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דבר יו"ר הועדה ליישום המלצות השימושים המשניים במידע בריאות

אני מתכבד להציג את מסקנות הועדה ליישום המלצות השימושים המשניים במידע בריאות.
אנו מצויים בעיצומה של מהפכת מידע שבה היקף המידע הנוצר גדל אקספוננציאלית .מהפכה זו אינה פוסחת
על מערכת הבריאות .ארגוני בריאות וגורמים מסחריים יוצרים ואוספים נתוני בריאות בהיקפים נרחבים אודות
כלל הפרטים בישראל ועושים בהם שימוש גובר ההופך למתוחכם עם התקדמות הטכנולוגיה.
השימוש במידע הנאסף אודות מטופלים למטרות שאינן הטיפול הישיר במטופל יוצר תועלות ומאפשר להפיק
ערך לעולם הרפואה והמחקר .השימוש המשני במידע מאפשר לנתח אוכלוסיות עצומות ולהגיע לתובנות
התורמות לטיפול בפרט ובקהילה.
מחובתנו לעשות שימוש במידע זה ולממש את הפוטנציאל הגלום בו עבור המטופלים .עלינו להעריך את
השימושים המשניים במידע הנעשים כבר עתה במערכת הבריאות הישראלית ולקרוא לארגוני הבריאות בישראל
ולגורמים מחקריים מהאקדמיה ומהתעשייה לפתח ולהרחיב אותו בצורה אחראית ובכפוף לכללי אסדרה
ברורים.
עם זאת ,איננו יכולים להרשות כחברה את קיומו של מצב בו "איש הישר בעיניו יעשה" .ההחזקה והשימוש
במידע אודות מצבם הבריאותי של פרטים חייבים להיעשות באופן הממזער את הסיכון לפרטיות ולפגיעה בפרט
ומביא לתועלת חברתית ומדעית תוך כיבוד ערכים של שיוויון ,שיתוף והנגשת מידע.
היעדר רגולציה ברורה בנוגע לאופן השימוש המותר והמוסדר במידע בריאות פוגע במוכנות של יצרני המידע
לשתף אותו עם גורמים נוספים ומונע מגורמים מחקריים לייצר התקשרויות עם יצרני המידע .הסדרת תהליכי
השימוש במידע והגדרת כללי שימוש ברורים צפויות להוות זרז משמעותי ליצירת שיתופי פעולה במידע.
יישום המסקנות צפוי ליצור קפיצת מדרגה ביכולתה של מערכת הבריאות הישראלית לעשות שימוש במידע
הנצבר במהלך מתן הטיפול והשירות הרפואי.
בפנינו עמדו שלוש דילמות .1 :כיצד ניתן לאזן באופן ראוי בין השמירה על פרטיות המטופל והיכולת לממש את
התועלת בשימוש במידע אודותיו עבור החברה כמכלול .2 .כיצד ניתן לאזן בין הרצון לשתף את הציבור בתוצרי
השימוש במידע (ממערכת בריאות הממומנת ברובה על ידי הציבור) ובין הרצון ליצור תמריץ משמעותי
לחדשנות ,המבוסס ברובו על אינטרסים עסקיים וארגוניים .3 .כיצד ניתן לאזן בין השאת התועלת לציבור
הרחב לבין התפתחות שימוש משמעותי במידע על ידי גורמים רבים ומבוזרים.
הדיונים בדילמות אלו היו מורכבים ונגעו בעצבים חשופים .המסקנות שגובשו מוסכמות ברובן על משתתפי
הדיונים .חלק מהנושאים נמצאים מטבעם במחלוקת והושקעו מאמצים על מנת להגיע לעמק השווה בין
הגורמים השונים.
ברצוני להודות לאלו שתרמו ,סייעו והשתתפו בהשלמת התהליך .תודתי מסורה במיוחד לראשי וחברי ארבעת
צוותי המשנה שהוקמו תחת הוועדה – הצוות להגדרת קוד אתי בראשות פרופ' אפרת לוי-להד ,הצוות להגדרת
דרכים לשיתוף הציבור בראשות גב' עינב שימרון ,הצוות להגדרת סוגיות של טכנולוגיה ומימוש בראשות גב'
שירה לב-עמי והצוות להגדרת תמריצים בראשות מר ניר קידר.
תודה לגב' רוני ספיר שהפעילה מנועים כדי להניע ולקדם את המהלך ושלמי תודה למי שבדבקות וכישרון היה
הציר המרכזי של עבודת הוועדות ,אמן הניסוח והתוכן ,שסינכרן את הפעילות ללא לאות – מר דניאל רבינא.

בכבוד רב,
ד"ר בעז לב
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 .1אמירה נורמטיבית
האמירה הנורמטיבית המובאת כאן מהווה בסיס לעבודת הועדה .מסקנות והמלצות הועדה הוגדרו ונוסחו על
בסיסה ומומלץ לבחון את אופן יישומם במסגרות המשפטיות המתאימות .עמידה בעקרונות המובאים בה
צריכה להוות תנאי הכרחי לקיומו של כל שימוש משני במידע בריאות בישראל.
"במערכות המידע במערכת הבריאות מצטברים נתוני בריאות רבים (רפואיים ,דמוגרפיים וסטטיסטיים) ,אודות
הפרטים בישראל .נתונים אלו ,הנאספים ונאגרים בזכות התקדמות המחשוב והטכנולוגיה ,הינם בעלי חשיבות
רבה וטומנים בחובם אפשרויות לתרומה משמעותית לבריאות הפרט המטופל ,לבריאות הציבור ולקידום הידע
האנושי.
לאור התועלת הרבה הצפויה משימוש בנתוני הבריאות ,חובתנו כחברה וחובתן של המדינה ושל מערכות
הבריאות ,להפיק את המיטב מנתוני הבריאות .זאת למען קידום הטיפול הרפואי ,הבריאות ,המחקר והחדשנות
בישראל ובעולם .מימוש מטרות אלה באופן אתי ,מצריך התייחסות לאופיים האישי והפרטי של נתוני הבריאות
ולצורך להגן על פרטיות המטופלים; לקיום שיתוף מהותי ובעל ערך בין המוסדות והארגונים במערכת הבריאות
ומחוצה לה; ולהנגשה מהותית של נתוני הבריאות לכל גורם המסוגל לקדם מטרות אלו.
כללים אתיים מנחים לשימוש בנתוני בריאות
נתוני הבריאותהם נתונים אישיים רגישים גם כשהם מהווים חלק מאסופת נתוני-עתק ( .)Big Dataלנוכח המתח
המובנה שבין טובת הפרט לבין טובת הכלל בשימוש בנתונים אישיים לתועלת שאינה אישית בלבד ,ולאור
היטשטשות הגבולות בין שימושים למטרות רפואיות ,למטרות מחקריות ,למטרות מדיניות בריאות ולמטרות
מסחריות ,ישנה חשיבות רבה לקביעת כללים אתיים לשימוש בנתוני הבריאות.
קווי-היסוד האתיים לשימוש בנתוני בריאות ,יעוצבו בהתאם לעקרונות הבאים:


מטרות שימוש ראויות .מטרת שימוש ראויה בנתוני בריאות תגשים אחת ,או יותר ,מן המטרות של קידום
הטיפול הרפואי ,הבריאות והמחקר בישראל.



הזכות לפרטיות והזכות לסודיות רפואית ובכלל זה הזכות לאוטונומיה של הפרט על השימושים הנעשים
במידע אודותיו .זכות המתבטאת ביכולת לתת הסכמה ( )consent/opt-inאו לסרב ( )opt-outלשימושים
בנתוני בריאות.



שקיפות ושיתוף הציבור לגבי המטרות ודרכי השימוש בנתוני בריאות.



איסור הפליה וסטיגמטיזציה של קהילה או קבוצה באוכלוסייה.



סולידריות חברתית.

יישום עקרונות אלה ייעשה בהתאם לכללי האתיקה הנוגעים לשימוש המותר והראוי בנתוני בריאות ,כולל אלה
הנוגעים לניסויים רפואיים בבני-אדם.
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זכות הציבור
השימוש המשני בנתוני בריאות של הפרט מתאפשר בכפוף לאמנה חברתית .הנתונים נאספים מן הציבור,
במערכת בריאות הממומנת על-ידי הציבור .נתוני הבריאות הינם ייחודיים בכך שהם אישיים ופרטיים ונאספים
ברובם במסגרת הטיפול הרפואי בפרט ,כחלק מניהול הרשומה הרפואית האישית של המטופל.
ברמת הפרט ,יש להקפיד ולשמור על הפרטיות והסודיות הרפואית ולאפשר לו ,בנסיבות מסוימות ,לסרב
לשימוש משני במידע בריאותי אודותיו .ברמת הכלל ,מאחר שהבסיס האתי לשימוש המשני בנתוני הבריאות
נובע מתוקף החשיבות החברתית בשימוש זה ,תוך הנחת קבלה רחבה ( )general agreementשל הציבור ,ראוי
שהתועלת המופקת מן השימוש בנתוני הבריאות הפרטיים של הפרט תחזור לציבור.
אין בהכרה בזכות הציבור ליהנות מתועלות השימוש בנתוני הבריאות כדי למנוע מצרכני נתוני בריאות ,ארגונים
או יחידים ,הגנה ובעלות על זכויות קניין רוחני ,בהקשר להמצאות או חידושים שיפיקו בהתבסס על נתוני
הבריאות .אין בכך כדי להתעלם מן המשאבים הכרוכים באיסוף ,ריכוז ,עיבוד ,השבחה או ניתוח של נתוני
הבריאות .יש להכיר בצורך לתגמל את אלה המחזיקים בנתוני הבריאות באופן ראוי ,כנגד התועלת שיפיק
הציבור מן השימוש בהם.
האחריות של מחזיק ונותן גישה לנתוני בריאות
על גוף או פרט המחזיק בנתוני בריאות ועל גוף או פרט הנותן גישה לגורמים נוספים לנתוני בריאות שהוא
מחזיק בהם ,מוטלת אחריות לאבטחת הנתונים ,לשמירה על סודיות הנתונים ולשמירת פרטיותם של האנשים
אליהם מתייחסים הנתונים .אחריות זו מתייחסת הן לאיסוף ולניהול הנתונים כשהם בהחזקתו של הגורם,
מתוקף כך שמחזיקי נתוני בריאות הם נאמני מידע הבריאות של הציבור ,והן במתן גישה לנתונים לגורמים
אחרים .גם במקרים שבהם ניתן היתר להחזיק או לתת גישה לנתוני בריאות  -אופי הנתונים ,היקף המידע
הנגיש ורמת הזיהוי שלו יהיו במידה המינימלית הנדרשת להשגת מטרת השימוש".
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 .2עקרונות ערכיים לשימוש משני בנתוני בריאות
שימושים משניים הנעשים בנתוני בריאות שמקורם בישראל יתבצעו בהתאם לעקרונות האתיים הבאים:
 כיבוד הזכות לפרטיות והאוטונומיה של הפרט
השימוש המשני בנתוני הבריאות צריך להיעשות תוך כיבוד הזכות לפרטיות של מי שהמידע הוא אודותיו,
באמצעות מנגנונים שונים שיבטיחו זאת .מימוש זכויות אלו מתאפשר ,בין היתר ,באמצעות הטלת אחריות על
המחזיקים והמשתמשים במידע ,אכיפה ופיקוח על שימוש לרעה ,הטלת סנקציות מחמירות על החורגים מכלל
זה ,והקפדה על מנגנוני התממה .זאת מבלי להפחית בחשיבות הבטחת שמירה מיטבית על סודיות רפואית של
התיק הרפואי של הפרטים.
ככלל ,יש לתת לפרט אפשרות לבחור איזה שימוש ייעשה בנתונים אודותיו ,לרבות מתן אפשרות לפרט לחזור בו
מבחירתו שיכולה להתבטא כהסכמה פעילה ,מדעת ) (opt inאו כזכות לסרב (.)opt out
השימוש בנתונים יעשה בשקיפות מול הציבור ,תוך הקפדה על בהירות מטרת השימוש ,על מנת לספק לפרטים
ידע הדרוש להם לצורך הבחירה .דרך נוספת למימוש זכות הבחירה היא שיתוף נציגי ציבור בתהליכי קבלת
ההחלטות הנוגעים לשימוש בנתוני בריאות ,על מנת לאפשר לציבור להשפיע על הנעשה במידע אודותיו.
 עשיית הטוב  /הטבה ()Beneficence
ישנה חובה אתית לאפשר קידום תועלות אישיות וחברתיות בתחום הבריאות באמצעות השימוש בנתוני
הבריאות.
מטרת שימוש ראויה בנתוני בריאות תהא כזו שתגשים אחת ,או יותר ,מן המטרות של קידום הטיפול הרפואי,
הבריאות והמחקר בישראל.
 אי-עשיית הרע  /נזק )(Non-maleficence
יש לאפשר שימוש בנתוני הבריאות רק בתנאי שאין בשימוש זה כדי לגרום פגיעה או נזק לפרטים שהמידע הוא
אודותיהם .פגיעה או נזק ,כאמור עשויים להתבטא ,בין היתר ,בפגיעה באוטונומיה ,או בפרטיות ובסודיות
רפואית ,סטיגמטיזציה קהילתית ,הפליה אישית או קבוצתית וכדומה.
כמו כן ,יש למנוע מהשימוש בנתונים להשפיע לרעה על הטיפול הניתן לפרטים ,או לקבוצות בין היתר באמצעות
הטיית הטיפול  ,הרעת תנאי או נגישות הטיפול ,וכד'.
 צדק ושוויון
יש להביא לידי ביטוי את ערכי הצדק והשוויון בשימוש משני בנתוני בריאות ,יחד עם השאת הרווחה החברתית
באמצעות השימוש בנתונים ושאיפה לשוויוניות.
השאת הרווחה החברתית באמצעות השימוש בנתונים .מבחינה מוסרית ,על צרכני נתוני בריאות לממש את
אחת המטרות הבאות באופן המביא תועלת לחברה כתוצאה מן השימוש בנתונים :פרסום תובנות וידע הנוצר
באמצעות שימוש בנתוני בריאות; שיתוף הציבור בפירות הפיתוחים הרפואיים המסחריים או בשיעור מסוים
6

מהרווחים הכלכליים המתקבלים מן השימוש בנתונים (ככל שיש כאלה) לטובת שיפור בריאות הציבור בישראל;
או שיפור השירות הרפואי הניתן לציבור באמצעות השימוש בנתוני בריאות.
אין בהכרה בזכות הציבור ליהנות מתועלות השימוש בנתוני הבריאות ,כדי להתעלם מן המשאבים הכרוכים
באיסוף ,ריכוז ,עיבוד ,השבחה או ניתוח של נתוני הבריאות ,או כדי למנוע הגנה על זכויות קניין רוחני על
המצאות/חידושים שיתבססו על נתוני הבריאות .חשוב לתגמל באופן ראוי את המחזיקים בנתוני הבריאות ,בגין
השקעתם בהשבחת הנתונים ובהנגשתם למשתמשים אפשריים במידע .בנוסף ,יש להימנע ממצב שבו חובת
החזרת התועלת לציבור תפגע ביסוד המסחרי של צרכן הנתונים ,באופן שימנע ממנו להפיק תוצרים מהנתונים.
חוסר כדאיות כלכלית בפיתוח תוצרים תהווה פגיעה בציבור שלא יזכה ליהנות מהתועלת הנלוות להפקת
תוצרים אלה.
שוויוניות .יש מחויבות מוסרית להבטיח כי התועלות שתיווצרנה משימוש בנתוני הבריאות תחולקנה באופן
שוויוני ככל הניתן בין הפרטים ,או האוכלוסיות השונות בציבור .יש להבטיח ככל הניתן שוויון בייצוג של פרטים
בקבוצת הפרטים שהנתונים אודותיהם נכללים בניתוח .יש לאפשר לכל פרט להיכלל ולכל קבוצה באוכלוסייה
להיות מיוצגת בקבוצה הנחקרת ויש להימנע מהפליה בין אוכלוסיות ,אם על-ידי אי-הכללה ,או באופן אחר,
בבחירת הנתונים.
 סולידריות חברתית
יש לקדם מוסריות חברתית המתבטאת באחריות הדדית של הפרט והחברה ,האחד לרווחתו של האחר,
באמצעות הנגשת נתוני בריאות לטובת פרטים אחרים וכלל החברה.
 הוגנות
מחזיקי הנתונים אוספים מידע כחלק מתהליכי הטיפול הרפואי ומחזיקים בו כנאמני מידע הבריאות של
הציבור ,ולכן עליהם לאפשר גישה הוגנת ) (fair accessלנתוני הבריאות לצרכני נתוני בריאות שונים ,ללא
העדפה למשתמשים מסוימים על-פני אחרים ,מטעמים שאינם ענייניים.
ראוי שמחזיקי וספקי נתוני בריאות יגבו תמורה הוגנת עבור הגישה לנתונים והשימוש בהם ,תוך התחשבות
בגורם המבקש גישה לנתונים .יש להקל את הגישה לנתונים לגורמים מעוטי משאבים ,המייצגים את האינטרס
הציבורי – כגון חוקרים משורות האקדמיה ,ארגונים ללא מטרות רווח ,או חברות הזנק בראשית דרכן.
מחזיקי נתוני בריאות יקבעו קריטריונים ברורים והוגנים למתן גישה לנתונים ויפעלו על-פיהם בעקביות.
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 .3מנגנוני הגנה על פרטיות
הועדה מיקדה את המלצותיה לשימוש משני בנתוני בריאות הנאספים אודות אדם אגב או כחלק ממתן טיפול
או שירות רפואי או במסגרת ניסוי רפואי ואשר יש בהם כדי לגלות מידע אודות מצבו הבריאותי והתנהגותו של
אדם בהקשרים בריאותיים ו/או אודות הטיפול והשירות הרפואי הניתנים לו.
נתונים אלו מכילים מידע רגיש הדורש עמידה בכללי הגנה על פרטיות וחיסיון רפואי .נתונים אלו לא מתייחסים
למידע שאינו אודות אדם ,כגון מידע הנאסף אודות התנהלות ארגוני בריאות ,תהליכי טיפול ,פרוטוקולים
טיפוליים וכדומה.
הועדה ממליצה להחיל את מסקנותיה על כל גורם המחזיק בנתוני בריאות כאמור .אין להחיל את המסקנות על
המדינה בתפקידה כרגולטור ,אך יש להחיל אותן על משרד הבריאות בתפקידו כנותן שירותים רפואיים.
בהקשר זה ,הועדה ממליצה לבחון את הצורך להרחיב ולהסדיר את סמכויותיו של משרד הבריאות בנוגע
לדיווחים בעניין חקר אפידמיולוגי הכוללים נתוני בריאות מזוהים ונדרשים לו לצורך מילוי תפקידיו.
גישות הגנה על פרטיות המסתמכות רק על מידת היכולת לזהות את המידע אינן מתאימות לטכנולוגיות
המתפתחות כיום .על מנת לאפשר שימוש משני במידע בריאות יש צורך ביצירת מעטפת רגולטורית-טכנולוגית
שלמה שאינה מתרכזת רק בשאלה "האם ניתן לזהות אדם במסד הנתונים?"
התקדמות הטכנולוגיה דורשת מהרגולציה להתאים את עצמה ולהתייחס לקיומו של מדרג ביכולת לזהות מידע
(גם כשמדובר במידע לא מזוהה) .לשם כך ,הרגולציה נדרשת להתייחס לרמות הפירוט של המידע ולמנגנונים
המגבילים את הגישה למידע על מנת לקבוע את הסיכון הנובע ממנו לפרטיות.1
כיום מתפתחות גישות הוליסטיות להגנה על פרטיות ,המתרכזות בתהליכים להפחתת היכולת לזיהוי מידע
במקום בהגדרות של תכונות המידע האנונימי או המזוהה .גישות אלו מאפשרות להגביר את היכולת להשיג
תועלת מהמידע ולהשתמש במידע ברמת זיהוי גבוהה מבלי להביא לזיהויו של פרט.2
הועדה ממליצה שארגונים המחזיקים במידע בריאות יישאו באחריות על הנעשה במידע.
יש להחיל על ארגונים המחזיקים מידע בריאות מחויבויות בנוגע לכללי הגנה על פרטיות ,אבטחת מידע ואתיקה
של שימוש במידע .מחויבויות אלו מתייחסות לשימושים משניים הנעשים ע"י עובדי הארגון ואפשרות מתן גישה
למידע הקיים בארגון לגורמים מחוץ לארגון.
הטלת האחריות על הארגונים באופן ישיר ועל המשתמשים באופן עקיף תביא לאכיפה פנימית של כללי השימוש
במידע ותגביר את היכולת לפקח על נאותות השימוש במידע ומתן גישה הוגנת למידע.
יש להסדיר בכללים רגולטוריים ,את חלוקת האחריות בין גורמים המשתפים נתונים במצבים שונים .ארגונים
המחזיקים במידע בריאות יישאו באחריות לכך שהשימוש המשני במידע שהם מחזיקים בו מבוצע לפי כללי
הרגולציה .גורם שיקבל גישה לנתונים בכפוף לכללי הרגולציה יישא באחריות המלאה לשמירה על פרטיות
הפרטים שמידע אודותיהם מופיע בנתונים.

1

.El Emam, K. a. H., Waël. The De-Identification Maturity Model, Privacy Analytics, 2015
2
Rubinstein, Ira S. and Hartzog, Woodrow, "Anonymization and Risk" (2015). New York University Public Law and
.Legal Theory Working Papers. Paper 530
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יש ליישם תפיסת שמירה על פרטיות מידע בריאות ,המורכבת משלושה מעגלי הגנה משלימים:
הגנה טכנית .כלים טכניים וטכנולוגיים המאפשרים להגביר את השמירה על הפרטיות בעת ביצוע שימושים
משניים במידע בריאות .כלים אלו הם :התממה ( ,)De-Identificationאבטחת מידע ובקרה.
הגנה פרוצדורלית .מנגנונים ותהליכים פרוצדורליים ,המוודאים כי השימושים המשניים במידע בריאות נעשים
בצורה נאותה .מנגנונים אלו כוללים :מנגנון אישורים לשימוש במידע ,מנגנון המאפשר שקיפות בקבלת החלטות
והסמכה של משתמשים.
הגנה נורמטיבית .מנגנוני הסכמה ובחירה מצדו של הפרט שהמידע אודותיו ,וחתימה של מקבלי גישה למידע על
הסכמי שימוש משפטיים עם כללים מחייבים.
חריגה ממנגנוני ההגנה המתוארים תתאפשר רק לאחר קבלת הסכמת הפרטים שהמידע שמבוקש לעשות בו
שימוש הוא אודותיהם.
יישום מעגלי ההגנה צריך להתבצע בצורה המינימלית ההכרחית על מנת למנוע הכבדה ,שאינה נדרשת ,על
התהליכים הכרוכים בשימוש במידע .יש להימנע ככל הניתן מלפגוע ביכולתם של גורמים מחקריים לקבל גישה
למידע בריאות וביכולת של ארגוני בריאות לעבוד עם גורמים מסחריים על מנת להפיק תועלת רפואית מהמידע.
הטבלה שבעמוד הבא מציגה את עיקרי ההמלצות בנוגע להגנה על פרטיות בשימוש משני במידע בריאות
וממחישה כיצד שלושת מעגלי ההגנה משתלבים זה בזה .ההמלצות מפורטות בסעיפים שלאחר הטבלה ופירוט
נוסף בנספח ה'  -המלצות צוות מימוש וטכנולוגיה.
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טבלה  – 1עיקרי מנגנוני ההגנה על פרטיות מידע בריאות
רמת זיהוי
המידע

1
מידע ללא מזהים
מובהקים

0
מידע מזוהה

סוג המידע

מידע פרטני עם נתונים
מזהים מובהקים

תרחיש
השימוש

שימוש משני לצרכים
טיפוליים ותפעוליים
המצריכים זיהוי של
המטופל

4

מידע פרטני נרחב
ללא נתונים מזהים
מובהקים

שימוש משני לצרכים
תפעוליים שאינו
מצריך זיהוי של
המטופל

2

3

מידע מחקרי

מידע סטטיסטי

מידע פרטני ללא נתונים
מזהים מובהקים ,שעבר
התממה של נתונים מזהים
למחצה

מידע אגרגטיבי המקובץ
ברמה של  K=20ומעלה
או-מידע סינטטי

שימוש למחקר
או מדיניות בריאות

3

שקיפות וחשיפת מידע
לציבור
או-שימוש בנתונים לכל מטרה
שאינה הכרחית למתן טיפול
או שירות רפואי ,מחקר או
מדיניות בריאות

אבטחת
מידע ובקרה
על השימוש
במידע

שימוש במידע בסביבה
מבוקרת ומאובטחת
המחויבת בארגון
בריאות

שימוש במידע
בסביבה מבוקרת
ומאובטחת המחויבת
בארגון בריאות

שימוש במידע בסביבה
מבוקרת ומאובטחת
וגם-וידוא שאין מידע נוסף או
כלים המאפשרים זיהוי מחדש

ללא

אישור
השימוש
במידע

אישור אחת לשנתיים
בוועדת אתיקה
לשימושים במידע

אישור אחת לשנתיים
בוועדת אתיקה
לשימושים במידע

אישור כל שימוש באופן פרטני
בוועדת אתיקה לשימושים
במידע .האישור יהא בתוקף
עד לשנתיים ממועד מתן
הגישה לנתונים

אישור סטטיסטיקאי וגורם
אחראי בארגון

התחייבויות
המשתמש
והסכם
שימוש
במידע

חתימת משתמש על
הצהרת שמירה על
סודיות

חתימת משתמש על
הצהרת שמירה על
סודיות ואיסור זיהוי
מחדש

חתימת משתמש על הצהרת
שמירה על סודיות ואיסור
זיהוי מחדש
וגם-הסכם שימוש המגדיר את
כללי השימוש במידע

ללא

הסמכת
משתמשים

שימוש משני במידע

שימוש משני במידע

שימוש משני במידע
וGCP-

ללא

זכות סירוב
לאדם
שהמידע
אודותיו

ללא

בהתאם להחלטת ועדת
אתיקה לשימושים במידע

ללא

ללא

3

קביעת מדיניות בריאות ,הערכה של מדיניות בריאות או שיפור מדיניות בריאות.
4
שימוש במידע לצורך התנהלות שוטפת ו/או תהליכים ההכרחיים למתן טיפול או שירות רפואי ,ובכלל זה :בקרה ,ניהול ,תפעול
ותכנון שירותים עתידיים ,וכן למידה וסטטיסטיקה שוטפת בתוך ארגון בריאות ,או לשם דיווח המתחייב מכוח הדין.
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 .3.1הגנה טכנית
 התממה ()De-Identification
התממה היא תהליך טכני המאפשר להפחית את היכולת לזיהוי פרט בגוף מידע .קיימות מספר מתודולוגיות
התממה ,העושות שימוש בשיטות שונות ,לדוגמא :השמטה של עמודה מבסיס הנתונים ,החלפת חלקים של
מאפיין אודות הפרט ,החלפת ערך ספציפי בטווח של ערכים ,ועוד.
יש לבחור את אופן ההתממה של מידע בריאות באופן ייחודי עבור כל שימוש משני בנתונים.
בחירת ההתממה צריכה להיעשות בהתאם לפרטי המידע הנדרשים ולהביא לאיזון מיטבי בין היכולת להגן על
הפרטיות לבין היכולת להפיק תועלת מהמידע .על מחזיקי מידע בריאות לבחון את רמת הסיכון לפרטיות
הנובעת ממתן גישה למסד הנתונים לפי כללים אחידים שיגדיר משרד הבריאות .הצטברות של בקיאות וניסיון
בתחום יוכלו להוביל לביצוע תהליכי חישוב סיכונים כאלו באופן אוטומטי.
יש לקבוע את מידת הסיכון וההתממה הנדרשת באמצעות בחינת כל הפרמטרים הבאים כמכלול :קיום שדות
מזהים ,מאפייני הנתונים ,תרחיש השימוש ,יכולת להצליב את הנתונים עם מקורות נוספים ,ועוצמת הפגיעה
הצפויה כתוצאה מזיהוי המידע .פרמטרים אלו מפורטים בהרחבה בנספח ה' – המלצות צוות מימוש
וטכנולוגיה.
תהליך ההתממה של מידע בריאות יבוצע לפי ארבעת השלבים הבאים:
 קביעת היקף המידע המינימלי הנדרש לביצוע השימוש המבוקש וקביעת הצורך במידע מזוהה ,בשים לב
לצורך בהגנה על פרטיות הפרט.
 הערכת הסיכון לזיהוי מחדש של הנתונים המבוקשים ,קביעת והערכת מידת הסיכון האפשרית עבור
השימוש המבוקש ,והגדרת דרכים לצמצום הנזק האפשרי.
 ביצוע התממה לפי מודל ההתממה המגדיר ארבע רמות אפשריות לזיהוי מידע )0( :מידע מזוהה
( )1מידע ללא מזהים מובהקים ( )2מידע מחקרי ( )3מידע סטטיסטי.
 בחינת עמידה ברמת הסיכון המבוקשת וחזרה על השלבים במידת הצורך.
יש לסייע למחזיקי נתוני בריאות שאין ביכולתם להשקיע את המשאבים הנדרשים לזיהוי רמות סיכון לפרטיות
מידע ולביצוע התממה כאמור.
יש לאפשר לארגונים להשתמש בתשתית התממת הנתונים הקיימת במשרד הבריאות כשירות ,מבלי שהנתונים
יהיו זמינים לשימוש המשרד .יש להרחיב את תשתית ההתממה הלאומית על מנת שתתמוך גם בהערכת סיכון
בגוף מידע ולהתאים את אבטחת המידע של התשתית על מנת שתוכל לשמש כשירות לגורמים מחוץ למשרד.
יש להגדיר כללים לביצוע התממה הנדרשת לשם הצלבת נתונים ממקורות שונים גם ללא שימוש בתשתיות
הקיימות במשרד הבריאות.
בטבלה שבעמוד הבא מוצג מודל להתממת מידע בריאות לפי ארבע רמות לזיהוי מידע.
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טבלה  – 2מודל להתממה של מידע בריאות
רמת זיהוי
המידע

( )0מידע
מזוהה

תרחיש
השימוש

שימוש משני
במידע לצרכים
טיפוליים
7
ותפעוליים
המצריך זיהוי
של המטופל.

אופי
הנתונים

מידע פרטני עם
נתונים מזהים
מובהקים.

( )2מידע
5
מחקרי

( )1מידע ללא
מזהים מובהקים

( )3מידע
סטטיסטי
שקיפות וחשיפת מידע
לציבור.

לצרכים
משני
שימוש
שימוש למחקר או מדיניות
תפעוליים שאינו מצריך זיהוי
6
בריאות .
של המטופל.

או-שימוש בנתונים לכל מטרה
שאינה הכרחית למתן טיפול
או שירות רפואי ,מחקר או
מדיניות בריאות.
 נתונים סטטיסטייםסינטטיים.

אופן
התממה
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ללא

או

 נתונים פרטניים מפורטיםונרחבים ,ללא מזהים  -נתונים פרטניים ,ללא  -כל חיתוך אפשרי של
מובהקים.
הנתונים מאפשר לזהות
נתונים מזהים מובהקים.
קבוצה של מעל  20פרטים
 ללא יכולת לזהות מטופל נתונים מזהים למחצהאמיתיים (.)k=20
מסד
על
בהסתכלות
מותממים.
הנתונים בלבד (לא ניתן
 לא ניתן להצליב את"לזהות בעין").
הנתונים עם מאגרי מידע
הזמינים לציבור הרחב.
 השמטה של כל המזהים כמו רמה  ,1ובנוסף:המובהקים של המטופל.
הערכת
תהליך
ביצוע
לדוגמא :שם פרטי ומשפחה ,סיכונים ובהתאם לו:
מספרים מזהים.
 השמטה של כל מידעהמאפשר לזהות את
השמטה של כל הנתונים
המטופל ואינו נדרש
האישיים המאפשרים לפגוע
לשימוש המבוקש.
בפרטיות המטופל ואינם
נדרשים לתפעול הארגון.
לדוגמא :נתונים על
לדוגמא :סיסמאות ,פרטי
נשאות  HIVעבור מחקר
קשר ,פרטי חשבונות /
העוסק בהשפעות זיהום
אמצעי תשלום.
תחלואה
על
אוויר
נשימתית.
 התממה שלמזהים למחצה.

נתונים

לדוגמא :שינוי רמת
תוצאות
של
הדיוק
בדיקות דם.
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כמו ברמה  ,2ובנוסף:
הכללה (אגרגציה) ברמה
של  K=20לפחות של כל
הנתונים ,בהתאם להערכת
סיכונים.
כל
הצגת
לדוגמא:
התצפיות של חולי שפעת
מעל גיל  75ביישוב מסוים
כנתון אחד הגדול מ 20-ולא
כתצפיות בדידות.
או-יצירת נתונים בהתבסס על
תכונות של מידע ,באופן
שאינו מאפשר לקשר אדם
ממסד הנתונים לפחות מ-
 20אנשים אמיתיים.

כללים מפורטים לקביעת אופן ההתממה ברמת זיהוי ( 2מידע מחקרי) מתוארים בנספח ה'  -המלצות צוות מימוש וטכנולוגיה.
6
קביעת מדיניות בריאות ,הערכה של מדיניות בריאות או שיפור מדיניות בריאות.
7
שימושים במידע לצורך התנהלות שוטפת ו/או תהליכים ההכרחיים למתן טיפול או שירות רפואי ,ובכלל זה :בקרה ,ניהול ,תפעול
ותכנון שירותים עתידיים ,וכן למידה וסטטיסטיקה שוטפת בתוך ארגון בריאות ,או לשם דיווח המתחייב מכוח הדין.
8
הנחיות לגבי אופן ההתממה מפורטות בהרחבה בנספח ה'  -המלצות צוות מימוש וטכנולוגיה..
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 אבטחת מידע
אחזקה ושימוש משני במידע בריאות ברמה  0ו( 1-מידע מזוהה ומידע ללא מזהים מובהקים) יתאפשרו על ידי
מחזיק נתוני בריאות אשר אסף את הנתונים והעומד בתנאי אבטחת המידע המחויבים במערכת הבריאות
הישראלית.
אחזקה ושימוש משני במידע בריאות ברמה ( 2מידע מחקרי) יתאפשרו לגורמים העומדים בתנאי אבטחת
מידע כלהלן:
( )1קיום אמצעים טכניים וטכנולוגיים אצל מקבל המידע למניעת זליגה של נתונים.
( )2קיום פרוטוקולים מובנים אצל מקבל המידע לגבי הפעולות במקרה של פריצה למידע.
( )3קיום כלי אבטחה נגד נוזקות (אנטי-וירוס).
( )4קיום מערכת תיעוד ,ניטור ובקרה על תעבורת הרשת והגישה למידע.
( )5קיום אבטחה פיזית של המחשבים והמידע.
רשימת דרישות זו צריכה להתעדכן מעת לעת בהתאם להתפתחויות בתחומי אבטחת המידע והטכנולוגיה.
העברה פיזית של נתוני בריאות לגורמים החיצוניים לארגון המחזיק במידע בריאות לצורך שימוש משני
תתאפשר במקרים הבאים ,ובתנאי שניתן אישור לכך מועדת אתיקה לשימוש במידע בריאות ונחתם הסכם
שימוש במידע:
( )1העברת נתונים ברמת זיהוי ( 3מידע סטטיסטי) לכל מטרה.
( )2העברת נתונים ברמת זיהוי ( 2מידע מחקרי) למחקר או מדיניות בריאות 9למוסד העומד בדרישות אבטחת
המידע שמוסר המידע נדרש לעמוד בהן .בתנאי שהעברת המידע תעשה תוך שימוש בשירותים מוצפנים
ומאובטחים.
( )3העברת נתונים ברמת זיהוי  0ו( 1-מידע מזוהה ומידע ללא מזהים מובהקים) לצורך התנהלות שוטפת
ותהליכים הכרחיים למתן טיפול או שירות רפואי ,ובתנאי שהנתונים מועברים לתשתיות העומדות בתקני
אבטחת מידע הזהים ברמתם לאלו המחויבים במערכת הבריאות הישראלית.
( )4בהיעדר הסכמת הפרטים שהמידע אודותיהם ,תתאפשר העברת נתונים לשם הצלבתם עם נתונים ממקורות
נוספים ברמת זיהוי ( 2מידע מחקרי) וברמת זיהוי ( 1מידע ללא מזהים מובהקים) למטרת מחקר או מדיניות
בריאות ,ובתנאי שהנתונים מועברים לתשתיות של מוסד העומד בתקני אבטחת מידע הזהים ברמתם לאלו
המשמשים את מערכת הבריאות הישראלית.
( )5העברת נתונים בכל רמת זיהוי ,לאחר קבלת הסכמה מצד הפרט שהנתונים מכילים מידע אודותיו.
בכל מקרה ,הנתונים המועברים יכילו רק מידע מינימלי הכרחי לביצוע מטרת השימוש המבוקשת.
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קביעת מדיניות בריאות ,הערכה של מדיניות בריאות או שיפור מדיניות בריאות.
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העברת נתונים לחו"ל תתבצע בכפוף לדין בישראל ובתנאי שניתן להבטיח כי מקבל הנתונים עושה שימוש נאות
בנתונים ועומד בכללי הרגולציה של השימושים המשניים במידע בריאות בישראל.
אין לאפשר העברת נתוני בריאות שנאספו אגב טיפול לגורם שמטרותיו החברתיות אינן ראויות ,בדגש על אפליה
בביטוח או בתעסוקה.
הועדה מעודדת את משרד הבריאות לפעול מול הרגולטורים הרלוונטיים על מנת להרחיב את השימוש בתשתיות
ענן מאובטחות ע"י ארגוני בריאות ,על מנת להגביר את היכולות להנגשה ולשימוש בנתוני בריאות באמצעות כלי
אנליטיקה מתקדמים.
הועדה ממליצה למשרד הבריאות להגדיר תנאים לאבטחת מידע הנדרשים בעת העברת נתונים מארגון בריאות
לגורם חיצוני.
 בקרת שימוש
על ארגונים המחזיקים במידע בריאות ברמות זיהוי ( 0-2מידע מזוהה ,מידע ללא מזהים מובהקים או מידע
מחקרי) לנהל את הרשאות הגישה למידע ולתעד את השימושים הנעשים במידע ,באופן המאפשר לתחקר
בדיעבד את נאותות השימוש ולבקר את השימוש במידע באופן שוטף.
יש להגדיר ולפתח אמצעים שיאפשרו להטיל סנקציות שונות על משתמש שהביא לפגיעה חמורה במיוחד
בפרטיות .בפרט ,ארגון המחזיק במידע בריאות ימנע את הגישה למידע למשתמש שסיכן את פרטיות הפרטים
שהמידע אודותיהם מתוך כוונת זדון ,רשלנות או כל סיבה אחרת .הארגון יפסיק את עבודתו של המשתמש
במידה והוא הביא לפגיעה חמורה בפרטיות..
יש לעודד ולתמרץ את השימוש בכלים לבקרה על השימוש במידע במערכת הבריאות ואת שיתוף הידע שנצבר
בנוגע לבקרה על השימוש בנתונים ,בהתאם לצורך.

