
אאוטברן, CTO-מייסד ו, דניאל מכניק:שם המנחה

FHIRמבוא להכרת תקן 



®FHIR-ו®HL7היסטוריה של 

HL7®-Health Level Seven International

1987-ארגון ללא מטרות רווח אשר נוסד ב•

הארגון עוסק ביצירת סטנדרטיזציה מקיפה של כלל המידע •
החל ממידע רפואי על מטופל וכלה ברישומי תשלום, הבריאותמתחום 

:כיום הארגון כולל•
oשותפים1,600-מעל ל
oמדינות מעורבות50-מעל ל
oארגונים מתחום הבריאות המייצגים נותני שירות500-מעל ל  ,

.ספקים וחברות ייעוץ, חברות תרופות, גורמים ממשלתיים

"  ידברו באותה השפה"כל מערכות הבריאות –של הארגון ן'הויז•
ויוכלו להעביר ולקבל מידע באופן שוטף



®FHIR-ו®HL7היסטוריה של 



FHIR®

Fast

Healthcare

Interoperability

Resources

Pronounced “fire”
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Interoperability by IEEE

היכולת של מספר רכיבים להחליף ביניהם מידע  "
"ולעשות שימוש במידע שהוחלף

Interoperability
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שממשקיו מובנים  , )או מערכת(יכולת של מוצר "
בהווה , לעבוד עם מוצרים או מערכות אחרות, לחלוטין

"ללא מגבלות, הן בהטמעה והן בגישה, או בעתיד

Interoperability

Interoperability by Wikipedia
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Resources

יחידה קטנה ובדידה הניתנת להעברה בשלמותה

משמעות מוגדרת היטב

התנהגות מוגדרת היטב

בעלת זהות ברורה ומיקום ידוע

אבן הבניין הקטנה ביותר שיש בה עניין לעולם הבריאות

?Resourceמהו 



אדמיניסטרטיבי

מפגש , )Location(מיקום , )Patient(מטופל 

)Encounter( , ארגון)Organization(

מצבים קליניים

,  )AllergyIntolerance(רגישות \אלרגיה

מדדים  , )Condition(מחלה \בעיה

)Observation(

יסודות

מערכת קידוד  , )ValueSet(ערכים רשימת 

)CodeSystem(

Resourceאינו מהווהמה Resourceמהווהמה 

מגדר

קטן מדי

לחץ דם

ספציפי מדי

הריון

רחב מדי

תיק רפואי

גדול מדי

מידעשל שוניםלסוגים דוגמאות
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Resources
תוצאות מעבדה מיקרוביולוגית
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Resources
אשפוז ביתי
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Resources
IVFתכנית טיפולית 
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איכות הנתונים

FHIR  מייצר
אחידות באופן  

הייצוג של נתונים  
רפואיים

דוחף לשיפור 
באיכות ובפירוט

Data Validation

אנליטיקה ומחקר ייעול תהליכים הרחבת יכולות יישומי ניהול בריאות

הומוגניות בין מאגרי  
מידע שונים

שימוש חוזר  
באלגוריתמים

למידת מכונה

הוזלת תהליך  
הזיהוי של מועמדים  

למחקרים קליניים

זרימת מידע מהווה  
תשתית לתהליכי  

עבודה חדשים  
ומשופרים

רצף טיפולי משופר 
ומתמשך

ת  צמצום נייר
וביורוקרטיה

Value Based Care

הרחבה של 
אפליקציות קיימות  
למטפל או למטופל

הוספה של יכולות  
חדשות העושות  

שימוש במידע רפואי  
ממקורות מגוונים

:  לדוגמא
CDS Hooks ,SMART

®FHIRיישומי 
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Personal Health 
Managers

אפליקציות המושכות  
,  נתונים מהתיק הרפואי
מאפליקציות בריאות 

אחרות וממכשירים
.  חיצוניים

:לדוגמא
Apple Health



CDS Hooks

Clinical Decision Support
-המסייע בקבלת החלטה , תיאור תהליך לדוגמה

.המטפל פותח את התיק הרפואי של המטופל ורושם עבורו מרשם

:ומפעיל תהליך בזמן אמתCDS-שירות ה" מתעורר"בנקודה זו 

'  המחלה וכו, המרשם, השירות מבצע בדיקה של נתוני המטופל

.FHIRמול שרת 

):cards/כרטיסיות(באותו הרגע מתקבלים שלושה תוצרים 

מידע אינפורמטיבי לגבי התרופה

.  הצעה לתרופה חלופית

)ניתן לפתוח אותה מהתיק הרפואי(הצעה לאפליקציה מותאמת למקרה
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CDS Hooks כבר נמצא בשימוש בעולם ומוטמע בגופים מרכזיים כגוןMayo Clinic



SMART on FHIR®

Substitutable 

Medical 

Applications and

Reusable 

Technologies

®FHIRיישומי 



SMART on FHIR®
Around ~100 Apps in the SMART App gallery!

