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 מטרות 1
לקופת חולים מאוחדת,  מסמך זה מתאר תהליך של העברת הפניה של בדיקות דם מאשפוז יום אונקולוגי בשיבא

 .FHIRסטנדרט וקבלת תוצאות הבדיקות ממאוחדת בחזרה לשיבא. האפיון בוצע ב

ממאוחדת לשיבא' אופיין ע"י בית החולים שיבא, קופת חולים  FHIRהתהליך של "בדיקות דם אונקולוגיות במבנה 

 ומשרד הבריאות. FHIR-IL (8400)מאוחדת וכן בהובלת השותפים של הפרויקט: 

טרת המסמך לספק אפיון מפורט ליישום העברת בקשה להפניה משיבא למאוחדת, יצירת ההפניה ע"י מאוחדת מ

, וזאת באופן FHIRושליחת תוצאות הבדיקה ממאוחדת לשיבא. כאמור, התהליך מוגדר על ידי שימוש בסטנדרט 

בריאות נוספים בישראל תוך גנרי אשר יתאים ככל האפשר ליישום במחלקות נוספות בבית החולים וכן בארגוני 

 התאמות קלות בלבד.

( שלבים מקדימים, 1בנוסף ליצירת ההפניה ושליחת התוצאות, המסמך מתייחס גם למסגרת התהליך, הכוללת: )

( שלבי ההמשך לאחר שליחת התוצאות, כגון צפייה 2כגון תנאי הבסיס לבקשת יצירת ההפניה והטריגר לכך, )

( התייחסות למסע הלקוח המושפע מהשינוי 3רך קבלת החלטה לגבי ביצוע הטיפול, )בתוצאות בדשבורד יעודי לצו

 בתהליך.

הכוללים את הנתונים, טרמינולוגיה וקידוד לנתונים,  (FHIR Resourcesהאפיון כולל התייחסות לרכיבי הממשק )

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

 אי פתרונן(.

 תהליך עסקי 2

 בתהליך רכיבים 2.1
 מטופל 2.1.1

 . ומגיע לבית החולים אשר משתתף בתהליך ,אשר משתתפת בתהליךחבר קופת חולים שהינו  בעל ת.זכל מטופל 

והינם  תכנית טיפול במסגרת אשפוז יום אונקולוגיהוגדרה עבורם אשר  למטופלים מיועד רקהתהליך נכון לעכשיו, 

 בעלי תעודת זהות ישראלית.

 ר' פרק "סוגיות פתוחות".. בשלב זה אינו נתמך ייצוג דרכונאיים

 מטפל / גורם מפנה 2.1.2

 , בית חולים שיבא.אונקולוגיאשפוז יום צוות 

התאם לתוצאות ב -צירת התכנית הטיפולית, ובסיום התהליךי -שלב הראשוני של התהליךל.ת מעורבים בהמטפ

ם המחרת את הטיפול האונקולוגי, או שיש צורך ליצור והאם המטופל יכול לקבל ביהחלטה מקבלים הדם בדיקות 

פות לבית החולים בדחילבקש שיגיע  או לבקש ממנו לדחות את הטיפול) ולשנות את ההנחיות טלפוני איתו קשר

 (.וכו'



    
 

 

 
 

  

 תכנית טיפול 2.1.3

 בעת הביקור. מטפלע"י המוגדרת למטופל אונקולוגי התכנית טיפול הינה סדרת טיפולים 

 נדרשות.הדם הובדיקות  סוג הטיפול, כמות הטיפולים, מרווחי הזמן בין כל טיפולהתכנית מפרטת את 

 עד לסיומה. ומשמשת לאורך כל סדרת הטיפולים פעם אחת נרשמתהיא  :במצב בו אין שינויים בתכנית

בדיקות או שלב של למשל בעקבות תוצאות  לעיתים המטפל יחליט על שינוי כלשהו :במצב בו יש שינוי בתכנית

 את השינוי. CATO בשם במערכתבטיפול, ואז המטפל יעדכן מוגדר 

 בדיקות דם 2.1.4

 כפי שמפורטות בתכנית הטיפול, צריך לבצע בדיקות דם, המטופל באשפוז יום אונקולוגי בטרם קבלת טיפול

הזמנים הדרוש, לא ניתן לבצע  בשלמותן ובטווחביצוע הבדיקות . ללא פרק הזמן שהוגדר לו בפרוטוקולבמהלך 

 את הטיפול.

  .או באותו היום בבית החולים ,בקופת החוליםמראש הבדיקות יכולות להתבצע 

. עבור כל מטופל, בהתאם לתכנית הטיפולית מתוך רשימת בדיקות מוגדרת מראשבתהליך זה הן הבדיקות 

 .שנקבעה עבורו, יקבעו בדיקות הדם הדרושות לטיפול

 י.כמגדיר עבור כל בדיקה קוד מזהה חד חד ערכל ארגון בריאות 

בה יוגדרו הבדיקות ו שלתנוהל טבלה מרכזת  , בכדי ליצור שפה משותפת אחת עבור הקופה וביה"ח,לנובמקרה ש

 עבור כל בדיקה: קודים 3

( קוד מקומי של מאוחדת, כפי 2פנימית של ביה"ח, ) ( קוד מקומי של שיבא, כפי שמנוהל במערכת מעבדות1)

 .LOINCקידוד  ממערכתבינלאומי  ( קוד סטנדרטי3שמנוהל במערכת מעבדות פנימית של הקופה, )

 בקשה להפניה 2.1.5

 לבדיקות דם הדרושות לביצוע טיפול אונקולוגי ע"י בית החולים.  ותלהפני ותיצירת בקש

 בבית החולים עבור ביצוע הבדיקות בקופת החולים.יוזם הבקשה הינו המכון האונקולוגי 

הטיפול תיווצר בקשה ליצירת הפניה בשיבא,  ימים לפני 2-6. זימון תורים על פי מערכת –הטריגר ליצירת הבקשה 

ללו ויזהה בטווח הימים ה Q flow -בדיקה מול מערכת הממשק אוטומטי יבצע  ותישלח לקופת חולים מאוחדת.

 למאוחדת. הפניות שטרם נשלחו

 .קות הדם בימי חמישיבחלק מפרוטוקולי הטיפול ניתן לבצע את בדיבמקרים בהם הטיפול מתוכנן ליום ראשון: * 

הנחיות מדוייקות ימסרו למטופל בעת  יום הטיפול בשיבא.בשאר המקרים המטופל יאלץ לבצע בדיקות דם ב

 קהילה.קביעת פרוטוקול הטיפול. בכל מקרה תיווצר הפנייה ב

בהתאם לתכנית הטיפולית אונקולוגי, תיווצר בקשה להפניה, ה טיפולהעבור כל בדיקה שיש לבצע בטרם קבלת 

 נקבעה לו.ש



    
 

 

 
 

  

, אלא אם המטפל מבצע עדכון יזום במהלך של אותו המטופלהטיפולים  סדרתעבור  ותקבוע ןלהפניה הינ ותהבקש

 .בהתאם ישתנו ותאותה הסדרה, ואז ההפני

 הפניה 2.1.6

 בקשה להפניה שהתקבלה מבית החולים לקופה.על בסיס ה ההפניה נוצרת

 מספר ההפניות שיווצרו יהיה זהה למספר הבדיקות הדרושות לאותו המטופל.

 עבור אותו המטופל, בהתאם להנחיות שניתנו ע"י המכון האונקולוגי. אחד לביצועבדיקת דם  קודכוללת  כל הפניה

קות )ישנה אפשרות שרופא המטופל לא יכול לבצע את הבדישל הקופה, ללא יצירת הפניה במערכת המעבדות 

 לבדיקות, אך אז התוצאות לא ישודרו אוטומטית לבית החולים(.המשפחה ירשום הפניה 

 

 ארגון בריאות 2.1.7

רגון בריאות במסגרתו מוענק הטיפול האונקולוגי, החל מקביעת התכנית הטיפולית, הפקת א -בית החולים   

.מעקב אחר המטופלבפועל ו, מתן הטיפול הבקשה להפניה לבדיקות דם  

 

 ארגון מבטח 2.1.8

 .הפניה לבדיקות דם עבור מטופלים אונקולוגייםאשר מקבלת את הבקשה ליצירת  קופת החולים

 תן.ברגע קבלבמסגרתה יבוצעו הבדיקות לפני קבלת הטיפול, וישלחו חזרה לבית החולים 

 

 טבלת המרה 2.1.9

 רשימת בדיקות הדם הינה רשימה מוגדרת וסגורה. 

בין הארגונים  אין התאמה בין הקודים הללו .הן בבית החולים והן בקופהמשלה, קוד פנימי  קייםלכל בדיקה 

 השונים.

 .LOINCגם קוד סטנדרטי מסוג  , בנוסף לקוד המקומי שלה,כל בדיקהעבור  יוגדר ,FHIRשמירה על תקן כחלק מ

כך תנוהל רשימת בדיקות מלאה הכוללת את כל הבדיקות הרלוונטיות, עם קודים מקומיים )של בית החולים ושל 

 הקופה( ועם קודים סטנדרטיים.

ל ארגון בינם ובין כ -המשתתפים בתהליך ובהמשך שפה משותפת בין שני הארגוניםטבלת ההמרה תאפשר 

 .FHIRבריאות נוסף שיעמוד בתקן של 

 בטבלת ההמרה!צריך להתבצע גם בהגדרות של ההפניה וגם ששינוי/עדכון ברשימת הבדיקות  יש לשים לב

 



    
 

 

 
 

  

 תוצאות הבדיקה 2.1.10

 קבלת הטיפול.לתוצאות הבדיקה הכרחיות כתנאי 

  התוצאות יועברו להחלטת רופא מהמכון האונקולוגי. – לטיפול המוגדריםבמידה והתוצאות חורגות מהערכים 

 

 תנאי יסוד לקיום התהליך 2.2
 

 בבית החולים 2.2.1

  בעלת יכולת לנהל טבלאות המרה ותחזוקתן ע"י נציגים של  ,בית החוליםסביבת אינטגרציה וממשקים של

  .בית החולים

 .ניהול של שייכות לקופה בקהילה עבור המטופלים ברשומה הרפואית בבית החולים 

  התוצאות ותקשורת התקדמות התהליך מרגע יצירת ההפניה ועד לקבלת להצגת  תייעודי תצוגהפיתוח

 .עם המטופל

  הבדיקות הדרושות למטופל בהתאם לתכנית הטיפולית שנקבעה לו.יכולת לשלוף את 

 .יכולת לשמור את התוצאות של המטופל בתיק הרפואי שלו 

 בקופת החולים 2.2.2

 ע"י נציגים של  ותחזוקתןהמרה  אותסביבת אינטגרציה וממשקים של הקופה, בעלת יכולת לנהל טבל

 הקופה.

 בעלת יכולת  קופהסביבת אינטגרציה וממשקים של הtraceability  ותחקור תקלות, קבלת שגיאות

 לבית החולים. והעברת מסרים בהתאמה

 

 

 

  



    
 

 

 
 

  

 תיאור התהליך 2.3
 

 על פי המצב כיוםהתהליך 

כיום חלק מהמטופלים מבצעים את הבדיקות בקופה, מראש, וחלקם מבצעים את הבדיקות בבית החולים ביום 

 הטיפול.קבלת 

 הפנייה:

 אינו ממוחשב או מנוהל באופן מסודר. לבדיקות דםליצירת הפניה כיום התהליך : בית החולים

למשרד  הרופאעובר ממשרד המטופל . CATOבמערכת  אותה ןומזייוצר תכנית טיפול רופא במכון אונקולוגי 

 ומקבל ממנה הנחיות לבדיקות הדרושות טרם טיפול.האחות האונקולוגית 

מרופא המשפחה ולבקש  מטופל יוכל לבצע את הבדיקות הוא צריך לפנות לקופת החוליםבכדי שה: קופת החולים

 שקיבל מבית החולים. ההנחיותעל בסיס  את ההפניה לבדיקות להזין

 תוצאות הבדיקה:

טרם הגעתו לאשפוז יום ולהציגן בביה"ח ביום  : באחריות המטופל לדאוג להפיק את תוצאות הבדיקותקופת חולים

 הגעתו לטיפול. 

מקבל את תוצאות המעבדות רק במעמד הגעתו של המטופל פיזית לאשפוז הצוות המטפל בביה"ח : בית החולים

יום. כך שגם אם יום קודם לכן התקבלה אצל המטופל תוצאה לא תקינה או שאחת התוצאות חסרה, אין לצוות 

מטופלים עלולים להגיע לאשפוז יום ומיד להישלח לביתם ללא קבלת טיפול. מצב . מראש המטפל דרך לדעת

 המלווה ועומס אצל הצוות.היוצר תסכול אצל המטופל, 

ויאלצו להמתין בעקבות חוסר היעילות של התהליך, חלק מהמטופלים יעדיפו לקיים את הבדיקות בבית החולים, 

יתכן שהתוצאות לא יאפשרו קבלת טיפול והמטופל ת. גם במקרה זה ושעות עד לקבלת התוצא 3 -בין שעה עד ל

 ישלח הביתה.

 

 

 מתוכנןהתהליך על פי ה

תכנית אוטומטית ייעודית לכך,  .CATOאותה במערכת  ויזיןתכנית טיפול  יצור: רופא במכון אונקולוגי בית החולים

ימים עד  6נקבע לעוד לאשפוז יום אונקולוגי, אשר תור  וברגע שתזהה תוריםהמערכת זימון תדגום אחת ליום את 

תיווצר בקשה נפרדת ( ת, כך שעבור כל בדיקה/סוללה )קבוצת בדיקובקשות להפניה, היא תיצור אוטומטית יומיים

 .אוטומטית לקופת החולים ולהפניה ישלח ותהבקש בהתאם לתכנית הטיפול שהוגדרה.להפניה לבדיקת דם, 

  (.loincסטנדרטי )מסוג  סוללה/בדיקה וקודמקומי של שיבא  סוללה/הכל הפניה תכיל קוד בדיק

. בתום יצירה את ההפניותובהתאם תיצור  ,ותבקשאת כל המערכת המעבדות של הקופה תקבל : קופת החולים



    
 

 

 
 

  

מסר  הקופה תשלח -במידה והיתה בעיה בעת היצירה .שנוצרה בהצלחהמסר לביהח תשלח מוצלחת הקופה 

 שגיאה ולא תיצור את ההפניה.

וקביעת טיפול התכנית  כל המידע יתעדכן מתוךבכדי שההפניה תיווצר, המטופל לא יצטרך לבצע שום מהלך יזום 

 תור לטיפול.ה

ללא  ,תיווצר עבורו אוטומטית הפניה באותו האופןבתור הבא שהמטופל יקבע, במסגרת אותה תכנית טיפולית, 

 התערבות ידנית של אף גורם.

 כהפנייה דחופה." ובנוסף תסומן במערכת של הקופה urgentההפניה תיווצר עם סטאטוס מסוג "

, כך שכל ההפניות מאותו בית (IL CORE -ייוצג ע"י קוד ארגון בריאות של בית החולים )עפ"י ה יוזם ההפניה

 .התוצאותישלחו כל ה ואליו שאותו הגורם ממנו נשלחה הבק במסגרתחולים יוגדרו 

עבור אשפוז יום ייעודי  דישלחו מהקופה לבית החולים ויוצגו באופן מרוכז בזמן אמת בדשבור תוצאותה: בית חולים

לעבור על טווח שיוגדר מראש. כך שצוות אשפוז יום יוכל בדיקות יסומנו כתקינות או כחריגות על פי  אונקולוגי.