 .3.2הגנה פרוצדורלית
 מנגנון אישורים לשימושים משניים במידע בריאות
מומלץ ליצור במסגרת המנגנון לאישור ניסויים רפואיים בבני אדם (מנגנון הלסינקי) מערך לאישור שימושים
משניים במידע בריאות ,שיורכב מוועדות אתיקה מוסדיות לשימוש במידע בריאות וועדה מרכזית ,שתאשר
מקרים חריגים ותהיה גוף שניתן לפנות אליו לערעור על החלטות הועדות המוסדיות.
ככלל ,שימוש משני בנתוני בריאות המחויב על פי דין או המתבצע מכוח הדין לא ידרוש אישור בוועדה.
למען הסר ספק ,יצוין כי אין מניעה לכך שמגיש הבקשה יהא גורם מחוץ למחזיק נתוני הבריאות.
ככלל ,הועדות יאשרו שימושים משניים (מחקרי או לא מחקרי) במידע בריאות ,הנאסף אגב או כחלק מטיפול
או שירות רפואי או במהלך ניסוי רפואי ,כולל מידע שמקורו בניטור מתמשך וכדומה .מומלץ שהועדות יהיו
גורם מאשר ולא גורם ממליץ.
ועדת אתיקה מוסדית לשימוש במידע בריאות תוכל לפעול בכל ארגון האוסף מידע בריאות ,ללא תלות בסוג
הארגון .ועדה כאמור תוכל לקום לדוגמא בבית חולים ,בקופת חולים ,במוסד אקדמי ,בחברה מסחרית וכדומה.
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מטרת הוועדה המוסדית תהיה לבחון עמידת כל בקשה לשימוש משני בנתוני בריאות בעקרונות הערכיים
המפורטים במסמך זה ובהצהרת הלסינקי ולאשר את הגישה למידע בריאות הקיים בארגון באופן פרטני עבור
כל שימוש משני .הוועדה תפעל באופן שיסייע לארגון לתת לכמה שיותר גורמים גישה לכמה שיותר מידע
מועיל ,תוך הגנה על פרטיות הפרטים ועל חיסיון המידע ,בכפוף לדין ,להצהרת הלסינקי ולעקרונות שתוארו
בסעיף  – 2עקרונות ערכיים לשימוש משני בנתוני בריאות.
במקרה בו בקשה לשימוש משני בנתוני בריאות נדחית על ידי הוועדה המוסדית משיקול שאיננו אתי ,אלא
שיקול עסקי או כלכלי או אחר ,המנהל הכללי של מחזיק נתוני הבריאות יפרט בכתב חתום על ידו את
הסיבה/ות לדחייה.
יכול ויהיו מחזיקי נתוני בריאות אשר אספו את הנתונים ,אך אין ביכולתם להחזיק וועדה מוסדית לאישור
שימוש משני בהם.
יש לבחון הקמתה של ועדה מרכזית בהרכב הדומה להרכב הועדה המוסדית ,אשר תוכל לאשר שימוש משני
בנתונים שאספו מחזיקי נתוני בריאות כאלו שאין בהם וועדה מוסדית.
ניתן לעשות שימוש משני בנתונים שאסף מחזיק נתוני בריאות שאינו ארגון בריאות ללא צורך באישור וועדה,
בכפוף להסכמה מדעת של כל הפרטים שהנתונים אודותיהם.
מומלץ לבחון את אפשרות ביזור הסמכות לאישור מחקרים במידע גנטי לוועדות הלסינקי המוסדיות ,ובהמשך,
לבחון את אפשרות העברת האישור של שימוש במידע גנטי ודגימות קיימות לאישור בוועדות האתיקה
לשימושים במידע בריאות.
גורמים מחקריים מארגון הבריאות לא ישמשו כיושבי ראש ועדות אישורים לשימוש משני בנתוני בריאות ולא
יהיו אחראים על תהליכי הנגשת הנתונים לגורמים מחוץ לארגון .אין מניעה כי ישמשו כחברים ובכך יתרמו
מהידע והניסיון שלהם בתחומים אלו ,אך אל להם להיות אחראיים עליהם.
הרכב הועדות ,אופן מינוין ותהליכי הגשת הבקשה לוועדה מפורטים בהרחבה בנספח ה' – המלצות צוות מימוש
וטכנולוגיה.
הוועדות ידרשו ליישם כללים נוקשים יותר לשמירה על פרטיות (בהקשר לסוג המשתמש ,למידת ההתממה
הנדרשת ולאבטחת המידע) במהלך השימוש בנתונים בהתאם למדרג הבא (מהקל לכבד) )1( :תהליכים
הכרחיים למתן טיפול או שירות רפואי ( )2מחקר או קביעת מדיניות בריאות ,הערכת מדיניות בריאות או
שיפור של מדיניות בריאות ( )3הנגשת נתוני בריאות לציבור ( )4מטרות שיווקיות.
כלומר ,הוועדה תאשר שימוש בנתוני בריאות למטרות שיווקיות בכפוף לכללים המחמירים ביותר ותאשר
שימושים הכרחיים למתן טיפול או שירות רפואי בכפוף לכללים המאפשרים ביותר.
הנגשת נתוני בריאות לגורמים מחוץ לארגון שאסף את הנתונים למטרות שיווקיות תאושר רק במידה
והנתונים ברמת זיהוי ( 3מידע סטטיסטי).
הנגשת נתוני בריאות לציבור הרחב תאושר רק במידה והנתונים ברמת זיהוי ( 3מידע סטטיסטי).
לא יאושר שימוש בנתונים שמטרתו או תוצאתו הצפויה הקרובה לוודאי היא יצירת אפליה או סטיגמטיזציה
הצפויה לפגוע בפרטים שאודותיהם המידע ,בדגש על היבטים של תעסוקה וביטוח .למעט מקרים בהם צפויה
לפרטים אלו תועלת ממשית מהשימוש האמור ,העולה על הסיכון.
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ועדה מוסדית תוכל לאשר באופן מיוחד את המקרים הבאים:
( )1ביצוע התממת הנתונים המבוקשים על ידי גורם מחוץ למוסד .משרד הבריאות יגדיר הנחיות לתהליך
אישור זה ואת אופן העברת הנתונים במקרים אלו.
( )2מינוי סטטיסטיקאי מטעם הארגון לאשר באופן עצמאי בקשות לשימוש משני במידע ברמת זיהוי ( 3מידע
סטטיסטי) .במידה והסטטיסטיקאי אינו מאשר בקשה כאמור עליו לתעד את סיבת הסירוב.
הסטטיסטיקאי יוודא כי קיבוץ הנתונים נעשה במידה מספקת וגורם שמונה לשם כך בארגון יאשר שאין
במטרת השימוש או בתוצאתו הצפויה (הקרובה לוודאי) להביא ליצירת סטיגמטיזציה או אפליה של קבוצה
או פרט הצפויה להרע עמם.
( )3אישור מסדי נתונים ספציפיים שהשימוש בהם מותר למטרות שימוש ספציפיות מבלי שיהיה צורך באישור
פרטני של השימוש בוועדה .אישור זה יהיה תקף למשך  5שנים ולאחר מכן ייבחן מחדש בוועדה .הועדה לא
תוכל לאשר מסד נתונים כאמור אם הוא כולל מידע אודות גנום של אדם.
( )4ועדה תוכל לתת אישור שתוקפו עד שנתיים לשימושים משניים המתבצעים באופן שוטף ורפטטיבי או
שהינם הכרחיים למתן טיפול או שירות רפואי .הועדה תוכל לאשר שימושים אלו כתהליך מבלי שיידרש
אישור פרטני בכל פעם שבה מבצעים את השימוש במידע .שימושים אלו כוללים ,בין היתר ,בקרה על איכות
הטיפול והשירות ,ניהול ,דיווח המתחייב מכוח הדין ,תפעול ותכנון שירותים עתידיים ,למידה
וסטטיסטיקה שוטפת בתוך הארגון.
במקרים שבהם השימוש המשני במידע בריאות יתבצע כחלק מניסוי רפואי בבני אדם ,הניסוי יאושר בוועדה
המאשרת ניסויים רפואיים בבני אדם (ועדת הלסינקי) לאחר שהתקבל אישורם של סטטיסטיקאי ,ממונה
אבטחת המידע  /הגנת הפרטיות ומנהל הביואינפורמטיקה  /מידע בארגון.
כאשר בעלי תפקידים אלו לא נתנו את אישורם לבקשה לביצוע ניסוי כאמור ,עליהם לחוות דעתם בכתב ולציין
את הסיבה לאי-אישור ותנאים הנדרשים לאישור הבקשה .מגיש הבקשה יוכל לעדכן את הבקשה בהתאם
ולבקש את אישורם .במידה והועדה לניסויים רפואיים בבני אדם (ועדת הלסינקי) תדון בבקשה שלא אושרה
כאמור ,על בעלי התפקידים האמורים להופיע לדיון ולפרט את עמדתם .הוועדה תאשר את השימוש רק בתנאי
שהוא עומד בתנאי הרגולציה לשימושים משניים במידע בריאות ונבחן כאמור.
ועדת האתיקה המרכזית לשימוש במידע בריאות תתכנס אד-הוק לאישור מקרים חריגים של שימושים
משניים במידע בריאות ולדיון בערעורים על החלטות שהתקבלו בוועדות המוסדיות .הוועדה תוכל להמליץ
למשרד הבריאות לעדכן את ההנחיות לתהליכי עבודת הועדות המוסדיות תוך בחינת המקרים החריגים
והערעורים לאורך זמן.
גורמים שהגישו בקשות לקבלת גישה למידע לוועדה מוסדית ומעוניינים לערער על החלטת הועדה יוכלו להגיש
ערעור לוועדה המרכזית ,שתשמש כפוסקת לענייני ערעורים ,בדגש על:
( )1השעיה או ביטול שימושים שאושרו אך אינם עומדים בכללי הרגולציה או מהווים פגיעה בפרטיות.
( )2דחיית בקשות גישה למידע משיקולים לא ראויים.
מניעה ,עיכוב או התניית גישה למידע לאחר אישור בוועדה המוסדית מסיבה שאינה סבירה .בהקשר זה ,סיבות
אלו יחשבו כסבירות :מחסור במשאבים הנדרשים להנגשת הנתונים המבוקשים ,עומס של בקשות גישה למידע
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מגורמים חיצוניים (כפוף לכך שנמסר למבקש הסיבה למניעה או העיכוב והערכה מתי אלו יוסרו) וכן כאשר
השימוש המבוקש יכול להתבצע בזמן ויכולות סבירים באמצעות תשתיות הארגון או ב"חדר מחקר" המונגש
לחוקרים על ידי הארגון ולכן לא נדרשת העברה של הנתונים לגורם המבקש.
במידה והערעור יעמוד בתנאים המאפשרים את הגשתו ,החלטת הועדה המוסדית תוקפא לתקופה של  30ימי
עבודה והועדה המרכזית תצטרך לקבל החלטה לגבי הערעור עד לתום תקופה זו.
לצורך קבלת החלטה בנוגע לערעור ,על הועדה המרכזית להיוועץ עם מנהל המוסד המחזיק במידע בריאות או
מי מטעמו.
הועדות המוסדיות יחויבו להעביר לוועדה המרכזית דיווחים על משתמשים ומוסדות החורגים מכללי
הרגולציה וכל גורם המייצג את הציבור יוכל לדווח לוועדה על מקרים של פגיעה בפרטיות כתוצאה מהפעילות
בוועדות המוסדיות.
בהסתמך על דיווחים אלו ולאחר בירור המקרה ,הוועדה המרכזית תוכל להמליץ למשרד הבריאות ולארגוני
בריאות להטיל סנקציות על מוסדות או משתמשים שחרגו מכללי הרגולציה ופעלו באופן בלתי ראוי ,עד כדי
איסור על שימוש משני בנתונים במוסד.
הועדה המרכזית תוכל להמליץ לרגולטור על הטלת סנקציות על משתמשים ומוסדות במקרים כגון שימוש
במידע בריאות שלא למטרה שהוצהרה בבקשת השימוש ,זיהוי מידע בכוונת זדון או שימוש הפוגע בפרטיות
בעקבות רשלנות .סנקציות על מוסדות שמסרו מידע יתאפשרו במקרים כגון מסירת מידע לגורם חיצוני שלא
ע"פ כללי הרגולציה או קבלת החלטות לא ראויות בוועדה המוסדית.
 שקיפות
הבטחת שקיפות מתמשכת ומפורטת אודות השימושים המשניים הייחודיים הנעשים בנתוני בריאות בישראל,
תוך הקפדה על בהירות מטרות השימוש וזהות המשתמשים ,תחזק את הבסיס האתי של השימוש בנתונים
מותממים מבלי לקבל את הסכמת הפרטים ותאפשר להרחיב את השימושים הנ"ל.
הגברת השקיפות בנוגע לקבלת ההחלטות ולהיקף הפעילות יכולה אף להוות תמריץ להרחבת שיתופי פעולה
בתחום .ניתן למשל לפרסם את היקפי שיתופי הפעולה של ארגוני בריאות שנעשו עם האקדמיה ,חוקרים
מארגוני בריאות אחרים או סטרטאפים.
יש לייצר שקיפות ציבורית מתמשכת בנוגע לשימוש הנעשה במידע ממערכת הבריאות.
מומלץ לשקף מידע על בקשות הגישה לנתונים לציבור הרחב באמצעות אתר אינטרנט המתעדכן באופן תדיר.
יש להימנע מחשיפת פרטים העשויים לפגוע בסודות המסחריים של מי מהצדדים במידע המונגש לציבור.
המידע המשוקף לציבור יכלול ,לכל הפחות את הפרטים הבאים :הנתונים המבוקשים ,תקציר השימוש
המבוקש ,מטרת השימוש ,הגורם המבקש גישה למידע ,הגורם הנותן גישה למידע ,תאריך הגשת הבקשה,
סטטוס האישור (ממתינה ,אושרה ,נדחתה  +סיבה לדחייה) ,תאריך עדכון הסטטוס וסטטוס מתן הגישה למידע
בפועל .פרטים אלו יכולים להיות גם מתוך רשימה סגורה שתיקבע ע"י הרגולטור.
מחזיק במידע בריאות יחויב ליידע את הציבור תוך זמן סביר על פריצה או שימוש לרעה במידע.
משרד הבריאות יגדיר סף סיכון לפרטיות עבור אירועים שבהם מחזיק מידע בריאות יידרש לדווח לציבור אודות
ניסיונות חדירה או שימוש לרעה שבוצעו במידע ,כגון מתקפות סייבר חמורות וכדומה .סף זה יוגדר באופן
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שימנע הצפת דיווחים לציבור על ניסיונות חדירה ויחייב דיווח במקרים שבהם נוצר סיכון משמעותי או נגרם
נזק.
גורם האוסף מידע בריאות יידע את הפרטים שהוא אוסף מידע עליהם לגבי אופן איסוף המידע ,התנאים
לעיבודו ,מטרות השימוש בו ,התועלות הנובעות מהשימוש במידע ע"י הגורם האוסף את המידע וגורמים מחוץ
לו ,ולגבי הבסיס החוקי לשימוש במידע בריאות.
החלטות המתקבלות בועדות המוסדיות יוזנו למערכות מידע מתאימות שיפיקו אסמכתא למקבל המידע כי
השימוש מאושר .מערכות אלו ישמשו גם לשיקוף החלטות הועדות למשרד הבריאות.
הגברת השקיפות תאפשר למשרד הבריאות לפקח על פעילות הועדות ,לזהות בתוך זמן קצר שימושים מאושרים
החורגים מהרגולציה ולפעול בהתאם.
 הסמכת משתמשים לשימושים משניים במידע בריאות
כל משתמש במידע בריאות יעבור הסמכה ,שעיקרה מודעות והתחייבויות הכרחיות ,עם דגש על סיכונים
הנובעים משימושים משניים במידע בריאות והחשיבות בהגנה על הזכות לפרטיות.
משרד הבריאות ייקבע את תוכן ההסמכה וגורם שיתחייב כי הוא מעביר הכשרה העומדת בכללים שיקבע
המשרד יוכל לקבל את אישור המשרד להסמיך משתמשים לשימוש משני במידע בריאות.
משרד הבריאות יספק לומדה אינטרנטית שתכלול את כל התכנים הנדרשים להסמכה.
ההסמכה תינתן באופן מקוון ,כולל חתימה מקוונת על מסמכים והתחייבויות ,על מנת להקל על הבקרה ולאפשר
לבצע את ההסמכה בהיקף נרחב ,כולל לחוקרים מחוץ לישראל.
נוסף על הסמכה זו ,שימוש במידע בריאות למחקר יצריך הסמכת  ,Good Clinical Practiceכנהוג כיום.
 נוהל ארגוני לשימוש משני במידע בריאות
ארגון המחזיק במידע בריאות יגדיר נוהל ארגוני המתאר את התהליכים הנדרשים לקבלת גישה למידע
בריאות המוחזק בארגון ויפרסם אותו.
הנוהל ייכתב בהתאם להנחיות הרגולציה על שימושים משניים במידע ויכלול לפחות את הנושאים הבאים:
( )1תהליכי האישורים הנדרשים לקבלת גישה למידע בריאות.
( )2דרכים להגשת בקשה וקבלת גישה לנתונים.
( )3פירוט דרכי יצירת קשר עם גורמים האחראים על הנושא בארגון.
( )4הגדרת הגורם האחראי על נושאים כלכליים ועסקיים בנוגע לשימושים משניים במידע בריאות.
( )5תנאי שימוש במידע המבטיחים שמירה על פרטיות.
( )6תהליכי בקרה על השימוש במידע.
( )7פירוט אופן ההתקשרות ועלויות שייגבו עבור מתן גישה למידע ושירותים רלוונטיים לגורמים חיצוניים.
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( )8במידה וקיימת ברשות הארגון תשתית להצלבת נתונים ממקורות חיצוניים – תנאים להצלבת נתונים באופן
מותמם ופירוט העלויות שייגבו עבור שירות הצלבת נתונים לגורמים חיצוניים.
כמו כן ,מומלץ לעודד ארגוני בריאות לאמץ כלים לתיעוד ולניהול הידע ( )meta-dataהנצבר בהם ורלוונטי
לשימושים משניים עתידיים במידע ובכלל זה קטלוג המפרט את מידע הבריאות הקיים בארגון.

 .3.3הגנה נורמטיבית
 הסכמה ובחירה של הפרט
סוג ההסכמה או הבחירה מצדו של הפרט ,הנדרשת עבור כל שימוש משני במידע בריאות ,יקבע במנגנון
האישורים שתואר בסעיף  ,3.2בהתאם לאמור בטבלאות  3ו 4-בעמוד הבא.
ועדה המאשרת שימוש משני בנתוני בריאות תאפשר לפרט לסרב לשימוש בנתוני בריאות אודותיו בשני
מקרים:
( )1מחקר בנתוני בריאות ברמת זיהוי ( 2מידע מחקרי).
( )2שימוש בנתוני בריאות ברמת זיהוי ( 2מידע מחקרי) למטרה הקשורה למדיניות בריאות (קביעת מדיניות
בריאות ,הערכת מדיניות בריאות או שיפור של מדיניות בריאות).
ההחלטה על מתן אפשרות סירוב כאמור ,תתבצע בהתאם לכללים שייקבעו על ידי משרד הבריאות.
מימוש זכות הסירוב צריך להתבצע במנגנון לאומי ,כך שהסירוב יעשה מול מערכת הבריאות כולה ולא מול
ארגון ספציפי.
מחזיקי נתוני בריאות יתעדכנו באופן שוטף באמצעות המנגנון בנוגע לסירוב של מטופלים לשימוש והנגשה של
נתונים אודותיהם ויבטיחו כי הם מקיימים את העדפות המטופלים.
יש לבחון את מנגנון הסירוב טרם הכנסתו לשימוש בפועל ובפרט לבחון את מידת ההבנה של הציבור לגבי
ההבחנה בין שתי מטרות השימוש שניתן לסרב להן.
טופס הסירוב צריך להיות מנוסח באופן פשוט ,בלשון נהירה להדיוטות ,ברור וקצר .הטופס צריך להיות
מתורגם לשפות שונות ,ומונגש בצורות שונות (לדוגמה ,לא רק דרך האינטרנט).
פניה לקבלת הסכמה או סירוב של מטופל לשימוש במידע אודותיו צריכה להיעשות במנותק מרגע מתן טיפול
רפואי.
יש להימנע ממצב שבו המטופל מייחס את השימוש במידע אודותיו לאנשי מקצועות הרפואה המטפלים בו .מצב
זה עלול להשפיע על המידע שאותו המטופל מוסר למטפל ולפגוע בטיפול הרפואי הניתן לו.
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טבלה  – 3בחירה והסכמה עבור שימוש משני הנעשה במידע בתוך הארגון שאסף את המידע
רמת זיהוי המידע

( )0מידע
מזוהה

שימושים הכרחיים
למתן טיפול או
שירות רפואי ו/או
תפעול שוטף של
10
ארגון בריאות
שימוש למחקר או
למדיניות בריאות

12

שימוש למטרות
שיווקיות פנים
ארגוניות
שימוש לצרכים
משפטיים פנים
ארגוניים
כל שימוש פנים
ארגוני אחר

( )1מידע ללא
מזהים מובהקים

( )2מידע
מחקרי

( )3מידע
סטטיסטי

ללא

ללא

ללא

ללא

הסכמה מדעת
()opt in

הסכמה מדעת
()opt in

ללא
 או -זכות סירוב
11
()opt out

ללא

הסכמה מדעת
()opt in

הסכמה מדעת
()opt in

ללא

ללא

בהתאם לדין הקיים

בהתאם לדין הקיים

בהתאם לדין הקיים

ללא

הסכמה מדעת
()opt in

הסכמה מדעת
()opt in

הסכמה מדעת
()opt in

ללא

טבלה  – 4בחירה והסכמה עבור הנגשת נתוני בריאות לגורמים מחוץ לארגון שאסף אותם
רמת זיהוי המידע

( )0מידע
מזוהה

שימושים הכרחיים
למתן טיפול או
שירות רפואי ו/או
תפעול שוטף של
14
ארגון בריאות
שימוש למחקר או
למדיניות בריאות

16

שימוש למטרות
שיווקיות
הנגשת נתוני
בריאות לציבור
שימוש לצרכים
משפטיים
כל שימוש אחר

( )1מידע ללא
מזהים מובהקים

( )2מידע
מחקרי

13

( )3מידע
סטטיסטי

ללא

ללא

ללא

ללא

הסכמה מדעת
()opt in

הסכמה מדעת
()opt in

ללא
 או -זכות סירוב
15
()opt out

ללא

שימוש אינו ראוי

שימוש אינו ראוי

שימוש אינו ראוי

ללא

שימוש אינו ראוי

שימוש אינו ראוי

שימוש אינו ראוי

ללא

בהתאם לדין הקיים

בהתאם לדין הקיים

בהתאם לדין הקיים

ללא

הסכמה מדעת
()opt in

הסכמה מדעת
()opt in

הסכמה מדעת
()opt in

ללא

10

שימושים במידע לצורך התנהלות שוטפת ו/או תהליכים ההכרחיים למתן טיפול או שירות רפואי ,ובכלל זה :בקרה ,ניהול ,תפעול
ותכנון שירותים עתידיים ,וכן למידה וסטטיסטיקה שוטפת בתוך ארגון בריאות ,או לשם דיווח המתחייב מכוח הדין .על הועדה
להגדיר את רמת הזיהוי הנדרשת עבור שימושים זה ,גם כאשר לא נדרשת הסכמת הפרט.
11
ככלל ,יהיה פטור מקבלת הסכמה ,למעט במקרה בו וועדה המאשרת שימוש משני בנתוני בריאות תאפשר לפרט לסרב ()opt out
לשימוש משני בנתוני בריאות אודותיו.
12
שיפור מדיניות בריאות ,הערכה של מדיניות בריאות או קביעת מדיניות בריאות.
13
כללים מפורטים לקביעת אופן ההתממה ברמת זיהוי ( )2מתוארים בנספח ה' – המלצות צוות מימוש וטכנולוגיה.
14
שימושים במידע לצורך התנהלות שוטפת ו/או שימושים ההכרחיים למתן טיפול או שירות רפואי ,ובכלל זה :בקרה ,ניהול ,תפעול
ותכנון שירותים עתידיים ,וכן למידה וסטטיסטיקה שוטפת ,או לשם דיווח המתחייב מכוח הדין .על הועדה להגדיר את רמת הזיהוי
הנדרשת עבור שימושים אלו ,גם כאשר לא נדרשת הסכמת הפרט.
15
ככלל ,יהיה פטור מקבלת הסכמה ,למעט במקרה בו וועדה המאשרת שימוש משני בנתוני בריאות תאפשר לפרט לסרב ()opt out
לשימוש משני בנתוני בריאות אודותיו.
16
שיפור מדיניות בריאות ,הערכה של מדיניות בריאות או קביעת מדיניות בריאות.
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 הסכם שימוש למתן גישה למידע בריאות
ארגון המחזיק במידע בריאות יחתים עובדים מטעמו הנחשפים למידע בריאות על הצהרת הגנה על פרטיות
וחיסיון רפואי ,בהתאם לחוק הגנת הפרטיות וחוק זכויות החולה.
ארגונים המאפשרים גישה למידע בריאות לגורמים חיצוניים יעשו זאת רק לאחר חתימה על הסכם שימוש
(.)DUA – Data Use Agreement
הסכם השימוש במידע יגדיר באופן ברור את כל הסוגיות המפורטות להלן.
( )1מטרות ההסכם


ההסכם יגדיר ויפרט באופן ברור ושקוף את מטרותיו ואת מטרות השימוש במידע בריאות שיעשה
במסגרתו .ההסכם יאסור על שימוש במידע למטרות שלא הוגדרו כאמור.



ההסכם יאסור על שימוש במידע בריאות במסגרתו למטרה שאינה משרתת את קידום הטיפול ,השירות
הרפואי ,בריאות הציבור או המחקר הרפואי.

( )2עמידה בכללי אתיקה


ההסכם יפרט כיצד השימוש במידע בריאות הנעשה במסגרתו יוצר תועלת לציבור הרחב או לציבור
מטופלים רלוונטי.



ההסכם יאסור על שימוש שמטרותיו החברתיות אינן ראויות ,בדגש על אפליה בביטוח או בתעסוקה.



ההסכם לא יבטיח בלעדיות לשימוש משני במידע בריאות לגורם כלשהו ,למעט מידע בריאות שנאסף
לפי בקשת הצד השני בלבד ,במימונו או תוך השקעה מצדו ,במסגרת שיתוף הפעולה (גם במקרה זה
תוגבל בלעדיות ,ככל שנמצא כי היא הכרחית  -לתקופה של עד  18חודשים מיצירת המידע).



ההסכם לא ימנע שיתופי פעולה אחרים ו/או נוספים הכוללים שימוש במידע בריאות הקיים בארגון
למעט ככל שהדבר כרוך בבלעדיות מותרת לפי התנאים המפורטים לעיל.

( )3שמירה על פרטיות ,חיסיון רפואי ואבטחת מידע


שימוש במידע בריאות במסגרת ההסכם יתבצע בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתממה.



ההסכם יגדיר אחריות לשמירה על הסודיות בעיבוד ואיסוף מידע בריאות פרטני ,יקבע מנגנוני בדיקה
ובקרה ברורים לנושא זה ,ויגדיר את אחריות הצדדים לתקלות ואירועים חריגים.



ההסכם יחייב התחייבות של כל העובדים של מי מהצדדים ,הנחשפים למידע או עשויים להיחשף אליו
במסגרתו ,לשמירת סודיות והגנה על פרטיות הפרטים שהמידע אודותיהם ,ובכלל זה איסור לזיהוי
מידע לא מזוהה וכללים לטיפול במידע עודף לפי חוק הגנת הפרטיות .התחייבות זו תחול על כל אדם או
גורם אחר שייחשף למידע במסגרת או בעקבות ההסכם.



ההסכם יגדיר תהליכים פורמאליים לזיהוי ואיתור סיכונים ,כגון :מחיקת מידע לא רצויה ,פרצות
באבטחת המידע או שימוש לרעה במידע הבריאות.
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ההסכם יגדיר שימוש באמצעים טכנולוגיים וארגוניים לאבטחת המידע ולהגנה על פרטיות הפרטים
שהמידע אודותיהם ,תוך התחשבות באופן השימוש המוגדר בו ,זאת גם בהינתן שהמידע עבר התממה.



ההסכם יכלול התחייבות של מקבל הגישה למידע הניתן לזיהוי ,להשמדת כל משתנה המאפשר זיהוי
המידע לאחר השלמת המחקר/השימוש.

( )4כללים לשימוש במידע שמקורו בארגון בריאות


ההסכם לא יאפשר הוצאת מידע מזוהה מחוץ לארגון הבריאות בהיעדר הסכמת המטופלים שהמידע
אודותיהם או אם הוצאת המידע נעשית ע"פ דין.



ככל שיהיה צורך בשימוש במידע מזוהה ,הדבר ייעשה ע"י עובדי ארגון הבריאות בלבד ובתוכו (אלא אם
התקבלה הסכמת מטופלים שהמידע אודותיהם) ,ובכפוף לאישור כדין של השימוש במידע ובכפוף לכללי
הרגולציה.



ההסכם יאסור על מקבל הגישה למידע להעביר את המידע לגורמים אחרים ,ללא אישור מראש של
ארגון הבריאות ,ותוך החלה של כל כללי הרגולציה הרלוונטיים  -על כל מי שיקבל גישה למידע.

( )5כללי


ההסכם יכלול סעדים וסנקציות על אי-עמידה בהסכמים ,בהתחשב במהות ההסכם ,בהיקף המידע
ובזהות הצדדים להסכם.



ההסכם יכלול חובת דיווח לוועדת האתיקה המרכזית במקרים ,שסיכנו את פרטיות הפרטים שהמידע
אודותיהם כתוצאה מהפרה או חריגה ממנו על ידי מי מהצדדים ,או במקרים שהופעלו סנקציות
בעקבותיו.

מומלץ שמשרד הבריאות יפרסם נוסח הסכם שימוש במידע בריאות לדוגמא ,העומד בכללי הרגולציה,
לשימוש ארגונים הנותנים גישה לגורמים חיצוניים למידע בריאות.
.4

בקרה רגולטורית על אופן השימוש במידע

יש צורך בבקרה על יישום כללי הרגולציה של שימוש משני בנתוני בריאות ,ובכלל זה יישום מעגלי ההגנה
והעקרונות הערכיים המתוארים בהמלצות הוועדה.
כמו כן ,יש צורך בקביעת מנגנוני אכיפה וענישה משמעותיים אשר יהוו הרתעה ממשית למשתמשים
ולארגונים מפני חריגה מכללי הרגולציה.
על מנת לאפשר לרגולטור לבצע את תפקידו כראוי ולהגן על זכויות האזרחים ,יש ליצור מנגנונים המאפשרים
שקיפות אודות השימושים המשניים בנתוני בריאות בישראל ,כמתואר בפרק בנושא שקיפות במסמך זה.
לשם כך ,נדרש לבחון את הצורך ביצירה של מנגנוני אכיפה ובקרה ממשלתיים.
יתר על כן ,יש להגדיר ברגולציה מנגנוני בקרה ופיקוח פנים-ארגוניים הנדרשים על מנת להבטיח כי המשתמשים
העושים שימוש בנתונים שברשות הארגון עושים זאת תוך עמידה בכללי הרגולציה.
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 .5הסברה ושיתוף הציבור
מהלך הסברתי ,מהלך לשיתוף הציבור והגברת השקיפות בנוגע לשימושים המשניים במידע בריאות ,צפויים
להגביר את אמון הציבור בהרחבת השימושים המשניים הנעשים במערכת הבריאות.
קידום מהלך לאומי שצפוי להביא להרחבת השימוש במידע אודות הציבור מבלי לייצר שקיפות ציבורית ושיתוף
ציבורי בשלבים מוקדמים עלול ליצור חשדנות בנוגע לכוונות העומדות מאחורי המהלך וספקולציות אודות
הגורמים הצפויים להרוויח ממנו .יש להימנע מיצירת תחושה בקרב הציבור שלפיה "החלטות מתקבלות ודברים
נעשים במחשכים" ויש לנקוט גישה משתפת מרחיבה ביותר כלפי הציבור.
כל המידע והמסרים הנדרשים לצורך קבלת ההחלטה בנוגע להסכמה או סירוב לשימוש במידע ,צריכים
להיות זמינים ונגישים לכל פרט שירצה להיחשף אליהם .יש לנקוט גם באמצעי פרסום שאינם דיגיטליים,
בשפות שונות ובהנגשה לאוכלוסיות שונות.
מומלץ לידע את הציבור בנוגע לקיומו של תהליך האסדרה טרם כניסתה לתוקף.
סביר להניח שלא ניתן לאפשר לפרט לדעת מראש ובאופן גורף מהם כל השימושים העתידיים שיעשו במידע
בריאות אודותיו לאחר שהמידע עבר התממה .מטופל שלא יביע סירוב לשימוש במידע מותמם אודותיו ,לא ידע
מראש מי הגורמים שישתמשו במידע ,לאילו מטרות ספציפיות המידע ישמש ,מהו משך הזמן שיהיה ניתן לעשות
שימוש במידע וכדומה.
על מנת שמנגנון הסירוב יאפשר למטופלים קבלת החלטות מושכלת ,יש להנגיש לציבור כמה שיותר מידע לגבי
קיומו של המנגנון ולגבי חשיבות השימוש המשני בנתונים בריאות ,והשימושים הנעשים בנתוני הבריאות ,ובפרט
אודות השימושים שאושרו במנגנון האישורים.
על מנת להגביר את אמון ושותפות הציבור ,יש ליצור מהלך הסברתי שימחיש לציבור את התועלות הצפויות
מהרחבת השימוש במידע הקיים במערכת הבריאות ויתאר את השינויים הרגולטוריים והאפשרות הניתנת
לציבור לסרב לשימוש בנתוני בריאות אודותיו במקרים שהוגדרו.
יש צורך במהלך הסברתי לאומי נרחב להגברת המודעות לשימושים משניים הנעשים במידע בריאות ,בפרט
משום שמרבית הציבור אינו מודע לקיומם של שימושים אלה היום.
הגברת האמון הציבורי בנאותות השימושים המשניים במידע בריאות תוכל להתאפשר באמצעות הגברת
המודעות בנוגע לשימוש במידע ,לתועלות הצפויות מכך ולערכים הקשורים במתן הסכמה או סירוב לשימוש
משני במידע בריאות ,בדגש על חשיבות הסולידריות החברתית ושימוש במידע בריאות אודות אוכלוסייה רחבה
על מנת להגיע לתובנות משמעותיות שיוכלו להביא לשיפור ברפואה ובבריאות החברה והדורות הבאים.
יש ליצור מהלך בעל מסר ממלכתי-לאומי שיבהיר לציבור כי המהלך נעשה בצורה מתוכננת ואחראית.
מהלך היידוע והשיתוף צריך להיות מובל על ידי המדינה ,בשיתוף ארגונים שונים ,מבלי שיקודם באופן מבוזר.
המהלך צריך להבטיח כי ההסכמה או הסירוב של הפרטים לשימוש משני במידע אודותיהם נעשים בצורה
מודעת.
יש ליידע את הציבור בתוכן הנדרש לו כדי להסכים/לסרב לשימוש במידע בריאות באופן מושכל ,בדגש על
התועלות והסיכונים של שימושים משניים במידע בריאות.
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יש להגביר את המודעות הציבורית לגבי חשיבות שיתוף המידע עם חוקרים וחברות על מנת ליצור את התועלות
ולגבי השימושים במידע הנעשים לצורך מחקרים המבוצעים ע"י אקדמיה וחברות מסחריות.
מהלך ההסברה יכיל מסרים המבהירים כי הרחבת השימוש במידע בריאות מלווה באסדרה ובמנגנונים
שהותאמו לשינויים הטכנולוגיים שנוצרים ,וכי אלו מאפשרים לשמור על פרטיות המטופלים במהלך השימוש
בנתונים אודותיהם.
במסגרת המהלך יש לציין כי הנתונים שעושים בהם שימוש משני למטרות מחקריות הינם מותממים ואינם
זהים לנתונים שעושים בהם שימוש לצרכי טיפול.
כלל המסרים המועברים במסגרת המהלך צריכים להיות פשוטים וברורים .עם זאת ,במסגרת הפשטת המסרים,
אסור להכחיש או להתעלם מהסיכונים האפשריים במסגרת הרחבת השימוש בנתונים ,אפילו אם אלו סיכונים
מזעריים .יש להבהיר כי נושא חיסיון המידע והפרטיות הם בעלי חשיבות עליונה מבחינת המדינה וארגוני
הבריאות ,וכי נבנו מנגנונים שנועדו לשמור על פרטיות המטופלים במסגרת השימוש במידע.
מומלץ כי יידוע הציבור לשימוש במידע בריאות יבוצע במנותק מרגע מתן הטיפול הרפואי.
יחד עם זאת ,צוותים רפואיים ובמיוחד רופאי משפחה צפויים להיתקל בשאלות מצד המטופלים בנוגע לשימוש
בנתונים בעקבות המהלך ההסברתי .לכן ,יש ליצור מהלך הסברתי המיועד למטפלים ,שיאפשר להם להיות
מודעים יותר לנושא וגם לענות על שאלות בסיסיות של מטופלים ולהפנות אותם במקרה הצורך למקורות שבהם
ניתן למצוא הסברים נוספים.
מומלץ לעודד פרסומים של תוצאות שימוש משני ומחקרים בנתוני בריאות שמקורם בישראל.
פרסום תוצאות השימוש בנתונים ממערכת הבריאות הישראלית יסייע לציבור להבין את התועלות הנובעות
מהשימוש במידע אודותיו ולהבין כי השימוש במידע אודות הציבור בישראל מביא לתועלות רפואיות מוחשיות.
מומלץ להציג לציבור את מסמך ההמלצות ולהיוועץ בנוגע לאופן מימושו עם ארגוני חברה אזרחית נוספים,
המייצגים את זכויות המטופלים ואת ההגנה על פרטיות האזרחים.
מסמך המלצות זה נבנה בשיתוף גורמים שונים המייצגים את הציבור וזכויותיו ,אך אין להסתפק בכך.
שקיפות ציבורית בתהליכי תכנון אסדרת השימושים המשניים במידע בריאות צפויה להגביר את אמון הציבור
בנושא .הידיעה שגורמים שונים מהציבור נחשפו לתהליך התכנון צפויה להגביר את האמון במהלך ובכך
שהרגולציה עוצבה בתהליך תקין ,המוכוון לתועלת הציבור.
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 .6תמריצים וסוגיות מסחריות
התועלת משימוש משני במידע בריאות נוצרת בזכות מידע איכותי וצרכני מידע המפיקים ממנו תובנות
ומוצרים איכותיים.
יש לשמר את התמריץ הקיים של צרכני המידע להפיק תועלת ממידע בריאות ישראלי ולהגיע לתובנות שישמשו
את אוכלוסיית ישראל .התמריץ לשימוש במידע הוא אינהרנטי וכולל את הרצון להגיע לתובנות מחקריות
פורצות דרך וטיפול טוב יותר וליצור ערך כלכלי באמצעות השימוש במידע.
יש לשמור על היכולת של ארגון האוסף מידע בריאות או עושה שימושים משניים במידע בריאות להפיק ממנו
ערך בריאותי וכלכלי .הארגון שאסף את המידע השקיע משאבים ניכרים באיסופו וטיובו ויש לשמר ולהגביר את
המוטיבציה של הארגון להמשיך ולהשקיע משאבים נוספים באיסוף מידע באיכות גבוהה גם כאשר מניחים
שהמטופל הוא הבעלים של המידע אודותיו כאשר המידע מזוהה.
יצירת בסיס לשימוש ולשיתוף מידע בריאות תיצור תמריץ אינהרנטי מתמשך לשימוש במידע שמקורו מארגוני
בריאות בישראל  .המידע יטוייב ויהפוך לאיכותי יותר ככל שהשימוש בו יגבר ,והביקוש למידע בריאות בישראל
יגבר כתוצאה מהתמריצים.
יש לשאוף למימוש החזון המתואר להלן:
תוצרי המידע משפרים את הטיפול והשירות הרפואי הניתן לאוכלוסיית ישראל:
 תוצרי המידע משפרים את בריאות אוכלוסיית ישראל ,תוך לקיחה בחשבון של היסוד המסחרי של צרכני
המידע.
 תובנות מדיניות המופקות מהמידע משמשות את כלל מערכת הבריאות בישראל.
 השימוש במידע מוכוון לטובת אוכלוסיית ישראל.
ישראל הופכת למובילה עולמית ביצירה והטמעה של תובנות מבוססות מידע בריאות ובמחקר אקדמי מבוסס
מידע בריאות:
 ישראל הופכת למוקד חדשנות עולמי בבריאות דיגיטלית.
 חברות מסחריות מסייעות למערכת הבריאות בישראל להפיק תובנות מהמידע ,ומקימות מרכזי מו"פ
בישראל.
 האקדמיה הישראלית הופכת למובילה עולמית במחקרים מבוססי מידע בריאות.
שיתופי פעולה נרחבים משיאים את השימוש במידע:





נוצרים ומתרחבים שיתופי פעולה וולונטריים בין ארגוני בריאות ,גופי מחקר ,אקדמיה וחברות מסחריות.
קיים תמריץ חיובי משמעותי ,ברמת כל ארגון בריאות ,לאיסוף ,טיוב וניתוח מידע.
שיתופי פעולה המבוססים על מידע בריאות נעשים תוך עידוד תחרות בין השחקנים השונים ,במקביל
לשימושים מסוימים שמוכוונים ברמה הלאומית.
הנגישות של האקדמיה וגופי מחקר למידע מתרחבת ומביאה להפקת תובנות ותוצרים ,התורמים לבריאות
אוכלוסיית ישראל.
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על מנת לממש את מצב עולם זה ,יש ליצור סביבה המעודדת שימוש ושיתוף מידע בריאות ומקדמת פיתוח
תוצרים מבוססי מידע ע"י ארגוני בריאות אקדמיה ותעשיה .לשם כך ,נדרש להתגבר על חסמים משמעותיים,
הן מצד צרכני המידע והן מצד יצרני המידע:
( )1תרבות ארגונית שאינה מקדמת חדשנות ושיתוף במידע – על מנת להשיא את השימוש במידע לצרכי מחקר
ופיתוח צרכני המידע זקוקים לקשר עם גורמים רפואיים ולעיתים גם עם הצוות המטפל בארגוני בריאות.
עם זאת ,לפי תפיסות שמרניות ,הערך של מחקר וחדשנות אינו מהווה תמריץ מספק להשקעת משאבים
לקידום שיתופי פעולה שהם מחקריים באופיים או ליצירת מערכות תגמול ותמרוץ לעובדים בתמורה
לקידום שיתופי פעולה כאלו .תפיסות אלו מקשות על חוקרים אקדמיים וחברות הזנק לקבל גישה למידע
שמקורו במערכת הבריאות ויתר על כן ,להפיק ממנו תועלת משמעותית.
( )2חסימת מידע ממניעים עסקיים – מחזיקי מידע מעוניינים לשמר לעצמם יכולת לקבוע מי ישתמש במידע
שברשותם ואת תנאי השימוש בו במטרה להבטיח שיקבלו זכויות שימוש בתוצרי המידע וייהנו מרווחים
שעשויים להיווצר כתוצאה ממסחור התוצרים .ארגוני הבריאות מונעים במקרים מסוימים את הגישה
למידע שברשותם לחוקרים מארגונים אחרים ומהאקדמיה ,במטרה למנוע מהם את היכולת להתחרות בהם
ולהשיג יוקרה ,מוניטין ,קניין רוחני ותמלוגים כתוצאה משימוש במידע.
ארגוני הבריאות חוששים גם מאיבוד היכולת לשלוט בתובנות המופקות מהנתונים שברשותם .איבוד
השליטה יכול להביא לתובנות הפוגעות במוניטין של ארגון הבריאות ,לגרום לו אובדן מקור הכנסה ,לחשוף
נתונים עסקיים של הארגון ולהקטין את כושר המיקוח שלו מול גורמים שונים ,ליצור פוטנציאל לתביעות
משפטיות מצד מטופלים וכדומה.
בהקשר זה ,נראה כי דרישות מסחריות של ארגוני בריאות בישראל עבור מתן גישה לנתונים עשויות להיות
לא סבירות לעיתים ואף סומנו על ידי גורמים שונים בתעשייה כחסם מהותי להתפתחות התחום.
( )3חסר בתשתיות וכח אדם – הגופים במערכת הבריאות הישראלית הם גרעוניים וכל השקעת משאבים
נשקלת בכובד ראש .ארגוני בריאות אינם משקיעים בקלות בתשתיות הנדרשות לאיסוף ,טיוב ועיבוד מידע
ואינם ממהרים להשקיע את משאביהם הכספיים והפרסונליים בשיתופי פעולה שרבים מהם לא צפויים
להיות בעלי ערך רפואי גבוה ושלא מכניסים משאבים נוספים .יש לכך משמעות גבוהה במיוחד בהקשר
לשיתופי פעולה במידע שמשפרים את הטיפול הניתן בארגון הבריאות ואת יעילותו באופן שאינו ניתן
למדידה כספית.
( )4היעדר אחידות וסטנדרטיזציה של המידע – ההבדלים הקיימים בטרמינולוגיה ובסטנדרטיזציה של שמירת
המידע במערכת הבריאות פוגעים ביכולת לשיתוף מהותי של מידע בין הגורמים השונים .היעדר
סטנדרטיזציה פוגע ביכולת לשלב ,לנתח ולהצליב מידע ממקורות שונים .היעדר האחידות בטרמינולוגיה
מצריך תרגום של הנתונים מארגון אחד לאחר ומצריך משאבים והשקעה של מערכת הבריאות וצרכני מידע
נוספים במטרה להפיק ערך מהמידע.
( )5אינפורמציה חסרה לצרכני המידע – צרכני המידע פועלים בסביבה של אינפורמציה חסרה לגבי האופן שבו
מידע בריאות יכול לעמוד לרשותם והמגבלות שיחולו על השימוש בו ולכן אינם יכולים לקבל החלטות
באופן מושכל ויעיל .הידע של צרכני המידע אודות המידע הקיים בארגונים השונים מבוסס על היכרויות
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וקשרים אישיים עם בעלי תפקידים בארגונים שיש להם נגישות למידע .צרכן מידע ללא קשרים כאלו עומד
בעמדה נחותה משמעותית ,מפני שהוא לא נחשף לכלל האפשרויות המחקריות.
( )6חסמים רגולטוריים – הרגולציה הקיימת על השימוש במידע בריאות בישראל מקשה על היכולת לייצר
שיתופי פעולה במידע ,בעיקר בעקבות מנגנונים ותהליכים מסורבלים הנדרשים לאישור השימוש במידע,
בדגש על מידע גנטי ,ובעקבות רגולציה של קניין רוחני בבתי החולים הממשלתיים שמעמידה אותם בעמדה
לא תחרותית ביחס לארגוני בריאות אחרים.
הרגולציה הקיימת אינה מגדירה באופן ברור את התנאים לשימוש במידע בריאות מותמם ולשיתופו לצרכי
מחקר .כתוצאה נוצרות עלויות עסקה גבוהות הקשורות להתדיינות משפטית ממושכת לצורך אישור
שימושים פנים ארגוניים והתקשרויות עם גורמים חיצונים .כמו כן ,חברות מסחריות נמנעות לעיתים
משימוש במידע ישראלי ,מתוך חוסר ודאות לגבי עתיד הרגולציה ויכולתן העתידית להשתמש במידע
ולהפיק ממנו רווחים.

