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 מעקב שינויים  1
 

 פירוט  גרסה  תאריך 

 בית החולים הדסה  -   Patientהגדרת פרופיל עבור משאב   1 05/09/2021

 בית החולים הדסה  -   RelatedPersonהגדרת פרופיל עבור משאב 

בית החולים   –  )סיכום הריון(     Observationהגדרת פרופיל עבור משאב  

 הדסה

 
   הוספת פרופילים אשר נמצאים בתהליך הכתיבה 2 09/09/2021

   תוספות, תיקונים  ועדכונים
 

19/09/2021 
14/10/2021 

 LMPהחלפת קוד ל"תאריך תחילת הריון" ל  3

 Observation – Pregnancy Historyהוספת פרופיל 
 8400תיקונים בהמשך להערות של 

 

 

 
אפיון פרופילים בהתאם לדרישות המחקר אשר שסופקו עד  סיום  4 12/7/2021

 .  5.12.2021התאריך 
 

 פערים וחסרים:   
 בדיקות מעבדה )אם וילוד(פרופילים עבוד  . 1
 דוגמאות לחלק של הפרופילים . 2
3 . Value sets 
הגדרת הפרופילים ומודל הנתונים, בוצעו על פי דרישות  . 4

כתיבת האפיון. יתכנו שינויים נוספים לאחר  למועדהנכונים  עסקיות
   .  ת מהרופאיםנוספותשובות והבהרות  הקבלת 

 
    ה הבא של מסמך.תוספות  ושינויים ישותפו במסגרת גרס

 הוספת דיאגרמת קשרים בין המשאבים
 תיקונים והשלמות, חלוקת מסמך לחלקים 5 26/2/2021

, הוספת  , עדכון של מודל הנתוניםלים של הריון ולידהעדכון פרופי
Bindings   .ל פרופילים 

 Value Sets. יצירת מסמך עבור URI’sעדכון 
 פערים וחסרים: 

1.  Value Set  :עבור פרופיליםNewBorn  –Condition 
Diagnoses   וNewBorn Complication –Procedure   עקב

 העדר של דרישות עבורם 
 ) פרופילים עבוד בדיקות מעבדה )אם וילוד .2
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 עסקי   תהליך 2
 . CMV CGMעבור מחקר      FHIRתהליך העסקי ומבנה נתוניהמסמך זה, מאפיין את 

בפרויקט הרחב, שמטרתו היא לספק פלטפורמה אוניברסלית ורחבה   נה  דרך הראשוהמהווה את אבן זה  מחקר

מחקרים הבאים.  לצורך כך, הוחלט להרחיב את מודל הנתונים מראש על מנת לספק את בסיס רחב יותר  העבור 

הוספת אלמנטים  על ידי תבוצע   ודל הנתונים מ ת הרחבאשר אמור להתאים גם למחקרים הבאים.  FHIRשל מודל 

עובדה  את ההנתונים לוקח בחשבון  בני מ תכנון  . אופיין במסגרת שלב הנוכחי של הפרויקט ר למשאב, אשנוספים  

 הוא מותאם לצורך זה.  FHIR APIשמדובר על פרויקט מחקרי ולא תפעולי ולכן אפיון ויישום של 

 שותפים בתהליך  2.1
 פרויקט ותפקידםהמשתתפי   2.1.1
מידע של הארגון אשר  המזמין את המחקר ומספק את רשימת הנתונים המנוהלים במערכות  –  רופא •

 מחקר.       הנדרשים לביצוע 

קר ומחקר היעד )כרגע,  חהמאת מדגם  הפעלת השאילתה המגדירהיוזם את התהליך  על ידי    -  חוקר  •

 רופא הוא החוקר הראשי. ה ברוב המקרים, . (CMV CGM – י לדותי מחקר הריון ומי

  לנתונימחקר בהתאם  הרלוונטיים עבור הנתונים  את ה  יםארגוני בריאות המשתתפים במחקר מספק  •

 מערכות המקור של הארגון. הארגונים הם:  

o  בית החולים הדסה   

o  בית החולים שערי צדק 

o   קופת חולים מאוחדת 

על ידי קופת  נתונים המועברים  על ידי בתי החולים לבין מועברים  הבין סוגי נתונים קליניים   קיים הבדל: הערה

  במהלך הריון    נתונים אטומים מהמדידות שבוצעו, נתוני מעקב הריון  ה את מחזיק , קופת החוליםלדוגמההחולים.  

)כולל    , מחזיקים בנתוני הלידהלעומתם,  החולים  בבתי  . ועוד  אולטרסאונד  בדיקות  מדידות לחץ דם, מעבדה,כגון 

 .   הריון יולדת בקבלת לחדר לידה וגם נתוני אשפוז במהלך תשאול  , נתוני מדידות שנלקחו במהלך הלידה(

למעשה, נתונים מקופת החולים ומבתי חולים משלימים אחד את השני,  וכתוצאה מספקים את רצף הנתונים   

 הנדרשת לביצוע מחקר.   