אשר דורשות פעולה מול , החריגות תוצאותאופן מסונן בלפני הטיפול, ולצפות בשיום ב אחה"צהתוצאות בשעות 

  המטופל.

שיתכן  לפני יום הביקור( ימים 4-עד לבמשך זמן ממושך ) בו לא תיווצר הפניה באופן אוטומטי,נדיר * במקרה 

מערכת הממשקים של שיבא תוציא התראה למחלקת אשפוז יום אונקולוגית השבתה של השירות,  וצר עקבונ

 לעדכון המטופל לפי הנוהל הקיים כיום.

  



    
 

 

 
 

  

 העסקיהתהליך  2.4

 מהגעת המטופל לקבלת תכנית טיפוליתהחל  העסקי,מההיבט להלן דיאגרמה המתארת את זרימת שלבי התהליך 

 מהקופה.בדיקות העל בסיס קבלת תוצאות ביום שלפני הטיפול ועד להחלטת הרופא המטפל  ,יתמחלקה האונקולוגב

 

 , כאשר העמודה השמאלית מייצגת את המטופל.* כל עמודה מייצגת גורם אשר משתתף בתהליך

 :(Service Request) יותההפנ לא נוצרובמקרה ו **

 יידע את שיבא.מערכת התראות של מאוחדת ת .1

ימים לפני מועד התור  6יחזרו על עצמם בין  הניסיונות. ישלחו פעם נוספת בקשה ליצירת הפניות שיבא .2

 ועד ליומיים לפני המועד.

התראה לגורם האחראי ישלח תבקופה, ו הפניות עדיין לא נוצר ימים לפני מועד התור שלושהובמקרה  .3

עם המטופל טלפוני נקולוגיה יצור קשר נציג מאו בשיבא, מטעם היחידה לאשפוז יום אונקולוגי. במצב זה,

 .כדי שיפנה איתה לרופא המשפחה לצורך יצירת הפניה בקופה ותהדרוש רשימת הבדיקותויעביר לו את 

  שנהוג כיום.התהליך יפעל כפי  -במקרה בו יהיה כשל מערכתיכלומר, 



    
 

 

 
 

  

 תקשורת מול המטופל 3
 

 .תהליך בדיקות הדםשינוי של ומתמקד ב מתאר את התהליך מנקודת מבטו של המטופלמסע הלקוח 

הנחיות לטיפול(, ממשיך במאוחדת )בדיקות הדם( ומסתיים שוב בשיבא מסע הלקוח מתחיל בשיבא )קבלת 

 מספר תהליכים מעורבים. ל שלב כזה ישכסביב  )קבלת הטיפול(.

חדת יצרו בשיתוף פעולה שיבא + מאוהוחלט ש –המטופל השינוי מבחינת  של משמעותוה התהליךלצורך תיאור 

 התהליך החדש.להנגיש למטופלים מידע אודות  כדידף הסבר עם כל הפרטים, 

 הנוכחי )ללא אוטומציה( עדיין נשמר וקיים. יש לציין כי התהליך * 

להגיע לאשפוז יום האם להגיע לקופה ולממש את ההפניה האוטומטית שנוצרה עבורו, או  מטופל יוכל לבחור

 .צע במסגרתו את בדיקות הדםולב

 

 שיבא – תקשורת מול המטופל 3.1
 

 דגש על השינויים בתהליך כפי שמנוהל היום:להלן התייחסות לחוויית המטופל בשיבא, ב

 .התאמת תוכנית טיפולים למטופל תמשיך להיות פנים מול פנים 

 ( שיפור משמעותי לעומת המאוחדתיצירת הפנייה תתבצע אוטומטית בקהילה .) כך שהמטופל  הקייםמצב

 לרופא המשפחה ע"מ לקבל הפנייה לבדיקות דם.לא צריך לדאוג יותר לפנות 

 התוצאות יתקבלו יום לפני הביקור של המטופל. שיפור קבלת תוצאות בדיקות הדם תהיה אוטומטית ו

שהמטופל לא צריך לדאוג להביא ולהדפיס את תוצאות הבדיקות איתו  ךמשמעותי לעומת המצב הקיים כ

 ביום האשפוז.

 ומהמלווה שלו קבלת ההחלטה אם לקיים את הביקור מתבצעת יום לפני הביקור ובכך נחסך מהמטופל 

לרבות יצירת קשר ועדכון  במידה ותוצאות בדיקות הדם אינן מאפשרות מתן התרופות ,הגעה שלא לצורך

 המטופל.

 

 מאוחדת – תקשורת מול המטופל 3.2
 

ופעולות עצמאיות של  דיגיטלייםהמטופל המשלבת אמצעים  לחווייתקופת חולים מאוחדת מובילה תהליך רוחבי 

יצטרך לאותה מהפכת שירות והמטופלים יוכלו להשתמש בכלל הזה  הפרויקטבערוצים השונים. מטופלים 

, תזכורות, התראות ם לרשותם לרבות זימון התורים, חתימה על הסכמה מדעתשעומדי הדיגיטלייםהערוצים 

 .הדיגיטלייםקבלת התוצאות בערוצים ו

 להלן התייחסות לחוויית המטופל בקופת חולים מאוחדת, בדגש על השינויים בתהליך כפי שמנוהל היום:

 המטופל יקבל הודעה לחתימה על הסכמה מדעת לשליחת תוצאות בדיקות הדם לשיבא 

 מטית במערכת לרבות תזכורת לקביעת תור.המטופל יקבל התראה ברגע שמוקמת לו הפנייה אוטו 



    
 

 

 
 

  

 כמה אינו מסכים להעביר את המידע בשיבא )דחיית ההסכמה מדעת(, תועבר למטופל הס אם המטופל

דחיות, המערכת תפסיק להעביר את הבקשה  3מדעת נוספת בעת הקמת ההפניה הבאה. לאחר 

 לשלוח את ההסכמה מחדש.של תקופת סינון ולאחר מכן התהליך יחזור לחתימה. יופעל מנגנון 

  מסרים ללקוחות, של מאוחדתתשלח בקשה למערכת , ההפניהלאחר יצירת. 

  כלומר  חדת.ומאלפי לוגיקת השירות של הבקשה מערכת ניהול מסרים ללקוח של מאוחדת, תנהל את

 , לאיזה טלפון, לאיזה בן משפחה ...למי שולחים מסר מסוג של סמס או טלפוני

  מערכת וברגע שתגיע תוצאה, אותה המסרים ללקוח האישור ירשם במערכת יסכים, ברגע שהלקוח

 .התשובה המתאימהתחזיר את 

 

 

 פתרוןתפיסת  4
 

 תשתית מידע מערכת אופק/ איתן 4.1
שר אמערכת איתן( -בבית חולים שיבא, ככל בית חולים ממשלתי מותקנת מערכת אופק )וגרסתה החדשה 

לכאורה, ניתן היה לצפות כי תוצאות בדיקות הדם יגיעו מקופת החולים משמשת לשיתוף מידע בין ארגוני בריאות. 

על במכון האונקולוגי, מערכת זו לבית החולים בתהליך זה. יחד עם זאת, וכפי שמוכח בשטח בשנים האחרונות בפו

 לא יכולה לתת פתרון לדרישה העסקית מהטעמים הבאים:

. כלומר, תוצאות בדיקות הדם לא מגיעות  PDF בבדיקות דם באופק/ איתן במסמך הצוות הרפואי צופה .1

. לדוגמא, , ואי אפשר לבנות תהליך של קבלת החלטות לביצוע הטיפול על בסיס המידע המגיעכדאטה

עם נתוני זימון תורים וליצור יישום של תהליך יעיל כדי יקט הנוכחי לא ניתן להצליב נתוני בדיקות בפרו

  .לסנן תוצאות ומטופלים שלא יוכלו לקבל טיפול ולהודיע להם

התיעוד ולכלול גם תוצאות בדיקות דם שלא נחוצות לתהליך, אך על מנת לשמור על שלמות המידע ו .2

 . PDFבוצעו בכל מקרה בדגימה, יצורפו לתוצאות גם מסמך 

אית"ן עוברים בין פעם לפעמיים ביום )תלוי קופה(. בחלק לא קטן מערכת אופק/ הנתונים שעוברים ב .3

ם הוא בפני עצמו לא מתעדכן שג ,BI מהמקרים, נתונים לאיתן מועברים מהקופות ממחסן נתונים של

יר ', לכן, קיים סיכון סבבדיקות הדם המבוקשות לפני טיפולים אונקולוגיים הן 'טריות. לעומת זאת, אונליין

 שלא יועברו תוצאות בדיקות הדם הנחוצות להחלטה האם לקיים טיפול במועדן.

 

דרישה עסקית של הפרויקט  להתבסס על מערכת אופק/ איתן כדי ליישם על כן, אין כל אפשרות מעשית

 ותהליכים רבים דומים נוספים.

 FHIRמודל נתונים  4.2
4.2.1 ServiceRequest - הפניה 

 .)ספירת דם( CBCשל  סוללהשל ההפניה נוצר עבור כל בדיקה בודדת או עבור  ServiceRequest -ה

ServiceRequest.code .יכיל את קוד הבדיקה/סוללה לביצוע 

  אשפוז יום אונקולוגי.: זימון תור להטריגר ליציר

בטווח  עבור התורים .ימים 2עד  6 שנקבעו לעודתורים  ותאתר Qflowעל מערכת  בכל יום תכנית אוטומטית תרוץ



    
 

 

 
 

  

  ., מביה"ח לקופההבדיקות הכלולות בתכנית הטיפול שלהפניות בקשות ליווצרו אוטומטית  הקרוב

מאגד בקופה )מתואר בסעיף הבא(, ומוחזרות לשיבא בסיום התהליך  SRהבקשות הופכות להפניות בעת קבלת 

 שמועבר מהקופה לביה"ח. Bundle -כולו, כחלק מה

 .ת ההפניה, בהתאם לתהליך שהוגדר עבור בדיקות דם אונקולוגיותלהלן שרטוט של השלבים בהם מעורב

 ServiceRequest (SR) - הפנייה

 

 

  

עבור  ליצירת הפניה שליחת בקשה - שיבא

 (CBCאו סוללה ) בדיקה בודדת כל

של  RS -סטאטוס ה 

 ההפניה

 active -נוצר ב

ללא  קבועונותר 

 שינוי

 , יצירתמאגדה SR -עם קבלת ה – מאוחדת

 הבקשות  כללבדיקות מעבדה עבור ות הפני

 ביצוע הדגימה – מאוחדת

 Observation / תוצאות – מאוחדת

כוללת גם  לביה"חהתוצאה שנשלחת 

 .קישור להפניה על בסיסה בוצעה

T1 

 שליחת עדכון 

 שיבאל

T2 

שות, בסיום שליחת כל הבק – שיבא

 (הבאר' סעיף ) שלהן שליחת ישות מאגדת

 

של  RS -סטאטוס ה

 ההפניה

 activeנותר 

 ללא שינוי קבוע

 Bundle /בסיום מידע חוזר  – מאוחדת

  התהליךשוב בסיום ההפניות נשלחות 



    
 

 

 
 

  

4.2.2 ServiceRequest - מאגד 

 .לאסוף את כל הבקשות להפניה כמארז אחדהמאגד נועד  ServiceRequest -ה

 , יצירת אירוע אחד לצורך יצירת הפניה במערכת המעבדות. הוא מאפשר יצירת תהליך של טרנזקציה

שמעה ששיבא מכלומר קליטה שלו במאוחדת נשלחו, המאגד מהווה אינדיקציה לכך שכל ההפניות  SR -בנוסף, ה

 ת להפניות.סיימו להעביר את כל הבקשו

בקשות שאמורות היו כל ה מתבצעת גם בדיקה שאכן ,המאגד SR -להפניה המקושרות לעל בסיס הבקשות 

למקרה שהתקבלו משיבא. התייחסות להגיע אכן הגיעו בפועל, כך שכמות הקישורים במאגד זהה לכמות הבקשות 

 (.DiagnosticReport) 4.1.5ר' סעיף  -בו ישנה אי התאמה

 עבור אותו המטופל במסגרת אותה תכנית טיפולית. סיום שליחת כל הבקשות להפניית מעבדהטריגר ליצירה: 

" active" -. יווצר כהסטאטוס יהיה קבוע ,, כמו בהפניה רגילהגם במקרה הזהשל בדיקה,  פניהלבקשת ה בדומה

 ישתנה לאורך התהליך.ולא 

 , בהתאם לתהליך שהוגדר עבור בדיקות דם אונקולוגיות.המאגד SR -ה להלן שרטוט של השלבים בהם מעורב

 ServiceRequest (SR) - מאגד

 

 

  

עבור  ליצירת הפניה שליחת בקשה - שיבא

 (CBC)בדיקה בודדת או סוללה כל

 

 דהמאג SR -בעת קבלת ה – מאוחדת

 הבקשות להפנייה שנשלחומתבצעת בדיקה ש

 אגדמשיבא זהות להפניות שמצויינות במ

 .(erviceRequest.basedOn אלמנט:)ב

 ווצרו הפניות בקופה.י -אם הכל תקין

  4.1.5ר' סעיף  -ישנה בעיהש למקרה

 

T1 

 SRנוצר בסיום שליחת כל הבקשות,  – שיבא

מאגד, הכולל בתוכו קישור לכל אחת מבקשות 

 סוללה/ההפניה

 

של  RS -סטאטוס ה

 המאגד

 active -נוצר ב

ללא  קבועונותר 

 שינוי

 

 + קבלת תוצאות ביצוע הדגימה – מאוחדת

T2 דוח מסכם /  – מאוחדתDiagnosticReport 

 נשלח כחלק מהדוח המאגד SR-קישור ל

 RS -סטאטוס ה

 מאגד

 activeנותר 

 קבוע ללא שינוי

 Bundleמידע חוזר בסיום /  – מאוחדת

 נשלח שוב בסיום התהליך המאגד  SR -ה

 שליחת עדכון 

 שיבאל



    
 

 

 
 

  

4.2.3 Observation – בדיקה בודדת 

 תוצאות הבדיקה.מייצג את  Observation -ה

 .מהקופה לבית החוליםותישלח מיד עם היווצרה  משלה Observationתיוצג באופן נפרד ע"י  תוצאהכל 

 : קבלת תוצאת בדיקה במערכת מעבדות של הקופה.Observationטריגר ליצירת 

בודדות + : שהתקבלו בתוכו את כל התוצאות של דוח מסכם, אשר יכלולבסיום קבלת כל התוצאות ישלח ריסורס 

 .()התייחסות אליהן בסעיף הבא תוצאות סוללה

 ך שהוגדר עבור בדיקות דם אונקולוגיות., בהתאם לתהליות התוצאותלהלן שרטוט של השלבים בהם מעורב

Observation (Obs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במקרים נדירים,  הוא ישמשו" canceledהינו " Observation -לנהל עבור הסטאטוס נוסף שהוחלט * 

בביה"ח ובקופה עדכון מסוג זה ילווה בתהליך המקובל כיום  במידה וידרש לבצע ביטול תוצאה ששודרה.