 .6.1תמריצים
יש לשמר את התמריץ האינהרנטי לשימוש ולשיתוף מידע בריאות ולהגביר אותו.
מומלץ להשקיע בצורה נרחבת בתמרוץ השימוש והשיתוף במידע בריאות ,לטווח קצר עד בינוני ,במטרה לייצר
בסיס איתן שידחוף את הארגונים להתנהג באופן יעיל יותר וליצור אינרציה מתמשכת לשימוש ושיתוף במידע
בריאות.
מנגנון התמרוץ צריך ליצור מעגל המזין את עצמו ,בסיס המאפשר לארגוני הבריאות להפיק תועלת משימוש
עצמי במידע ותועלת ורווחים משיתופי פעולה .ככל ששיתופי הפעולה יגברו ,יכולות הארגונים ישתפרו והצורך
בתמרוץ יתמקד בעיקר בהגנה משפטית על מעבירי המידע שיפעלו בהתאם לכללי הרגולציה ובמימון וסיוע
בשיתופי פעולה עם גורמים מעוטי משאבים כמו אקדמיה וחברות הזנק.
התמריצים צריכים לסייע גם לארגוני בריאות בעלי פוטנציאל להפוך לשחקנים משמעותיים ,בדגש על קופות
החולים הקטנות ובתי החולים ,כולל תמרוץ שיתוף מידע ביניהם ,על מנת לייצר מאסה קריטית של מידע
שתוכל להתחרות במידע הקיים בארגונים שכבר עוסקים בתחום.
הגברת התחרות בין ארגוני הבריאות בישראל כיצרני וספקי נתוני בריאות תביא לפיתוח מידע בתחומי מומחיות
ייחודיים בארגונים שונים ,תעודד את ארגוני הבריאות להציע שירותים נלווים לביצוע מחקר בנתונים ,תביא
לפיתוח יכולות ייחודיות לפיתוח מוצרים בארגוני בריאות שונים וכדומה.
עידוד התחרות בין יצרני המידע ומתן תמריצים חיוביים להרחבת השימוש הוולונטרי במידע בריאות וקידום
שיתופי פעולה נוספים ,יביאו להרחבת שיתופי הפעולה והשימושים במידע ,לשיפור באיכות הרפואה ובדרך זו
הציבור יזכה ליהנות מתועלות השימוש במידע.
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התמריצים צריכים להינתן על מנת להשיג שתי מטרות עיקריות:
( )1הגדלת התועלת שיראה ארגון בריאות מהשיתוף בנתונים ובמידע.
( )2הקטנת העלויות שיהיו לארגון בריאות על מנת לאפשר את השיתוף (הן עלויות ראשוניות לבניית תשתיות
מתאימות ,והן עלויות שוטפות) והקטנת הסיכון שיראה הארגון משיתוף כזה.
התמרוץ צריך להתמקד בהנגשת כלים טכנולוגיים ומימון לתקופות מוגבלות ,שיאפשרו לארגוני בריאות להקים
ולבסס יכולות להפקת נתונים ומחקר ,וכן לאסוף מידע איכותי באופן אלקטרוני ולהשתמש בו באופן משמעותי
יותר .במקביל ,יש לתמרץ את ארגוני הבריאות לחקור ולעשות שימוש בעל ערך במידע שברשותם ,באופן שישפר
את השירות הרפואי הניתן למטופליהם .התמרוץ צריך להינתן מתוך ראייה לאומית ולהתבסס על עמידה
ביעדים מוגדרים מראש.
להלן מתוארים כיווני פעולה אפשריים לתמרוץ .מובן כי רשימה זו אינה רשימה סגורה וכי יש לבחור את
התמריצים הרלוונטיים ולהתאימם למגבלות המשאבים שיוקצו לתמרוץ ולאופי הנטל שיווצר על יצרני וצרכני
מידע כתוצאה מהרגולציה העתידית:
( )1תשתיות טכנולוגיות להכנת והנגשת נתונים – תימרוץ ארגוני הבריאות והאקדמיה להקמה ושימוש
בתשתיות טכנולוגיות המגנות על המידע ועל פרטיות המטופלים .עידוד הארגונים להשתמש בתשתיות
מחקר לאומיות וליצור סביבות מחקר מאובטחות ועידוד ליצירת יכולות מתקדמות להערכת סיכון
ולהתממה.
( )2סטנדרטיזציה – תימרוץ סטנדרטיזציה של טרמינולוגית קידוד ומבני נתונים במערכות מידע במערכת
הבריאות .תמרוץ זה יהווה תרומה משמעותית ליכולת לקשר את נתוני הבריאות בישראל לצרכים
מחקריים .תמרוץ זה יכול להתבצע במספר מהלכים מקבילים :תגמול על עמידה של ארגון בריאות
בסטנדרטים מוגדרים ,מימון לאומי של שינוי שיטות הקידוד ומבני הנתונים במערכות המקור לסטנדרט
מוגדר ,מנוע תרגום לאומי שיאפשר לקשר בין צורות הקידוד השונות בארגוני בריאות.
( )3כח אדם – תמרוץ העסקת כח אדם הנדרש להפקה ,הכנה ,טיוב והנגשה של נתונים לגורמים חיצוניים לצרכי
מחקר ופיתוח תפחית את העלויות של פעולות אלו ע"י ארגוני בריאות.
( )4תמרוץ שיתופי פעולה המבוססים על מחקר בנתונים – תגמול על שיתוף נתונים ו/או שיתופי פעולה
בנתונים י דחוף את ארגוני הבריאות להגדיר תהליכים ארגוניים ,טכניים והתקשרותיים הנדרשים .התמרוץ
צריך לעודד את יצירת תהליכים אלו ותהליכים מובנים לזיהוי הזדמנויות ,לפיתוחן ומינופן לכדי מוצרים
או תהליכים בעלי ערך .הניסיון שייצבר ישפר את תהליכי ההתקשרות עם ארגוני הבריאות לאורך זמן
ויקצר את תהליך המשא ומתן טרם פעילות מחקרית .כך למשל ניתן לספק לארגוני בריאות מענקים עבור
עמידה ביעדי שיתוף פעולה מוגדרים עם גורמים בעלי משאבים מוגבלים שהפיקו ערך מהמידע ,בדגש על
חוקרים באקדמיה וסטרטאפים ,ומחקרים שבוצעו תוך הצלבת מידע ממספר ארגוני בריאות.
( )5תשתיות מחקר לאומיות – תשתית ה Big Data-המוקמת במשרד הבריאות תהיה זמינה לשימוש וולונטרי
של כלל ארגוני הבריאות בישראל וצפויה להוות תמריץ לארגונים שאין ברשותם יכולות מתקדמות לחקר
נתונים .התשתית תאפשר לארגונים להשתמש בכלים המתקדמים ביותר לאבטחה ,התממה וניתוח נתונים,
מבלי שיידרשו להשקיע בהקמת תשתיות טכנולוגיות .התשתית תוכל לשמש גם להצלבה וקישור של נתונים.
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( )6מסלולי התקשרות אקדמיים – פיתוח מסלול התקשרות ייחודי של הסכמי מסגרת בין ארגוני בריאות לבין
מוסדות אקדמיים ומוסדות מחקר לשלבים טרום מסחריים ,באופן המסדיר את התשלום בעבור השימוש
ואת נושאי הקניין הרוחני .באופן זה ,חוקרים יוכלו לקבל גישה נוחה למידע בעלות הוגנת ,ארגוני בריאות
יוכלו להפיק ערך משיתוף הפעולה המחקרי והציבור ירוויח מפרסומים מדעיים המקדמים את הרפואה ואת
הניהול של מערכת הבריאות.
( )7איגודים לשיתוף פעולה – שימוש והתאמה של מנגנונים קיימים של הרשות לחדשנות (כמו חממות
טכנולוגיות ,מאגד ,איגוד משתמשים וכד') ,המאפשרים למספר ארגונים להתאגד למטרות מסוימות .כלים
אלו מאפשרים להבנות פרויקטים של שיתוף פעולה וולונטרי בין גורמים מתחומים שונים ,למען מטרות
משותפות ,תוך חלוקת הסיכון הכרוך בפיתוח בין הארגונים השונים.
( )8שירותי תיווך בין ארגוני בריאות לצרכני מידע – גופים רלוונטיים יוכלו למשל להחזיק קטלוג שקוף ועדכני
של סוגי המידע הקיימים בארגונים השונים ולהציע שירותי תיווך וסיוע לצרכני המידע בתהליך ההתקשרות
עם ארגוני הבריאות ואף כלים הנדרשים לניתוח המידע .גופים אלו יוכלו לאפשר לצרכנים להתגבר על פערי
האינפורמציה .אלו יוכלו גם לסייע לארגונים להביא למודעות ולהכשיר לבבות בקרב אנשי הצוות בארגון
הבריאות לגבי החשיבות של שיתוף מידע והכנסת חדשנות ,לספק הכשרות לארגוני הבריאות בנוגע לשיתופי
פעולה עם חברות הזנק וכדומה.
( )9מאגר מידע לאומי שיועבר אליו מידע באופן וולונטרי – תשתית ה Big Data-במשרד הבריאות יכולה
לאפשר הקמת מאגר לאומי שארגוני בריאות יוכלו להזין אליו נתונים בסטנדרטיזציה אחידה אחת
לתקופה .ניתן לקבוע כללים שיאפרו גישה לנתונים במאגר בזמינות גבוהה ובעלות סבירה לחוקרים.

 .6.2רגולציה של מסחור וקניין רוחני
ככלל ,בשלב זה מומלץ שהזכויות בקניין הרוחני ,התמלוגים וזכויות השימוש בתוצרי המידע יקבעו בין יצרן
וצרכן המידע.
להתערבות רגולטורית במסחור תוצרי המידע יש פוטנציאל לפגוע במוטיבציה להשתמש במידע ולהרתיע יצרני
מידע מלהנגיש מידע.
אולם ,חשוב להדגיש כי בשלב זה תמונת המצב של ההסדרים הקיימים בעסקאות שבוצעו בשנים האחרונות
איננו נגיש לקובעי המדיניות ובחינה של תמונת מצב זו ייתכן ותעלה צורך להתערבות בהסדרים הכלכליים בין
ספקי המידע לצרכני המידע.
מומלץ להמשיך לבחון את הצורך במעורבות רגולטורית במסחור מידע ונתונים שמקורם במערכת הבריאות
בהתאם להתפתחויות בשטח .באופן ספציפי יש לבחון ,לכל הפחות ,את הדרישות המסחריות של ארגוני בריאות
עבור שימוש בנתונים שנאספו אגב טיפול ,בדגש על דרישות הנוגעות לתמחור ,לזכויות בקניין רוחני ,לזכויות
בעלות בחברה ( )Equityולתמלוגים הנוגעים לתוצרי השימוש בנתונים.
יש להגדיר אמצעים להגברת השקיפות מצד ארגוני בריאות כלפי הרגולטור בנוגע להסכמים ותנאים מסחריים
הנוגעים לשימוש בנתוני בריאות.
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שקיפות בנושא זה תאפשר לרגולטור לקבל תמונה ברורה יותר על הנעשה בשטח לאורך זמן ותאפשר להתאים
את הרגולציה בנושאים אלו לצרכים של המשתמשים השונים ושל ארגוני הבריאות .כך הרגולטור יוכל להסיר
ביורוקרטיה מיותרת או להקשיח את תנאי הרגולציה ,בהתאם לצורך.
הרגולטור יוכל למשל למדוד ולפרסם את כמות המחקרים שהתבצעו במידע שברשות ארגונים שונים ,את כמות
החוקרים שקיבלו גישה או את כמות המאמרים שפורסמו בעקבות שיתופי פעולה .במסגרת זו ניתן גם לתת
מענקים לארגונים שיראו שיפור בנושא ,שיעמדו ביעדים מוגדרים מראש או שיצטיינו בו לאורך זמן.
המדידה והמענקים יוכלו ליצור תחרות בין מכוני המחקר בארגוני הבריאות ויהוו תמריץ להנגשת נתונים
לחוקרים חיצוניים .כמו כן ,מנגנון של שקיפות ייצר תמונת מצב על החסמים שקיימים בשוק .כמו כן ,מנגנוני
שקיפות יוכלו לאפשר לזהות מצבים שבהם ארגון מסרב להעניק גישה למידע לגורמים מסוימים מסיבות שאינן
מוצדקות.
על מנת לפתור את בעיית האינפורמציה של צרכני המידע ,יש להגדיר כללי שקיפות לגבי סוג ואיכות המידע
הקיים בארגוני הבריאות השונים.
על מנת להבטיח כי מחזיק בנתוני בריאות ממצה את הפוטנציאל הגלום במידע שברשותו ,יש להבטיח תהליך
קבלת החלטות נאות בארגון במסגרת תהליך עבודה מול צרכן המידע.
תהליך עבודה שכזה נכון שיכלול חובת מתן מענה מנומק לצרכן שבקשתו נדחתה .מענה זה חייב שיהיה חתום
על ידי מנהל בכיר בארגון שאיננו אחראי באופן ישיר על יחידת המחקר שלו.
באופן זה ,צרכני המידע יוכלו לבחור באופן מושכל את הארגון שהם מעוניינים ליצור איתו שיתוף פעולה,
היעילות והתחרותיות בשוק מידע הבריאות תגבר .ניתן למשל ,להנגיש קטלוג עדכני המרכז את המידע והנתונים
השונים הקיימים בארגונים ,מבלי לפגוע ביכולת הארגונים להגן על סודות מסחריים.
בלעדיות לשימוש בנתונים שנאספו כחלק מטיפול רפואי שוטף תתאפשר רק כאשר מידע בריאות נאסף לפי
בקשת גורם חיצוני לארגון בריאות ,במימונו או תוך השקעה מצדו במסגרת שיתוף הפעולה .במצב זה יהיה
ניתן להעניק בלעדיות לתקופה של עד  18חודשים מיצירת המידע.

יש למנוע מצבים בהם קיים סיכון שהתקשרות של ארגון בריאות עם גורמים מסחריים תשפיע על הטיפול
הניתן בארגון לרעה.
למשל ,למנוע העדפה של ארגון בריאות לשימוש בתרופה או אביזר רפואי של חברה מסוימת כחלק מהסכם שבו
החברה מקבלת גישה למידע של ארגון הבריאות.
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נספח א' -
רשימת חברי הוועדה
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רשימת חברי הוועדה (לפי סדר א-ב):

ד"ר בעז לב ,נציב קבילות הציבור למקצועות הרפואיים – יו"ר הועדה
פרופ' אליק אברהם ,המנהל המדעי ,המכון הלאומי לחקר מדיניות בריאות
עו"ד טליה אגמון ,סגנית בכירה ליועצת המשפטית ,משרד הבריאות
מר יובל אדמון ,המועצה הלאומית לכלכלה
ד"ר אורלי ויינשטיין ,ראש החטיבה למרכזים רפואיים ממשלתיים ,משרד הבריאות
פרופ' אבי ישראלי ,המדען הראשי ,משרד הבריאות
מר רן כהן ,נציג ציבור
גב' שירה לב עמי ,מנהלת האגף לבריאות דיגיטלית ומחשוב ,משרד הבריאות
פרופ' אפרת לוי להד ,יו"ר משותף של המועצה הלאומית לביו אתיקה
ד"ר ספי מנדלוביץ ,ראש מטה מנכ"ל ,משרד הבריאות
גב' רוני ספיר ,ראש תחום בריאות דיגיטלית וארכיטקטורה ,משרד הבריאות
מר שלמה פשקוס ,רכז מו"פ והשכלה גבוהה ,אגף התקציבים ,משרד האוצר
מר ניר קידר ,סמנכ"ל בכיר לתכנון אסטרטגי וכלכלי ,משרד הבריאות
גב' עינב שימרון ,סמנכ"לית הסברה ויחסים בינלאומיים ,משרד הבריאות
ד"ר יאיר שינדל ,ראש מטה ישראל דיגיטלית
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נספח ב' -
מילון מונחים
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מונח

הגדרה

נתוני בריאות
)(Health Data

נתונים רפואיים ומנהליים ,גולמיים או מעובדים ,שנאספו אגב או כחלק מטיפול או שירות
רפואי או במסגרת ניסוי רפואי ,ואשר יש בהם לגלות מידע בריאות.

מידע בריאות
()Health Information

מידע אודות מצבו הבריאותי והתנהגותו של אדם בהקשרים בריאותיים ו/או אודות
הטיפול והשירות הרפואי הניתנים לו.

שימוש ראשוני בנתוני
בריאות )(Primary Use

שימוש בנתוני בריאות שנאספו מהפרט או למענו ,לצורך מתן הטיפול או השירות הרפואי
לאותו הפרט.

שימוש משני בנתוני
בריאות )(Secondary Use

שימוש בנתוני-בריאות שאינו בגדר 'שימוש ראשוני'.

מידע רגיש במיוחד
)(Sensitive Data

מידע המכיל פרטים רגישים אודות אדם ,שקיימת לגביהם התייחסות מיוחדת בחוק.
לדוגמא :נשאות  ,HIVהפסקות היריון ומחלות נפש.

מידע מזוהה
)(Identified Data

מידע המאפשר לזהות פרט שהמידע הוא אודותיו מבלי להצליבו עם מידע נוסף.

מידע מותמם
)(De-identified Data

מידע שעבר תהליך התממה ,תהליך המביא להפחתת היכולת לזהות את הפרטים שהמידע
הוא אודותיהם.

מידע אגרגטיבי
)(Aggregated Data

מידע שהוא סיכום של מידע שמקורו במספר פרטים ושרמת הפירוט (גרנולריות ,גירעון)
שלו מביאה לכך שהסבירות לזיהוי פרט ייחודי מתוכו היא מזערית.

הציבור
)(Public

כלל אוכלוסיית מדינת ישראל.

הסכמה
)(Opt in

קבלת הסכמה מדעת של הפרט לשימוש בנתוני בריאות אודותיו.

סירוב
)(Opt out

הענקת זכות סירוב לפרט לשימוש משני בנתוני בריאות אודותיו.

פטור מהסכמה  /היעדר
צורך בהסכמה
)(Exemption

שימוש בנתוני בריאות אודות פרט ללא צורך בהסכמתו ומבלי לאפשר לו לסרב לשימוש
זה.
מטרות לשמן נעשה שימוש משני בנתוני בריאות ,לצרכים פנים ארגוניים או בין-
ארגוניים:
א .מטרות שימוש הכרחיות למתן טיפול או שירות רפואי ,ובכלל זה:

מטרות שימוש משני
בנתוני בריאות

•

בקרה על איכות טיפול ושירות – אימות ובקרה של הנתונים הקיימים אודות
איכות הטיפול או השירות.

•

שיפור איכות טיפול ושירות – תהליך המוודא שטיפולים ושירותי בריאות
מבוצעים בהתאם לסטנדרטים מוגדרים ,כולל פניה אל מטופל בהתאם לצורך
ולשיפור הטיפול או השירות הניתן לו.

•

תהליכים תפעוליים – שימושים שונים בנתוני בריאות כגון למידה וסטטיסטיקה
שוטפת ,שאינם חלק ממתן הטיפול או השירות הישיר במטופל אך נדרשים
לקיומם.

•

התחשבנות בין ספק למבטח – התחשבנות כזו יכולה להיות כוללנית או פרטנית.
ייתכן שימוש בנתונים כלליים שאינם מזוהים לצורך מדידת כמויות הנדרשות
להתחשבנות בין נותן שירותי בריאות לגוף המממן את השירות ,או שימוש
בנתונים מזוהים עבור התחשבנות הנדרשת אודות מטופל ייחודי.

34

•

חקירה או איסוף מידע אפידמיולוגי – איסוף מידע אפידמיולוגי מאפשר לאתר
מגמות בתחלואה ,כולל תחלואה חריגה ,ומטרת החקירה האפידמיולוגית היא
לברר מה הסיבות למגמות אלה וכיצד ניתן למנוע התפשטות ,החמרה או סיכון
למחלה.

ב  .מטרות שימוש שאינן הכרחיות באופן ישיר למתן טיפול או שירות רפואי:

בעלי עניין בהקשר
לנתוני בריאות
)(Stakeholders

•

מחקר – תהליך שמטרתו גילוי והרחבת הידע האנושי באמצעות בדיקה שיטתית
של מידע על מנת להפיק ידע חדש .מטרת המחקר יכולה להיות יישומית או
אקדמית או למטרות מדיניות בריאות.

•

קביעת מדיניות בריאות ,הערכת מדיניות בריאות ושיפור מדיניות בריאות –
מחקר בנתוני בריאות במטרה להגיע לתובנות אשר תשפענה על מדיניות בריאות.

•

שימושים שיווקיים במידע מזוהה – איתור אוכלוסיית יעד לתוכן שיווקי של
שירות או מוצר שאינו חלק מהטיפול שאוכלוסייה זו זכאית לו ,ופנייה אל אנשים
מתוכה באופן ישיר .לדוגמא ,פניה אל מטופל לשם הרחבת סל השירותים הניתן
לו בתשלום נוסף (כגון במסגרת השב"ן).

•

שימושים שיווקיים במידע מותמם – אפיון מגמות באוכלוסייה במטרה להשפיע
על האופן שבו ישווק שירות או מוצר למטופל ,שאינו חלק מטיפול שהמטופל זכאי
לו.

•

שימוש ברשומה לצרכים משפטיים – שימוש בנתוני בריאות מזוהים כחלק
מתהליכים משפטיים או שימוש בנתוני בריאות שאינם מזוהים על מנת להוכיח
טענה משפטית.

•

הנגשת נתוני בריאות לציבור – פרסום נתוני בריאות לציבור הרחב ,לכל מטרה.

•

מחזיקי נתוני בריאות )– (Health Data Custodians
המחזיקים בנתוני בריאות.

•

ספקי נתוני בריאות ) – (Health Data Providersגופים או פרטים הנותנים גישה
לנתוני בריאות המצויים ברשותם לגופים או פרטים.

•

צרכני נתוני בריאות ) – (Health Data Consumersגופים או פרטים המעוניינים
בקבלת גישה לנתוני בריאות.

•

קובעי מדיניות בריאות ) – (Health Policymakersגופים ציבוריים וגופים
האוספים נתוני בריאות אגב או כחלק מטיפול או שירות רפואי ,המשתמשים
בנתוני בריאות לצורך קביעת מדיניות בנושאי בריאות.

•

ארגון בריאות – מטפל ,מוסד רפואי ,נותן שירותים ,קופת חולים ,בית חולים וכל
גורם אחר המחזיק מידע רפואי מזוהה עקב אחריותו לטיפול במטופלים.
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גופים או פרטים

נספח ג' -
רקע
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 .1שימוש בנתוני בריאות ונתוני עתק
מידע ומדידה ,שהם הבסיס למחקר ,תמיד היו מרכיבי יסוד של המדע .התהליך המדעי המסורתי כלל הגדרה של השערת
מחקר ובחינתה באופן מדעי על ידי תצפית אמפירית .כיום ,בעידן נתוני העתק ) ,(Big Dataמתפתחות יכולות מחשוב
מתקדמות וטכנולוגיות למידה חישובית ,המאפשרות שימוש במאגרי מידע גדולים לעיצוב תהליכים מדעיים מסוג חדש.
תהליכים אלה מבוססים על גילוי פנימי של ממצאים בהסתמך על זיהוי דפוסים ומתאמים במידע עצמו ,ללא קביעת
היפותזה ראשונית .חשיבות המידע הדיגיטלי והיכולות המתקדמות ליצירת מודלים חדשים בתהליכים אלו היא דרמטית
ומצריכה שינוי תפיסתי באופן ההתייחסות לתפקידו של המידע לצרכים מחקריים.
בארגוני בריאות נאספים נתונים רבים ומגוונים אודות המטופלים ,אגב הטיפול והשירות הרפואי הניתנים למטופליהם.
מידע זה כולל נתונים קליניים-רפואיים כמו היסטוריה רפואית ,פרופיל גנטי וכדומה ,אך גם נתונים אדמיניסטרטיביים
אודות המטופלים .זאת בנוסף לנתונים אודות התנהלות ארגוני הבריאות ,כמו נתונים על ביצוע פרוצדורות ,מרשמים,
אורכי תורים וכדומה.
עם התקדמות הטכנולוגיה ,נוצרים מקורות רבים וגדלים לאיסוף מידע בריאות ,כולל על ידי חברות מסחריות .כך למשל,
מידע בריאות נאסף כיום גם על ידי מכוני אבחון ובירור רפואי ,מעבדות ,חברות העושות שימוש במכשור רפואי ,חברות
טכנולוגיה המייצרות מנטרים (סנסורים) לבישים ,חברות פארמה האוספות מידע במהלך ניסויים קליניים ,ועוד.
תחום הניתוח של נתוני עתק הוא תחום טכנולוגי חדש יחסית .ההתייעלות המשמעותית בתחומי העלויות של שמירת
הנתונים והיכולת לעיבוד מקבילי ) ,(Distributed Processingמאפשרת ניתוח נתונים באופן העונה על חמישה אתגרים:
( )1כמויות גדולות מאוד של נתונים ) – (Volumeעד מספר  Petabytesואף יותר.
( )2כניסת מידע בקצב מהיר למאגר מידע ) – (Velocityוקבלת החלטות בזמן אמת.
( )3מידע מסוגים שונים ) – (Varietyאפשרות לאסוף מידע לא מובנה .לרבות מידע מקודד ,טקסטואלי ,קבצי קול,
וידאו ,דימות וכדומה.
( )4רמות דיוק שונות ) – (Veracityאפשרות לשקלל אל תוך החישוב רמות שונות של דיוק ושל אימות.
( )5יצירת ערך מחקרי ) – (Valueיכולת למקד את המערכת בתחומים ובתובנות שהתועלת המחקרית שיביאו לציבור
היא הגבוהה ביותר.
תפיסת נתוני העתק מהווה גישה חדשה למחקר המדעי הרפואי .יש לה פוטנציאל לתועלות רבות חדשות ,אך היא דורשת
שינוי טכנולוגי ומערכתי מקיף בכל הנוגע לאיסוף ,הנגשה וניתוח של נתוני בריאות למחקר .בעוד שהגישה המסורתית
למידע התבססה על מקורות ומאגרי מידע סגורים ,הגישה החדשה מתבססת על מידע ממקורות שונים הזורם באופן מידי
למערכות רבות .מקורות אלה כוללים גם מקורות מידע מחוץ לתחום הרפואה שיש להם השפעה על מצב בריאותו של
אדם ,כמו מידע על זיהום אוויר ואיכות סביבה.
בעוד שתהליך המחקר המסורתי היה מבני ,חזרתי וליניארי ,התהליך החדש הוא איטראטיבי ,חסר מבנה ידוע מראש
ומבוסס על גישוש וגילוי .שינויים אלה מאפשרים תהליכי גילוי חדשים לחוקרים ,שבבסיסם מספר רב של ניתוחים
מבוססי ניסוי וטעייה .ההנחה היא שתפיסת מחקר זו צפויה להוביל לתגליות פורצות דרך שיאפשרו ,בין היתר ,לפתח
טיפולים חדשים ואפקטיביים יותר לריפוי מחלות ואמצעים למניעה ולזיהוי מוקדם ,המותאמים באופן אישי למטופל.
היקף המידע והיכולת לקשר סוגי מידע שונים משפיעה באופן מכריע על היכולת לממש פוטנציאל זה ,ולהשתמש בכלי
הניתוח החדשים לחקר הגורמים המשפיעים על הבריאות ) .(Determinants of Healthלמגוון המידע יש חשיבות ניכרת
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הן לחקר של כל גורם בנפרד והן לחקר יחסי הגומלין ביניהם .לכן הצורך לשתף מידע בין ארגונים ולקשר מידע ממקורות
שונים הולך וגובר.
גם למידע שאינו רפואי באופן ישיר ,ישנה חשיבות רבה להבנת הגורמים המרכזיים המשפיעים על הבריאות של פרטים
ואוכלוסיות .שילוב המידע הקיים במערכת הבריאות עם מידע גנטי ,סביבתי ,התנהגותי וסוציו-אקונומי וכן מידע הנאסף
ממנטרים ומוצרים לבישים וכו' ,צפוי לאפשר קפיצה משמעותית במחקר ובטיפול הרפואי ,זאת בין השאר ,מפני שהוא
מאפשר לזהות ולנטר את מהלך ההתפתחות של מחלות אצל אנשים בריאים .הפוטנציאל בשילובים אלה מדגיש את
החשיבות הגדולה לקישור ושיתוף מידע ממגוון מקורות.
גישת המחקר החדשה מצריכה הן גישות חדשות ליצירה ,איסוף ובניית נתונים ,והן שיטות חדשות לבניית נתונים,
לאיסופם ולניתוחם .גופים מסחריים ומלכ"רים עוסקים כיום באיגוד ואיסוף מידע בריאות ממאגרי מידע מבוזרים בכל
העולם ,על מנת להנגישו לצרכים מחקריים בתשלום או בחינם .אנו צופים בכניסת שחקנים חדשים לעולם המחקר
הרפואי ,שחקנים שיש ביכולתם לפתח כלים אנליטיים מתקדמים ,כגון ענקיות הטכנולוגיה הבינ"ל וחברות הזנק
העוסקות בבריאות דיגיטלית ובאנליטיקה.
אופי זירת המחקרים החדשה שנוצרה והשחקנים החדשים בתחום נתוני הבריאות מדגישים את העובדה שהיכולת של
חוקרים אקדמיים ושל חברות לנתח את המידע הקיים במערכת הבריאות היא גבוהה לאין שיעור מהיכולת של ארגוני
הבריאות .בנוסף ,יש לזכור שליבת הפעילות של ארגוני הבריאות היא מתן טיפול ושירות רפואי לתושבי ישראל ,ומבחינה
אתית ,זו מחויבותם הראשונית והעיקרית .הפקת תועלת מירבית מנתוני העתק תדרוש להגביר את שיתופי הפעולה בין כל
השחקנים הרלוונטיים ,כדי להשיג שימוש בעל ערך בכלים המתפתחים ולהפיק מנתוני הבריאות את התועלת המרבית,
עבור ציבור המטופלים.
התפתחות השימוש במידע בריאות צפויה לפתח גם את תעשיית הבריאות הדיגיטלית בישראל .הרחבת הגישה לנתונים
עבור חברות שונות ,כגון חברות הזנק ,חברות טכנולוגיה וחברות פארמה תוכל לתרום לביסוס תעשייה ישראלית בתחום
הבריאות הדיגיטלית .ביסוס תעשייה כזו צפוי ליצור מקורות תעסוקה חדשים לאזרחי המדינה .זאת מעבר לכך שכפי
שצוין לעיל ,שיתוף נתונים בין ארגוני בריאות וגופים מהתעשייה צפוי ליצור תועלת רבה למטופלים ולפתח סביבה
המקדמת את בריאות האוכלוסייה בישראל.
מן העבר השני ,השימוש בנתוני עתק טומן בחובו סיכון לזכות לפרטיות .התפתחות היכולות הטכנולוגיות המאפשרות
לאגור מידע בהיקף אדיר ,להצליב את המידע עם מידע ממאגרים שונים ,לערוך חיפוש במידע על מנת למצוא את הקשרים
בין פריטי המידע השונים ,ולמצוא פרטי-פרטים בתוך שברירי שנייה ,מעצימה את הסיכון לפגיעה בזכות לפרטיות .עובדה
זו מביאה להתפתחותן של שיטות התממה ) ,(de-identificationהיוצרות מסדי נתונים שמחד גיסא הם מספיק מפורטים
כדי לאפשר אנליזות מתקדמות ,ומאידך גיסא הם מפחיתים משמעותית את האפשרות לזהות אנשים ספציפיים.
השימוש ב Big Data-מאפשר לייצר כלים שונים המשנים את פני הרפואה כבר כיום:
א.

רפואה וניטור מרחוק ובזמן אמת
ניתוח בזמן אמת של מידע המתקבל מניטור התנהגות בעלת היבטים רפואיים של מטופלים ,לטובת בקרות איכות
וזיהוי מגמות .כמו למשל ניטור והתרעות מרחוק ובזמן אמת על מצבם של חולים כרוניים ,המאפשר ייעול תהליכי
הטיפול והפחתת עלויות.

ב.

ניהול חכם של שירותי בריאות
כלים חכמים לניהול תקציב ותמחור ניהול יעיל של מחלקות וכח אדם ,שיפור האפקטיביות הקלינית ועוד .כמו למשל
יכולת לתקצב מרפאות לפי אפקטיביות הטיפול ולא לפי כמות הטיפולים הניתנים.
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ג.

תוכנות חכמות ומערכות תומכות החלטה
מערכות מבוססות מידע ואלגוריתמים לתמיכה בהחלטות המטפלים ,לשיפור האבחון ,הפחתת טעויות וייעול
תהליכים .כמו למשל מערכת חכמה לפיענוח הדמיות עבור בדיקות .MRI

ד.

כלים חכמים לניהול מחלות ואוכלוסיות
כלים מבוססי מידע לזיהוי מוקדם של אוכלוסיות בסיכון ,ניתוח דפוסי חולי ,התפרצות מחלות ,ופיתוח מדויק ומהיר
יותר של חיסונים ופתרונות רפואה מונעת .שימוש בכלים אלה יכול לאפשר ,למשל ,הפחתה של אשפוזים חוזרים
העולים בראייה עולמית מיליארדי דולרים בשנה.

ה.

פיתוח רפואה אפקטיבית ומותאמת אישית
פיתוח טיפולים ואבחונים המותאמים אישית למטופלים ,באמצעות מידע אישי ומיפוי הגנום אשר צפויים לייצר שינוי
דרמטי באופן שבו ניתנים שירותי רפואה ולסייע בפריצות דרך בפיתוח טיפולים ואבחונים של המחלות הכרוניות
העולות טריליוני דולרים ומביאות לסבל ותחלואה רבים.

ו.

שיפור וייעול תהליכי מחקר ופיתוח קליניים
עבור חברות הפארמה משמש הביג דאטה כחבל הצלה אל מול עלויות הפיתוח הגוברות (השקעה של כ 5-מיליארד
דולר עד לאישור תרופה ב .)FDA-החברות מעוניינות להשתמש במידע על מנת לשפר את יכולות המחקר שלהן ,לייצר
ניהול משאבים אופטימלי ,ולשפר את תהליכי הפיתוח עצמם ,על ידי גיוס מדויק של משתתפים בקבוצות מחקר.

ממחקר שבוצע עבור משרד הבריאות בתחילת שנת  2016על ידי  ,Deloitteעולה כי עידוד התחום במדינת ישראל ויצירת
סביבה מעודדת חדשנות במידע בריאות ,עשוי להוביל להתייעלות במערכת הבריאות השקולה לחיסכון של כ 4-מיליארד
 ₪בשנה ולצמיחה כלכלית למשק הישראלי של כ 31-מיליארד  ₪מדי שנה.
 .2שימוש במידע בריאות בישראל ביחס לעולם
ארגוני הבריאות בישראל מחויבים לתעד את מהלך הטיפול הרפואי ,כחלק מחובתם לתת טיפול רפואי מיטבי למטופלים. ,
תיעוד זה נעשה באופן ממוחשב בחלק מבתי החולים מזה למעלה מ 30-שנה וקופות החולים מתעדות באופן ממוחשב את
הטיפול הרפואי הניתן למעל ל 95%-מהאוכלוסייה בישראל ,בעקבות חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,תשנ"ד.1994-
התיעוד הרפואי בישראל ,שדרש השקעה כלכלית וארגונית מצד ארגוני הבריאות ,לצד פיתוח מערכות ,שיטות תיעוד,
איסוף ושמירה על המידע ,יצר נכסים ייחודיים ונדירים בקנה מידה עולמי של מידע המתועד באופן אלקטרוני .נכסים אלו
כוללים תיקים רפואיים ממוחשבים ומידע אדמיניסטרטיבי הנאספים עשרות שנים .הייחודיות של ישראל בולטת בעיקר
בתיעוד הטיפול הרפואי והרשומות הרפואיות באופן דיגיטלי ,שלא קיים לאורך זמן כה ממושך ובאיכות כזו במדינות
אחרות .עם זאת ,הנגישות בישראל למידע בריאות לצרכי מחקר נמוכה מאוד והפוטנציאל הרב שגלום במידע אינו
ממומש.
דו"ח של ה OECD-מ 2013-בחן את מידת הזמינות והשימוש במידע ממאגרים בתחום הבריאות ב 20-מדינות החברות
בארגון .מהדו"ח עולה שהקישוריות והשימוש השוטף במידע בריאות בישראל היא גבוהה יחסית ,ובפרמטרים שונים
ישראל נמנית עם המדינות המתקדמות ביותר בתחום .עם זאת ,הדו"ח מעיד כי ישראל נמצאת בתחתית הרשימה בכל
הנוגע לזמינות המידע לצרכי מחקר.
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זמינות ושימוש במאגרי בריאות לאומיים
המדד המרכזי בדו"ח המשקלל ממצאים לגבי זמינות המידע ,מאגד את
כלל הפרמטרים שנבחנו ,על מנת לייצר יכולת השוואה בינלאומית.
המדד נבנה משבעה מדדי משנה שכללו ,בין היתר ,את :מספר מאגרי
המידע הלאומיים הזמינים ,שיעור כיסוי של האוכלוסיה ,שליפה
אוטומטית של מידע ממערכת התיקים הרפואיים הממוחשבים ,קידוד
וטרמינולוגיה ועוד .ישראל דורגה במדד זה במקום ה 10-מתוך 21
מדינות ,עם ציון גבוה מהממוצע.
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נגישות מידע בריאות לצרכי מחקר
במדד הבוחן את מידת הנגישות של מידע רפואי אישי לצרכי מחקר
מאושר וסטטיסטיקה ,ישראל דורגה במקום  19מתוך  22מדינות.
הפרמטרים שנכללו לצורך חישוב המדד כוללים :גישה לגופים
למטרות רווח ( ,)0%גישה לגופים בינלאומיים שלא למטרות רווח
( )0%גישה לארגוני בריאות ( ,)50%גישה למידע מזוהה עבור אחראיים
על מאגרי מידע ממשלתיים אחרים ( ,)67%גישה לאוניברסיטאות
וחוקרים (.)50%
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מהדו"ח עולים מספר יתרונות של ישראל ביחס למדינות אחרות:
קיום מספר זיהוי ייחודי ואחיד
ישראל היא אחת מ 16-מדינות  OECDשבהן פרטים משתמשים במספר זהות ייחודי ואחיד אל מול גופים שונים .בישראל
נהוג להשתמש במספר תעודת הזהות כאמצעי זיהוי אחיד ,שמשמש כמעט כל ארגון הנותן שירותי רפואה .מדינות שבהן
ניתן לעשות שימוש במזהה אחיד ,המאפשר לקשר בין מאגרי מידע ,נמצאות ביתרון משמעותי מפני שהן יכולות להצליב
ולקשר נתונים אודות פרטים ממאגרים שונים .במדינות שהדבר לא מתאפשר בהן ,קישור בין מאגרי מידע דורש מערך
סטטיסטי מורכב ,המבוסס על הסתברויות ולא על מידע חד-משמעי.
קישוריות בין מאגרי מידע
בהתאם לממצאים אודות השימוש במזהה אחיד ,ישראל היא אחת מ  12-מדינות  OECDהמקשרות את המידע הרפואי
לאורך כל שרשרת הטיפול הרפואי .הקישור נעשה תודות ליכולת להשתמש במספר מזהה אחיד ,ומתבצע כיום בעיקר
לצרכים טיפוליים ולשמירה על רצף הטיפול.
ריכוזיות מאגרי המידע
ישראל נמצאת מעט מעל הממוצע בשיעור מאגרי המידע הקיימים ומקושרים בה על ידי אותו הארגון .ריכוזיות מאגרי
המידע מפחיתה את הצורך לקשר בין מאגרי מידע קטנים ומבוזרים .בישראל ,כ 70%-ממאגרי המידע הלאומיים בתחום
הבריאות נמצאים באחריות אותו ארגון ,כאשר כ 80%-מקושרים באופן שוטף .עם זאת ,מידת ריכוזיות וקישוריות מאגרי
המידע אינה אינדיקטור יחיד בנוגע לזמינות ושימוש במידע ,התלויה בגורמים נוספים המשפיעים על היכולת לגשת אל
המידע.
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בישראל קיימים יתרונות משמעותיים ,היוצרים נכסי מידע בריאות שלא קיימים במקומות רבים בעולם .עם זאת,
יתרונות אלו נשחקים במהירות מאחר ומדינות נוספות מצמצמות את הפער מול ישראל.
מהדו"ח עולה שישראל אינה ממצה את הפוטנציאל הגלום עבורה במינוף המידע לשימושי מחקר וקביעת מדיניות
במערכת הבריאות .הנגישות למידע בריאות עבור הצוות הרפואי וארגוני הבריאות בישראל כחלק מעבודתם השוטפת ,היא
גבוהה .מנגד ,הנגישות למידע עבור חוקרים באקדמיה או בחברה מסחרית ,המבקשים להשתמש במידע לצרכי מו"פ
ולקשר אותו עם מקורות שונים ,היא מוגבלת .הנגשת מידע הבריאות למחקר והגברת היכולת לקשר בין מאגרי המידע
הקיימים ולשלב אותם עם סוגי מידע נוספים ,צפויה להפיק ערך רב לחוקרים ,למערכת הבריאות ולכלכלה בישראל.
יתרון נוסף של ישראל הוא קיומה של סביבה חדשנית ופעילות יזמית ענפה ,שהביאה לכינויה של ישראל כStart Up -
 .Nationהיקף חברות ההזנק (סטרטאפים) לנפש בישראל הוא הגבוה בעולם והוא שני באופן אבסולוטי רק לעמק
הסיליקון .התרבות בישראל מקדמת ומעריכה חדשנות .תרבות זו מחלחלת גם אל הצוותים הרפואיים ,אשר פתוחים יותר
ממקביליהם בעולם לשימוש בטכנולוגיות חדשות .הנגשת מערכת הבריאות אל סביבת החדשנות הישראלית צפויה להביא
גם היא לקפיצה משמעותית בשימוש הנעשה במידע וליצור ערך רב למערכת הבריאות ולכלכלה.
חלק מארגוני הבריאות השקיעו משאבים רבים ,ציבוריים בעיקרם ,ומאמץ ניכר באיסוף וטיוב המידע ואף מפיקים ממנו
תובנות ותוצרים בעצמם ובשיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים .מנגד ,חלק מארגוני הבריאות משתמשים במידע הנמצא
ברשותם במידה מוגבלת מאוד .השונות באיכות ,בייחודיות ובניצול המידע הקיים בארגוני הבריאות בישראל ,נגזרת
משלושה גורמים מרכזיים:
א.

