
 

 

 
  תיבה דע אתוסא טקיורפ – םוכיס ח"וד

 FHIR RFP  2022-2021 בבס
 

 תיבה דע אתוסא :טקיורפה םש
 סוטאד ,םייאופר םיזכרמ אתוסא :םיפתוש
 דקומל םידדמ חוויד ללוכה ,םילוח תיבב זופשאל ףילחתכ תיב זופשאל קשממ תריצי :טקיורפה תורטמ
 אתוסאב דקומל חוודמ אוה םהבש ,םייאופר םירישכמו טלבאט תללוכש הכרע לבקמ לפוטמה .ידועיי

 .אתוסאב ינילקה קיתה לא ,FHIR טרדנטסב ,סוטאד תכרעמ תועצמאב
 

 :קשממה תועצמאב םירבועש םיבאשמה

  FHIR resource 

 PHI integration)( Patient לפוטמ

 ,קפוד ,םוח - םיינויח םינמיס לנאפ
 לקשמ ,הבוג ,היצרוטס ,םד ץחל
 )םידדמ אוציי(

observation (vital-signs) 

 PDF( document reference אוציי( באכ חוויד ,גקא תקידב

 תומישר ןוכדעו אוביי( תויושיגר
 )תוימניד

AllergyIntolerance 

 אוציי( לפוטמ לש םיחווידו םינולאש
PDF( 

Observation  
(Questionnaire, questionnaireResponse) 

 
 

 םיטביהל םג וסחייתה ,ךכ ךותב .טקיורפב ךרדה ינבאו טקיורפה ידעי לש עוציבהו ןונכתה תודוא וטרפ אנא
 :םיאבה
 טקיורפה לוהינ §

o ןוגראב טקיורפה לוהינ ןפוא  
 ?טקיורפה שומימו ןונכת לע העיפשה FHIRב הדובעה דציכ §

 תויצרגטניא ברעמה המוד טקיורפל המודבו ןוגראה לש הדובעה תינכתמ קלחכ עצוב טקיורפה
 תועצמאב הנבנ סוטאד ןיבל אתוסא ןיב קשממה .םיקשממ לוהינל תיזכרמ תכרעמ תועצמאב

FHIR façade. יבאשמ ןויפיא לש ךילהת עצוב ,ךכ םשל FHIR םיינילקה םיכרצה לע םינועה 
 לכל המודב ,ןויפיאה סיסב לע עצוב שומימה .אתוסאו סוטאד םע דחי ,FHIR ץעוי םע דחי

 .היצרגטניא טקיורפ
 ?ןויפאל םאתהב טקיורפה שומימו FHIR-ל ןויפאה ךילהת להנתה דציכ §

 םתואש םירטמרפה ונייפוא םסיסב לעש ,םיינילקה םיכרצהו םילוקוטורפה ורדגוה הליחת
 ינילקה קיתהמ ריבעהל שיש םירטמרפו סוטאד תועצמאב אתוסאל ותיבמ חוודמ לפוטמה
 קשממה תא עצבל םירשפאמה FHIR יבאשמ לש ןויפיא עצוב ןכמ רחאל .סוטאד לא אתוסאב
 ליפורפו ילארשי ליפורפ לומ תומיאת הקדבנ .עבקנש שומישה שיחרתב ,יבטימה ןפואב
 קשממב תומאתה וחתופ ןכמ רחאל .הליהקה םע ופתוש וטלחוהו ונודינש תויגוסה .יאקירמא
 .אתוסא לש תרשה ןיבל סוטאד ןיב קשממבו אתוסאמ עדימה תא ץלחמה Intersystems לש

 
 



 

 

 ?ןוגראב םישרדנה םינדיקפתה םהמ ,טקיורפב ברועמ היה ימ §
 םייאופרה םילהנמה ףותישב ,עדימ תוכרעמ ףגאב טקיורפה תלהנמ ידי לע לבוה טקיורפה
 ןויפיא ךילהתב .אתוסא לש תונשדחה ףגאו תיבה דע אתוסא תוריש לש םייביטרטסינימדאהו