 יידוע המטופל, עדכון מערכות וכו(.עבור מצבי ביטול )

 ,תוצאה של בדיקה בעת קבלת – מאוחדת

 .Observationעבורה  נוצר

 תנשלח ובמקביל קופהב התוצאה מתעדכנת

 , למחלקה האונקולוגיתשיבאל

, יעודי לדשבורדהתוצאה קולטים את  – שיבא

  בתוצאה.לצפות  ניתן באמצעותו

 

תוצאות שיחרגו מהטווח התקין לצורך ביצוע 

 רק בחריגים.לצפות  שניתןך כ ,יסומנו הטיפול

  bsO -סטאטוס ה

 final -נוצר ב

 *ונותר קבוע ללא שינוי

T1 

  bsO -סטאטוס ה

 finalר צנו

 ונותר קבוע ללא שינוי*

 DiagRep -ה סטאטוס

 4.1.5ר' סעיף 

T2 

התהליך חוזר 

על עצמו עבור 

תוצאה של כל 

 בדיקה

לאחר קבלת 

כל תוצאות 

 הבדיקות

 DiagnosticReportדוח מסכם /  – מאוחדת

גם כחלק  יםנשלח כל התוצאותל יםקישור

 המסכם מהדוח

 Bundleמידע חוזר בסיום /  – מאוחדת

 שוב בסיום התהליך  ותנשלח כל התוצאות



    
 

 

 
 

  

4.2.4 Observation – ( סוללהCBC) 

 .יישות מאגדת עבור כל רכיבי הסוללהכמשמש של הסוללה  Observation -ה

 אלמנטיכיל באשר אחד  ראשי Obsיווצר  :פעהההש. בסוללה תיוצג( CBCספירת דם )בתהליך הזה הוחלט ש

Observation.code  יהיו בו תוצאות אלא קישורים לכל אחת מתוצאות הסוללה., ולא קבוצת הבדיקותשל קוד 

ראשי  Obsכלומר תיווצר היררכיה של  ,הראשי של הסוללה Obs -ל רמה אחת מתחת עצמן יווצרוהתוצאות 

 .ספציפייםים Obsומתחתיו 

, יוגדר באמצעות אלמנט בשם ןראשי שלהה Obs -הלבין  CBC -של תוצאות ה Obs -הקשר בין ה

Observation.hasMember –  מערך אשר יכלולreference  ל שלכל אחת מהתוצאותCBC. 

  במערכת מעבדות של הקופה.מתוך הסוללה,  ראשונהטריגר ליצירה: קבלת תוצאת בדיקה 

או בתישאול של טיפולית, העבור התכנית לאחר קבלת כל התוצאות של הפאנל לביה"ח:  Obs -טריגר לשליחת ה

 החוזר מהקופה לביה"ח. Bundle -כחלק מה, ביה"ח את הקופה

 (CBCתוצאות ספירת דם )להלן שרטוט של השלבים בהם מעורבות 

Observation (Obs) - CBC 

 

 

  

 דיקהבשל  ראשונה בעת קבלת תוצאה – מאוחדת

 :ספירת דם מתוך מקבץ בדיקות של

 )פאנל( עם קוד סוללה, ראשי Observationנוצר ( 1)

 .CBCשל 

  .עבור התוצאהספציפי,  Obs( נוצר 2)

 .שיבאלמיידית נשלח  הוא -  

תוצאה, ה של Obs -הראשי נוצר קישור ל Obs -ב -  

 .hasMemberבאמצעות אלמנט 

 סוללה Obsסטאטוס 

 minarypreli -נוצר ב

 

T1 

T2 

התהליך חוזר 

על עצמו עבור 

 תוצאהכל 

 לאחר קבלת

תוצאות כל 

CBC  

של ויותר  שנייהתוצאה  בעת קבלת – מאוחדת

 .2חזרה על סעיף  :בדיקה מסוג ספירת דם

 -, ישלח התוצאות הפרופיללאחר קבלת כל  – מאוחדת

Obs  הושלם"עם סטאטוס  שיבאלהראשי" 

 DiagnosticReportדוח מסכם /  – מאוחדת

 נשלח כחלק מהדוח המסכם הראשי Obs -ל קישור

 Bundleמידע חוזר בסיום /  – מאוחדת

 שוב בסיום התהליך  יםנשלחראשי  Obs+ כל התוצאות 

 סוללה Obsסטאטוס 
 

בסיום קבלת כל 

התוצאות הוא 

 finalמתעדכן ל: 



    
 

 

 
 

  

4.2.5 DiagnosticReport 

 דוח תוצאות מסכם.

הפניה המאגדת )הכוללת את רשימת הקודים ל ,לכל תוצאות הבדיקותמשמש כמעטפת  DiagnosticReport -ה

  .PDF -ולמסמך ה (המבוקשותהמלאה של כל הבדיקות 

לחת/השלמת התהליך מהצד של משמש אינדיקציה עבור הצ DiagnosticReport -בנוסף, הסטאטוס של ה

קבלת  (2)המאגד,  SR -קליטה תקינה/לא תקינה של הבקשות להפניה או ה( 1), כלומר ישקף מצבים של: הקופה

( 4, )של המטופל להעברת תוצאות מהקופה לביה"ח קיום הסכמה/אי הסכמה( 3), תוצאות בדיקה מלאות/חלקיות

 . הרפואי של המטופל במערכת "קמיליון"אשר ישמר בתיק תוצאות בדיקות המעבדה למטופל של  PDFמסמך 

 .הבקשות להפניה שנשלחו מביה"ח לקופה שהתקבלו כלטריגר ליצירה: ברגע 

 לתהליך עבור בדיקות דם אונקולוגיות. , בהתאםDiagnosticReport -ה להלן שרטוט של השלבים בהם מעורב

 .הבקשות להפניה שנשלחו מביה"ח לקופה

 , בהתאם לתהליך עבור בדיקות דם אונקולוגיות.DiagnosticReport -ה להלן שרטוט של השלבים בהם מעורב

DiagnosticReport (DiagRep) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

T2 

בעת קבלת 

 התוצאות

כל  שמתקבלותברגע יצירה:  – מאוחדת

עדיין  DiagRepנוצר בקשות ההפניה מביה"ח 

 .ריק מתוצאות

תהווה אינדיקציה שכל  שיבאשליחה שלו ל

 התקבלו בקופה.ההפניות 

חת ההפניות, או יותר, אנדיר בו  במקרה

הדוח  - מערכתי "נפלה" בדרך בעקבות כשל

 ת שגיאהוביה"ח יקבל הודע המסכם לא יווצר,

 על הכשל ביצירת ההפניות.

 

ברגע שמתקבלות כל תוצאות הבדיקות 

 דוח מסכם – DiagRepo -בקופה, נוצר ה

בתחתית  למעט מקרה חריג המתואר*)

 .(התרשים

( לכל reference) קישורכולל בתוכו גם  הדוח

תוצאות המסמך את  וגםאחת מהתוצאות 

(PDF ,)המידע עבורו כל בכך הוא מרכז את ו

 הופקה ההפניה.

 agRepoiD -סטאטוס ה
 *registered -נוצר ב

 

 

 

ביה"ה  -במצב של כשל* 
ישדר מחדש את ההפניות 

 לקופה.

 iagRepoD -סטאטוס ה

במקרה שלא התקבלה 

הסכמת המטופל, 

הסטאטוס ישתנה ל: 

canceled 

תקבלה במקרה ש

הסכמה והתקבלו כל 

התוצאות במלואן, 

 הסטאטוס ישתנה ל:

final 

במקרה והדוח מופק 

לפני סיום קבלת כל 

הסטאטס  התוצאות,

 ישתנה ל:

partial 

T1 

 תוצאה מתבצעתכל בקבלת  – מאוחדת

קיימת הסכמה של המטופל בדיקה האם 

במידה ולא ניתנה . התוצאות לביה"חלהעברת 

 -ה אי שליחת הסכמה או סירוב(הסכמה )

DiagRep  עם סטאטוס  ריק שיבאלישלח

 **"מבוטל" + סיבת סטאטוס

במקרה והדוח עדיין לא הושלם עד  – מאוחדת

זמן התשאול של ביה"ח, ישלח , 17:00השעה 

DiagRep כולל כל "חלקי" בסטאטוס שיבאל ,

 הקישורים, עם המידע החלקי הקיים.

כאשר כל התוצאות מתקבלות,  – מאוחדת

DiagRep בסטאטוס "הושלם"  שיבאישלח ל

 PDF + מאגד SR -ול ויכלול: קישור לתוצאות

 -יצירת ה

DiagRep 



    
 

 

 
 

  

 ע"י שיבא DiagnosticReport -הבקשה יזומה של * 

, עבור מטופל מסויים כלומר לא הופקו כל תוצאות הבדיקות ,לא יגיע הדוח המסכם 17:00השעה במידה ועד 

 .עד לאותו הרגע עם הנתונים הזמינים הנוכחי ביה"ח יזום בקשה ליצירת הדוח

+ ( CBC)כולל בדיקות יצרו דוח מסכם הכולל קישורים לכל הבדיקות שכבר התקבלו על פי הבקשה, מאוחדת 

 .עם התוצאות הידועות PDFמסמך הבדיקות הדרושות( + לכל  קישוריםהפנייה מאגדת )הכוללת 

של נתונים ידועים לרופא המטפל בעת קבלת החלטה לגבי קיום/אי קיום  אמתהדוח החלקי חשוב בכדי לייצג מצב 

 הטיפול המיועד למחרת.

, , הדוח המסכם ישלח כפי שתוכנן מראשיושלםידע המבמקרה והתוצאות ימשיכו להגיע בשעה מאוחרת יותר וכל 

 המעודכן. PDF -ועם ה המאגד SR -, קישור לעם קישור לכל התוצאות

יבוצע באופן בו נהוג הוחלט שהטיפול  –)תרחיש נדיר(  לבצע מחיקה של תוצאת מעבדה כלשהי* במקרה ונדרש 

 התהליך. . לא הוגדר במסגרתכיום

 DiagnosticReport.statusReason :בשם סטנדרטי extension -שימוש ב – סיבת סטאטוס** 

 

 DiagnisticReportהשונים של   

 הערות statusReason שלב בתהליך סטאטוס

registered 
של קליטת כל  תקיןבסיום 

 מאגד SR  +SR -ה
הפניות זהה כאשר מספר ה -בדיקת התקינות -

מעודכנים בתוך למספר הקישורים להפניות ש
 המאגד. SR -ה

cancelled 
בקבלת התוצאות 

מתבצעת בדיקת קיום 
הסכמת המטופל 

להעברת התוצאות 
  מהקופה לביה"ח.

"אין הסכמת 
 מטופל"

בקשת התעלם מ /סירב במידה והמטופל 
קות יקלטו בקופה אך לא הבדי -האישור

 ה"ח.ייועברו לב

partial 
במקרה בו הדוח נשלח 

לקופה בטרם הושלם, על 
פי התרחיש בו לא 

התקבלו תוצאות מלאות 
 17:00עד לשעה 

 יכיל את כל המרכיבים שלו DiagRep -ה -
עבור המידע החלקי )קישור לתוצאות 

 PDFהמאגד,  SR -שהתקבלו, הפניה ל
 חלקי(

final 
כאשר מתקבלות כל 
 -התוצאות במלואן, ה

DiagRep  נשלח
בשלמותו מהקופה 

 לביה"ח.

ם לאחר הושל DiagRep -במקרה בו ה -
כאשר  , הוא ישלח פעם נוספת17:00השעה 

 הוא כולל את כל המידע השלם.

 

 



    
 

 

 
 

  

4.2.6 Bundle 
 .מארז ישויות אשר התכולה שלו מוגדרת מראש

השלב הסופי, בו מועברות תוצאות הבדיקות של מטופל מסויים,  במסגרת Bundleבתהליך הזה הוגדרה שליחת 

 ז מהקופה לביה"ח.באופן מרוכ

 :Bundle -טריגרים אפשריים ליצירת הישנם שני 

 בקופה, הקופה יוזמת שליחה שלו לביה"ח. בסיום קבלת כל תוצאות הבדיקות (1)

הקופה לקבלת  יזום תישאול של, ביה"ח כל התוצאות התקבלולא  ןועדיי 17:00הגיעה השעה מצב בו ב (2)

 עם המידע שהתקבל עד לאותה נקודת זמן. Bundle -ה

 "transactionהינו מסוג "לשיבא  ממאוחדתישלח ש Bundle -ה

 :resourceאו  referenceמסוג , עם התייחסות להאם הרכיב הינו פירוט התכולה שלולהלן 

 DiagnosticReport ( עצמוresource )אשר יכלול: 

o  גם לכל הבודדות וגם לכל תוצאות ספירת הדם(לכל תוצאות המעבדה קישור(  |reference 

o ל קישור- SR הכולל בתוכו קישורים לכל ההפניות הדרושותהמאגד ,  |reference 

o מסמך ה- PDF 

  כל ה תוצאות המעבדהכל( אשר התקבלו- Obs מ גם הבודדים וגם אלו)הסוללה  |resource 

 ה- Obs סוללת ספירת דם, אשר כולל בתוכו קישור לכל תוצאות המעבדה של המאגד  |resource 

 ה- SR הכולל בתוכו קישורים לכל ההפניות הדרושותהמאגד ,  |resource 

  שנוצרו ההפניותכל  |resource 

 17:00בשעה  במקרה של תוצאות חלקיות והןכל התוצאות קבלת בסיום הן , Bundleהתרחישים של יצירת בשני 

כפי  Resources/References -יהיה זהה ויכיל את כל סוגי ה הרכב שלוה(, כולן)במקרה ועדיין לא הגיעו 

 .שמצויין

בזמן  שלחו מהקופה לביה"חגם את אלו שכבר נת שנוצרו בתהליך, כל הישויואת  Bundle -לשלוח בתוך ה הוחלט

  נשלח ונקלט בביה"ח.י לוודא שכל המידע אכן דבכ , זאתתוצאות מעבדה(ו)הפניות אמת 

, עדין לא נוצרוהם רק אם הריסורסים יקלטו בשיבא , כך ש(conditionהפעלת תנאי )קליטת המידע תהיה ע"י 

 בכדי למנוע כפילות.

  



    
 

 

 
 

  

4.3 Data Flow 

 

 .FHIRישויות מההיבט של להלן דיאגרמה המתארת את זרימת שלבי התהליך 

 באמצעות פהיום, אז נשלחת בקשה ליצירת הפניה מביה"ח לקו באשפוזמועד הביקור  לפניימים  6התהליך מתחיל 

ServiceRequest )דוח המסכם, הכולל את כל המידע הרלוונטיהקבלת , ועד ל)ישות הפניות (Diagnosticeport )

 .האונקולוגי מקבל החלטה האם ניתן לקיים את הטיפול ביום למחרת על סמך הדוח, הרופא .הטיפולקבלת ערב לפני 



    
 

 

 
 

  

 
 



    
 

 

 
 

  

 ומשקף את התהליך עבור כל ישות פי גורם אחראי: שיבא/מאוחדתליך מיוצג בחלוקה להתה. 