השירותים הרפואיים הניתנים בארגון
המידע הרפואי נאסף אגב טיפול ,לכן השירותים שארגון בריאות מספק למטופליו משפיעים באופן אבסולוטי על אופי
הנתונים הרפואיים הנמצאים ברשותו .לדוגמא ,בתי חולים כלליים מחזיקים במידע הנאסף במהלך ניטור מתמשך
של חולים מאושפזים וקופות החולים מחזיקות במידע על הטיפול הניתן למבוטחיהן בקהילה .חלק מהארגונים
מספקים שירותי רפואה ספציפיים וחלק מהארגונים מספקים מגוון של שירותים.

ב.

סוג הארגון
סוג הארגון משפיע על כמות המטופלים שהוא נחשף אליהם ,על היקף ועל סוג המידע הנמצא ברשותו .לדוגמא ,קופות
החולים אחראיות לבריאות הכללית של מבוטחיהן ולכן אוספות מידע רב ומתמשך אודותיהם ואילו בתי החולים
אוספים בעיקר מידע אודות אירועים ספציפיים של מטופלים .סוג הארגון משפיע גם על סוגי המידע שמועברים
לארגון הבריאות מארגונים אחרים .למשל ,חלק מהמידע שנמצא ברשות הקופות נאסף על ידן באופן ישיר כחלק
מהטיפול הרפואי בקהילה ,וחלק מהמידע מועבר אל הקופות מספקי שירותים כמו בתי חולים ,מכונים ומרפאות כדי
להבטיח את רצף הטיפול במערכת הבריאות.

ג.

מידת השקעת הארגון באיסוף המידע באופן דיגיטלי ובטיובו
השקעת הארגון בכלים טכנולוגיים לאיסוף מידע משפיעה מאוד על איכות ומגוון המידע הנאסף ועל היכולת
להשתמש בו למחקר ופיתוח .לרוב ,ארגון המשקיע משאבים בפיתוח יכולות לאיסוף ולניתוח מידע מרחיב ומטייב
אותו באופן שוטף .חלק מהארגונים השקיעו משאבים ותקציבים בנושא זה ,במטרה לשפר את הטיפול ,את יכולות
הניהול ואת יכולותיהם לחקור את המידע ולהטמיע חדשנות בארגון באמצעותו .הארגונים שהשקיעו בתחום זה
משפרים כל העת את המידע הנמצא ברשותם ואת יכולתם לאסוף מידע .השקעה זו הובילה ליצירת מאגרי מידע
גדולים וייחודיים בקנה מידה בינלאומי במספר ארגוני בריאות.
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 .3חקיקה בנוגע לפרטיות בישראל
הזכות לפרטיות היא מזכויות היסוד של הפרט במשטרים דמוקרטיים וכפי שאף נקבע לא אחת בפסיקה" ,מהחשובות
שבזכויות האדם בישראל" .חוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו מעגן את הזכות לפרטיות בישראל ,המקבלת פירוט בחוק
הגנת הפרטיות ,התשמ"א .1981-מעבר להגנה הכללית שבחוק הגנת הפרטיות ,סוגיות הקשורות לזכות לפרטיות בשימוש
במידע רפואי מוסדרות בחקיקה ייחודית ,כגון חוק זכויות החולה ,תשנ"ו ;1996-חוק טיפול בחולי נפש ,תשנ"א;1991-
וחוק מידע גנטי ,תשס"א .2000-חוקים אלו שכוללים מגבלות על שימושים אפשריים במידע הנוגע לצנעת חייו של אדם
ולמצבו הבריאותי.
ההגבלות החוקיות חלות על אופן ומטרות השימוש במידע ועל העברתו הלאה ,ומחייבות שרמת הסיכון לדליפת המידע או
לפגיעה במידע תופחת ככל הניתן .הזכות לפרטיות נובעת גם מתוך תפיסת קיומה של אוטונומיה של הפרט לגבי מידע
אישי הנוגע אליו ,שנאסף למטרות שונות ויכולתו לשלוט על השימוש הנעשה בו .לכן ,לזכות זו גם יש השלכות על אופן מתן
ההסכמה של הפרט לשימושים השונים במידע שנמסר על ידו או שנאסף אודותיו.
להלן מפורטים הכללים העיקריים לשמירה על הזכות לפרטיות המוחלים על מחזיקי מידע בריאות בישראל ,באמצעות
חוק הגנת הפרטיות וחוק זכויות החולה:
עוד בטרם הוכרה הזכות לפרטיות כזכות חוקתית ,עוגנה הזכות לפרטיות בחקיקה פרטיקולארית בחוק הגנת הפרטיות,
אשר קובע חובה חוקית לשמירה על פרטיות הזולת .החוק מגדיר פעולות שונות ,שאינן בגדר רשימה ממצה ,המהוות
פגיעה בפרטיות .בכך נכללות ,בין היתר :הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין או בהסכם (סעיפים  ,))8(-)7(2שימוש
בידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם שלא למטרה שלשמה נמסרה (סעיף  ,))9(2ופרסומו של עניין הנוגע למצב בריאותו של
אדם (סעיף  .)))11(2כפי שהוזכר לעיל ,חוק הגנת הפרטיות מגדיר מידע הנוגע למצבו הבריאותי של אדם ,כ"מידע רגיש"
(סעיף .)7
פרק ב' לחוק קובע כללים ביחס למידע השמור במאגרי מידע ממוחשבים .לפי החוק ,מאגרים המכילים מידע רגיש או
מוגבל (ומידע בריאותי בכלל זה) חייבים ברישום ,וסוגים מסוימים של מאגרים חייבים בחובות נוספות כגון מינוי ממונה
אבטחת מידע .פרק ד' מגדיר כללים להעברת מידע בין גופים שהוגדרו כגופים ציבוריים בחוק (כגון משרדי ממשלה
ורשויות מקומיות) ובצו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים) ובהם גורמים במערכת הבריאות ,כגון קופות החולים
ובתי חולים ,וכן מוסדות אקדמיים .בהיעדר איסור בחקיקה או בעקרונות אתיקה מקצועית גופים ציבוריים רשאים
במצבים מסוימים העומדים בתנאי החוק להעביר מידע עם פרטים מזהים לגופים ציבוריים אחרים לצורך מילוי תפקידם,
בכפוף לבחינה ולאישורים של ועדות העברת מידע המוגדרות בחוק.
חוק זכויות החולה קובע זכויות המוקנות למטופל וחובות כלליות לשמירה על כבודו ,פרטיותו והסודיות הרפואית שלו.
הנחת היסוד בחוק היא ששמירת הסוד הרפואי היא אינטרס של המטופל ונועדה לשרת את טובתו .יחד עם זאת ,למטופל
יש אינטרס נוסף המעוגן בחוק זכויות החולה ,לקבלת טיפול רפואי נאות והמשך טיפול נאות במעבר בין מטפלים (סעיפים
 5, 7ו .) 8-טיפול רפואי נאות מצריך לעיתים קרובות זרימה של מידע בין גורמים שונים .ראשית ,בין מטפלים לצורך
הטיפול במטופל ,ושנית בין מטפלים לגורמים אחרים– למטרות כגון בקרת איכות שירותי הרפואה ,קידום הרפואה
בכללותה ,שיפור השירותים לציבור בתחום הבריאות וכדומה.
לכן ,חוק זכויות החולה מונה בסעיף  20מצבים בהם מטפל רשאי למסור מידע רפואי אודות מטופל לצד שלישי גם ללא
הסכמת המטופל ,ובהם :העברת מידע למטפל אחר לצורך טיפול במטופל (סעיף  20א( ,))3לצורך עיבוד המידע ,תיוקו או
דיווח עליו על פי דין (סעיף  20א( ,))6והעברת מידע לצרכי מחקר ,בתנאים שיקבע שר הבריאות ובלבד שלא נחשפו פרטים
מזהים של המטופל (סעיף 20א( .))7עד היום ,שר הבריאות לא עשה שימוש בסמכותו לפי סעיף (20א)( )7לקבוע תנאים
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להעברת מידע לצרכי מחקר .החוק קובע כי מסירת מידע בנסיבות אלה תיעשה רק במידה הנדרשת ,ותוך הימנעות מרבית
מחשיפת זהותו של המטופל (סעיף ( 20ב)).
הקו המנחה העולה מן המצב החוקי הקיים הוא שלמעט המקרים הקבועים כחריגים בחוק ,יש צורך בהסכמה חופשית
ומדעת של הפרט לשימוש או העברה של מידע אודותיו כאשר המידע הוא מזוהה ,ואין צורך בהסכמה כזו כאשר המידע
אינו מזוהה .המחוקק יצא מנקודת הנחה שיש מידע שאיננו מזוהה כלל .הנחה זו אינה תקפה באופן מוחלט כיום ,אם כי
ברור שישנן דרגות של יכולת זיהוי.
 .4התממה )(De-Identification
ישנם שלושה גורמים עיקריים המגבירים את היכולת לזהות מידע אודות פרט במסד נתונים:
( )1קיום ערכים ייחודיים המאפשרים זיהוי חד-חד ערכי של הפרט באמצעות ערך של משתנה או צירוף של כמה ערכי
משתנים.
( )2זמינות של מידע נוסף אודות הפרט במאגרי מידע נוספים ,המאפשר לייצר זיהוי חד-חד ערכי תוך הצלבת הנתונים.
( )3קיומו של נתון אודות הפרט הנשאר קבוע לאורך זמן.
חלק ניכר מהשימושים המשניים בנתוני בריאות ניתנים לביצוע ע"י שימוש בנתונים לא מזוהים .עם זאת ,ההתקדמות
הטכנולוגית מובילה לכך שלא ניתן להתייחס לנתונים כאל בלתי מזוהים לחלוטין .בהינתן מוטיבציה לזיהוי הנתונים,
משאבים מתאימים ומידע ממקורות נוספים ,לא ניתן לשלול לחלוטין את האפשרות לזיהוי מחדש ) (reidentificationשל
פרט וקישורו למידע שהוסרו ממנו פרטים מזוהים .לכן כיום מושם דגש על תהליך של הפחתת היכולת לזיהוי נתונים –
תהליך הנקרא התממה ).(De-Identification
קיימות מספר שיטות התממה המצמצמות את היכולת לזיהוי המידע המיוצג במסד נתונים .לדוגמא :השמטה של עמודה
מבסיס הנתונים ,החלפת חלקים של מאפיין אודות הפרט ,החלפת ערך ספציפי בטווח של ערכים ,ועוד .לכל שיטת התממה
יש יתרונות וחסרונות הבאים לידי ביטוי ברמת דיוק המידע ,ביכולת להצלבתו עם מידע נוסף ,בתנאי הסף ההכרחיים
לשימוש במידע ועוד.
אופן ומידת ההתממה צריכים להיות כאלו המאזנים בצורה מיטבית בין הזכות לפרטיות לבין היכולת להפיק תועלת מן
המידע .לרוב ,ככל שרמת ההתממה מחמירה יותר והנתונים מכלילים יותר (כלומר מכילים מגוון מצומצם יותר של
פרופילים של פרטים) ,ערכם המחקרי של הנתונים יורד .מצד שני ,אין הצדקה לחשיפת נתון מזהה כאשר הפגיעה
בפרטיות עולה על התועלת הצפויה מהשימוש במידע .מעבר לכך ,אין הצדקה לחשיפת נתון מזהה כאשר אין בכך הכרח
לצורך ניתוח הנתונים.
על מנת לאפשר מחקר בנתונים באופן המצמצם את היכולת לזהות את הפרטים שהמידע אודותיהם כלול במסד הנתונים,
יש צורך לייצר עבור כל מחקר ,מסד נתונים ייחודי שעבר תהליך התממה בהתאם למחקר הספציפי .מסד הנתונים נוצר
באמצעות חיתוך "פרוסת" מידע מתוך מאגר המידע המקורי .המסד שנוצר מכיל נתונים אודות אוכלוסייה ספציפית מתוך
מאגר המידע המקורי ומפרט עליהם רק את הנתונים הרלוונטיים לאותו מחקר .במידה והמאגר המקורי הוא מזוהה,
מסירים מהמסד פרטים מזהים .בכל מקרה ,ראוי שמשתנים נוספים שעשויים להביא לזיהוי יעברו התממה נוספת ויעוותו
באופן המקשה לזהות את הפרטים.
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במסגרת הכנת מסד נתונים מותמם למחקר ,קיימים שני מצבים שבהם יש צורך בחשיפה לנתונים מזוהים:
()1

כאשר לא קיים מאגר מידע ממוחשב – יש צורך לעבור על תיקים רפואיים קשיחים מזוהים ולייצר מהנתונים
הרלוונטיים המופיעים בהם מסד נתונים ממוחשב לא מזוהה.

()2

כאשר קיים מאגר מידע ממוחשב ומזוהה – יש צורך להיחשף אל המאגר כדי לחתוך ממנו מידע עבור המחקר.
בחיתוך המידע מסירים מהמסד את הפרטים המזהים.

ישנם מצבים בהם נדרשת חשיפה לנתונים מזוהים ,גם לאחר התחלת מחקר במסד נתונים מותמם:
()1

תיקוף נתונים – לעיתים יש צורך לחזור אל המטופל שנתוניו כלולים במחקר או אל המטפל שהזין אותם כדי
לפרש בצורה נכונה את הנתונים.

()2

הוספת משתנים אודות הפרטים שמופיעים במסד – לעתים יש צורך להפיק ממאגר המידע המקורי משתנים
חסרים .אם מאגר המידע המקורי הוא מזוהה ,יש צורך לחזור אליו ולחתוך ממנו נתונים נוספים.

לכן ,בנוסף לשיטת ההתממה ,מנגנוני השמירה על הפרטיות חייבים להתייחס גם למשתמש המורשה לראות ,לנתח או
לקבל את המידע.
 .5אישור מחקרים במידע רפואי בישראל
ניסויים רפואיים בבני-אדם בישראל מוסדרים בתקנות בריאות העם (ניסוים רפואיים בבני-אדם) ,התשמ"א.1980-
התקנות מגדירות ניסוי רפואי בבני אדם כ )1(" :עשיית שימוש בתרופה ,בקרינה או בחומר כימי ,ביולוגי ,רדיולוגי או
פרמקולוגי ,בניגוד לאישור שניתן לאותו שימוש לפי חיקוק ,או כאשר השימוש האמור אינו מקובל בישראל לצרכים
שמבוקש לייעדו להם ,או שטרם נוסה בישראל ,ויש בו או שמייעדים אותו להשפיע על בריאותו ,גופו או נפשו של אדם או
של עובר ,או חלק מהם ,לרבות המערך הגנטי; ( )2עשיית כל הליך ,פעולה או בדיקה בבן אדם ,שאינם מקובלים".
מחקרים במידע ,או בנתוני בריאות ,הינם בגדר "מחקר בו נאסף מידע מרשומות רפואיות ,סיעודיות ,פסיכולוגיות,
סוציאליות ופרא-רפואיות אחרות של מטופלים ,ללא עירוב המטופלים" .דהיינו ,המחקר אינו התערבותי ואינו כרוך
בביצוע הליך ,פעולה או בדיקה גופניים ,או בעשיית שימוש בתרופה ,בקרינה או בחומר כימי ,ביולוגי .מחקרים מסוג זה,
אשר אינם מהווים ניסוי רפואי בבני-אדם כהגדרתו בתקנות ,מאושרים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 15/06
בתת-ועדת הלסינקי ,הסמוכה לוועדת הלסינקי המוסדית.
בחוזר מנכ"ל " 15/06תת ועדת הלסינקי לאישור מחקר שאינו ניסוי רפואי בבני אדם" ,נקבע שתת הוועדה מונה שלושה
חברים לפחות (שניים מהם ,לפחות ,חברי הוועדה המוסדית (נציג ההנהלה שהינו רופא בהכשרתו; נציג ציבור; ונציג נוסף
שהינו איש מקצוע בכיר ,בעל תואר  PhDבסיעוד  /רוקחות  /עבודה סוציאלית  /פסיכולוגיה  /פיזיותרפיה  /ריפוי בעיסוק /
הפרעות בתקשורת  /מדעי הטבע) .כפי שניתן לראות ,לא נמנה על חברי תת-הוועדה איש מקצוע בעל מומחיות בתחום
הגנת הפרטיות והתממה ,אבטחת מידע ,סטטיסטיקה ,או טכנולוגיות מידע .בנוסף ,על פי החוזר מחקר כזה יכול להתנהל
באחריותם של אנשי מקצועות בריאות שאינם בהכרח רופאים.
על פי החוזר ,מחקר כאמור יכול להתנהל באחריות חוקר שאינו מהמוסד שבו נאספו הנתונים ,בתנאי שהחוקר הוא בעל
תואר שני לפחות המכשיר אותו לביצוע המחקר המבוקש.
תת-הוועדה רשאית לפטור חוקרים מקבלת הסכמה מדעת מהמשתתפים כאשר מבוצעת "אנונימיזציה מלאה" של המידע,
בתנאי שהחוקר הראשי הינו מבית-חולים אוניברסיטאי המסונף לפקולטה לרפואה מוכרת לפי החוק ,או שהוא בעל מינוי
אקדמי מפקולטה כזו .עם זאת ,אין בוועדה ,בהרכבה כיום ,איש מקצוע המסוגל להעריך את אופן ומידת ההתממה
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(המצויה או הרצויה) של המידע בו מבוקש לעשות שימוש .מעבר לכך ,לשון הסעיף איננה משקפת את ההבנה הקיימת
כיום לגבי (אי (-היכולת להבטיח "אנונימיזציה מלאה" במסדי נתונים רבים ,ואת מדרג רמות ההתממה של מידע.
לאור השינויים שחלו מאז כתיבת חוזר המנכ"ל מבחינת אגירת מידע (אופן והיקף המידע הנאגר) ,והשיטות והכלים
לשימוש בו ,ובפרט כשמדובר במחקרים על נתוני עתק  -נראה כי יש מקום לשקול הוספת יכולות לתת-הוועדה למחקרים
שאינם התערבותיים ,להערכה או קביעה של מידת ההתממה המצויה והרצויה של הנתונים בהם מבוקש לעשות שימוש
ושל תנאי אבטחת המידע והתחייבויות החוקר הנדרשים לשם כך.
 .6אישור מחקרים במידע גנטי בישראל
השימוש במידע גנטי למחקר מוסדר בתקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני-אדם) ,תשמ"א ,1980-ובחוק מידע גנטי,
התשס"א .2000-בהתאם לתקנות ,מחקר במידע גנטי נדרש לאישור דו-שלבי :ראשית עליו לעבור את בחינתה של ועדת
הלסינקי המוסדית .לאחר מכן ,נדרש מחקר כאמור ,בהיותו בגדר "ניסוי הנוגע למערך הגנטי של אדם" לקבל גם את
אישורה של הוועדה העליונה לניסויים רפואיים בבני-אדם במשרד הבריאות ,כתנאי לאישורו של מנכ"ל משרד הבריאות.
הועדה העליונה רשאית לפטור חוקרים מקבלת הסכמה מדעת מהמשתתפים במחקרים מסוימים הכוללים אנונימיזציה
מלאה של המידע הגנטי ,כאשר חוק מידע גנטי מאפשר זאת.
הרכבה של הוועדה העליונה ,שמניינה 10חברים ושנקבע בתוספת השלישית לתקנות ,הוא כדלקמן :שני אנשי ציבור– עורך
דין אחד ואיש דת אחד;  6פרופסורים במוסדות אקדמאים מוכרים (3מהם לפחות רופאים בעלי תואר פרופסור מן
המניין); מנכ"ל משרד הבריאות או נציגו (רופאים מורשים); ויו"ר הר"י) .כפי שניתן לראות ,גם ועדה זו אינה כוללת בין
חבריה איש מקצוע בעל מומחיות בתחום הגנת הפרטיות ,אבטחת מידע ,או טכנולוגיות מידע ).(IT
סעיף  19לחוק מידע גנטי מכפיף את תנאי ונסיבות מסירת מידע גנטי לאחר ,לאלו הקבועים בסעיף  20לחוק זכויות
החולה ,כמצוין לעיל .סעיף  23לחוק מידע גנטי קובע תנאים למסירת מידע גנטי (כולל מידע ממאגר) למטרות מחקר
שאושר כדין .לפי סעיף זה ,על המידע המועבר להיות ללא כל פרט מזהה או לחילופין – בהינתן הסכמה מפורשת בכתב של
הנבדק למסירת המידע ולחשיפת פרטיו המזהים.
 .7בעלי עניין במידע בריאות בישראל
קיימים בעלי עניין שונים בנוגע לשימוש במידע בריאות בישראל ,שהאינטרסים והתמריצים הקיימים שלהם לגבי היכולת
להשתמש ולשתף מידע משתנים ולעיתים אף מנוגדים זה לזה .חלק מבעלי העניין מייצרים מידע וחלקם מעוניינים לצרוך
מידע לצורך שימוש משני .חלק מהגופים שיוצרים מידע עושים בו שימוש מתקדם ביותר ואף מעוניינים לקבל גישה למידע
הנוצר בגופים אחרים.
צרכני המידע מפיקים ממנו תובנות חדשות ,כגון זיהוי קורלציות בין פרמטרים שונים בבדיקות קליניות לבין התפתחות
מצבים רפואיים ופרופילים של חולים המשפיעים על תוצאות של טיפולים .לאחר גילוי התובנות ,חלק מיצרני המידע
מפתחים תוצרים כמו אלגוריתמים המנתחים את ההיסטוריה הרפואית של מטופל וממליצים על טיפול מותאם אישי
עבורו ,מכשירים רפואיים חדשניים ותרופות המתאימות למטופלים ייחודיים.
מכיוון שהשתמשו בידע שלהם ובמשאביהם לצורך פיתוח התוצרים ,צרכני המידע מעוניינים שהרגולציה תכיר בזכותם
לבעלות מלאה על תוצרי המידע והקניין הרוחני שנוצר במהלך השימוש במידע ,כמו גם בהחזר על השקעותיהם ובתשואה
אטרקטיבית.
יצרני המידע מעוניינים להשתמש בו בעצמם ,בעיקר לצרכים טיפוליים ,תפעוליים ומחקריים .יצרני המידע מעוניינים
לפתח שיתופי פעולה עם צרכני מידע נוספים ,שיאפשרו להם (ליצרנים) להפיק תועלת טכנולוגית ,רפואית ומסחרית .יצרני
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המידע רוצים להשיא את התועלת שהם יכולים להפיק משימוש במידע ולכן מעוניינים לשמר לעצמם זכויות בתוצרים
המופקים על בסיס המידע הנמצא ברשותם ,גם כאשר התוצרים מופקים ע"י צרכני מידע אחרים.
להלן מפורטים בעלי העניין העיקריים בהקשר לשימוש המשני במידע בריאות בישראל:
א .הציבור הרחב
לציבור הרחב יש אינטרס מחד להגן על פרטיותו ועל האוטונומיה שלו ביחס לשימושים במידע ,ומאידך ליהנות מהתועלת
הרבה בשימוש במידע ובתוצריו .הנחת היסוד היא שהרשומה הרפואית של כל מטופל שייכת לו .1817לארגוני הבריאות
מתאפשר לאסוף ולהשתמש במידע אודות מטופלים מכיוון שהשימוש נעשה בהתאם לאינטרס הציבורי .במרבית המקרים,
המטופל מקבל את שירותי הבריאות מארגוני הבריאות במסגרת זכויותיו הקבועות בחוק ,ללא שהתבקש להסכים
לשימוש במידע שלו ,למטרות שאינן הטיפול הישיר בו.
מערכת הבריאות בישראל היא ציבורית וממומנת באופן לאומי באמצעות מיסים הנלקחים מהציבור הרחב .הציבור הרחב
מממן באופן זה את המשאבים המאפשרים לארגוני הבריאות הציבוריים את איסוף המידע .לא יהיה סביר שהציבור לא
יוכל ליהנות מהשימוש במידע שנאסף באמצעות כספי ציבור .הנאה שכזו יכולה להיות הן על ידי שימוש במערכת
הבריאות הישראלית בתוצרי השימוש במידע כמו פיתוח תרופות ,התייעלות מערכתית וקבלת החלטות מושכלת ,והן
באמצעות עידוד הכלכלה הלאומית.
על כן ,לציבור יש עניין בשימוש במידע עבור קידום החדשנות בארגוני הבריאות הציבוריים וביצירת מנגנונים שיאפשרו לו
ליהנות מתוצרי המחקר בצורה שוויונית ,ולא רק בהתאם להשתייכותו לגוף כזה או אחר.
ב .קופות חולים
בקופות החולים קיים מידע הנאסף במהלך הטיפול בקהילה ובמרכזי אשפוז שבבעלותן ומידע נוסף שמועבר אליהן מספקי
שירות (אשפוזיים או אמבולטוריים) חיצוניים .שירותי בריאות כללית בולטת בהקשר זה ,מפני שכמה בתי חולים כלליים
מרכזיים בישראל הם בבעלותה.
הקופות אוספות מידע באופן אלקטרוני במשך למעלה מ 20-שנה .מאגרי המידע בקופות מכילים מידע על מספר גדול של
מטופלים בקנה מידה בין לאומי ומכילים עומק ורוחב של מידע אודות כל מטופל .שירותי בריאות כללית ומכבי שירותי
בריאות (המבטחות כ 50%-וכ 25%-מאוכלוסיית ישראל ,בהתאמה) מפעילות מכוני מחקר ומשקיעות משאבים ניכרים
בפיתוח יכולות איסוף ושימוש במידע הנמצא ברשותן .קופת חולים מאוחדת ולאומית שירותי בריאות (המבטחות ביחד
כרבע מאוכלוסיית ישראל) עושות שימוש מועט באופן משמעותי במידע שברשותן.
כל אחת מהקופות רואה במאגרי המידע שברשותה נכס בלעדי שהושקעו משאבים רבים ביצירתו .כל אחת מהקופות
מעוניינת להשתמש במידע הנמצא ברשותה על מנת לקדם את המחקר והחדשנות בתוך הקופה .האינטרס של הקופה הוא
להשתמש במידע שברשותה כדי לשפר את הטיפול הרפואי שהיא מספקת למבוטחיה ואת יעילותה ,יחד עם יצירת יתרון
תחרותי מול הקופות האחרות .בנוסף ,הקופות מעוניינות למסחר את נכסי המידע שברשותן כדי ליצור מקורות תקציביים
נוספים ,שיאפשרו להן להמשיך ולהשקיע בפיתוח מאגרי המידע שלהן ולממן את הפעילות המחקרית בארגון ולהתמודד
עם הגרעון המבני שלהן.

17

פסיקת בית המשפט העליון ,עעמ  6219/03פלונית נ' משרד הבריאות  ,נח (..." :145 )6המידע על אודות מצבו הרפואי של מטופל אין
הוא רכושו הפרטי של הרופא או של המוסד (בית חולים וכיו"ב) שבו הרופא עובד .הרופא מחזיק במידע בנאמנות ,ובעל הזכות העיקרי
הוא החולה"...
18
לעמדת קופות החולים ,מידע שארגון בריאות סידר ואסף לפי שיקול דעתו ,מידע שאינו מזוהה ,מידע אגרגטיבי ומידע נלווה לטיפול
הרפואי המיוצר על ידי ארגון הבריאות הינם בבעלות ארגון הבריאות (גם בקשר לרשומה הרפואית).
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ג.

בתי חולים

בתי החולים בישראל אוספים מידע אודות הטיפול הניתן למטופלים במהלך אשפוזים .קיימת שונות ניכרת במידת
השימוש במערכות מידע בין בתי החולים ובין המחלקות בתוך בית החולים .כתוצאה ,חלק מהמידע בבתי החולים אינו
נאסף כלל וחלקו נאסף על גבי גיליונות קשיחים ולא באופן דיגיטלי.
חלק מבתי החולים עושים שימוש רב במידע שברשותם ומקדמים מחקרים חדשניים במידע ,וחלקם עושים זאת באופן
מועט .בדומה לקופות ,האינטרס של בתי החולים הוא לקדם את החדשנות בתוך בית החולים ,לשפר את איכות הרפואה
הניתנת בו וליצור מקורות הכנסה.
ד .ספקי שירותים רפואיים
ספקי שירותים רפואיים ,כגון מכונים ומרפאות ,שרובם בבעלות פרטית ,אוספים מידע בריאות במהלך השירותים שהם
נותנים למטופלים .חלק מהמידע הנאסף בארגונים אלו מועבר לקופת החולים של המטופל ,על מנת להבטיח רצף טיפולי.
עם זאת ,ספקי שירותים רפואיים מחזיקים במידע רב שאינו מועבר לקופות ,הכולל רשומות רפואיות ,תוצאות בדיקות,
דימות ועוד.
ספקי שירותים רבים הם קטנים ואינם משקיעים בפיתוח מערכות מידע המאפשרות איסוף נתונים אלקטרוני ולא עושים
שימוש משני רב במידע .קישור של המידע הנאסף אצל הספקים השונים יגביר את הרצף הטיפולי במערכת הבריאות וייצר
ערך מחקרי רב.
ה .מדינה
האינטרסים של המדינה בנוגע לשימוש במידע הם מגוונים .ככלל ,המדינה מעוניינת לקדם את השימוש במידע לשיפור
הרפואה וליצירת ערך כלכלי ובה בעת לקדם את האינטרס של הציבור הרחב להגנה על פרטיות המידע.
המדינה מעוניינת להרחיב את נגישות המידע במערכת הבריאות .האינטרס של המדינה בהקשר זה הוא לשפר את הטיפול
במערכת הבריאות ולהביא לחיסכון במשאבי המערכת .אינטרס נוסף של המדינה הוא לפתח אקו-סיסטם של חדשנות
שימצב אותה כמוקד הצטיינות בינלאומי במידע בריאות וכמרכז לשימושים במידע למו"פ ,במטרה להגדיל את הפריון
הכלכלי של ישראל.
כמו כן ,המדינה היא גם גורם המחזיק במידע בריאות ומשתמש בו ,בעיקר לצורך קביעת מדיניות .במשרדי הממשלה
וביחידות הסמך קיימים מאגרי מידע בריאות ומידע נוסף הרלוונטי להפקת תובנות מהמידע הנאסף במערכת הבריאות.
במשרד הבריאות קיימים מאגרי מידע הקשורים לתפקידו כנותן שירותים רפואיים וכמבטח ,ומאגרי מידע נוספים
הקשורים לתפקידו כרגולטור וקובע מדיניות .ביחידות ממשלה נוספות קיימים מאגרי מידע המכילים נתונים דמוגרפיים,
סוציו-אקונומיים וסביבתיים ,ששילובם עם המידע ממערכת הבריאות יאפשר להפיק ערך גדול במיוחד.
ו.

אקדמיה

מידע בריאות מכיל פוטנציאל גדול במיוחד לקידום המחקר האקדמי בתחומי הרפואה ,הביולוגיה ,הביוטכנולוגיה ,כמו גם
בתחומי כלכלה ,מדיניות ציבורית ,ניהול מערכות בריאות ובתחומים מדעיים וטכנולוגיים נוספים .החוקרים האקדמיים
מעוניינים להשתמש במידע כדי לקדם את המדע ,לפרסם מאמרים אקדמיים ולהגיע לתובנות שישפרו את הטיפול הרפואי
ויסייעו לקביעת מדיניות בארגוני הבריאות וברמה הלאומית.
כיום ,הגישה של האקדמיה למידע בריאות מבוססת על היכרויות אישיות של חוקרים אקדמיים עם גורמים מחקריים
בארגוני בריאות ועל הסכמי שיתוף פעולה בין מוסדות אקדמיים לארגוני בריאות .לרוב ,מחקרים במידע בריאות נעשים
בשותפות בין המוסד האקדמי למוסד רפואי .הפרקטיקה שהתפתחה בהקשר זה היא שלרוב החוקר הראשי במחקר הוא
עובד המוסד הרפואי.
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המשאבים העומדים לרשות גורמים אקדמיים ומחקריים הם מוגבלים ,לכן גורמים אלו מעוניינים לקבל גישה למידע
בתמורה ליצירת ערך מחקרי לנותן הגישה למידע .מוסדות אקדמיים וחוקרים מעוניינים לשמר לעצמם את הזכות לפרסם
את התוצאות של שימושים שהם עושים בנתונים ובמידע וזכויות קניין רוחני בתוצרים שיופקו בזכות הידע שנוצר במהלך
המחקרים.
ז.

חברות פארמה

חברות תרופות בינלאומיות פועלות בישראל באמצעות נציגים מקומיים .הנציגים עוסקים בעיקר בשיווק והחדרת תרופות
לשוק .חלקם מקיימים ניסויים קליניים בישראל ויוצרים מידע רפואי בהיקפים קטנים כחלק מהניסוי .חברות התרופות
מעוניינות להרחיב את גישתן למידע הנאסף במערכת הבריאות על מנת להשתמש בו לצרכים מחקריים שונים.
החברות מעוניינות להשתמש במידע עבור מחקר בנתוני אמת ( ,)Real World Evidenceהמאפשר לזהות את השפעתן של
תרופות על המטופלים בתנאי אמת ,ולא בתנאי מעבדה ,להגביר את יעילות הטיפולים התרופתיים ,לזהות התוויות נוספות
לתרופות קיימות ,לאתר קורלציה בין תופעות שונות ,לזהות תופעות לוואי של תרופות ,התנהגויות של מטופלים בהקשר
לטיפול תרופתי ועוד.
החברות מעוניינות להיעזר במידע כדי לזהות קבוצות חולים ייחודיים ולהציע להם להשתתף בניסויים קליניים ,או כדי
לזהות צרכים רפואיים וביקושים לפיתוח תרופות המסייעות בטיפול בהם וכדומה .כמו כן ,החברות מעוניינות לקבל גישה
לנתונים על צריכת תרופות בארגוני הבריאות ,כדי להפחית את הסיכון שהן נוטלות על עצמן במסגרת הסכמי גידור
הנחתמים בתהליך הכללת תרופות בסל.
ח .חברות טכנולוגיה
חברות מסחריות מעוניינות להשתמש במידע מסוגים שונים על מנת לייצר ולמסחר מוצרים חדשניים ,שיניבו להם רווחים
כלכליים .החברות רואות פוטנציאל כלכלי רב לשימוש במידע ולכן משקיעות משאבים רבים ביכולתן להשיג ולאסוף
מידע .חברות טכנולוגיה מתחומים שונים מפתחות תשתיות לאיסוף מידע ויכולות מתקדמות לניתוח מידע בשיטות Big
 . Dataחברות טכנולוגיה מקדמות את יכולתן לנטר התנהגויות בעלות הקשר רפואי באמצעות שימוש במכשירים רפואיים,
סמארטפונים ,אמצעים לבישים ( )Wearablesסנסורים וכדומה.
בנוסף ,חברות טכנולוגיה יוצרות הסכמי שיתוף פעולה עם ארגוני בריאות ומדינות על מנת לקבל גישה למידע הנאסף
במהלך הטיפול הרפואי ,בדגש על מידע מהרשומה הרפואית .בתמורה לגישה למידע בריאות ,החברות נוהגות להעניק
לארגון או למדינה זכויות שימוש במוצרי החברה ויכולת להשפיע על תהליכי הפיתוח של המוצרים.
ט .חברות הזנק (סטרטאפים)
בישראל פועלים כ– 400סטארט-אפים בתחום הבריאות הדיגיטלית ,שמפתחים מוצרים חדשניים המקדמים את הרפואה,
כגון מכשירים רפואיים ,אלגוריתמים המאפשרים חיזוי התפתחות מחלה ומערכות תומכות החלטה לרופאים המאפשרות
טיפול מותאם אישית למטופל .חלק מהסטרטאפים מפתחים מכשירים שמאפשרים להם לאסוף מידע בריאות וחלקם
מעוניינים לקבל גישה למידע הקיים במערכת הבריאות על מנת לפתח מוצרים.
תהליכי הפיתוח של הסטרטאפים נעשים לרוב מתוך חשיבה על שווקים גדולים כמו ארה"ב ,ולא על השוק הישראלי
שנחשב לקטן .חלק מהסטרטאפים לא רואים באוכלוסייה ובמערכת הבריאות הישראלית כמדגם מייצג למדינות אחרות
ולכן נמנעים מראש מפיתוח מוצריהם עבור האוכלוסייה בישראל.
ארגוני בריאות גדולים בעולם מציעים לסטרטאפים שיתופי פעולה אטרקטיביים ,שאינם מגבילים את זכויות הקניין
שלהם .מנגד ,ארגוני הבריאות בישראל לעיתים מציבים תנאים הדורשים שותפות בתוצרים ובתמלוגים ,ולכן שיתופי
פעולה רבים של הסטרטאפים הישראליים עם ארגוני בריאות נעשים בחו"ל.
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י.