 תוכרעמה ילהנמ ,תויצרגטניא יחתפמ ,עדימ תנגה ישנא םיברועמ ויה ןורתפהו םיבאשמה
 ץעוי ברועמ היה ןויפאה בלש לכב .סוטאדב חותיפה ישנאו רצומה להנמ ,אתוסאב תוינילקה

FHIR ינוציח. 
 לש חותיפ תווצו אתוסא לש היצרגטניא חותיפ יתווצ םיברועמ ויה םושייהו חותיפה בלשב
 .סוטאד

 ?טקיורפל םיפתושה תורבחהו םינוגראה ןיב תפתושמה הדובעה התארנ ךיא §
 םיעגונה םישנאה לכ םע עובשל תחא סוטטס תושיגפ תועצמאב השענ טקיורפה לוהינ
 הנודינ בלש לכבש ךכ ,יתרדס ןפואב הלהונ הדובעה .תומישמה לש ףטוש עוציבו ,טקיורפל
 HIGH ינושאר לודימ ןנכות השגהה בלשב .)בויכו תויושיגר ,םידדמ ,לפוטמ( תרחא עדימ תושי

LEVEL עדימה תויושי לש )Resources( התייה ןויפאה תייגולודותמ .תוברועמה Gap Analysis 
 לש FHIR-ה לודימה ןחבנו גצוה :אבה ןפואב טקיורפה לש הטאדה יכרצ ןיבל FHIR לדומ ןיב
 ונודינ ,עדימ תושי לכ רובע .יטנוולרש לככ ,IL CORE לש טופניא תגצה ךות ,עדימה תושי

 םינויד ומייקתה ,ליבקמב .סוטאדבו אתוסאב להונמה הטאדה ןיבל  FHIR לודימ ןיב םירעפה
 תודיחיה לש םייקסע םיגיצנ .עדימ תחטבא תונורתפו הרוטקטיכראה תרדגה ךרוצל םייגולונכט
 .ךרוצ יפל םינוידב ובלתשה אתוסאב תויטנוולרה
 .חותיפל סנכנ םלשוהש ןויפא לכש ךכ ,גרודמ ןפואב עצוב חותיפה

 
o םיפסונ םיבאשמ 

 תרבחמ קינכמ לאינד – ןוגראה ןיבל ץועייה ןיב הדובעה תקולחו FHIR ץועייב תועייתסה §
OUTBURN םושייה ןפואו םיבאשמה לש ןויפיאה ךילהתמ קלח היהו םיליפורפה ןויפיאב עייס 

  .סוטאדבו אתוסאב םהלש
 תדיחי לש היצרפואה תלהנמו יאופרה להנמה – םירחא עוצקמ ימרוג / ינילק תווצ תוברועמ §

 ףגאל ןיטולחל רבע לוהינה ןכמ רחאלו ,תוינילקה תושירדה תא ונייפיא תיבה דע אתוסא
 .עדימ תוכרעמ

 תויצרגטניא טקיורפמ קלחכ עצוב טקיורפה – טקיורפב ושרדנ א"כ דבלמ םיבאשמ וליא §
 רבעמ תוידוחיי תויולע ויה אל – תוכרעמ ןיב היצרגטניא לש תובכשו םיחותיפ ללכש - יטרדנטס
 ףטוש ןפואב עמטומש רצומ סיסב לע עצוב טקיורפה .FHIR תעמטהמ ועבנש א"כל
 םיידועיי תונורתפ תנקתהב ךרוצה תא ךסחש ,HealthConnect – אתוסאב תויצרגטניאל
 .קשממה שומימ ךרוצל

 
 FHIR / IT – םייעוצקמ םיטביה §

o תואבה תויגוסב םייזכרמ םיחקל:  
 תויגוס ,טרדנטסל םיליפורפה לש תומאתהו FHIRל עדימה ןויפא ,ןוגראב םושיי ,היגולונימרט §

