות.

שם ניתן למצוא תיעוד של כל התהליכים  CONFLUENCE7 -עוד מקור רלוונטי להתייעצויות הוא ה

 cheatהפנימיים: סיכומי דיונים של הקבוצות המנהלות, הדרכות לגבי גיבוש מדריכי הטמעה, 

sheets  .ומידע רב נוסף שעשוי להיות שימושי למפתחים 

 FHIRהרחבות של 

יש, היא שאין עובד והסיבה שהוא כל כך בהיר ונג FHIR. האופן שבו FHIR-הרחבות הן חלק מהותי מ

מכנה את ההמהווים  80%האפשריים, אלא data elements -את כל ה שהסטנדרט יכסהשאיפה 

נטיות . לכן, יש מנגנון של הרחבות שמאפשר לנו "לתפוס" דקויות שיכולות להיות רלוומשותףה

 ספציפי.למדינה ספציפית או לצורך 

  8ולמשאב המטופל, לצורך הדגמה. EPICשל הבדיקות שרת נחזור ל

                                                                 
6 http://chat.fhir.org 
7 https://confluence.hl7.org/display/FHIR 
8 https://fhir.epic.com/Sandbox?api=932 
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, וערך. URLלכל הרחבה יש  מגיעים למידע שמכיל הרחבה שאנחנו לא מזהים?עושים כשמה  -

אפשר להבין שיש לה הגדרה רשמית ששההרחבה נגישה, לנו ת אומר URLעצם העובדה שיש 

שימוש כשאנחנו עושים  מהןאפשר להתעלם ולא חייבים להתייחס להרחבות, אנחנו אותה. 

נדרשת אותה כי ברגע שאנחנו דוחים  -רצוי לדחות הרחבה  אבל לאאפשר להתעלם,  .במשאב

את המידע פשוט בלי  ןאפשר לאחסו דחות הרחבה,ל טכני בד"כ אין כורחהתאמה לכך בקוד. 

. יש דרכים יחסית להשתמש בו. רצוי לפעול כך כדי שהמידע לא יעלם אם יריצו עליו שאילתה

 .זאתגנריות לעשות 

 ו"ייכנסככה"נ " הנתוניםרוב  ?FHIR-ממפים את הנתונים שלנו לכשאנחנו איך נכון לפעול  -

יהיו חלקים מהמידע שלא ייכנסו בצורה ש ייתכן מסגרת אחד המשאבים. אךב קייםלאלמנט 

  Israel-סטנדרטי. במקרים כאלה ראשית נבחן האם הם נכללים כחלק מה-מבנה הגנרי ה לנוח

Core ,שגם מקורות אלה לא נותנים לנו מענה, במקרים  ספציפיים.בינ"ל במדריכי הטמעה  או

האלמנט המבוקש קיים  –ופעמים רבות נקבל תשובות מספקות )למשל  אפשר להתייעץ בצ'אט

נצטרך לייצר הרחבה חדשה  -אבל תחת שם שלא פירשנו בצורה הנכונה(. כשזה אינו המצב

  ולתעד אותה. 

 

 מזהים ורפרנסים

 וממשאב אחד לאחר? רפרנס אליו?ייצרים יך אנחנו מזהים תוכן במערכת שלנו? איך מא

לאו הוא המזהה כמו שהוא שמור בשרת הספציפי, והוא  Resource ID. יש כמה סוגים של מזהים

גם מערכות ששומרות על מזהים אחידים, אבל בד"כ הם  יתכנוי). שונות דווקא עקבי בין מערכות

 אפשר להסתמך על המזהה הזה באופן שרירותי.  . לכן אי(משתנים

ת"ז,  -על פני כל המערכות  ברמה העסקית שהם אחידים וייחודיים אחרים,מזהים לעומת זאת, יש 

social security number מוגדרים על ידי , מזהה צבאי וכן מספר רשומת מטופל. המזהים הללו

URI. 

בקנדה, למשל, יש מאגר של כל המערכות שמגדירות איך אנחנו מחליטים באיזו מערכת להשתמש? 

שמסכם את כל  PDF-לא חייבים להקים מאגר, אפשר גם להסתפק ב 9מזהים ושל המזהים עצמם.

. בישראל יש ת"ז ובטח עוד כמה מזהים שהם חוצי מערכות וארגונים, שכנראה נרצה סוגי המזהים

 יש משאב שמאפשר זאת.ולמפות בין מערכות.  לשתף

                                                                 
9 https://simplifier.net/CanadianURIRegistry 

https://simplifier.net/CanadianURIRegistry
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 מה קורה כשמערכות שונות עושות שימוש במזהים שונים, ואנחנו רוצים לוודא שאלה :

 שאנחנו עובדים עם המזהה הנכון?

