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 מבוא

בארגוני  טיפול הרפואיהשיפור גדולים בפני חדשנות ואחד החסמים ההיא אינטגרציה מסובכת 

וארגונים שונות וכתוצאה מכך גם המידע הרפואי, מבוזרים בין מערכות  ,הטיפול הרפואי. בריאותה

זו אינה בעיה ייחודית למדינת ישראל, אלא  וחכם במידע. לא מאפשר שימוש מיטביבאופן ש שונים

 Interoperabilityתקדם  ממשקים נוחים בין מערכותסטנדרטיזציה ו יצירת. קיימת בכל מקום בעולם

 זרימה חופשית של נתונים. תאפשר ו

®FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources)1  של ארגון התקנים סטנדרטהוא 

 הבריאות םעולב הללושנועד לפתור את בעיות ייעודי להעברת מידע . מדובר בסטנדרט HL7 הבינלאומי

נתונים בצורה שקופה, חלקה ובטוחה ככל האפשר, בתוך מערכות המידע השונות השיתוף את ולאפשר 

 הבריאות, בין ארגוני הבריאות והמטופלים, ובין הארגונים לתעשייה ולאקדמיה.   ניבארגו

 FHIRת, לקוחווכספיות  עסקאות אודותהעברת מידע  אופןדומה לאופן בו בנקים הסכימו ביניהם על ב

 Open-את מהפכת המידע של ה ייצרמו ,רפואימגדיר בצורה אוניברסלית כיצד לייצג מידע 

Healthcare. FHIR שינוי תפיסתי במתן שירותי בריאותהוא חלק מ - הוא הרבה יותר ממודל נתונים ,

 מבוסס דאטה.ו פרואקטיבילתפיסת טיפול בה המטופל במרכז, והטיפול הוא  ומקדם אותנו

 בארצות הברית Electronic Health Records-בשימוש כל יצרני מערכות הכיום נמצא  FHIRט סטנדר

(. האימוץ הנרחב מיקרוסופט ועוד IBM)אמזון, גוגל,  בעולם על ידי חברות הטכנולוגיה הגדולות נתמךו

 CDC-ה ,לדוגמא. שממנפים את הפוטנציאל הגלום בופיתוח ממשקים חדשניים  נדרט מתמרץשל הסט

 של קורונה, כאשר תסמיניםלאסוף ממטופלים דיווחים על  בריאות מאפשרת לארגוניה אפליקציהפיתח 

קל מאוד לחבר את אחיד, ולכן  פורמטב קבלים את הדיווחיםמ. כל הארגונים FHIR-ב מועברהמידע 

 תולקבל תמונשונים בין ארגונים מידע את הלשתף אף ו ,ארגוןאל המערכות הרלוונטיות ב האפליקציה

  .יותררחבה מצב 

בסטנדרט מפחית  שימושמידע בין ארגוני בריאות.  להעברתהוא הרבה מעבר  FHIRשמציע הערך 

את התלות בספקי שירות שונים בהיבטי ניהול מידע, מאפשר אינטגרציה פשוטה עם גורמים טכנולוגיים 

אם  שתשפר את השירות ואת הטיפול הניתן. -ומציג אפשרויות חדשות של גישה אל המטופל   חדשים

להתממשק למידע  ללמוד כיצד  כיםצרי והי Medical Deviceאו יצרן של אפ -בעבר חברת סטארט

בלבד. הורדת חסמי   FHIRמול יכול להיותשונות בארצות שונות, הרי שהיום הממשק רבות ומערכות מ

 אל ארגוני הבריאות.  ןערכות מידע ואינטגרציה מהירה שלההכניסה מאפשרת יצירה של גל חדש של מ

 פתרונות קליניים לאמץו ,AIמודולים של ו אפליקציותלהטמיע בקלות יכול בריאות ארגון  FHIRבעזרת 

של התעשייה פעולה השיתוף  את יכולתהדבר משפר משמעותית שפותחו במקומות אחרים.  חדשניים

. FHIRבתצורת  APIבאמצעות  החלפת המידע עימו מנהל את ארגוןכל , כאשר בריאות ארגוניעם 

שוטים יותר כאשר ובתוך ארגונים הופכים לפ בריאות שיתופי פעולה בין ארגוניגם  ,באופן דומה

                                                                 
1 FHIR® is the registered trademark of HL7 and is used with the permission of HL7 

https://www.itic.org/public-policy/CloudHealthcarePledge.pdf
https://www.itic.org/public-policy/CloudHealthcarePledge.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/electronic-case-reporting.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/electronic-case-reporting.html
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 זרימת מידע תמאפשרה ,בצורה סטנדרטית מוסכמת ןיכולות לחשוף את המידע שלההשונות המערכות 

 (. frictionless)יותר  חלקה

שיכולים , בענן ובהתקנה מקומית, שונים ובנו מוצרים  FHIRזיהו את החשיבות של כל ענקיות התוכנה 

, אחת הקבוצות המשמעותיות SMART. הרלוונטיות את התשתיותלסייע לארגונים לבנות במהירות 

חינמי המאפשר ליזמים כתיבה נוחה של אפליקציות   APIבארה"ב, יצרה FHIRהמובילות את קהילת 

שמנגיש שלל  app gallery-, ותומכת גם בFHIRשיוכלו להתממשק בקלות לתיקים קליניים בעזרת 

הגדולים מייצרים  םגם ספקי התיקים הקליניי. FHIRמבוססות  open source-אפליקציות מסחריות ו

 APIפלטפורמה שמנגישה  ,open.epicיצרה את  EPIC, כך לדוגמא, FHIRפלטפורמות מבוססות 

וכוללת חנות שבה  ,מפתחים, מספקת עבורם ארגז כלים לייצור ובדיקת אפליקציותעבור  FHIRבוסס מ

 אפליקציות.  400כבר מעל יש 

באה לידי ביטוי ביכולת של מערכות  מוסכםכסטנדרט בינלאומי   FHIRקפיצת המדרגה שמאפשר

 : בקלות רבהאחת את השנייה  להביןובמיוחד  -ביניהן  "לדבר"

 מיוצגים אלמנטים כגוןומתועדים היטב. כך למשל, ידוע כיצד  מוסכמיםהאובייקטים  כל שמות .1

 , אלרגיות ורשימת התרופות אותן הוא נוטל. תאריך לידתו שמו של מטופל, 

או ב  mmol/litת המידה. למשל לגבי תוצאות הסוכר בדם, האם נמדדות ב ובהירות לגבי יחיד .2

mg/dcl ב .FHIR  דע הדרוש כך שכל מערכת שתקבל את הנתונים תדע מוסיפים את כל המי

 איך לקרוא אותו ללא חשש לפרשנות לא נכונה. 

. כך למשל, יש  SNOMED, LOINCקידוד אוניברסלי בעזרת רשימות של מונחים קליניים כמו .3

בנוסף לקידוד  FHIRהרבה שמות לבדיקת סוכר בדם וכל ארגון יכול לתת לבדיקה קוד משלו. ב 

מערכת שמקבלים את המידע ידעו  \כך שכל ארגון  -LOINCם גם את הקוד בהמקומי נרשו

 בדיוק לאיזו בדיקה מתכוונים. 