®FHIRיישומי 
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SMART on FHIR®

®FHIRיישומי 
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Design Philosophy

18

פוקוס על המיישמים

מגוון כלים תומכים קיימים מסביב

שרתי בדיקות פומביים

כלי ולידציה

מחוללי מידע סינתטי

מיישמים–התיעוד כתוב עבור קהל יעד אחד 

אלמנטים ומושגים מוגדרים היטב בשפה ברורה

קל למימוש

המון דוגמאות זמינות

Connectathons



Design Philosophy
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מינוף סטנדרטים קיימים

JSON, XML

Rest-וHTTP-תמיכה ב

קריאות עובדות בדיוק כמו גוגל ופייסבוק

לצרכי אבטחה' וכוHTTPS ,OAuth-תמיכה ב

שימוש בכל הטרמינולוגיות הקליניות הסטנדרטיות

SNOMED, ICD-x, CPT, ATC, LOINC

כגון קודי  (שימוש בתקנים מוכרים לייצוג נתונים חוצי תעשיות 

)'קודי שפה וכו, תאריכים ושעות, מדינה



Design Philosophy
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מובן גם למי שאינו מכיר את התקן

שמות האלמנטים והמשאבים ברורים ככל הניתן

אלמנטים מקודדים כוללים גם טקסט לתצוגה

מאפשר להבין את המשמעות מבלי להכיר את הקוד

הקודים עצמם מורכבים ממילים ברורות, היכן שניתן

תיאור טקסטואלי מעוצב-Narrativeלכל משאב יש 

רבים מספיק להציג למשתמש את הנרטיב  בתרחישים -



Design Philosophy

21

80/20-היצמדות לכלל ה

80%-הסטנדרט מטפל רק באותם נתונים ש

מהמיישמים צפויים לעשות בהם שימוש

-מאפשרות תמיכה בקלות ב) Extensions(הרחבות 

הנותרים20%

מאפשרת  extensionsגישה קהילתית גם לנושא 

י מיישמים שונים"שימוש חוזר באותן הרחבות ע

תרחישים נפוצים והרחבתם



Design Philosophy
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/http://chat.fhir.org–אט קהילה פתוח ופעיל 'צ

קבוצות עבודה קהילתיות לקידום ופיתוח הסטנדרט

Connectathons

עידוד פרסום של תוצרים

של מקרי בוחןלפיבלושכלים נוחים 

Implementation Guides

-FHIR-ILאתר קהילת 

https://www.fhir-il-community.org/

IL-CORE-https://simplifier.net/ilcoreפרופילי

השתתפות וקהילה

http://chat.fhir.org/
https://www.fhir-il-community.org/forum
https://simplifier.net/ilcore


Resource Narrative
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המיועד לתצוגה עבור  ) תיאור מילולי(ניתן ליצור נרטיב FHIRלכל משאב 
המשתמש האנושי

לתוכן המקודד במשאב" ידידותית"הנרטיב מהווה חלופה 

כל המידע החשוב תמיד יופיע בו

יכול לכלול גם תמונות וקישורים למשאבים אחרים

)כמו כל דפדפן בסיסי(HTMLזה את היכולת להציג FHIRכך שכל מה שמערכת צריכה בכדי להציג למשתמש משאבי 

:המשמעות

:וזאת, ממקורות חיצוניים ומגווניםFHIRניתן להנגיש במסכי התיק הרפואי נתוני 

ללא צורך להתאים את המערכת לתקן

ללא צורך לטעון את המידע לתוך בסיס הנתונים של המערכת



Resource Narrative-דוגמאות
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מטופל

מטפל

BMI

מרשם



FHIRגרסאות 

First Draft (RFH)
2011אוקטובר 

Draft Standard for Trial Use 1 (DSTU1)
2013ספטמבר 

Draft Standard for Trial Use 2 (DSTU2)
2015אוקטובר 

Standard for Trial Use 3 (STU 3)
2017פברואר 

Release 4 (R4)–1st Normativeאנחנו כאן!
2018דצמבר 

Release 5 (R5)
2022רבעון שני ~
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ללא קשר לשיטת  
,תעבורת הנתונים

זההתמיד התוכן 

תעבורת נתונים

26

FHIRשיטות להחלפת נתונים 4-תומך ב)Exchange 
Paradigms(



תעבורת נתונים
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HTTP / Rest

הכי אינטראופרבילית–שיטת העברת הנתונים האוניברסלית ביותר 

)Client-Server(שרת -ארכיטקטורת לקוח

REST fulבשיטת HTTPשימוש בקריאות  API

REpresentational State Transfer

"רשמית"\"ייצוגית"בצורתם ה, במלואם" משאבים"מועברים 

 ,Create(CRUDלביצוע פעולות ) HTTP Verbs)POST, GET, PUT, DELETE-שימוש ב
Read, Update, Delete(

ישויות ועוד, מושגים, או מיקום של משאבים\בכדי לייצג באופן אוניברסלי זהות וURLהתבססות על תקן 

)Operations(ניתן להפעיל גם פעולות מורכבות המוגדרות בתקן CRUD-בנוסף ל

ניתן גם להגדיר פעולות מותאמות אישית שאינן חלק מהתקן



תעבורת נתונים
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חלקית או  " (מתנהגת"אשר ) endpoint(לרוב מתאר כל נקודת קצה ברשת " FHIRשרת "המונח 