  תופסונ
  .תויגרלאו תויושיגר לע עדימ Datos-ל אתוסאמ קשממה תרגסמב ריבעהל שרדנ היה
 םרטו תויושיגר לוהינל ימואל ליפורפ רדגוה םרט ,טקיורפה םושייו ןויפא דעומב :היגולונימרט
 דודיק לע ךמתסהל טלחוה ,ןכ לע .הדובעל תשקובמה תיטרדנטסה דודיקה תכרעמ הרדגוה
 םניאש( םירחא םירמוחל תויושיגר .)ןוילימק( אתוסא תוכרעמב להונמה תופורתל תויושיגר
 תיטרדנטסה דודיקה תכרעמ רדגות רשאכ .ישפוח טסקטכ תורבעומו תודדוקמ ןניא )תופורת
 בלשל היהי ןתינ ,םאות היגולונימרט תוריש רדגוי רשאכו תימואל המרב שומישל תשקובמה
 .טלחויש יטרדנטסה דודיקל אתוסא לש דודיקהמ הרמה ךרוצל תורישה תא ןורתפב

 



 

 

 :סוטאדל אתוסאמ תויגרלא לש עדימ תרבעהל תופולח רפסמ ונחבנ
 ףסונ קשממ חותיפ שרוד – AllergyIntolerance באשמ תמרב שופיח •
 ךופיה( Server-כ דקפתל Datos-מ שרוד – אתוסא י"ע "הפיחד"ב תויגרלאה תרבעה •

 )םידיקפת
 Reverse תייצקנופ שומימ שרוד – PHI קשממב לפוטמה םע דחיב תויגרלאה תרזחה •

Include 
 

 :רחבנש ןורתפה
 םע דחיב תויגרלאה םג ורזחויש שקבל Datos-ל תרשפאמ – Reverse Include תייצקנופב שומיש
  revinclude=AllergyIntolerance:patient_& :רטמרפה תועצמאב ,PHI קשממב Patient-ה
 .FHIR IL תליהקב טקיורפה ףדב ןויפאה ךמסמב טוריפב אורקל ןתינ
 

 
o תוחותפ ורתונש תויגוס ,ןמיע תודדומתהה ןפואו טקיורפה ךלהמב ולעש תומליד 

 :הביסהו ,רזחוה אלש לפוטמ לכ יבגל יוויח שרדנ ,םילפוטמ רפסמ לע שופיחב
 אצמנ אל לפוטמ •
 ימינפ קשממ תלעפהב רוביח תאיגש •

 :ןורתפה
 ההזמ ןויצל extension תפסותב ,Bundle-המ קלחכ רזחומה OperationOutcome-ב שומיש
 לפוטמה

 ,extension-ה אלל .לפוטמה ההזמל האיגש דוק לכ ךיישל ידכב שרדנ extension-ה •
 האיגשה רואיתב קר אטבתהל לוכי לפוטמה ההזמ

 :17 ספוט טקיורפב םג שומישב אצמנ רשא "extension "issue-regards-ב רבודמ •
  http://fhir.outburn.co.il/StructureDefinition/issue-regards 

 
 FHIR IL תליהקב טקיורפה ףדב ןויפאה ךמסמב טוריפב אורקל ןתינ

 
  תונקסמ
  – רתיה ןיבו טקיורפהמ םיחקלהו תונקסמה תא וטרפ אנא
 
 ?טקיורפה שומימ לעו ןונכתה לע העיפשה FHIRב טקיורפה תא שממל הריחבה דציכ §

 םיקשממ שומימ רשאמ רתוי ריהמ תויהל לוכי ,הדימלה תמוקע תמלשה רחאל ,  FHIR ב קשממ שומימ
 ןקתל דמצהל םיסנמ םלוכו תויה ,ןכ ומכ .רתוי רצק חותיפה ךא ,רתוי טרופמו רתוי ךורא ןויפאה .םירחא
 תונורתפמ דומללו םיטקילפנוק םצמצל רשפאמש ןורתפל שארמ רדגומ הוותימ םייק Best Practice-כ
 םירחא םינוגרא לש ןויסינהמ תונהל תונמדזה טעמ התייה הזה טקיורפב .םלועבו ץראב ומשויש םירחא
 .לארשיב ולש תוינושארה לשב
 