 

 על המדריך

המבקשים לצאת לדרך ישראלים במטרה לתת לארגוני בריאות  FHIR ILקהילת המדריך נכתב ע"י 

דרך המרכזיות אבני ה. מדריך זה מתאר את FHIRהכוונה ראשונית, כיצד לגשת אל פרויקט הטמעת 

זוהי יש להשקיע. בדרך כלל תהליך, אילו החלטות צריכות להתקבל על ידי הארגון ואילו משאבים ב

הקולקטיבי גרסה ראשונה של המדריך. המטרה היא שחברי הקהילה יוכלו להוסיף לו מניסיונם, והידע 

 ילך ויעמיק.הקהילה  של

 (Use Caseמקרה בוחן )בוחרים . Bottom Upבארגון בדרך כלל נעשית בהדרגה,   FHIRהטמעת

ובונים , סיס לאינטגרציה עם ארגונים אחריםלאור צורך קליני או עסקי, עבור הארגון עצמו או כב ספציפי

שמקבלת את  לניבוי סיכון לאשפוזים חוזריםפנים ארגונית עבורו ממשק מקצה לקצה. למשל, מערכת 

לצורך  FHIRמבית החולים בפורמט  מי התרופות מרש קבל את שתקופת החולים או  FHIR-הנתונים ב

https://docs.smarthealthit.org/
https://apps.smarthealthit.org/
https://open.epic.com/
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בהדרגה עוד ועוד פרויקטים מוטמעים, מערכות טעינה מהירה של המידע אל תיק רפואי אחוד. 

 בארגון הולכת וגדלה.  FHIR-"מצטרפות", וכמות המידע התומך ב

גוני בריאות, בארהמדריך מיועד למקבלי החלטות, מובילי פרויקטים טכניים ועסקיים ומנהלי חדשנות 

אנו מאמינים שאחרי מעט עזרה  .Open Healthcare-היינים לקחת חלק במהפכת המידע של המעונ

 .באופן עצמאי וליווי בתחילת הפרויקט, יוכל הארגון להמשיך

תנגיש ביצועי /פרויקט. עבור הדרג הטכני הטכני אלא מתרכז בעקרונות להצלחת מסמך אינו  המדריך

. ועוד אבטחה ופיתוחהיבטים של , FHIRהקמה של שרתי אופן העל נוסף, כגון ייעודי מידע הקהילה 

תוכלו למצוא בערוצי הקהילה השונים , אך ותביחס לבחירה של טכנולוגי אנו משתדלים להיות ניטרליים

על הפתרונות הקיימים בשוק, מידע אשר באופן טבעי מתעדכן בתדירות גבוהה, בהתאם  גםמידע 

 ם.המפותחילחידושים 

 FHIR ILקהילת 

ים בקהילה חברים ארגוני הבריאות, ספקי תוכנה ותיק .2021הושקה רשמית בינואר  FHIR IL קהילת

נועדה להיות אכסניה ליצירת קהילה ה ., עמותות, גורמי ממשל ועודקליניים, אנשי תעשיה ואקדמיה

, לשתף לשאול היהי ניתןבמסגרת הקהילה  .במערכת הבריאות הישראלית FHIRוהטמעת סטנדרט 

    בישראל.  FHIR-קטעי קוד וללמוד מה קורה בתחום הרעיונות, תוצרים ו

 – FHIR-IL@8400thn.orgניתן לפנות אלינו בכל שאלה או בעיה 
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 FHIRהתנעת פרויקט  -א' חלק 

 

 Use Caseבחירת  .1

מוש של עשוי לדרוש תשומות גבוהות יותר מאשר מי FHIRסטנדרט מימוש פרויקט ב בתחילת הדרך

ההשקעה  הסתכלות קדימהאותו פרויקט בדרכים המקובלות כיום בארגון בריאות. יחד עם זאת, ב

 ה בהרבה של יישומים עתידיים.תאפשר הטמעה פשוטה, זולה ומהיר -כיום  FHIRבממשקים תומכי 

בארגון בדרך כלל נעשית דרך מימוש   FHIRהטמעתכדי למקסם את התועלת מההשקעה הנדרשת, 

שיקולים , ותוך התחשבות בצורך קליני או עסקי המשרתים "אמיתיים" (Use Casesבוחן )מקרי 

 הבאים:

. של הארגון משרת צורך ממשיהבפתרון ממוקד  FHIRלהתחיל את הטמעת  חשובשימושיות:  .א

ארגונית או אל ארגונים שיתוף והעברת מידע, פנים קיים לאפשרות אחת היא לבחון צורך 

תפיק עבור הארגון תועלת  FHIR -שהסבתו ל ממשק קייםור לבח אפשר גם. אחרים

 משמעותית.

 dataזרימת מידע ), הפרויקט צריך להיות פשוט להטמעה, בהיבט של ארכיטקטורה: פשטות .ב

flow)  וכמותresources  מצומצמת. בחירה בתחום בו קיימת טרמינולוגיה מוסכמת תפשט

  אף היא את התהליך.

המטרות האסטרטגיות של הארגון, התואם ומשרת את ור פרויקט מומלץ לבח: יצורך אסטרטג .ג

, גם דוחף קדימהו FHIRשרואה את הערך שבמימוש הפרויקט במנהל חשוב שיהיה לפרויקט 

 (. champion) ולהצלחת בתוך הארגון,

Use Caseבחירת 

החלטה על  

אופן שיתוף המידע

(REST  /כספות)

החלטה על  

ארכיטקטורה

(facade  /שרת)

מיפוי המידע

ים  resource-הגדרת 
וטרמינולוגיות רלוונטיים

כחלק  שימוש בידע הקיים 
הסתמכות על  -מהתהליך 

CORE ,מדריכי הטמעה  ,
הרחבות
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שבו מידע בחירת פרויקט  .העברת מידע בין ארגונים לצורךפותח  FHIRחוץ ארגוני:  / פנים .ד

ניתן  מסוגל לייצר. FHIR-הערך ש לממש בצורה טובה אתאפשר רגוני בריאות תשותף בין אי

וישמחו לשלוח כיום מכוונות לשוק האמריקאי  שכבר יש חברותלשתף פעולה גם עם התעשייה: 

את  פשטתמערכת פנים ארגונית בשימומש פרויקט  בחירת מאידך, .FHIR-או לקבל מידע ב

, וככלל אבטחת מידעלנהל את אופן בו יעבור המידע, יותר להגדיר את הקל יהיה  :היישום

 .יותר מהיריהיה חלטות הקבלת התהליך 

אשר סביר להניח  Data Setsאו  מומלץ לבחור נושא: שימוש נוסףחדשנות ומקסום היכולת ל .ה

מידע. את הירצו לשתף פעולה, ולצרוך , יראו בו ערךשעוד גופים בתוך הארגון או מחוצה לו 

 . המון בהמשךלחסוך ו -FHIRההשקעה באת הערך מ ניתן למקסםכך 

שנכתבו  ,פרויקטים של קוד פתוח, חלקם שונים מוצריםכבר קיימים בעולם : בחירת טכנולוגיה .ו

קיים יכול לחסוך המון זמן לארגון ולהגדיל משמעותית את הסיכוי  מוצר. שימוש בFHIRעבור 

 להצלחת הפרויקט. 

  FHIR-קטים בלפרוי דוגמאות

  חוליםקופות חולים ו בין בתילצורך ייעול האינטגרציה  לפורמט דיגיטלי מרשמי תרופותהמרת 

  לאיסוף מידע ממטופליםליצירת טפסים, מערכת. 

   אוטומציה של בקשות(workflows) כמו הזמנה של רופא מומחה לחדר  של הצוות הרפואי

 מיון לסיוע באבחון חולה. 

 קדמות של מחקר קליני הנערך בבית החולים. הגוף יצירת כספת ובה עדכונים יומיים על הת

 שעורך את המחקר אוסף את המידע פעם ביום. 