  המלבנים המודגשים( מייצגים את הישויותResources על פי תקן )FHIR 

 בעת קבלת כל אחת מהתוצאות.חזרתיות של הפעולה נתמציי הכתומה המסגרת , 

במידה ואין הסכמה, התהליך נעצר  –מתבצעת הבדיקה להסכמת מטופל יש לשים לב שבשלב זה 

העברה  ומתבצעתתהליך ממשיך ה -במידה וקיימת הסכמה במסגרת הקופה בלבד.נותרות והתוצאות 

 מהקופה לביה"ח.ונטיות הישויות הרלושל כל ומרוכזת מסודרת 

  המלבנים בתוך( ניתן לראות את שמות הישויותResource)  על פי תקןFHIR. 

  



    
 

 

 
 

  

 ארכיטקטורה 4.4

 :להלן תרשים סכמטי עקרוני ברמת על של הארכיטקטורה

 

 תרשים הקמת הפנייה לבדיקות מעבדה משיבא למאוחדת

 

 

  



    
 

 

 
 

  

 תרשים החזרת תשובות בדיקות דם ממאוחדת לשיבא

 

 

 נספח של מסמך ארכיטקטורה.ראה  -לפירוט נוסף

 

 

 פירוט הרכיבים:

 FHIR 4.0.1גרסת  .1

 JSONפורמט  .2

 עבור המשאבים POST פעולת .3

a. ServiceRequest 

b. Observation 

c. DiagnosticReport 

d. Bundle 

 החזרת המשאב עבור שגיאות: .4

a. operationOutcome 

 



    
 

 

 
 

  

4.5 Dashboard 
 

קבלת ההחלטות ומעקב אחר תוצאות בדיקות הדם שך המטופלים.בשיבא יפותח דשבורד ככלי עזר לתהליך   

  הדשבורד יפותח בכליTableau. 

 .הכניסה לדשבורד תתאפשר למורשים בלבד 

  הכניסה לדשבורד תהיה בעזרת קישור אשר יופץ למורשים בפלטפורמת הגישה מרחוק לעבודה עבור

 עובדים.ה

 :הדשבורד יכיל את המידע הבא 

o  ביקור ספיציפי. בחירת תאריך ביקור תתאפשר דרך מסננים בדוחפרטי המוזמנים ליום 

o  לכל מטופל אינדיקציה אם נשלחה הפנייה אוטומטית לרבות סטטוס הServiceRequest 

o  לכל מטופל אינדיקציה אם התקבלו תוצאות בדיקות דם לרבות סטטוס של תוצאות חלקיות או

 סופיות.

o תאינדיקציה למטופל אם קיימות תוצאות חריגו 

o עבור כל מטופל יהיה אפשר להציג את כל תוצאות בדיקות הדם שהתקבלו 

o )עבור כל מטופל יהיה אפשר להציג את התוצאות החריגות בלבד )תצוגה מהירה 

o  עבור כל מטופל, תהיה אפשרות לכפתור פעולה אשר ניתן דרכו להחזיר מידע למאגר הנתונים

 בהתאם להחלטה לקיים את הביקור או לא.

 יגות, ...יכיל מחוונים עם מידע כמותי עבור המטופלים, התוצאות, התוצאות החר הדשבורד 

 יכיל אפשרויות סינון שונות לרבות תאריך, מטופל, תוצאות חריגות בלבד, ... הדשבורד 

 אפיון מפורט לדשבורד יושלם בתהליך פנימי בשיבא.

  



    
 

 

 
 

  

 ניהול שגיאות  4.6

 שגיאות טכניות:

  שגיאות הזדהות 

 שגיאות  TIMEOUT 

 שגיאות טכניות של תקשורת ואחרות 

  HTTP CODEביוחזרו 

 

 (דוגמאות) שגיאות ולידציה:

  שגיאות ולידציה בשכבתFHIR  

 שדות חובה חסרים 

  נתוניLOINC מלאים או לא לא קיימים 

 

 (דוגמאות) שגיאות עסקיות:

  מבוטח לא מזוהה 

 לא מזוהה )סוגייה של קידוד או שגיאה טכנית(  בדיקה 

המאגד כמות הקישורים שנוצרה  SR -ב)למשל אם  ההפניהבחלק מהמקרים קופת החולים תדחה את 

ונמשיך את הטיפול ללא  warning. במקרים אחרים נחזיר אינה זהה לכמות ההפניות שהתקבלו מביה"ח(

 .בהפניההמידע השגוי/חסר שעבר 

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

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  
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 

 



    
 

 

 
 

  

  מידע והגנה על פרטיותאבטחת  4.7
 

 פיתוח הממשק ישתמש בטכנולוגיות מאובטחות ויעבור סקר סיכונים טרם ההפעלה.

המידע המועבר בין שני הגופים, הממשק יוודא שלא יועבר כל מידע על מטופל שלא חתם על הסכמה מבחינת 

 מדעת.

 

 תשתיות נתונים 5
5.1 Base URL  

 

במסגרת  במקצת כל אחד מהצדדים לכתובת זו יש משמעות שונה עבורלכל צד בממשק יש להגדיר כתובת בסיס. 

חושף לעולם שהארגון  FHIR תוריו כתובתו של שז –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 

 

 מאוחדת שיבא סביבה/ ארגון

DEV בתהליך הקמה בתהליך הקמה 
 

QA בתהליך הקמה 
 

 בתהליך הקמה
 

PRE PROD בתהליך הקמה 
 

 בתהליך הקמה
 

PROD בתהליך הקמה 
 

 בתהליך הקמה
 

 

 .Base URLאותו  במסגרתמעבר לנ"ל תיעשה   FHIRההמלצה היא שכל הרחבה עתידית של יכולות 

 

 

5.2 HTTP Codes 
 

 created – 201הושלמה בהצלחה יוחזר קוד  POSTבמידה ופעולת 

 5xxאו  4xxנכשלה יוחזר קוד שגיאה  POSTבמידה ופעולת 

  



    
 

 

 
 

  

 טרמינולוגיה 5.3
 

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

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

 הקידוד באופן שוטף כחלק מתחזוקת מערכות המידע .

, כלומר כל ארגון ינהל את ההמרה האבחנות יתוחזקו מקומית בכל אחד מהארגונים של קודי טבלאות ההמרה

 בטבלאות פנימיות אצלו. Loincלקודי 

 

 פי האלמנטים הרלוונטיים בכל ריסורס: מערכות קידוד בשימוש, על

 ServiceRequest 

- ServiceRequest.category – http://snomed.info/sct 

- Observation.code – http://loinc.org 

- Observation.performer – https://institutions.health.gov.il/Institutions 

 

 Observation 

- Observation.category – http://terminology.hl7.org/CodeSystem/observation-

category 

- ServiceRequest.code – http://loinc.org 

- ServiceRequest.requester – https://institutions.health.gov.il/Institutions 

- Observation.valueQuantity.system – http://unitsofmeasure.org 

 

 DiagnosticReport 

- DiagnosticReport.category – http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0074 

- DiagnosticReport.code – http://loinc.org 

- DiagnosticReport.performer – https://institutions.health.gov.il/Institutions 

 

  



    
 

 

 
 

  

 URI’sרשימת  5.4
 

ן זה של האלו קיימים, כגו 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  LOINCמערכת קידוד 

י על מערכת אתחת הדומיין של הארגון שאחר URI( יידרשו הקצאה של במאוחדת תייר המזההת.ז. פיקטיבית 

 הקידוד.

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

 .Namespaceעבור מדובר במזהה חח"ע 

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

 .(https, לא httpתחת פרוטוקול לא מאובטח )

 

   / מערכת קידוד
 מזהה

URI הערות סיווג 

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

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

  – מספר דרכון
 עדיין לא הוגדר.נכון לעכשיו 

]xxx[-http://hl7.org/fhir/sid/passport HL7 ]xxx[  הוא קוד המדינה
 ISO (3-3166לפי 

 תווים(

UUID urn:ietf:rfc:3986 HL7 כאשר משתמשים ב-
UUID  כמזהה, יש

לכלול את הקידומת 
urn:uuid:. 

 דוגמא:
urn:uuid:0c3151bd-

-04db-d644-1cbf
cd9187a4c6e0 

לפי רישוי משרד  קוד בית חולים
 הבריאות

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

  ותדרש טבלת המרה

 – למזהה הפניה זיהוימערכת 
ServiceRequest.identifier 

/identifiererviceRequestshttp://fhir.meuhedet.co.il/ יקבע בהמשך מאוחדת 

לקטגוריות של מערכת קידוד 
 .הפניה

ServiceRequest.category 

 http://snomed.info/sct SNOMED  

 מערכת קידוד לקודי בדיקות/פאנל
 סטנדרטי

ServiceRequest.code 

http://loinc.org LOINC  

מערכת קידוד לקודי בדיקות/פאנל 
 מקומי
codeServiceRequest. 

 א יבוצע שימוש במזהים של שיבאל -לא רלוונטי 
 

הוחלט להעביר רק  שיבא
ללא  LOINCקודי 

 קידוד פנימי

 –מערכת קידוד למזהה תוצאה 
Observation.code 

http://fhir.meuhedet.co.il/observation/codes יקבע בהמשך מאוחדת 

מערכת קידוד לקטגוריות של 
 Observation.categoryתוצאות. 

/http://terminology.hl7.org/CodeSystem 
category-observation 

  

http://fhir.health.gov.il/identifier/il-national-id
http://fhir.health.gov.il/identifier/pna-national-id
https://institutions.health.gov.il/Institutions
http://fhir.meuhedet.co.il/ServiceRequest/identifier
http://snomed.info/sct
http://loinc.org/
http://fhir.meuhedet.co.il/observation/codes
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/observation-category
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/observation-category


    
 

 

 
 

  

מערכת זיהוי מעבדות במאוחדת 
–  

Observation.performer 
DiagnosticReport.performer 

http://fhir.meuhedet.co.il/laboratories יקבע בהמשך מאוחדת 

מערכת לזיהוי תוצאות במאוחדת 
לתוצאות  reference)עבור 
CBC) 

urn:ietf:rfc:3986 ב משתמשים  מאוחדת- uuid 

 – לתוצאה זיהוימערכת 
Observation.identifier.system 

urn:ietf:rfc:3986 משתמשים ב  מאוחדת- uuid 

 

6 Operations 

6.1 POST Bundle 
 לדוגמה:

 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

 

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

 ”application/fhir+json; fhirVersion=4.0” 

  

http://fhir.meuhedet.co.il/laboratories


    
 

 

 
 

  

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

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

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

 

 :מקרא

  

  

Cardinality 

 ותערך בודד, רש – 1..0

 בהערך בודד, חו – 1..1

 מערך, רשות – *..0

 מערך, חובה – *..1

lementE 

( נמצאו קו חוצהאלמנטים הכתובים תחת קו חוצה )

כלא רלוונטיים לשימוש, בגרסה הנוכחית של האפיון, 

אך כן יכולים להיות רלוונטיים ומשמעותיים עבור 

USE CASES  של מרשם דיגיטלי בארגונים אחרים או

 בעתיד



    
 

 

 
 

  

8.1 Bundle Resource (transaction) 
 

 -ת כל הישויות שנוצרו בתהליך )חלקן כויכלול א יהיה בשימוש בעת החזרת המידע מהקופה לביה"ח הבאנדל

resource וחלקן כ- reference )לריסורס . 

 4.1.6בסעיף  Bundle -לראות את התכולה השלמה של הניתן 

Element 
path Cardinality Type Value Notes 
resourceType 1..1 string fixed: "Bundle"  

id 1..1 string UUID 
A unique 
UUID 

type 1..1 string “transaction”  

entry 0..* Object  
A container 
for a resource 

entry.fullUrl 1..1 string  

This is the full 
absolute URL 
of the 
resource. 

entry.resource 1..1 Object  

אובייקט המשאב 
עצמו שאמור 
להיות מועבר 

 בבאנדל 

 

  



    
 

 

 
 

  

8.2 ServiceRequest Resource 
 

8.2.1 ServiceRequest - הפניה 
 

מוגדר הפניה לסוללת בדיקות )קוד מייצג אחד אשר בודדת, או  אונקולוגיות הפניה לבדיקת דםמשאב זה מייצג 

 בדיקות המשוייכת אליו(.עבור קבוצת 

 לקופה. חכל הפניה שנוצרת נשלחת באופן מיידי מביה"

 )כפי המפורט בסעיף הבא( המאגד erviceRequestS -הקופה ממתינה עם היצירה של ההפניה, עד לקבלת ה

Element name Card. Type Value Notes 

resourceType 1..1 string Fixed: "ServiceRequest"  

identifier 1..* Object 
קביעת המזהה תבוצע בשיתוף עם 

 צוות הטכנולוגי

 – מזהה עיסקי של ההפניה
בעת יצירת ההפנייה יווצר 

 במערכות של מאוחדת.

identifier.system 0..1 string 
URI  של מזהה הפניה, כפי

 5.4שמופיע בסעיף 

A URI that acts as a 
namespace for the 

identifier values 

identifier.value 0..1 string מזהה ההפניה 
Shall be unique within the 

namespace 

requisition 0..1 string המזהה הלוגי של ה- SR המאגד 

בכדי לאפשר שליפה שא 
 -הבאמצעות המאגד או 
DiagnosticReport 

status 1..1 string “active” קבוע 

intent 1..1 string “order” קבוע 

category 0..* Object 
ההפניה ה המייצגת קטגוריי

 לבדיקות מעבדה
 
 

category.coding 0..* Object   

category.coding.system 0..1 string “http://snomed.info/sct” 
 קבוע:

 Snomed CTמערכת קידוד 

category.coding.code 0..1 string “108252007” .קבוע. קוד סטנדרטי 

category.coding.display 0..1 string “Laboratory procedure” .קבוע. תיאור סטנדרטי 

priority 0..1 string “urgent” קבוע 

code 0..1 Object  קוד הבדיקה/הסוללה המבוקשת 

code.coding 0..* Object  
איברים: קוד סטנדרטי  2מערך עם 

 + קוד בביה"ח

code.coding[0].system 0..1 string http://loinc.org קבוע 

code.coding[0].code 0..1 string  ( קוד סטנדרטיLoinc) 

code.coding[0].display 0..1 string  ( תיאור סטנדרטיLoinc) 

code.coding[1].system 0..1 string 
URI  של קודי בדיקות בשיבא, כפי

 מערכת קידוד מקומית 5.4שמופיע בסעיף 

code.coding[1].code 0..1 string  )קוד מקומי )של שיבא 

code.coding[1].display 0..1 string  )תיאור מקומי )של שיבא 

subject 1..1 Object Reference -> Patient 
 המטופלהעברת מזהה 

 * דרכונאיים לא ייוצגו 

http://loinc.org/


    
 

 

 
 

  

subject.type 1..1 string “Patient” קבוע 

subject.reference 1..1 string Patient/logical id  של המטופל עסקימזהה 

subject.identifier 0..1 object  מזהה לוגי של המטופל 

subject.identifier.syste
m 1..1 string 

http://fhir.health.gov.il/identifi
id-national-er/il 

של המזהה העסקי  URI-הקבוע. 
 )מטופל(. 

 .5.4כפי שמופיע בסעיף 

subject.identifier.value 1..1 string  
אפסים ספרות עם  9 –מספר ת.ז. 