הוא מייצג את הערך אבל גם את המערכת שבה הערך מוגדר. לכן  -URLכשעושים שימוש ב

כולל את שם המערכת, לא  URL-בגלל שה –" 1אם שתי מערכות שונות מגדירות "מטופל 

 תהיה התנגשות בין שתי הערכים. 

זה באמת יכול להוביל אותנו למטופל  -אם נעשה את החיפוש רק על הערך בלי המערכת 

הלא נכון. אנחנו עשויים לעשות חיפוש כזה כשאין לנו מידע לגבי המערכת, אבל יש לנו 

 קבלים מידע על המטופל הנכון.מספיק מידע על המטופל המבוקש כדי לוודא שאנחנו אכן מ

 

 מבנה ושימוש - שרת בדיקותהעמקה ב

 מה הרכיבים שקיימים בשרת בדיקות?

 לא מדובר בשכבה ספציפית .JSON/XML, שעובד עם HTTP/RESTממשק יש  FRONT END-ב -

 , זו התוכנה שמאפשרת לייצר חיבור מאובטח, ועוד. FHIR-ל

, המשאבים, אופן הכתיבה, FHIR את חוקים סטנדרטו החלק שמבין . זהFHIRשירות מאחוריו:  -

 החיפוש ועוד. 

זו יכולה להיות מבוססת שכבה  )אגירה(. persistence-שכבת המתקשר עם  FHIR-השירות  -

FHIR  והשרת ימפה את המידע של אחסון היא יכולה להיות מערכת לגאסי -זה לא הכרחי אבל ,

 ממנה ואליה.

. FHIR restלטובת אפשור חיפושי  אינדקס, -תקשר עם מאגר נוסף מ FHIR-השירות  במקביל, -

אלא לפי אי אפשר לחפש כל אלמנט ובכל דרך,  FHIR-שב נדרש מנגנון חיפוש ייעודי כיוון

מאפשר את  יפיות. האינדקס מוגדר פעם אחת ולאחר מכןפרמטרים ספציפיים ובדרכים ספצ

 החיפושים האלה.

 ן המידע:ולאחסת מרכזיואסטרטגיות  שלוש קיימות

של  טריידאוף ברמת הפירוט. בשיטת אחסון כזו יש (object-relation) דאטה בייס יחסי -

 .לנתחיהיה המידע שאותו אפשר 

- NoSql .עם מנגנון שאילתות כלשהו 
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. Json כמקטעהמידע נשמר בניגוד לאפשרות הראשונה, באפשרות זו רק ש - דאטה בייס יחסי -

למטרות פתרון טוב משאב המלא. זה למעשה חוזר ה, משאילתהע חוזר בתצורה הזו, כשמיד

 המידע.תוך כשרוצים לייצר אנליזות לרכיבים פרטניים מפחות  שיתוף מידע,

 

, שמסבירות איך mplementationsReference Iיש ספריות של  10"הורדות"תחת פרק  7HLאתר ב

-יודע לתקשר עם כל דאטהבייס ש HAPI.11 HAPI. הוצגה הדוגמה של FHIR-כאפשר לאחסן מידע 

JAVA .יש גם שכבת מיפוי שמאפשרת למפות שכבות מידע. משהו דומה קיים גם  יודע לעבוד איתו

כך שלא צריך לדבר על גבי מערכת לגאסי קיימת,  FHIRמנגנון שמאפשר לבנות ממשק  יש - NETב.

שלם בנושא של ערוץ יש  orgFHIR.בנוסף, בצ'אט  12ים.-APIישירות עם שכבת האחסון, אלא מול 

שיודעים למפות  interface enginesהמון גם יש  13מנגנוני אחסון מידע ואסטרטגיות פרסיסטנס.

 ונותנים כלים לכך.  FHIR -ול -מ

בריאות, על גבי מערכות  FHIRיש הרבה מאד אסטרטגיות לבניית ממשקי לסיכום, חשוב לדעת ש

 זר בהן.לא צריך להמציא את הגלגל ואפשר להיע

 

 גרסאותניהול ממשקים ו

EPIC  תומכת בגרסאות שונות שלFHIR , לפי  שונים, בעזרת סיומות שונות למשאביםועושה זאת

מפורטת בעמוד רסאות, היש דרך אלטרנטיבית לניהול ג  R4-החל מ -זו דרך אחת רסה. מספר הג

אפשר לבקש  -  negotiationHTTP content -יש יכולת להשתמש ב FHIR.14הדוקומנטציה באתר 

 ספציפית או לייצר תעדוף בין גרסאות בחיפוש.  FHIRגרסת 

 

 

 

 