  אפליקציית מובייל לשמירה על קשר עם המטופל בבית ומעקב אחרי ביצוע משימות, למשל

 .שיקום אחרי אירוע לבבי

  וכרת, למשל הסיכוי לס ניתוח סיכונים למטופל, לאור מצבו הקליני.ל מחשבוניםהטמעה של

 התקף לב ושבץ בחמש שנים הקרובות. 

 יצירת לוגיקה אחידה בדיווח על בעיה קלינית עם התראות מובנות.  

 כלי עזר לסגל הרפואי כמו מחשבונים לחישוב מינון תרופות מיוחדות לחולי אי ספיקת כליות 

 במינון משתנה לאור תגובה לטיפול, משקל, תוצאות בדיקות. 

 תמונות, שאלות, מעקב  מיון לניהול התייעצות עם רופאים מומחים:אפליקציה לרופאי חדר ה

 אחרי הגעה. לצורך ניצול מיטבי של זמנם היקר.  

 ( טעינה בבת אחת של המון נתוניםbulk data)  שהגיעו ממקום אחר, למשל מידע מי כבר

 .התחסן לקורונה

 .SMARTאפשר למצוא דוגמאות נוספות ב 

 

 

https://apps.smarthealthit.org/
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  FHIR Resources-היכרות עם ה

, נקדיש כמה מילים לאופן FHIR-לפני שנעבור לתיאור השיטות המרכזיות לשיתוף מידע ומיפוי מידע ב

 בנוי.  FHIRשבו סטנדרט 

 business. אלו הם בעצם )משאבים( resources -נשען על סט של אבני בסיס  FHIRמודל המידע של 

concepts שהיינו רוצים , במערכות בריאות שמייצגים את המידע הרלוונטי עבור השימושים הנפוצים

מתיימר "לכסות" את ליבת המידע אך  FHIR-חשוב להבין ש. לדעת להעביר לגביהם מידע בין מערכות

ם לייצר הרחבות והתאמות לפי צורך. יורחב , ומאפשר למשתמשי80/20 לא את כולו, לפי חוקיות של

  .בפרק ג' כךעל 

 , בצירוףהמרכזיים resources-הרשימה קצרה של כמה מ להלן. resources 140-כ FHIR-יש כיום ב

ומידע מקיף אודות השימוש בהם ניתן למצוא  resources-של הרשימה מלאה  .הסברים תמציתיים

 .HL7 FHIRבאתר של 

 Patient – שם, פרטי התקשרותהמטופל עצמו ,  

 Practitioner –   מעניק את הטיפול. רופא, אחות, פיזיותרפיסטהגורם ה  

 RelatedPerson – בן משפחה או אפוטרופוס של המטופל 

 ServiceRequest – ,החלפת תחבושתבקשה ל הפניה לבדיקת מעבדה  

 MedicationRequest –   )מרשם( בקשה למתן תרופה 

 Observation – דידה רפואית או מ וןאבח   

 Condition –  בעיה קלינית 

 Procedure –   , כגון ניתוחביצוע בפועל של פעולה קלינית 

 CareTeam –  כלל אנשי הצוות הרפואי אשר מטפלים במטופל 

 CarePlan – תכנית טיפול, יכולה להיות פשוטה או במספר שלבים     

 Questionnaire –   שאלון  

 QuestionnaireResponse –   ממלא השאלון ות שנשלחו על ידיהתשוב  

ל )למשל וללכ שעליוצורה ברורה, תוך התייחסות לאלמנטים המרכזיים סטנדרט בכל משאב מוגדר ב

המשאב מימוש אופן משאב "מטופל" יכלול תאריך לידה, מגדר, פרטי קשר ועוד( וכן פירוט לגבי 

ורו; שיטות להעברה ושיתוף ; מהן הטרמינולוגיות המרכזיות שמשתמשים בהן עבבפורמטים שונים

 המידע הזה, ועוד.

 פשוטהמוגדרים בצורה יחסית  , והם"ליבה"משאבי ל נחשבים ,Patient Observationכמו  םמשאבי

התאמת המשאבים לצרכי מערכת הבריאות  .עשה בהם שימוש תכוף בהקשרים שוניםהבנה שיימתוך 

באופן כללי, יצירת התאמות מבניות  ט.של הסטנדרהלאומי  Core-ההמקומית תיעשה כחלק מהגדרת 

 Core-את הההחלה לגבש  FHIR ILקהילת  של אותו משאב. יצירת פרופילבמשאב מסוים, נקראת 

 בפרק ג'.הישראלי  Core-ועל הבמשאבים השימוש נפרט עוד על אופן . בימים אלה הישראלי

 

http://hl7.org/fhir/
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 FHIRגישות לשיתוף מידע בעזרת  .2

מוצרי מדף יכולים לסייע גם כאן, כאשר  ,FHIR-ב לנהל ולשתף אותולשמור מידע, שונות קיימות דרכים 

 .שנתאר להלן וכספות, Restful API . הגישות המרכזיות שעשויות להיות שימושיות הןמאוד במשימה

, ניתן לענות על השאלות הבאות, use case-אותו נרצה לממש בעסקי -לאחר הגדרת הצורך הקליני

  :שה המתאימה לנו לשיתוף המידעשיעזרו לנו להחליט מהי הגי

  האם המידע צריך להיות זמיןOnline ?כל הזמן או שמא הוא מועבר פעם ביום אל כספת 

  גישה אליוהאם המידע פנים ארגוני או שמא גם גופים אחרים יצטרכו? 

  למטופל?שיונגש האם המידע מיועד לארגון אחר או 

 רנטגןהאם מדובר במידע מספרי וטקסטואלי או גם בתמונ( או ות וקבצים MRI?) 

  בעל מטופל ספציפי או  פרטני,האם מדובר במידע-bulk data? 

 מחקרי / קליני במידע, או בשימוש לצורך אנליטי-האם מדובר בשימוש תפעולי? 

  תחום ספציפי, או במידע המכסה מגוון של לממוקד ההאם מדובר במידעresources? 

 כחלק משימוש במידע האם מדובר ב-workflow "או ביישום מסוג "שגר ושכח? 

 FHIRעם  RESTשימוש ב 

. REST APIצריך להיות פשוט, מקובל לגשת למידע בעזרת  -FHIRכחלק מהתפיסה שהשימוש ב

 נפוץ בכל העולם בגלל הפשטות שלו.   RESTהשימוש ב 

ט , צריך פשוhospital1בשם  FHIRמשרת  12345למשל, כדי לקבל את המידע של מטופל מספר 

 https://hospital1/Patient/12345 GET שנראית כך RESTבצע קריאת ל

 

 שיראה כך: responseיתקבל 

https://hospital1/Patient/12345


 

9 

 

 

כבר תומכים ב בארצות הברית של מערכות לניהול תיקים רפואיים הגדולים כל ענקי התוכנה והיצרנים 

FHIR + RESTםי מערכות מידע מכיריכניתנים ואנש. תוREST   היטב, כיצד להשתמש בו וכיצד

 . HL7באתר של ניתן למצוא  FHIR + REST על מידע נוסף לאבטח את הגישה למידע. 

 שימוש בכספות

ש בכספות. הארגון יכול , ארגוני בריאות מעבירים ביניהם מידע על ידי שימוRESTבנוסף לשימוש ב 

השימוש שנקבע מראש ולשמור אותם בכספת.  בתזמון  (XMLאו  JSON)בפורמט  FHIRליצור קבצי 

 ,שליטה מלאה של הארגון במידע אותו הוא מוציאוכן  העברות מידע בנפח גדול, בכספות מאפשר

ום, אלא ארגון לשאלות שונות לאורך היומיועד לתרחישים בהם אין צורך לקבל תשובות מהירות 

 הבריאות יודע מראש איזה מידע בדיוק לייצא ומתי. 

