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מבוא
אינטגרציה מסובכת היא אחד החסמים הגדולים בפני חדשנות ושיפור הטיפול הרפואי בארגוני
הבריאות .הטיפול הרפואי ,וכתוצאה מכך גם המידע הרפואי ,מבוזרים בין מערכות שונות וארגונים
שונים באופן שלא מאפשר שימוש מיטבי וחכם במידע .זו אינה בעיה ייחודית למדינת ישראל ,אלא
קיימת בכל מקום בעולם .יצירת סטנדרטיזציה וממשקים נוחים בין מערכות תקדם Interoperability
ותאפשר זרימה חופשית של נתונים.
® 1)Fast Healthcare Interoperability Resources( FHIRהוא סטנדרט של ארגון התקנים
הבינלאומי  .HL7מדובר בסטנדרט ייעודי להעברת מידע שנועד לפתור את בעיות הללו בעולם הבריאות
ולאפשר את שיתוף הנתונים בצורה שקופה ,חלקה ובטוחה ככל האפשר ,בתוך מערכות המידע השונות
בארגוני הבריאות ,בין ארגוני הבריאות והמטופלים ,ובין הארגונים לתעשייה ולאקדמיה.
בדומה לאופן בו בנקים הסכימו ביניהם על אופן העברת מידע אודות עסקאות כספיות ולקוחותFHIR ,
מגדיר בצורה אוניברסלית כיצד לייצג מידע רפואי ,ומייצר את מהפכת המידע של הOpen -
 FHIR .Healthcareהוא הרבה יותר ממודל נתונים  -הוא חלק משינוי תפיסתי במתן שירותי בריאות,
ומקדם אותנו לתפיסת טיפול בה המטופל במרכז ,והטיפול הוא פרואקטיבי ומבוסס דאטה.
סטנדרט  FHIRנמצא כיום בשימוש כל יצרני מערכות ה Electronic Health Records-בארצות הברית
ונתמך על ידי חברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם (אמזון ,גוגל IBM ,מיקרוסופט ועוד) .האימוץ הנרחב
של הסטנדרט מתמרץ פיתוח ממשקים חדשניים שממנפים את הפוטנציאל הגלום בו .לדוגמא ,הCDC-
פיתח אפליקציה המאפשרת לארגוני בריאות לאסוף ממטופלים דיווחים על תסמינים של קורונה ,כאשר
המידע מועבר ב .FHIR-כל הארגונים מקבלים את הדיווחים בפורמט אחיד ,ולכן קל מאוד לחבר את
האפליקציה אל המערכות הרלוונטיות בארגון ,ואף לשתף את המידע בין ארגונים שונים ולקבל תמונת
מצב רחבה יותר.
הערך שמציע  FHIRהוא הרבה מעבר להעברת מידע בין ארגוני בריאות .שימוש בסטנדרט מפחית
את התלות בספקי שירות שונים בהיבטי ניהול מידע ,מאפשר אינטגרציה פשוטה עם גורמים טכנולוגיים
חדשים ומציג אפשרויות חדשות של גישה אל המטופל  -שתשפר את השירות ואת הטיפול הניתן .אם
בעבר חברת סטארט-אפ או יצרן של  Medical Deviceהיו צריכים ללמוד כיצד להתממשק למידע
ממערכות רבות ושונות בארצות שונות ,הרי שהיום הממשק יכול להיות מול  FHIRבלבד .הורדת חסמי
הכניסה מאפשרת יצירה של גל חדש של מערכות מידע ואינטגרציה מהירה שלהן אל ארגוני הבריאות.
בעזרת  FHIRארגון בריאות יכול להטמיע בקלות אפליקציות ומודולים של  ,AIולאמץ פתרונות קליניים
חדשניים שפותחו במקומות אחרים .הדבר משפר משמעותית את יכולת שיתוף הפעולה של התעשייה
עם ארגוני בריאות ,כאשר כל ארגון מנהל את החלפת המידע עימו באמצעות  APIבתצורת .FHIR
באופן דומה ,גם שיתופי פעולה בין ארגוני בריאות ובתוך ארגונים הופכים לפשוטים יותר כאשר

FHIR® is the registered trademark of HL7 and is used with the permission of HL7
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המערכות השונות יכולות לחשוף את המידע שלהן בצורה סטנדרטית מוסכמת ,המאפשרת זרימת מידע
חלקה יותר (.)frictionless
כל ענקיות התוכנה זיהו את החשיבות של  FHIRובנו מוצרים שונים ,בענן ובהתקנה מקומית ,שיכולים
לסייע לארגונים לבנות במהירות את התשתיות הרלוונטיות ,SMART .אחת הקבוצות המשמעותיות
המובילות את קהילת  FHIRבארה"ב ,יצרה  APIחינמי המאפשר ליזמים כתיבה נוחה של אפליקציות
שיוכלו להתממשק בקלות לתיקים קליניים בעזרת  ,FHIRותומכת גם ב app gallery-שמנגיש שלל
אפליקציות מסחריות ו open source-מבוססות  .FHIRגם ספקי התיקים הקליניים הגדולים מייצרים
פלטפורמות מבוססות  ,FHIRכך לדוגמא EPIC ,יצרה את  ,open.epicפלטפורמה שמנגישה API
מבוסס  FHIRעבור מפתחים ,מספקת עבורם ארגז כלים לייצור ובדיקת אפליקציות ,וכוללת חנות שבה
יש כבר מעל  400אפליקציות.
קפיצת המדרגה שמאפשר  FHIRכסטנדרט בינלאומי מוסכם באה לידי ביטוי ביכולת של מערכות
"לדבר" ביניהן  -ובמיוחד להבין אחת את השנייה בקלות רבה :
 .1כל שמות האובייקטים מוסכמים ומתועדים היטב .כך למשל ,ידוע כיצד מיוצגים אלמנטים כגון
שמו של מטופל ,תאריך לידתו ,אלרגיות ורשימת התרופות אותן הוא נוטל.
 .2בהירות לגבי יחידות המידה .למשל לגבי תוצאות הסוכר בדם ,האם נמדדות ב  mmol/litאו ב
 .mg/dclב  FHIRמוסיפים את כל המידע הדרוש כך שכל מערכת שתקבל את הנתונים תדע
איך לקרוא אותו ללא חשש לפרשנות לא נכונה.
 .3קידוד אוניברסלי בעזרת רשימות של מונחים קליניים כמו  .SNOMED, LOINCכך למשל ,יש
הרבה שמות לבדיקת סוכר בדם וכל ארגון יכול לתת לבדיקה קוד משלו .ב  FHIRבנוסף לקידוד
המקומי נרשום גם את הקוד ב LOINC-כך שכל ארגון \ מערכת שמקבלים את המידע ידעו
בדיוק לאיזו בדיקה מתכוונים.