                                                                 
10 http://hl7.org/fhir/downloads.html 
11 fhir/docs/server_jpa/architecture.html-https://hapifhir.io/hapi ;-https://hapifhir.io/hapi

fhir/docs/server_plain/server_types.html 
12 http://docs.simplifier.net/vonk/facade/facade.html 
13 for.20FHIR-storage-https://chat.fhir.org/#narrow/stream/179289 
14 http://hl7.org/fhir/documentation.html 

http://hl7.org/fhir/downloads.html
https://hapifhir.io/hapi-fhir/docs/server_jpa/architecture.html
https://hapifhir.io/hapi-fhir/docs/server_plain/server_types.html
https://hapifhir.io/hapi-fhir/docs/server_plain/server_types.html
https://hapifhir.io/hapi-fhir/docs/server_plain/server_types.html
http://docs.simplifier.net/vonk/facade/facade.html
https://chat.fhir.org/
http://hl7.org/fhir/documentation.html
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 אבטחה פרטיות 

הוא מטפל בסוגיות  15מודול שלם על פרטיות ואבטחת מידע שרצוי להעמיק בו. L7 FHIRHיש באתר 

של מידע,  , איך עורכים חתימות דיגיטליות, התממהFHIR-שונות, כמו למשל איך מייצגים הסכמה ב

 וסקירה של היבטי האבטחה שצריך לחשוב עליהם.

-, ואישי . הגישה לשרת היא דרך יוזרHTTPSכל החיפושים שלנו הם על גבי  – EPICבממשק של 

EPIC .שומרת את כל השאילתות של כל חשבון  

 

  לעבד מידע בעבריתשאלה: האם אפשר? 

. utf8בקידוד  string-התוכן שנכניס אליו כ, הוא יקבל את JSONאו  XMLהוא  FHIRהסינטקס של 

מובנה שמגביל את משהו  FHIRאין בפורמט של  ,באופן מפורש במשאב אפשר להגדיר את השפה

 .השימוש

 

 יום שני -עם לויד מקנזי FHIRסדנת ארכיטקטורת 

 

  :דוגמאות לממשקי מהן שאלהLegacy ל-FHIR? 

שמדובר  במסגרת הרצאה, כיוון FHIR-קיימים למידע מבני מיפוי התהליך של קשה להסביר את 

בעזרת גישות נושא, כתבות ותרגילים בלמספר דוגמאות  בתהליך מורכב. במקום זאת, מצורפות

, רוב ההדגמות הן חופשית לא קיים מידע רב בנושא שנגיש לקריאהשונות וטכנולוגיות שונות. 

 מסחריות.

• 16NET. 

• Java17 

• Node18 

• Integration Engine19 

                                                                 
15 module.html-http://hl7.org/fhir/secpriv 
16 et/vonk/facade/facadestart.htmlhttp://docs.simplifier.n 
17 10min-in-code-https://dzone.com/articles/fhir 
18 starter-facade-https://github.com/Asymmetrik/fhir 
19 f83c6ecf6bee-mapping-interface-fhir-to-v2-https://medium.com/@awatson1978/hl7 
 

http://hl7.org/fhir/secpriv-module.html
http://docs.simplifier.net/vonk/facade/facadestart.html
https://dzone.com/articles/fhir-code-in-10min
https://github.com/Asymmetrik/fhir-facade-starter
https://medium.com/@awatson1978/hl7-v2-to-fhir-interface-mapping-f83c6ecf6bee
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  :האם יש שרתי שאלהFHIR מש בהם?תששמומלץ לה  

ת אין העדפמאוד.  ץשניהם נפוהשימוש ב, שVonk-ו Hapi Java server ,מרכזיים שרתים יש שני

במידה ויש שיקולים ספציפיים . , זה יותר עניין של העדפה טכנולוגיתחד משמעית לאחד מהם שוק

 .FHIR בצ'אטממוקדות  טיים עבורנו, אפשר לבקש המלצותשרלוונ

 

  שאלה: כיצד נראה פרויקטFHIR ?ומה השלבים בדרך 

לחשוף דרכו את  FHIRהאם רוצים ממשק : , יש כל מיני גישותתלוי במטרה שאותה רוצים להשיג

 FHIR messagingהמידע? לצרוך דרכו מידע מגורמים אחרים? האם המטרה לחשוף מסמכים? דרך 

 Rest FHIR או

. יש כמה שבה רוצים להשתמש facadeזה תלוי בטכנולוגיות . FHIR Restנניח שהכוונה היא ליצור 

מלא, שמסנכרנים עם מערכות המידע, אבל אפשר גם לבנות  FHIR repositoryיצירת  -גישות 

facade  על גבי המערכות הקיימות שלנו תוך הפעלת תהליכי המרה. לא צריך להתחיל מאפס באף

אפשר להשתמש במנועי אינטגרציה. מאד יכול להיות שכבר היום יש בארגון שלנו  –שות אחת מהגי

 .FHIR-שתומך בכזה מנוע 

-, בנוסף ידע בXmlוגם   Jsonהעבודה: כדאי שיהיו אנשים שמבינים מבחינת יכולת טכניות בצוות

Http stack  והיבטיhttp security .מישהו זמין  יש ספריות שיתמכו בלמידת התהליך אבל עדיף

לחשוף  איפהמרבית העבודה תהיה בעולם הדאטה אנליסטים,  שידע לעבוד עם העולמות האלה.