 

 

 

 

https://www.hl7.org/fhir/http.html
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 Persistent FHIR Data vs FHIR Façade -גישות ארכיטקטוניות  .3

 ותצריך לגשר בין מבני המידע הפנימיים בארגון הבריאות, לבין אפליקציות תומכ FHIR-לעבוד ב כדי

FHIR ,הקיים אל  להמיר את המידע רות אחת היאאפשלעשות זאת. שתי דרכים נפוצות  וקיימות

 שהוא כפילהשאיר את המידע . אפשרות שניה היא ולשמור אותו כך בבסיס נתונים חדש FHIR פורמט

 .כאשר מבקשים אותו FHIR-יצור ממשק אשר ממיר את הנתונים לורק ל

בעזרת , בדרך כלל תומכים בכל ארכיטקטורהר שאקיימים מוצרי מדף בענן או בהתקנה מקומית 

REST.  

 FHIR FAÇADE  

אחרים בארגון....( ידועה  RESTתוך כדי ריצה )מטבלאות, קבצים, ממשקי   FHIRהמרת נתונים ל 

 ממערכות המידע הארגוניותלהמרת המידע  Middlewareשכבת מדובר ב. FHIR Facadeבשם 

בסיסי ם שידברו ישירות ע FHIR RESTמאפשר ביצוע שאילתות , ששרת ללא אחסון: FHIR-ל

הוא בהימנעות מניהול עוד עותק של בתצורה זו היתרון הגדול  .הקיימות תושל המערכהנתונים 

אבל  read onlyשימושים שהם ההטמעה בדרך זו היא פשוטה להנתונים, אין צורך לסנכרן מידע. 

. עבור כתיבה בחזרה לתוך המערכת, ועשויה לדרוש מאמצי פיתוח ייעודיים עלולה להיות מסובכת

 בנוסף, בשיטה זו כל השאילתות מופנות למערכות המקור ומעמיסות עליהן.

 Persistent FHIR Data  ( שרתFHIR "רגיל")  

החיסרון העיקרי בשיטה זו .  API-לאחסון המידע שאותו מנגישים על גבי ה FHIRשימוש בשרת 

. רון המידעולנהל את סנכ FHIR-השרת ות אל נדרש שכפול המידע מהמערכות הפנימיהוא ש

ואין צורך להעביר אותן הלאה אל המערכות  API-השרת הוא שמקבל את השאילתות מה

 ,הוא בפשטות ניהול ההרשאות מעל מערכת אחתיתרון נוסף  ., כך שהעומס מהן יורדהתפעוליות

מועברים לשרת באופן עתי, כך שהשרת והמערכת  בסיס הנתוניםהשינויים ב מעין מחסן נתונים. 

 , אשר תומך במגוון תרחישים מורכבים.FHIRזהו הפתרון הנפוץ להטמעת סונכרנים. נשארים מ

. וכבר נמצאות בשימוש רחב בעולם FHIR-אשר תומכות ב Data Integrationקיימות פלטפורמות 

 . FHIRניתן לפשט משמעותית את משימת טעינת המידע ממערכות המקור אל שרת  בעזרתן
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 להשתמש עבור מקרה בוחן? FHIR Resourcesאיך מחליטים באילו  .4

 FHIRמיפוי המידע הקיים שלנו למשאבי 

 resources FHIR ועלינו לבחון לאיל מקרה בוחן מסוים FHIR לממש באמצעותאנחנו רוצים אשר כ

 אודותנקרא , והקשרים ביניהם הקיימים resources-הנבחן את למפות את המידע שלנו.  צריכיםאנחנו 

 להבין מה כלול בו והאם הוא מתאים לצרכינו. ל מנת ע resourceכל 

FHIR לאפשר תמיכה רחבה בשימושים שונים. לכן, כשנבחן מנת וגמישה על  בנוי בצורה יחסית גנרית

השונים בפריזמה של מקרה הבוחן שלנו, יכול להיות שנגלה שנדרשות התאמות  resources-את ה

קיים  resourceואפילו ייתכן שאף  –את מקרה הבוחן הקיימים על מנת לממש  resourcesמבניות ב

 לא יתאים בצורה מדויקת לצרכים שלנו.

 FHIRלהיעזר במקורות המידע שמתחזקת קהילת  כשלא ברור לנו איך נכון למפות את המידע, מומלץ

יהיו מאד שימושיים,  srael CoreI-לק מהכח FHIR ILקהילת פרופילים שיוצרת  .העולמיתוהמקומית 

רלוונטיים שיכולים להיות של מדינות אחרות וממדריכי הטמעה בתחום,  Coreפרופילי ללמוד גם מוניתן 

 מיד(. -)הרחבה על מדריכי הטמעה  למקרה הבוחן

תעד את התהליך של בניית הפרופילים וההחלטות , הארגון יUse case-שבתהליך העבודה על החשוב 

  ., לטובת שימוש עתידי של הארגון ויתר חברי הקהילהשמתקבלות תוך כדי

 (Patient Profileופרופיל מטופל ) (contextהקשרים )

וכך ניתן לבנות בקלות  (contextבצורה נכונה, כל פריט מידע מקבל הקשר ) FHIR-כאשר משתמשים ב

פות של המטופל, ואת סיכומי תמונה מלאה. למשל, כיום הרבה מערכות מציגות את רשימת התרו

התעוררה   (conditionהביקור אבל לא תמיד ברור הקשר בין השניים. לא תמיד קל להבין איזו בעיה )

 . אותה בעיהשבגללה התקיים ביקור אצל הרופא ואיזו תרופה נתנה בעקבות 

ע. למשל, כאשר המידע מקושר, ניתן לבנות פרופיל מלא של המטופל ולקבל ניתוח מתקדם של המיד

לראות את כל הבעיות השונות, הביקורים והתרופות בחמש השנים האחרונות אשר קשורות למערכת 

 הצליב את המידע עם משקל, הרגלי עישון והיסטוריה משפחתית. לכלי הדם, ו

יחד עם ויזואליזציה ברורה  (longitudinal dataהצגת הפרופיל המלא של המטופל על ציר הזמן )

 CDS – Clinical Decision Support רופאים והן למערכות תומכות החלטה )מאפשרים הן ל

Systems)   להבין לעומק את מצבו של המטופל, במיוחד כאשר המידע האחוד נאסף על ידי ארגוני

 בריאות שונים. 

https://chat.fhir.org/
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 Implementation Guides-שימוש ב .5

Implementation Guide  )משאבים הוא אוסף חוקים המגדירים איך לעשות שימוש ב)מדריך הטמעה

נכתבים על ידי מובילי פרויקטי הטמעה בקהילה  מדריכים. מסויםבוחן הרלוונטיים, למימוש מקרה 

תומך טכני ם בצירוף תיעוד מימפורס, לאור לקחים שנלמדו בעולם האמיתי. הם המקומית והבינ"ל

 .רוצה להיעזר בידע שנצבר בעולם על אופן המימוש הטכניומיועדים למי ש יישום שלהםלהבהרת אופן ה

בד"כ בהתאם להן,  תיעשהלוגיות שכל הטמעה עתידית הקביעות את ה שואף להגדירלמעשה  מדריךה

 .משאבים הרלוונטייםתוך צירוף דוגמאות הממחישות את אופן השימוש 

. המדריך מתעד כיצד HL7שפיתחה  Wound Assessment Implementation Guideלמשל, קיים 

לתאר את מצבו של הפצע. הוא נכתב על ידי מומחים קליניים ומומחי מערכות מידע. יישום של  מומלץ

מעבר בסטנדרט אחיד.  ים...(המדריך מאפשר לכל ארגון לתאר את הפצע )גודל, צבע, ריח, שולי

גם הערכים החוקיים לתיאור כל שדה. כך ניתן בהמשך לבנות שכבת מוגדרים  הסכמהלהגדרת 

 להגדיר חוקים והתראות.  וקלות, מאחר והסכמה ידועה מראש, ויזואליזציה ב

מדריכים ישראלים שייכתבו יפורסמו ו, simplifierהטמעה מופיע באתר של  מדריכישל  רחבמאגר 

על , בתהליכי הטמעה חדשים במדריכים קיימיםלהיעזר ורצוי ניתן  בעתיד גם הם לשימוש הקהילה.