על המדריך
המדריך נכתב ע"י קהילת  FHIR ILבמטרה לתת לארגוני בריאות ישראלים המבקשים לצאת לדרך
הכוונה ראשונית ,כיצד לגשת אל פרויקט הטמעת  .FHIRמדריך זה מתאר את אבני הדרך המרכזיות
ב תהליך ,אילו החלטות צריכות להתקבל על ידי הארגון ואילו משאבים בדרך כלל יש להשקיע .זוהי
גרסה ראשונה של המדריך .המטרה היא שחברי הקהילה יוכלו להוסיף לו מניסיונם ,והידע הקולקטיבי
של הקהילה ילך ויעמיק.
הטמעת  FHIRבארגון בדרך כלל נעשית בהדרגה .Bottom Up ,בוחרים מקרה בוחן ()Use Case
ספציפי לאור צורך קליני או עסקי ,עבור הארגון עצמו או כבסיס לאינטגרציה עם ארגונים אחרים ,ובונים
עבורו ממשק מקצה לקצה .למשל ,מערכת פנים ארגונית לניבוי סיכון לאשפוזים חוזרים שמקבלת את
הנתונים ב FHIR-או קופת החולים שתקבל את מרשמי התרופות מבית החולים בפורמט  FHIRלצורך

3

טעינה מהירה של המידע אל תיק רפואי אחוד .בהדרגה עוד ועוד פרויקטים מוטמעים ,מערכות
"מצטרפות" ,וכמות המידע התומך ב FHIR-בארגון הולכת וגדלה.
המדריך מיועד למקבלי החלטות ,מובילי פרויקטים טכניים ועסקיים ומנהלי חדשנות בארגוני בריאות,
המעוניינים לקחת חלק במהפכת המידע של ה .Open Healthcare-אנו מאמינים שאחרי מעט עזרה
וליווי בתחילת הפרויקט ,יוכל הארגון להמשיך באופן עצמאי.
המדריך אינו מסמך טכני אלא מתרכז בעקרונות להצלחת הפרויקט .עבור הדרג הטכני /ביצועי תנגיש
הקהילה מידע ייעודי נוסף ,כגון על אופן ההקמה של שרתי  ,FHIRהיבטים של אבטחה ופיתוח ועוד.
אנו משתדלים להיות ניטרליים ביחס לבחירה של טכנולוגיות ,אך בערוצי הקהילה השונים תוכלו למצוא
מידע גם על הפתרונות הקיימים בשוק ,מידע אשר באופן טבעי מתעדכן בתדירות גבוהה ,בהתאם
לחידושים המפותחים.

קהילת FHIR IL
קהילת  FHIR ILהושקה רשמית בינואר  .2021בקהילה חברים ארגוני הבריאות ,ספקי תוכנה ותיקים
קליניים ,אנשי תעשיה ואקדמיה ,עמותות ,גורמי ממשל ועוד .הקהילה נועדה להיות אכסניה ליצירת
והטמעת סטנדרט  FHIRבמערכת הבריאות הישראלית .במסגרת הקהילה ניתן יהיה לשאול ,לשתף
רעיונות ,תוצרים וקטעי קוד וללמוד מה קורה בתחום ה FHIR-בישראל.
ניתן לפנות אלינו בכל שאלה או בעיה – FHIR-IL@8400thn.org
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חלק א'  -התנעת פרויקט FHIR

בחירת Use Case

שימוש בידע הקיים כחלק
מהתהליך  -הסתמכות על
 ,COREמדריכי הטמעה,
הרחבות

החלטה על
אופן שיתוף המידע
(  / RESTכספות)

החלטה על
ארכיטקטורה
(  / facadeשרת)

מיפוי המידע
הגדרת -resourceים
וטרמינולוגיות רלוונטיים

 .1בחירת Use Case
בתחילת הדרך מימוש פרויקט בסטנדרט  FHIRעשוי לדרוש תשומות גבוהות יותר מאשר מימוש של
אותו פרויקט בדרכים המקובלות כיום בארגון בריאות .יחד עם זאת ,בהסתכלות קדימה ההשקעה
בממשקים תומכי  FHIRכיום  -תאפשר הטמעה פשוטה ,זולה ומהירה בהרבה של יישומים עתידיים.
כדי למקסם את התועלת מההשקעה הנדרשת ,הטמעת  FHIRבארגון בדרך כלל נעשית דרך מימוש
מקרי בוחן (" )Use Casesאמיתיים" המשרתים צורך קליני או עסקי ,ותוך התחשבות בשיקולים
הבאים:
א .שימושיות :חשוב להתחיל את הטמעת  FHIRבפתרון ממוקד המשרת צורך ממשי של הארגון.
אפשרות אחת היא לבחון צורך קיים לשיתוף והעברת מידע ,פנים ארגונית או אל ארגונים
אחרים .אפשר גם לבחור ממשק קיים שהסבתו ל FHIR -תפיק עבור הארגון תועלת
משמעותית.
ב .פשטות :הפרויקט צריך להיות פשוט להטמעה ,בהיבט של ארכיטקטורה ,זרימת מידע ( data
 )flowוכמות  resourcesמצומצמת .בחירה בתחום בו קיימת טרמינולוגיה מוסכמת תפשט
אף היא את התהליך.
ג .צורך אסטרטגי :מומלץ לבחור פרויקט התואם ומשרת את המטרות האסטרטגיות של הארגון,
חשוב שיהיה לפרויקט מנהל שרואה את הערך שבמימוש הפרויקט ב FHIRודוחף קדימה ,גם
בתוך הארגון ,להצלחתו (.)champion
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ד .פנים  /חוץ ארגוני FHIR :פותח לצורך העברת מידע בין ארגונים .בחירת פרויקט שבו מידע
ישותף בין ארגוני בריאות תאפשר לממש בצורה טובה את הערך ש FHIR-מסוגל לייצר .ניתן
לשתף פעולה גם עם התעשייה :יש חברות שכבר כיום מכוונות לשוק האמריקאי וישמחו לשלוח
או לקבל מידע ב .FHIR-מאידך ,בחירת פרויקט שימומש במערכת פנים ארגונית תפשט את
היישום :יהיה קל יותר להגדיר את האופן בו יעבור המידע ,לנהל את אבטחת מידע ,וככלל
תהליך קבלת ההחלטות יהיה מהיר יותר.
ה .מקסום היכולת לחדשנות ושימוש נוסף :מומלץ לבחור נושא או  Data Setsאשר סביר להניח
שעוד גופים בתוך הארגון או מחוצה לו יראו בו ערך ,ירצו לשתף פעולה ,ולצרוך את המידע.
כך ניתן למקסם את הערך מההשקעה ב FHIR-ולחסוך המון בהמשך.
ו.