 מובילים

authoredOn 0..1 string dateTime 
רישום התאריך והשעה שהבקשה 

 להפניה נוצרה

requester 0..1 Object Reference -> Organization 
 IL-COREקוד ארגון שיבא לפי 

 לשתול קבוע.

requester.type 0..1 string “Organization” קבוע 

requester.identifier 0..1 Object   

requester.identifier.syst
em 0..1 string 

https://institutions.health.gov.
il/Institutions 

 קבוע.
 .5.4כפי שמופיע בסעיף 

requester.identifier.valu
e 0..1 string 01101 

 קבוע.
 שיבא. –קוד המוסד 

requester.display 0..1 string 
"מרכז רפואי ע"ש ד"ר ח. שיבא, 

 השומר"-תל
 קבוע.

 תיאור המוסד.

specimen ..*0 Object Specimen >- Reference "ר' פרק "סוגיות פתוחות 

note 0..* Object 
"הפניה אוטומטית משיבא לצורך 

 .קבוע טיפול באשפוז יום אונקולוגי"

patientInstruction 1..0 string שדה טקסט חופשי 
הוחלט שאין צורך מכיוון שיתכנו 

 הנחיות שונות בין הבדיקות.

 

 .להלן דוגמה של הפניה לבדיקת מעבדה

 .סוללה אחתשל או לקוד  תבדיקה אחשל כל הפנייה תתייחס לקוד 

Example: 

{ 

  "resourceType": "ServiceRequest", 

  "identifier": [ 

    { 

      "system": "urn:ietf:rfc:3986", 

      "value": "urn:uuid:094ce37d-2452-471b-a513-e2dec7e533af" 

    } 

  ], 

  "requisition": { 

    "value": "90ec3d44-06b2-456c-9ba1-a3d037c4cccd" 

  }, 

  "status": "active", 

  "intent": "order", 

http://fhir.health.gov.il/identifier/il-national-id
http://fhir.health.gov.il/identifier/il-national-id
https://institutions.health.gov.il/Institutions
https://institutions.health.gov.il/Institutions


    
 

 

 
 

  

  "category": [ 

    { 

      "coding": [ 

        { 

          "system": "http://snomed.info/sct", 

          "code": "108252007", 

          "display": "Laboratory procedure" 

        } 

      ] 

    } 

  ], 

  "priority": "urgent", 

  "code": { 

    "coding": [ 

      { 

        "system": "http://loinc.org", 

        "code": "6299-2", 

        "display": "Urea nitrogen [Mass/volume] in Blood" 

      } 

    ] 

  }, 

  "subject": { 

    "type": "Patient", 

    "reference": "Patient/11111", 

    "identifier": { 

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

      "value": "0123456789" 

    } 

  }, 

  "authoredOn": "2020-02-28T14:41:00+01:00", 

  "requester": { 

    "type": "Organization", 

    "identifier": { 

      "system": "https://institutions.health.gov.il/Institutions", 

      "value": "01101" 

    }, 

    "display": " השומר-"ר ח. שיבא, תל\"ש ד\מרכז רפואי ע " 

  }, 

  "note": [ 

    { 

      "text": "הפניה אוטומטית מבית החולים שיבא לצורך טיפול באשפוז יום אונקולוגי" 

    } 



    
 

 

 
 

  

  ] 

} 

 

 

 

8.2.2 ServiceRequest - מאגד 
 

 שנשלחות משיבא למאוחדת.עבור טיפול אונקולוגי  כל ההפניות שלישות מאגדת משאב זה מייצג 

קישורים לכל בקשות +  (code) קוד כללי של בדיקות המשאב אינו כולל קודי בדיקה לצורך הפניה, אלא הוא כולל

 (.basedOnיעודי )עות אלמנט ההפניה, באמצ

יצירת הפניה במערכת ה, ושליחתו מהווה טריגר עבור מאוחדת להוא נוצר בסיום יצירת כל בקשות ההפני

 של הקופה. מעבדותה

Element name Card. Type Value Notes 

resourceType 1..1 string Fixed: "ServiceRequest"  

identifier 1..* Object 
קביעת המזהה תבוצע בשיתוף עם 

 מזהה עיסקי של ההפניה צוות הטכנולוגי

identifier.system 0..1 

string 
URI  של מזהה הפניה, כפי

 5.4שמופיע בסעיף 

A URI that acts as a 
namespace for the 

identifier values 

identifier.value 0..1 
string 

 המאגדת מזהה ההפניה
Shall be unique within the 

namespace 

basedOn 0..* Object  

הבקשות כל מערך של 
במסגרת  כלולות, אשר הפניותל
 המאגד SR -ה

basedOn.type 0..1 string “ServiceRequest” קבוע 

basedOn.reference 0..1 string ServiceRequest/< לוגימזהה  >  

basedOn.identifier 0..1 Object   

basedOn.identifier.syst
em 1..1 

string 
“urn:ietf:rfc:3986” 

 .SR -המערכת זיהוי של 
 UUIDקבוע עבור מזהה מסוג 

basedOn.identifier.valu
e 1..1 

string 
urn:uuid:< עסקי מזהה > UUID 

status 1..1 string Fixed: “active” קבוע 

intent 1..1 string “order” קבוע 

category 0..* Object 
קטגוריית ההפניה לבדיקות 
 מעבדה

 
 

category.coding 0..* Object   

category.coding.system 0..1 
string 

“http://snomed.info/sct” 
 קבוע:

 Snomed CTמערכת קידוד 

category.coding.code 0..1 string “108252007” .קבוע. קוד סטנדרטי 

category.coding.display 0..1 
string 

“Laboratory procedure” .קבוע. תיאור סטנדרטי 

priority 0..1 string “urgent” קבוע 

code 0..1 Object  

קוד כללי המייצג בדיקות מעבדה 
 או בדיקות דם.

הקודים הספציפיים יפורטו כל אחד 
 בהפנייה נפרדת משלו.



    
 

 

 
 

  

code.coding 0..* Object   

code.coding.system 0..1 string "http://loinc.org" קבוע. מערכת קידוד סטנדרטית 

code.coding.code 0..1 string “11502-2”  .קוד לכל התוצאותקבוע 

code.coding.display 0..1 string “Laboratory report”  .תיאור כולל לכל התוצאותקבוע 

subject 1..1 Object Reference -> Patient 
 המטופלהעברת מזהה 

 * דרכונאיים לא ייוצגו 

subject.type 1..1 string “Patient” קבוע 

subject.reference 1..1 string Patient/logical id מזהה לוגי של המטופל 

subject.identifier 0..1 Object   של המטופל עסקימזהה 

subject.identifier.syste
m 1..1 string 

http://fhir.health.gov.il/identifi
er/il-national-id 

של המזהה העסקי  URI-הקבוע. 
 )מטופל(. 

 .5.4שמופיע בסעיף כפי 

subject.identifier.value 1..1 string  
 ספרות עם אפסים 9 –מספר ת.ז. 

 מובילים

authoredOn 0..1 string dateTime 
רישום התאריך והשעה שהבקשה 

 להפניה נוצרה

requester 0..1 Object Reference -> Organization 
 IL-COREקוד ארגון שיבא לפי 

 לשתול קבוע.

requester.type 0..1 string “Organization” קבוע 

requester.identifier 0..1 Object   

requester.identifier.syst
em 0..1 string 

https://institutions.health.gov.
il/Institutions 

 קבוע.
 .5.4כפי שמופיע בסעיף 

requester.identifier.valu
e 0..1 string 01101 

 קבוע.
 שיבא. –המוסד קוד 

requester.display 0..1 string 
"מרכז רפואי ע"ש ד"ר ח. שיבא, 

 השומר"-תל
 קבוע.

 תיאור המוסד.

pecimens ..*0 Object Specimen >- Reference "ר' פרק "סוגיות פתוחות 

note 0..* Object 
"הפניה אוטומטית משיבא לצורך 

 קבוע .טיפול באשפוז יום אונקולוגי"

patientInstruction 1..0 string אין צורך שדה טקסט חופשי 

 

 מאגדת.להלן דוגמה של הפניה 

 :ההבדל, לעומת הפניה לבדיקה ספציפית

 basedOn –  מייצגות כל אחת קוד בקשה להפניה של בדיקת מעבדה מתבסס על תתי הפניות, אשר הן

 ספציפית/סוללה.

 code –  מראש, וייצג קוד בדיקות כללי, לעומת ההפניות אשר יוגדרו יוגדר עם קוד כללי, שיהיה מוסכם

 עם קודי הבדיקות/הסוללות הספציפיים.

Example: 

{ 

  "resourceType": "ServiceRequest", 

  "identifier": [ 



    
 

 

 
 

  

    { 

      "system": "urn:ietf:rfc:3986", 

      "value": "urn:uuid: 094ce37d-2452-471b-a513-e2dec7e533af" 

    } 

  ], 

  "basedOn": [ 

    { 

      "type": "ServiceRequest", 

      "reference": "ServiceRequest/sr1", 

      "identifier": { 

        "system": "urn:ietf:rfc:3986", 

        "value": "urn:uuid:62687466-d0f8-4f1a-b6a2-f776b1246932" 

      } 

    }, 

    { 

      "type": "ServiceRequest", 

      "reference": "ServiceRequest/sr2", 

      "identifier": { 

        "system": "urn:ietf:rfc:3986", 

        "value": "urn:uuid:62687466-d0f8-4f1a-b6a2-f776b1246933" 

      } 

    }, 

    { 

      "type": "ServiceRequest", 

      "reference": "ServiceRequest/sr3", 

      "identifier": { 

        "system": "urn:ietf:rfc:3986", 

        "value": "urn:uuid:62687466-d0f8-4f1a-b6a2-f776b1246934" 

      } 

    } 

  ], 

  "status": "active", 

  "intent": "order", 

  "category": [ 

    { 

      "coding": [ 

        { 

          "system": "http://snomed.info/sct", 

          "code": "108252007", 

          "display": "Laboratory procedure" 

        } 

      ] 



    
 

 

 
 

  

    } 

  ], 

  "priority": "urgent", 

  "code": { 

    "coding": [ 

      { 

        "system": "http://loinc.org", 

        "code": "11502-2", 

        "display": " Laboratory report " 

      } 

    ] 

  }, 

  "subject": { 

    "type": "Patient", 

    "reference": "Patient/11111", 

    "identifier": { 

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

      "value": "0123456789" 

    } 

  }, 

  "authoredOn": "2020-02-28T08:11:00+01:00", 

  "requester": { 

    "type": "Organization", 

    "identifier": { 

      "system": "https://institutions.health.gov.il/Institutions", 

      "value": "01101" 

    }, 

    "display": " השומר-"ר ח. שיבא, תל\"ש ד\מרכז רפואי ע " 

  }, 

  "note": [ 

    { 

      "text": "הפניה אוטומטית מבית החולים שיבא לצורך טיפול באשפוז יום אונקולוגי" 

    } 

  ] 

} 
 

 

  



    
 

 

 
 

  

8.3 Observation Resource 
 

 התוצאה מתקבלת.הוא נוצר ברגע ש, והתוצאת בדיק לייצוגהינו ישות  Observation -ה

 נחלק לשני סוגים: Observation -השימוש בבתהליך הנוכחי, 

 . ייצוג תוצאה בודדת1

 CBCספירת דם  –של תוצאות הסוללה  . מאגד2

 

8.3.1 Observation - תוצאה 
 בקופת החולים. המשאב נועד לייצג את תשובות הבדיקות המתקבלות זה, בתהליך המאופיין במסמך

אשר במקביל לקליטת התוצאה בקופה הוא גם ישלח לבית  נפרד Observationיווצר שתתקבל עבור כל תוצאה 

 החולים.

Element name Card. Type Value Notes 

resourceType 1..1 string Fixed: "Observation"  

identifier 1..* Object 
קביעת המזהה תבוצע 

 בשיתוף עם צוות הטכנולוגי

 מזהה עיסקי של תוצאת בדיקה בודדת.
ש לשמור עבור עדכונים, י - מאוחדת
ות , תחקור תקלBundle -שליחה ב

 ועוד
ש לשמור עבור עדכון, תחקור י – שיבא
 ועוד.

identifier.system 0..1 string 
URI  מזהה תוצאה, כפי

 5.4שמופיע בסעיף 
A URI that acts as a namespace 
for the identifier values 

identifier.value 0..1 string מזהה ההפניה 
Shall be unique within the 
namespace 

basedOn 0..* Object 
Reference -> 
ServiceRequest יצירת הקשר בין תוצאות הבדיקה להפנייה 

basedOn.type 0..1 string “ServiceRequest” .קבוע 

basedOn.reference 0..1 string 
ServiceRequest/< מזהה
 <לוגי

Literal reference, Relative, internal 
or absolute URL 

basedOn.identifier 0..1 Object   

basedOn.identifier.sys
tem 0..1 string “urn:ietf:rfc:3986” 

 .מערכת הזיהוי של הפניה
 .UUIDקבוע עבור 

basedOn.identifier.val
ue 0..1 string urn:uuid:<מזהה עסקי> UUID 

status 1..1 string 

final –  ,בעת יצירת הריסורס
 עם קבלת התשובה.

canceled –  במקרה ויש
  ביטול תוצאהב צורך

category 0..* Object  התוצאות הינן מסוג מעבדה 

category.coding 0..* Object   

category.coding.syste
m 0..1 string 

http://terminology.hl7.org
/CodeSystem/observatio
n-category 

 קבוע.
 מערכת קידוד של קטגוריית תוצאות

category.coding.code 0..1 string “laboratory” .קבוע. קוד סטנדרטי 

https://www.hl7.org/fhir/codesystem-observation-category.html
https://www.hl7.org/fhir/codesystem-observation-category.html
https://www.hl7.org/fhir/codesystem-observation-category.html
https://www.hl7.org/fhir/codesystem-observation-category.html#observation-category-laboratory


    
 

 

 
 

  

category.coding.displa
y 0..1 string “Laboratory” .קבוע. תיאור סטנדרטי 

code 1..1 Object  .קוד תוצאה בודדת 

code.coding 0..* Object  
סטנדרטית  ייוצג ע"י מערכת קידודהקוד 

 בלבד. כל ארגון יבצע המרה באופן מקומי

code.coding.system 0..1 string "http://loinc.org"  סטנדרטיתקבוע. מערכת קידוד 

code.coding.code 0..1 string 
 מוגדרת.מתוך רשימת קודים 

 קוד תוצאה סטנדרטי ר' סעיף נספח.

code.coding.display 0..1 string  תיאור תוצאה סטנדרטי 

subject 1..1 Object Reference -> Patient 
 המטופלהעברת מזהה 

 * דרכונאיים לא ייוצגו 

subject.type 1..1 string “Patient” קבוע 

subject.reference 1..1 string Patient/logical id מזהה עסקי של המטופל 

subject.identifier 0..1 object  מזהה לוגי של המטופל 

subject.identifier.syste
m 1..1 string 

http://fhir.health.gov.il/id
id-national-entifier/il 

של המזהה העסקי  URI-הקבוע. 
 )מטופל(. 

 .5.4כפי שמופיע בסעיף 

subject.identifier.value 1..1 string  
ספרות עם אפסים  9 –מספר ת.ז. 