מדריכים לקחת חלק בכתיבת גם ניתן בצורה התואמת את פיתוח הסטנדרט.  FHIRמנת להטמיע 

 .לשימוש חברי הקהילה חדשים ולפרסם אותם

 לצורך לימוד ובדיקה FHIR-משחק ב .6

, לחפש, לערוך או FHIRשרתים אשר מאפשרים למשתמשים להעלות נתוני קיימים בעולם מספר 

 למחוק אותם. מאחר ואלו שרתים בהם כל המידע פומבי אסור להעלות לשם מידע קליני אישי. 

התאם לנהלי הארגון. ב אמיתי או סינטטי פנימי ולהעלות אליו מידע  FHIRהארגון יכול גם להרים שרת 

 . HL7באתר של רשימה מלאה של שרתים פתוחים ללימוד ובדיקות אפשר למצוא 

ניתן יהיה טות והמלצות מפור , חדשותמדריך זה לא כולל המלצה על טכנולוגיה זו או אחרת. מידע

מאוד  HAPIשל עם זאת, השרת . שיוקם בעתיד הקרוב אתר הקהילהשל הקהילה, וב לינקדאיןוא בלמצ

ים, לחפש, לערוך, שונ  FHIR Resourcesניתן בקלות לצפות ב דרכו , שפופולארי ובעל ממשק בסיסי

 /http://hapi.fhir.org: מידע להוסיף ולמחוק

 

 

 

 

http://build.fhir.org/ig/HL7/cimi-wound-assessment/branches/master/index.html
https://simplifier.net/guides
https://wiki.hl7.org/Publicly_Available_FHIR_Servers_for_testing
https://www.linkedin.com/company/65608563/admin/
https://www.linkedin.com/company/65608563/admin/
http://hapi.fhir.org/
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 משאבים, כח אדם, כלים נדרשים -חלק ב' 

זה נשתדל  חלקב. מתכנון של כל פרויקט דאטה אחר במהותולא שונה  FHIRהטמעת לתכנון פרויקט 

 . FHIRלהתמקד במאפיינים המיוחדים לפרויקט 

 משאבים .1

בהתאם להיקף הפרויקט,  המשתנ, FHIR-ב פרויקטמימוש להאדם  ועלויות כחזמן ההערכת משך 

, הצורך לשתף פעולה בין גורמים רמת המורכבות שלו מבחינת מבני הנתונים והמערכות המעורבות

 . בתוך ומחוץ לארגון ועוד

 בטחת איכותה, אבטחת מידע, UI , שלבים כמו:FHIRהפרויקט כולל הרבה מעבר ליצירת אובייקטים ב 

המשאבים כל להעריך בצורה טובה את וח צד שרת. אולם ארגון שכבר בצע מספר פרויקטים יפיתוו

, אם נעשה בפעם הראשונה בארגון.  FHIRלכל שלב וסימן השאלה היחיד הוא לגבי מיפוי ה  יםהדרוש

נדרשת רק בפרויקט הראשון אבל היא  -אמנם דורשת השקעה   FHIRדאי לזכור שהקמת תשתיתכ

בר בארגון כהמוצרים הקיימים חלק מייתכן שבנוסף, ת הארגון עבור הפרויקטים הבאים. ותוכל לשמש א

  ויש בכך כדי להקל על התהליך. -FHIR -מכילים הרחבות מותאמות ל

לווה את הארגונים בתהליכים הראשוניים ת FHIR ILלא צריכה להיות מסובכת, קהילת  FHIRהטמעת 

 חיצוניים.  FHIRלהיעזר ביועצי ותספק הדרכות לפי צורך. בנוסף ניתן 

 בצוות העבודה תכולות הפרויקט והגורמים הרלוונטיים .2

 היכולות הטכניות הנדרשות מתחלקות על פני מספר אנשים בהתאם לשלבי הפרויקט:

 :נדרשת מעורבות של גורמים עסקיים וקליניים בבחירת ה הכוונה עסקית וקלינית-use case 

החלטות על מיפוי נכון של המידע והן ברמה הפרקטית של מימוש  והכוונת היישום שלו הן בקבלת

 הפרויקט בצורה שתתאים לצרכי הארגון.

  המידע  י, מבנשמכיר את מערכות המקור מנתח מערכותנעשה על ידי  :מיפוי המידעאופן הגדרת

 כדי FHIRאו לעבוד יחד עם יועץ   FHIRיצטרך ללמוד גם, שהרלוונטיות והטרמינולוגיות הןשל

 לקבוע את אופן המרת המידע.

 נתונים לכתוב את הקוד שמעביר בפועל את הגרציה/ממשקים צוות האינטתפקיד   :המרת נתונים

מעביר את המידע בפורמט  FHIRמפורמט אחד לשני ובין מערכות. בהקשר הטכני הפרוטוקול של 

JSON אוXML  את , איך לבנות מיוחדים כלליםקטים דומים. כמובן שיש מפרוים בוודאי מוכריה

 . בחוקי הפרוטוקול ודכך שיעמ בצורה נכונה JSON/XML-ה

 :תשתית טכנולוגית תומכת בבחירת  תשתית טכנולוגית-FHIR התקנה נכונה וקונפיגורציה, ניהול ,

 .המספק הנחיות ברורות כיצד להתקין אות  FHIRמערכתגיבויים וזמינות גבוהה. כל יצרן של 

 ע בקלות את המשימה. מנוסה תוכל לבצ  ITמחלקת

 קט של העברת נתונים ובעזרת כלים ייעודיים לניהול הדאטה ב כמו בכל פרוי :אבטחת איכותFHIR 
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 הכוונה וידע מקצועי .3

ובערוץ הצ'אט  HL7 FHIRבאתר  . מומלץ להתחילחומרים מנחיםספריה רחבה של ברשת יש 

נכון להיום לקהילת , בו ניתן לקבל תשובות יחסית במהירות מהמומחים המובילים בעולם. הקהילתי

FHIR IL  בעתיד הקרוב יוקם אתר ייעודי לקהילת , ולינקדאיןעמודLFHIR I יפורסמו חומרים נוספים ווב 

אנו מזמינים את חברי הקהילה המעוניינים לחלוק בתובנות ולפרסם חומרים רלוונטיים בנושא . והמלצות

FHIR (הבא עמוד הפייסבוקב כגון אלו המפורסמים) נשמח לשתף פעולה. ליצור עמנו קשר , 

לרכישת כלי העבודה והידע הדרושים לקידום  הכשרותו הכוונה מקצועית יוצעוקהילה הלחברי בנוסף, 