של התהליכים האלה, מכיוון שמאוד קשה ליצור אוטומציה  ?נולוגיותיאיך למפות טרמאלמנטים? 

ות זה דורש ידע פנימי לגבי מבנה המידע במערכות הארגוניות, הבנה של מה יכולות להיות ההשלכ

 . של חשיפת אלמנטים מסוימים במיקום אחד או אחר

ולחשוב  data sets, אלא לקחת מספר בבת אחת אין עניין לנסות למפות הכל שלבי העבודה,מבחינת 

מי הצרכנים הספציפיים שיעשו בהם שימוש, ולאט לאט אפשר להגדיל את הדאטה שחושפים כלפי 

 חוץ. 

, אך בסוף כל בסביבות שונות בגדול, וניתן למצוא מדריכים לחלק מהשלבים שלבי התהליךאלו 

 ולא ניתן לייצר מדריך אחוד להכל.  הוא ייחודימקרה 

 

 



 

 
 בריאות דיגיטלית 

 משרד הבריאות
Digital Health  
Ministry of Health 

 9101002, ירושלים מיקוד 39רח' ירמיהו 
digital-health@MOH.GOV.IL       

39 Jeremiah Street, 9101002 Jerusalem 
digital-health@MOH.GOV.IL 

 
 

  האם כדאי להתחיל לעבוד לפני שישראל פרסמה אתIsrael Core?  

המקומי יחודים בשוק יהוא לחשוב על התנאים ה Israel Coreהרעיון של  עכשיו.כדאי להתחיל  כן,

ארגוני הבריאות, אבל בהחלט ניתן להתחיל לעבוד לפני שהנושא זה גובש סופית. מכיוון שגם אם בו

נולוגיה מוסכמת לתרופות, אפשר בכל זאת לקדם את ילמשל טרמעדיין קודים מוסכמים, אין 

הצורך בקוד לתרופות ולהבין מה קיים ואיך כדאי שהוא יראה, ולאחר מכן ניתן להוסיף תרגום 

עבודה פשוטה יחסית, לעומת המיפוי והבניה ב Israel core-נולוגיה שתוסכם בעתיד בילטרמ

שיח  גובש על בסיסימשום מקום, אלא  יונחתלא Israel core-הראשונית. היתרון השני הוא ש

, במטרה להית כמה שיותר קרוב לסטנדרט קהילתי שיתבסס על נסיון השותפים בקהילה

לשיח ולהכווין אותו יותר ון יתנסה בבנייה בעצמו, הוא יוכל לתרום . לכן ככל שארגהאמריקאי

 באופן שישרת את סביבת העבודה שלו. 

-השונות של הממשק, מכיוון שגם כאשר  גרסאותבכל מקרה כדאי להטמיע שכבת מיפוי שתשרת 

Israel core  ים שינויתמיכה בשתנה, וכדאי לייצר שכבה דינאמית שתאפשר תא תתפתח ויתחיל הת

 . אם תחכו עד שכל הסביבה תתקבע, יהיה הרבה יותר קשה להשלים פערים. כאלה

 

 

US CORE 

הוא סטנדרט גנרי, וצריך לערוך בו התאמות ע"מ שישקף צרכים ספציפיים, של  FHIRכאמור, 

הוא היה מקור הנעה  הראשון שנכתב.המדריך ההטמעה הוא  US CORE-מדינה, של יוס קייס. ה

 מול ספקי התיקים קליניים ולכן הוא מעניין. FHIRמרכזי של 

מסודרים לפי תאריך , מצד שמאל יש קישור לכל מדריכי ההטמעה שפורסמו FHIRבעמוד הבית של 

היצירה שלהם. יש רשימה של כל הפרופילים שספקי התיק הקליני האמריקאים תומכים בהם: 

רגולציה  למעשה נתמכים בעקבותים הנתמכים, אלרגיות, תכניות טיפול, ועוד. המון מהפרופיל

 אמריקאית שחייבה את הספקים לתמוך בדאטה מינימלי. 

ומערכת שאליו הערך  URI ולתמוך בלפחות מזהה אחד. חייבים שיהייש חובה  מבחינת מזהים,

 משויך.

 20.אבחנות פרופיל , תוך הדגמה על בסיסcore US-של ה בפרופילים שרואים שוניםאלמנטים נבחן 

                                                                 
20 R4-Core-https://build.fhir.org/ig/HL7/US 

https://build.fhir.org/ig/HL7/US-Core-R4
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- Slicing - קט רב מופעים )מערך( וברצוננו להגדיר כלל התקף לאיבר מסוים יוביכשיש לנו א

 ליצור כמה קטגוריות שונות בהתאם לצורךמאפשר  slicing מתוך המערך ולא על המערך כולו,

בדיקות  כללים נפרדים עבור . כך אפשר למשל לייצרולהגדיר חוקים שונים עבור כל אחת

, הדבר slicingם. אין חשיבות לסדר הקטגוריות ברגע שעושים מדדים חיוניי לעומתמעבדה 

 היחיד שחשוב שהרשימה מכילה קטגוריות שונות. 