בחירת טכנולוגיה :כבר קיימים בעולם מוצרים שונים ,חלקם פרויקטים של קוד פתוח ,שנכתבו
עבור  .FHIRשימוש במוצר קיים יכול לחסוך המון זמן לארגון ולהגדיל משמעותית את הסיכוי
להצלחת הפרויקט.

דוגמאות לפרויקטים בFHIR-


המרת מרשמי תרופות לפורמט דיגיטלי לצורך ייעול האינטגרציה בין בתי חולים וקופות חולים



מערכת ליצירת טפסים ,לאיסוף מידע ממטופלים.



אוטומציה של בקשות ( )workflowsשל הצוות הרפואי כמו הזמנה של רופא מומחה לחדר
מיון לסיוע באבחון חולה.



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



הטמעה של מחשבונים לניתוח סיכונים למטופל ,לאור מצבו הקליני .למשל הסיכוי לסוכרת,
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.



אפליקציה לרופאי חדר המיון לניהול התייעצות עם רופאים מומחים :תמונות ,שאלות ,מעקב
אחרי הגעה .לצורך ניצול מיטבי של זמנם היקר.



טעינה בבת אחת של המון נתונים ( )bulk dataשהגיעו ממקום אחר ,למשל מידע מי כבר
התחסן לקורונה.

אפשר למצוא דוגמאות נוספות ב .SMART
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היכרות עם הFHIR Resources-
לפני שנעבור לתיאור השיטות המרכזיות לשיתוף מידע ומיפוי מידע ב ,FHIR-נקדיש כמה מילים לאופן
שבו סטנדרט  FHIRבנוי.
מודל המידע של  FHIRנשען על סט של אבני בסיס ( resources -משאבים) .אלו הם בעצם business
 conceptsשמייצגים את המידע הרלוונטי עבור השימושים הנפוצים במערכות בריאות ,שהיינו רוצים
לדעת להעביר לגביהם מידע בין מערכות .חשוב להבין ש FHIR-מתיימר "לכסות" את ליבת המידע אך
לא את כולו ,לפי חוקיות של  ,80/20ומאפשר למשתמשים לייצר הרחבות והתאמות לפי צורך .יורחב
על כך בפרק ג'.
יש כיום ב FHIR-כ .resources 140-להלן רשימה קצרה של כמה מה resources-המרכזיים ,בצירוף
הסברים תמציתיים .רשימה מלאה של ה resources-ומידע מקיף אודות השימוש בהם ניתן למצוא
באתר של .HL7 FHIR
המטופל עצמו ,שם ,פרטי התקשרות – Patient



הגורם המעניק את הטיפול .רופא ,אחות ,פיזיותרפיסט – Practitioner



בן משפחה או אפוטרופוס של המטופל – RelatedPerson



הפניה לבדיקת מעבדה ,בקשה להחלפת תחבושת – ServiceRequest



בקשה למתן תרופה (מרשם) – MedicationRequest



אבחון או מדידה רפואית – Observation



בעיה קלינית – Condition



ביצוע בפועל של פעולה קלינית ,כגון ניתוח – Procedure



כלל אנשי הצוות הרפואי אשר מטפלים במטופל – CareTeam



תכנית טיפול ,יכולה להיות פשוטה או במספר שלבים – CarePlan



שאלון – Questionnaire



התשובות שנשלחו על ידי ממלא השאלון – QuestionnaireResponse



כל משאב מוגדר בסטנדרט בצורה ברורה ,תוך התייחסות לאלמנטים המרכזיים שעליו לכלול (למשל
משאב "מטופל" יכלול תאריך לידה ,מגדר ,פרטי קשר ועוד) וכן פירוט לגבי אופן מימוש המשאב
בפורמטים שונים; מהן הטרמינולוגיות המרכזיות שמשתמשים בהן עבורו; שיטות להעברה ושיתוף
המידע הזה ,ועוד.
משאבים כמו  Observation, Patientנחשבים למשאבי "ליבה" ,והם מוגדרים בצורה יחסית פשוטה
מתוך הבנה שייעשה בהם שימוש תכוף בהקשרים שונים .התאמת המשאבים לצרכי מערכת הבריאות
המקומית תיעשה כחלק מהגדרת ה Core-הלאומי של הסטנדרט .באופן כללי ,יצירת התאמות מבניות
במשאב מסוים ,נקראת יצירת פרופיל של אותו משאב .קהילת  FHIR ILהחלה לגבש האת הCore-
הישראלי בימים אלה .נפרט עוד על אופן השימוש במשאבים ועל ה Core-הישראלי בפרק ג'.
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 .2גישות לשיתוף מידע בעזרת FHIR
קיימות דרכים שונות לשמור מידע ,לנהל ולשתף אותו ב ,FHIR-כאשר גם כאן ,מוצרי מדף יכולים לסייע
מאוד במשימה .הגישות המרכזיות שעשויות להיות שימושיות הן  Restful APIוכספות ,שנתאר להלן.
לאחר הגדרת הצורך הקליני-עסקי אותו נרצה לממש ב ,use case-ניתן לענות על השאלות הבאות,
שיעזרו לנו להחליט מהי הגישה המתאימה לנו לשיתוף המידע:


האם המידע צריך להיות זמין  Onlineכל הזמן או שמא הוא מועבר פעם ביום אל כספת?



האם המידע פנים ארגוני או שמא גם גופים אחרים יצטרכו גישה אליו?



האם המידע מיועד לארגון אחר או שיונגש למטופל?



האם מדובר במידע מספרי וטקסטואלי או גם בתמונות וקבצים (רנטגן או ?)MRI



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



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



האם מדובר במידע הממוקד לתחום ספציפי ,או במידע המכסה מגוון של ?resources



האם מדובר בשימוש במידע כחלק מ workflow-או ביישום מסוג "שגר ושכח"?