 . ת לא השתתפות של קופת חולים מאוחדון המתואר במסמך זה בוצע ליחשוב להדגיש שהאפ

 CMV CGM קרחהמ תאוכלוסיי 2.1.2
 מוגבלת ל: המחקר  ת על פי דרישות המחקר,  אוכלוסיי

 אזרחים ישראליים בלבד  •

 (  העונה לקריטריונים הבאים: Patient Motherמטופלת אם ) •

o   הריונות במערכות ארגוני הבריאות   \רישום על לידות 

o  ילוד במערכות ארגוני בריאות  \ קשר משפחתי לילד 

 במערכות ארגוני בריאות  ת( עם קשר משפחתי לאם הביולוגיPatient Childמטופל ילד ) •

 המחקר לתושבי חוץ בעתיד  ת יתכן הרחבת אוכלוסיית
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 תנאי יסוד לקיום התהליך  2.2
 מקור של הארגון ה ארגונים המשתתפים במחקר במידע הלא מותמם מתוך מערכות ב  FHIRאכלוס שרתי  •

 קבלת אישור לפרופיל התממה על ידי "מנהל המערכת" בארגון הבריאות     •

 ייזום התהליך על ידי החוקר לאחר ביצוע  תהליך הזדהות  •

 Federated Learning בהתאם לדרישות של הפתרון יכולת העברת המידע בין ארגונים  •

 

 תיאור התהליך  2.3
  ארגונייםה FHIRיבוצע אכלוס של  שרתי  , הפתרון תעל פי ארכיטקטור FHIR API לאחר סיום תהליך אפיון ויישום

(. היות ומדובר על פרויקט מחקרי, יש צורך בהתממת הנתונים על פי מודל  identifiedבמידע הלא מותמם )

מודל התממת הנתונים, מהווה חלק   . בלבד  הספציפי עבור המחקר המוגדר ( de-identification profile)ההתממה 

 .  הבריאות ארגוןגורם מוסמך ב הוא קבלת אישור לפרופיל ההתממה על ידי   התהליך לייזום  רגיש ולכן תנאי הכרחי 

של הפרויקט המתוארת    הבוצע על ידי כלי שפותח לצורך זה ומהווה חלק מהארכיטקטורתשליפה והתממה 

לצורך העברתם   והתממת הנתוניםה  שליפבוצע תייזום התהליך על ידי החוקר,  לאחר  .  ה מסמך ארכיטקטורב

יותקן בכל ארגון המשתתף  במחקר(   Federatedבעל ארכיטקטורה מבוזרת )מוצר   Federated learning - למוצר 

 שת נוסחת ניבוי לחוקר.  ג הנא ו ה סוף התהליך  מארגונים המשתתפים במחקר.  המאפשר את ניתוח הנתונים

 תפיסת הפתרון  3
 הגדרת משאבים  ופרופילים  –  FHIRנתונים  המודל  3.1

בהתאם לדרישות המחקר על ידי ניתוח עסקי של הנתונים ויצירת הפרופילים    ןמאופיי    FHIRמודל הנתונים

 פרופילים הבאים: ההמתאימים לצורך כך. בשלב זה של האפיון, הוגדרו 

 Resource מקור המידע  הגדרה העסקית  משאב  פרופיל 
Cardinality 

בית     
 החולים 

קופת  
 החולים 

 

Patient - Mother Patient   פרופיל עבור המטופלת
 "אם" 

V V 1..1 

Patient - Child Patient   פרופיל עבור המטופל
 "ילד" 

V V 1..n 

RelatedPerson RelatedPerson   פרופיל של המשאב אשר
יוצר קשר בין האם  

 הביולוגית לילדיה

V V 1..n 

Observation-
Pregnancy Summary 

Observation   פרופיל המתאר את נתוני
סיכום הריון עבור מטופלת  

 "אם". 

V V 1..n 

Observation - 
Pregnancy History 

 

Observation   פרופיל המתאר את נתונים
כמותיים בהקשר להריונות  

קודמים.)מספר הריונות  
 ולידות קודמים וכו'(. 

V V 1..1 

Observation Blood 
Pressure (Vital Signs) 

Observation   נתונים אטומים כגון
מדידות לחץ דם, משכל  

 ואחרים 

V V 0..n 

https://outburn.co.il/
https://www.linkedin.com/company/outburn-ltd
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http://fhir.outburn.co.il/StructureDefinition/jcpm-obs-pregnancy-summary
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Observation – 
Pregnancy Findings 

Observation  ממצאיםפרופיל המתאר  
 בהריון 

V V 0..1 

Observation – 
Umbilical  Cord 

Observation  ממצאיפרופיל המתאר את  
 חבל הטבור לאחר לידה 

V  1..n 

Observation – Delivery Observation  ממצאיםפרופיל המתאר  
 בלידה

V  1..n 

Observation-
HeadCircumference 

Observation  היקף ראש של הילוד V  1..n 

Observation– 
NewbornBodyWeight 

Observation  משקל הילוד V  1..n 

Observation– 
NewBornFindings 

Observation   פרופיל המתאר את ממצאי
בדיקת הילוד בהתאם  

לדרישות המחקר. פרופיל  
זה מוגבל לשתי ממצאים  

 בלבד  

V  0..n 

Condition- 
PastMotherDiags 

Condition   פרופיל המתאר את
 מחלות רקע של האם 

V V 0..n 

Condition – Pregnancy 
Diagnoses 

Condition   פרופיל המתאר את סיבוכי
 הריון 

V V 0..n 

Condition – Delivery 
Diagnoses 

Condition   פרופיל המתאר את
 סיבוכים בלידה 

V  0..n 

Condition – Umbilical 
Cord Complications 

Condition   פרופיל המתאר את סיבוכי
 חבל הטבור 

V  0..n 

Condition- NewBorn 
Diagnoses 

Condition   פרופיל המתאר את
 מחלות וסיבוכים של הילוד 

V  0..n 

Encounter – Delivery Encounter   פרופיל המתאר את
תנועות של היולדת  

מהגעתה לבית החולים  
 ועד השחרור.  