- Vocabulary Binding-  לקטגוריה ספציפית, שבלחיצה על הלינק מוביל  בקשרסט של קודים

 binding-ל FHIR-יש ארבעה מדרגים ב. הרלוונטיים שמפרט את הקודים value set-ל

strengths :של קודים 

1. Required-  לעשות בהם שימוש חובהשקודים 

2. Extensible- ניתן לחרוג. אם אחד מהקודים מתאים, חובה להשתמש בו, אחרת 

3. Preferred-  קודים שמומלץ להשתמש בהם, אך מאחר שלא הושג לגביהם קונצנזוס, אין

 חובה לעשות בהם שימוש.

4. Example- הבחירה חופשית., לקודים ספציפיים אין המלצות 

 

  :את  נקים קבוצת עבודה המפתחת במידה ומחר בבוקרשאלהIsrael Core  האם נשתמש

 כבסיס? US core-ב

אבל  לשמש את כולם, ושיוכלבינלאומי שנועד להיות  Coreעל כיום כן, זו התחלה טובה. עובדים 

וכך גם ספקים , US core-ההיות שמדינות שונות מתבססות על  הוא עוד בתהליך עבודה. בנוסף

האמריקאי, ולכן אם  core-אפליקציות שמתבססות כבר על היש  בינ"ל, כדאי להתחיל שם. בנוסף,

 תר קל להתממשק לארגונים ישראלים.הישראלי יבנה בצורה דומה יהיה לאפליקציות הללו יו

אלמנטים הכוונה היא לא לקחת את האמריקאי לעשות לו העתקה או הרחבה לישראל, מכיוון שיש 

, זה לא RX normבארה"ב עושים שימוש בקידוד  –למשל מקומיים שלא תואמים מחוץ לארה"ב. 

 יהיה רלוונטי ברוב המדינות.

                                                                 
 



 

 
 בריאות דיגיטלית 

 משרד הבריאות
Digital Health  
Ministry of Health 

 9101002, ירושלים מיקוד 39רח' ירמיהו 
digital-health@MOH.GOV.IL       

39 Jeremiah Street, 9101002 Jerusalem 
digital-health@MOH.GOV.IL 

 
 

Operation and Search Parameters (FHIR artifacts) 21  

מערכות מהדרישות  מדובר בהגדרה של. נראה רכיב של "הצהרות יכולת" ברוב מדריכי ההטמעה

משרתים הציפיות מה  האמריקאי למשל, מגדיר Core-ה לעבוד עם אותו מדריך הטמעה. שרוצות

וכו'(, איך עליהן  read ,writeלמשל, אילו פעולות חייבים לאפשר )למשל פעולות חיפוש,  לקוחות.ומ

בדרך כלל הדרישות כלפי השרת מחמירות יותר להיראות ומה הערכים שהן צריכות לאפשר. 

 קוחות.מהדרישות כלפי ל

כדאי לחשוב  Israel core-בנוסף יש פעולות שמומלץ או ניתן לאפשר, אך לא מחויבים. בבניית ה

-סבירות, לדוגמא האם סביר שכל המערכות בארץ יוכלו לאפשר חיפוש והציפיות מהן דרישות ו

read בתוכניות טיפול או תיק קליני. למשל ב-care plan  :יכולת האמריקאי הדרישות די רזות

, אבל השאלה מה הרבה מעבר לכך ופל ומה הנרטיב. כמובן אפשר לעשותלהציג סטאטוס, מי המט

 דרישות המינימום המחייבות.

 Epic Test Server.22 -אם נבחן לדוגמא את ה ההגדרות האלה מומחשות היטב דרך השרת עצמו.

ת שמאפשר היא שתהיה לו שכבת בסיס של מטא דאטה FHIRהדרישה המינימלית עבור כל שרת 

: אילו חיפושים אפשריים, אילו פעולות יודע לעשותולהבין מה הוא לכל לקוח לבדוק את השרת 

וכו' עבור כל משאב  , מה פקודות שונות עושות, איזה מידע מתקבלאפשריות ואילו אינן אפשרויות

 שינויים בפרופיל.ש בשרת. המידע הזה מתעדכן בהתאם לשי

 

  וטרמינולוגיהדציה יול

 נדרטטכשמדברים על סטנדרט, אחד הדברים שחשובים לנו הוא להבין האם מקרה מסוים תואם לס

  , בהתאם לכל החוקים שקבענו.הזה

, מכיל את כל package file-ה ,אחד מהם 23ניתן למצוא מסמכים מועילים להורדה. core US-ב