URLוניתנת לגישה באמצעות כתובת , FHIRשל Rest-פי כללי פרוטוקול ה-על) באופן מלא

מאחורי הכתובת יכול להיות שירות נקודתי שנכתב באופן עצמאי  

כ השירות יהיה מוגבל לפעולות בסיסיות על משאבים בודדים"בד

FHIR Façadeהכתובת יכולה להיות 

לבין המערכות הפנימיות בארגוןHTTP-פתרון המתווך בין קריאות ה

אך יהיו לו  , ככל שהארגון ימפה אותם, החוצה משאבים רביםלהנגישפתרון זה יכול 

מגבלות רבות הנובעות מאילוצי הארכיטקטורה הפנימית של הארגון

HTTP / Rest–ארכיטקטורות נפוצות



תעבורת נתונים
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HTTP / Rest–ארכיטקטורות נפוצות

חלקית או באופן  " (מתנהגת"אשר ) endpoint(לרוב מתאר כל נקודת קצה ברשת " FHIRשרת "המונח 

URLוניתנת לגישה באמצעות כתובת , FHIRשל Rest-פי כללי פרוטוקול ה-על) מלא

כולל התומך ברוב המשאבים  FHIRפתרון –במלוא מובן המילה " שרת"הנקודה יכולה להיות 
Rest-ופעולות ה

Open Sourceכ מבוסס על מוצר או פתרון "בד

של המשאבים" פיזי"כ מכיל בסיס נתונים משלו ובו עותק "בד

תומך ביכולות חיפוש מורכבות

בעל יכולות ולידציה מלאות

למודל נתונים אחר וללא סכנת אובדן  " תרגום"מאפשר קליטת משאבים מבחוץ ללא צורך ב
מידע



Search

30

FHIR מגדירSyntax לביצוע פעולות חיפוש בשרת באמצעות קריאותHTTP)GET(

:חיפוש יכול להתבצע ברמת סוג משאב מסוים
GET [Server Base URL]/[Resource Type]/?[search parameter]=[value]

)כל סוגי המשאבים(חיפוש יכול להתבצע ברמת השרת כולו 
GET [Server Base URL]/?[search parameter]=[value]

:הפרמטרים מאפשרים התנהגויות מורכבות יותר, בנוסף לחיפוש פשוט

)Paging, Summary, Count(שליטה באופן החזרת התוצאות 

)include, revinclude(בקשה להחזרת משאבים נוספים הקשורים לאלו שעונים לתנאי החיפוש 

חיפוש משאב לפי מאפיינים של משאב אחר הקשור אליו

ישנם פרמטרים גלובליים בהם ניתן להשתמש עם כל משאב

עבור כל סוג משאב ישנם פרמטרי חיפוש ספציפיים שלו



Search

:דוגמאות לקריאות חיפוש

כל המטופלות
http://hapi-fhir.outburn.co.il/fhir/Patient?gender=female

כל המטופלות הפעילות
http://hapi-fhir.outburn.co.il/fhir/Patient?gender=female&active=true

כל המשאבים שהשתנו מאז תאריך כלשהו
http://hapi-fhir.outburn.co.il/fhir/?_lastUpdated=ge2021-08-08

כל המטופלים שאובחנו עם סכרת  
http://hapi-fhir.outburn.co.il/fhir/Patient/?_has:Condition:patient:code=http://snomed.info/sct|73211009

31

http://hapi-fhir.outburn.co.il/fhir/Patient?gender=female
http://hapi-fhir.outburn.co.il/fhir/Patient?gender=female&active=true
http://hapi-fhir.outburn.co.il/fhir/?_lastUpdated=ge2021-08-08
http://hapi-fhir.outburn.co.il/fhir/Patient/?_has:Condition:patient:code=http%3A%2F%2Fsnomed.info%2Fsct%7C73211009


סיכום

הוא הגרסה המודרנית של תקני מידע רפואי קודמיםFHIRתקן 
עדכניותWEBמבוסס טכנולוגיות 

,  מערכות תומכות החלטה, התיק הרפואי–נועד לחיבור כל הקצוות במערכת הבריאות 
'מחקר וכו, מטפלים, מטופלים, אפליקציות

להתחבר לאפליקציות ומקורות  , ן של מערכות להתפתחמהווה קפיצת מדרגה ביכולת
ולשתף מידע ביניהן' מידע צד ג

מרכזים  , התקן משחרר חסמים לשיתוף מידע רפואי בין גופים כגון קופות חולים
ועוד) אשפוזי בית: לדוגמא(ספקי שירותים , חברות ביטוח, רפואיים

,  ייעול הטיפול הרפואי, הטמעה של התקן ברחבי מערכת הבריאות תביא לשיפור השירות
חדשנותתוזיל עלויות ותעודד , תקדם רפואה מותאמת אישית והעצמת המטופל

/FHIR-IL-https://www.fhir-il-community.orgאתר קהילת 

IL-CORE-https://simplifier.net/ilcoreפרופילי 

https://www.fhir-il-community.org/forum
https://simplifier.net/ilcore
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