על  והן הייעוץ נעשיםולהטמעת הסטנדרט בארגוני בריאות. הן ההכשרות  FHIRויישום אסטרטגיית 

  . בלינקדאין מועדים של הכשרות יפורסמומהקהילה המקומית והבינלאומית.  FHIRידי מומחי 

 םכלי עבודה נדרשי .4

מספק המלצה על טכנולוגיה ספציפית, במיוחד לאור הקצב המהיר של התפתחות  לאמדריך זה 

 ובפרט, . המלצות ומידע נוסף קיימים ברשתפרט אילו מוצרים נדרשיםיהטכנולוגיות בעולם, אלא 

 - FHIRיש כלים שנבנו באופן ייעודי עבור כפי שהוזכר לעיל, . FHIR ILקהילת פרסומים של חברי ב

ם קיימים בשימוש הארגון שלכם כלים ייתכן מאוד שכבר היו. סטנדרטתומכים בשן כלים רבים אחרים וכ

 שתוכלו לעבוד איתם.  FHIRתומכי 

 FHIRשימושיים בעבודה עם  כלים

  שרתFHIR - כפי שתואר לעיל 

  כולל ההמרות משתמשהארגון  טרמינולוגיות בהןהכל את  מנהלזה שרת  -שרת טרמינולוגיה ,

כבר בפרויקט הראשון אין חובה  .LOINC-ו SNOMED כמון לבין טרמינולוגיות סטנדרטיות בינ

הול מרכזי ומושכל של ניאולם איכות נתונים מיטבית מושגת על ידי  ,זהמסוג להשתמש בשרת 

 שכל קוד אכן קיים ומציג את המידע הנכון מבחינה עסקית.  טרמינולוגיות ווידוא

  מיפוי לכלי-FHIR -  כליETL ויזואליים, או כלים להגדרתpipelines   בעזרתscripts אשר ,

עודיים ימנהלים את המיפוי והעברה של נתונים בין מערכות. אין הכרח להשתמש דווקא בכלים י

אולם הכלים  -ויתכן שבשימוש הארגון כבר נמצאים כלים התומכים בשימוש זה  FHIR-ל

 עדים מראש לסייע במשימות נפוצות.וון שהם מיויעודיים יכולים לחסוך זמן רב בפיתוח מכייה

  בכל רכותמידע בין מעהניהול מיפוי יש חשיבות לתיעוד תהליך העבודה ו -כלי לתיעוד התהליך  ,

  כלי שהארגון ימצא לנכון. 

  כלי לכתיבתImplementation Guide -  מוצר זה אינו חובה, אבל אם מדובר בפיתוחFHIR 

  Implementation Guide-מספר גופי בריאות, מומלץ לנהל את ה רחב, שכנראה יהיה בשימוש

שלו בכלי ייעודי אשר מאפשר גישה נוחה לתיעוד וכן למערך השיקולים וההנחיות ביישום המדריך. 

http://www.hl7.org/fhir/index.html
https://chat.fhir.org/login/
https://www.linkedin.com/company/65608563/admin/
https://www.linkedin.com/company/65608563/admin/
https://www.facebook.com/itay.braun.fhir
https://www.facebook.com/itay.braun.fhir
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 Israel-הותפרסם בעזרת הפלטפורמה את  Simplifier-רכשה רישיון ל FHIR ILקהילת 

Core ראה להלן חלק ג'( קהילהשל הות העבודה תעדכן כתוצאה מקבוצלך וישי, הראשוני( . 

  כחלק מתהליך העתקת ושינוי המידע, בדיקה של   - )ולידציה( הנתונים תקינותכלי לבקרת

ובדרישות הארגון. קיימים כלים ייעודיים   FHIRהנתונים בפורמט החדש, כך שהם עומדים בחוקי

 אולם אין הכרח להשתמש דווקא בהם.  FHIRל 

  מובילות בשוק. FHIRקישורים לטכנולוגיות  אוסף ניתן למצוא זה, בנספח למדריך
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  FHIR-בנתונים ייצוג  -' ג חלק

 והרחבות FHIR ,COREסטנדרט . 1

FHIR ואת שימושי מידע הבריאות באופן אוניברסלי את  שואף לסקורוככזה הוא  ,הוא סטנדרט בינ"ל

 "לכסות"לא מתיימר  FHIRשל המשתמשים.  משותף הרחבמכנה המתן מענה ל בדגש עלהליבה בו, 

הרלוונטיות את מקסם אלא לייצר שפה אחידה ופשוטה שת, שימוש במידע רפואיכל כל מקרה בוחן ו

 .הסטנדרט והיעילות של

ושמערכות בריאות בעולם נבדלות  ,בשימוש במידע מתוך הבנה שהמציאות מכתיבה מורכבות גבוהה

שמוגדרות על ידי המשתמשים, לפי צורך. התאמות לסטנדרט:  לוקליזציותירת תומך ביצ FHIR זו מזו,

 .התאמות כאלה יכולות להיות ברמה המדינתית וכן ברמה הארגונית

 Core  פרופילימרבית המדינות מייצרות  -מדינתי Core  שישקפו את מבנה מערכת הבריאות

את אבני הבניין המרכזיות המקומי מכסה  FHIR Core-ההמקומית, צרכיה ואופן הפעלתה. 

 בשימוש המקומי בסטנדרט, ומתייחס לסוגיות ספציפיות שעולות מהצרכים המקומיים.והרווחות 

 :resources-לוקליזציה נעשית דרך יצירת פרופילים ייעודיים, המגדירים הרחבות והגבלות ל

 Extensions and Profiles ממאפיינים  ולהסיר ניתן להוסיף-resourceלמבנה , מעבר 

-לתוספות  מסוים. resourceסטנדרט, ובכך ליצור "פרופיל" מותאם של הבסיסי שמוגדר ב

resource  נקראותextensions  הרחבות(, והשימוש בהם הוא חלק בלתי נפרד מהשימוש(

בסטנדרט. למשל, מבנה מערכת הבריאות הישראלית דורש התייחסות ייחודית לקופות החולים 

 resourceולכן נדרשת הרחבה של  –עיקרי" במטופלים, וכן כגורם מבטח שמשמשות כ"מטפל ה -

 "מטופל", למשל, כך שיכלול את קופת החולים שאליה משויך כל מטופל. 

 בהתאם לסטנדרט המקובל נשאף לעבוד FHIR-כאשר עורכים מיפוי של תחום מידע מסוים ל

. resources-האלמנט קיים במסגרת אחד  על ידי יםיוצגמכן יהיו בדרך כלל רוב הנתונים . הבינלאומי

 במקרים בהם חלקים מהמידע לא מיוצגים על ידי מבנה הסטנדרטי: 

  כחלק מה כבר פורסמוראשית נבחן האם הם-Israel Core .או במדריכי הטמעה בינ"ל ספציפיים ,

ל מדריכי ההטמעה שפורסמו, מסודרים לפי תאריך היצירה לכ קישוריש  FHIRבעמוד הבית של 

 שלהם. 