 מובילים

subject 1..1 Object Reference -> Patient 
 המטופלהעברת מזהה 

 * דרכונאיים לא ייוצגו 

subject.type 1..1 string “Patient” קבוע 

subject.reference 1..1 string Patient/logical id מזהה לוגי של המטופל 

subject.identifier 1..1 object  מזהה לוגי של המטופל 

subject.identifier.syste
m 1..1 string 

http://fhir.health.gov.il/id
entifier/il-national-id 

 של המזהה העסקי )מטופל(.  URI-ה
 .5.4שמופיע בסעיף כפי 

subject.identifier.value 1..1 string  
ספרות עם אפסים  9 –מספר ת.ז. 

 מובילים

effectiveInstant 1..1 string 

Format: 
-MM-YYYY

DDThh:mm:ss.sss+zz:zz 
מחייב עד רמת השניות + (

 )איזור זמן
 תאריך לקיחת הדגימה.

 הפורמט תלוי בסוג האלמנט הנבחר.

issued 1..1 string 

Format: 
-MM-YYYY

DDThh:mm:ss.sss+zz:zz 
מחייב עד רמת השניות + (

 .Observation -תאריך יצירה של ה )איזור זמן

performer 0..* Object 
Reference -> 
Organization 

 מציין מי אחראי על התוצאה:
 מעבדה בה בוצעה הבדיקה.

performer.type 0..1 string “Organization” קבוע 

performer.identifier 0..1 object  מערכת לזיהוי מעבדות במאוחדת 

performer.identifier.sy
stem 0..1 string  

 של המזהה של הגורם האחראי. URI-ה
 .5.4כפי שמופיע בסעיף 

performer.identifier.val
ue 0..1 string   של המעבדה במאוחדתמזהה 

http://fhir.health.gov.il/identifier/il-national-id
http://fhir.health.gov.il/identifier/il-national-id


    
 

 

 
 

  

performer.display 0..1 string  
שם  -תיאור האחראי על התוצאה 

 המעבדה

valueQuantity 0..1 Object תוצאת הבדיקה  

valueQuantity.value 0..1 string  ערך התוצאה 

valueQuantity.unit 0..1 string  תיאור יחידת המידה 

valueQuantity.system 0..1 string http://unitsofmeasure.org UCUM system 

valueQuantity.code 0..1 string  קוד יחידת המידה 

dataAbsentReason 1..0 Object Why the result is missing .אין צורך. לא בשימוש 

interpretation ..*0 Object 

הערכה מילולית ביחס 
לתוצאה )נמוך, גבוה, חיובי, 

 אין צורך החמרה וכו(

note ..*0 Object 
ביחס טקסט חופשי, הערה 

 אין צורך לתוצאה

specimen 1..0 Object Reference 

 על בסיס איזו דגימה התקבלה התוצאה.
במידה ויוחלט לייצג דגימה אינפורמטיבית 

 יא תקושר להפנייהה -)לא ריסורס(

referenceRange ..*0 Object 

הגדרת טווח הערכים עבור 
כל בדיקה בנפרד, ע"י 

 מאוחדת
 אין צורך

 
 
 

 .עבור בדיקה בודדת תוצאת בדיקת מעבדהלהלן דוגמה של 

, מכיוון שישנם שני קודים המתייחסים לאותה הבדיקה: קוד Observation.codeב: קוד הבדיקה מופיע כמערך 

 ( וקוד מקומי.loincסטנדרטי )

 לקופה. חליצירת הפניה מביה"לבדיקה, אחד מתוך הקודים שנשלחו בבקשה קוד הפניה להקודים הללו זהים 

 בהמשך תוצג דוגמה עבור תוצאות סוללה* 

Example: 
 

{ 

  "resourceType": "Observation", 

  "identifier": [ 

    { 

      "system": "urn:ietf:rfc:3986", 

      "value": "urn:uuid:62687466-d0f8-4f1a-b6a2-f776b1246932" 

    } 

  ], 

  "basedOn": [ 

    { 

      "type": "ServiceRequest", 

      "reference": "ServiceRequest/sr1", 

      "identifier": { 

        "system": "urn:ietf:rfc:3986", 



    
 

 

 
 

  

        "value": "urn:uuid:90ec3d44-06b2-456c-9ba1-a3d037c4cccd" 

      } 

    } 

  ], 

  "status": "final", 

  "category": [ 

    { 

      "coding": [ 

        { 

          "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/observation-category", 

          "code": "laboratory", 

          "display": "Laboratory" 

        } 

      ] 

    } 

  ], 

  "code": { 

    "coding": [ 

      { 

        "system": "http://loinc.org", 

        "code": "6299-2", 

        "display": "Urea nitrogen [Mass/volume] in Blood" 

      } 

    ] 

  }, 

  "subject": { 

    "type": "Patient", 

    "reference": "Patient/11111", 

    "identifier": { 

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

      "value": "0123456789" 

    } 

  }, 

  "effectiveInstant": "2020-02-28T14:41:00+01:00", 

  "issued": "2020-02-28T14:41:00+01:00", 

  "performer": [ 

    { 

      "type": "Organization", 

      "identifier": { 

        "system": "https://meuchedet.co.il/maabada-id-example", 

        "value": "12345" 

      }, 



    
 

 

 
 

  

      "display": "שם המעבדה או הסניף" 

    } 

  ], 

  "valueQuantity": { 

    "value": 103, 

    "unit": "MG/DL", 

    "system": "http://unitsofmeasure.org", 

    "code": "Mg/dL" 

  } 

} 
 

 

 

  



    
 

 

 
 

  

8.3.2 Observation – ( מאגדCBC) 
 

 .(CBCשל ספירת דם ) אוסף התוצאות השייכות לסוללהבתהליך המאופיין במסמך זה, המשאב נועד לייצג את 

 .hasMemberשם אלמנט בהמאגד ב Obs -שלה "נשתל" בתוך ה יהמזהה הלוגספירת דם, של כל תוצאה עבור 

כאינדיקציה  וישלח לקופה final -ל preliminary -, סטאטוס המאגד ישתנה מברגע שכל תוצאות הסוללה התקבלו

 לכך שהוא הושלם.

Element name Card. Type Value Notes 

resourceType 1..1 string Fixed: "Observation"  

identifier 1..* Object 
קביעת המזהה תבוצע 

 בשיתוף עם צוות הטכנולוגי

 מזהה עיסקי של תוצאת בדיקה בודדת.
ש לשמור עבור עדכונים, י - מאוחדת
 ועוד , תחקור תקלותBundle -שליחה ב

ש לשמור עבור עדכון, תחקור י – שיבא
 ועוד.

identifier.system 0..1 string 
URI  מזהה תוצאה, כפי

 5.4שמופיע בסעיף 
A URI that acts as a namespace for 
the identifier values 

identifier.value 0..1 string מזהה ההפניה 
Shall be unique within the 
namespace 

basedOn 0..* Object 
Reference -> 
ServiceRequest יצירת הקשר בין תוצאות הבדיקה להפנייה 

basedOn.type 0..1 string “ServiceRequest” .קבוע 

basedOn.reference 0..1 string 
ServiceRequest/< מזהה
 <לוגי

Literal reference, Relative, internal or 
absolute URL 

basedOn.identifier 0..1 Object   

basedOn.identifier.s
ystem 0..1 string “urn:ietf:rfc:3986” 

 .מערכת הזיהוי של הפניה
 .UUIDקבוע עבור 

basedOn.identifier.v
alue 0..1 string urn:uuid:<מזהה עסקי> UUID 

status 1..1 string 

preliminary –  בעת יצירת

הריסורס, עם קבלת 
 תוצאה הראשונה.ה

final –  סיום קבלת כל בעת
  התוצאות

category 0..* Object  התוצאות הינן מסוג מעבדה 

category.coding 0..* Object   

category.coding.syst
em 0..1 string 

http://terminology.hl7.or
g/CodeSystem/observa
tion-category 

 קבוע.
 מערכת קידוד של קטגוריית תוצאות

category.coding.cod
e 0..1 string “laboratory” .קבוע. קוד סטנדרטי 

category.coding.disp
lay 0..1 string “Laboratory” .קבוע. תיאור סטנדרטי 

code 1..1 Object  

 קוד סוללה.
 קוד הסטנדרטי.ייצג רק את ה קודה

  כל ארגון יבצע המרה באופן מקומי.

code.coding 0..* Object   

code.coding.system 0..1 string "http://loinc.org"  סטנדרטיתקבוע. מערכת קידוד 

https://www.hl7.org/fhir/codesystem-observation-category.html
https://www.hl7.org/fhir/codesystem-observation-category.html
https://www.hl7.org/fhir/codesystem-observation-category.html
https://www.hl7.org/fhir/codesystem-observation-category.html#observation-category-laboratory


    
 

 

 
 

  

code.coding.code 0..1 string 

מתוך רשימת קודים 
 מוגדרת.

 סטנדרטיקוד סוללה קבוע.  ר' סעיף נספח.

code.coding.display 0..1 string   .תיאור סוללה סטנדרטיקבוע 

subject 1..1 Object Reference -> Patient 
 המטופלהעברת מזהה 

 * דרכונאיים לא ייוצגו 

subject.type 1..1 string “Patient” קבוע 

subject.reference 1..1 string Patient/logical id  המטופלמזהה עסקי של 

subject.identifier 0..1 object  מזהה לוגי של המטופל 

subject.identifier.sys
tem 1..1 string 

http://fhir.health.gov.il/i
id-national-dentifier/il 

 של המזהה העסקי )מטופל(.  URI-הקבוע. 
 .5.4כפי שמופיע בסעיף 

subject.identifier.val
ue 1..1 string   .ספרות עם אפסים מובילים 9 –מספר ת.ז 

subject 1..1 Object Reference 
 המטופלהעברת מזהה 

 * דרכונאיים לא ייוצגו 

subject.type 1..1 string “Patient” קבוע 

Subject.reference     

subject.identifier 1..1 object Patient/logical id מזהה לוגי של המטופל 

subject.identifier.sys
tem 1..1 string 

http://fhir.health.gov.il/i
dentifier/il-national-id 

 של המזהה העסקי )מטופל(.  URI-ה
 .5.4כפי שמופיע בסעיף 

subject.identifier.val
ue 1..1 string   .ספרות עם אפסים מובילים 9 –מספר ת.ז 

effectiveInstant 1..1 string 

Format: 
-MM-YYYY

DDThh:mm:ss.sss+zz:z
z 

מחייב עד רמת השניות + (
 )איזור זמן

 תאריך לקיחת הדגימה.
 הפורמט תלוי בסוג האלמנט הנבחר.

issued 1..1 string 

Format: 
-MM-YYYY

DDThh:mm:ss.sss+zz:z
z 

השניות + מחייב עד רמת (
 .Observation -תאריך יצירה של ה )איזור זמן

performer 0..* Object 
Reference -> 
Organization 

 מציין מי אחראי על התוצאה:
 מעבדה בה בוצעה הבדיקה.

performer.type 0..1 string “Organization” קבוע 

performer.identifier 0..1 object   במאוחדתמערכת לזיהוי מעבדות 

performer.identifier.s
ystem 0..1 string 

https://institutions.healt
h.gov.il/Institutions 

 של המזהה של הגורם האחראי. URI-ה
 .5.4כפי שמופיע בסעיף 

 רלוונטי רק אם הגורם הינו מאוחדת.

performer.identifier.v
alue 0..1 string   קבוע -  של המעבדה במאוחדתמזהה 

performer.display 0..1 string   שם המעבדה -תיאור האחראי על התוצאה 

valueQuantity 0..1 Object תוצאת הבדיקה  

valueQuantity.value 0..1 string  ערך התוצאה 

http://fhir.health.gov.il/identifier/il-national-id
http://fhir.health.gov.il/identifier/il-national-id


    
 

 

 
 

  

valueQuantity.unit 0..1 string  תיאור יחידת המידה 

valueQuantity.syste
m 0..1 string 

http://unitsofmeasure.or
g UCUM system 

valueQuantity.code 0..1 string  קוד יחידת המידה 

dataAbsentReason 1..0 Object 
Why the result is 
missing .אין צורך. לא בשימוש 

interpretation ..*0 Object 

הערכה מילולית ביחס 
לתוצאה )נמוך, גבוה, חיובי, 

 צורךאין  החמרה וכו(

note ..*0 Object 
טקסט חופשי, הערה ביחס 

 אין צורך לתוצאה

specimen 1..0 Object Reference 

 על בסיס איזו דגימה התקבלה התוצאה.
במידה ויוחלט לייצג דגימה אינפורמטיבית )לא 

 יא תקושר להפנייהה -ריסורס(

referenceRange ..*0 Object 

הגדרת טווח הערכים עבור 
בנפרד, ע"י כל בדיקה 

 מאוחדת
 אין צורך

 

hasMember 0..* Object 
Reference -> 
Observation (CBC)  לסוללהרלוונטי רק 

hasMember.type 0..1 string “Observation”  

hasMember.referen
ce 0..1 string Observation/logical id 

מזהה עסקי של התוצאה, מתוך סוללת ספירת 
 דם

hasMember.identifie
r 0..1 Object  מערכת לזיהוי תוצאות במאוחדת 

hasMember.identifie
r.system 0..1 string  

 של המזהה של הגורם האחראי. URI-ה
 .5.4כפי שמופיע בסעיף 

hasMember.identifie
r.value 0..1 string  

של התוצאה הספציפית,  Obs -מזהה ה
 תוצאה מתוך סוללה

 

 . בדיקות מעבדה מתוך סוללה 2תוצאת להלן דוגמה של 

 .ד סוללההמוגדר עם קוהראשי,  Observation -הדוגמה מציגה את מבנה ה

התוצאות עצמן עבור קודי הבדיקות  של Observations -מוגדרים קישורים ל Observation.hasMember -ב

 הנכללים בתוך הסוללה.

 .המאגד נשלח המקופה לביהח כאשר כל התוצאות המשוייכות אליו התקבלו Observation -ה

, אחד מתוך SR -אחד מהופיע גם במהינו קוד אשר הראשי  Observation.code -קןד הסוללה, המופיע ב

 הקודים שנשלחו בבקשה ליצירת הפניה מביה"ח לקופה

Example: 
 

{ 

  "resourceType": "Observation", 

  "identifier": [ 

    { 

      "system": "urn:ietf:rfc:3986", 



    
 

 

 
 

  

      "value": " urn:uuid:28a0dcf8-2319-48c6-b596-02a6135bd94e" 

    } 

  ], 

  "basedOn": { 

    "type": "ServiceRequest", 

    "identifier": [ 

      { 

        "system": "urn:ietf:rfc:3986", 

        "value": " urn:uuid:90ec3d44-06b2-456c-9ba1-a3d037c4cccd" 

      } 

    ] 

  }, 

  "status": "preliminary", 

  "category": [ 

    { 

      "coding": [ 

        { 

          "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/observation-category", 

          "code": "laboratory", 

          "display": "Laboratory" 

        } 

      ] 

    } 

  ], 

  "code": { 

    "coding": [ 

      { 

        "system": "http://loinc.org", 

        "code": "58410-2", 

        "display": "CBC panel - Blood by Automated count" 

       } 

    ] 

  }, 

  "subject": { 

    "type": "Patient", 

    "reference": "Patient/11111", 

    "identifier": { 

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

      "value": "0123456789" 

    } 

  }, 

  "effectiveInstant": "2020-02-28T14:41:00+01:00", 



    
 

 

 
 

  

  "issued": "2020-02-28T14:41:00+01:00", 

  "performer": { 

    "type": "Organization", 

    "identifier": [ 

      { 

        "system": "https://meuchedet.co.il/maabada-id-example", 

        "value": "12345" 

      } 

    ], 

    "display": "שם המעבדה או הסניף" 

  }, 

  "hasMember": [ 

    { 

      "type": "Observation", 

      "identifier": [ 

        { 

          "system": "urn:ietf:rfc:3986", 

          "value": "urn:uuid:e3fc95e5-e203-43ec-9fd9-9703229fd983" 

        } 

      ] 

    }, 

    { 

      "type": "Observation", 

      "identifier": [ 

        { 

          "system": "urn:ietf:rfc:3986", 

          "value": " urn:uuid:1bfa8d00-99e2-4874-bb4e-bf9ff9576d7c" 

        } 

      ] 

    } 

  ] 

} 
  



    
 

 

 
 

  

 

8.4 DiagnosticReport Resource + PDF 
 

 :DiagnosticReport -המנוהלים ע"י ה מידעסוגי ם שני ישנבתהליך המאופיין במסמך זה, 

 .PDF -המאגד ורכיב של ה SR -מסמך מרכז, אשר כולל קישורים לתוצאות המעבדה, קישור ל .1

ומלווה  ,התוצאותבתום קבלת בקשות ההפניה מביה"ח לקופה, עוד בטרם התקבלו  נוצר DiagRep -ה

אחד השלבים , אלא אם השלםכל המידע ת הישות עם , עד לשליחאת כל התהליך מהצד של הקופה

 נכשל בדרך ואז ישלח ריק או עם מידע חלקי לקופה.