שימוש ב  RESTעם FHIR
כחלק מהתפיסה שהשימוש ב FHIR-צריך להיות פשוט ,מקובל לגשת למידע בעזרת .REST API
השימוש ב  RESTנפוץ בכל העולם בגלל הפשטות שלו.
למשל ,כדי לקבל את המידע של מטופל מספר  12345משרת  FHIRבשם  ,hospital1צריך פשוט
לבצע קריאת  RESTשנראית כך GET https://hospital1/Patient/12345
יתקבל  responseשיראה כך:
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כל ענקי התוכנה והיצרנים הגדולים של מערכות לניהול תיקים רפואיים בארצות הברית כבר תומכים ב
 .FHIR + RESTתוכניתנים ואנשי מערכות מידע מכירים  RESTהיטב ,כיצד להשתמש בו וכיצד
לאבטח את הגישה למידע .מידע נוסף על  FHIR + RESTניתן למצוא באתר של .HL7
שימוש בכספות
בנוסף לשימוש ב  , RESTארגוני בריאות מעבירים ביניהם מידע על ידי שימוש בכספות .הארגון יכול
ליצור קבצי ( FHIRבפורמט  JSONאו  )XMLבתזמון שנקבע מראש ולשמור אותם בכספת .השימוש
בכספות מאפשר העברות מידע בנפח גדול ,וכן שליטה מלאה של הארגון במידע אותו הוא מוציא,
ומיועד לתרחישים בהם אין צורך לקבל תשובות מהירות לשאלות שונות לאורך היום ,אלא ארגון
הבריאות יודע מראש איזה מידע בדיוק לייצא ומתי.
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 .3גישות ארכיטקטוניות Persistent FHIR Data vs FHIR Façade-
כדי לעבוד ב FHIR-צריך לגשר בין מבני המידע הפנימיים בארגון הבריאות ,לבין אפליקציות תומכות
 ,FHIRוקיימות שתי דרכים נפוצות לעשות זאת .אפשרות אחת היא להמיר את המידע הקיים אל
פורמט  FHIRולשמור אותו כך בבסיס נתונים חדש .אפשרות שניה היא להשאיר את המידע כפי שהוא
ורק ליצור ממשק אשר ממיר את הנתונים ל FHIR-כאשר מבקשים אותו.
קיימים מוצרי מדף בענן או בהתקנה מקומית אשר תומכים בכל ארכיטקטורה ,בדרך כלל בעזרת
.REST


FHIR FAÇADE
המרת נתונים ל  FHIRתוך כדי ריצה (מטבלאות ,קבצים ,ממשקי  RESTאחרים בארגון )....ידועה
בשם  .FHIR Facadeמדובר בשכבת  Middlewareלהמרת המידע ממערכות המידע הארגוניות
ל :FHIR-שרת ללא אחסון ,שמאפשר ביצוע שאילתות  FHIR RESTשידברו ישירות עם בסיסי
הנתונים של המערכות הקיימות .היתרון הגדול בתצורה זו הוא בהימנעות מניהול עוד עותק של
הנתונים ,אין צורך לסנכרן מידע .ההטמעה בדרך זו היא פשוטה לשימושים שהם  read onlyאבל
עלולה להיות מסובכת עבור כתיבה בחזרה לתוך המערכת ,ועשויה לדרוש מאמצי פיתוח ייעודיים.
בנוסף ,בשיטה זו כל השאילתות מופנות למערכות המקור ומעמיסות עליהן.



( Persistent FHIR Dataשרת " FHIRרגיל")
שימוש בשרת  FHIRלאחסון המידע שאותו מנגישים על גבי ה .API-החיסרון העיקרי בשיטה זו
הוא שנדרש שכפול המידע מהמערכות הפנימיות אל שרת ה FHIR-ולנהל את סנכרון המידע.
השרת הוא שמקבל את השאילתות מה API-ואין צורך להעביר אותן הלאה אל המערכות
התפעוליות ,כך שהעומס מהן יורד .יתרון נוסף הוא בפשטות ניהול ההרשאות מעל מערכת אחת,
מעין מחסן נתונים .השינויים בבסיס הנתונים מועברים לשרת באופן עתי ,כך שהשרת והמערכת
נשארים מסונכרנים .זהו הפתרון הנפוץ להטמעת  ,FHIRאשר תומך במגוון תרחישים מורכבים.
קיימות פלטפורמות  Data Integrationאשר תומכות ב FHIR-וכבר נמצאות בשימוש רחב בעולם.
בעזרתן ניתן לפשט משמעותית את משימת טעינת המידע ממערכות המקור אל שרת .FHIR
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 .4איך מחליטים באילו  FHIR Resourcesלהשתמש עבור מקרה בוחן?
מיפוי המידע הקיים שלנו למשאבי FHIR
כאשר אנחנו רוצים לממש באמצעות  FHIRמקרה בוחן מסוים עלינו לבחון לאילו FHIR resources
אנחנו צריכים למפות את המידע שלנו .נבחן את ה resources-הקיימים והקשרים ביניהם ,נקרא אודות
כל  resourceעל מנת להבין מה כלול בו והאם הוא מתאים לצרכינו.
 FHIRבנוי בצורה יחסית גנרית וגמישה על מנת לאפשר תמיכה רחבה בשימושים שונים .לכן ,כשנבחן
את ה resources-השונים בפריזמה של מקרה הבוחן שלנו ,יכול להיות שנגלה שנדרשות התאמות
מבניות ב resourcesהקיימים על מנת לממש את מקרה הבוחן – ואפילו ייתכן שאף  resourceקיים
לא יתאים בצורה מדויקת לצרכים שלנו.
כשלא ברור לנו איך נכון למפות את המידע ,מומלץ להיעזר במקורות המידע שמתחזקת קהילת FHIR
המקומית והעולמית .פרופילים שיוצרת קהילת  FHIR ILכחלק מה Israel Core-יהיו מאד שימושיים,
וניתן ללמוד גם מפרופילי  Coreשל מדינות אחרות וממדריכי הטמעה בתחום ,שיכולים להיות רלוונטיים
למקרה הבוחן (הרחבה על מדריכי הטמעה  -מיד).
חשוב שבתהליך העבודה על ה ,Use case-הארגון יתעד את התהליך של בניית הפרופילים וההחלטות
שמתקבלות תוך כדי ,לטובת שימוש עתידי של הארגון ויתר חברי הקהילה.
הקשרים ( )contextופרופיל מטופל ()Patient Profile
כאשר משתמשים ב FHIR-בצורה נכונה ,כל פריט מידע מקבל הקשר ( )contextוכך ניתן לבנות בקלות
תמונה מלאה .למשל ,כיום הרבה מערכות מציגות את רשימת התרופות של המטופל ,ואת סיכומי
הביקור אבל לא תמיד ברור הקשר בין השניים .לא תמיד קל להבין איזו בעיה ( )conditionהתעוררה
שבגללה התקיים ביקור אצל הרופא ואיזו תרופה נתנה בעקבות אותה בעיה.
כאשר המידע מקושר ,ניתן לבנות פרופיל מלא של המטופל ולקבל ניתוח מתקדם של המידע .למשל,
לראות את כל הבעיות השונות ,הביקורים והתרופות בחמש השנים האחרונות אשר קשורות למערכת
כלי הדם ,ולהצליב את המידע עם משקל ,הרגלי עישון והיסטוריה משפחתית.
הצגת הפרופיל המלא של המטופל על ציר הזמן ( )longitudinal dataיחד עם ויזואליזציה ברורה
מאפשרים הן לרופאים והן למערכות תומכות החלטה ( CDS – Clinical Decision Support
 )Systemsלהבין לעומק את מצבו של המטופל ,במיוחד כאשר המידע האחוד נאסף על ידי ארגוני
בריאות שונים.
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 .5שימוש בImplementation Guides-
( Implementation Guideמדריך הטמעה) הוא אוסף חוקים המגדירים איך לעשות שימוש במשאבים
הרלוונטיים ,למימוש מקרה בוחן מסוים .מדריכים נכתבים על ידי מובילי פרויקטי הטמעה בקהילה
המקומית והבינ"ל ,לאור לקחים שנלמדו בעולם האמיתי .הם מפורסמים בצירוף תיעוד טכני תומך
להבהרת אופן היישום שלהם ומיועדים למי שרוצה להיעזר בידע שנצבר בעולם על אופן המימוש הטכני.
המדריך למעשה שואף להגדיר את הקביעות הלוגיות שכל הטמעה עתידית תיעשה בהתאם להן ,בד"כ
תוך צירוף דוגמאות הממחישות את אופן השימוש משאבים הרלוונטיים.
למשל ,קיים  Wound Assessment Implementation Guideשפיתחה  .HL7המדריך מתעד כיצד
מומלץ לתאר את מצבו של הפצע .הוא נכתב על ידי מומחים קליניים ומומחי מערכות מידע .יישום של
המדריך מאפשר לכל ארגון לתאר את הפצע (גודל ,צבע ,ריח ,שוליים )...בסטנדרט אחיד .מעבר
להגדרת הסכמה מוגדרים גם הערכים החוקיים לתיאור כל שדה .כך ניתן בהמשך לבנות שכבת
ויזואליזציה בקלות ,מאחר והסכמה ידועה מראש ,ולהגדיר חוקים והתראות.
מאגר רחב של מדריכי הטמעה מופיע באתר של  ,simplifierומדריכים ישראלים שייכתבו יפורסמו
בעתיד גם הם לשימוש הקהילה .ניתן ורצוי להיעזר במדריכים קיימים בתהליכי הטמעה חדשים ,על
מנת להטמיע  FHIRבצורה התואמת את פיתוח הסטנדרט .ניתן גם לקחת חלק בכתיבת מדריכים
חדשים ולפרסם אותם לשימוש חברי הקהילה.