חברות ביטוח

לחברות הביטוח יש עניין רב בנתונים אודות המצב ומאפייני הבריאות של האוכלוסייה בכלל והאוכלוסייה בישראל בפרט.
נתונים אלו יכולים לשמש את חברות להתאמת המוצרים שהן מציעות לציבור .בנוסף ,השימוש במידע על ידי חברות
ביטוח יכול להביא גם לפגיעה במבוטחים לעומת המצב הקיים היום ,בו חברות הביטוח יקשיחו את תנאי ההצטרפות
לביטוח או יגבו פרמיות גבוהות יותר מאוכלוסיות בסיכון בזכות המידע הקיים ברשותן.
 .8מידע בריאות כמוצר כלכלי
בעידן הדיגיטלי ,מידע הופך למוצר סחיר .המידע הופך למשאב מבוקש ולנכס בעל ערך כלכלי .ארגונים שונים משקיעים
משאבים אדירים באיסוף מידע ומסחורו ויוצרים ממנו ערך כלכלי .תופעה זו מופיעה גם במערכות בריאות בעולם
ובמערכת הבריאות הישראלית .המידע הרפואי ששימש בעבר לטיפול בלבד והמידע האדמיניסטרטיבי ששימש בעבר רק
לניהול ארגוני הבריאות הופכים למוצר כלכלי שגופים שונים מוכנים לשלם תמורת הגישה אליו ולתוצרי השימוש בו.
מאפייני מידע בריאות כמוצר כלכלי:
( )1אקסקלוסיביות והיעדר יריבות
גורם המחזיק במידע יכול לחסום את הגישה אליו בפני משתמשים אחרים ( .)Excludableעם זאת ,המידע אינו מתכלה
והשימוש בו ע"י משתמש אחד אינו מפחית את כמות המידע הזמינה למשתמש אחר (.)Non-Rival
( )2יתרון לגודל
ככל שלארגון יש גישה למטופלים או מבוטחים רבים יותר ,יש ביכולתו לשפר את איסוף המידע ,וככל שיש יותר מידע
ברשות ה ארגון ,הוא יכול להפיק ממנו תוצרים איכותיים יותר .יתר על כן ,איסוף מידע על כמות רבה של מטופלים מגביר
את היכולת לחקור מחלות נדירות .מכיוון שכך ,לארבעת קופות החולים ולבתי החולים הגדולים יש יתרון על פני ארגונים
קטנים יותר כמו מרפאות ובתי חולים קטנים.
( )3עלויות של איסוף וטיוב המידע
העלות הקבועה של ייצור מידע היא גבוהה .ניתן להפריד עלות זו לעלויות הכרוכות באיסוף המידע ושימורו (כדוגמת
אבטחת מידע) ,ולעלויות הכרוכות בטיוב ועיבוד המידע .עלויות האיסוף והשימור נדרשות גם עבור השימוש במידע כחלק
מתהליכי הטיפול .עלויות הטיוב והעיבוד קשורות באופן ישיר לשימוש בו לצרכי ניתוח ומחקר.
( )4עלויות של הנגשת המידע למחקר
מידע בריאות מכיל נתונים רגישים ולכן לא ניתן להנגישו לצורך מחקר בצורתו המזוהה .הנגשת המידע למחקר מצריכה
ממחזיקי המידע לחתוך ולהתמים ( )De-Identifyמסד נתונים ייחודי מתוך מאגר המידע עבור כל בקשת גישה למידע
באופן נפרד ,בהתאם לאופי השימוש המבוקש .החיתוך וההתממה הם דינמיים ומשתנים בין מחקר למחקר וכרוכים
בעלויות מצד מוסר המידע .בנוסף ,מחקרים מסוימים דורשים ליווי של נותן הגישה למידע כדי להבטיח שליפה ופרשנות
נאותה של הנתונים והתוצאות.
על כן ,העלויות הכרוכות במתן גישה למידע משתנות בהתאם לסוג השימוש המבוקש ועשויות להיות נמוכות או גבוהות.
השקעת המשאבים הכרוכה בהנגשת הנתונים מעניקה למידע תכונה של יריבות ( )Rivalryבמצבים מסוימים ,מכיוון
שמחזיק המידע נדרש לתעדף את המשאבים הנדרשים למתן גישה למידע.
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( )5טשטוש גבולות בין יצרנים וצרכנים
הגבולות בין יצרני וצרכני המידע הולכים ומטשטשים .החלוקה המסורתית בין גורמים טיפוליים לגורמים מחקריים
וטכנולוגיים הולכת ומטשטשת .עובדה זו משפיעה על אפיון השוק למידע בריאות.
כיום ,ארגוני בריאות הם היצרנים העיקריים של מידע בריאות והם גם צרכנים מרכזיים שלו .ארגוני הבריאות משתמשים
במידע בתהליכים ניהוליים-תפעוליים שוטפים ומקדמים ומשפרים באמצעותו את יכולתם לספק טיפול ושירות רפואי.
צרכני מידע שלא מפיקים אותו בעצמם מעוניינים להשתמש בו גם הם .גופים אלו הם בעיקר :גופי מחקר ,אקדמיה,
ממשלה וחברות מסחריות .יש לציין כי יחד עם התפתחות שוק הסנסורים והמכשירים הלבישים הופכים גם הפרטים
עצמם ליצרני מידע משמעותיים .יחד עימם ,גם החברות המספקות את השירותים ,אוספות את המידע שנוצר.
חברות טכנולוגיות מייצרות כיום מידע בריאות בהיקפים מסוימים באמצעות כלים טכנולוגיים לניטור מתמשך ,סנסורים,
אפליקציות מובייל ומכשירים לבישים .הפקת המידע בכלים אלו צפויה לגדול משמעותית בעתיד ולהביא ליצירת מאגרי
מידע שהשימוש בהם יאפשר שיפור משמעותי בהתנהלות מערכת הבריאות ובמחקר הרפואי .חברות פארמה וגופי מחקר
אוספים מידע גנטי בעל ערך מחקרי משמעותי כחלק ממחקרים קליניים .שילוב של מידעים אלו עם המידע הקיים היום
בתיק הרפואי ובמערכות נוספות ,יביא לערך מוסף משמעותי בפוטנציאל השימוש במידע.
מאפייני ומבנה מערכת הבריאות בישראל יצרו שוק לא תחרותי עם פוטנציאל לא ממומש מבחינה לאומית ,שבו מספר
מצומצם של ארגוני בריאות גדולים מחזיקים במידע רב שאספו ,צברו ,שמרו וטייבו במהלך השנים .ארגונים אלו
נמצאים בעמדת כח המאפשרת להם לקבוע את זהות הצרכנים שיקבלו גישה למידע ותנאים למתן גישה למידע המונעים
את הרחבת מעגל המשתמשים במידע ,בהיעדר תחרות מצד שחקנים נוספים.
מאפייני מידע בריאות כמוצר יוצרים יתרון משמעותי לשימוש בו על ידי ארגוני בריאות שיש להם גישה למספר גדול של
מטופלים .כיום ,עיקר השימוש המשני במידע ושיתופי הפעולה במידע בריאות מתבצעים בארגונים אלו ,שמפתחים
תשתיות איסוף ויכולות מחקריות.
ארגוני בריאות בעלי גישה למספר קטן יחסית של מטופלים לא מפתחים את יכולותיהם בתחום איסוף המידע ,בעיקר
בעקבות העלויות הכרוכות בפיתוח יכולות טכנולוגיות בכך .הנגישות של ארגונים אלו למידע הנאסף בארגונים אחרים
היא מוגבלת ,לעיתים חסרה בהם מודעות ותעדוף ארגוני לאיסוף ושימוש במידע ולכן הם אינם מפתחים יכולות שימוש
במידע או מפיקים תובנות ותוצרים ממנו.
 .9חסמים לשימוש במידע בריאות וליצירת שיתופי פעולה במידע
קיימים חסמים רבים לשימוש במידע בריאות בישראל ,חלקם טכניים ,חלקם משפטיים וחלקם עסקיים או קשורים
לתרבות ארגונית .החסמים מקשים על חוקרים לגשת למידע בצורה נוחה ,זמינה ובזמן אמת ,ולמצות את הפוטנציאל
הגלום במידע בריאות בישראל.
לעיתים רבות ,צרכני המידע נתקלים בתהליכי משא ומתן ממושכים טרם מתן הגישה לנתונים ,המערבים עלויות עסקה
גבוהות .יצרני המידע מעמידים דרישות שונות תמורת השימוש במידע ,כגון :תשלום תמורת הפקת הנתונים ומתן גישה
אליהם ,שותפות בתוצרי השימוש במידע ותמלוגים עתידיים מתוצרי השימוש במידע .בנוסף ,חוסר ודאות רגולטורית
לגבי כללי השימוש במידע משפיעה אף היא על היקף השימוש במידע ומרתיעה בעיקר את יצרני המידע מלתת גישה
לנתונים שברשותם.
קיימים חסמים ייחודיים לצרכני מידע ,המשתנים בהתאם לסוג הארגון המבקש גישה למידע:
(א) ארגוני בריאות חוסמים מידע זה בפני זה לעיתים ממניעים עסקיים ורצון לשמר יתרונות תחרותיים.
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(ב) במקרים מסוימים ,המידע נחסם בפני האקדמיה מפני שיצרני המידע מבקשים לשמור לעצמם זכויות על תוצאות
המחקר המבוסס על נתונים ,וכן מתוך היעדר משאבים ותשתיות מתאימים להפקת מידע עבור האקדמיה.
(ג) לעיתים המידע נחסם בפני סטרטאפים מכיוון שההתקשרות עם ארגוני הבריאות היא מורכבת ודורשת מהארגון
להשקיע משאבים לצורך ההתקשרות ומפני שארגוני הבריאות מערימים דרישות שאינם יכולים לעמוד בהן ,כמו
דרישה של ארגון הבריאות לשותפות בסטרטאפ.
(ד) לעיתים חברות בינלאומיות נמנעות משימוש במידע בריאות בישראל בעקבות דרישות לתמלוגים מתוצרי השימוש
בנתונים וכן מהיעדר סטנדרטיזציה לאומית ובינלאומית של המידע בישראל.
להלן החסמים לשימוש במידע בריאות וליצירת שיתופי פעולה במידע ,שזוהו במהלך עבודת הצוות:
א .תרבות ארגונית שאינה מקדמת חדשנות ושיתוף במידע
טבעה של מערכת הבריאות הוא שמרני ומבוסס על הערך ""( "primum non nocereראשית ,אל תגרום נזק") .תפיסה זו
גוזרת תהליכים ארוכים וקפדניים לכל מחקר ,שינוי או שימוש במוצר חדש במערכת הבריאות .הנכונות של המערכת
לעשות שימוש באמצעים חדשים ,על אף חוסר הוודאות הכרוך בכך ,היא מוגבלת.
חדשנות היא תהליך המתקדם בצורה מבוזרת ודורש שיתוף ידע .על מנת להשיא את השימוש במידע למו"פ ,צרכני המידע
זקוקים לקשר עם גורמים רפואיים ולעיתים גם עם הצוות המטפל .עם זאת ,התפיסה של חלק מהגורמים בארגוני
הבריאות על שיתופי פעולה במידע היא של נטל ולא של הזדמנות.
לפי התפיסות השמרניות ,הערך של מחקר וחדשנות אינו מהווה תמריץ מספק להשקעת משאבים לקידום שיתופי פעולה
שהם מחקריים באופיים או ליצירת מערכות תגמול ותמרוץ לעובדים בתמורה לקידום שתופי פעולה כאלו .בארגוני
הבריאות הפועלים תחת מחסור תקציבי כבד ואשר השקיעו משאבים אדירים ביצירת ותחזוקת המידע ,יש צורך בתגמול
הוגן בגין השקעתם וכן לצורך מימון מכוני המחקר של הארגונים שהתקצוב שלהם כיום נסמך על משאבים המגויסים
באמצעות שיתופי פעולה .שיתופי פעולה הנ"ל דורשים השקעת משאבים כספיים נכרים נוספים לצד תשומות כ"א ע"י
ארגוני הבריאות ,שאין ביכולת של ארגוני הבריאות לממנם.
תפיסה זו מקשה על חוקרים אקדמיים לקבל גישה למידע ומעמידה בפניהם תהליכי אישור ארוכים (ולעיתים מרובי
וועדות) ,המותנים במינוי של חוקר ראשי מטעם ספק המידע ,ולעיתים בהערכה של ספק המידע לגבי חשיבות השאלה
המחקרית ,ובדרישות כספיות שלא מתאפשר לגורמים באקדמיה לעמוד בהן .לכן ,היעדר תגמול כספי לארגוני בריאות
עבור שיתופי פעולה עם האקדמיה ,הדורשים מהם השקעת משאבים ,מהווה חסם מרכזי בפני חוקרים.
באופן דומה ,שיתופי הפעולה עם סטרטאפים נתפסים אצל חלק מהגורמים במערכת הבריאות כאפשרות לקניית מוצר
מדף ,בעוד שסטרטאפים בתחום הבריאות הדיגיטלית זקוקים לשיתוף פעולה של ארגוני בריאות בתהליכי הפיתוח של
מוצרים ,כאשר אין ודאות מוחלטת לגבי היכולת להשתמש במוצר בסוף התהליך.
חדשנות בתחומים דיגיטליים שונה באופן מהותי מחדשנות בתחומים כמו פיתוח תרופות וציוד רפואי ,שמוכרת יותר
למערכת הבריאות .חדשנות מסוג זה דורשת שיתוף פעולה עמוק בין חברות מסחריות לארגוני בריאות ומבוססת בדרך
כלל על ניסוי וטעייה .הצלחה של חדשנות בתחומי הבריאות הדיגיטלית דורשת ביצוע מספר גדול של פרויקטים ,שלא
יתאפשרו בהיעדר תשתית שעוצבה לטובת הנושא וללא הקצאת משאבים יעודיים.
לא ניתן לקדם חדשנות מסוג זה "על הדרך" ותפוקתה העיקרית למערכת באה לידי ביטוי בהצגת יכולות חדשות
ואפשרות של המערכת להתחדש בשיטות טיפול ואופרציה חדשות ולאו דווקא בתוצרים כלכליים ישירים כמו תשלום
לארגוני הבריאות או תמלוגים משימוש בתוצרי המידע.
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הגופים במערכת הבריאות הם גרעוניים וכל השקעת משאבים נשקלת בכובד ראש .לכן ארגוני בריאות אינם ממהרים
להשקיע את משאביהם הכספיים והפרסונליים בשיתופי פעולה שרבים מהם לא צפויים להיות בעלי ערך רפואי גבוהה
ושלא מכניסים משאבים נוספים .עובדה זו משמעותית כי שיתופי הפעולה במידע משפרים את הטיפול הניתן בארגון
הבריאות ואת יעילותו ,באופן שאינו ניתן למדידה כספית במקרים רבים .כתוצאה ,סטרטאפים נתקלים בקשיים
משפטיים וארגוניים שמאריכים מאוד את הזמן הנדרש להתקשרות ,בעוד שהזמן הוא גורם קריטי עבורם.
ארגוני הבריאות אשר מכירים בפוטנציאל הגלום במידע שהם מחזיקים ,ורואים את עצמם גם כיזמים ,מנסים לעיתים
להשיא את התועלת מהמידע שהם מחזיקים באמצעות דרישה לקבלת זכויות קניין רוחני ותמלוגים עבור תוצרי המידע
(בארגוני הבריאות הממשלתיים נושא זה אף קבוע בנהלים) .דרישה זאת של חלק מארגוני הבריאות מקשה על ביצוע
התקשרויות של ארגוני הבריאות עם התעשייה .חלק ניכר מארגוני הבריאות בעולם לא דורשים זכויות קניין רוחני עבור
שיתופי פעולה עם גורמים עסקיים אלא כוללים בהתקשרות תגמול כספי ואפשרויות שימוש במוצר .בטווח הארוך יתכן
והדרישה של ארגוני הבריאות לזכויות קניין רוחני יכולות להביא להשאת התועלת הכספית משיתוף פעולה מסוים שהם
ביצעו ,אך מן הצד השני דרישה זאת יכולה למנוע שיתופי פעולה רבים אחרים ולהביא לפגיעה בתועלת המצרפית.
היעדר מוכנות וניסיון מתמשכים של ארגוני הבריאות ביצירת התקשרויות לצורך מו"פ בתחום הבריאות הדיגיטלית
מצריך מהם "להמציא את הגלגל" בכל התקשרות מחדש .רוב ארגוני הבריאות לא מפתחים מדיניות אחידה להתקשרויות
עם חוקרים וחברות .לכן ,תהליך המשא ומתן הארגוני והמשפטי לצורך התקשרויות נמשך זמן רב ,המהווה פקטור
משמעותי במיוחד עבור סטרטאפים .התמשכות המו"מ גורמת לסטרטאפים לעזוב את תהליך ההתקשרות עוד במהלך
המו"מ.
הקושי בת הליכי ההתקשרות גורם לחוקרים וחברות להסתמך על היכרות אישית עם בעלי תפקידים מארגון הבריאות,
שמקדמים את ההתקשרות איתם ואת אישור בקשות הגישה למידע .הסיוע מבפנים שחלק מהחוקרים והחברות מקבלים,
מקטין עוד יותר את סיכוייהם של חוקר או חברה ,שאין להם קשרים אישיים עם בעלי תפקידים בארגון ,להתקשר עם
הארגון ולקבל גישה למידע .לעמדת חלק מחברי הצוות ,קושי זה נובע מצורך בביצוע הליך סינון ובדיקת היתכנות ,שלפיו
באופן טבעי המבקשים לעשות מחקר צריכים לפנות לגורמים המובילים את המחקר בארגוני הבריאות ולפתח היכרות
עימם ,ורק לאחר אישור של גורמים אלו כי שיתוף הפעולה הינו בעל פוטנציאל חדשני ורפואי המצדיק השקעת משאבים
מצד ארגון הבריאות ,שיתוף הפעולה נבחן על ידי צוותים רב תחומיים בארגון וחברת המסחור של הארגון.
היעדר ההיכרות של הארגונים עם הצרכים שנוצרים במהלך ההתקשרויות גורם לסיטואציות בלתי צפויות שבהן הארגון
נדרש להשקיע משאבים שלא סוכם עליהם מראש בהסכם עם החוקר או החברה .בעקבות כך ,קיימים מצבים שבהם
חוקרים וחברות עוזבים את שיתוף הפעולה גם לאחר שהצליחו להתקשר עם ארגון בריאות.
ב.

חסימת מידע ממניעים עסקיים

במקרים שונים ,ארגוני בריאות אינם מאפשרים גישה למידע שברשותם כתוצאה ממניעים עסקיים ,גם אם החוק
והטכנולוגיה מאפשרים זאת .ראוי לציין בהקשר זה מחקר של משרד המתאם הלאומי בארה"ב לטכנולוגיות מידע
רפואיות ,19שמצא כי בארה"ב "התנאים הכלכליים מייצרים תמריצים עסקיים עבור אנשים וגופים מסוימים לעגן שליטה
במידע רפואי דיגיטלי ,בדרכים אשר מגבילות משמעותית את זמינותו והשימוש בו" .חסימות אלו מגבילות את היכולת
לחקור את המידע ואת היכולת לקביעת מדיניות בתחום הבריאות ,ע"י מחזיקי המידע וע"י גורמים המעוניינים לקבל
גישה למידע.
תופעה זו באה לידי ביטוי במיוחד כאשר נדרש שיתוף פעולה בין ארגוני בריאות מתחרים .ארגוני בריאות מעוניינים למנוע
ממתחריהם פוטנציאל ליתרון תחרותי שיכול להיווצר באמצעות שימוש במידע ,לכן הם עושים מאמצים רבים למנוע
ממתחריהם את היכולת לגשת למידע שברשותם.
19
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ארגוני הבריאות משמרים לעצמם יכולת לקבוע מי ישתמש במידע שברשותם ואת תנאי השימוש בו ,במטרה להבטיח
שהארגון יקבל זכויות שימוש בתוצרי המידע וייהנה מרווחים שעשויים להיווצר כתוצאה ממסחור התוצרים .ארגוני
הבריאות מונעים במקרים מסוימים את הגישה למידע שברשותם לחוקרים מארגונים אחרים ומהאקדמיה ,במטרה למנוע
מהם את היכולת להתחרות בהם ולהשיג יוקרה ,מוניטין ,קניין רוחני ותמלוגים כתוצאה משימוש במידע .חוקרים
מהאקדמיה וסטרטאפים לא יכולים לוותר על זכויותיהם על תוצרי המידע ועל יכולתם לפרסום תוצאות מחקרים ולכן
הם הנפגעים העיקריים מהצבת החסמים.
כמו כן ,ארגוני הבריאות חוששים מאיבוד היכולת לשלוט בתובנות המופקות מהנתונים שברשותם .איבוד השליטה יכול
להביא לתובנות הפוגעות במוניטין של ארגון הבריאות ,לגרום לו אובדן מקור הכנסה ,לחשוף נתונים עסקיים של הארגון
ולהקט ין את כושר המיקוח שלו מול גורמים שונים ,ליצור פוטנציאל לתביעות משפטיות מצד מטופלים וכדומה .ארגוני
בריאות נמנעים לעיתים מהעברת נתונים לגורמי מחקר מתוך חשש שיעבירו את הנתונים והתובנות באופן לא מבוקר
לגורם שלישי ,ובפרט לגורמים מסחריים המעוניינים להשיג מידע על ארגון הבריאות.
ג.

חסר בתשתיות וכח אדם

בחלק ניכר ממערכות בריאות בעולם ,קידום התשתיות הדיגיטליות מתבצע לרוב באופן ריכוזי ונתמך או מובל על ידי
משרד הבריאות ,זאת בשל הרצון לקדם את השימוש במידע גם בארגונים קטנים יותר שאינם בעלי יכולת כלכלית גבוהה,
שלמידע שברשותם ערך חשוב .20בישראל ,עיקר ההשקעה בתשתיות הדיגיטליות מתבצעת על מנת לשפר את הטיפול
הרפואי בארגוני הבריאות .עם זאת ,לצורך הפקת ערך מהמידע ,נדרשות תשתיות לשימוש משני המאפשרות :איסוף,
עיבוד ,טיוב ,התממה והנגשה של נתונים.
בארגונים שונים בישראל חסרות תשתיות לשימוש ולשיתוף מידע לצרכי מחקר .על מנת להשתמש בתשתיות נדרש כח
אדם בעל ידע ומיומנויות ייחודיות .הנגשת המידע מארגון הבריאות לגורם חיצוני מצריכה מארגון הבריאות להשקיע כח
אדם שיכין את הנתונים (אנשי מחשוב לצד חוקרים ואנשי רפואה) .כמו כן ,ארגוני הבריאות דורשים ברוב המקרים להיות
שותפים למחקר שנעשה על ידי גורמים חיצוניים ,ולכן נדרש מהם להשקיע כח אדם נוסף בליווי המחקר.
ארגוני בריאות גדולים בישראל ,שרוב המידע נמצא ברשותם ,פיתחו באופן עצמאי תשתיות מחקר נתונים .השימוש
בתשתיות מצריך מהם השקעה של כח אדם .בגלל מגבלת המשאבים ,בתשתית ,בידע ובכח אדם  ,נדרשים ארגוני הבריאות
לתעדף את השימושים ואת שיתופי הפעולה הנעשים במידע .היום מבוצע התעדוף בעיקרו לפי מטרות פנים ארגוניות של
גופי המחקר בארגוני הבריאות ולאו דווקא על ידי הנהלת הארגונים .ארגונים אלו זקוקים להשקעה בתשתית להנגשת
נתונים באופן מאובטח ,על מנת להרחיב את כמות המשתמשים שיכולים לקבל גישה אל המידע שברשותם.
מנגד ,ארגוני בריאות קטנים ומחוסרי משאבים מתקשים בפיתוח התשתיות והידע הנדרשים .ארגונים אלו עושים שימוש
מוגבל מאוד במידע שלהם וכמעט ולא מנגישים אותו לגורמים חיצוניים .ארגונים אלו זקוקים לתשתיות מתאימות,
ובחלקם אף נדרשת הטמעת רשומה אלקטרונית.
ד .היעדר אחידות וסטנדרטיזציה של המידע
ארגוני הבריאות בישראל מקודדים ושומרים מידע בסטנדרטים שונים ,ולעיתים הסטנדרטים משתנים גם בתוך הארגון.
הסטנדרטיזציה בהקשר זה מתייחסת לשפת קידוד הנתונים ,לאופן הקידוד הנהוג אצל המטפלים בארגון ולאופן שבו
מאגר הנתונים נבנה ונשמר בארגון.
שפת הקידוד הנפוצה ביותר בישראל היא  . ICD-9-CMגופים רפואיים שונים משתמשים בשפה זו כבסיס ומבצעים עליה
שינויים והתאמות בצורה עצמאית ברמה הפנים-ארגונית .במרבית הארגונים נעשים העדכונים על ידי הוספת קודים
נוספים ,המפרטים את הקודים הקיימים באמצעות הוספת ספרות אחרי הנקודה העשרונית (עדכון זה מכונה "הוספת
OECD, Health Care Quality Indicators: STRENGTHENING THE INFORMATION INFRASTRUCTURE, 2013; European 20
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זנ בות") .נוסף על עדכונים מוסדיים אלו ,מבוצעים גם שינויים בזמן אמת ע"י רופאים המשנים את הטקסט הנלווה לקוד.
כך נוצר ריבוי טרמינולוגיות .למשל ,בארגון אחד יקודדו אבחנה של  CVAבהתאם לקידוד  ICD-9המקורי עם תוספת
מספרים ייחודית לארגון ,ובארגון אחר ישתמשו בקוד של  TIAעם מלל של .CVA
ריבוי הטרמינולוגיות נוצר מפני ששפת ה ICD-9-CM-היא מיושנת ,אינה עדכנית ,אינה רחבה מספיק לשימוש קליני
ומכילה ידע מוגבל (למשל ,דלקת ריאות פניאומוקוקלית מוגדרת כמחלת ריאות אך לא כמחלה זיהומית) .בעולם פותחה
כבר בשנת  1990גרסה עדכנית יותר –  ICD-10ושפה זו משמשת כעת בתחומים מסוימים במערכת הבריאות ,כמו לדוגמא:
רישום סרטן ,פסיכיאטריה ,רישום סיבות מוות ואבחנות של ילודים .שפת הקידוד הבאה –  ICD-11מתוכננת להיכנס
לשימוש פעיל בארגוני בריאות בעולם בשנת  2018וצפויה להיות מקיפה ופרטנית יותר מקודמותיה.
ההבדלים הקיימים בטרמינולוגיה ובסטנדרטיזציה של שמירת המידע פוגעים ביכולת לשיתוף מהותי של מידע בין
הגורמים השונים .היעדר הטרמינולוגיה פוגע ביכולת להצליב נתונים בין ארגונים במערכות מידע ()interoperability
לצרכי טיפול ומקשה על שימושים משניים במידע .הפער בסטנדרטיזציה מקשה על שילוב ,ניתוח והצלבה של מידע
ממקורות שונים .היעדר האחידות מצריך תרגום של הנתונים מארגון אחד לאחר ומצריך משאבים והשקעה של מערכת
הבריאות וצרכני מידע נוספים במטרה להפיק ערך מהמידע.
היעדר הסטנדרטיזציה יוצר הבדלים גדולים באיכות המידע במערכת הבריאות ,מפני שכל ארגון אוסף ושומר מידע מבלי
להתחשב בצרכים של גורמים פוטנציאליים נוספים העשויים לרצות להשתמש במידע בעתיד.
ה .שמירה על פרטיות המטופלים
ארגוני הבריאות הם נאמני המידע של מטופליהם ,ואחראים על חיסיון המידע ושמירה על פרטיות המידע .הארגונים לא
מעוניינים למסור מ ידע על מטופליהם לגורמים חיצוניים כי כך הם מאבדים את יכולתם לשלוט ולבקר את השימושים
הנעשים במידע .כיום לא מוגדרות הגנות ומחויבויות של מוסר ומקבל המידע ולכן מסירת מידע פיזית לגורם חיצוני יוצרת
מבחינת ארגוני הבריאות פוטנציאל לסיכון של פרטיות המטופלים ע"י גורמים בעלי משאבים מתאימים ומוטיבציה
לזיהוי המידע – גם אם המידע נמסר ללא פרטים מזהים.
חלק מארגוני הבריאות שנמנעים ממסירת מידע מאפשרים לגורמים חיצוניים ,להשתמש במידע כשהוא נמצא באופן פיזי
במחשבי הארגון ("חדר מחקר") ,על מנת לשמר את יכולת הבקרה על השימוש .כתוצאה ,נוצרת תחרות בין המשתמשים
בארגון למשתמשים חיצוניים על היכולת להשתמש במחשבי הארגון ,שפוגעת באופן משמעותי ביכולתם של גורמים
חיצוניים לגשת אל המידע.
ו.

אינפורמציה חסרה לצרכני המידע

צרכני המידע מתמודדים עם אינפורמציה חסרה לגבי המידע הקיים במערכת הבריאות .ההתקדמות המהירה בטכנולוגיית
ניתוח מידע ,בשילוב עם הפריסה הרחבה של מאגרי מידע הפוטנציאליים לחוקרים העלתה באופן דרמטי את הקושי של
החוקרים לאתר ,לאסוף ,לבאר ולנתח מידע .קיים קושי בניהול מאגרי מידע גדולים באופן שיאפשר שיתוף והעברת מידע,
אחסון נוח ובר חיפוש ,שליפה ואחזור של מידע הנדרשים לצורך עבודת המחקר.21
היעדר מיפוי וקיטלוג של סוגי ומאגרי המידע הקיימים ,הכוללים פירוט של איכות וכמות הנתונים הקיימים במאגרים
בארגונים השונים מקשה על צרכני המידע .לא קיימת אינפורמציה זמינה לצרכנים על המידע שיכול להיות זמין להם ,על
ה אופן שבו הוא יכול לעמוד לרשותם ועל המגבלות שיחולו על השימוש בו .צרכני המידע הפוטנציאליים פועלים בסביבה
של אינפורמציה חסרה ,שאינה מאפשרת להם לקבל החלטות באופן מושכל ויעיל .הידע של צרכני המידע אודות המידע

21

Biomedical Research Data Management and Analysis: Needs and Barriers, Journal of the American Medical
.Informatics Association, 2007
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הקיים בארגונים השונים מבוסס על היכרויות וקשרים אישיים עם בעלי תפקידים בארגונים שיש להם נגישות למידע.
צרכן מידע ללא קשרים כאלו עומד בעמדה נחותה משמעותית ,מפני שהוא לא נחשף לכלל האפשרויות המחקריות.
ז.

חסמים רגולטוריים

הרגולציה הקיימת על השימוש במידע מקשה על היכולת לייצר שיתופי פעולה במידע ,בעיקר בעקבות מנגנונים ותהליכים
מסורבלים הנדרשים לאישור השימוש במידע ,בדגש על מידע גנטי ,ובעקבות רגולציה ייחודית על בתי החולים
הממשלתיים שמעמידה אותם בעמדה לא תחרותית ביחס לארגוני בריאות אחרים.
ז .1.מנגנוני אישור
המידע הנאסף במערכת הבריאות אודות מטופלים הוא מידע רגיש .השימוש בו כפוף לרגולציות שונות שנועדו
להבטיח שהשימוש הוא נאות .כל שימוש במידע בריאות צריך להיעשות בכפוף לחוק הגנת הפרטיות .בנוסף,
שימוש משני בנתונים רפואיים לצורך מחקר דורש אישור בוועדת הלסינקי המוסדית ,המאשרת ניסויים קליניים
בהתאם לתקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם) .לפי חוזר מנכ"ל  ,15/06ניתן לאשר את השימוש
במידע רפואי למחקר גם בתת ועדת הלסינקי המוסדית ,שחברים בה נציג הנהלה שהוא רופא ,נציג ציבור ואיש
מקצוע בכיר בעל תואר .PhD
ועדות האישור נמ נעות לעיתים ממתן גישה אל המידע ,גם אם הוא לא מכיל פרטים מזהים ,מתוך רצון לשמירה
על אינטרסים ארגוניים ומתוך רצון להגנה על פרטיות המידע .בהיעדר הנחיות ברורות ומפורטות בנוגע לאישור
השימוש במידע בארגוני הבריאות ,ארגונים שונים פיתחו מנגנונים מסורבלים הכוללים צורך בקבלת מספר
אישורים במקביל ,בתהליך שיכול להמשך חודשים ואינו מתאים לקצב הפעילות של חברות ההזנק או לקצב
הנדרש למחקרים אקדמיים מסוימים .תהליכים אלו יוצרים מספר נקודות החלטה פנים ארגוניות המאפשרות
למנוע הגשת בקשות לשימוש בנתונים לוועדת הלסינקי ,מתוך אינטרסים ארגוניים שונים.
ז .2.תהליכי אישור לשימוש במידע גנטי
השימוש המחקרי במידע גנטי נעשה בכפוף לחוק מידע גנטי ותקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם).
תקנות בריאות העם קובעות כי השימוש במידע גנטי מאושר בוועדת הלסינקי מוסדית ובוועדה העליונה במשרד
הבריאות .תהליך האישור והטפסים הנדרשים לאישור מוגדרים בנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם של אגף
הרוקחות במשרד הבריאות .כמו כן ,קיימים טפסי הסכמה מדעת ייחודיים עבור שימוש במידע גנטי למטרות
שונות.
הנוהל מגדיר כי מחקר הכולל שימוש במידע גנטי עובר כמה תהליכי אישור במקביל :המחקר כולו מאושר
בוועדת הלסינקי מוסדית ולאחר מכן בוועדה העליונה ,השימוש במידע גנטי מאושר בנפרד בוועדה המוסדית
ובוועדה העליונה .כלומר ,מחקר המשלב שימוש במידע גנטי עובר כיום ארבעה תהליכי אישור במקביל עבור כל
מוסד שבו הוא נערך ,ומערב לכל הפחות שני טפסי הסכמה מדעת .תהליכים אלו מסורבלים ביחס לנהוג במדינות
אחרות בעולם ומקשים על יצירת שיתופי פעולה המערבים שימוש במידע גנטי.
ז .3.רגולציה של קניין רוחני בבתי החולים הממשלתיים
קבלת ההחלטות לגבי הקניין רוחני של תוצרי שימוש במידע בריאות בבתי החולים הממשלתיים נעשית לפי
הוראה " 7.20.3ניהול תוצרי ידע" של החשב הכללי במשרד האוצר .ההוראה מגדירה כי תוצר ידע הנוצר בבית
חולים או תאגיד בריאות ממשלתי ,או על ידי עובד באחד מאלה ,הוא בבעלות המדינה .תאגיד הבריאות רשאי
לסחור ברישיונות שימוש בקניין הרוחני של תוצר הידע אך אינו יכול לסחור בבעלות על הידע.
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הוראה  7.20.3מגדירה נוסחה קבועה לחלוקת תמלוגים שנוצרים כתוצאה משימוש בידע שנוצר בבית החולים
(בניכוי ההוצאות) 35% :לחוקר 30% ,לתאגיד הבריאות 25% ,לבית החולים ו 10%-למדינה.
רגולציה כזו לא קיימת על יתר השחקנים במערכת הבריאות ולכן נוצר תמריץ שלילי ליצירת התקשרויות
המערבות קניין רוחני עם בתי חולים ממשלתיים.
ז .4.חוסר ודאות רגולטורית
ארגוני בריאות וחוקרים פועלים בסביבה של אי-ודאות ,בעקבות היעדר אסדרה מפורטת של אופן השימוש
המותר במידע בריאות .22חוסר הודאות יוצר עלויות עסקה גבוהות הקשורות להתדיינות משפטית ממושכת
לצורך אישור שימושים פנים ארגוניים והתקשרויות עם גורמים חיצונים.
ההתדיינות הממושכת מקשה על היכולת של גורמים בעלי משאבים כלכליים ומשפטיים מוגבלים לקדם
התקשרויות עם ארגוני הבריאות .בנוסף ,חברות מסחריות נמנעות לעיתים משימוש במידע ישראלי ,מתוך חוסר
ודאות לגבי עתיד הרגולציה ויכולתן העתידית להשתמש במידע ולהפיק ממנו רווחים.

22

לעמדת קופת חולים כללית ,המצב החוקי הקיים מספק בהירות רגולטורית מספקת ולא קיימת אי-ודאות בתחום.
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נספח ד' -
המלצות צוות
להגדרת קוד אתי
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המלצות הצוות להגדרת קוד אתי לשימוש ולשילוב מידע בריאות
כתב המינוי של צוות האתיקה הגדיר שעל הצוות לנסח המלצה לאמנה אתית שבמסגרתה יבואו לידי ביטוי הסייגים
והמגבלות לשימוש במידע וכללי ההנהלות וההתנהגות הנאותים לשימושים משניים במידע .כתב המינוי הגדיר כי הצוות
ימליץ על בסיס ערכי שישמש את יתר הצוותים בהגדרת הכללים לשימוש במידע .כמו כן ,הצוות התבקש להמליץ על
כללים שיגדירו את מקומו של הציבור (מעמדו במערך השימושים והמחויבויות לתועלתו בקרב המשתמשים) ,להגדיר את
מנגנון ההסכמה ,ולהגדיר סולם סיכונים מולו תבחן רמת ההתממה.
הצוות התבקש להתייחס לנושאים הבאים:
-

יצירת סביבה חיובית לשימושים משניים במידע וקידום פעיל של שימושים משניים במידע.

-

הגברת שיתוף הפעולה הבין ארגוני בישראל בשימושי המידע ותוצריו.

-

בחינת אבחנה בין ארגונים ציבוריים ופרטיים.

-

בחינת אבחנה בין ארגונים ישראליים לארגונים מחו"ל.

-

בחינת אבחנה בין זכויות שימוש בתוצרים במערכת הבריאות הישראלית למערכות בריאות בחו"ל.

-

הבטחת השמירה על האינטרס הציבורי לאורך זמן.

בחלק הראשון של הדיונים הוצגו לצוות רקע וסוגיות רלוונטיות לדיון ,ביניהם הערכים העומדים בבסיס עבודת הוועדה
והצוות .בחלק השני של הדיונים הצוות גיבש אמירה נורמטיבית שהיוותה בסיס לעבודת הצוות ועבודת יתר צוותי
היישום .בחלק השלישי של הדיונים ,הצוות פרט את העקרונות העולים מהבסיס הערכי .בחלק הרביעי של הדיונים
הצוות הגדיר את מנגנוני ההסכמה וכללי האישור הנדרשים לשימוש במידע.
הצוות גיב ש המלצות למנגנוני הסכמה ואישור השלובות ותלויות זו בזו .על מנת ליישם את ההמלצות באופן המממש את
העקרונות הערכיים שהוגדרו על ידי הצוות ,יש ליישם את ההמלצות כמכלול ,מבלי להפריד ביניהן.
בסיום הדיונים הצוות שב ובחן את האמירה הנורמטיבית אותה קבע בחלק השני על מנת להבטיח את התאמתה ליתר
ההחלטות.
אני מודה לחברי הצוות על השתתפותם ותרומתם .חברי הצוות ,שייצגו ארגונים שונים ונקודות מבט שונות תרמו לדיון
מעמיק ,מקצועי ופורה ,ובחלק ניכר מהנושאים הצלחנו להגיע לעמק השווה .בפרט ברצוני להודות לעו"ד סיון תמיר
ששימשה כיועצת המקצועית של הצוות ולדניאל רבינא שריכז את עבודת הצוות.

פרופ' אפרת לוי להד
יו"ר משותף ,המועצה לביו-אתיקה
ויו"ר הצוות
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 .1שימושים משניים בנתוני בריאות – אמירה נורמטיבית
במערכות המידע של מערכת הבריאות מצטברים נתוני בריאות רבים (רפואיים ,דמוגרפיים וסטטיסטיים) ,אודות כלל
הפרטים בישראל .נתונים אלו ,הנאספים ונאגרים בזכות התקדמות המחשוב והטכנולוגיה ,הינם בעלי חשיבות רבה
וטומנים בחובם אפשרויות לתרומה משמעותית לבריאות הפרט המטופל ,לבריאות הציבור ולקידום הידע האנושי.
לאור התועלת הרבה הצפויה משימוש בנתוני הבריאות ,חובתנו כחברה וחובתן של המדינה ושל מערכות הבריאות ,להפיק
את המרב והמיטב מנתוני הבריאות .זאת למען קידום הטיפול הרפואי ,הבריאות ,המחקר והחדשנות בישראל ואף בעולם.
מימוש מטרות אלה באופן אתי ,מצריך התייחסות לאופיים האישי והפרטי של נתוני הבריאות ולצורך להגן על פרטיות
המטופלים; לקיום שיתוף אמיתי ומהותי בין המוסדות והארגונים הנוגעים בדבר ,במערכת הבריאות ומחוצה לה;
ולהנגשה אמיתית ומהותית של נתוני הבריאות לכל גורם המסוגל לקדם מטרות אלו.
 .1.1כללים אתיים מנחים לשימוש בנתוני בריאות
נתוני הבריאות ,הטומנים בחובם פוטנציאל אדיר ,הינם נתונים אישיים ורגישים גם כשהם מהווים חלק מאסופת נתוני-
עת ) .(Big Dataלנוכח המתח המובנה שבין טובת הפרט לבין טובת הכלל בשימוש בנתונים אישיים לתועלת שאינה אישית
בלבד ,ולאור היטשטשות הגבולות בין שימושים למטרות רפואיות ,למטרות מחקריות ולמטרות מסחריות ,ישנה חשיבות
רבה לקביעת כללים אתיים לשימוש בנתוני הבריאות.
קווי-היסוד האתיים לשימוש בנתוני בריאות ,יעוצבו בהתאם לעקרונות הבאים:


מטרות שימוש ראויות .מטרת שימוש ראויה בנתוני בריאות תהא כזו שתגשים אחת ,או יותר ,מן המטרות של
קידום הטיפול הרפואי ,הבריאות והמחקר בישראל.



הזכות לפרטיות והזכות לסודיות רפואית ובכלל זה הזכות לאוטונומיה של הפרט על השימושים הנעשים במידע
אודותיו ,זכות המתבטאת ביכולת לתת הסכמה ) (consent/opt-inאו לסרב ) (opt-outלשימושים שונים בנתוני
בריאות.



שקיפות ושיתוף מתמשך של הציבור לגבי מטרות ודרכי השימוש בנתוני בריאות והשימוש בפועל.



איסור הפליה מכל סוג שהוא ו/או סטיגמטיזציה של קהילה או קבוצה באוכלוסייה.



סולידריות חברתית.

יישום עקרונות אלה ייעשה בהתאם לכללי האתיקה הנוגעים לשימוש המותר והראוי בנתוני בריאות ,כולל אלה הנוגעים
לניסויים רפואיים בבני-אדם.
 .1.2זכות הציבור
השימוש המשני בנתוני בריאות של הפרט מתאפשר בכפוף לאמנה חברתית .הנתונים נאספים ברובם הגדול מן הציבור,
במערכת בריאות הממומנת ברובה הגדול על-ידי הציבור .עם זאת ,נתוני הבריאות הינם ייחודיים בכך שהם אישיים
ופרטיים ונאספים ברובם המכריע במסגרת הטיפול הרפואי בפרט ,כחלק מניהול הרשומה הרפואית האישית של המטופל.
ברמת הפרט ,נובע מכך שיש להקפיד ולשמור על הפרטיות והסודיות הרפואית של הפרט ולאפשר לכל פרט ,בנסיבות
מסוימות ,לסרב לשימוש משני במידע בריאותי אודותיו .ברמת הכלל ,מאחר שהבסיס האתי לשימוש המשני בנתוני
הבריאות נובע מתוקף החשיבות החברתית בשימוש זה ,תוך הנחת קבלה רחבה ) (general agreementשל הציבור ,ראוי
ומוצדק שהתועלת המופקת מן השימוש בנתוני הבריאות הפרטיים של הפרט – תחזור לציבור.
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אין בהכרה בזכות הציבור ליהנות מתועלות השימוש בנתוני הבריאות כדי למנוע מצרכני נתוני בריאות ,ארגונים או
יחידים ,הגנה ובעלות על זכויות קניין רוחני ,בהקשר להמצאות או חידושים שיפיקו בהתבסס על נתוני הבריאות .אף אין
בכך כדי להתעלם מן המשאבים הכרוכים באיסוף ,ריכוז ,עיבוד ,השבחה או ניתוח של נתוני הבריאות .לכן ,יש להכיר
בצורך לתגמל את אלה המחזיקים בנתוני הבריאות באופן ראוי ,כנגד התועלת שיפיק הציבור מן השימוש בהם.
 .1.3האחריות של מחזיק ונותן גישה לנתוני בריאות
על גוף או פרט המחזיק בנתוני בריאות ועל גוף או פרט הנותן גישה לגורמים נוספים לנתוני בריאות שהוא מחזיק בהם,
מוטלת אחריות לאבטחת הנתונים ,לשמירה על סודיות הנתונים ולשמירת פרטיותם של האנשים אליהם מתייחסים
הנתונים .אחריות זו מתייחסת הן לאיסוף ולניהול הנתונים כשהם בהחזקתו של הגורם ,מתוקף כך שמחזיקי נתוני
בריאות הם נאמני מידע הבריאות של הציבור ,והן במתן גישה לנתונים או הנגשתם לגורמים אחרים .גם במקרים שבהם
ניתן היתר להחזיק או לתת גישה לנתוני בריאות  -אופי הנתונים ,היקף המידע הנגיש ורמת הזיהוי שלו יהיו במידה
המינימלית הנדרשת להשגת מטרת השימוש.
 .2עקרונות ערכיים לשימוש משני בנתוני בריאות
הצוות ממליץ שכלל השימושים המשניים הנעשים בנתוני בריאות בישראל יתבצעו בהתאם לעקרונות האתיים
המקובלים )1( :כיבוד הזכות לפרטיות והאוטונומיה של הפרט ( )2עשיית הטוב ( )3אי עשיית הרע ( )4צדק ושוויון ()5
סולידריות חברתית ( )6הוגנות.
הבסיס הערכי ליישום עקרונות אלו בהקשר של שימוש משני בנתונים בריאות מפורט להלן .דיון זה מבטא את המתח
הקיים בין העקרונות הללו .הצוות ראה לנגד עיניו את הערכיות בעידוד ובתמן אפשרות לשימוש בנתוני בריאות לרווחת
הכלל ,ומכאן גם לרווחת הפרט ,במיוחד במערכת בריאות הממומנת ברובה המכריע ע"י הציבור .מנגד ,הצוות סבר שבסיס
ערכי זה חייב להתממש תוך שמירה על האוטונומיה של הפרט והקפדה על הזכות לפרטיות.
 .2.1כיבוד הזכות לפרטיות והאוטונומיה של הפרט
כביטוי לשליטת הפרט על מידע שמקורו בו ,ולזכותו לפרטיות ולניהול-עצמי של ענייניו ,יש ,ככלל ,לתת לפרט אפשרות
לבחור איזה שימוש ייעשה בנתונים אודותיו ,לרבות מתן אפשרות לפרט לחזור בו מבחירתו .בחירת הפרט לגבי השימוש
בנתונים יכולה להתבטא כהסכמה פעילה ,באופן חופשי ומדעת ) (Opt-inאו כזכות לסרב ) .(Opt-outעל מנגנון הבחירה
הנדרש בכל עניין להיגזר ,בין היתר ,מאופי המידע (מידת רגישותו למשל) ,התכליות והשימושים הצפויים ,הסיכון הקיים
לפגיעה בפרטיות ,ועוד .זאת ,למעט מקרים מוגדרים מראש שבהם ניתן לפטור מקבלת הסכמה ,בהינתן תנאים מוגדרים.
בעוד שבמתן הסכמה מדעת ) (Opt-inתהליך ההסכמה מבטא באופן המובהק ביותר את מימוש הזכות לאוטונומיה ,גם
זכות סירוב ) (Opt-outנותנת לפרט אפשרות בחירה .עם זאת ,במנגנון סירוב נדרשים מנגנונים נלווים ,המגבים את
אפשרות הבחירה של הפרט .במאמר מוסגר יצוין שבספרות ובפסיקה ניתן למצוא ביקורת על טבעו ככלל של מנגנון ה-
 ,Opt-outזאת לנוכח ההעדפה האנושית להימנע מביצוע פעולה אקטיבית המשנה את המצב הקיים ,גם כשעלות השינוי
נמוכה והתועלת הטמונה בו גבוהה .24,23בשני המנגנונים (הסכמה או מתן זכות סירוב) ,חשוב שהשימוש בנתונים יעשה
בשקיפות מול הציבור ,תוך הקפדה על בהירות מטרת השימוש ,על מנת לספק לפרטים ידע הדרוש להם לצורך הבחירה.
דרך נוספת למימוש זכות הבחירה במישור הציבורי היא שיתוף הציבור בתהליכי קבלת ההחלטות הנוגעים לשימוש בנתוני
בריאות ,על מנת לאפשר לציבור להשפיע על הנעשה במידע אודותיו.

