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אסותא עד הבית-תרחיש השימוש הקליני -רקע 

שיקום אורתופדי•

פגישת הכנה והתאמת בית המטופל לפני ניתוח–

ביקורי בית של צוות שיקום לאחר הניתוח–

החלמה מניתוחי לב•

יום14ביקורי בית למשך –

בדיקות מעבדה והדמיה עד הבית  –

אבחון•

שירותי אבחון וייעוץ רופא–

בדיקות וביצוע פעולות פשוטות בבית  –

אשפוז•

תחליף לאשפוז בבית חולים–

י צוות קבוע"טיפול מותאם אישי ע–

דיווח מדדים למוקד ייעודי–



דיווח מדדים רפואיים–אשפוז בית 

(IOT)המטופל מקבל ערכה שכוללת טאבלט ומכשירים רפואיים •

FHIRבסטנדרט Datosהערכה מקושרת למוקד באסותא באמצעות מערכת •



דיווח חום–דוגמא 
:  העברת מדד מאפליקציית מטופל



במסכים של הצוותDATOS-המדד מתעדכן ב

( :DASHBOARD)מסך מרכז 



במסכים של הצוות ובמקביל  DATOS-המדד מתעדכן ב

לאסותאFHIRנשלחת פניית 

:בתיק מטופל 



במסכים של הצוותDATOS-המדד מתעדכן ב

(:ברמת המדד)בתיק מטופל 



מתבצעת המרה של המסר לקמיליון



טבלת המרה של המסר לקמיליון

מדד
LOINC 

Code
Chameleon – mp.parameter

טווח 

אפשרי

Systolic blood pressure8480-6231-500-לחץ דם סיסטולי 

Diastolic blood pressure8462-42420-300-לחץ דם דיאסטולי 

Heart rate8867-4320-190-דופק 

Glucose15074-850-500-גלוקוז 

Saturation2708-61340-120-סטורציה 

Respiratory Rate9279-12526-קצב נשימה 

Body weight29463-740.001-500-משקל 

Body temperature8310-5120-43.5-חום 

pain-survey61מעקב כאב

urine-survey551מעקב שתן

trocar-survey809מעקב נקז



המדד מוצג בקמיליון ברכיב מדדים

יוסי כהן



ארכיטקטורת המידע–עיקרי הדברים 

מקורות המידע•

(EMR)קמיליון , (ERP)תפנית –באסותא –

דיווח מטופל וממכשור רפואי ממומשק–בדאטוס –

•FHIR Façade

–Healthshare Health Connect

–FHIR Rest API

שמירת מידע שעובר בממשקים•

בשרת מקומי של קמיליון–אסותא –

Google cloud–דאטוס –



ארכיטקטורת הפתרון–עיקרי הדברים 

:פתרון גנרי

שרידות•

–5FLB

MIRRORבתצורת –

FAIL OVERומענה לCPUמאפשר הרחבת משאבי –

הגנת מידע•

–Palo Alto security Firewall

–API gateway סטנדרטי

ניטור•

שמאפשרת ניטור תעבורה וצפייה- ESBHealth Connectמערכת –



מנקודת המבט של אסותאFHIRאינטגרציית 



DB
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Datosמנקודת המבט של FHIRאינטגרציית 



FHIRפירוט משאבי 

Patient–מטופל•

AllergyIntolerance–( ייבוא ועדכון רשימות דינמיות)רגישויות•

–( ייצוא מדדים)משקל , גובה, סטורציה, לחץ דם, דופק, חום–פאנל סימנים חיוניים •

Observation (vital-signs)

 Document reference–בדיקת אקג •

Document reference + Observation–( מדד+ PDFייצוא )דיווח כאב •

Document reference + Observation–( מדד+ PDFייצוא )שאלונים ודיווחים של מטופל •



בקרות

FHIRולידציה של משאבי •

–Bundle + Patient + AllergyIntolerance

 HealthShare HealthConnectשל FHIRנוצרים באסותא באמצעות ספריית•

ושדות החובה JSON-ולידציה בדאטוס למבנה ה•

–Observation + DocumentReference

 HealthShare HealthConnectשל FHIRנקלטים באמצעות ספריית•

אכיפה אפליקטיבית•

תקינות הקודים שהוגדרו בממשק תיבדק לפני השליחה לקמיליון–

 HealthShareי הוולידציה הבסיסית של "ייאכפו עResources-של הBase Definition-קידודים שהם חלק מה–