 .6משחק ב FHIR-לצורך לימוד ובדיקה
קיימים בעולם מספר שרתים אשר מאפשרים למשתמשים להעלות נתוני  ,FHIRלחפש ,לערוך או
למחוק אותם .מאחר ואלו שרתים בהם כל המידע פומבי אסור להעלות לשם מידע קליני אישי.
הארגון יכול גם להרים שרת  FHIRפנימי ולהעלות אליו מידע אמיתי או סינטטי בהתאם לנהלי הארגון.
רשימה מלאה של שרתים פתוחים ללימוד ובדיקות אפשר למצוא באתר של .HL7
מדריך זה לא כולל המלצה על טכנולוגיה זו או אחרת .מידע ,חדשות והמלצות מפורטות יהיה ניתן
למצוא בלינקדאין של הקהילה ,ובאתר הקהילה שיוקם בעתיד הקרוב .עם זאת ,השרת של  HAPIמאוד
פופולארי ובעל ממשק בסיסי ,שדרכו ניתן בקלות לצפות ב  FHIR Resourcesשונים ,לחפש ,לערוך,
להוסיף ולמחוק מידע/http://hapi.fhir.org :
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חלק ב'  -משאבים ,כח אדם ,כלים נדרשים
תכנון פרויקט להטמעת  FHIRלא שונה במהותו מתכנון של כל פרויקט דאטה אחר .בחלק זה נשתדל
להתמקד במאפיינים המיוחדים לפרויקט .FHIR

 .1משאבים
הערכת משך הזמן ועלויות כח האדם למימוש פרויקט ב ,FHIR-משתנה בהתאם להיקף הפרויקט,
רמת המורכבות שלו מבחינת מבני הנתונים והמערכות המעורבות ,הצורך לשתף פעולה בין גורמים
בתוך ומחוץ לארגון ועוד.
הפרויקט כולל הרבה מעבר ליצירת אובייקטים ב  ,FHIRשלבים כמו ,UI :אבטחת מידע ,הבטחת איכות
ופיתוח צד שרת .אולם ארגון שכבר בצע מספר פרויקטים יוכל להעריך בצורה טובה את המשאבים
הדרושים לכל שלב וסימן השאלה היחיד הוא לגבי מיפוי ה  ,FHIRאם נעשה בפעם הראשונה בארגון.
כדאי לזכור שהקמת תשתית  FHIRאמנם דורשת השקעה  -אבל היא נדרשת רק בפרויקט הראשון
ותוכל לשמש את הארגון עבור הפרויקטים הבאים .בנוסף ,ייתכן שחלק מהמוצרים הקיימים בארגון כבר
מכילים הרחבות מותאמות ל - FHIR-ויש בכך כדי להקל על התהליך.
הטמעת  FHIRלא צריכה להיות מסובכת ,קהילת  FHIR ILתלווה את הארגונים בתהליכים הראשוניים
ותספק הדרכות לפי צורך .בנוסף ניתן להיעזר ביועצי  FHIRחיצוניים.

 .2תכולות הפרויקט והגורמים הרלוונטיים בצוות העבודה
היכולות הטכניות הנדרשות מתחלקות על פני מספר אנשים בהתאם לשלבי הפרויקט:


הכוונה עסקית וקלינית :נדרשת מעורבות של גורמים עסקיים וקליניים בבחירת הuse case-
והכוונת היישום שלו הן בקבלת החלטות על מיפוי נכון של המידע והן ברמה הפרקטית של מימוש
הפרויקט בצורה שתתאים לצרכי הארגון.



הגדרת אופן מיפוי המידע :נעשה על ידי מנתח מערכות שמכיר את מערכות המקור ,מבני המידע
שלהן והטרמינולוגיות הרלוונטיות ,שיצטרך ללמוד גם  FHIRאו לעבוד יחד עם יועץ  FHIRכדי
לקבוע את אופן המרת המידע.



המרת נתונים :תפקיד צוות האינטגרציה/ממשקים לכתוב את הקוד שמעביר בפועל את הנתונים
מפורמט אחד לשני ובין מערכות .בהקשר הטכני הפרוטוקול של  FHIRמעביר את המידע בפורמט
 JSONאו  XMLהמוכרים בוודאי מפרויקטים דומים .כמובן שיש כללים מיוחדים ,איך לבנות את
ה JSON/XML-בצורה נכונה כך שיעמוד בחוקי הפרוטוקול.



תשתית טכנולוגית :בחירת תשתית טכנולוגית תומכת ב ,FHIR-התקנה נכונה וקונפיגורציה ,ניהול
גיבויים וזמינות גבוהה .כל יצרן של מערכת  FHIRמספק הנחיות ברורות כיצד להתקין אותה.
מחלקת  ITמנוסה תוכל לבצע בקלות את המשימה.