  ז"ולו ביצקתל סחיב םייזכרמ םיחקל §
 שרדו ,ליגר טקיורפבמ רתוי ךורא טעמ היהש ,ןויפיאה בלש לע רקיעב העפשה התיה FHIRב העמטהל
 ינוציח FHIR ץועיי םג ללכ טקיורפה .הליהקב םירחא םיטקיורפב תולבקתמה תוטלחה םע םואית
 .שרדנה ביצקתה תא לידגהש
 

 טקיורפה לוהינל סחיב םיינוגרא םינפ םיחקל §
 
 



 

 

 
 הליהקה לומו םינוגרא רפסמ םע ףתושמ טקיורפ לוהינל סחיב םיחקל §

 תויגוסהמ קלח גיצהל יאדכ ונתעדל ,דבעידב .םירחא םינוגרא ףותישב שמומ אל יחכונה טקיורפה
 ,תויזכרמ עדימ לוהינ תויגוס לש טביהב חטשב םייקה בצמל עדומ היהיש ידכ IL CORE תווצל ונודינש
 הליהקה לש תוסחייתהה תא ביחרהל שי ונתעדל ,ףסונב .תונוש תוכרעמ ןיב לפוטמ יהזמ ןוגכ
 רשפא הליהקכ דציכו ,םייאופר םיקיתל סוטאד ומכ RPM תונורתפמ עדימ תרבעה לש םישיחרתל
 )PDF ינפ לע( ןוילימקב עדימ לוהינ לש תויגוס לע רבגתהל
 

 טקיורפה ךלהמב םייתועמשמ םירחא / םייקסע / םיילוהינ םירגתא §
 

  םיפסונ םינוגרא םע הדובע ,טקיורפה לש תוננכותמ תובחרה - ךשמהל תוינכת §
 .ןיא הז בלשב

 
 :אתוסא לש דצהמ םיחקל
 תידימ תלעות אלל קוחר חווטל העקשה הוויה טקיורפה •

 ב םיקשממה שומימ תבוטל חותיפב ןהו ןויפאב דומילב תפדוע העקשה השרדנ – יחכונה טקיורפב –
FHIR:  

 עדימ תוכרעמ ףגאמ םייטנוולרה םימרוגל Outburn י"ע FHIR לש תינושאר הכרדה העצוב •
 לומו  HL7 לש םירמוח תוברל ,תוכרעמה ילהנמלו םיחתפמל FHIR תודוא הדימל ןמז הצקוה •

 סמסטיסרטניא
 תווצל ץעויה לש םיבחרנ םירבסהל ןמז שדקוה ןויפאה תושיגפ ךלהמב •
 סיסב לע ירק ,היצרגטניא רובע אתוסא לש תמייקה תיתשתה לע ורצונ םיקשממה •

 רבסוהש יפכ .םיקשממל אתוסאב םיעובקה עדימ תחטבא יכילהת תרגסמבו סמטסיסרטניא
 התייה ינוציח קפסל םירחא םיקשממ שומימ תמועל יחכונה טקיורפב אתלדה ,ליעל ףיעסב
 .FACADE FHIR-תרוצתב תפטעמה תיינב
 

 :ב יוטיב ידיל אובי ףסומה ךרעה םיאבה םיטקיורפב –
 .FHIR תוירפס לומ הדובעב רבצנש עדי •
 .תופסונ תוכרעמ תבוטל וחתופש םיקשממב רזוח שומיש •
 . FHIR-ה יקשממ סיסב לע םינוגרא ןיב הלועפ יפותיש תריצי •