V  1..n 

Encounter –Pregnancy Encounter   פרופיל המתאר את
ביקורים של אישה בהריון  

 לבית החולים   

V V 0..n 

Encounter - Birth Encounter   תהליך אדמיניסטרטיבי
לתנועות של הילוד החל  

מלידה ועד שחרור מבית  
 החולים. 

V  1..n 

Procedure – Delivery Procedure   פרופיל ראשי המתאר את
תהליך הלידה .כל  

המשאבים מסוג  
Procedure   מקושרים עליו

מסוג של   referenceעל ידי 

partOf   

V  1..1 

Procedure – Delivery 
Procedures 

Procedure   פרופיל המתאר את
הטיפולים שבוצעו במהלך  

  referencesהלידה כולל 

לסיבוכים וטיפול תרופתי  
 שסופק. 

V  1..n 

https://outburn.co.il/
https://www.linkedin.com/company/outburn-ltd
https://outburn.co.il/
https://outburn.co.il/
http://fhir.outburn.co.il/StructureDefinition/jcpm-obs-pregnancy-findings
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http://fhir.outburn.co.il/StructureDefinition/jcpm-obs-umbilical-cord
http://fhir.outburn.co.il/StructureDefinition/jcpm-obs-umbilical-cord
http://fhir.outburn.co.il/StructureDefinition/jcpm-obs-delivery
http://fhir.outburn.co.il/StructureDefinition/jcpm-obs-head-circ
http://fhir.outburn.co.il/StructureDefinition/jcpm-obs-head-circ
http://fhir.outburn.co.il/StructureDefinition/jcpm-obs-newborn-bodyweight
http://fhir.outburn.co.il/StructureDefinition/jcpm-obs-newborn-bodyweight
http://fhir.outburn.co.il/StructureDefinition/jcpm-obs-newborn-findings
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http://fhir.outburn.co.il/StructureDefinition/jcpm-cond-past-mother-diags
http://fhir.outburn.co.il/StructureDefinition/jcpm-cond-pregnancy-diags
http://fhir.outburn.co.il/StructureDefinition/jcpm-cond-pregnancy-diags
http://fhir.outburn.co.il/StructureDefinition/jcpm-cond-delivery-diags
http://fhir.outburn.co.il/StructureDefinition/jcpm-cond-delivery-diags
http://fhir.outburn.co.il/StructureDefinition/jcpm-cond-umb-cord-complications
http://fhir.outburn.co.il/StructureDefinition/jcpm-cond-umb-cord-complications
http://fhir.outburn.co.il/StructureDefinition/jcpm-cond-newborn-diags
http://fhir.outburn.co.il/StructureDefinition/jcpm-cond-newborn-diags
http://fhir.outburn.co.il/StructureDefinition/jcpm-enc-delivery
http://fhir.outburn.co.il/StructureDefinition/jcpm-enc-pregnancy
http://fhir.outburn.co.il/StructureDefinition/jcpm-enc-birth
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Procedure – Birth Procedure   פרופיל המתאר את צורות
הלידה עבור כל אחד  

 מהילודים 

  1..n 

Procedure – 
Complication  

Treatment 

Procedure   פרופיל המתאר את טיפול
 בסיבוכי הלידה. 

V  0..n 

Procedure-NewBorn 
Complication 
Treatment 

Procedure   פרופיל המתאר את טיפול
במחלות וסיבוכים של  

 הילוד 

V  0..n 

Observation–
LabResultMother 

Observation   תוצאות בדיקות מעבדה
 של היולדת 

V   טרם אופיין 

Observation-

LabResultNewborn 

Observation   תוצאות בדיקות מעבדה
 של הילוד 

V   טרם אופיין 

Medication – Mother Medication   תרופות שנלקחו במהלך
 הריון 

V V  טרם אופיין 

 

 

 . דיאגרמת הקשרים –  FHIRמודל הנתונים   3.2
 

ותרופות שנלקחו   מלבד בדיקות מעבדה מספקת את ייצוג הוויזואלי של  מודל הנתונים המלאה )דיאגרמה 

פיינו לצורך תיאור קטגוריות עסקיות של  ו, אשר אFHIR( באמצעות הצגת הקשרים בין משאבי במהלך הריון

   אים: נתוני המקור הנדרשים לבניית תהליך המחקרי. ייצוג של הקשרים מתוארת על ידי מאפיינים הב

-  Cardinality   בין משאביFHIR בין המשאבים.סוג וחוזקת הקשר  ה: נתון זה מתאר את  

       מסוג   referenceעל ידי    Encounter Delivery משאבמקוש ל Procedure Deliveryמשאב  דוגמה:  

encounter (1..1)    משאב לו  Patient   על ידיreference  מסוגsubject (1..1)   