  תעם קהילבמקרים שגם מקורות אלה לא נותנים לנו מענה, אפשר להתייעץ FHIR IL וכן עם ,

 –ופעמים רבות נקבל תשובות מספקות )למשל  https://chat.fhir.org/-בהקהילה העולמית 

 אלמנט המבוקש קיים אבל תחת שם שלא פירשנו בצורה הנכונה(. ה

האם במסגרת הפרופיל ניתן להגדיר . וחדש ולתעד אות extensionנצטרך לייצר  - כשזה אינו המצב

 בלבד. אופציונלימחייב לטובת עיבוד המידע, או שהוא  extension-מדובר ב

http://fhir.org/guides/registry/
http://fhir.org/guides/registry/
https://chat.fhir.org/
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CORE ISRAEL  

כולל בחינה של האלמנטים הקיימים  Core-ה תהליך בניית .Israel Core-את ה הקהילה החלה לגבש

עריכת , ובנייה על בסיס ההיגיון של מבנה הנתונים הקיים, תוך הקיים במדינות אחרות Core-ב

 .)ת"ז, קופת חולים ועוד( לרכיבים ישראליים ספציפיים התאמות

להערות,  הקהילה על ידיו טיוטות יפורסמ ולקחת בו חלק: מוזמנים לעקוב אחר התהליךחברי הקהילה 

במקביל תאפשר הקהילה לארגונים להעלות הצעות  לדיונים.ולתרום להצטרף  יוזמנוחברי הקהילה ו

 הערותהבתהליך שינוהל על ידי הקהילה יתקבלו ויוטמעו למימוש פרופילים עליהם הם עובדים. 

  בסטנדרט סופי ובשל. לטיוטה, עד לשלב שבו הקהילה תחליט כי ניתן להכריז כי מדובר וההצעות

וח וישותפו עם חברי התהליך והפלטפורמה שעל בסיסם ניתן יהיה לשתף בתוצרים נמצאים כעת בפית

, כלי Simplifierלשתף את התוצרים באמצעות לתעד ובין היתר, הקהילה מתכננת  הקהילה בקרוב.

 בו משתמשות קהילות דומות ברחבי העולם. 

, תוך התבססות ואפשר להתחיל לעבוד כבר עכשיוישראלי  Coreמת נדגיש כי אין צורך לחכות להשל

כפי  -, מדריכי הטמעה שונים ועוד US Core-שיפורסמו, הסטנדרט הבינלאומי, ה Core-על טיוטות ה

בארגוני בריאות, תוך תיעוד תהליכי העבודה  FHIRבחלקים קודמים במסמך זה. מימוש ממשקי שפורט 

 הקהילה, יכולים להשפיע ולתרום רבות לגיבוש הסטנדרט הישראלי.וקבלת ההחלטות ושיתופם עם 

פלטפורמת הקהילה תאפשר לקבוצות עבודה שונות לשתף בתוצרים שלהם, במטרה לקבל פידבק 

 מחברי הקהילה, ולהביא לגיבושו של סטנדרט אחיד. 

איך מלצות וה Core-ות הלגבי טיוטבכל שלב  הקהילהלהתייעץ עם צוות המומחים של  ניתן כמובן

 תכנון המיפוי.לגשת ל

 FHIR-טרמינולוגיה ב .2

ללא , חייב להיות ברורבו נעשה שימוש . המידע משמעיותהוא חד  FHIRאחד העקרונות שמנחים את 

מגדיר את המסגרת להצגת המידע, התוכן  FHIR-אפשרות שהצד השני יטעה בפרשנות שלו. בעוד ש

-ו לבדיקות מעבדה LOINCכמו  ,הרפואיבעולם ת ומקובלההשונות  ותבטרמינולוגימוצג עצמו 

SNOMED פרוצדורות ואברי הגוף. לאבחנות ,FHIR  ,אמנם מעודד שימוש בטרמינולוגיות בינלאומיות

 אך תומך גם בשימוש בטרמינולוגיות מקומיות.

 שיקולי טרמינולוגיה במיפוי ל-FHIR  

למשל, אם  מש עבור כל שדה.יש לציין מהי הטרמינולוגיה בה נשת FHIR-לבעת מיפוי המידע 

-1975שיתאר את הבדיקה יציין במפורש שזהו קוד  FHIR, מסמך בילירוביןהמטופל עשה בדיקת 

 Bilirubin.total". למען הקורא האנושי יציין גם את השם הרשמי של הבדיקה, LOINCבמערכת  2

[Mass/volume] in Serum or Plasma". 
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אחד, אולם העדיפות היא לשימוש בקידוד אוניברסלי. בהמשך אין מניעה להשתמש ביותר מקידוד 

 LOINCנוסיף את הקוד שלה לזה של , בילירוביןלדוגמא לעיל, אם בארגון יש קוד פנימי לבדיקת 

 ונציין במפורש שהטרמינולוגיה היא מקומית. 

 Value sets   

value sets  רק בדרך כלל יכילו נגזרים מתוך מערכות הקוד. הםenumeration : הגדרה של

תוך הפניה למערכת הקוד. הסט יכול להיות גדול או  ,שרלוונטית לשימוש הספציפי רשימת הערכים

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

במקביל בקשה,  בהם יכולה להיות (statusאו סט בסיסי של כל המצבים )סט של כל מחלות הילדות, 

 לחוקים העסקיים של הארגון.

 הצגת הנתונים /טעינת  - FHIR-מיפוי ל .3

משמשים להעתקת נתונים ממקום למקום. הכלים מתחברים למקור המידע )טבלה, קובץ,   ETLכלי

REST API  ימשאב: הנתונים ידוע מראשמבנה  .ומזהים את הסכמה שלוFHIR   אשר אופיינו בשלבים

בצע גם מיפוי של ערכים אל לזה, בנוסף למיפוי של עמודות המקור אל היעד, יש בשלב הקודמים. 

למשל שימוש בטבלת עזר אשר מקשרת בין הקודים המקומיים לבדיקות דם מוסכמת. ההטרמינולוגיה 

  . FHIR. או אלגוריתם אשר ממיר את הכתובת של המטופל אל הפורמט של LOINCאל הקודים של 

ממשק ורכב ומחייב ידע של מתכנת. כאשר יותר מהמיפוי  FHIR Façade לכאשר מדובר במימוש ש

REST  של השרת מקבל בקשה, קריאה או כתיבה, הוא נעזר בקוד כדי להבין את הבקשה, לתרגם

אחרת(, את התוצאות  RESTאו פקודת  SQLמול מערכת המקור )בדרך כלל ה שאילתאותה אל 

 . FHIRמפרקים ומרכיבים מחדש לפי חוקי ה 
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 שונות -חלק ד' 

 נרטיב .1

יועד לתקשורת בין מערכות מידע שונות, אולם חשוב גם שהמסמך יהיה קריא   FHIRאמנם  –נרטיב 

 HTML. הנרטיב הוא מחרוזת יכיל גם נרטיב FHIRשהאובייקטים בשרת ה לבני אדם. ולכן מומלץ 

 שמסכמת את המידע החשוב במסמך ומיועדת להצגה לבני אדם. 

 הולידצי .2

שמירה על איכות גבוהה של נתונים תמיד חשובה, במיוחד בעת המרה מפורמט אחד לאחר, כאשר יש 

תואם שנוצר אכן  FHIR-מסמך הנו להבין האם חשש לאבדן ושיבוש הנתונים )"מידע זבל"(. לכן חשוב ל

 לסטנדרט, בהתאם לכל החוקים שקבענו.