 ניהול סטאטוס התהליך מהצד של הקופה. .2

הסטאטוס שלו מתעדכן לאורך כל התהליך בתלות במספר גורמים: האם הגיעו כל בקשות ההפניה / האם 

מהקופה לביה"ח /  התקבלה הפניה מאגדת / האם ניתנה הסכמת המטופל להעברת תוצאות הבדיקה

 האם התקבלו כל התוצאות בשלמותן.

 , כולל טבלת סטאטוסים מרכזת.4.1.5פירוט הסטאטוסים מופיע בסעיף 

עם המידע ישלח  , ביה"ח יתשאל את הקופה והוא17:00עד לשעה  DiagnosticReportתקבל מבמקרה בו לא 

+ ( CBC)כולל בדיקות קישורים לכל הבדיקות שכבר התקבלו אשר יכלול: , אותה נקודת זמןהחלקי הנתון ב

אותה עד ל עם התוצאות הידועות PDFמסמך הפנייה מאגדת )הכוללת קישורים לכל הבדיקות הדרושות( + 

 נקודת זמן.

 בהקשר של הטיפול המיועד ליום המחרת.נתונים על פיהם תתקבל החלטה של המרכז כחתך  הדוח ישמש

שלם אשר גם הוא ישלח מהקופה  DiagnosticReport יווצריגיעו בהמשך אותו היום,  במידה ויתר התוצאות

 ח."לביה

: PDF -כולל אלמנט ייעודי עבור מסמך ה DiagnosticReport -ה, לקישור לתוצאות הבדיקות בנוסף

DiagnosticReport.presentedForm. 

 כולל את כל תוצאות הבדיקות שהתקבלו, בהתאם להפניה שנוצרה בתחילת התהליך. PDF -מסמך ה

המסמך נוצר כחלק מהדוח הסיכומי שנוצר בסיום קבלת התוצאות ומשמש כאסמכתא של ריכוז התוצאות נכון 

 לאותו הרגע בו מתקבלת החלטה לגבי קיום/אי קיום הטיפול המתוכנן ליום למחרת.

לשלמות הדוח , בצירוף ישויות נוספות הרלוונטיות Bundleלביה"ח בתוך מארז של  נשלח מהקופה DiagRep -ה

 המסכם.

 :DiagnosticReport -להלן מבנה ה

Element name Card. Type Value Notes 

resourceType 1..1 string ”DiagnosticReportfixed: "  

identifier 0..* Object מזהה עסקי של הישות מזהה חח"ע 

identifier.system 0..1 string 
URI  מזהה הדוח המסכם, כפי

 5.4שמופיע בסעיף 

A URI that acts as a 
namespace for the 

identifier values 

identifier.value 0..1 string מזהה ההפניה 
Shall be unique within the 

namespace 

basedOn 0..* Object 
 >- Reference

ServiceRequest  המאגדתקישור להפנייה. 

basedOn.type 0..1 string “ServiceRequest” .קבוע 



    
 

 

 
 

  

basedOn.reference 0..1 string ServiceRequest/< לוגימזהה  >  

basedOn.identifier 0..1 Object   

basedOn.identifier.syst
em 0..1 string  מערכת הזיהוי של הפניה 

basedOn.identifier.valu
e 0..1 string  מזהה ההפניה 

status 1..1 string 
 , מתוך האפשרויותבהתאם לנדרש

 המוצגות.

- registered – בעת היצירה 
- cancelled –  במקרה

והמטופל לא נתן הסכמה/סירב 
 ח"להעברת התוצאות לביה

- final –  כאשר כל התוצאות
 הגיעו במלואן

- partial –  כאשר הדוח נשלח
בתרחיש בו  עם תוצאות חלקיות

 17:00לא הסתיים עד השעה 

category ..*0 Object   

category.coding 0..* Object   

category.coding.system 0..1 string 
http://terminology.hl7.org/Co
deSystem/v2-0074 

 קבוע.
מערכת קידוד של קטגוריית דוח 

 מסכם.

category.coding.code 0..1 string “LAB” .קבוע. קוד סטנדרטי 

category.coding.display 0..1 string “Laboratory” .קבוע. תיאור סטנדרטי 

code 1..1 Object   

code.coding 0..* Object   

code.coding.system 0..1 string "http://loinc.org" קבוע. מערכת קידוד סטנדרטית 

code.coding.code 0..1 string “11502-2”  .קוד לכל התוצאותקבוע 

code.coding.display 0..1 string “Laboratory report”  .התוצאותתיאור כולל לכל קבוע 

subject 1..1 Object Reference -> Patient 
 המטופלהעברת מזהה 

 * דרכונאיים לא ייוצגו 

subject.type 1..1 string “Patient” קבוע 

subject.reference 1..1 string Patient/logical id מזהה לוגי של המטופל 

subject.identifier 1..1 object  מזהה לוגי של המטופל 

subject.identifier.syste
m 1..1 string 

http://fhir.health.gov.il/identifi
er/il-national-id 

של המזהה העסקי  URI-ה
 )מטופל(. 

 .5.4כפי שמופיע בסעיף 

subject.identifier.value 1..1 string  
ספרות עם אפסים  9 –מספר ת.ז. 

 מובילים

effectiveDateTime 1..1 string 

Format: 
-MM-YYYY

DDThh:mm:ss.sss+zz:zz 
מחייב עד רמת השניות + איזור (

 )זמן

 תאריך לקיחת הדגימה.
הפורמט תלוי בסוג האלמנט 

 הנבחר.

issued 1..1 string 

Format: 
-MM-YYYY

DDThh:mm:ss.sss+zz:zz .תאריך היצירה של הדוח המסכם 

https://www.hl7.org/fhir/codesystem-observation-category.html#observation-category-laboratory


    
 

 

 
 

  

מחייב עד רמת השניות + איזור (
 )זמן

performer 0..* Object Reference -> Organization 
 מציין מי אחראי על הדוח המסכם:

 מעבדה בה בוצעה הבדיקה.

performer.type 0..1 string “Organization” קבוע 

performer.identifier 0..1 object   

performer.identifier.syst
em 0..1 string 

https://institutions.health.gov.
il/Institutions 

של המזהה של הגורם  URI-ה
 האחראי.

 .5.4כפי שמופיע בסעיף 

performer.identifier.valu
e 0..1 string  .מזהה האחראי על הדוח המסכם 

result  0..* Object Reference -> Observations 

הפנייה לכל הישויות של התוצאות. 
מערך עם קודים לפי מספר יווצר 

 הבדיקות

result.type 0..1 string “Observaton” קבוע 

result.reference (*) 0..1 string Observation/logical id  התוצאהמזהה לוגי של 

result.identifier 0..1 object   

result.identifier.system 0..1 string  
 של המזהה של התוצאות. URI-ה

 .5.4שמופיע בסעיף כפי 

result.identifier.value 0..1 string  .מזהה התוצאה 

presentedForm 0..* Object PDF 
של תוצאות  PDF -מסמך ה

 Base 64הבדיקות בפורמט 

presentedForm.content
Type 0..1 string application/pdf fixed value 

presentedForm.data 1..1 string  Data inline, base64ed 

presentedForm.title 0..1 string "תוצאות בדיקות מעבדה" 
Label to display in place of 

the data 

presentedForm.creatio
n 0..1 string  

Date attachment was first 
created 

 

 )*(result.reference: 

 בעת יצירת ה- Observations  ,הלמאוחדת מוחזר בשיבא- URL ות התוצאה, כחלק מההמלא של יש- 

hehader תקן מחייב כפי שFHIR. 

  הבעת יצירת- DiagnosticReport , שמקשר את הדוח המסכם לתוצאות הבדיקותהאלמנט (result) 

 בקופ"ח מאוחדת. ושנוצר יםהמזהיאוכלס עם 

 בעת שליחת ה- DiagnosticReport  ,האלמנטאותו לשיבא (result ) זהים הלוגיים של המעם יאוכלס

 התוצאות שנוצרו בשיבא.

 

 

 :DiagnosticReport.resultבאלמנט  התוצאותהמזהים הלוגיים של 

המלא שנוצר,  URL -אשר יכיל את ה headerבעת יצירת כל אחת מהתוצאות בשיבא, ישלח חזרה למאוחדת 

 של שיבא. logical ID -ובתוכו יופיע ה



    
 

 

 
 

  

 כך יווצר קשר בין הדוח המסכם לבין ,result.referenceאלמנט לשימוש ביהיה נגיש המידע ישמר במאוחדת, ו

 שהוגדרו בביה"ח שיבא. כפי , של התוצאותהמזהים הלוגיים 

 

 . דוח מסכםלהלן דוגמה של 

ולשלוש ישויות ( basedOn)אלמנט  SRה שלושעם קישור ל DiagnosticReport -הדוגמה מציגה את מבנה ה

 אשר שתיים מה הן תוצאות בודדות ואחת מהן היא ישות תוצאות מאגדת עבור תוצאות סוללה Observationשל 

 (.result)אלמנט 

 presentedFormעצמו:  PDF -בנוסף ישנו גם רכיב המייצג את מסמך ה

 
 

Example: 
 

{ 

  "resourceType": "DiagnosticReport", 

  "identifier": [ 

    { 

      "system": "urn:ietf:rfc:3986", 

      "value": "urn:uuid:a8737353-07bd-487b-87c7-8f351a865cc1" 

    } 

  ], 

  "basedOn": [ 

    { 

      "type": "ServiceRequest", 

      "reference": "ServiceRequest/SR-PARENT", 

"identifier": [ 

     { 

  "system": "urn:ietf:rfc:3986", 

  "value": "urn:uuid:28a0dcf8-2319-48c6-b596-02a6135bd94e" 

     } 

     ] 

    } 

  ], 

  "status": "final", 

  "category": [ 

    { 

      "coding": [ 

        { 

          "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0074", 

          "code": "LAB", 

          "display": "Laboratory" 

        } 



    
 

 

 
 

  

      ] 

    } 

  ], 

  "code": { 

    "coding": [ 

      { 

        "system": "http://loinc.org", 

        "code": "11502-2", 

        "display": "Laboratory report" 

      } 

    ] 

  }, 

  "subject": { 

    "type": "Patient", 

    "reference": "Patient/11111", 

    "identifier": { 

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

      "value": "0123456789" 

    } 

  }, 

  "effectiveDateTime": "2020-02-28T14:41:00+01:00", 

  "issued": "2020-02-28T17:12:00+01:00", 

  "performer": [ 

    { 

      "type": "Organization", 

      "identifier": { 

        "system": "https://meuchedet.co.il/maabada-id-example", 

        "value": "12345" 

      }, 

      "display": "שם המעבדה או הסניף" 

    } 

  ], 

  "result": [ 

    { 

      "type": "Observation", 

      "reference": "Observation/obs-pannel1", 

"identifier": [ 

  { 

    "system": "urn:ietf:rfc:3986", 

    "value": "urn:uuid:1bfa8d00-99e2-4874-bb4e-bf9ff9576d7c" 

  } 

], 



    
 

 

 
 

  

    }, 

    { 

      "type": "Observation", 

      "reference": "Observation/obs1", 

"identifier": [ 

  { 

    "system": "urn:ietf:rfc:3986", 

    "value": "urn:uuid:62687466-d0f8-4f1a-b6a2-f776b1246932" 

  } 

], 

    }, 

    { 

      "type": "Observation", 

      "reference": "Observation/obs2", 

"identifier": [ 

  { 

    "system": "urn:ietf:rfc:3986", 

    "value": "urn:uuid:62687466-d0f8-4f1a-b6a2-f776b1246991" 

  } 

], 

 

    } 

  ], 

  "presentedForm": [ 

    { 

      "contentType": "application/pdf", 

      "data": "PDF content", 

      "title": " ולוגיטרם טיפול אונק –תוצאות מעבדה ריכוז  ", 

      "creation": "2020-02-28T17:12:00+01:00" 

    } 

  ] 

} 
  



    
 

 

 
 

  

a. Visualizer – תצוגה ויזואלית של הקשרים 
 

 להלן דיאגרמה הממחישה את הקשרים בין הריסורסים השונים.

 סוללהבדיקת הינה ואחת  ,בדיקות בודדות ים הןהפניות לבדיקות מעבדה: שתי 3 ישמתייחס למצב בו  התרחיש להלן

י בדיקות תש בתוכה הכוללת  

 

דיאגרמה:הסבר קצר לגבי מבנה ה  

 ה- ServiceRequest  בשםSR-PARENT .מקושר לכל ההפניות שנוצרו 

 ה- ServiceRequest שמקושרים ל- PARENT -  דדתהפניה לבדיקה בומייצג כל אחד (SR #1 ,SR #2 או )

 .(CBCלסוללה )הפנייה 

 ה- Observation  הבודד(Result #1, Result #2 ) בדיקה ספציפיתמייצג תוצאה עבור. 

 Observations -תחתיו את ה מאגדלא מייצג תוצאה, אלא ( Panel Result)של הסוללה  Observation -ה

 של הבדיקות הכלולות בו.

 DiagnosticReport – במקרה של סוללה הוא מקושר ל( מקושר לכל התוצאות- Obs )ול המאגד שלה- SR 

 המאגד.

 

 

  



    
 

 

 
 

  

 ניתוח פערים מול פרופילים קיימים 9

9.1 CORE-US 
 

 לא רלוונטי. 

 

b. CORE-IL 
 

 לא רלוונטי. 

 

  



    
 

 

 
 

  

 סוגיות מרכזיות והחלטות  10
 :סוגיות ודילמות מרכזיות שהיו בתהליך האפיון

 מידע נוסףהחלטה /  נושא לבירור אלמנט 

1. ServiceRequest  ליצור האם ניתן
הפניה אחת עבור 

כל הבדיקות 
 המבוקשות?