- Resource Cardinality ון זה מייצג את חוזקת המשאב:  נת עבור כל אחד מהמשאבים :   

o (0..n )–  (, ניתן לבנות את מערך של מופעים בהתאם לנתוני  אופציונלי )רשות המשאב הוא

   מקור ה
o (1..n )–  –  חובה(, ניתן לבנות את מערך של מופעים בהתאם לנתוני  )המשאב הוא מנדטורי

 מקור ה
o   (1..1 ) -  .המשאב הוא מנדטורי ויחיד 

 

ו   Patientניתן לחלק את כל המשאבים לקבוצות של קטגוריות עסקיות על פי הקשרים למשאבים   -

Encounter 

o  :מטופלת (Patient Mother ) 

 סיכום הריונות  ▪
 היסטוריית הריון   ▪
 מחלות רקע  ▪
 ילדים   ▪

o :מטופלת בהריון  (Patient Mother, Encounter Pregnancy ) 

 מדידות לחץ דם  ▪
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o לידה : (Patient Mother, Encounter Delivery  ) 

סיבוכי לידה,  צורת הלידה ,כל הפרופילים שנבנו לצורך ייצוג של תהליך הלידה הכולל   ▪

 לידה, לידת השליה הטיפולים בסיבוכי 
 מדידות לחץ דם במהלך הלידה ▪
 )טרם אופיין( תוצאת מעבדה של האם במהלך הלידה  ▪

o  ילוד  :(Patient Child, Encounter Birth  ) 

 מבנה וסיבוכי חבל הטבור לאחר הלידה  ▪
 מדידות הילוד: משקל, היקף ראש  ▪
 אבחנות, מחלות וסיבוכים של הילוד  ▪
 טיפול בסיבוכים  ▪
 )טרם אופיין( תוצאות מעבדה של הילוד  ▪

 

 

 

 

 ארכיטקטורה  3.3
דרישות המחקר. כפי  ל בכל אחד מהארגונים לצורך אכלוס בנתונים בהתאם    FHIRבמסגרת הפרויקט, יוקם שרת 

 יורחב בשלב הנוכחי של הפרויקט כהכנה עבור מחקרים עתידיי.   FHIRשצוין לפני, מודל הנתונים 

 (   ETLאו    ESBאינטגרציה של הארגון. )כגון היבוצע על ידי כלי   עבמיד  FHIR-האכלוס של שרת 

 

בר על ארכיטקטורה  וברמה גבוהה עבור ארגון בודד )כרגע, מד  הארכיטקטורהמתארת את   להלן   דיאגרמהה

 מאושרת על ידי בית החולים הדסה(  
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 : הארכיטקטורה של   בסיסיים רכיבים

 

 . ארגוני המאוכלס עם נתונים הלא מותממים   FHIRשרת  .1

 )רכיבי כלי מסומנים בצבע כחול(   הנתונים  בהתאם לדרישות המחקר.   כלי לצורך שליפה והתממת  .2
 המאפשר ניתוח נתוני המחקר בין הארגונים ויצירת נוסחת ניבוי   Federated Learningמוצר   .3

 " המאפשר את החלפת המידע בין הארגונים בצורה מאובטחת.  Proxy Serverשרת " .4

 תשתיות נתונים  4
4.1 Base URL 

 יש להקצות כתובות נפרדות לכל סביבה )פיתוח, טסט, ייצור וכו'(. יש להגדיר כתובת בסיס. ני  ארגו FHIRשרת לכל  

 

 דוגמאות: 

http://hapi-fhir.outburn.co.il/ 

https://fhir.hadassah.gov.il/fhir 

https://fhir.meuhedet.org.il/R4 

https://fhir.szmc.org.il/fhir 

 

 

   [ServerBase] - כ Base URL-במסמך זה נתייחס ל

 URI’sרשימת  4.2
האלו קיימים, כגון זה של   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   SNOMEDמערכת קידוד 
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תחת הדומיין של הארגון שאחראי על מערכת   URIפיקטיבית המזהה תייר במאוחדת( יידרשו הקצאה של ת.ז. 

 הקידוד. 

ן. למעשה מדובר  זמי  URL, אך אין הכרח שהוא יהיה באמת URLאמנם לרוב בנוי ככתובת  FHIR-ב  URI-מבנה ה

 . Namespaceבמזהה חח"ע עבור 

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

 (. https, לא httpפרוטוקול לא מאובטח )

 

מערכת  
    /  קידוד
 מזהה 

URI  הערות  סיווג 

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

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

הוא קוד המדינה לפי   http://hl7.org/fhir/sid/passport-[xxx] HL7 [xxx] מספר דרכון 

ISO-3166 (3  )תווים 

-http://fhir.hadassah.org.il/identifier/temporary מספר זמני 
patient-id 
http://fhir.szmc.org.il/identifier/temporary-
patient-id 
http://fhir.meuhedet.org.il/identifier/temporary-
patient-id 

HADASSAH 
SZMC 
MEUHEDET 

מזהה עסקי זמני של  
בית החולים  מטופל ב

 הדסה  

מזהה ח.ח. ערכי  
של הישות  

PATIENT  

http://fhir.hadassah.org.il/identifier/barzel-
number 
http://fhir.szmc.org.il/identifier/barzel-number 
http://fhir.meuhedet.org.il/identifier/patient-pk 
 