קוהורנטיות המידע השונים של היבטים של הרשימה  , ניתן למצואalidationVתחת  HL7 FHIRבאתר 

 :FHIRב 

 מבנה 

 Cardinality  וידוא שכמות הערכים תואמת לחוקים, למשל חוק הקובע ששדה יכול להכיל בדיוק(

 ערך אחד(

 Data Type (פרי, ערך מס -תואם את סוג הערך המוגדר עבורו  בדיקה שהערךboolean )ועוד 

 ישורים בין האלמנטים שלנו תואמיםשהק 

 שכל הפרופילים שלנו ולידיים 

  שהשתמשנו בהם תואמים לסוג שלהםשהשאלונים 

 

. למשל, אפשר לוודא FHIRבנוסף, באחריות הארגון לבדוק חוקים עסקיים מורכבים שאינם נכללים ב 

יתן לבדוק שתעודת הזהות חוקית בעזרת שתעודת הזהות היא ערך מספרי, אבל לא נ  FHIRבתוך 

 ספרת ביקורת.

באתר תוכלו למצוא כלי קוד פתוח בשפות תכנות שונות, שנמצאים בשימוש הקהילה. הכלים מכסים 

 את הבדיקות השונות. 

 

 

 

 

 

http://hl7.org/fhir/validation.html


 

20 

 

 קישורים שימושיים -נספח 

 
כן תוכלו למצוא . כמו FHIRבחלק זה ריכזנו קישורים , חלקם מאוד טכניים, לסיוע בהקמת פרוייקטי 

, אלא נותן ממליץ על טכנולוגיה זו או אחרת איננוהמסמך קישורים לפתרונות טכנולוגיים שונים. 

   דוגמאות לטכנולוגיות ושימושים נפוצים.

 כללי

  אתרFHIR 7של ארגון התקנים  רשמיהHL 

 על הקשר בין כתבה  FHIR . .לבין הרגולציה בארצות הברית   

 כללית ב  כתבהForbes  על החשיבות שלFHIR. 

  לתמיכה משותפת ב  שיתוף הפעולה של ענקיות הטכנולוגיהכתבה עלFHIR.  

 SMART - פתרונות  הקבוצה שהובילהAPI  מבוססי סטנדרטFHIR  להתקנה ואינטגרציה מהירה

  של אפליקציות.

 wikiFHIR   

 FHIRמבוא ל 

  מידע כללי בConfluence Space  שלHL7 

 ופילים של כלי לניהול פרFHIR  בשםSimplifier שם אפשר למצוא דוגמאות ליישומים השונים .

 שהמדינות הגדירו בהתאם לצרכים המיוחדים להן.

• SIMPLIFIER.NET -The FHIR collaboration platform  

 K COREU-אתר ה •

  סרטונים עלFHIR 

• HL7 FHIR Basics 

•  Are You Ready for FHIR 

•  What is Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) and its 

benefits? 

  .YouTubeב  HL7ערוץ של ה •

 סקירה טכנולוגית יותר עמוקה

  אירוע סרטוני וידאו, בכל הרמות, מ 100מעלFHIR  2020שנערך באפריל  

 של  בלוגהGraham Grieve מהמייסדים של , אחדFHIR  

  עוד בלוג מאוד טוב, בשםHay On FHIR.  

  קירה טכנית וחדשותס המכיל, יישראלפייסבוק עמוד 

  ממשקUI  נוח לחיפוש ערכים בSNOMED. 

https://hl7.org/FHIR/
https://hl7.org/FHIR/
https://www.forbes.com/sites/sethjoseph/2020/12/02/how-much-impact-can-a-small-federal-agency-have-on-healthcare-innovation-a-lot-it-seems/?sh=737728282633&fbclid=IwAR3qx9TcXb55hDukK7uljqGnpMjQijmMqdvZ6q-HRQCY_wkQ26E-PNiM6Tk
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/03/02/fhir-fever-is-catching-on-in-healthcare/?sh=7ddcfd7b4113
https://www.businessinsider.com/apple-google-amazon-microsoft-fhir-tools-for-medical-records-2020-1
https://www.businessinsider.com/apple-google-amazon-microsoft-fhir-tools-for-medical-records-2020-1
https://smarthealthit.org/
http://wiki.hl7.org/index.php?title=FHIR
https://confluence.hl7.org/
https://simplifier.net/
https://simplifier.net/guide/ukcoredevelopment2/home
https://www.youtube.com/watch?v=UmG_QJM40ns&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=_nQ8KJMNn5s
https://www.youtube.com/watch?v=JrXgNVb4bME
https://www.youtube.com/watch?v=JrXgNVb4bME
https://www.youtube.com/watch?v=JrXgNVb4bME
https://www.youtube.com/user/HealthLevelSevenInc/videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKuZNI94tzWb1WH_e3RKlW-qFrlY0otks
http://www.healthintersections.com.au/
http://www.healthintersections.com.au/
https://fhirblog.com/
https://www.facebook.com/itay.braun.fhir
https://www.facebook.com/itay.braun.fhir
https://browser.ihtsdotools.org/?
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 Data Set ברסיטת הארווארד לקחו מידע אמיתי, הסתירו באוני -שאפשר להתנסות איתו  סינטטי

את פרטי המטופל, שינו מה שצריך כדי לשמור על פרטיות ופרסמו אותו תחת מערכת בשם 

Synthea. (Data Set  רשומות 10,000עם) 

 PostMan –  תקילבדמוצר חינמי ופופולרי REST API מאחר ושרתי .FHIR  בדרך כלל

איך לחבר  מסבירההרי שהמוצר מאוד שימושי ככלי בדיקות. מיקרוסופט  REST-משתמשים ב

  .ייםבין השנ

 טכנולוגיות

  שרתים ציבוריים ללימוד ובדיקות

  HAPI FHIR  - ריכה שאיתו אפשר לתרגל חיפוש, ע ינמי, עם המון נתונים סינטטיים,שרת ח

  .FHIR Recordsוהוספת 

 

 FHIRשרתי 

  שרתים שאותם אפשר להוריד ולהתקין בארגון, או להירשם לSaaS בתשלום. השרתים מגיעים ,

  .FHIRללא נתונים ועליך להכניס לתוכם מידע קליני ולהמיר אותו ל 

• (Azure) Microsoft FHIR API 

•  FHIR -Google Cloud Healthcare API  

• (AWS) Amazon Health Data Lake 

• IBM FHIR Server 

• grade FHIR server-Production - Vonk 

• Open Source FHIR Server -HAPI  

• MongoDB FHIR 

• CouchDB FHIR 

• open source DB (SQL) for FHIR - FHIRBase 

 

Visualization Tools 

 ל להשתמש בככלל, כל כלי שיכו- REST API + JSON יכול ליצור שכבת תצוגה של המידע. יש

 :FHIR connectorsספקים שניסו לפשט את התהליך עם 

• Microsoft PowerBI FHIR connector 

•  ClinFHIR -  בכלי הזה כדי להציג את הניתן להשתמש-data FHIR  ואת הקשרים

 .HAPIשל  FHIRמפנה לשרת  ClinFHIRבין הישויות. באופן דיפולטי ה

 

https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/QDXLWR
https://synthetichealth.github.io/synthea/
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/QDXLWR
https://www.getpostman.com/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/healthcare-apis/access-fhir-postman-tutorial
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/healthcare-apis/access-fhir-postman-tutorial
http://hapi.fhir.org/
https://azure.microsoft.com/en-us/services/azure-api-for-fhir/
https://cloud.google.com/healthcare/docs/concepts/fhir
https://aws.amazon.com/healthlake/
https://ibm.github.io/FHIR/
https://fire.ly/products/vonk
https://hapifhir.io/
https://www.mongodb.com/presentations/building-fhir-applications-with-mongodb
https://blog.couchbase.com/implement-fhir-rest-server-with-couchbase/
https://www.health-samurai.io/fhirbase
https://docs.microsoft.com/en-us/power-query/connectors/fhir/fhir
http://clinfhir.com/