, ועוד. באתר value setsפרופילים, : US core-כחלק מההממצאים הניתנים לחישוב שמוגדרים 

                                                                 
21 server.html-core-us-R4/CapabilityStatement-Core-https://build.fhir.org/ig/HL7/US 
22 oauth/api/FHIR/R4/metadata-fhir-https://fhir.epic.com/interconnect 
23 R4/downloads.html-Core-https://build.fhir.org/ig/HL7/US 

https://build.fhir.org/ig/HL7/US-Core-R4/CapabilityStatement-us-core-server.html
https://fhir.epic.com/interconnect-fhir-oauth/api/FHIR/R4/metadata
https://build.fhir.org/ig/HL7/US-Core-R4/downloads.html
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IR HL7FH בחלק ההורדות, יש קובץ validator.24  אם נוריד את שני הקבצים האלה, נוכל להשתמש

א מוכר או בהם לצורך ביצוע ולידציה על קובץ שלנו. התוכנה תחזיר לנו הודעות שגיאה על מידע ל

 מידע שלא תואם לחוקיות.

מונה יש שם רשימה ש 25ר של מקורות לגבי ולידציה.יש מאג "תיעוד"תחת  HL7 FHIRבאתר בנוסף, 

הערך תואם את סוג הערך , בדיקה שcardinalityאילו היבטים נרצה לעשות ולידציה: מבנה,  על

שלנו תואמים, שהשאלונים שהשתמשנו בהם תואמים בין האלמנטים שהקישורים עבורו , המוגדר 

 חוקים עסקיים. –לסוג שלהם, ובנוסף 

עושים שימוש  בד"כ ., כפי שניתן לראות באתרלידציות שונותומתאימות לוששיטות שונות יש 

, אפשר גם לעבוד Opensourceכי הוא מתאים לכל הבדיקות שצריך לבצע. הוא   java validatorב

  net. -עם ולידטור מקביל 

 

 טרמינולוגיה

 . value sets-טרמינולוגיה רלוונטית למערכות קוד, ול

מכילות את רשימת ערכים המלאה וכן את כל המשמעויות מערכות קוד הן כמו מילון,  - קוד מערכות

 למערכת קוד. תיחשבועוד. גם מערכת פנים ארגונית של קידודי מעבדה  ICD10 ,SNOMEDשלהם. 

Value sets -  valuesets רק  הם מכיליםהקוד. מתוך מערכות  נגזריםenumerationהגדרה של , 

יות גדול או למערכת הקוד. הסט יכול לה הערכים שרלוונטית לשימוש הספציפי תוך הפניהרשימת 

 כלל פרוצדורות הרפואיות שניתן לבצע,אפשר לייצר סט של  -למשל קטן בהתאם לשימוש הנדרש. 

 כל מחלות הילדות, וכן הלאה. סט של

מותאמות של פעולות  יש הגדרות ,בנוסף 26מודול של טרמינולוגיות. יש FHIRבעמוד הבית של 

רגילה, אלא הפניה לקוד ולמפת  restלמשל תרגומים לקודים. זו לא פעולת  -שניתן לבצע  אישית

                                                                 
24 http://hl7.org/fhir/downloads.html 
25 .org/fhir/validation.html7http://hl 
26 module.html-hl7.org/fhir/terminology//http: 

http://hl7.org/fhir/downloads.html
http://hl7.org/fhir/terminologies-conceptmaps.html
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ואל איזה מערכת  -, כאשר אפשר לציין גם את ההקשר ואת גרסת הקידוד קוד שנרצה להשתמש בהן

תומך ביכולת הזו  FHIR-בפרטים, אבל חשוב להכיר שכאן לא נתעמק  קוד נרצה לבצע את התרגום.

 מזינים סט פרמטרים ומקבלים חזרה סט פרמטרים מעודכן. -

 

 עץ קבלת החלטות - FHIR-בחירת מנגנון לשיתוף מידע ב

. נסתכל על המדריך של דה וינצ'י, יש שם FHIRשל  CORE-כחלק ממפרט ה הנושא הזה צפוי להכנס

בהחלטה כדאי לבחון מה  27החלטות. עץ קבלתכ שונות לשיתוף מידע, המוצגות גם גישותיאור של ת

למשל האם יש מצבים שבהם תדרש התערבות אנושית בתהליך?  הצרכים שלנו במסגרת השימוש?