HADASSAH 
SZMC 
MEUHEDET 

מזהה ח.ח. ערכי בבית  
החולים הדסה. )בשימוש  

של משאב    logical IDכ

PATIENT ) 

ת.ז. לאחר  
 התממה 

http://fhir.health.gov.il/identifier/moh-encrypted-
id-primary 

IL-CORE   שיטת התממה של משרד
 הבריאות   

-http://fhir.health.gov.il/StructureDefinition/ext נתוני עלייה
patient-immigration 
 

IL-CORE  Extension  יר את  דהמג

של    הגירה\עלייהה פרטי
 החולה 

  ISOקוד מדינת המוצא לפי   urn:iso:std:iso:3166 מדינת המוצא 

3166 

-http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/patient מדינת לידה  
birthPlace 

HL7 Extension   המגדיר את

 מדינת הלידה של החולה   

-http://hl7.org/fhir/us/core/StructureDefinition/us בלידה   ןמי
core-birthsex 

HL7 Extension   המגדיר את

כפי שנקבע  ביולוגי המין ה
 בלידה

-http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090 שם רחוב 
ADXP-streetName 

HL7 Extension    המאפשר

חלוקת שורת כתובת  
לרחוב, בית ומספר דירה.  

URI   זה מגדיר את שם

 הרחוב 
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-http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090 מספר בית  
ADXP-houseNumber 

HL7 Extension    המאפשר

חלוקת שורת כתובת  
לרחוב, בית ומספר דירה.  

URI   זה מגדיר את מספר

 בית 
-http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090 מספר דירה 

ADXP-unitID 
 

HL7 Extension    המאפשר

רת כתובת  חלוקת שו
לרחוב, בית ומספר דירה.  

URI   זה מגדיר את מספר

 הדירה 
קידוד של ה  

ROLE 
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-
RoleCode 
 

HL7   משמש לצורך הגדרת הסוג
- של הקרבה בין ה 

PATIENTS    : במשאב

RelatedPerson  :לדוגמה( .

NMTH  – תאם ביולוגי  ) 

סטטוס של  
החולה  תנועת 

 בבית החולים 

http://hl7.org/fhir/encounter-status HL7 :לדוגמהarrived ,in-
progress ,finished 

סיווג של מחלקה  
 במוסד הרפואי  

http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-
ActCode 

HL7   לדוגמה: מיון, מחלקת
 אשפוז, קליניקה 

מקור הקבלה  
 לבית החולים 

http://terminology.hl7.org/CodeSystem/admit-
source 
 

HL7   ,לדוגמה: בית, אמבולנס
 מוסד רפואי אחר 

סוג שירות  
 שסופק לחולה 

http://terminology.hl7.org/CodeSystem/service-
type 

HL7  

מזהה מחלקה  
 בבית החולים  

http://fhir.hadassah.org.il/identifier/locations 
http://fhir.szmc.org.il/identifier/locations 
 

HADASSAH 
SZMC 

 

מזהה בית  
 החולים  

http://fhir.hadassah.org.il/identifier/organization 
http://fhir.szmc.org.il/identifier/organization 

HADASSAH 
SZMC 

 

חד  -חדמזהה 
 של הריון    ערכי

http://fhir.hadassah.org.il/identifier/pregnancy-
identifier 
http://fhir.szmc.org.il/identifier/pregnancy-
identifier 

HADASSAH 
SZMC 

 

של   מצב קליני
 המחלה

http://terminology.hl7.org/CodeSystem/condition-
clinical 
 

HL7  

נסיבות שבהם  
נקבעה את  

 המחלה

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

HL7   לדוגמה: במהלך הביקור 

תוצאת  סטטוס  
  הבדיקה

(Normal \ 
Abnormal ) 

http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-
ObservationInterpretation 

HL7  

-http://terminology.hl7.org/CodeSystem/condition מצב קליני 
clinical 

HL7 Active 
Inactive 
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אימות   סטטוס
 האבחנה

http://terminology.hl7.org/CodeSystem/condition-
ver-status 

HL7 Confirmed 
Unconfirmed 

קטגוריה קלינית  
של הריון ולידה  

 עבור המחקר 

http://fhir.outburn.co.il/CodeSystem/jcpm-
resource-category 

OUTBURN  

TBD LOINC 
Codes 

http://fhir.outburn.co.il/CodeSystem/loinc-tbd OUTBURN method-of-induced-
abortion 

 SNOMED http://snomed.info/sctקידודי 
 

SNOMED  

  LOINC http://loinc.org LOINCקידודי  

 

5 Operations 
,  FHIRהשרת    אכלוס של 5.1 בהתאם למקור  ו  PUTו    POST  תומתודיבוצע באמצעות  במשאבים הרלוונטיים 

  .logical id - יצירת ה

.   ADTבבית חולים הדסה , היא מערכת    Patient ( של המשאב logical idערכי )ח.ח.  מזהה מקור יצירת הלדוגמה,  

 PUTאכלוס של משאב זה  לשרת יבוצע באמצעות מתודה  כתוצאה ,

 