 
 אתוסא לש פ"תשב לופיט תוינכותו םינולאש בולישל םינויפאב שומיש ונישע – ךרע לש הלחתה –

 .םינוגראה ןיב עדימ תרבעהל יבכמ םע
 

 Server לומ Façade ב הריחב •
 ותוא ןורתיהש ךכ Façade-ב םיקשממל םיבוט קיפסמ םיעוציבה יחכונה שומישה שיחרת תרגסמב –

 .שגרומ היה אל םיעוציב תניחבמ SERVER קפסמ
 הלודג תומכ תשרוד התיה רצקה חווטל SERVER לש הריציב הריחב .הטושפ רתוי הברה הקוזחתה –

 העקשהה ונלש הרקמב .FHIR SERVERה לש םינכדעמה םינונגנמה תיינבב העקשה לש דואמ
 ,םייתדוקנ םיתוריש לש תיתגרדה הינב רשפאמ FACADE דגנמ .תלעותהמ הלודג התיה תשרדנה
  .הקוזחתבו םושייב ,ןונכתב – תויתשתב הלודג העקשה אלל ,ךרוצל םאתהב

 תריצי שרוד היה FHIR SERVERב שומיש .תמא ןמזב ןכדועמ דימתו רוקמהמ עיגמ דימת עדימה –
 םינכדועמ ויהי דימת אל םינותנהש ךכלו עדימ לופכשל םרוג היהש המ ,רוקמה תוכרעממ םינוכדע
 .ןורחאה ןוכדעה עגרל ןוכנ קר אלא ,תמא ןמזל
 



 

 

 FHIR -ב טקייורפה יקשממ תיינבב תוקזוח •
 .תונוש תויושי ןיב בלשל רשפאמש תויושיגר באשמה םע לפוטמ באשמה לש bundle ונרצי –

 םהיניב שי רשא ,הטאד לש םינוש םיטנמלא לש 'תוליבח' רידגהל תרשפאמ bundle לש הרוצתה
 .תולקת רוקחת לע םג ךשמהבו עדימה לש הרובעתה לוהינ לע לקהלו ,תחא השקמכ םייגול םירשק
 רצייל ךרוצה ךסחנ ךכבו העודיו הרורב תויקוח םע רבעומ רשא זראמ אוה bundle הש רידגמ ןקתה
 .יתרוסמ קשממב ומכ דחא רסמב תונוש הטאד תויושי הברהמ בכרומש לברוסמו לודג דואמ רסמ

 REST API-ו JSON לש היצזיטרדנטסה ןיב בוליש תרשפאמ FHIR לש תיטרדנטסה היגולודותמה –
 תרשפאתמה ,ינילק עדימ תרבעה לש היצזיטרדנטס םע ,םיקשממ חותיפב םייטרדנטס םילכ םהש
 .HL7 תרגסמב םויה

 
 :סוטאד לש דצהמ םיחקל
 הרורב הדובע תרגסמ ורצי FHIR לש םיטרדנטסה •

 .םידדצה ןיב קצומ ףתושמ הנכמ רצי )Outburn( לאינד לש ןויפאה –
 לומ לא שממל שקבתמ קפסהו תויה ,כ"דבמ רתוי תיאמצע הדובע רשפא FHIRב שומישה –

 ןוגראה לומ הרישי הדובעב תוחפו שארמ רדגומ טרדנטס לש ןויפא
 Core Product -ב תוברועמ אלל ,היצרגטניאב התשענ סוטד לש דצב הדובעה בור –

 
 האופר יקשממ לש היצזיטרדנטס תארקל דעצכ תמלתשמ העקשה •

 טקיורפב הדימלו הרשכה לש Overhead ורצי  HAPI FHIR תיתשת לש העמטההו דומילה –
 .םיידיתע םיטקיורפב םלתשהל יושעש ,ןושארה

 תואירב ינוגרא םע הלועפ יפותישב וחתופש תולוכיה תא שממל םילוכיו םיניינועמ ונא תעכ –
 .םיפסונ

 