אחד עבור כל הפנייה  SR -הוחלט לייצג על פי התקן
לבדיקה בודדת או לסוללה. כל הפנייה תקושר לתוצאה 

 (.DiagnosticReportשלה ובנוסף לישות המאגדת )
בור כל בתחילה היה ניסיון להימנע מיצירת הפניה ע

היתה צריכה אינדיקציה עבור הקופה בדיקה, מכיוון ש
הפתרון שניתן לכך מתואר  .הבקשות להפניה הגעת כל

 .4.1.2בסעיף 
אחד עבור כל  SRהחלופות שנבחנו לצורך יצירת 

 הינן: , ונפסלוהבקשות להפניה
 -. איכלוס כל קודי ההפניות ב1

ServiceRequest.code - >מכיוון שב לא אפשרי- 
SR  .ניתן לייצג ערך בודד אחד בלבד 

 . 1..0קארדינאליות 
 -. שימוש במערך של2

ServiceRequest.code.coding 
מכיוון שהמערך הזה מיועד לייצוג של  לא אפשרי< -

קודים  2קודים שונים עבור משמעות זהה )למשל 
 ממערכות קידוד שונות עבור אותה הבדיקה(

ת כללי, ופירוט עבור קוד בדיקו code -. שימוש ב3
 <- ServiceRequest.orderDetailהבדיקות ב: 

מכיוון שמטרת האלמנט הינה להרחיב על  לא אפשרי
קוד ההפניה ולא להוסיף עליה קודים חדשים )אלא אם 

, אשר הקוד מאגד תחתיו קודי בדיקה בסוללהמדובר 
 .ספציפיים(

 

2. ServiceRequest.requester  כיצד לייצג את
של  הגורם היוזם

בקשת ההפניה? 
רופא ספציפי? 

 מחלקה? בי"ח?

הוחלט שהגורם היוזם ייוצג ע"י קוד מוסד של שיבא: 
 .IL-COREקוד ארגון שיבא לפי 

 היוזם יקלט במאוחדת כרופא כללי שמייצג את שיבא.

3. Observation.component  האם ניתן
להשתמש במבנה 

 קומפוננטותשל 
עבור הפאנל של 

CBC? 

חייבות אשר תוצאות  לייצגקומפוננטות מיועדות 
לא ניתן לפרש תוצאות בדיקה על , כלומר להיבחן יחד

הבדיקות של תוצאות . מכיוון שאחד בלבד פי ערך
, כל אחת בפני עצמה משמעות הן בעלותספירת דם 

, ופן נפרדההתייחסות הינה לכל תוצאה באכלומר 
 לפאנל.הקומפוננטה אינה רלוונטית 

4. Observation.status = “preliminary”  האם נדרש
 סטאטוס ראשוני

לצורך אישור 
תוצאות ע"י רופא 

 משפחה?

 הוחלט שלא נדרש. 
אופי התהליך אינו מצריך תהליך אישורים של תוצאות 

. הן בגלל שהמטפל האונקולוגי בשיבא לפני שליחתן
שטווח הזמנים של ההפניה והן בגלל הוא הגורם היוזם 

 .קצר בין הבדיקה ובין קבלת הטיפול

5. Observation.status  האם נדרשים
 סטאטוסים

נוספים מלבד 
final? 

 ".cancelledהוחלט לאפשר גם סטאטוס לביטול: "
מכיון שמדובר במקרה נדיר, הוחלט שהטיפול במצב 

, Obs -מסוג זה, מלבד עדכון הסטאטוס של ישות ה
ל ידנית בין שני הארגונים, לא כחלק מהתהליך ינוה

 האוטומטי.



    
 

 

 
 

  

האם ניתן  שימוש בסוללה / פאנל .6
להשתמש 

לייצוג  בסוללות
קבוצות של 

 בדיקות

 .CBCהוחלט שיהיה שימוש רק בסוללה מסוג 
בקופה ובביהח ישנן קבוצות של בדיקות המאוגדות 

קבוצה , ולעיתים הפניות יוגדרו עבור כסוללות )פאנל(
 ולא רשימת בדיקות בודדות.

ת בהרכב הסוללות בין הארגונים מכיוון שישנה שונו
, מלבד השונים, הוחלט להעביר קודי בדיקה ספציפיים

(, אשר הסוללה שלה CBC) ספירת דם במקרה של
, וככל הנראה גם בין כל יתר זהה בין הקופה לביה"ח

מקיים את  CBC -)שימוש ב הבריאות השוניםארגוני 
 עקרון האינטראופרביליות(.

6. Observation - CBC  האם הקופה
 -שולחת את ה

OBS הראשי :
בתום קבלת כל 

התוצאות / בתום 
התוצאות  5קבלת 

החשובות למטפל 
האונקולוגי / בעת 

קבלת כל אחת 
 מהתוצאות

הקופה תשלח את תוצאות הסוללה, כל אחת בעת 
 קבלתה.

התוצאות החשובות  5בין הקופה לא תתייחס להבדל 
 טיפול ובין יתר תוצאות הסוללה.ביצוע ל

 5ביה"ח יבצע את ההבחנה ויגדיר בתצוגה ייעודית את 
, אך יתר התוצאות התוצאות הקריטיות מתוך הפאנל

יהיו נגישות למטפל האונקולוגי  עדיין רת הדםישל ספ
דרש מידע נוסף יבמידה שבביה"ח כל שיוכל לעיין בהן 

 חלטה.לתיקוף הה

7. Observation.referenceRange  כיצד להתייחס
לערכי התוצאות 

חריגה מבחינת 
מתוצאות 

 ?הנורמה

מאוחדת יבחנו את התוצאות על פי ערכי הנורמה של 
 הקופה.

שיבא יבחנו את התוצאות על פי ערכי הנורמה של 
 ביה"ח.

התייחסות מאוחדת יעבירו רק את התוצאות ללא 
 מכיוון ש: ערכי הבדיקותשל  נורמהלהגדרת טווח 

בין ערכי הנורמה של הקופה מוחלטת  זהות( אין 1)
 של ביה"חלבין אילו 

( מדובר באוכלוסיה שערכי הנורמה שלה שונים 2)
מערכים רגילים )ישנם שיקולים נוספים מאשר גיל, מין 

 וכו(.
כל אחד מהגורמים )מאוחדת/שיבא( יפעיל הוחלט ש

לו ויפנה למטופל שיקול דעת על פי המוגדר אצ
  בהתאם.

יתכן מצב בו תוצאה תיחשב חריגה במאוחדת, אך 
 מבחינת שיבא המטופל כשיר לקבל את הטיפול.

8. DiagnosticReport.presentedForm  האם לצרף את
 PDF -מסמך ה

המפרט את 
תוצאות 

 הבדיקות?

, כחלק base 64הוחלט שהמסמך יועבר בפורמט 
 הבדיקות.מהדוח המסכם של תוצאות 

במידה ולא  .9
מתקבלות כל 

כיצד  –התוצאות
להתייחס לצורך 

של ריכוז 
הממצאים נכון 

 לרגע ההחלטה?

, 17:00הוחלט שבמקרה והתוצאות לא יגיעו עד לשעה 
שיבא יתשאלו את מאוחדת, בבקשה לקבל דוח מסכם 
חלקי, עם הממצאים שהגיעו עד כה. התהליך כולל גם 

 קיות.עם התוצאות החל PDFמסמך 

10. Specimen  האם יש צורך
ליצור ישות עבור 

 ייצוג הדגימה?

 .Specimenהוחלט שבשלב זה לא ליצור 
 המידע שכן נדרש הינו תאריך לקיחת הדגימה.

 יעודי:  Resourceהפתרון לכך, ללא יצירת 



    
 

 

 
 

  

effectiveInstant.Observation 
 "סוגיות פתוחות". 11להתייחסות נוספת ר' פרק 

11. orderDetail  האם ניתן
להשתמש 

באלמנט זה עבור 
פירוט בדיקות 
בודדות, שאינן 

 חלק מפאנל?

לצורך פירוט  orderDetail -הוחלט שלא יהיה שימוש ב
 קודי הפניה לבדיקות דם בודדות.

א תואם את כללי ל -הסיבה העיקרית לכך
 האינטראופרביליות.

ד אח SR -במקום זאת, הוחלט לייצג כל קוד הפניה ב
 (.מאגד SRוליצור עבורם ישות מאגדת אחת )ר' 

ות כיש ServiceRequest -שימוש ב .12
 מאגדת

כיצד לאגד את כל 
הבקשות להפניה, 

כך שהקופה 
תקבל אירוע אחד 
ליצירה, ובקבלתו 

היא תדע שכל 
הבקשות הגיעו 

)אין עוד בקשות 
 להפניה "בדרך"(

 .SRהוחלט להשתמש בישות מאגדת מסוג 
לצורך ריכוז רשימת כל מזהי  Listהחלופה היתה 

 הבקשות להפניה. 
בסיסיים  טאטוסיםס היכולת לנהלהינו  List -החיסרון ב

 שבמידת הצורך, לא תהיה אפשרות להרחיבכך  .בלבד
את ניהול הסטאטוסים של ההפניה  מצידה של שיבא

 המאגדת.

13. ServiceRequest.patientInstruction  האם להזין
או  הנחיות

 הוראות כלליות?

ות שונות בין יהוחלט שאין צורך מכיוון שיתכנו הנח
 הבדיקות.

14. Bundle  האם יש צורך
 Bundleביצירת 

 .Bundleהוחלט ליצור 
בסיום התהליך נשלח מהקופה לביה"ח דוח מסכם 

(DiagRep אשר כולל קישורים לתוצאות הבודדות )
 .PDF -וכולל בתוכו את ה

 :Bundleמדוע בכל זאת לכלול את הדוח במסגרת 
, CBC( מכיוון שיש שימוש בסוללה עבור תוצאות 1)

 -ראשי ולא ל Obs -והתוצאות שלו מקושרות ל
DiagRepיש צורך לשלוח גם את ה ,- Obs  הראשי

יחד עם הדוח המסכם, כדי לשמור על רצף קישוריות 
 .CBCגם עם תוצאות 

ות מאגדת עבור כל ( מכיוון שיש שימוש ביש2)
מאגד( ואנו מעוניינים לשמור על  SRההפניות )

הקישוריות בין הדרישה הראשונית ליצירת הפניות לבין 
 -התוצאות שהתקבלו בפועל, יש צורך לשלוח גם את ה

SR .המאגד יחד עם הדוח המסכם 
ואף  בכדי לוודא שאכן כל הישויות נשלחו בשלמותן (3)

של ת גם הישויו Bundle -ישלחו באחת לא חסרה, 
)כל  יותוגם הישויות של ההפנ (Obs -)כל ה התוצאות

 (.SR -ה

15. ServiceRequest היזון לנהל  כיצד מאגד
בית  לא חוזר

סיום החולים לגבי 
יצירת ההפניות 

 בקופה?

האינדיקציות ינוהלו במסגרת ישות הוחלט ש
DiagnosticReport.ולא במסגרת ההפניה המאגדת , 

לאורך יש צורך במספר אינדיקציות הסיבה לכך: 
 ןההפניות והמאגד הגיעו באופ במקרים בהם:) התהליך

, כל אין הסכמת מטופל, לא כל התוצאות הגיעותקין, 
 . (התוצאות הגיעו במלואן

ן באמצעות לנהל אותתחלה הנטייה היתה הב
הוא נועד מכיוון שאך  ,המאגד SR -ההסטאטוס של 

צד היוזם, כלומר של ההפניה משקף את התהליך ל
, סטאטוסים מנוהלים ע"י שיבא ולא ע"י מאוחדתה

 .DiagRep -הוחלט שהסטאטוס ינוהל באמצעות ה
הישות של התוצאות הינו בנוסף, הדוח המסכם 



    
 

 

 
 

  

, כולל מצב בו לא התקבלו להיזון חוזר מיועדתש
 תוצאות מסיבה כלשהי )ישלח ריק(.

האינדיקציות הנדרשות לכן, הוחלט לנהל את 
 .DiagnosticReport.statusבאמצעות 

 

 

  



    
 

 

 
 

  

 סוגיות פתוחות 11
 

 בטרם התקבלה תשובה. צוג שלב הדגימהיי .2

, אך זהו אינו חלק מהגדרת Specimen שםנפרד ב Resourceמידע מסוג זה בדר"כ מנוהל ע"י 

 הפרוייקט, בשלב זה.

 .Observation.effectiveInstantאלמנט ייעודי לכך:  ע"ימועד הבדיקה  הוחלט לייצג אתלכן, 

 . לבחינה נוספת בהמשך הנושא נשאר פתוח - יתר נתוני הדגימה

 .Specimenאת היישות הייעודית עבור דגימות: גם בשלב הבא של הפרוייקט יוחלט להוסיף ויתכן 

 

 בתהליך.הוחלט שבשלב זה דרכונאיים לא יכללו  – יצוג מטופלים דרכונאיים .3

 )מקרה או שניים בשנה(. מדובר במקרים נדיריםהסיבה לכך: 

תחת מספר זהות הם נרשמים ות במערכות של שיבא, מכיוון שהתאמ ביצוע ודורש מורכבהפיתוח הינו 

 זמני.

 Observation.subject, ServiceRequest.subject ,DiagnosticReportרלוונטי ל: 

 

 יוזם ההפניהיצוג  .4

 ServiceRequest.requesterרלוונטי ל: 

 .IL-COREקוד ארגון של שיבא לפי הקידוד של  יוגדר באמצעותהיוזם אשר יוזן בהפניה 

עדיין אין קידוד מוסכם , מכיוון שהמחלקה שםהמידע הינו של שם ביה"ח בלבד, ללא יש לשים לב ש

 לרשימת המחלקות.

 הנושא יחוייב בפתרון. ,מחלקות נוספות בשיבאבמידה והאפיון יוחל גם על 

 

 

 

  



    
 

 

 
 

  

 נספחים 12
 

 קודי בדיקותטבלת  12.1
 

 .סטנדרטיים עבור כל בדיקה LOINCודי ק -להלן פירוט רשימת הבדיקות, כולל קודים מקומיים ובהתאמה

 של מיזם טרמינולוגיה צוותהיועברו לאחר אישור מאוחדת מול  – LOINCקודי 

 LOINCקוד  יחידות  שם הבדיקה / סוללה פרופיל

CBC CBC – פרופיל ספירת דם 
)בהתאם לקודי 

הבדיקה הכלולים 
 בפרופיל(

57021-8 

 Creatinine-SERUM  Mg/dl 2160-0 ביוכימיה

  Urea-blood (BUN)  Mg/dl 3094-0 

  Sodium-serum  Meq/l 2951-2 

  Potassium-serum Meq/l 2823-3 

  Calcium-SERUM Mg/dl 17861-6 

  Magnesium  Mg/dl 19123-9 

  Glucose  Mg/dl 2345-7 

  Albumin-blood (serum) g/dl 1751-7 

 Bilirubin – total  Mg/dl 1975-2 תפקודי כבד 

  SGOT(AST) U/L 1920-8 

  SGPT(ALT) U/L 1742-6 

  LDH U/L 2537-9 

  Alkaline phosphatase-blood  U/L 6768-6 

 TSH mIU/l 3016-3 תפקודי תריס 

  Free T4 Pmol/l 14920-3 

  Free T3 Pmol/l 14928-6 

 PT % 5902-2 תפקודי קרישה 

  PTT SEC 3173-2 

  INR   5902-2 

 