PUT [ServerBase]/Patient/LogicalId 

 RelatedPersonכנ"ל לגבי משאב  5.2

PUT [ServerBase]/Patient/LogicalId 

ייוצר על ידי    Observationשל המשאב      id מקרה אחר הינו   5.3 מתודה המתאימה    כתוצאה,.  שרתהאשר 

 POSTהיא   FHIR לשרתמשאב זה  לצורך אכלוס 

POST [ServerBase]/Observation 

משאבים   5.4 יבוצע המלבד  מידע  אכלוס  את     BUNDLEלדוגמה,    . BUNDLEבאמצעות    בודדים,  המכיל 

 המייצג את קשר בין אם לילד.    RelatedPerson ו Patient Mother  ,Patient Childנתוני

POST [ServerBase] 

המשמשת לשליפת כמויות גדולות של    bulk exportיבוצע על ידי המתודה     FHIRשליפת הנתונים משרת   5.5

 ניתן למצוא במסמל ארכיטקטורה.   bulk exportמידע. מידע מורחב לגבי שימוש ב 

GET [ServerBase]/Group/[Group ID]$export 

 

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

 ”fhirVersion=4.0 ;”application/fhir+json 
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7 Body 
. ניתן  JSONוייוצגו בפורמט  FHIR® Release 4 (v4.0.1)המועברים בממשקים יתבססו על  Resources-מבני ה

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

 Cardinalityמקרא 

 רשות ערך בודד,  –  1..0

 ערך בודד, חובה  –  1..1

 מערך, רשות  –  *..0

 מערך, חובה –  *..1

 

 

7.1 Patient 
 

 ם הינ   PATIENT דרישות המחקר עבור המשאב   .1

a.   משאבPatient   המשתתפים במחקר היעד:  מוגדר באפיון זה על ידי שני פרופיליםPatient   

Mother    וPatient Childמלבד , . מבנה עבור שניהם, הוא מבנה זהה : 

i.   Reference   של  בפרופיל Patient Mother למשאבRelatedPerson   המתאר את הקשר

 לילד.  ת אם הביולוגיהבין 
ii.  Extension את הגדרת המין הביולוגי של    המאפשרPatient Child  .בלבד 

 

b. אזרחים ישראליים בלבד בעלי ת.ז. ישראלית בלבד.  - אוכלוסיית החולים עבור המחקר 
c. על פי דרישת המחקר,  יש צורך בהתממה של ת.ז. ישראלי על פי שיטת   – הנתונים  התממת

מופה  התוצאה תארגון והבוצע על ידי ת  זאת  ות. התממהא התממה הסטנדרטית של משרד הברי

 מזהים עסקיים. המערך באיבר ל
 

 הרחבת הפרופיל   .2
a.   הכנת אוכלוסיית החולים בשרת  לצורךFHIR   הרחיב את מאגר  למחקרים עתידיים, הוחלט ל

הפרופיל המורחב  במערכות המקור של הארגון.    ת המנוהלהמלאה  החולים אוכלוסייתלמידע ה

הפרופיל של   מכיל מזהים עסקיים נוספים, כגון מספר דרכון עבור תושבי חוץ ומספרים זמניים. 

Patient     :הכללי אינו כולל 

i. Reference    למשאבRelated Person 

ii. Extension    .המאפשר את הגדרת המין הביולוגי של ילד בלבד 

הרחבת הפרופיל לצורך התאמתו למודל הנתונים של   ש פרופיל זה מותאם לבית החולים הדסה בלבד. יידר

 ארגונים נוספים המשתתפים בפרויקט 

Element 
path  

Cardi
nalit
y Type Value Notes 

resourceType  1..1  string  fixed: "Patient"  
Patient resource is 
providing 
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information about 
Mother and Child 

id  1..1  string  The logical ID of the resource  
Unique Logical ID per 
organization  

extension 0..* Object     

extension[0].url 1..1 string  

http://fhir.health.gov.il/Struc
tureDefinition/ext-patient-
immigration 

This URL identifies 
the extension - 
patient-immigration 

extension[0].extension 0..* Object     

extension[0].extension[0].url 1..1 string  fixed:"origin"  

extension[0].extension[0].val
ueCodeableConcept 1..1 Object   Origin country 

extension[0].extension[0].val
ueCodeableConcept.cod
ing 0..* Object     

extension[0].extension[0].val
ueCodeableConcept.cod
ing.system 1..1 string  fixed:"urn:iso:std:iso:3166" Country Codes 

extension[0].extension[0].val
ueCodeableConcept.cod
ing.code 1..1 string  Country Code 

Origin country code 
(ISO3166) 

extension[0].extension[1].url 1..1 string  fixed: "date"   

extension[0].extension[1].val
ueDate 1..1 string  YYYY-MM-DD Immigration date 

extension[1].url 1..1 string  
http://hl7.org/fhir/StructureD
efinition/patient-birthPlace 

This URL identifies 
the extension - 
patient-birthPlace 

extension[1].valueAddress 1..1 Object     

extension[1].valueAddress.co
untry 1..1 string  Country Code 

Birth country code 
(ISO3166) 

extension[2].url 1..1 string  

http://hl7.org/fhir/us/core/St
ructureDefinition/us-core-
birthsex 

Extension 
representing "Sex 
assigned at Birth" 

extension[2].valueCode 1..1 string  M|F 

If not available, 
assign the same value 
as for Administrative 
Gender 

identifier  0..*  Object      
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identifier[0].system  0..1  string  
http://fhir.health.gov.il/identi
fier/il-national-id 