HealthConnect



תובנות



תובנות מהצד של דטוס

FHIRמסגרת עבודה ברורה בזכות הסטנדרטים של•

יצר מכנה משותף מוצק בין הצדדים( Outburn)האפיון של דניאל –

כ"אפשר עבודה עצמאית יותר מבדFHIRהשימוש ב–

Core Product-ללא מעורבות ב, רוב העבודה בצד של דטוס נעשתה באינטגרציה–

השקעה משתלמת כצעד לקראת סטנדרטיזציה של ממשקי רפואה•

שעשוי להשתלם בפרויקטים עתידייםOverheadיצרו HAPI FHIRהלימוד וההטמעה של תשתית-



שגיאות חיפוש-אתגר למימוש 
הדרישה

:והסיבה, נדרש חיווי לגבי כל מטופל שלא הוחזר, בחיפוש על מספר מטופלים

מטופל לא נמצא•

שגיאת חיבור בהפעלת ממשק פנימי•

הפתרון

לציון מזהה המטופלextensionבתוספת , Bundle-המוחזר כחלק מהOperationOutcome-שימוש ב

מזהה המטופל יכול  , extension-ללא ה. נדרש בכדי לשייך כל קוד שגיאה למזהה המטופלextension-ה•

להתבטא רק בתיאור השגיאה

:17אשר נמצא בשימוש גם בפרויקט טופס " extension"issue-regards-מדובר ב•

http://fhir.outburn.co.il/StructureDefinition/issue-regards



אלרגיות-אתגר למימוש 
הדרישה

.  מידע על רגישויות ואלרגיותDatos-יש להעביר ל

:נבחנו מספר חלופות

דורש פיתוח ממשק נוסף–AllergyIntoleranceחיפוש ברמת משאב •

(היפוך תפקידים)Server-לתפקד כDatos-דורש מ–י אסותא "ע" דחיפה"העברת האלרגיות ב•

Reverse Includeדורש מימוש פונקציית –PHIהחזרת האלרגיות ביחד עם המטופל בממשק •

הפתרון

Patient-לבקש שיוחזרו גם האלרגיות ביחד עם הDatos-מאפשרת ל–Reverse Includeשימוש בפונקציית 

 revinclude=AllergyIntolerance:patient_&: באמצעות הפרמטר, PHIבממשק 



PHI QUERY REQUEST:

[Server]/Patient?_id=6f31cccb-75e6-4131-9a44-950e2eabc528&_revinclude=AllergyIntolerance:patient

Response:



Observation (vital signs):



–סיכום ולקחים מהצד של אסותא 

"מכונית חשמלית בעולם ללא מספיק תחנות טעינה"
השקעה לטווח רחוק ללא תועלת מידית•

דרש השקעה עודפת בלימוד באפיון והן בפיתוח לטובת מימוש  –בפרויקט הנוכחי –

:FHIRהממשקים ב 

.FHIRלהם היה צורך לבנות את המעטפת , הממשקים נוצרו כממשקים רגילים•

:בפרויקטים הבאים הערך המוסף יבוא לידי ביטוי ב–

.FHIRידע שנצבר בעבודה מול ספריות •

.שימוש חוזר בממשקים שפותחו לטובת מערכות נוספות•

.FHIR-יצירת שיתופי פעולה בין ארגונים על בסיס ממשקי ה•

פ עם מכבי"שימוש באפיונים לשילוב שאלונים ותוכניות טיפול בשת–התחלה של ערך –

Serverמול Façadeבחירה ב •

Façade-ביצועים מספיק טובים לממשקים ב–

.תחזוקה הרבה יותר פשוטה–

.דורש הרבה פחות השקעה בתשתיות ובתכנון–

.המידע תמיד מגיע מהמקור ותמיד מעודכן בזמן אמת–

FHIRחוזקות בבניית ממשקי הפרוייקט ב •

–bundle(יכולת לשלב בין אשיות שונות)מטופל עם רגישויות

REST API-וJSONלפורמט HL7מחליף –



!תודה
בקרו אותנו

rise.assuta.co.il/