עד כמה  גם פירוט עד כמה כל מנגנון שיתוף הוא נפוץ,? ועוד. יש restfulהאם נדרש לעשות חיפוש 

 וכן הלאה. (?ן ספציפילמקרה בוחלשימוש כללי? )האם נועד  הוא ניתן ליישום בצורה רחבה

 

ummaryPatient Snternational I 

מדובר במדריך שהתפתח דרך ארגון הבריאות העולמי ונועד  .IPS-הוא ה מדריך הטמעה נוסף שנבחן

ך בקבלת לאפשר לשתף את המידע הרפואי שלנו בין מדינות באופן סטנדרטי, כדי לתת מענה לצור

 28חופשה.זמן למשל ב -טיפול רפואי מחוץ למדינה 

אלרגיות, בעיות רפואיות, תרופות, חיסונים,  -דיר מה סוגי המידע שנרצה להעביר מג IPS-ה

"דרכון הבריאות" שמדינות שונות מדברות על  פרוצדורות, תוצאות בדיקות מעבדה אחרונות.

כולל תוצאות בדיקה, חיסון, יהיה חלק מהמבנה  ום כחלק מההתמודדות עם הקורונה,להקים כי

 תישהו.הזה מ

                                                                 
27 ehrx/exchanging.html-https://build.fhir.org/ig/HL7/davinci 

 
28 1http://hl7.org/fhir/uv/ips/STU 

 

https://build.fhir.org/ig/HL7/davinci-ehrx/exchanging.html
http://hl7.org/fhir/uv/ips/STU1
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הפתרון הזה נועד להיות בר שימוש במגוון מדינות, לכן נעשה נסיון לא לעשות שימוש בטרמינולוגיות 

 שהן ייחודיות למדינה מסוימת.

שלוקח את כל משאבים הרלוונטיים לסוגי המידע  - FHIR documents-נעשה שימוש בבפתרון 

הסיכום  ת המידע בצורה קריאה.שהגדרנו, ואורז אותם יחד בצורה מסודרת המאפשרת להציג א

 Bundle resourceנוצר  לגבי מי המטופל ומי הארגון שהוא מקור המידע.מעטפת יכלול מידע הזה 

שמכיל את כל המידע, כולל נרטיב. גם אם יש לנו מערכת שלא מבינה את כל עומק המידע, עדיין 

 מידע בסיסי בפורמט קריא.למטפל יוצג 

היה מאד נפוץ, אבל כיום יש הבנה  bundleשאוגרים את המידע כ documents-בעבר, השימוש ב

שלא תמיד מדובר בפתרון הכי מתאים לשיתוף מידע. למשל, אם אני רוצה לדעת מה כל האלרגיות 

מסמכים ולנתח מכל אחד מהם מה הנתונים הרלוונטיים  50לא ארצה לעבור על , של מטופל

 אלרגיות יתן לנו מענה הרבה יותר יעיל.משאב של  Restוהעדכניים בנושא אלרגיות. חיפוש 

. יופיע המפורטים באתר ,יש סט שלם של חוקים בנושא FHIR.29ב documentsנעמיק קצת יותר ב

מידע לגבי יצירת המסמך, הכולל מטאדאטה, וכן היררכיה של נושאים נוספים הכוללים משאבים 

-פשר להשתמש בו לחיפושים ובשא bundle resourceשונים. כל המבנה הזה משוטח והופך ל

messaging .כל היחסים בין המשאבים השונים מתועדים ונשמרים . 

 

                                                                 
29 http://hl7.org/fhir/documents.html 

 

http://hl7.org/fhir/documents.html
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 מתי נשתמש במסמכים? 

יש  ורוצים לשמר תמונה מלאה על המטופל במקום אחד. -כשאנחנו אוגרים מידע לטווח ארוך  

במיוחד בהצגת מידע רלוונטי חוקים קשיחים לגבי אותנטיקציה של המידע, איך להציג את המידע. 

במצבים רבים של שיתוף מידע, היום כבר  שכבר לא משתנה ושאנחנו רוצים לראות בצורה אמינה.

 שתומך יותר במידע מתעדכן. rest-עובדים ב

 נרטיב 

אותו על  לעבדכשאנחנו משתפים מידע, יש סיכוי גבוה שבשלב מסוים הוא יגיע למערכת שלא תדע 

כדי שגם אם המערכת לא  –לכן חשוב שהמידע יהיה קריא לבני אדם  כלל ההרחבות והדקויות שלו.

חשוב שיהיה נרטיב,  –ואו, הגורם המטפל יוכל להבין במה מדובר. במצבים האלה אותו במל מעבדת

שמפרט את הנתונים הקריטיים קלינית ועסקית.  נרטיב יכול להיות מיוצר אוטומטית  html -ב

 מתוך המידע, או להיות מגובש ידנית.