23

למשל ,עע"מ  1386/07עיריית חדרה נ' שנרום בע"מ (פורסם בנבו.)16.7.12 ,
24
.Kahneman, D., & Tversky, A. (Eds.). (2000). Choices, values, and frames. Cambridge University Press
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השימוש בנתוני הבריאות צריך להיעשות תוך כיבוד הזכות לפרטיות של מי שהמידע הוא אודותיו ,באמצעות מנגנונים
שונים שיבטיחו זאת .מימוש זכויות אלו מתאפשר ,בין היתר ,באמצעות הטלת אחריות על המשתמשים במידע ,אכיפה
ופיקוח על שימוש לרעה ,הטלת סנקציות מחמירות על החורגים מכלל זה ,והקפדה על מנגנוני התממה .בתוך כך ,יש
להבטיח שמירה מיטבית על סודיות רפואית של התיק הרפואי של הפרטים.
 .2.2עשיית הטוב  /הטבה )(Beneficence
בהינתן הפוטנציאל הגלום בשימוש משני בנתוני בריאות ,ישנה חובה אתית לאפשר קידום תועלות אישיות וחברתיות
בתחום הבריאות באמצעות השימוש בנתוני הבריאות.
 .2.3אי-עשיית הרע  /נזק )(Non-maleficence
יש לאפשר שימוש בנתוני הבריאות רק בתנאי שאין בשימוש זה כדי לגרום פגיעה או נזק לפרטים שהמידע הוא אודותיהם.
פגיעה או נזק ,כאמור ,עשויים להתבטא ,בין היתר ,בפגיעה באוטונומיה ,או בפרטיות ובסודיות רפואית ,סטיגמטיזציה
קהילתית ,הפליה אישית או קבוצתית וכדומה .כמו כן ,יש למנוע מהשימוש בנתונים להשפיע לרעה על הטיפול הניתן
לפרטים ,או לקבוצות בין היתר באמצעות הטיית הטיפול ,הרעת תנאי או נגישות הטיפול ,וכד'.
 .2.4צדק ושוויון
יש להבטיח כי השימוש בנתוני בריאות נעשה בצורה צודקת ושוויונית:
( )1השגת מירב הרווחה החברתית באמצעות השימוש בנתונים .זהו עקרון תועלתני שלפיו ראוי ומוצדק שהתועלת
המופקת מהשימוש בנתונים ,אשר נאספו אגב או כחלק מטיפול או שירות רפואי בפרט ונכללים ברשומה הרפואית
האישית שלו ,תחזור לציבור לשם קידום בריאותו .השימוש המשני בנתוני בריאות של הפרט מתאפשר בכפוף לאמנה
חברתית של תרומת הפרט לכלל .השימוש המשני בנתוני הבריאות נעשה מתוקף החשיבות החברתית שבו ,תוך הנחת
קבלה רחבה של הציבור ) ,(general agreementלכן ראוי ומוצדק שהתועלת המופקת מן השימוש בנתוני הבריאות
הפרטיים של המטופל ,תחזור לציבור.
צרכני נתוני בריאות העושים שימוש ומפיקים תועלת מנתוני בריאות של פרטים בציבור מחויבים מוסרית להשיב
לחברה תועלות המופקות מן השימוש בנתונים באחת או יותר מן הדרכים הבאות:
 oשיתוף הציבור בפירות המחקר – דהיינו ,פרסום תובנות וידע הנוצר באמצעות שימוש בנתוני בריאות (למשל ,על-
ידי פרסום המחקר ו/או יידוע הציבור לגבי תועלות בעלות משמעות בריאותית ,טיפולית ,שירותית או אחרת).
 oשיתוף הציבור בפירות הפיתוחים הרפואיים המסחריים או בשיעור מסוים מהרווחים הכלכליים המתקבלים
מן השימוש בנתונים (ככל שיש כאלה) לטובת שיפור בריאות הציבור בישראל.
 oהפקת לקחים ושיפור שירותי הבריאות למטופלים – שיפור השירות הרפואי הניתן לציבור באמצעות השימוש
בנתוני בריאות.
אין בהכרה בזכות הציבור ליהנות מתועלות השימוש בנתוני הבריאות ,כדי להתעלם מן המשאבים הכרוכים באיסוף,
ריכוז ,עיבוד ,השבחה או ניתוח של נתוני הבריאות ,או כדי למנוע הגנה על זכויות קניין רוחני על המצאות/חידושים
שיתבססו על נתוני הבריאות .חשוב לתגמל באופן ראוי את מחזיקי וספקי נתוני הבריאות ,בגין השקעתם בהשבחת
הנתונים ובהנגשתם למשתמשים אפשריים במידע .בנוסף ,יש להימנע ממצב שבו חובת החזרת התועלת לציבור תפגע
ביסוד המסחרי של צרכן הנתונים ,באופן שימנע ממנו להפיק תוצרים מהנתונים .חוסר כדאיות כלכלית בפיתוח
תוצרים תהווה פגיעה בציבור שלא יזכה ליהנות מהתועלת הנלוות להפקת תוצרים אלה.
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כמו כן ,יש למנוע הפחתה של הכנסות הנוצרות משימושים בנתוני בריאות מתקציבי מערכת הבריאות.
( )2שוויוניות – היבט אחד של עקרון זה הוא הצורך להבטיח כי התועלות שתיווצרנה משימוש בנתוני הבריאות תחולקנה
באופן שוויוני ככל הניתן בין הפרטים ,או האוכלוסיות השונות בציבור .היבט נוסף של עקרון זה הוא שוויון בייצוג
(דהיינו ,בהיכללות) של פרטים בקבוצת הפרטים שהנתונים אודותיהם נכללים בניתוח .יש לאפשר לכל פרט להיכלל
ולכל קבוצה באוכלוסייה להיות מיוצגת בקבוצה הנחקרת ,ויש להימנע מהפליה בין אוכלוסיות ,אם על-ידי אי-
הכללה ,או באופן אחר ,בבחירת הנתונים.
 .2.5סולידריות חברתית
ע"פ עקרון שיתופי/קהילתני זה ,יש לקדם מוסריות חברתית המתבטאת באחריות הדדית של הפרט והחברה ,האחד
לרווחתו של האחר ,באמצעות הנגשת נתוני בריאות לטובת פרטים אחרים וכלל החברה .יש לכך הצדקה מיוחדת במערכת
בריאות הממומנת רובה ככולה ע"י הציבור .על סמך עיקרון זה ניתן להניח שתינתן הסכמת הפרטים לשימוש בנתוני
הבריאות שלהם ,בפרט ככל שהם מותממים והסיכוי לנזק הוא קטן ,לטובת בריאות כלל החברה .לכן ראוי ומוצדק
להנגיש את נתוני הבריאות למטרה זו .בהתאם לכך ,מצב בו פרטים אשר סירבו לשתף את נתוני הבריאות אודותיהם ייהנו
מפירות השימוש בנתוני בריאות שנתקבלו מפרטים אחרים ,דהיינו ,תוך הפרת עקרון ההדדיות והסולידאריות – נדמה
כבעייתי מבחינה מוסרית.
 .2.6הוגנות
המתווה המוצע בהמלצות הצוות ,לפיו במצבים רבים לא תידרש הסכמה של פרטים לשימוש בנתוני הבריאות אודותיהם,
מטיל אחריות חברתית מיוחדת על מחזיקי הנתונים .מחזיקי הנתונים אוספים מידע אגב או כחלק מתהליכי הטיפול
והשירות הרפואי ומחזיקים בו כנאמני מידע הבריאות של הציבור ,ולכן עליהם לאפשר גישה הוגנת ) (fair accessלנתוני
הבריאות .מחזיקי נתוני בריאות יבטיחו גישה הוגנת לצרכני נתוני בריאות שונים לנתונים שברשותם ,מבלי לתת העדפה
בגישה לנתונים למשתמשים מסוימים על-פני אחרים ,מטעמים שאינם ענייניים.
בכלל זה ,מחזיק וספק נתוני בריאות יבטיחו שעלות הגישה לנתונים תאפשר גישה גם לחוקרים אקדמאים מישראל
וגורמים המייצגים את האינטרס הציבורי ,על-ידי קביעת מחיר עלות או מחיר הוגן לשימוש בנתונים על מנת לאפשר
חדשנות ויצירתיות על בסיס נתוני הבריאות .רצוי שגם בעבור חברות מסחריות עלות השימוש תותאם ליכולת התשלום
(לדוגמה מחיר הוגן לחברת הזנק בתחילת דרכה).
סביר שמחזיקי וספקי נתוני בריאות יגבו תמורה הוגנת עבור הגישה לנתונים והשימוש בהם ,תוך התחשבות בגורם
המבקש גישה לנתונים .יש להקל את הגישה לנתונים לגורמים מעוטי משאבים ,המייצגים את האינטרס הציבורי – כגון
חוקרים משורות האקדמיה ,ארגונים ללא מטרות רווח ,או חברות הזנק בראשית דרכן.
מחזיקי נתוני בריאות יקבעו קריטריונים ברורים והוגנים למתן גישה לנתונים ,בהתאמה לכל האמור במסמך ההמלצות,
ויפעלו על-פיהם בעקביות .למחזיק ולספק יהיה שיקול דעת במסגרת הקריטריונים שייקבעו ,לגבי מתן גישה לנתונים
בארגון .על מנת להבטיח ככל הניתן את ההוגנות בגישה לנתונים ,החלטות מחזיק וספק בנוגע לאישור בקשות גישה
לנתונים תהיינה שקופות לציבור (מבלי לחשוף סודות מסחריים של מי מהצדדים) .מומלץ שתהיה ערכאה אליה ניתן
לפנות במקרה של קשיים בהשגת גישה לנתונים (בהתאם להמלצות צוות טכנולוגיה ומימוש).
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על סמך כל העקרונות שפורטו לעיל ,ובפרט על מנת להשיא את התועלת שניתן להפיק מנתוני הבריאות ולאפשר את
הגישה ההוגנת לנתונים ,ככלל ,לא תוענק בלעדיות לשימוש בנתוני בריאות שנאספו אגב או כחלק מטיפול או שירות
רפואי לכל גורם שהוא .במקרים שבהם הנתונים כאמור נאספו לבקשת גורם מחוץ לארגון ,תוך מימון או השקעה מצדו,
ניתן לשקול לתת בלעדיות לשימוש בנתונים לתקופה מוגבלת וקצרה ככל שניתן.
על מנת להגן על פרטיות המטופלים ,גם במקרים אלו הגישה לנתונים תינתן בכפוף לעקרונות שיובאו להלן וכן לכללים
שהוגדרו על ידי צוות המימוש והטכנולוגיה לשימושים משניים במידע בריאות.
 .3כללים לאישור שימושים משניים בנתוני בריאות
על מנת להבטיח ככל האפשר כי שימושים משניים בנתוני בריאות נעשים בצורה ראויה ,יש להגדיר מנגנון אישורים
ייעודי הבוחן את ההיבטים השונים העולים מהשימוש ומבקר את התהליכים הצפויים להיעשות במסגרתו .הצוות
ממליץ כי המנגנון ישולב במנגנון "הלסינקי" הקיים כיום לאישור ניסויים רפואיים בבני-אדם ,שכן מנגנון זה כבר כולל
מסגרת לבחינתם ואישורם של מחקרי נתונים שאינם התערבותיים.
הצוות ממליץ להסדיר ברגולציה מנגנון אישורים ,שיבטיח שכל ארגון המחזיק בנתוני בריאות יאפשר גישה לנתונים
שברשותו ואת השימוש בהם לצורך שימוש משני ,בכפוף לכללים אחידים וברורים .ככלל ,המנגנון יאשר שימושים
משניים בנתוני בריאות ,הן נתונים שנאספו אגב או כחלק מטיפול או שירות רפואי ,והן נתונים שנאספו במסגרת ניסוי
רפואי.
על מנת למנוע מצב בו הרגולציה תפגע במחקר ובחדשנות הנדרשים לשיפור הטיפול והשירות הרפואי ,הצוות ממליץ
שמנגנון האישור יהיה חד-שלבי ככל שהדבר ניתן .הצוות ממליץ גם על הקמת מנגנון ערעורים ייעודי במשרד הבריאות,
שיאפשר לגורמים לערער על החלטות של ועדות נתונים מוסדיות לגבי שימוש בנתוני בריאות.
על מנגנון האישור הייעודי לתת ביטוי להגנה על פרטיות הפרטים שהמידע הוא אודותיהם ,ועם זאת ,לא לפגוע ביכולת
להשתמש בנתונים ,לנוכח הערך הרב הגלום בשימוש בהם עבור המטופלים והציבור בכללותו .כל זאת ,בכפוף למנגנוני
הסכמה ובחירה שיפורטו בפרקים הבאים.
הצוות ממליץ שככלל ,שימוש משני בנתוני בריאות יצריך קבלת אישור במנגנון אישורים ייעודי ,למעט שימוש המחויב
על פי דין או שימוש מכוח הדין ,וכן העברת מידע למשרד הבריאות ,מתוקף סמכויותיו ותפקידיו כרגולטור של מערכת
הבריאות.
הצוות ממליץ ששימושים משניים שארגון מבצע בנתונים כחלק מתהליכים ההכרחיים למתן טיפול או שירות רפואי
יובאו לאישור במנגנון האישורים אחת לתקופה ,ויאושרו כתהליך ולא כשימוש ספציפי ,תוך מתן דגש לכך שחשיפה
לנתונים מזהים תהיה בהיקף המזערי ההכרחי.
הצוות ממליץ שארגונים ינגישו נתוני בריאות מותממים לגורמים חיצוניים רק למטרות השימוש הבאות:
( )1מחקר
( )2קביעת מדיניות בריאות
( )3הערכה של מדיניות בריאות
( )4שיפור מדיניות בריאות
הצוות ממליץ שארגונים יוכלו להנגיש נתוני בריאות אגרגטיביים לכל מטרה נוספת ,בתנאי שהדבר תואם את עקרונות
האתיקה המפורטים במסמך זה .שימוש משני בנתונים אגרגטיביים יאושר במנגנון מהיר שיאשר כי אין בשימוש
המבוקש בנתונים בצורה אגרגטיבית ,כדי לפגוע בפרט כלשהו.
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 .3.1עדכונים נדרשים במנגנון הלסינקי כדי להבטיח כי תהליכי האישור מתקיימים באופן ראוי
( )1יש להגדיר הרכב ועדה מוסדית לאישור שימוש משני בנתונים ,אשר יוכל ,בין היתר ,לקבל החלטות אתיות
ומקצועיות-טכניות בהקשר להתממה .לצורך כך ,יש לכלול בוועדה אנשי מקצוע בעלי ידע וניסיון היכולים להעריך
את מידת הסיכון לפרטיות מהשימוש המבוקש ואת מידת ההתממה הקיימת (הסיכון נובע בין היתר מהיכולת לזהות
נתונים מותממים בהיבטי סטטיסטיקה ,טכנולוגיה ,אבטחת מידע ,התממה ופרטיות) ואת אופן ואופי ההתממה
הדרושים.
( )2הועדה המוסדית תכלול שני נציגי ציבור .אין לאשר שימוש משני בנתוני בריאות ללא נוכחות נציג ציבור אחד לפחות
בוועדה.
( )3יש להגדיר עקרונות אחידים לאישור שימושים משניים בנתוני בריאות ,הן מבחינה אתית והן מבחינת פרטיות,
התממה ,הסכמה ואבטחת מידע.
( )4יש להגדיר כללים להיוועצות עם אנשי מקצוע מתאימים לצורך מחקר בנתוני בריאות שאינו רפואי ,על מנת להתייחס
לעקרונות אתיים הרלוונטיים לתחום הספציפי שבו נערך המחקר.
( )5יש להרחיב את מעגל המוסדות שיוכלו להקים ועדת אתיקה לאישור שימוש משני בנתוני בריאות ,כך שגם ארגונים
שאינם בתי חולים יוכלו להקים ועדה כאמור.
( )6על מנת להגביר את המחויבות של הארגונים לכללים האתיים לאישור שימוש משני בנתונים ,נדרש שההחלטות
המתקבלות במנגנון האישורים – אישור וסירוב לאישור בקשות ,כאחד – יהיו שקופים לציבור .שקיפות תצמצם את
ההטיה בתהליך קבלת האישור לשימוש במידע ,הקשורה לאינטרסים ארגוניים .יתר על כן ,ככל שהשקיפות תהיה
נרחבת יותר ,יתחזק הבסיס המוסרי לשימוש בנתונים אודות אנשים באמצעות מנגנון סירוב ).(Opt-out
( )7יש לבחון את אפשרות ההבניה של מנגנון שיקל על קבלת אישור למחקר בנתונים שמקורם ממספר מוסדות.
( )8יש לבחון את אפשרות ביזור סמכות האישור של מחקרים המערבים שימוש במידע גנטי מהוועדה העליונה לניסויים
רפואיים בבני אדם לוועדות המוסדיות.
 .3.2שיקולים מנחים לאישור שימושים במידע בריאות
טרם אישור השימוש ,הוועדה תבחן את הקריטריונים הבאים:
( )1נאותות השימוש במידע :האם מטרת השימוש וסוג המשתמש נאותים ,האם יש הלימה בין מטרות השימוש
המוצהרות ובין היכולת לממש אותן בהתאם לסוג המידע ,לכלים ולמתודולוגיה ,העומדים לרשות המשתמש .זאת
משום שהבסיס האתי לשימוש משני בנתונים נובע מכך ששימוש זה יוביל למסקנות בעלות תקפות מדעית .אין לאשר
שימוש בנתונים שמטרתו או תוצאתו הצפויה במידה הקרובה לוודאי היא יצירת אפליה ו/או סטיגמטיזציה של
פרטים או קבוצות ,הצפויה לפגוע בהם ,בפרט מבחינת תעסוקה וביטוח .זאת למעט מקרים שבהם לאותה אוכלוסייה
צפויה תועלת ממשית מהשימוש האמור ,העולה על הסיכון לסטיגמטיזציה או אפליה.
( )2מידת הסיכון לפרטיות :מזעור היכולת לזהות את הפרטים שהמידע הוא אודותיהם והערכת מידת הסיכון לפי סוג
המשתמש ומטרת השימוש .זאת לפי :רמת ההתממה ,היכולות הטכנולוגיות של מבקש המידע ,תנאי אבטחת המידע,
הסכם השימוש במידע וכדומה.
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( )3רגישות המידע :בשימוש בנתונים אודות מידע רגיש במיוחד או שקיימת לגביו התייחסות מיוחדת בחוק ,כגון:
נשאות  , HIVהפסקות הריון ומחלות נפש יופעלו תנאים מחמירים יותר ביחס לנתונים אחרים .יינתן אישור לגישה
במידה הדרושה ורק לנתונים הנדרשים לשימוש הספציפי ,כאשר תידרש התממה מחמירה לכל מסד הנתונים המכיל
מידע רגיש במיוחד  -הן של נתונים רגישים והן של הנתונים שאינם רגישים .עם זאת ,חשוב לשמור על האפשרות
לשימושים ראויים במידע רגיש במיוחד ,בפרט לצרכי מחקר ,כדי לא למנוע השגת תועלות בתחומים אלה.
( )4איזון בין סיכון לתועלת :וידוא שהתועלת הפוטנציאלית לציבור מהשימוש במידע עולה על הסיכון הכרוך בשימוש בו
לפרט ולציבור ,בהתאם לעקרונות הערכיים שהוגדרו ולאופי הנתונים המבוקשים.
לאחר בחינת הקריטריונים הנ"ל ,הוועדה תאשר ,תדחה או תאשר בתנאים שתקבע את בקשת השימוש בנתונים .זאת
בכפוף לעקרונות הערכיים המתוארים במסמך זה ,ותוך התייחסות ל:
( )1הצורך במתן הסכמה/זכות סירוב/פטור מהסכמה עבור השימוש בנתונים.
( )2תיאור הנתונים שיכללו במסד הנתונים המאושר לשימוש ,כולל המידע המופיע בהם ורמת ההתממה המאושרת
לשימוש המבוקש.
( )3אופן מתן הגישה לנתונים :מסירה ,מתן גישה בסביבה מאובטחת וכו'.
הגישה לנתונים צריכה להינתן בכפוף לכללים ברורים ,המגדירים את הגורמים הרשאים לגשת לנתונים למטרות שימוש
שונות ואת רמת הזיהוי האפשרית עבור כל מטרת שימוש.
האישור לשימוש במידע יהיה עבור נתונים ברמת הזיהוי המינימלית הנדרשת להשגת המטרה המוצהרת בבקשת
ה שימוש .שימוש במידע בנתונים אגרגטיביים עדיף על פני שימוש בנתונים מותממים ושימוש בנתונים מותממים עדיף
על פני שימוש בנתונים מזוהים ,כל עוד שניתן להשיג את המטרה המצופה ,בהנחה שנמצאה כראויה .זאת בהתאם
לחוק זכויות החולה הדורש שמסירת מידע תיעשה במידה הנדרשת לצורך העניין בלבד ותוך הימנעות מירבית מחשיפת
זהותו של המטופל.
לא יאושר שימוש בנתונים שמטרתו או תוצאתו הצפויה הקרובה לוודאי היא יצירת אפליה או סטיגמטיזציה הצפויה
לפגוע בפרטים שאודותיהם המידע ,בדגש על היבטים של תעסוקה וביטוח .למעט מקרים בהם צפויה לפרטים אלו
תועלת ממשית מהשימוש האמור ,העולה על הסיכון.
מידת ההתממה הנדרשת תיקבע ותאושר במנגנון האישורים ,בכפוף לכללים שיגדיר משרד הבריאות .ראוי ונדרש
שמשרד הבריאות יגדיר כללי התממה המאפשרים גם הצלבת נתונים במידע שאינו מזוהה ,באופן המאפשר להגן על
הפרטיות.
נתוני בריאות המונגשים לגורמים חיצוניים לכל מטרה שאינה אחת מהבאות יהיו אגרגטיביים ,למעט אם ניתנה
הסכמה מלאה לכך מצד המטופל :תהליכים ההכרחיים למתן טיפול או שירות רפואי ,מחקר ,קביעת מדיניות בריאות,
הערכה של מדיניות בריאות ושיפור מדיניות בריאות וכן שימוש המחויב על פי דין או שימוש מכוח הדין.
לדעת רוב הצוות ,לא ראוי לאשר גישה לנתונים שאינם אגרגטיביים (מזוהים או מותממים) לגורמים חיצוניים למטרות
שיווקיות או לצורך הנגשת נתוני בריאות לציבור ,גם אם ניתנה הסכמה מלאה לכך מצד המטופל .יש לאפשר גישה לנתוני
בריאות למטרות אלו רק כאשר המידע הוא אגרגטיבי ברמה אשר הייתה מאפשרת את פרסומו לציבור הרחב .הגישה
לנתונים אגרגטיביים תאושר במנגנון אישורים מהיר ,שיוודא כי הנתונים אכן אגרגטיביים ושמטרת השימוש אינה
צפויה להרע עם המטופלים.
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 .3.3מדרג ערכי לאישור שימוש משני בנתונים
כאמור ,ועדה המאשרת שימוש משני בנתוני בריאות תיקח בחשבון את מידת התועלת הצפויה לפרט כתוצאה משימוש
בנתונים אודותיו ואת הפגיעה הצפויה בפרטיותו .הוועדה תקבע בהתאם לכך את התנאים המאפשרים את קיום השימוש
המבוקש (כגון הצורך בהסכמה/זכות סירוב ,רמת ההתממה הנדרשת ,אופן הנגשת הנתונים למשתמש וכדומה).
הוועדה תדרוש ליישם כללים נוקשים יותר לשמירה על פרטיות (בהקשר לסוג המשתמש ,למידת ההתממה הנדרשת
ולאבטחת המידע) במהלך השימוש בנתונים בהתאם למדרג הבא (מהקל לכבד) )1( :תהליכים הכרחיים למתן טיפול או
שירות רפואי ( ) 2מחקר ,קביעת מדיניות בריאות ,הערכה של מדיניות בריאות או שיפור מדיניות בריאות ( )3הנגשת
נתוני בריאות לציבור ( )4מטרות שיווקיות.
כלומר ,הוועדה תאשר שימוש בנתוני בריאות למטרות שיווקיות בכפוף לכללים המחמירים ביותר ותאשר שימושים
הכרחיים למתן טיפול או שירות רפואי בכפוף לכללים המאפשרים ביותר.
( )1תהליכים הכרחיים למתן טיפול או שירות רפואי – שימושים בנתוני בריאות שאינם חלק מהטיפול או השירות הישיר
הניתנים למטופל אך משיקים להם ,נובעים מהם ונדרשים לקיומם השוטף .תהליכים אלו כוללים בין היתר( :א)
בקרה על איכות טיפול ושירות – אימות ובקרה של נתונים קיימים אודות איכות הטיפול והשירות( .ב) שיפור איכות
הטיפול והשירות – תהליך המוודא שטיפולים ושירותים רפואיים מבוצעים בהתאם לסטנדרטים מוגדרים ,במטרה
לפנות אל מטופל בהתאם לצורך ולשפר את הטיפול או השירות הניתנים לו( .ג) תהליכים תפעוליים – שימושים
שוטפים שונים בנתוני בריאות כגון למידה וסטטיסטיקה שאינם חלק מהטיפול או השירות הישיר הניתנים למטופל
אך נדרשים לקיומם( .ד) התחשבנות בין ספק למבטח – שימוש בנתונים כלליים שאינם מזוהים לצורך מדידת כמויות
הנדרשות להתחשבנות בין נותן שירותי הבריאות לגוף המממן את השירות או שימוש בנתונים מזוהים עבור
התחשבנות הנדרשת אודות מטופל ייחודי( .ה) חקירה אפידמיולוגית – מחקר במידע מזוהה שמטרתו לקבוע אם
קיימת תחלואה חריגה ,מה הסיבות לה וכיצד ניתן למנוע התפשטותה .פעילות זו מבוצעת בדר"כ על ידי אנשי צוות
בארגון שזוהי עבודתם השוטפת ונועדה להביא לשיפור ולהתייעלות הארגון ,ובאופן עקיף לטובת המטופל.
( )2מחקר – תהליך שמטרתו גילוי והרחבת הידע האנושי באמצעות בדיקה שיטתית של מידע על מנת להפיק ידע חדש.
מטרת המחקר יכולה להיות יישומית או אקדמית .מחקר יכול להיות מבוצע ע"י עובדי הארגון או גורמים מחוץ
לארגון .כאשר הנתונים מועברים אל מחוץ לארגון לצורך מחקר יש לנקוט בהתממה מחמירה יותר ,במידה ולא ניתן
להבטיח את תנאי אבטחת המידע והבקרה על השימושים הנעשים בו .בטווח הארוך ,קיומם של מחקרים מיטיב עם
אוכלוסיית המטופלים ,אך לא בהכרח עם כל אחד מהמטופלים שנעשה שימוש בנתונים אודותיו .מחקר יכול שייעשה
גם לצורך קביעת מדיניות בריאות ,הערכה של מדיניות בריאות או שיפור מדיניות בריאות.
( )3הנגשת נתוני בריאות לציבור – פרסום נתוני בריאות לציבור הרחב ,לכל מטרה .פרסום נתונים מביא להיעדר שליטה
על הנעשה בהם ולכן יוצר סיכון נרחב לפגיעה בפרטיות המטופלים שהנתונים אודותיהם .פרסום הנתונים יכול להביא
לקבלת החלטות טובה יותר של ציבור המטופלים בנוגע לקבלת טיפול או שירות רפואי ולכן מיטיב עמם.
( )4שימוש בנתונים למטרות שיווקיות – במידה וארגון בריאות מקבל תמורה עבור שימוש בנתונים שאסף לצורך שיווק,
הדבר מיטיב עם מטופליו באופן עקיף בעקבות השימוש בהכנסות שנוצרו לשיפור הטיפול או השירות הרפואי הניתן
בו .פעולות השיווק עשויות לתרום לפרט כלשהו ידע שימושי וכך להביא לטובתו באופן ישיר .עם זאת ,הנחת המוצא
היא ששימוש בנתונים למטרות שיווקיות גורם בעיקר לפגיעה במטופלים באמצעות פגיעה וחדירה לפרטיותם
והטרדתם.
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 .4עקרונות מנחים למנגנוני הסכמה ובחירה בנוגע לשימוש בנתוני בריאות
התפתחות הטכנולוגיה והתרחבות השימוש במידע אודות אנשים בעולם הדיגיטלי מגבירים את הפוטנציאל האפשרי
לפגיעה בפרטיות .כיום ,אנשים מאפשרים לגורמים שונים לאסוף ולהשתמש במידע אודותיהם בהיקפים הולכים וגדלים.
עם זאת ,מטעמים עקרוניים ואף לאור ספרות מחקרית המטילה ספק ברמת המודעות ובמידת חופש הבחירה הנתון
לאותם אנשים ,לא ניתן להתייחס למצב זה כאל ויתור על זכותו של כל פרט לפרטיות ,לאוטונומיה ולשליטה בשימושים
הנעשים במידע אודותיו.
לא ניתן להניח שאדם ממוצע/סביר יבחר לפגוע בפרטיותו מבלי שנתן לכך את הסכמתו.
לכן ,מנגנוני ההסכמה והבחירה צריכים לתת ביטוי לשמירה על פרטיות המידע האישי ועם זאת לא לפגוע ביכולת
להשתמש במידע ,שכן לשימוש בו יש פוטנציאל אדיר להפקת תועלת וערך רב עבור הפרט ועבור הציבור בכללותו.
בנוסף ,הגישה לנתונים צריכה להינתן בכפוף לכללים ברורים ,המגדירים גם את הגורמים הרשאים לגשת לנתונים
למטרות שימוש שונות ואת רמת הזיהוי האפשרית עבור כל מטרת שימוש.
המסגרת החוקית שתעגן את המלצות הצוות ,צריכה לקבוע את סוג ההסכמה או הבחירה הנדרשת מצדו של הפרט
לשימוש בנתוני בריאות המכילים מידע אודותיו ,על מנת להביא לידי ביטוי את העקרונות הערכיים שפורטו בפרק :2
( )1כיבוד האוטונומיה של הפרט – צורך בקבלת הסכמה מפורשת גדל ככל שעולה הסבירות לפגיעה בפרט .כלומר ,ככל
שהמידע אודות הפרט רגיש יותר ,או כאשר הנתונים אודות הפרט ניתנים לזיהוי בקלות רבה יותר.
( )2עשיית הטוב ואי עשיית הרע – השימוש במידע אודות כל פרט צפוי לייצר ,במצטבר ,תועלת רבה לציבור ,עם זאת
השימוש מגביר את הסיכוי לפגיעה מסוימת בפרטיותם של חלק מהפרטים .בראייה חברתית-לאומית ,יש לאזן בין
הגנה על האינטרסים של הפרט ,המתבטאת בין היתר ,בצורך לקבל הסכמה לשימוש במידע ,לבין טובת הכלל בקבלת
נגישות למידע איכותי ,באופן מיטבי ויעיל .באיזון כאמור ,כאשר השימוש יביא לתועלת ציבורית משמעותית מחד,
תוך הבטחת סיכון נמוך לפרטיותו של הפרט ,מאידך ,הצורך בהסכמה מפורשת הוא פחות .לעומת זאת ,הצורך
בקבלת הסכמה כזו גובר ככל שלשימוש יש פוטנציאל רב יותר לגרום נזק לפרט ו/או לקבוצת פרטים באוכלוסייה ,או
ככל שיש סיכון גובר לפגיעה בפרטיות.
( )3צדק ושוויון – מנגנון ההסכמה צריך להיות כזה ,המקל על הפרט להביע את העדפתו בנוגע להכללה או אי הכללה של
מידע אודותיו במסד הנתונים שנעשה בו שימוש.
הצוות דן במקרים בהם נדרשת הסכמה של הפרט לשימוש במידע אודותיו ובמקרים שבהם לא נדרשת הסכמה כאמור.
במקרים שנדונו הובאו בחשבון מידת היכולת לזהות את המידע ,רגישות המידע אודות הפרט והיכולת לפגוע בפרט
באמצעות השימוש במידע ,סוג המשתמש במידע ומטרות השימוש.
הצוות ממליץ שסוג ההסכמה או הבחירה הנדרשת עבור שימוש משני בנתוני בריאות יקבע במנגנון אישורים מסודר
(כמתואר בפרק  ,)3שיעוגן במסגרת רגולטורית מתאימה ,בכפוף לעקרונות הערכיים שמוגדרים במסמך זה ובהתאם
לאמור להלן בפרקים  5ו.6-
ככלל ,כאשר סך התועלת האישית או הציבורית הצפויה כתוצאה משימוש בנתוני הבריאות האישיים עולה באופן
משמעותי על הסיכון הצפוי לפרט והסיכון האפשרי לפרט נמוך באופן משמעותי או זניח ,מוצדק לפטור את המשתמש
מקבלת הסכמה .במקרים מוגדרים יש לאפשר למטופל לסרב לשימוש משני בנתוניו ).(to opt-out
לעומת זאת ,כאשר הסיכון הצפוי לפרטיות המטופל גדול מהתועלת הצפויה ,או כאשר הסיכון לפרט הוא משמעותי
כשלעצמו ,יש לקבל את הסכמתו מדעת של המטופל ,טרם השימוש בנתונים ).(opt in/informed consent
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 .4.1השפעת מנגנוני ההסכמה והבחירה על היכולת להפיק תועלת מהנתונים
הצורך בקבלת הסכמתו המפורשת של הפרט לשימוש בנתונים אודותיו פוגעת ביכולת להפיק מהם תועלת ,משתי סיבות
עיקריות:
יעילות – בארגון בריאות עשויים להיות מסדי נתונים רבים ,שלא תמיד נעשה בהם שימוש למחקר כזה או אחר .השגת
הסכמתו של אדם מצריכה השקעת משאבים בהגעה לכל אדם הצפוי להיכלל בקבוצה "הנחקרת" במסד הנתונים
הרלוונטי ,עוד טרם בניית אותו מסד.
ערך המידע – היעדר הסכמה מצד אד ם להיכללות במסד הנתונים "נחקר" ,יש בה כדי לפגוע בערך המידע ,וזאת בשל
הקטנה צפויה של גודל המדגם ,והטיה של המידע הנכלל במסד ,מאחר ויש להניח שהתפלגות נותני/מסרבי ההסכמה אינה
אקראית .פגיעה בערך המידע תפגע בתוצאות ובתוצרים שניתן להפיק באמצעות השימוש במידע.
קיימים שני מנגנונים המאפשרים למטופל להביע את העדפתו בנוגע לשימוש בנתונים אודותיו:
מנגנון הסכמה מדעת ) – (opt-inמנגנון הדורש אישור פעיל מצד האדם שייעשה שימוש במידע אודותיו.
מנגנון סירוב ) – (opt-outמנגנון המאפשר לאדם לסרב לשימוש במידע אודותיו ,באמצעות פעולה אקטיבית.
מנגנון ההסכמה מדעת ) (opt-inמביא לידי ביטוי באופן מרבי את הזכות לאוטונומיה של אדם לגבי השימוש במידע
אודותיו .עם זאת ,מנגנון זה דורש פעולה אקטיבית מצד הפרט לאישור השימוש במידע אודותיו ולכן דרישה להסכמה
מדעת היא רלוונטית במיוחד כאשר הסיכון הצפוי מהשימוש במידע (כגון פגיעה בפרטיות) הוא משמעותי לכשעצמו או
עולה על התועלת הצפויה .במצב זה ,לא ניתן להניח שכל אדם סביר היה נותן הסכמה לשימוש בנתונים אודותיו.
כפי שצוין לעיל ,שימוש במנגנון של הסכמה מדעת צפוי לצמצם באופן משמעותי את היקף האוכלוסייה שתיכלל במסד
הנתונים שיעשה בו שימוש ולכן צפוי לפגוע פגיעה משמעותית ביכולת להפיק ערך מהשימוש במידע .מעבר להקטנת
המדגם ,מיעוט מסכימים יגרור הטיות משמעותיות במידע שייאסף ,ועלול להוביל למשל להסכמה מצד אוכלוסייה
מסוימת בלבד וכפועל יוצא מכך  -לאפליה כלפי אוכלוסיות אחרות .למשל ,במנגנון של הסכמה מדעת סביר להניח כי
אנשים משכילים ומודעים ייטו יותר להשתמש במנגנון ההסכמה ולכן ייהנו יותר מפירות המחקר שיעשה בנתונים
אודותיהם .זאת לעומת אוכלוסיות חלשות יותר שבהן צפוי ייצוג נמוך יותר ,ושמסקנות ותוצרי המחקר יהיו פחות
רלוונטיים עבורם.
לעומת מנגנון של הסכמה מדעת ) ,(opt-inמנגנון סירוב ) (opt-outצפוי להביא להכללה של קבוצת משתתפים רחבה ויותר
מייצגת ולכן להשיא את התועלת מהשימוש במידע .לעומת מנגנון ההסכמה הפעילה ,מנגנון סירוב מביא לידי ביטוי את
עקרון הסולידריות החברתית ,אך הוא עדיין מאפשר לפרט לשמר אוטונומיה כלפי השימושים הנעשים במידע אודותיו.
מנגנון זה צפוי אף הוא להוביל להקטנת המדגם ולהטיות מסוימות במידע הנאסף .כך למשל ,הוא צפוי להביא בעיקר
לסירוב לשימוש בנתונים מצד אנשים משכילים שיהיו מודעים לקיומו ולהשלכות השימוש במידע האישי ובכך להקטין את
המחקר הנעשה אודותיהם .עם זאת ,ההטיות צפויות להיות קטנות יותר באופן משמעותי מההטיות הצפויות במנגנון של
הסכמה פעילה ,וכך גם ההשפעה על גודל המדגם.
אין ספק שלמנגנון הבחירה בנוגע לשימוש בנתונים תהיה השפעה מהותית על שיעורי ההשתתפות ואופי המשתתפים .כך
למשל ,מנגנון אינטרנטי צפוי לגרום להדרה של חלקים רבים מהאוכלוסייה שאינם בעלי אוריינות טכנולוגית או שאינם
נגישים לאינטרנט באופן שוטף ולהשפיע על ההסכמה או הסירוב הניתנים על ידם .יש להביא זאת בחשבון בתכנון המנגנון,
כך שיהיה נגיש למירב הפרטים באוכלוסייה .יהיה צורך ביותר מדרך אחת שבה כל פרט יכול להביע הסכמה או סירוב
לשימוש במידע אודותיו.
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 .4.2יידוע הציבור ושקיפות כתנאי להסכמה
במנגנון המתבסס על מתן אפשרות לסירוב ,יידוע הציבור ושקיפות הם הבסיס האתי להנחה שהעדר סירוב משמעותו מתן
הסכמה .לאור זאת ,יהיה צורך במהלך לאומי נרחב להגברת המודעות לשימושים משניים הנעשים במידע בריאות ,בפרט
משום שמרבית הציבור אינו מודע כיום לקיומם של שימושים אלה.
המהלך צריך להבטיח כי ההסכמה או הסירוב של הפרטים נעשים מתוך מודעות לסוגי השימושים האפשריים בנתונים,
לגורמים שיוכלו להשתמש בהם ,לתועלות הנובעות מהשימושים השונים ,לתנאים שבהם השימוש נעשה ,למטרות השימוש
ולסכנות הכרוכות בו.
הבטחת שקיפות מתמשכת ומפורטת אודות השימושים הייחודיים הנעשים בנתוני בריאות בישראל ,תוך הקפדה על
בהירות מטרות השימוש וזהות המשתמשים ,תחזק את הבסיס האתי של השימוש ותאפשר להרחיב את השימושים
הנעשים בנתונים ,תוך קבלת הסכמה ראויה לכך מהפרטים .הצוות מציע להקים אתר אינטרנט שבו יפורטו באופן מעודכן
כל השימושים בנתוני בריאות שיאושרו ,כולל מטרות השימוש ,זהות המשתמשים וסטטוס הבקשות .ניתן לעשות זאת גם
ללא פגיעה בסודות מסחריים (כפי שהדבר נעשה כיום לגבי כל מחקר קליני – ראה .)clinicaltrials.gov
על מנת לתת תוקף ערכי למנגנון ההסכמה ,יהיה צורך בכל מקרה ביידוע ושקיפות מרביים ,דינמיים ומעודכנים של
הציבור אודות השימושים הנעשים בנתוני בריאות ,הן מצד מחזיקי וספקי הנתונים והן מצד צרכני הנתונים.
 .4.3ההסכמה הנדרשת עבור גישה למידע מזוהה במהלך שימוש משני
יש להגביל ככל האפשר את הגישה למידע מזוהה לצורך שימוש משני בנתונים.
בהיעדר הסכמה מפורשת מצד המטופל ,הגישה לנתונים מזוהים לצורך שימוש משני תתבצע רק על ידי נציג מוסמך
מטעם הארגון המחזיק בנתונים ולמטרות השימוש המותרות בלבד.
ככלל ,שימוש משני בנתוני בריאות מזוהים שנאספו אגב טיפול ,שאינו הכרחי למתן טיפול או שירות רפואי ו/או לתפעול
השוטף של ארגון בריאות ,וכל שימוש הכולל מגע ישיר עם המטופל או עם מטפל ישיר של המטופל ,דורש הסכמה
מדעת של המטופל (.)opt-in
במצבים שבהם יעשה שימוש בנתונים מותממים ,מבקש הנתונים יקבל גישה אליהם רק לאחר שתהליך ההתממה
הסתיים .למבקש לא תינתן אפשרות חזרה למידע המזוהה לאורך כל שלבי השימוש המשני ,והוא לא יוכל להחזיק במידע
המאפשר לו לחשוף את זהות הפרטים שהנתונים אודותיהם.
במידה שבמהלך שימוש משני או לצורך התממת המידע עבורו ,יידרשו בדיקה ,תיקוף או הוספה של נתונים מבלי צורך
במגע עם המטופל או המטפל הישיר שלו ,גורם מוסמך בארגון יוכל לגשת במידת הצורך לנתונים המזוהים ולהפיק מסד
מותמם עדכני .זאת בתנאי שמסד הנתונים החדש לא יחרוג מבקשת השימוש המשני המקורית שאושרה במנגנון אישורים
ייעודי .במידה שהשימוש חורג באופן משמעותי מהבקשה המקורית ,יש צורך בהגשת בקשה חדשה.
 .5מנגנוני הסכמה ובחירה לשימוש משני של ארגון בנתוני בריאות שאסף אודות מטופליו
שימושים משניים רבים הנעשים על ידי ארגונים בנתונים הנאספים אודות מטופליהם אגב או כחלק מטיפול או שירות
רפואי נדרשים לקיומם של טיפול ושירות רפואי והם אינם ניתנים לניתוק מהשימוש הראשוני בנתונים .במקרים
מסוימים ,יש בשימושים אלו ,כולל שימוש בנתונים מזוהים ,כדי לתרום לטובת המטופלים ולהביא תועלת העולה לאין
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שיעור על הפגיעה האפשרית בפרטיות .בהתאם ,במקרים מסוימים ,ניתן להניח שאותה הסכמה שקיימת מצד המטופל
לגבי השימוש הראשוני בנתוני הבריאות שלו חלה גם לגבי שימושים אלה ,ולכן לא נדרשת הסכמה מיוחדת עבורם.
שימושים אלו כוללים למשל :ניתוח מידע לצורכי בקרה ושיפור של איכות טיפול או שירות רפואי ,שימוש במידע לצורך
התחשבנות בין ספק שירותי בריאות לגורמים מבטחים ,תהליכים תפעוליים שונים וכדומה.
עם זאת ,חלק מהשימושים המשניים אינם מביאים בהכרח לתועלת ישירה או עקיפה למטופל שאודותיו נאסף המידע.
לכן ,לא נכון לבצע שימושים כאלו ללא שניתנה למטופל זכות בחירה לגביהם.
בהינתן שהשימוש המשני אושר במנגנון אישורים מסודר (כמתואר בפרק  ,)3הצוות ממליץ ששימוש שארגון מבצע
במידע שאסף אודות מטופליו אגב או כחלק מטיפול או שירות רפואי ,כולל מידע מזוהה ,יהיה פטור מקבלת הסכמת
המטופל ,במידה והוא הכרחי למתן טיפול או שירות רפואי למטופלי הארגון.
גם בשימושים משניים הנעשים בתוך ארגון ,ראוי שרמת הזיהוי תהיה הרמה המינימלית המאפשרת להשיג את מטרת
השימוש ,ושבמידת האפשר השימוש יעשה במידע מותמם או אגרגטיבי.
במקרים מסוימים ,יש לתת לפרט זכות סירוב או לבקש את הסכמתו ,כמפורט להלן:
( )1שימוש משני בנתוני בריאות לצרכי מחקר (רפואי ושאינו רפואי) ,הערכה של מדיניות בריאות ,קביעת מדיניות בריאות
או שיפור מדיניות בריאות:


בנתונים מזוהים – נדרשת הסכמת המטופל ) (opt-inטרם השימוש בנתונים.