אבטחת איכות :כמו בכל פרויקט של העברת נתונים ובעזרת כלים ייעודיים לניהול הדאטה ב FHIR
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 .3הכוונה וידע מקצועי
יש ברשת ספריה רחבה של חומרים מנחים .מומלץ להתחיל באתר  HL7 FHIRובערוץ הצ'אט
הקהילתי ,בו ניתן לקבל תשובות יחסית במהירות מהמומחים המובילים בעולם .נכון להיום לקהילת
 FHIR ILעמוד לינקדאין ,ובעתיד הקרוב יוקם אתר ייעודי לקהילת  FHIR ILובו יפורסמו חומרים נוספים
והמלצות .אנו מזמינים את חברי הקהילה המעוניינים לחלוק בתובנות ולפרסם חומרים רלוונטיים בנושא
( FHIRכגון אלו המפורסמים בעמוד הפייסבוק הבא) ליצור עמנו קשר ,נשמח לשתף פעולה.
בנוסף ,לחברי הקהילה יוצעו הכוונה מקצועית והכשרות לרכישת כלי העבודה והידע הדרושים לקידום
ויישום אסטרטגיית  FHIRולהטמעת הסטנדרט בארגוני בריאות .הן ההכשרות והן הייעוץ נעשים על
ידי מומחי  FHIRמהקהילה המקומית והבינלאומית .מועדים של הכשרות יפורסמו בלינקדאין.

 .4כלי עבודה נדרשים
מדריך זה לא מספק המלצה על טכנולוגיה ספציפית ,במיוחד לאור הקצב המהיר של התפתחות
הטכנולוגיות בעולם ,אלא יפרט אילו מוצרים נדרשים .המלצות ומידע נוסף קיימים ברשת ,ובפרט
בפרסומים של חברי קהילת  .FHIR ILכפי שהוזכר לעיל ,יש כלים שנבנו באופן ייעודי עבור - FHIR
וכן כלים רבים אחרים שתומכים בסטנדרט .ייתכן מאוד שכבר היום קיימים בשימוש הארגון שלכם כלים
תומכי  FHIRשתוכלו לעבוד איתם.
כלים שימושיים בעבודה עם FHIR


שרת  - FHIRכפי שתואר לעיל



שרת טרמינולוגיה  -שרת זה מנהל את כל הטרמינולוגיות בהן הארגון משתמש ,כולל ההמרות
בינן לבין טרמינולוגיות סטנדרטיות כמו  SNOMEDו .LOINC-אין חובה כבר בפרויקט הראשון
להשתמש בשרת מסוג זה ,אולם איכות נתונים מיטבית מושגת על ידי ניהול מרכזי ומושכל של
טרמינולוגיות ווידוא שכל קוד אכן קיים ומציג את המידע הנכון מבחינה עסקית.



כלי מיפוי ל - FHIR-כלי  ETLויזואליים ,או כלים להגדרת  pipelinesבעזרת  ,scriptsאשר
מנהלים את המיפוי והעברה של נתונים בין מערכות .אין הכרח להשתמש דווקא בכלים ייעודיים
ל FHIR-ויתכן שבשימוש הארגון כבר נמצאים כלים התומכים בשימוש זה  -אולם הכלים
הייעודיים יכולים לחסוך זמן רב בפיתוח מכיוון שהם מיועדים מראש לסייע במשימות נפוצות.



כלי לתיעוד התהליך  -יש חשיבות לתיעוד תהליך העבודה וניהול מיפוי המידע בין מערכות ,בכל
כלי שהארגון ימצא לנכון.



כלי לכתיבת  - Implementation Guideמוצר זה אינו חובה ,אבל אם מדובר בפיתוח FHIR
רחב ,שכנראה יהיה בשימוש מספר גופי בריאות ,מומלץ לנהל את הImplementation Guide -
שלו בכלי ייעודי אשר מאפשר גישה נוחה לתיעוד וכן למערך השיקולים וההנחיות ביישום המדריך.
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קהילת  FHIR ILרכשה רישיון ל Simplifier-ותפרסם בעזרת הפלטפורמה את הIsrael -
 Coreהראשוני ,שילך ויתעדכן כתוצאה מקבוצות העבודה של הקהילה (ראה להלן חלק ג').


כלי לבקרת תקינות הנתונים (ולידציה)  -כחלק מתהליך העתקת ושינוי המידע ,בדיקה של
הנתונים בפורמט החדש ,כך שהם עומדים בחוקי  FHIRובדרישות הארגון .קיימים כלים ייעודיים
ל  FHIRאולם אין הכרח להשתמש דווקא בהם.

בנספח למדריך זה ,ניתן למצוא אוסף קישורים לטכנולוגיות  FHIRמובילות בשוק.
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חלק ג'  -ייצוג נתונים בFHIR-
 .1סטנדרט  CORE ,FHIRוהרחבות
 FHIRהוא סטנדרט בינ"ל ,וככזה הוא שואף לסקור באופן אוניברסלי את מידע הבריאות ואת שימושי
הליבה בו ,בדגש על מתן מענה למכנה המשותף הרחב של המשתמשים FHIR .לא מתיימר "לכסות"
כל מקרה בוחן וכל שימוש במידע רפואי ,אלא לייצר שפה אחידה ופשוטה שתמקסם את הרלוונטיות
והיעילות של הסטנדרט.
מתוך הבנה שהמציאות מכתיבה מורכבות גבוהה בשימוש במידע ,ושמערכות בריאות בעולם נבדלות
זו מזו FHIR ,תומך ביצירת לוקליזציות לסטנדרט :התאמות שמוגדרות על ידי המשתמשים ,לפי צורך.
התאמות כאלה יכולות להיות ברמה המדינתית וכן ברמה הארגונית.


 Coreמדינתי  -מרבית המדינות מייצרות פרופילי  Coreשישקפו את מבנה מערכת הבריאות
המקומית ,צרכיה ואופן הפעלתה .ה FHIR Core-המקומי מכסה את אבני הבניין המרכזיות
והרווחות בשימוש המקומי בסטנדרט ,ומתייחס לסוגיות ספציפיות שעולות מהצרכים המקומיים.

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


 Extensions and Profilesניתן להוסיף ולהסיר מאפיינים מ ,resource-מעבר למבנה
הבסיסי שמוגדר בסטנדרט ,ובכך ליצור "פרופיל" מותאם של  resourceמסוים .תוספות ל-
 resourceנקראות ( extensionsהרחבות) ,והשימוש בהם הוא חלק בלתי נפרד מהשימוש
בסטנדרט .למשל ,מבנה מערכת הבריאות הישראלית דורש התייחסות ייחודית לקופות החולים
 שמשמשות כ"מטפל העיקרי" במטופלים ,וכן כגורם מבטח – ולכן נדרשת הרחבה של resource"מטופל" ,למשל ,כך שיכלול את קופת החולים שאליה משויך כל מטופל.