 

PrescribeIT® messaging interface 

  messaging.30מערכת קנדית של בתי מרקחת דיגיטליים, שדרכה נלמד על 

-דרך צד ג'. משתמשים במעבירים מרשמים מיוצר המרשם לבית המרקחת במערכת הזו 

messaging –  להעברת כלל המידע )יוצר המרשם, תוכן המרשם, המטופל( בחבילה אחת. בלי

, אלא בעזרת מערכת מרכזית שעובדת כמו תיבת דואר. התיק הקליני מעביר הודעה restממשק 

 לאינבוקס ומאתר שם את ההודעה. ת המרקחת, בית המרקחת שולח שאילתהלבי

של כלל המידע הרלוונטי, המידע משוטח  Bundleזה  –הודעות הן בעלות מבנה די דומה למסמכים 

. בעיקר נפוץ במצבים של העברת מידע workflowונשלח. בניגוד למסמכים, הודעות תומכות ב

כשאנחנו לא בהכרח יודעים מי הלקוח הסופי של המידע. זה  -בצורה א סינכרונית או לא ישירה 

 .REST-גם למערכות שלא יכולות לחשוף את כל המידע ברלוונטי 

                                                                 
30 https://specs.prescribeit.ca/R3.0/erx/erx.html 

 

https://specs.prescribeit.ca/R3.0/erx/erx.html
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דגש על אותנטיקציה חזקה של נותן  מושם , אלאחתימה דיגיטלית אינה חלק מהמערכת הזו

. אבל אפשר גם להוסיף המקור מערכתשר לחבל במתן המרשם בתוך המרשם, ווידוא שאי אפ

  אם יש בכך צורך בישראל. Bundle-חתימה דיגיטלית ל

 

Structured Data Capture (SDC) – שימוש בשאלונים 

המידע  שאלון חדש. או יצירתמאגר, שימוש בשאלון קיים הנמצא ב מאפשר FHIR בשאלוני השימוש

 .אבל אין חובה כזו יכול להיות מוטמע בתוך התיק הקליני

יש הרבה  כןספקי תיקים קליניים לא מראים הרבה עניין בהטמעת שאלונים מורכבים לתיק, אבל 

בריאות הציבור באפשרויות שגלומות ביכולת הזו. לכן יצרו המחקר ואנשי  קהילתעניין מצד 

שמאפשרת לעשות שימוש בשאלונים, בלי שהתיק הקליני יצטרך להטמיע   SMARTאפליקציית

 אותם. 

אפשר המדריך הזה מ SDC.31נעשה שימוש במדריך ההטמעה של  כעת באפליקציה שאנחנו בוחנים

לגבי המענה הידני על יתר התשובות, אוטומטית לתוך השאלון, מתוך התיק הקליני. פרטים מלא ל

 .השאלון מקושר למשל למערכות הקידוד ומקפיץ תשובות רלוונטיות בהתאם לאפשרויות הקיימות

                                                                 
31 https://lhcforms.nlm.nih.gov 

https://lhcforms.nlm.nih.gov/
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הרבה גמישות  –אפשר לעשות שימוש בשאלונים כדי לבחון מידע בכל נושא, זה מאד רחב. היתרון 

שאלונים הם לא סטנדרטיים, כל שאלון עומד בפני עצמו. אי אפשר  –משתמש. החסרון בממשק ה

לא נדע באיזה שאלה זה נשאל, אם  –למשל לעשות חיפוש כללי להבין אם יש אלרגיה מסוימת 

 בכלל, ואיך מוצגת התשובה.

בה הפיכת תשו: למשל, ייצוא משאבים מתוך השאלון -יש כל מיני יכולות ששאלונים מאפשרים

 בשאלון לאבחנה או מצב רפואי וכן הלאה. מסוימת 

 

Da Vinci Burden Reduction 

והעברת  claimsשל טיפול ב דה וינצ'י מייצרים הרבה מדריכי הטמעה , מתמקדים בשיפור היעילות

 נים.  זו הזדמנות גם להדגים איך כמה מדריכי הטמעה יכולים לעבוד יחד. ממידע בין ממ

תרופה, בדיקת  מורה על מתן, כדי להקפיץ למטפל מידע כשהוא  CDS Hooksנעשה שימוש ב  CRD-ב

ומקפיץ מידע רלוונטי, למשל שתרופה מסוימת לא מכוסה בביטוח, או שצריך  -למטופל  מעבדה וכו'

 . 32אישור על מנת שהיא כן תהיה מכוסה והפניה לטופס האישור

. 34PAS, ו33DTR –ל לעבוד יחד עם שני מדריכים נוספים המדריך הזה עובד באופן עצמאי, אבל יכו

 .US core-שלושתם מבוססים על מדריך ההטמעה הבסיסי של דה וינצ'י, וכולם, יחד, נסמכים על ה

 

 

                                                                 
32 crd-https://build.fhir.org/ig/HL7/davinci 
33 dtr-https://build.fhir.org/ig/HL7/davinci 
34 pas-https://build.fhir.org/ig/HL7/davinci 

 

https://build.fhir.org/ig/HL7/davinci-crd
https://build.fhir.org/ig/HL7/davinci-dtr
https://build.fhir.org/ig/HL7/davinci-pas