בנתונים מותממים – ככלל ,יהיה פטור מקבלת הסכמה ,למעט במקרה בו וועדה המאשרת שימוש משני בנתוני
בריאות תחשוב שראוי לאפשר לפרט לסרב ( )opt-outלשימוש בנתוני בריאות אודותיו( .לדוגמה ,כשנכלל במסד
הנתונים מידע רגיש במיוחד).

( )2שימוש משני בנתוני בריאות מזוהים למטרות שיווקיות ידרוש קבלת הסכמת הפרט ()opt-in
( )3שימוש משני בנתוני בריאות לצרכים משפטיים יעשה בהתאם לדין הקיים.
כל שימוש אחר שארגון עושה בנתונים אודות מטופליו יעשה בנתונים אגרגטיביים בלבד ,אלא אם נתקבלה הסכמה מצד
המטופל.
השימוש בנתונים אגרגטיביים אינו מצריך קבלת הסכמה מצד המטופל.

 .5.1מחקר ,הערכה של מדיניות בריאות ,קביעת מדיניות בריאות או שיפור מדיניות בריאות
מחקר הוא המקור העיקרי להתפתחות וקידום הטיפול הרפואי .שימוש משני בנתוני בריאות לצרכים מחקריים צפוי
להביא לשיפור באיכות הרפואה ומשרת את טובת המטופלים והציבור בכללותו ,ולכן ישנה חובה אתית לקידום המחקר.
עם זאת ,יש להבטיח ככל האפשר שהתועלת הנוצרת משימוש מחקרי בנתוני בריאות אינה באה על חשבון פרטיות
המטופלים.
כללי המחקר מושתתים על עקרונות האתיקה ומוסדרים בתקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם) ,כפי שפורט
לעיל .לכן ,ההנחיות למחקר המתבצע באופן תוך-ארגוני או חוץ-ארגוני הן למעשה זהות ,פרט למשקל שיש לתת לפגיעה
אפשרית בפרטיות .האפשרות לפגיעה פוטנציאלית בפרטיות עשויה להיות רבה יותר כשיש העברת מידע לגורם מחוץ
לארגון .מנגד ,לגורמים מתוך הארגון יש לעיתים גישה לנתונים נוספים אודות מטופלים ,שלא ניתנת להם במסגרת מחקר
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כזה או אחר .ככלל ,ניתן למזער את פוטנציאל הפגיעה בפרטיות באמצעות התחייבויות מצד החוקר בנוגע לתנאי אבטחת
מ ידע ולשימוש במידע ,ובין היתר :התחייבות מצדו לא לעשות שימוש לא ראוי בנתונים ,לנסות לזהות את הפרטים
שאודותיהם המידע או להעבירם לצדדים שלישיים.
ארגון המבקש להשתמש בנתוני הבריאות שברשותו לצורכי מחקר* ,יעשה זאת בכפוף לכללי ההסכמה שלהלן:
( )1בנתונים מזוהים – נדרשת הסכמת המטופל ) (opt-inטרם השימוש בנתונים.
( )2בנתונים מותממים – ככלל ,יהיה פטור מקבלת הסכמה ,למעט במקרה בו וועדה המאשרת שימוש משני בנתוני
בריאות תחשוב שראוי לאפשר לפרט לסרב ( )opt-outלשימוש בנתוני בריאות אודותיו( .לדוגמה ,כשנכלל במסד
הנתונים מידע רגיש במיוחד).
* למען הסר ספק ,המלצה זו מתייחסת לכל מחקר בנתוני בריאות – רפואי ושאינו רפואי ,וכן למחקר למטרות מדיניות
בריאות.25
ראוי שמשרד הבריאות יגדיר כללים ברורים לזיהוי מצבים שבהם תינתן לפרט זכות סירוב במנגנון  .opt-outמשרד
הבריאות יגדיר כללים גם לזיהוי מצבים שבהם יינתן פטור מהסכמה .כללים אלו יוגדרו לפי רגישות הנתונים ,מידת
ההתממה ,פרופיל מבקש הגישה לנתונים וכדומה .מידת הסיכון תקבע במנגנון אישורים ייעודי ,שיופעל על ידי המחזיק
בנתוני בריאות ,בכפוף לבקרה של משרד הבריאות ולכללי שקיפות ברורים.
 .5.2מטרות שיווקיות
שימוש משני שארגון בריאות עושה במידע הנמצא ברשותו למטרות שיווקיות מייצר לו הכנסות .ארגוני הבריאות
משקיעים מהכנסות אלו בשיפור הטיפול והשירות הרפואי ,וכך נוצרת תועלת עקיפה למטופלים כתוצאה מהשימוש
במידע.
עם זאת ,המטופל מפיק תועלת באופן ישיר מהשימוש השיווקי שנעשה בנתונים אודותיו רק במקרים שבהם הוא מעוניין
במוצר או השירות ששווקו לו .במצבים שבהם המטופל אינו מעוניין בהם – הוא נפגע באופן ישיר ,בראש ובראשונה,
כתוצאה מהפגיעה בפרטיותו ובנוסף ,מן ההטרדה הכרוכה בשיווק שנעשה באמצעות המידע אודותיו.
לכן ,עבור שימוש במידע מזוהה למטרות שיווקיות – תידרש הסכמה במנגנון .opt-in

25

הערכה של מדיניות בריאות ,קביעת מדיניות בריאות או שיפור מדיניות בריאות.
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להלן סיכום מנגנוני הבחירה וההסכמה הנדרשים לשימוש משני של ארגון בנתוני בריאות שאסף אודות מטופליו
(שימוש פנים-ארגוני):
רמת זיהוי הנתונים

מטרות השימוש
נתונים מזוהים

נתונים מותממים

נתונים אגרגטיביים

פטור מקבלת הסכמה

פטור מקבלת הסכמה

פטור מקבלת הסכמה

הסכמה מדעת
()opt in

פטור מקבלת הסכמה
 או -זכות סירוב
27
()opt out

פטור מקבלת הסכמה

שימוש למטרות שיווקיות פנים ארגוניות

הסכמה מדעת
()opt in

פטור מקבלת הסכמה

פטור מקבלת הסכמה

שימוש לצרכים משפטיים פנים ארגוניים

בהתאם לדין הקיים

בהתאם לדין הקיים

פטור מקבלת הסכמה

שימוש לצורך מילוי תפקידיו וסמכויותיו של
משרד הבריאות

פטור מקבלת הסכמה

פטור מקבלת הסכמה

פטור מקבלת הסכמה

שימוש נדרש לפי או מכח הדין

פטור מקבלת הסכמה

פטור מקבלת הסכמה

פטור מקבלת הסכמה

כל שימוש פנים ארגוני אחר

הסכמה מדעת
()opt-in

הסכמה מדעת
()opt-in

פטור מקבלת הסכמה

שימושים הכרחיים למתן טיפול או שירות
רפואי ו/או תפעול שוטף של ארגון בריאות

26

שימוש למחקר או מדיניות בריאות

28

 .6מנגנוני הסכמה ובחירה לשימוש משני בנתוני בריאות שאסף ארגון ע"י גורם מחוץ לארגון
במצבים מסוימים ,ארגונים האוספים נתוני בריאות אודות מטופלים מתבקשים לאפשר גישה לנתונים/למידע שברשותם
לגורמים מחוץ לארגון .גישה לנתוני הבריאות מבוקשת למטרות שונות ,שמשפיעות על מידת התועלת שהמטופלים
מפיקים מהשימוש בנתונים אודותיהם.
ככלל ,בהינתן שהשימוש אושר במנגנון אישורים ייעודי ,הנגשת נתוני בריאות לגורמים מחוץ לארגון שאסף את הנתונים
תתבצע בכפוף לכללי ההסכמה והבחירה הבאים:
( )1הנגשת נתונים מזוהים – במנגנון הסכמה מדעת ) ,(opt-inאלא אם השימוש הכרחי למתן טיפול או שירות רפואי.
( )2הנגשת נתונים מותממים – ככלל ,תהיה פטורה מקבלת הסכמה ,למעט במקרה בו ועדה המאשרת שימוש משני
בנתוני בריאות תאפשר לפרט לסרב ( )opt-outלשימוש בנתוני בריאות אודותיו .הנגשת נתונים מותממים מותרת
למטרות השימוש הבאות בלבד( :א) מחקר (ב) קביעת מדיניות בריאות (ג) הערכה של מדיניות בריאות (ד) שיפור
מדיניות בריאות.
( )3הנגשת נתונים אגרגטיביים  -פטורה מקבלת הסכמה.
הנגשת נתונים מזוהים או מותממים הנדרשת לפי או מכוח דין תהיה פטורה מקבלת הסכמה.

26

שימושים לצורך התנהלות שוטפת ו/או או תהליכים הכרחיים למתן טיפול או שירות רפואי ,ובכלל זה :בקרה ,ניהול ,תפעול ותכנון
שירותים עתידיים ,וכן למידה וסטטיסטיקה שוטפת ,או לשם דיווח המתחייב מכוח הדין .על הועדה להגדיר את רמת הזיהוי הנדרשת
עבור שימושים אלו ,גם כאשר לא נדרשת הסכמת הפרט.
27
ככלל ,יהיה פטור מקבלת הסכמה ,למעט במקרה בו וועדה המאשרת שימוש משני בנתוני בריאות תאפשר לפרט לסרב ()opt-out
לשימוש משני בנתוני בריאות אודותיו.
28
קביעת מדיניות בריאות ,הערכה של מדיניות בריאות או שיפור מדיניות בריאות.
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 .6.1הנגשת נתונים מזוהים
השימוש במידע מזוהה מגביר באופן משמעותי את הסיכון לפגיעה בפרטיות המטופלים .לכן ,הצוות ממליץ שככלל ,למעט
מתן גישה למידע על-פי חובה או רשות שבדין או למטרת שימוש ההכרחית למתן טיפול או שירות רפואי או למטרה
במסגרת סמכויותיו ותפקידיו של משרד הבריאות ,ארגון המספק גישה לנתוני בריאות מזוהים הנמצאים ברשותו ,יעשה
זאת רק לאחר קבלת הסכמה מסוג  Opt-inמצד כל המטופלים אודותיהם הנתונים המונגשים.
יוצא מן הכלל חשוב מבחינה זו הוא הנגשת נתונים מזוהים למשרד הבריאות ,לצורך ניטור של בריאות הציבור (לדוגמה
רישום מקרי סרטן ,מחלות זיהומיות לגביהן קיימת חובת דווח וכו') .הנגשת נתונים מזוהים לצרכים אלה ראוי שתהיה
פטורה מהסכמה .המצב החוקי הקיים אכן מאפשר במקרים מסוימים למשרד הבריאות לקבל גישה למידע מזוהה לשם
ניטור בריאות הציבור וחקר אפידמיולוגי ללא הסכמת המטופל ,וחשוב להמשיך ולאפשר זאת.
הצוות ממליץ לה רחיב ולהסדיר את סמכויותיו של משרד הבריאות בנוגע לדיווחים הכוללים נתוני בריאות מזוהים
ונדרשים לו לצורך מילוי תפקידיו וסמכויותיו ובמיוחד לצורך חקר אפידמיולוגי .יש לבחון את האמצעים המשפטיים
הנדרשים לשם כך.
הצוות סבר שקיימים מצבים שבהם ראוי שיהיה פטור מהסכמה גם להנגשת נתונים מזוהים בין ארגוני בריאות מלבד
משרד הבריאות .זאת כאשר ארגוני בריאות נדרשים לבצע חקירה אפידמיולוגית בנתונים מזוהים שאספו ארגוני בריאות
אחרים ,על מנת להבטיח את בריאות מטופליהם .כך למשל ,במצב של מגפה כתוצאה ממחלה מדבקת ,עשוי להידרש
שיתוף מידע אודות מטופלים ספציפיים בין ארגונים ,על מנת למנוע הדבקה נוספת.
הצוות ממליץ לאפשר לארגוני בריאות לבצע חקירות אפידמיולוגיות במידע מזוהה שאספו ארגוני בריאות אחרים ,ללא
צורך בהסכמת הפרט ,וזאת בתנאי שהדבר נעשה על פי החלטה של משרד הבריאות ובשיתופו הפעיל .יש לבחון את
האמצעים המשפטיים הנדרשים לשם כך.
 .6.2הנגשת נתונים מותממים
שימוש בנתונים מותממים המתבצע באופן ראוי על ידי גורמים ראויים ובמסגרת תנאים ,מגבלות וכללי שימוש ראויים
ממזער את הסיכון לזיהוי הנתונים ולפגיעה בפרטיות המטופלים כתוצאה מכך .על כן ,הצוות ממליץ לאשר הנגשת נתונים
מותממים ללא צורך בהסכמת הפרט להנגשת נתונים מותממים אודותיו לגורם חיצוני ,למעט במקרה בו ועדה המאשרת
שימוש משני בנתוני בריאות תסבור שראוי לאפשר לפרט לסרב ( )opt-outלשימוש בנתוני בריאות אודותיו .גם הנגשה של
נתונים מותממים ראוי שתיעשה רק למטרות שימוש ראויות.
ארגונים ינגישו נתוני בריאות מותממים לגורמים חיצוניים רק למטרות השימוש הבאות( :א) מחקר (ב) קביעת מדיניות
בריאות (ג) הערכה של מדיניות בריאות (ד) שיפור מדיניות בריאות.
הצורך בהסכמה או במתן אפשרות סירוב ומידת ההתממה הנדרשת עבור הנגשת נתוני בריאות למטרות אלו תיקבע
ותאושר במנגנון אישורים ייעודי ובכפוף לכללים שיגדיר משרד הבריאות.
 .6.3הנגשת נתונים אגרגטיביים
נתונים אגרגטיביים טומנים בחובם סיכון זניח ביותר לפגיעה בפרטיות וכאשר הקבצת (אגרגציית) הנתונים נעשית כראוי,
אין סכנה של ממש לפרטיות המידע הנוגע לפרט מסוים .על מנת להביא לזיהויים של נתונים אגרגטיביים יש צורך ביכולות
טכניות מתקדמות ,הכרוכות בעלות משמעותית ,וכן נדרש להצליב את הנתונים עם מידע ממקורות נוספים.
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ארגון הנותן גישה לנתוני בריאות הנמצאים ברשותו ,לכל מטרה שלא פורטה עד כה ,יעשה זאת רק כאשר הנתונים
אגרגטיביים ברמה מספקת.
לא נדרשת הסכמת המטופלים לשימוש או הנגשת נתונים אגרגטיביים ,במידה והשימוש אושר במנגנון אישורים
ייעודי ,שווידא כי קיבוץ הנתונים נעשה במידה מספקת וכי אין במטרת השימוש או בתוצאתו הצפויה (הקרובה לוודאי)
להביא ליצירת סטיגמטיזציה או אפליה של קבוצה או פרט הצפויה להרע עמם.
להלן סיכום מנגנוני הבחירה וההסכמה לשימוש משני בנתוני בריאות שאסף ארגון על ידי גורם מחוץ לארגון
(שימוש חוץ ארגוני):
רמת זיהוי הנתונים

מטרות השימוש

שימושים הכרחיים למתן טיפול או
שירות רפואי ו/או תפעול שוטף של ארגון
29
בריאות

נתונים מזוהים

נתונים מותממים

נתונים אגרגטיביים

פטור מקבלת הסכמה

פטור מקבלת הסכמה

פטור מקבלת הסכמה

פטור מקבלת הסכמה
שימוש למחקר או מדיניות בריאות

31

הסכמה מדעת
()opt in

 -או -

פטור מקבלת הסכמה

זכות סירוב
()opt out

30

שימוש למטרות שיווקיות

השימוש אינו ראוי

השימוש אינו ראוי

פטור מקבלת הסכמה

הנגשת נתוני בריאות לציבור

השימוש אינו ראוי

השימוש אינו ראוי

פטור מקבלת הסכמה

שימוש לצורך מילוי תפקידיו וסמכויותיו
של משרד הבריאות

פטור מקבלת הסכמה

פטור מקבלת הסכמה

פטור מקבלת הסכמה

שימוש נדרש לפי או מכח הדין

פטור מקבלת הסכמה

פטור מקבלת הסכמה

פטור מקבלת הסכמה

שימוש לצרכים משפטיים

בהתאם לדין הקיים

בהתאם לדין הקיים

פטור מקבלת הסכמה

כל מטרת שימוש אחרת

הסכמה מדעת
()opt in

הסכמה מדעת
()opt in

פטור מקבלת הסכמה

29

שימושים לצורך התנהלות שוטפת ו/או או תהליכים הכרחיים למתן טיפול או שירות רפואי ,ובכלל זה :בקרה ,ניהול ,תפעול ותכנון
שירותים עתידיים ,וכן למידה וסטטיסטיקה שוטפת ,או לשם דיווח המתחייב מכוח הדין .על הועדה להגדיר את רמת הזיהוי הנדרשת
עבור שימושים אלו ,גם כאשר לא נדרשת הסכמת הפרט.
30
ככלל ,יהיה פטור מקבלת הסכמה ,למעט במקרה בו וועדה המאשרת שימוש משני בנתוני בריאות תאפשר לפרט לסרב ()opt out
לשימוש משני בנתוני בריאות אודותיו.
31
קביעת מדיניות בריאות ,הערכה של מדיניות בריאות או שיפור מדיניות בריאות.

75

 .7כללים למנגנון הסירוב מדעת )(opt-out
סביר להניח שלא ניתן לאפשר למטופל לדעת מראש ובאופן גורף מהם כל השימושים העתידיים שיעשו במידע אודותיו
לאחר שהמידע עבר התממה .מטופל שלא יביע סירוב לשימוש במידע מותמם אודותיו ,לא ידע מראש מי הגורמים
שישתמשו במידע ,לאילו מטרות ספציפיות המידע ישמש ,מהו משך הזמן שיהיה ניתן לעשות שימוש במידע וכדומה.
על כן ,על מנת שמנגנון הסירוב יאפשר למטופלים קבלת החלטות מושכלת ,יש להנגיש לציבור כמה שיותר מידע אודות
חשיבות השימוש המשני בנתונים בריאות ,והשימושים הנעשים בנתוני הבריאות ,ובפרט אודות השימושים שאושרו
במנגנון האישורים.
מימוש הזכות לסירוב כאמור צריכה להתבצע במנגנון לאומי ,כך שהסירוב יעשה מול מערכת הבריאות כולה ולא מול
ארגון ספציפי .במסגרת מנגנון הסירוב יובהר למטופל ,כי בשגרה נעשים שימושים משניים בנתוני בריאות מותממים
אודותיו אשר נאספו אגב או כחלק מהטיפול או השירות הרפואי שהוא מקבל וכי במקרה שאינו מסכים לשימוש כאמור,
יוכל לסרב לשימוש במידע .מנגנון הסירוב צריך לאפשר לפרט לחזור בו מהסירוב אחת לתקופה ,במידה שיבחר בכך.
מחזיקי נתוני בריאות יתעדכנו באופן שוטף באמצעות המנגנון בנוגע לסירוב של מטופלים להנגשת נתונים מותממים
אודותיהם ויבטיחו כי הם מקיימים את העדפות המטופלים.
כאמור ,ועדה המאשרת שימוש משני בנתוני בריאות תוכל ,לפי שיקול דעתה ,לאפשר לפרט לסרב לשימוש בנתוני
בריאות אודותיו בשני מקרים:
( )1מחקר בנתונים שעברו התממה.
( )2שימוש בנתונים שהותממו למטרת קביעת מדיניות בריאות ,הערכה של מדיניות בריאות או שיפור מדיניות בריאות.
מבחינת מימוש האוטונומיה ,יתכן שראוי שטופס הסירוב יכלול את שתי האפשרויות ,כל אחת בנפרד ,כדי לאפשר סירוב
לשימוש בנתונים לכל אחת מהמטרות באופן נפרד .יחד עם זאת ,הגבולות בין שימוש בנתונים לצורך מחקר ולצורך
קביעת מדיניות לא תמיד ברורים ומוגדרים לחלוטין .במקרים מסוימים גורמים מחקריים מסייעים בתהליכי קביעת
מדיניות ,או לחילופין ,שימוש בנתונים שהחל למטרת קביעת מדיניות יכול להתפרסם כמחקר .מרבית הסיכויים שאדם
סביר שאינו מעורה בנעשה במערכת הבריאות לא יוכל להבדיל בין מטרות שימוש אלו .לכן ,עולה חשש כי לא תהיה
משמעות ערכית ובת מימוש להפרדה בין מטרות השימוש הנ"ל בטופס הסירוב.
הצוות ממליץ כי טופס הסירוב יתייחס לשימושים הנעשים במידע מותמם בלבד ולא לשימושים הנעשים במידע מזוהה.
על הטופס להיות מנוסח באופן פשוט ,בלשון נהירה להדיוטות ,ברור וקצר .הטופס צריך להיות מתורגם לשפות שונות,
ומונגש בצורות שונות (לדוגמה ,לא רק דרך האינטרנט).
הצוות ממליץ למשרד הבריאות לבחון את מנגנון הסירוב טרם הכנסתו לשימוש בפועל .בפרט מומלץ לבחון את מידת
ההבנה של הציבור לגבי ההבחנה בין שתי המטרות שתוארו לעיל .לדוגמה ניתן לעשות זאת ע"י בדיקת שיעור האנשים
העונים באופן שונה לשתי האפשרויות .במידה שהציבור הרחב מגיב לרוב באופן זהה לשתי בין מטרות השימוש ,יהיה
ראוי יותר לאחד אותן וליצור טופס סירוב כללי המגדיר כי הפרט מסרב לשימוש בנתוני הבריאות שלו לכל שימוש הנופל
תחת המטרות שהוצגו במקובץ.
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הסברים מקדימים שיש לתת לפרט בטופס הסירוב על מנת שלסירוב יהיה תוקף ערכי:
( )1הסבר על נתוני בריאות:
o

מהם נתוני בריאות וכיצד הם נאספים.

o

מהי התממה.

o

מגבלות ההתממה (קיומו של סיכון לזיהוי נתונים מותממים בהינתן המשאבים ,היכולות והמוטיבציה לזיהוי
המידע(.

( )2הסבר על השימוש בנתוני הבריאות:
o

התועלות הצפויות להיווצר לציבור כתוצאה משימוש בנתוני בריאות.

o

חשיבות הסולידריות החברתית במחקרים המבוססים על נתונים של אוכלוסייה.

o

שמירה על פרטיות:

o



השימוש בנתוני בריאות נעשה בדרגת הזיהוי המינימלית ההכרחית.



המנגנונים שנבנו כדי לאבטח ולהגן על פרטיות המידע.

קיומם ,והרקע לקיומם ,של מקרים חריגים בהם החוק מאפשר ,או מחייב ,להשתמש בנתוני בריאות ללא
הסכמה .לדוגמה מקרים בהם קיים אינטרס ציבורי גובר ,המאפשר שימוש כזה.

( )3הסבר על הסירוב לשימוש בנתוני בריאות:
o

עומדת לפרט אפשרות לסרב לשימוש בנתונים מותממים אודותיו למטרות שימוש מסוימות.

o

הפרט יוכל לשנות את החלטתו בעתיד בכל עת.

o

הסירוב תקף לגבי כל מערכת הבריאות בישראל.

o

הסירוב לא נוגע להעברת מידע לצרכי טיפול רפואי בפרט.

o

הסירוב לא יגרע מזכויות הפרט או יפגע בטיפול הרפואי המגיע לו.

o

הסירוב לא יחול על שימושים שנעשים במסדי נתונים שהותממו עד היום ,אלא רק על מסדי נתונים שייווצרו
מעתה והלאה.

( )4הפניה למקורות מידע נוספים לקבלת הסבר אודות השימושים הנעשים בנתוני בריאות ,לרבות מענה לשאלות בעל
פה.
*במידה והטופס יאפשר לסרב בנפרד לשימוש בנתונים למטרת מחקר ולמטרת מדיניות בריאות – יש לתאר את ההבדל בין
מטרות שימוש אלו.
 .8הפרדת רשויות
בארגונים בהם נאספים נתוני בריאות ושקיימות בהם גם יחידות מחקריות ,מתפתחים לעיתים ניגודי עניינים בתהליכי
אישור השימוש בנתונים ובתהליך הנגשת הנתונים למשתמשים פנים וחוץ-ארגוניים .גופים מחקריים מעוניינים לקדם את
המחקר המתבצע במסגרתם ואת החוקרים הפועלים בהם ורצון זה לעיתים מביא להעדפת האינטרס של חוקרים מתוך
יחידת המחקר של הארגון על פני האינטרס של גורמים אחרים בארגון ,ועל פני אינטרסים מחקריים לגיטימיים של
חוקרים מחוץ לארגון.
כיום ,גופי המחקר הארגוניים הם לרוב שותפים מרכזיים בארגון בתהליכי אישור השימוש בנתוני הבריאות לצרכים
מחקריים ובתהליכי הנגשת הנתונים לגורמים חיצוניים .גופים אלו מהווים לרוב מוקד קשר שגורמים מחוץ לארגון פונים
אליו על מנת לקבל גישה לנתונים שברשות הארגון.
המצב הקיים עשוי למנוע גישה הוגנת לנתוני הבריאות ,לעכב פעילות מחקרית של צרכני נתונים פנים וחוץ-ארגוניים
מטעמים לא ענייניים ,וכדומה.
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על מנת להבטיח ככל הניתן גישה הוגנת לנתוני הבריאות שבידי מחזיק הנתונים והזדמנות הוגנת לשימוש בהם ,יש
להבטיח כי מתקיימת 'הפרדת רשויות' בין גורמי המחקר בארגון לגורמים בארגון המאשרים ומנגישים את השימוש
בנתוני בריאות.
גורמים מחקריים מארגון הבריאות לא ישמשו כיושבי ראש ועדות אישורים לשימוש משני בנתוני בריאות ולא יהיו
אחראים על תהליכי הנגשת הנתונים לגורמים מחוץ לארגון .אין מניעה כי ישמשו כחברים ובכך יתרמו מהידע והניסיון
שלהם בתחומים אלו ,אך אל להם להיות אחראיים עליהם.
ארגון בו האחראי על המחקר והפיתוח הינו חבר בוועדות האישור לשימוש משני בנתונים יקפיד על הכללתם של שני נציגי
ציבור חוץ-ארגוניים בדיוני הוועדה .כמו כן ,יבטיח הארגון את שקיפות החלטותיו על-ידי פרסום כללי של נושא בקשות
השימוש בנתונים וההחלטות שהתקבלו בעניינן.
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חברי צוות להגדרת קוד אתי (לפי סדר א-ב):
פרופ' אפרת לוי להד ,יו"ר משותף ,המועצה הלאומית לביו אתיקה – יו"ר
ד"ר תמר אלרם ,מנהלת ,המרכז הרפואי משגב לדך ,מאוחדת
מר שמואל בן יעקב ,יו"ר ,האגודה לזכויות החולה
עו"ד שלי החנוכי ,יועצת משפטית ,מכבי שירותי בריאות
פרופ' יעל השילוני דולב ,המכללה האקדמית תל אביב-יפו
עו"ד אורי יעקבלביץ ,עוזר מנכ"ל לענייני ביקורת ,שירותי בריאות כללית
פרופ' שי לביא ,אוניברסיטת תל אביב
עו"ד ימימה מזוז ,יועצת משפטית ,לאומית שירותי בריאות
פרופ' קרין נהון ,המרכז הבינתחומי הרצליה
עו"ד עדי ניב-יגודה ,נציג ציבור
גב' רוני ספיר ,ראש תחום בריאות דיגיטלית וארכיטקטורה ,משרד הבריאות
פרופ' דני פילק ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ד"ר תמי קרני ,יו"ר הלשכה לאתיקה ,ההסתדרות הרפואית בישראל
פרופ' תמי שוחט ,מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות ,משרד הבריאות
עו"ד יהושע שופמן ,נציג ציבור
עו"ד טלי שטיין ,יעוץ וחקיקה ,משרד המשפטים
משתתפים נוספים בדיוני הצוות (לפי סדר א-ב):
עו"ד מיכל אברהם ,יעוץ וחקיקה ,משרד המשפטים
עו"ד טליה אגמון ,סגנית בכירה ליועצת המשפטית ,משרד הבריאות
גב' יעל אוריין ,בריאות דיגיטלית ,משרד הבריאות
גב' טלי ברוכי חנן ,אגף פיתוח משאבי אנוש ,שירותי בריאות כללית
מר יובל ברסלר ,יעוץ וחקיקה ,משרד המשפטים
ד"ר אורה דר ,הרשות לחדשנות
ד"ר נעמה וייס ,בריאות דיגיטלית ,משרד הבריאות
מר ניר ינובסקי ,מוביל דיגיטלי ,בריאות דיגיטלית ,משרד הבריאות
עו"ד מוטי כהן ,לשכה משפטית ,שירותי בריאות כללית
ד"ר בעז לב ,יו"ר הועדה ליישום ההמלצות לשימושים משניים במידע בריאות
גב' סהר ליבוביץ ,אגף פיתוח משאבי אנוש ,שירותי בריאות כללית
עו"ד צילי נאה ,יעוץ וחקיקה ,משרד המשפטים
עו"ד יוסי קליימן ,לשכה משפטית ,מכבי שירותי בריאות
מר דניאל רבינא ,בריאות דיגיטלית ,משרד הבריאות
גב' עינב שמרון ,סמנכ"ל הסברה ויחסים בינלאומיים ,משרד הבריאות
ד"ר סיון תמיר ,יועצת לצוות
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המלצות הצוות להגדרת המימוש והטכנולוגיה לשימוש ולשילוב מידע בריאות
כתב המינוי של הצוות הגדיר שהצוות יגבש המלצה למערך של מנגנונים ודרכי מימוש ,שניתן להפעיל במערכת
הבריאות .ההנחיות שניתנו לצוות בכתב המינוי:
-

הצוות יגדיר דרכים להגנה על הפרטיות בתוך גופי מידע שבהם נעשה שימוש ב ,Big Data-דרכי התממה הנדרשות,
עמידה בסולם סיכונים שיוגדר על ידי צוות הקוד האתי ,והדרכים לבחינת רמת הסיכון לפרטיות בגופי מידע.

-

הצוות ימליץ על דרכי ההסמכה של מוסדות מחקר במידע ,התנאים בהם נדרשים מוסדות אלה לעמוד ,וההתחייבויות
והזכויות הנובעות מהסמכה זו.

-

הצוות ימליץ על מנגנון הסמכת חוקרים למחקר משני במידע וההתחייבויות והזכויות הנובעות מהסמכה זו.

-

הצוות ימליץ על מנגנוני האישור למחקרים ספציפיים ,תוך אבחנה בין מחקרים המבוצעים כאשר הארגון העושה
שימוש משני במידע הוא מחזיק המידע ,ובין מחקרים הדורשים שיתוף פעולה בין ארגוני לטובת השימוש במידע.

-

הצוות ימליץ על מנגנוני ערעור והגדרת מקרים חריגים בנוגע לאישור ולהסמכה.

-

הצוות ימליץ על דרכי האגירה של מידע לשימוש משני ,ודרכי הנגשת המידע לחוקרים ,בשימושים השונים ועל פי
שיתוף הפעולה הנדרש ,ברמה הקונספטואלית והטכנולוגית.

-

הצוות ימליץ על המנגנון הטכנולוגי שיאפשר שקיפות לציבור ,בשים לב להמלצות צוות שיתוף הציבור.

-

הצוות ימליץ על מנגנון לעדכון הרגולציה באופן שוטף ,בהתאם לשינויים טכנולוגיים ואחרים שיש לתת להם מענה.

כתב המינוי הגדיר ערכים שיעמדו בבסיס עבודת הצוות:
-

יצירת אקו-סיסטם חיובי ומקדם לשימושים משניים במידע וקידום אקטיבי של שימושים משניים במידע.

-

הפחתה למינימום (מיזעור) של סיכון הפגיעה בפרטיות של הפרטים ,תוך מיקסום היכולת לאנליזה משמעותית
וחדשנית של המידע.

-

הגברת שיתוף הפעולה הבין ארגוני.

-

הבטחת השמירה על האינטרס הציבורי לאורך זמן.

בחלק הראשון של הדיונים הוצג לצוות הרקע לשימושים במידע ,התועלות הגלומות בשימושים המשניים במידע ,המצב
הקיים בישראל והסוגיות רלוונטיות לדיון .הצוות דן במטרות ובנושאים שתחת אחריותו .בחלק השני של הדיונים הצוות
דן במנגנונים פרוצדורליים שיוכלו להבטיח שימוש ראוי במידע .בחלק השלישי של הדיונים הצוות דן במנגנוני הגנה
טכניים על המידע ,שעיקרם :מודל התממה וקביעת רמת סיכון הנובעת משימוש במידע ,מנגנוני מעקב ובקרה ,דרכי
אגירה של מידע ודרכי הנגשתו לחוקרים .המלצות הצוות נבנו כמכלול שלם ,שנועד להרחיב את השימושים המשניים
במידע בריאות בישראל ,יחד עם הגברת היכולת להגן על פרטיות המטופלים והחיסיון הרפואי.
במקביל לדיוני הצוות ,נציגי משרד הבריאות קיימו מפגשים ושיחות עם מומחים טכנולוגיים מהארץ ומהעולם ודנו
בפתרונות להגנה על פרטיות המידע באופן שלא יפגע ביכולת להשתמש בו.
אני מודה לכל חברי הצוות על השתתפותם ותרומתם לתוצר האיכותי המוצג במסמך.
בכבוד רב,

שירה לב-עמי
מנהלת אגף בכיר לבריאות דיגיטלית ומחשוב
יו"ר הצוות
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 .1הרציונל של המלצות הצוות
המלצות הצוות מתייחסות למידע בעל הקשרים בריאותיים הנאסף אודות אדם אגב או כחלק ממתן טיפול או שירות
רפואי או במסגרת ניסוי רפואי .המונחים "מידע בריאות" ו"-נתוני בריאות" המוזכרים בהמלצות מתייחסים למידע מסוג
זה .מידע זה לא מתייחס למידע שאינו אודות אדם ,כגון מידע הנאסף אודות התנהלות ארגוני בריאות ,תהליכי טיפול,
פרוטוקולים טיפולים וכדומה .למען הסר ספק ,המלצות הצוות אינן מתייחסות למסירת מידע מזוהה או ניתן לזיהוי
המחויבת ע"פ הדין הקיים.
הבסיס החוקי לשימוש במידע זה בישראל נכתב בהתאם לאבחנה חדה בין מידע מזוהה למידע לא מזוהה ,שאינו כולל
פרטים מזהים מובהקים (כגון שם ומספר ת"ז או מספרים מזהים רשמיים אחרים) .לעומת זאת ,הנחת העבודה כיום היא
שכל מידע הוא בר זיהוי ,בהינתן מוטיבציה לזיהוי המידע ,משאבים מתאימים ,יכולות מתאימות וגישה למידע נוסף.
כלומר ,ניתן לייצר מידע שאין בו פרטים מזהים של אדם ,אך לא ניתן להתייחס לאף מידע ככזה שאינו מאפשר זיהוי של
אדם.
קיימות דוגמאות רבות לזיהוי מידע שנחשב בלתי מזוהה .למשל ,חוקרת מתחום מדעי המחשב חשפה באמצעים בסיסיים
ביותר את ההיסטוריה הרפואית של מושל מדינת מסצ'וסטס ,תוך הצלבת נתונים ממאגרי מידע שנחשבו לאנונימיים
לחלוטין.32
גישות הגנה על פרטיות המסתמכות רק על מידת היכולת לזהות את המידע אינן מתאימות לטכנולוגיות המתפתחות
כיום.
על מנת לאפשר שימוש במידע בריאות למחקר ,יש צורך ביצירת מעטפת רגולטורית-טכנולוגית שלמה שאינה מתרכזת
רק בשאלה "האם ניתן לזהות אדם במסד הנתונים?"
התקדמות הטכנולוגיה דורשת מהרגולציה להתאים את עצמה ולהתייחס לקיומו של מדרג ביכולת לזהות מידע (גם
כשמדו בר במידע לא מזוהה) .לשם כך ,הרגולציה נדרשת להתייחס לרמות הפירוט של המידע ולמנגנונים המגבילים את
הגישה למידע על מנת לקבוע את הסיכון הנובע ממנו לפרטיות.33
כיום מתפתחות גישות הוליסטיות להגנה על פרטיות ,המתרכזות בתהליכים להפחתת היכולת לזיהוי מידע במקום
בהגדרות של תכונות המידע האנונימי או המזוהה .גישות אלו מאפשרות להגביר את היכולת להשיג תועלת מהמידע
ולהשתמש במידע ברמת זיהוי גבוהה מבלי להביא לזיהויו.34
הצוות גיבש את המלצותיו מתוך הנחה שהשימוש במידע בריאות בישראל יעשה ע"י ארגונים שונים ולא במאגר יחיד ,דבר
המטיל אחריות רבה על ארגונים המחזיקים נתוני בריאות ובראשם ארגוני הבריאות ,בהקשר לאבטחה והגנה על פרטיות
המידע ובהקשר להנגשה ושיתוף של המידע לשימושים משניים .המלצות הצוות נכתבו מתוך הנחה ששימושים במידע
בריאות המתבצעים ע"י גורמי ממשלה בתפקידם כרגולטור ימשיכו להתבצע בהתאם לדין הקיים.
בראייה צופת-פני-עתיד ,הצוות ממליץ להגביר את העיסוק ביצירה והטמעה של אפשרויות טכנולוגיות מתקדמות
לניתוח נתונים מבוזרים באמצעות סכימות משותפות.
הצוות מציע למשרד הבריאות לשתף פעולה עם קהילת הסטרטאפים בישראל למציאת פתרונות חדשניים כאלו וממליץ
למשרד הבריאות לקדם את היכולות לבצע עיבודים כאלו כאשר טכנולוגיות אלו יהיו זמינות.

32

./http://arstechnica.com/tech-policy/2009/09/your-secrets-live-online-in-databases-of-ruin
33
.El Emam, K. a. H., Waël. The De-Identification Maturity Model, Privacy Analytics, 2015
34
Rubinstein, Ira S. and Hartzog, Woodrow, "Anonymization and Risk" (2015). New York University Public Law and
.Legal Theory Working Papers. Paper 530
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הצוות גיבש תפיסה כוללנית של הגנה על הפרטיות בשימושים משניים במידע בריאות ,המתייחסת לארבעת הגורמים
המשפיעים על הסיכון לפגיעה בפרטיות במהלך השימוש )1( :אוטונומיה של הפרט לגבי השימוש במידע אודותיו ( )2אופי
הנתונים שנעשה בהם שימוש ( )3התנהגות והתחייבויות של הארגון המחזיק בנתונים ( )4התנהגות והתחייבויות של
המשתמש בנתונים.
משתמשים הפועלים בארגונים המחזיקים במידע בריאות מקבלים גישה למידע רגיש אודות אנשים .על מנת להבטיח
שהמשתמשים עומדים בכללי השימוש ושומרים על הפרטיות ,יש להסתמך על מחויבות מצד הארגונים ולא רק על
מחויבות המשתמשים עצמם .הטלת האחריות על הארגונים תביא לאכיפה פנימית של הכללים על המשתמשים ,שתגביר
את היכולת לפקח על נאותות השימוש במידע ,בהקשר לכללי השימוש ולמתן גישה הוגנת למידע.
על מנת למזער את הסיכון משימוש במידע בריאות נדרש להגדיר את המחויבויות החלות על ארגונים המחזיקים מידע
בריאות ואת התהליכים הפרוצדורליים שעליהם לנקוט לשם ביצוע שימוש משני .מחויבויות אלו נוגעות בעיקרן לכללי
הגנה על פרטיות ,אבטחת מידע ואתיקה לשימוש בנתונים ,ויש להגדירן תוך התייחסות לאפשרות מתן גישה למידע
לגורמים מחוץ לארגון המחזיק במידע .בנוסף  ,יש להגדיר את קווי היסוד של המחויבויות שעל ארגונים להחיל על
המשתמשים במידע.
על ארגונים המחזיקים במידע בריאות לשאת באחריות לכך שהשימוש המשני במידע שהם מחזיקים בו מבוצע לפי כללי
הרגולציה .ארגונים כאמור יהיו רשאים להנגיש את הנתונים לגורמים חיצוניים בכפוף לכללים המפורטים בהמלצות.
במידה ומנגיש המידע עמד בכללי הרגולציה ,הגורם שקיבל גישה לנתונים יישא באחריות מלאה לשמירה על פרטיות
הפרטים שמידע אודותיהם מופיע בנתונים.
הצוות ממליץ ליישם תפיסת שמירה על פרטיות ,המורכבת משלושה מעגלי הגנה משלימים:


הגנה טכנית – כלים טכניים וטכנולוגיים המאפשרים להגביר את השמירה על הפרטיות בעת ביצוע שימושים משניים
במידע בריאות .כלים אלו הם :התממה ( ,)De-Identificationשימוש בנתונים בסביבה מאובטחת ובקרה על
שימושים.



הגנה פרוצדורלית – מנגנונים ותהליכים פרוצדורליים ,המוודאים כי השימושים המשניים במידע בריאות נעשים
בצורה נאותה .מנגנונים אלו הם :מנגנון אישורים לשימוש במידע ,מנגנון המאפשר שקיפות בקבלת החלטות והסמכה
של משתמשים (חוקרים).



הגנה נורמטיבית – מנגנוני הסכמה ברורים וחתימה של מקבלי גישה למידע על הסכמי שימוש משפטיים עם כללים
מחייבים.