A URI that acts as a 
namespace for the 
identifier values  

identifier[0].value  0..1  string  The identifier value  
Patient Business ID - 
 תעודת זהות 

identifier[1].system  0..1  string  

http://fhir.health.gov.il/identi
fier/moh-encrypted-id-
primary   

identifier[1].value  0..1  string  The identifier value  

Encrypted Patient 
Business ID (MOH 
Encryption) 

identifier[2].system  0..1  string  

http://fhir.<organiation>.org.i
l/identifier/temporary-
patient-id 

A URI that acts as a 
namespace for the 
temporary identifier 
values  

identifier[2].value  0..1  string  The identifier value  מזהה עסקי זמני 

type 0..1 Object     

type.coding 0..* Object     

type.coding.system 0..1 string  
http://terminology.hl7.org/C
odeSystem/v2-0203 Identifier type 

type.coding.code 0..1 string  fixed: "PPN" Passport 

identifier[3].system  0..1 string  
http://hl7.org/fhir/sid/passpo
rt-<country code> 

for example: 
http://hl7.org/fhir/si
d/passport-USA, If 
issued country is 
unknown, system = 
NULL 

identifier[3].value  0..1 string  The identifier value  
Patient Business ID - 
Passport Number 

identifier[4].system  0..1 string  

http://fhir.hadassah.org.il/ide

ntifier/barzel-number 

http://fhir.szmc.org.il/identifi

er/barzel-number 

http://fhir.meuhedet.org.il/id

entifier/patient-pk 
  

identifier[4].value  0..1 string  The identifier value  Patient Logical ID 

active  0..1  
boolean
    

Whether this 
patient's record is in 
active use  

name  0..*  Object      
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name.family  0..1  string      

name.given  0..*  string      

telecom  0..*  Object      

telecom[0].system 0..1  string  fixed: “phone”    

telecom[0].use 0..1  string  home    

telecom[0].value 0..1  string  031234567    

telecom[1].system 0..1  string  fixed: "phone"   

telecom[1].use 0..1  string  mobile    

telecom[1].value 0..1  string  0521234567   

gender  0..1  string  
male | female | other | 
unknown  

Administrative 
Gender 

birthDate  0..1  string  YYYY-MM-DD   

deceasedDateTime 0..1 string  YYYY-MM-DD   

address.city  0..1  string      

address.line  0..*  string  
Street name, number, 
direction & P.O. Box etc.   

address._line 0..* Object      

address._line.extension 0..* Object      

address._line.extension[0].ur
l 0..1 string  

http://hl7.org/fhir/StructureD
efinition/iso21090-ADXP-
streetName 

A URI that acts as a 
namespace for the 
streen name 

address._line.extension[0].va
lueString 0..1 string  Street name   

address._line.extension[1].ur
l 0..1 string  

http://hl7.org/fhir/StructureD
efinition/iso21090-ADXP-
houseNumber 

A URI that acts as a 
namespace for the 
house  number 

address._line.extension[1].va
lueString 0..1 string  House number   

address._line.extension[2].ur
l 0..1 string  

http://hl7.org/fhir/StructureD
efinition/iso21090-ADXP-
unitID 

A URI that acts as a 
namespace for the 
app.  number 

address._line.extension[2].va
lueString 0..1 string  Apartment number   

address.postalCode 0..1 string      

address.country 0..1 string      

link 0..* Object    
Link to another 
resource 

link.other 1..1 Object      
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link.other.reference 1..1  string 
RelatedPerson/[Related_Per
son_Logical_id] 

1. Link to related 
person Resource for 
each of Child. 
Number of array 
members will be 
equal to the number 
of childs related to 
the Patient Mother.  
2. Link shall be 
omitted for Patient 
Child 

link.type 1..1 string  fixed: "seealso"   
 

Example:(Patient Mother for two children) 
 
{ 
  "resourceType": "Patient", 
  "id": "patient-mother-id", 
  "extension": [ 
    { 
      "url": "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/patient-birthPlace", 
      "valueAddress": { 
        "country": "IL" 
      } 
    } 
  ], 
  "identifier": [ 
    { 
      "system": "http://fhir.health.gov.il/identifier/il-national-id", 
      "value": "012345678" 
    }, 
    { 
      "system": "http://fhir.health.gov.il/identifier/moh-encrypted-id-primary", 
      "value": "<encryption_function(012345678)>" 
    } 
  ], 
  "gender": "female", 
  "birthDate": "1990-01-01", 
  "active": true, 
  "name": [ 
    { 
      "family": "ישראלי", 
      "given": [ 
 "ישראלי"        
      ], 
      "text": " ישראלי ישראלי" 
    } 
  ], 
  "telecom": [ 
    { 
      "system": "phone", 
      "value": "0541234567", 
      "use": "mobile" 

https://outburn.co.il/
https://www.linkedin.com/company/outburn-ltd
https://outburn.co.il/
https://outburn.co.il/
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file:///C:/Users/alexb/Documents/Outburn/HUJI/FHIR/Hadassah/JCPM%20Specifcaiton%20Hadassah%2025.01.xlsx%23'RelatedPerson%20(Mother)'!A1
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    } 
  ], 
  "link": [ 
    { 
      "other": { 
        "reference": "RelatedPerson/patient-mother-id.patient-child-id1" 
      }, 
      "type": "seealso" 
    }, 
    { 
      "other": { 
        "reference": "RelatedPerson/patient-mother-id.patient-child-id2" 
      }, 
      "type": "seealso" 
    } 
 