כאשר עורכים מיפוי של תחום מידע מסוים ל FHIR-נשאף לעבוד בהתאם לסטנדרט המקובל
הבינלאומי .רוב הנתונים בדרך כלל כן יהיו מיוצגים על ידי אלמנט קיים במסגרת אחד ה.resources-
במקרים בהם חלקים מהמידע לא מיוצגים על ידי מבנה הסטנדרטי:


ראשית נבחן האם הם כבר פורסמו כחלק מה ,Israel Core-או במדריכי הטמעה בינ"ל ספציפיים.
בעמוד הבית של  FHIRיש קישור לכל מדריכי ההטמעה שפורסמו ,מסודרים לפי תאריך היצירה
שלהם.



במקרים שגם מקורות אלה לא נותנים לנו מענה ,אפשר להתייעץ עם קהילת  ,FHIR ILוכן עם
הקהילה העולמית ב https://chat.fhir.org/-ופעמים רבות נקבל תשובות מספקות (למשל –
האלמנט המבוקש קיים אבל תחת שם שלא פירשנו בצורה הנכונה).

כשזה אינו המצב  -נצטרך לייצר  extensionחדש ולתעד אותו .ניתן להגדיר במסגרת הפרופיל האם
מדובר ב extension-שהוא מחייב לטובת עיבוד המידע ,או אופציונלי בלבד.
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ISRAEL CORE
הקהילה החלה לגבש את ה .Israel Core-תהליך בניית ה Core-כולל בחינה של האלמנטים הקיימים
ב Core-הקיים במדינות אחרות ,ובנייה על בסיס ההיגיון של מבנה הנתונים הקיים ,תוך עריכת
התאמות לרכיבים ישראליים ספציפיים (ת"ז ,קופת חולים ועוד).
חברי הקהילה מוזמנים לעקוב אחר התהליך ולקחת בו חלק :טיוטות יפורסמו על ידי הקהילה להערות,
וחברי הקהילה יוזמנו להצטרף ולתרום לדיונים .במקביל תאפשר הקהילה לארגונים להעלות הצעות
למימוש פרופילים עליהם הם עובדים .בתהליך שינוהל על ידי הקהילה יתקבלו ויוטמעו ההערות
וההצעות לטיוטה ,עד לשלב שבו הקהילה תחליט כי ניתן להכריז כי מדובר בסטנדרט סופי ובשל.
התהליך והפלטפורמה שעל בסיסם ניתן יהיה לשתף בתוצרים נמצאים כעת בפיתוח וישותפו עם חברי
הקהילה בקרוב .בין היתר ,הקהילה מתכננת לתעד ולשתף את התוצרים באמצעות  ,Simplifierכלי
בו משתמשות קהילות דומות ברחבי העולם.
נדגיש כי אין צורך לחכות להשלמת  Coreישראלי ואפשר להתחיל לעבוד כבר עכשיו ,תוך התבססות
על טיוטות ה Core-שיפורסמו ,הסטנדרט הבינלאומי ,ה ,US Core-מדריכי הטמעה שונים ועוד  -כפי
שפורט בחלקים קודמים במסמך זה .מימוש ממשקי  FHIRבארגוני בריאות ,תוך תיעוד תהליכי העבודה
וקבלת ההחלטות ושיתופם עם הקהילה ,יכולים להשפיע ולתרום רבות לגיבוש הסטנדרט הישראלי.
פלטפורמת הקהילה תאפשר לקבוצות עבודה שונות לשתף בתוצרים שלהם ,במטרה לקבל פידבק
מחברי הקהילה ,ולהביא לגיבושו של סטנדרט אחיד.
ניתן כמובן להתייעץ עם צוות המומחים של הקהילה בכל שלב לגבי טיוטות ה Core-והמלצות איך
לגשת לתכנון המיפוי.

 .2טרמינולוגיה בFHIR-
אחד העקרונות שמנחים את  FHIRהוא חד משמעיות .המידע בו נעשה שימוש חייב להיות ברור ,ללא
אפשרות שהצד השני יטעה בפרשנות שלו .בעוד ש FHIR-מגדיר את המסגרת להצגת המידע ,התוכן
עצמו מוצג בטרמינולוגיות השונות המקובלות בעולם הרפואי ,כמו  LOINCלבדיקות מעבדה ו-
 SNOMEDלאבחנות ,פרוצדורות ואברי הגוף FHIR .אמנם מעודד שימוש בטרמינולוגיות בינלאומיות,
אך תומך גם בשימוש בטרמינולוגיות מקומיות.


שיקולי טרמינולוגיה במיפוי לFHIR-
בעת מיפוי המידע ל FHIR-יש לציין מהי הטרמינולוגיה בה נשתמש עבור כל שדה .למשל ,אם
המטופל עשה בדיקת בילירובין ,מסמך  FHIRשיתאר את הבדיקה יציין במפורש שזהו קוד 1975-
 2במערכת  .LOINCלמען הקורא האנושי יציין גם את השם הרשמי של הבדיקהBilirubin.total " ,
."[Mass/volume] in Serum or Plasma
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אין מניעה להשתמש ביותר מקידוד אחד ,אולם העדיפות היא לשימוש בקידוד אוניברסלי .בהמשך
לדוגמא לעיל ,אם בארגון יש קוד פנימי לבדיקת בילירובין ,נוסיף את הקוד שלה לזה של LOINC
ונציין במפורש שהטרמינולוגיה היא מקומית.


Value sets
 value setsנגזרים מתוך מערכות הקוד .הם בדרך כלל יכילו רק  :enumerationהגדרה של
רשימת הערכים שרלוונטית לשימוש הספציפי ,תוך הפניה למערכת הקוד .הסט יכול להיות גדול או
קטן בהתאם לשימוש הנדרש .למשל  -אפשר לייצר סט של כלל הפרוצדורות הרפואיות שניתן לבצע,
סט של כל מחלות הילדות ,או סט בסיסי של כל המצבים ( )statusבהם יכולה להיות בקשה ,במקביל
לחוקים העסקיים של הארגון.