  ], 
  "address": [ 
    { 
      "use": "home", 
      "type": "both", 
      "line": [ 
        " 1/1יפו  " 
      ], 
      "_line": [ 
        { 
          "extension": [ 
            { 
              "url": "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090-ADXP-streetName", 
              "valueString": " יפו" 
            }, 
            { 
              "url": "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090-ADXP-houseNumber", 
              "valueString": "1" 
            }, 
            { 
              "url": "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090-ADXP-unitID", 
              "valueString": "1" 
            } 
          ] 
        } 
      ], 
      "city": " ירושלים", 
      "country": "IL" 
    } 
  ] 
} 
Example:(Patient Child) 
 
{ 
  "resourceType": "Patient", 
  "id": "patient-child-id1", 
  "extension": [ 
    { 
      "url": "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/patient-birthPlace", 
      "valueAddress": { 
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        "country": "IL" 
      } 
    }, 
    { 
      "url": "http://hl7.org/fhir/us/core/StructureDefinition/us-core-birthsex", 
      "valueCode": "F" 
    } 
  ], 
  "identifier": [ 
    { 
      "system": "http://fhir.health.gov.il/identifier/il-national-id", 
      "value": "087654321" 
    }, 
    { 
      "system": "http://fhir.health.gov.il/identifier/moh-encrypted-id-primary", 
      "value": "<encryption_function(087654321)>" 
    } 
  ], 
  "gender": "female", 
  "birthDate": "2000-01-01", 
  "active": true, 
  "name": [ 
    { 
      "family": "ישראלי", 
      "given": [ 
 "ישראלי"        
      ], 
      "text": " ישראלי ישראלי" 
    } 
  ], 
  "address": [ 
    { 
      "use": "home", 
      "type": "both", 
      "line": [ 
        " 1/1יפו  " 
      ], 
      "_line": [ 
        { 
          "extension": [ 
            { 
              "url": "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090-ADXP-streetName", 
              "valueString": " יפו" 
            }, 
            { 
              "url": "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090-ADXP-houseNumber", 
              "valueString": "1" 
            }, 
            { 
              "url": "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090-ADXP-unitID", 
              "valueString": "1" 
            } 
          ] 
        } 
      ], 
      "city": " ירושלים", 
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      "country": "IL" 
    } 
  ] 
} 

 
 

7.2 Related Person 
 

 Patientהמוגדרים על ידי פרופילים   Patientמגדיר את הקשר המשפחתי בין שני משאבי  RelatedPersonמשאב  

Mother    וPatient Child כל  בלבד תהוא אם ביולוגי   –בפרויקט זה   הרלוונטי. על פי דרישות המחקר, הקשר  .

 סוגי קשר נוספים אינם מוגדרים ורלוונטיים לפרויקט זה.  

  Reference. ה Patient Motherנדרש עבור כל ילד המוגדר כילד ביולוגי של   Related Personשל המשאב מופע  

ניתן   להלן .בדיאגרמה   Patient Child  למשאב המוגדר על ידי פרופיל  Referenceהמוגדר בתוך משאב זה הוא  

 )שני ילדים(    Patient Child ל   Patient Motherאות את הקשר בין לר

 

 דיאגרמה הנ"ל  ה עבור   BUNDLEבהמשך האפיון, נציג את הדוגמה של ה  
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Element path Cardinality Type Value Notes 
resourceType  1..1  string  fixed: "RelatedPerson"  Related Person 

resource 
representing a 
natural mother for 
a child 

id  1..1  string  The logical ID of the resource  The RelatedPerson 
resource shall be 
created for each of 
children, therefore 
unique ID will be 
logical ID of 
Patient Mother 
concatenated with 
Patient Child. 

patient     

patient.reference 1..1 string  Patient/[Patient_Child_ID] 

 

The patient this 
person is related 
to. The only valid 
reference is  logical 
if of the "Patient 
"Child" 

relationship 0..* Object   

relationship.coding 0..* Object   

relationship.coding.system 1..1 string  http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-
RoleCode 

A set of codes 
further specifying 
the kind of Role; 
specific 
classification codes 
for further 
qualifying 
RoleClass codes. 

relationship.coding.code 1..1 string  NMTH Family 
Relationship – 
Natural Mother 
Only   

relationship.coding.display 0..1 string  natural mother  

 

Example: 

{ 
  "resourceType": "RelatedPerson", 
  "id": " patient-mother-id.patient-child-id1", 
  "identifier": [ 
    { 
      "system": "http://fhir.health.gov.il/identifier/il-national-id", 
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      "value": " תעודת זהות" 
    } 
], 
  "patient": { 
    "reference": "Patient/patient-child-id1" 
  }, 
  "relationship": [ 
    { 
      "coding": [ 
        { 
          "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RoleCode", 
          "code": "NMTH", 
          "display": "natural mother" 
        } 
      ] 
    } 
  ] 
} 
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