 .3מיפוי ל - FHIR-טעינת  /הצגת הנתונים
כלי  ETLמשמשים להעתקת נתונים ממקום למקום .הכלים מתחברים למקור המידע (טבלה ,קובץ,
 REST APIומזהים את הסכמה שלו .מבנה הנתונים ידוע מראש :משאבי  FHIRאשר אופיינו בשלבים
הקודמים .בשלב זה ,בנוסף למיפוי של עמודות המקור אל היעד ,יש לבצע גם מיפוי של ערכים אל
הטרמינולוגיה המוסכמת .למשל שימוש בטבלת עזר אשר מקשרת בין הקודים המקומיים לבדיקות דם
אל הקודים של  .LOINCאו אלגוריתם אשר ממיר את הכתובת של המטופל אל הפורמט של .FHIR
כאשר מדובר במימוש של  FHIR Façadeהמיפוי יותר מורכב ומחייב ידע של מתכנת .כאשר ממשק
 RESTשל השרת מקבל בקשה ,קריאה או כתיבה ,הוא נעזר בקוד כדי להבין את הבקשה ,לתרגם
אותה אל שאילתה מול מערכת המקור (בדרך כלל  SQLאו פקודת  RESTאחרת) ,את התוצאות
מפרקים ומרכיבים מחדש לפי חוקי ה .FHIR
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חלק ד'  -שונות
 .1נרטיב
נרטיב – אמנם  FHIRיועד לתקשורת בין מערכות מידע שונות ,אולם חשוב גם שהמסמך יהיה קריא
לבני אדם .ולכן מומלץ שהאובייקטים בשרת ה  FHIRיכיל גם נרטיב .הנרטיב הוא מחרוזת HTML
שמסכמת את המידע החשוב במסמך ומיועדת להצגה לבני אדם.

 .2ולידציה
שמירה על איכות גבוהה של נתונים תמיד חשובה ,במיוחד בעת המרה מפורמט אחד לאחר ,כאשר יש
חשש לאבדן ושיבוש הנתונים ("מידע זבל") .לכן חשוב לנו להבין האם מסמך ה FHIR-שנוצר אכן תואם
לסטנדרט ,בהתאם לכל החוקים שקבענו.
באתר  FHIR 7HLתחת  ,Validationניתן למצוא רשימה של ההיבטים השונים של קוהורנטיות המידע
ב :FHIR


מבנה



( Cardinalityוידוא שכמות הערכים תואמת לחוקים ,למשל חוק הקובע ששדה יכול להכיל בדיוק
ערך אחד)



( Data Typeבדיקה שהערך תואם את סוג הערך המוגדר עבורו  -ערך מספרי boolean ,ועוד)



שהקישורים בין האלמנטים שלנו תואמים



שכל הפרופילים שלנו ולידיים



שהשאלונים שהשתמשנו בהם תואמים לסוג שלהם

בנוסף ,באחריות הארגון לבדוק חוקים עסקיים מורכבים שאינם נכללים ב  .FHIRלמשל ,אפשר לוודא
בתוך  FHIRשתעודת הזהות היא ערך מספרי ,אבל לא ניתן לבדוק שתעודת הזהות חוקית בעזרת
ספרת ביקורת.
באתר תוכלו למצוא כלי קוד פתוח בשפות תכנות שונות ,שנמצאים בשימוש הקהילה .הכלים מכסים
את הבדיקות השונות.
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נספח  -קישורים שימושיים
בחלק זה ריכזנו קישורים  ,חלקם מאוד טכניים ,לסיוע בהקמת פרוייקטי  .FHIRכמו כן תוכלו למצוא
קישורים לפתרונות טכנולוגיים שונים .המסמך איננו ממליץ על טכנולוגיה זו או אחרת ,אלא נותן
דוגמאות לטכנולוגיות ושימושים נפוצים.

כללי


אתר  FHIRהרשמי של ארגון התקנים HL7



כתבה על הקשר בין  FHIRלבין הרגולציה בארצות הברית. .



כתבה כללית ב  Forbesעל החשיבות של .FHIR



כתבה על שיתוף הפעולה של ענקיות הטכנולוגיה לתמיכה משותפת ב .FHIR



 - SMARTהקבוצה שהובילה פתרונות  APIמבוססי סטנדרט  FHIRלהתקנה ואינטגרציה מהירה
של אפליקציות.



FHIR wiki

מבוא ל FHIR


מידע כללי ב  Confluence Spaceשל HL7



כלי לניהול פרופילים של  FHIRבשם  .Simplifierשם אפשר למצוא דוגמאות ליישומים השונים
שהמדינות הגדירו בהתאם לצרכים המיוחדים להן.



•

The FHIR collaboration platform - SIMPLIFIER.NET

•

אתר הUK CORE-

סרטונים על FHIR
•

HL7 FHIR Basics

•

Are You Ready for FHIR

•

What is Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) and its
?benefits

•

הערוץ של  HL7ב .YouTube

סקירה טכנולוגית יותר עמוקה


מעל  100סרטוני וידאו ,בכל הרמות ,מאירוע  FHIRשנערך באפריל 2020



הבלוג של  ,Graham Grieveאחד מהמייסדים של FHIR



עוד בלוג מאוד טוב ,בשם .Hay On FHIR



עמוד פייסבוק ישראלי ,המכיל סקירה טכנית וחדשות



ממשק  UIנוח לחיפוש ערכים ב .SNOMED
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 Data Setסינטטי שאפשר להתנסות איתו  -באוניברסיטת הארווארד לקחו מידע אמיתי ,הסתירו
את פרטי המטופל ,שינו מה שצריך כדי לשמור על פרטיות ופרסמו אותו תחת מערכת בשם
 Data Set( .Syntheaעם  10,000רשומות)



 – PostManמוצר חינמי ופופולרי לבדיקת  .REST APIמאחר ושרתי  FHIRבדרך כלל
משתמשים ב REST-הרי שהמוצר מאוד שימושי ככלי בדיקות .מיקרוסופט מסבירה איך לחבר
בין השניים.

טכנולוגיות
שרתים ציבוריים ללימוד ובדיקות


 - HAPI FHIRשרת חינמי ,עם המון נתונים סינטטיים ,שאיתו אפשר לתרגל חיפוש ,עריכה
והוספת .FHIR Records

שרתי FHIR


שרתים שאותם אפשר להוריד ולהתקין בארגון ,או להירשם ל  ,SaaSבתשלום .השרתים מגיעים
ללא נתונים ועליך להכניס לתוכם מידע קליני ולהמיר אותו ל .FHIR
•

)Microsoft FHIR API (Azure

•

Google Cloud Healthcare API - FHIR

•

)Amazon Health Data Lake (AWS

•

IBM FHIR Server

•

Vonk - Production-grade FHIR server

•

HAPI - Open Source FHIR Server

•

MongoDB FHIR

•

CouchDB FHIR

•

FHIRBase - open source DB (SQL) for FHIR

Visualization Tools


ככלל ,כל כלי שיכול להשתמש ב REST API + JSON-יכול ליצור שכבת תצוגה של המידע .יש
ספקים שניסו לפשט את התהליך עם :FHIR connectors
•
•

Microsoft PowerBI FHIR connector
 - ClinFHIRניתן להשתמש בכלי הזה כדי להציג את ה FHIR data-ואת הקשרים
בין הישויות .באופן דיפולטי ה ClinFHIRמפנה לשרת  FHIRשל .HAPI
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