עיקרי המלצות הצוות מופיעות בטבלה שבעמוד הבא ,המציגה כיצד שלושת מעגלי ההגנה משתלבים זה בזה.
הטבלה שלהלן נבנתה בהתאם לנקודת מוצא לפיה יש להשתמש ככל הניתן במידע לא מזוהה ,ולהמלצות נוספות של
הצוות להגדרת הקוד האתי לשימושים משניים במידע .הטבלה מגדירה את סוג המידע הנדרש עבור תרחישי שימוש
שונים ,ואת מנגנוני ההגנה הנדרשים בכל תרחיש שימוש על מנת להבטיח את פרטיות המטופלים שאודותיהם המידע.
הצוות ממליץ כי חריגה ממנגנוני ההגנה המתוארים תתאפשר רק לאחר קבלת הסכמת הפרטים שהמידע שמבוקש לעשות
בו שימוש הוא אודותיהם .אף בהינתן הסכמה חופשית ומדעת כאמור ,יש להבטיח עמידה ביתר מנגנוני ההגנה כמפורט
בהמלצות שלהלן.
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עיקרי המלצות צוות מימוש וטכנולוגיה

מידע מזוהה

1
מידע ללא מזהים
מובהקים

מידע מחקרי

סוג המידע

מידע פרטני עם
נתונים מזהים
מובהקים

מידע פרטני נרחב
ללא נתונים מזהים
מובהקים

מידע פרטני ללא נתונים
מזהים מובהקים ,שעבר
התממה של נתונים מזהים
למחצה

תרחיש
השימוש

שימוש משני לצרכים
טיפוליים
37
ותפעוליים
המצריכים זיהוי של
המטופל

שימוש משני
לצרכים תפעוליים
שאינו מצריך זיהוי
של המטופל

שימוש למחקר או מדיניות
36
בריאות

שקיפות וחשיפת מידע
לציבור
או-שימוש בנתונים מחוץ
לארגון בריאות לכל מטרה
שאינה הכרחית למתן
טיפול או שירות רפואי,
מחקר או מדיניות בריאות

שימוש במידע
אבטחת
בסביבה מבוקרת
מידע ובקרה
על השימוש ומאובטחת המחויבת
בארגון בריאות
במידע

שימוש במידע
בסביבה מבוקרת
ומאובטחת
המחויבת בארגון
בריאות

שימוש במידע בסביבה
מבוקרת ומאובטחת
וגם-וידוא שאין מידע נוסף או
כלים המאפשרים זיהוי
מחדש

ללא

אישור
השימוש
במידע

אישור אחת לשנתיים
בוועדת אתיקה
לשימושים במידע

אישור אחת
לשנתיים בוועדת
אתיקה לשימושים
במידע

אישור כל שימוש באופן
פרטני בוועדת אתיקה
לשימושים במידע .האישור
יהיה בתוקף לשנתיים
ממועד מתן הגישה לנתונים
לכל היותר.

אישור סטטיסטיקאי

התחייבויות
המשתמש
והסכם
שימוש
במידע

חתימת משתמש על
הצהרת שמירה על
סודיות

חתימת משתמש על
הצהרת שמירה על
סודיות ואיסור
זיהוי מחדש

חתימת משתמש על הצהרת
שמירה על סודיות ואיסור
זיהוי מחדש
וגם-הסכם שימוש המגדיר את
כללי השימוש במידע

ללא

הסמכת
משתמשים

שימוש משני במידע

שימוש משני במידע

שימוש משני במידע
וGCP-

ללא

זכות סירוב
לאדם
שהמידע
אודותיו

ללא

בהתאם להחלטת ועדת
אתיקה לשימושים במידע

ללא

רמת זיהוי
35
המידע

0

ללא

35

2

3
מידע סטטיסטי
מידע אגרגטיבי המקובץ
ברמה של  20=Kומעלה
או-מידע סינטטי

ניתן להשתמש במידע ברמת זיהוי גבוהה יותר מזו המתוארת עבור כל אחד מתרחישי השימוש ,בהינתן הסכמה מדעת של כל
הפרטים שהמידע אודותיהם וקיום יתר מנגנוני ההגנה על הפרטיות הנדרשים עבור אותה רמת זיהוי.
36
קביעת מדיניות בריאות ,הערכה של מדיניות בריאות או שיפור מדיניות בריאות.
37
שימוש במידע לצורך התנהלות שוטפת ו/או תהליכים ההכרחיים למתן טיפול או שירות רפואי ,ובכלל זה :בקרה ,ניהול ,תפעול
ותכנון שירותים עתידיים ,וכן למידה וסטטיסטיקה שוטפת בתוך ארגון בריאות ,או לשם דיווח המתחייב מכוח הדין.
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 .2הגנה טכנית
המעגל הטכני של תפיסת ההגנה על המידע מגדיר את היכולות הטכניות והטכנולוגיות שיש לפתח ,על מנת להגביר את
היכולת להגן על חיסיון המידע ועל פרטיות המטופלים .חלק מהיכולות המתוארות בפרק זה קיימות בארגוני בריאות
וחלקן דורשות פיתוחים נוספים .חלק מהיכולות פשוטות להטמעה וחלקן כרוכות בעלויות גבוהות .ככלל ,הצוות ממליץ
למשרד הבריאות להנגיש את התשתיות הטכנולוגיות שהוא מפתח כיום להגנה על המידע לשימוש ארגוני הבריאות.
הצוות ממליץ ליצור שלושה רבדים של הגנה ,במסגרת מעגל ההגנה הטכנית( :א) התממה (ב) שימוש במידע בסביבה
מאובטחת (ג) בקרת שימוש.
שלושת רבדי ההגנה הטכנית מתוארים להלן:
 .2.1התממה ()De-Identification
פירוט נרחב של ההמלצות בנושא התממת מידע בריאות מופיע בנספח ב' של המלצות הצוות .להלן מתואר רקע קצר
ועיקרי ההמלצות בנוגע להתממה:
התממה היא תהליך טכני המאפשר להפחית את היכולת לזיהוי מידע .קיימות מספר מתודולוגיות התממה ,העושות
שימוש בשיטות שונות ,לדוגמא :השמטה של עמודה מבסיס הנתונים ,החלפת חלקים של מאפיין אודות הפרט ,החלפת
ערך ספציפי בטווח של ערכים ,ועוד .לכל שיטת התממה יש יתרונות וחסרונות הבאים לידי ביטוי ברמת דיוק המידע,
ביכולת להצלבתו עם מידע נוסף ,בתנאי הסף ההכרחיים לשימוש במידע ועוד.
בבחירת אופן הפחתת הסיכון לזיהוי המידע ,יש לאזן בין רמת הסיכון לפרטיות הנובעת ממסד הנתונים לרמת הסיכון
הנובעת מתרחיש השימוש במידע (נושא זה מפורט בנספח ב' של המלצות הצוות).
בחירת אופן ההתממה צריכה להביא לאיזון מיטבי בין היכולת להגן על הפרטיות לבין היכולת להפיק תועלת מהמידע.
ככל שרמת פירוט המידע נמוכה יותר ,התועלות שניתן להפיק מהמידע יורדות .חלק מהשימושים המשניים במידע בריאות
(למשל לצורך מחקר) דורשים רמת פירוט גבוהה של נתונים ,על מנת לזהות גם דפוסים מזעריים במידע .על כן ,כדי לאפשר
להפיק ערך מהמידע ,ובמקביל להגן על פרטיות המטופלים ,נדרש להגיע לאיזון בין הפחתת היכולת לזהות את המידע
לשמירה על התועלת שניתן להפיק ממנו .האיזון בין היכולת לזיהוי המידע לבין התועלת שניתן להפיק ממנו אינו ליניארי:
הסרת הנתונים המזהים מהמידע מגדילה באופן משמעותי את היכולת להגן על הפרטיות ולא פוגעת באופן משמעותי
בתועלת שניתן להפיק ממנו .עם זאת ,הסרה או שינוי של יתר הנתונים מגדילה בצורה מוגבלת את היכולת להגן על
הפרטיות ובה בעת פוגעת משמעותית ביכולת להפיק תועלת מהמידע.38
ההתממה תבוצע לפי השלבים הבאים (המפורטים בנספח ב' של המלצות צוות המימוש והטכנולוגיה):
( )1קביעת היקף המידע המינימלי הנדרש לביצוע השימוש המבוקש וקביעת הצורך במידע מזוהה ,בשים לב לצורך
בהגנה על פרטיות הפרט.
( )2הערכת הסיכון לזיהוי מחדש של הנתונים המבוקשים ,קביעת מידת הסיכון האפשרית עבור השימוש המבוקש,
והגדרת דרכים לצמצום הנזק האפשרי.
( )3ביצוע התממה לפי מודל התממה מוגדר (מתואר בהרחבה בטבלה בעמוד הבא).
( )4בחינת עמידה ברמת הסיכון המבוקשת וחזרה על השלבים במידת הצורך.

38

G. S. Nelson, Practical Implications of Sharing Data: A Primer on Data Privacy, Anonymization, and De.Identification, 2015

87

הערכת רמת הסיכון לפרטיות
יש לקבוע את מידת הסיכון וההתממה הנדרשת באמצעות בחינת כל הפרמטרים הבאים כמכלול :קיום שדות מזהים,
מאפייני הנתונים ,תרחיש השימוש ,יכולת להצליב את הנתונים עם מקורות נוספים ,ועוצמת הפגיעה הצפויה כתוצאה
מזיהוי המידע .פרמטרים אלו מפורטים בהרחבה בנספח ב' של המלצות צוות המימוש והטכנולוגיה.
על מחזיקי מידע בריאות לבחון את רמת הסיכון לפרטיות הנובעת ממתן גישה למסד נתונים ,לפי כללים אחידים שיגדיר
משרד הבריאות .הצטברות של בקיאות וניסיון בתחום יוכלו להוביל לביצוע תהליכי חישוב סיכונים כאלו באופן
אוטומטי.
הצוות ממליץ למשרד הבריאות לסייע למחזיקי נתוני בריאות שאין ביכולתם להשקיע את המשאבים הנדרשים לרכישה
או פיתוח של שירותים לזיהוי רמות סיכון לפרטיות ולהתממה ,באמצעות הנגשת פלטפורמות או תמרוץ.
מודל להתממת מידע בריאות
בעמוד הבא מוצע מודל המגדיר את רמת ההתממה הנדרשת עבור תרחישי שימוש שונים במידע בריאות ,בהתבסס על
שלוש הנחות יסוד ) 1( :התממה אינה מבטיחה באופן מוחלט כי לא ניתן לזהות את המידע ( )2התממה צריכה לאפשר
להפיק תועלת מהמידע ולהגן על פרטיות המטופלים ( )3סוגי המשתמשים והתרחישים השונים עשויים להשפיע על רמת
הסיכון לפגיעה בפרטיות.
על מנת להשיא את היכולת לשתף מידע בריאות בין גורמים שונים ובמקביל להגביר את השמירה על פרטיות המטופלים
יש לאפשר את השימוש במידע בהתאם למודל זה .במקרה שבו לא ברורה רמת זיהוי המידע יש להתייחס אליו לפי דרגת
הזיהוי המחמירה יותר .לדוגמא :אם מידע יכול להיחשב כמידע ברמת זיהוי  1או  2יש להתייחס אליו כמידע ברמה .1
הצוות מעודד את משרד הבריאות להמשיך בהגדרת כללים ברורים להתממה ,תוך מתן דגשים להתממת משתנים
ספציפיים בעת חשיפתם לציבור וכללים ברורים להתממת נתונים המאפשרת להצליבם עם נתונים ממקורות נוספים.
הערכה שוטפת של מנגנוני ההתממה ושיטות ההתממה שבשימוש
על ארגונים העושים שימוש משני במידע בריאות לבדוק באופן תקופתי את שיטות ההתממה הזמינות ואלו שבשימוש.
בדיקה זו תבטיח עמידה איתנה במכלול האיומים על הגנת הפרטיות .טבעם של איומים טכנולוגיים הוא לגדול לאורך זמן.
האיום על השמירה על פרטיות המידע גדל עם הזמן בעקבות התרבות המאגרים החיצוניים המאפשרים הצלבה
וההתפתחויות הטכנולוגיות.
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מודל להתממה של מידע בריאות
רמת זיהוי
המידע

( )0מידע
מזוהה

( )1מידע ללא
מזהים מובהקים

תרחיש
שימוש

שימוש משני
במידע לצרכים
טיפוליים
40
ותפעוליים
המצריך זיהוי
של המטופל.

שימוש משני לצרכים
תפעוליים שאינו מצריך זיהוי
של המטופל.

אופי נתונים

מידע פרטני עם
נתונים מזהים
מובהקים.

 נתונים פרטניים מפורטיםונרחבים ,ללא נתונים
 נתונים פרטניים ,ללאמזהים מובהקים.
נתונים מזהים מובהקים.
 ללא יכולת לזהות מטופלמסד  -נתונים מזהים למחצה
על
בהסתכלות
מותממים.
הנתונים בלבד (לא ניתן
"לזהות בעין").

אופן
התממה

41

ללא

( )2מידע
מחקרי

שימוש למחקר או מדיניות
39
בריאות

כמו רמה  ,1ובנוסף:
תהליך
ביצוע
סיכונים ובהתאם לו:
 השמטה של כל מידעהמאפשר לזהות את
המטופל ואינו נדרש
לשימוש המבוקש.
לדוגמא :נתונים על
נשאות  HIVעבור מחקר
העוסק בהשפעות זיהום
תחלואה
על
אוויר
נשימתית.
 התממה של נתוניםמזהים למחצה (כמתואר
בנספח ב'  -התממה).
לדוגמא :שינוי רמת
תוצאות
של
הדיוק
בדיקות דם.

 השמטה של כל המזהיםהמובהקים של המטופל.
לדוגמא :שם פרטי ומשפחה,
מספרים מזהים.
השמטה של כל הנתונים
האישיים המאפשרים לפגוע
בפרטיות המטופל ואינם
נדרשים לתפעול ארגון
בריאות.
לדוגמא :סיסמאות ,פרטי
קשר ,פרטי חשבונות /
אמצעי תשלום.

הערכת

( )3מידע
סטטיסטי
שקיפות וחשיפת מידע
לציבור.
או-שימוש בנתונים מחוץ לארגון
בריאות לכל מטרה שאינה
הכרחית למתן טיפול או
שירות רפואי ,מחקר או
מדיניות בריאות.
 נתונים סטטיסטיים. כל חיתוך אפשרי שלהנתונים מאפשר לזהות
קבוצה של מעל  20פרטים
אמיתיים (.)k=20
 לא ניתן להצליב אתהנתונים עם מאגרי מידע
הזמינים לציבור הרחב.
כמו ברמה  ,2ובנוסף:
הכללה (אגרגציה) ברמה
של  K=20לפחות של כל
הנתונים ,בהתאם להערכת
סיכונים.
כל
הצגת
לדוגמא:
התצפיות של חולי שפעת
מעל גיל  75כנתון אחד
הגדול מ 20-ולא כתצפיות
בדידות.
או-יצירת נתונים בהתבסס על
תכונות של מידע ,באופן
שאינו מאפשר לקשר אדם
ממסד הנתונים לפחות מ-
 20אנשים אמיתיים.

הצלבת נתונים ממקורות שונים באופן מותמם
מחקרים רבים דורשים הצלבה של מספר מאגרי נתונים שונים .כאשר מצליבים נתונים אודות פרטים ספציפיים ממקורות
מידע מבוזרים ,יש צורך במזהה חד-חד ערכי של הפרט ,הנשמר בצורה זהה בכל מסדי הנתונים (לדוגמא :ת.ז .או מספר
מזהה שנוצר באופן ייעודי למטרה זו ,בתהליך של "טוקניזציה").
קיימות שתי דרכים המאפשרות להצליב נתונים מותממים אודות פרט ייחודי:
 הצלבה במנגנון אחיד בפלטפורמה מרכזית – כל ארגון מבצע טוקניזציה ראשונית של משתנים מזהים חד-חד ערכיים
לפי כללים שהוגדרו מראש ,והשמטה של משתנים נוספים המאפשרים זיהוי מידי ללא ידע נוסף .לאחר מכן הנתונים
מועברים למקום מרכזי והמשתנים החד-חד ערכיים עוברים טוקניזציה נוספת באמצעות אלגוריתם הקיים רק במקום
המרכזי ,באופן המאפשר להצליב אותם במסד נתונים מרכזי .לאחר ההצלבה במסד הנתונים המרכזי ,הנתונים במסד
39

קביעת מדיניות בריאות ,הערכה של מדיניות בריאות או שיפור מדיניות בריאות.
40
שימושים במידע לצורך התנהלות שוטפת ו/או שימושים הכרחיים למתן טיפול או שירות רפואי ,ובכלל זה :בקרה ,ניהול ,תפעול
ותכנון שירותים עתידיים ,וכן למידה וסטטיסטיקה שוטפת בתוך ארגון בריאות ,או לשם דיווח המתחייב מכוח הדין.
41
הנחיות לגבי אופן ההתממה מפורטות בהרחבה בנספח ב' של המלצות צוות המימוש והטכנולוגיה.
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מותממים והמסד המותמם מועבר חזרה לארגונים .שיטה זו מאפשרת להצליב נתונים ללא משתנים מזהים באופן
ישיר ומבטיחה הגנה טובה יותר על פרטיות המידע ,שכן הנתונים עוזבים את נקודת הקצה כשהם מותממים בפעם
הראשונה ,ומותממים שנית על ידי אלגוריתם הנמצא אצל גורם אחד.
 הצלבה במנגנון אחיד באופן מבוזר – בשיטה זו ,מספר ארגונים משתמשים בכללי טוקניזציה מוגדרים מראש
ומעבירים ביניה ם נתונים לצורך הצלבה ,בדומה לתהליך שתואר לגבי הצלבה בפלטפורמה המרכזית .שיטה זו מעניקה
גמישות ועצמאות רבה יותר לארגונים ,אך השימוש בה מגדיל מאוד את הסיכון לזיהוי המידע ,מפני שכל ארגון מחזיק
באלגוריתם התממה המאפשר לו לזהות את הנתונים המועברים אליו מארגון אחר.
הצוות ממליץ לשמר ולהגביר את היכולת להצליב נתוני בריאות ממקורות שונים ,על מנת להשיא את היכולת להפיק
מהם ערך .בהיעדר הסכמה מצד הפרטים שהמידע אודותיהם ,הצוות ממליץ לאפשר הצלבת נתונים רק באופן מותמם
ובאמצעים הבאים:
( )1הגדרת כללים אחידים ומחייבים להתממה טרם העברת נתונים מחוץ לארגון בריאות לשם הצלבתם עם נתונים
ממקורות נוספים.
( )2מתן אפשרות להעברת נתונים מחוץ לארגון בריאות לשם הצלבתם עם נתונים ממקורות נוספים ,בכפוף לתנאי
אבטחת מידע.
( )3הרחבת השימוש בתשתית התממת הנתונים הקיימת במשרד הבריאות המאפשרת הצלבה .יש לאפשר לארגונים
להשתמש בתשתית זו כשירות כדי להצליב נתונים ,מבלי שהנתונים יהיו זמינים לשימוש המשרד .יש להתאים את
אבטחת המידע של התשתית לשימוש כשירות לגורמים מחוץ למשרד הבריאות .יש להימנע מיצירת צוואר בקבוק
במשרד הבריאות ,לכן תהליך זה צריך להתבצע לאחר קבלת אישור לביצוע הצלבת הנתונים בועדת אתיקה
לשימושים במידע בריאות (כמתואר בסעיף .4א).
הצוות ממליץ למשרד הבריאות להגדיר כללים אחידים ומחייבים להתממה טרם העברת נתונים מחוץ לארגון לשם
הצלבה ,על מנת להפחית את היכולת לזיהוי הנתונים במהלך ההצלבה .הכללים יחייבו טוקניזציה במנגנון מוגדר והתממה
של משתנים שונים.
הצוות ממליץ לאפשר ולהרחיב את העברת הנתונים מחוץ לארגון הבריאות לשם הצלבתם עם נתונים ממקורות נוספים,
בכפוף לכללים ברורים של אבטחת מידע .הצוות ממליץ לאפשר העברת נתונים ברמת זיהוי ( 2מידע מחקרי) וברמת זיהוי
( 1מידע ללא מזהים מובהקים) למטרה זו ,בתנאי שהנתונים מועברים לתשתיות של מוסד העומד בתקני אבטחת מידע
זהים ברמתם לאלו המשמשים את מערכת הבריאות הישראלית (כמתואר בסעיף .3ב.).
הצוות ממליץ לאפשר העברת נתונים לשם הצלבה כאמור גם למוסדות בחו"ל ,בכפוף לתקנות הגנת הפרטיות (העברת
מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה) ,התשס"א ,2001-שניתן להבטיח כי הם עושים שימוש נאות בנתונים
ועומדים בכללי הרגולציה של השימושים המשניים במידע בישראל.
 .2.2סביבה מאובטחת
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות " 18/2012הגנה על מידע במערכות ממוחשבות במערכת הבריאות" ,ארגוני בריאות
מחויבים כיום לעמוד בתקן בינלאומי לאבטחת מידע  ISO 27001או  ,ISO 27799המבטיח רמת אבטחה נאותה.
עם זאת ,בחלק מהמקרים ארגונים מעבירים את המידע באופן שאינו מאובטח לגורמים חיצוניים לצורך שימוש משני,
באופן המסכן את פרטיות הפרטים שהמידע אודותיהם בצורה משמעותית .כך למשל ,אלו מעבירים נתונים על דיסק-און-
קי ,על דיסק או במייל לא מאובטח .שיתוף נתונים באופן זה מגביר את הסיכון לדליפת המידע וזיהויו על ידי גורמים
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שאינם מורשים .מידע המועבר באופן זה עשוי להיאבד ,להיגנב או להגיע לידיים לא נכונות במהלך העברתו ולחשוף
גורמים שאינם מורשים למידע המועבר.
כמו כן ,במידה והמידע המועבר נשמר בסביבה שאינה עומדת בכללי אבטחה מספקים ,נוצר סיכון לחשיפת המידע
לגורמים לא מורשים באופן העשוי לפגוע בפרטיות הפרטים שהמידע אודותיהם.
הצוות ממליץ לקדם את היכולת להנגיש נתונים ממערכת הבריאות באופן מאובטח (באמצעות "חדרי מחקר
וירטואליים") .באופן זה יתאפשר להנגיש את הנתונים לגורמים חיצוניים מבלי שהנתונים יעזבו את תשתיות ארגון
הבריאות.
הצוות ממליץ למשרד הבריאות להגדיר תנאים לאבטחת מידע הנדרשים בעת העברת נתונים מארגון בריאות לגורם
חיצוני.
הצוות מעודד את משרד הבריאות לפעול מול הרגולטורים הרלוונטיים על מנת להרחיב את השימוש בתשתיות ענן
מאובטחות ע"י ארגוני בריאות ,על מנת להגביר את היכולות להנגשה ולשימוש בנתוני בריאות באמצעות כלי אנליטיקה
מתקדמים.
משרד הבריאות מקים בימים אלו פלטפורמה שמטרתה לקדם את השימוש במידע בריאות למטרות מחקר .הפלטפורמה
תאפשר לבצע מחקר בנתונים בחדר מחקר וירטואלי המקיים סביבה מאובטחת ותאפשר להנגיש לחוקרים כלים,
המשמשים להתממה ולניתוח מידע .הפלטפורמה תהיה דינמית ותאפשר גם שימוש של חוקרים בכלים שיביאו איתם.
השימוש בפלטפורמה יתאפשר בהינתן אישור שימוש בנתונים כדין ולפי כללי הרגולציה לשימושים משניים במידע .ארגוני
בריאות יוכלו להשתמש בפלטפורמה על מנת להנגיש נתוני בריאות בסביבה מאובטחת .חוקרים שיהיו מעוניינים בכך,
יוכלו להשתמש במידע שברשותם באמצעות הפלטפורמה ,מבלי שהנתונים ישמשו את המשרד .בנוסף ,הפלטפורמה
תאפשר שימוש בנתונים הנמצאים במשרד בכפוף לכל האמור במסמך זה .על מנת להשתמש בנתוני המשרד ,כל חוקר
יידרש להגדיר מראש את הנתונים וכלי המחקר שהוא מעוניין להשתמש בהם ,השימוש יאושר במנגנון אישורים כמקובל
ולאחר מכן תיבנה עבורו סביבת מחקר סגורה וייעודית ,שתכיל מסד נתונים שנשלף עבורו ועבר התממה המתאימה
לשימוש המבוקש.
העברה פיזית של נתוני בריאות לגורמים חיצוניים תתאפשר בכפוף להחלטת ועדת האתיקה לאישור שימוש משני
במידע בריאות כמפורט בסעיף  ,4.1ובתנאי שמתקיים באחד מהבאים:
( )1ההעברה נדרשת על פי דין.
( )2קיימות מגבלות טכנולוגיות שאינן מאפשרות לבצע את השימוש המבוקש ב"חצרי" הארגון המחזיק במידע.
למשל :נדרש נפח אחסון משמעותי ,כוח עיבוד או רוחב פס שלא קיימים ברשות הארגון.
( )3ההעברה מתבצעת עבור הצלבת הנתונים עם נתונים ממקורות נוספים.
( )4הנתונים ברמת זיהוי ( 3מידע סטטיסטי).
בכל מקרה ,העברת הנתונים תתבצע רק לאחר חתימה על הסכם שימוש בנתונים ,הכולל התחייבויות של מקבל המידע
לגבי השימוש בו ,כמתואר בסעיף .5.2
הצוות ממליץ כי במקרים הבאים תתאפשר העברה פיזית של נתוני בריאות לצורך שימוש משני בכפוף למטרות השימוש
והתנאים הנ"ל:

91

( )1העברת נתונים ברמת זיהוי ( 3מידע סטטיסטי) לכל מטרה ,ללא צורך בקביעת תנאי אבטחה כלשהם.
( )2העברת נתונים ברמת זיהוי ( 2מידע מחקרי) למטרת למחקר או מדיניות בריאות ,42בתנאי אבטחת המידע שלהלן:


קיום אמצעים טכניים וטכנולוגיים אצל מקבל המידע למניעת זליגה של נתונים.



קיום פרוטוקולים מובנים אצל מקבל המידע לגבי הפעולות במקרה של פריצה למידע.



קיום כלי אבטחה נגד נוזקות במחשבי הארגון (אנטי-וירוס).



קיום מערכת ניטור ובקרה על תעבורת הרשת והגישה למידע אצל מקבל המידע.



העברת המידע תעשה תוך שימוש בשירותים מוצפנים ומאובטחים.



ישנה אבטחה פיזית של המחשבים והמידע אצל מקבל המידע.

רשימת דרישות זו צריכה להתעדכן מעת לעת בהתאם להתפתחויות בתחומי אבטחת המידע והטכנולוגיה.
( )3העברת נתונים ברמת זיהוי  0ו( 1-מידע מזוהה ומידע ללא מזהים מובהקים) לצורך התנהלות שוטפת ותהליכים
הכרחיים למתן טיפול או שירות רפואי ,ובתנאי שהנתונים מועברים לתשתיות של מוסד העומד בתקני אבטחת מידע
הזהים ברמתם לאלו המחייבים את מערכת הבריאות הישראלית.
( )4בהיעדר הסכמת הפרטים שהמידע אודותיהם ,העברת נתונים לשם הצלבתם עם נתונים ממקורות נוספים ברמת
זיהוי ( 2מידע מחקרי) וברמת זיהוי ( 1מידע ללא מזהים מובהקים) למטרת מחקר או מדיניות בריאות ,תתאפשר
בתנאי שהנתונים מועברים לתשתיות של מוסד העומד בתקני אבטחת מידע הזהים ברמתם לאלו המשמשים את
מערכת הבריאות הישראלית.
( )5העברת נתונים בכל רמת זיהוי תתאפשר לאחר קבלת הסכמה מצד הפרט שהנתונים מכילים מידע אודותיו ,בתנאי
שמתקיימים תנאי אבטחת המידע המחייבים לשימוש ברמת הזיהוי של הנתונים.
( )6בכל מקרה ,הנתונים המועברים יכילו רק מידע מינימלי הכרחי לביצוע מטרת השימוש המבוקשת.
אין לאפשר העברת נתוני בריאות שנאספו אגב או כחלק מטיפול או שירות רפואי לגורם שמטרותיו החברתיות אינן
ראויות ,בדגש על אפליה בביטוח או בתעסוקה.
העברת נתונים לחו"ל תתבצע בכפוף לדין בישראל ,ובפרט בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי
מידע שמחוץ לגבולות המדינה) ,תשס"א.2001-
העברת נתונים לחו"ל ,תתאפשר בתנאי שניתן להבטיח כי מקבל הנתונים עושה שימוש נאות בנתונים ועומד בכללי
הרגולציה של השימושים המשניים במידע בריאות בישראל.
 .2.3בקרת שימוש
בקרת שימוש היא אמצעי המאפשר מצד אחד להרתיע משתמשים מלעשות שימוש שאינו ראוי במידע שהם נחשפים אליו
ומצד שני מאפשר לאתר שימושים שאינם ראויים ,להגיב בהתאם ולשנות את נהלי השימוש במידע בהתאם.
הרחבת התיעוד והבקרה על השימושים הנעשים במידע בריאות תאפשר להגביר את ההגנה על פרטיות הפרטים שהמידע
אודותיהם .עם זאת ,פעולות אלו משיתות נטל ביורוקרטי נוסף על משתמשים וארגונים המשתמשים במידע בריאות .על
כן ,יש לתעד ולבקר שימושים הנעשים במידע שרמת הסיכון הנובעת מזיהויו מצדיקה את הטלת הנטל האמור.
42

קביעת מדיניות בריאות ,הערכה של מדיניות בריאות או שיפור מדיניות בריאות.
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על ארגונים המחזיקים במידע בריאות בדרגה ( 2מידע מחקרי) ומטה לנהל את הרשאות הגישה למידע ,לתעד את
השימושים הנעשים במידע ,באופן המאפשר לתחקר בדיעבד את נאותות השימוש ולבקר את השימוש במידע באופן
שוטף.
( )1ניהול הרשאות – מתן הרשאות גישה לנתונים רק לפי צורך ,אישור ומתן תוקף זמן רלוונטי להרשאה ,ביטול הרשאות
לפי צורך ,חלוקת המידע לפי רמות רגישות וכדומה.
( )2תיעוד הפעולות המתבצעות – הארגון יתחייב לתיעוד של כל הגורמים המקבלים גישה למידע והפעולות שביצעו
במהלך השימוש .תיעוד הגישה למידע תכלול לפחות את :מטרת השימוש ,תיעוד הכניסות ,היציאות ,הגורם המבצע,
מועד ההתרחשות וכדומה .התיעוד יבוצע עבור כל שימוש משני בנתוני בריאות ,הנעשה על ידי גורמים מתוך או מחוץ
לארגון .התיעוד יאפשר בקרה בדיעבד של השימושים שנעשו במידע.
( )3בקרת שימוש – ארגונים המחזיקים במידע בריאות יבצעו בקרה שוטפת על השימושים במידע .בשלב ראשון ,הבקרה
תבוצע באמצעות תחקור של תיעוד השימושים שנעשו במידע ,ביצוע ותיעוד של תהליכי הפקת לקחים במקרה של
כשל אבטחה או בקרה .בהמשך ,מומלץ להרחיב את השימוש בכלים טכנולוגיים פרואקטיביים ,המאפשרים לבצע
בקרה והתערבות בזמן אמת.
הצוות ממליץ למשרד הבריאות לעודד ולתמרץ את השימוש בכלים לבקרה על השימוש במידע במערכת הבריאות.
כלים עתידיים יוכלו לבקר ולהתריע על ביצוע פעולות במידע שהוגדרו מראש כאסורות ואף לזהות ולהתריע בזמן אמת על
פעולות שעשויות לפגוע בפרטיות ,כמו חיתוכים חוזרים של נתונים באופן המאפשר לזהות מהם פרטים.
הכלים הטכנולוגיים העתידיים יאפשרו לארגון העושה שימוש משני בנתוני בריאות להתערב ולחסום פעולות של
משתמשים ,המגבירות את הסיכון לפגיעה בפרטיות .מנגנוני הבקרה ימנעו למשל את היכולת של משתמשים לבצע
חיתוכים חוזרים של נתונים המובילים לזיהוי של פרט מתוך המידע ,את היכולת לבצע דפדוף שיטתי ברשומות ,או כל
פעולה אחרת החשודה כפעולה שנועדה להביא לפגיעה בפרטיות המידע .הבקרות הפרואקטיביות יבוצעו כלפי כלל
המשתמשים במידע בריאות.
יש לעודד ארגונים המחזיקים במידע בריאות לשתף עם ארגונים נוספים ידע שצברו בנוגע לבקרה על השימוש בנתונים,
בהתאם לצורך.
הידע המשותף עשוי לכלול למשל ידע טכנולוגי בנוגע לזיהוי בזמן אמת של פעולות המסכנות את הפרטיות ,רשימות של
משתמשים בעייתיים ותחקירי הפקת לקחים שנערכו בנוגע לכשלי בקרה .מומלץ להגדיר רגולציה שתאפשר שיתוף ידע
אודות משתמשים כאמור.
אם נמצא שבוצע שימוש במידע שחרג מכל סיבה שהיא מהמותר ברגולציה או שאינו נאות ,על הארגון המחזיק במידע
להפסיק באופן מידי את פעילות המשתמש שביצע את השימוש.
יש להגדיר ולפתח אמצעים שיאפשרו להטיל סנקציות שונות על משתמש שהביא לפגיעה חמורה במיוחד בפרטיות .על
ארגון המחזיק במידע בריאות למנוע את הגישה למידע ,הניתנת למשתמש שסיכן את פרטיות הפרטים שהמידע אודותיהם
– מתוך כוונת זדון ,רשלנות או כל סיבה אחרת .במידה והמשתמש הביא לפגיעה חמורה במיוחד ,יש להטיל עליו סנקציות
שונות ו/או להפסיק את עבודתו בארגון המחזיק במידע.
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 .3הגנה פרוצדורלית
על מנת לשמור על פרטיות הפרטים שאודותיהם המידע מבלי לפגוע בצורה אנושה ביכולת לשתף אותו ולהשתמש בו ,נדרש
לייצר מערך של מנגנונים פרוצדורליים שיאפשרו לארגונים להבטיח ככל האפשר כי השימוש במידע מתבצע על ידי גורמים
נאותים ,למטרות נאותות ובאופן נאות .כך ניתן להתאים את מידת היכולת לזיהוי המידע בהתאם לתרחיש השימוש בו
ולאפשר שימושים שונים במידע באופן שמאפשר להגן על פרטיות הפרטים שהמידע אודותיהם.
הצוות ממליץ ליצור שלושה מנגנונים פרוצדורליים להגנה על פרטיות( :א) מנגנון אישור המוודא כי השימושים
המשניים המתבצעים בארגונים הם נאותים (ב) מנגנון שקיפות המאפשר ,בין היתר ,לבקר את קבלת ההחלטות במנגנון
האישורים
(ג) מנגנון הסמכה המאפשר להבטיח כי המשתמשים במידע מודעים לסכנות הכרוכות בשימוש ומחויבים לשמירה על
הפרטיות.
להלן מתוארים שלושת המנגנונים המרכיבים את ההגנה הפרוצדורלית:
 .3.1מנגנון אישורים לשימושים משניים במידע
כיום ,קיימת שונות בתהליכי קבלת ההחלטות לגבי מתן גישה למידע בריאות לצורך שימוש משני וקבלת ההחלטות בנושא
מערבת לעיתים שיקולים שאינם ראויים .הצוות ממליץ לייצר אחידות בכללים לאישור השימוש במידע בריאות ,על מנת
להבטיח כי הגישה למידע נעשית בכפוף לכללים אתיים ומאפשרת גישה הוגנת ככל הניתן למידע הקיים במערכת
הבריאות.
הצוות ממליץ ליצור מנגנון לאישור שימושים משניים במידע בריאות ,שיעסוק בנושא כחלק ממנגנון הלסינקי לאישור
ניסויים רפואיים בבני אדם .המנגנון יורכב מוועדות אתיקה מוסדיות לשימוש במידע בריאות וועדה מרכזית שתאשר
מקרים חריגים ותהווה גוף שניתן לפנות אליו לערעור על החלטות הועדות המוסדיות.
תהליך הגשת הבקשות ותהליך העבודה בוועדות מפורט בהרחבה בנספח ג' של המלצות הצוות – אישור בקשות בוועדות
אתיקה מוסדיות לשימוש במידע בריאות.
המנגנון הנ"ל יאשר שימושים משניים (מחקרי או לא מחקרי) במידע בריאות ,הנאסף אגב או כחלק מטיפול או שירות
רפואי או במהלך ניסוי רפואי ,כולל מידע שמקורו בניטור מתמשך וכדומה.
הצוות ממליץ כי ועדות האתיקה המוסדיות למידע יהיו גורם מאשר ולא גורם הממליץ על אישור למנהל המוסד (להבדיל
מועדות הלסינקי הקיימות).
הצוות ממליץ ששימוש במידע בריאות הנעשה כחלק מניסוי הכולל פעולות רפואיות שאינן חלק מפרוטוקול הטיפול
המקובל ,יאושר כמתואר להלן בשיתוף ממונה הגנת פרטיות או ממונה אבטחת מידע ומנהל ביואינפורמטיקה  /מידע
בארגון (או נציגיהם).
ועדות אתיקה מוסדיות לשימוש משני במידע בריאות
הצוות ממליץ שאישור שימושים משניים במידע בריאות יתבצע בוועדות מוסדיות .הקמת ועדת אתיקה לשימוש במידע
תתאפשר בכל ארגון המחזיק במידע בריאות ,ללא תלות בסוג הארגון .כך למשל ,ועדה ארגונית תוכל לקום בבית חולים,
בקופת חולים ,במוסד אקדמי ,בחברה מסחרית וכדומה.
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מטרת הועדה תהיה לבחון ולאשר את הגישה למידע בריאות הקיים בארגון עבור שימוש משני .הועדה המוסדית תפעל
באופן שיסייע לארגון לתת לכמה שיותר גורמים גישה לכמה שיותר מידע מועיל ,תוך הגנה על פרטיות הפרטים ועל
חיסיון המידע ,בכפוף לדין ולמנגנוני ההגנה שייקבעו.
קבלת ההחלטות בוועדות האתיקה המוסדיות תתבצע לפי העקרונות האתיים של הצהרת הלסינקי והעקרונות האתיים
שהוגדרו ב"צוות להגדרת הקוד האתי לשימושים משניים במידע בריאות" .הועדות יוודאו שהסיכון לפרטיות כתוצאה
מהשימוש במידע המבוקש הוא מזערי ביחס למטרת השימוש ,סוג המשתמש ויכולותיו.
במקרה בו בקשה לשימוש משני בנתוני בריאות נדחית על ידי הוועדה המוסדית משיקול שאיננו אתי ,אלא שיקול
עסקי ,כלכלי או אחר ,מנהל הארגון המחזיק נתוני הבריאות יפרט בכתב חתום על ידו את הסיבה/ות לדחייה.
ככלל ,ועדות האתיקה למידע יאשרו שימושים משניים במידע בריאות ,מחקרי ושאינו מחקרי ,למעט שימוש המחויב על פי
דין.
הרכב הועדות ואופן מינוין
הרכב הוועדה צריך לאפשר לה להבין ולנתח את העקרונות האתיים שעליה לפעול לאורם ואת הסיכון לפגיעה בפרטיות
הכרוך במתן הגישה למידע ,וכל זאת בהתאם לאופי בקשת הגישה למידע .להלן מפורטת המלצה להרכב מינימלי של
הועדה המוסדית .הועדות יזמנו מומחים נוספים הרלוונטיים לדיונים העוסקים בתחומי התמחות נוספים ודורשים
השתתפות מומחים בהם.
הועדה תמונה על ידי מנהל המוסד ,באישור מנכ"ל משרד הבריאות .הועדה תכלול חמישה חברים לפחות ,ובהם:
( )1רופא העוסק במחקר או חוקר בתחום מדעי החיים – ימונה כיו"ר הועדה
( )2נציג הנהלה
( )3שני ( )2נציגי ציבור
( )4יועמ"ש או נציגו
( )5ממונה הגנת הפרטיות או ממונה אבטחת המידע במוסד ,או נציגו
( )6מנהל ביואינפורמטיקה/מידע בארגון או נציגו (בעל ידע בסטטיסטיקה)
מניינה החוקי (קוורום) של הועדה יהיה לפחות שני חברים ,ובהם נציג ציבור וממונה הגנת הפרטיות או אבטחת המידע.
אדם אחד לפחות מבין הנוכחים יהיה בעל ידע וניסיון בסטטיסטיקה ,המאפשר לו להעריך סיכון לזיהוי מחדש של מידע
שאינו ניתן לזיהוי.
כל חברי הועדה יעברו הכשרה שתוגדר ע"י משרד הבריאות ותהווה תנאי מקדים לחברות בוועדה .הכשרה זו תהיה דומה
באופייה להכשרת  GCPהנהוגה כתנאי לאישור ניסויים קליניים .ההכשרה תכלול הסברים על :כללי אתיקה לשימוש
במידע בריאות ,כללי האתיקה ותהליכי העבודה של ועדות הלסינקי ,כללים לאישור שימוש משני במידע ,תועלות
פוטנציאליות משימושים במידע בריאות ,הגנת פרטיות ,התממה ,אבטחת מידע ,והיבטים משפטיים של הפרת הוראות -
לרבות אחריות אישית ומוסדית למידע.
משך המינוי של כל חבר יהיה תקף לחמש שנים .על מנת לחדש את המינוי תהיה חובה לעבור הכשרת ריענון .באחריות
יו"ר הוועדה לוודא שההכשרה של כל חברי הועדה תקפה.
נציגי הציבור בוועדות יהיו בעלי ידע רלוונטי לשימושים משניים במידע .המוסד יחתים את נציג הציבור על הצהרה כי
חברותו בוועדה אינה מהווה ניגוד עניינים וההצהרה תאושר על ידי הלשכה המשפטית במשרד הבריאות.
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כללים לעבודת הועדות
( )1הגשת הבקשות לוועדות תתבצע באמצעות פורטל אחיד ובפורמט אחיד.
( )2הועדה תדון בכל בקשה שהוגשה אליה לשימוש משני בנתוני בריאות.
( )3הערכת הסיכון הכרוך במתן גישה לנתונים תתבצע ע"י סטטיסטיקאי מטעם הארגון ,בהתאם להנחיות משרד
הבריאות .הערכת הסיכון תוגש לוועדה טרם הדיון בבקשה.
( )4משך הזמן המקסימלי לאישור/דחייה של בקשת גישה למידע לא יעלה על שלושים ימי עבודה.
( )5הועדה תמסור למבקש את החלטתה לאישור/דחיה של בקשתו לגישה למידע וכן את נימוקיה בפרק זמן שייקבע
ברגולציה.
( )6הועדה תדווח על עבודתה באופן שוטף למשרד הבריאות ולמנגנון שקיפות שיאפשר לציבור לצפות בהחלטות
שהתקבלו בוועדה .זאת מבלי לפגוע בסודיות המסחרית של מחזיק המידע או הגורם המקבל גישה אליו.
( )7במידה והוועדה תיחשף לשימוש בפועל במידע החורג מהמותר ברגולציה ,עליה לדווח על כך לועדה המרכזית.
( )8אישור הועדה יהיה תקף לשנתיים ממועד מתן הגישה לנתונים ,לכל היותר .לאחר תקופה זו מבקש הגישה למידע יוכל
לבקש להאריך את מתן הגישה בכל פעם למשך שנה.
( )9חברי הועדה לא יהיו אחראים לאיכות המידע או תוצריו ,אלא רק לתהליך האישור עצמו.
( )10אין מניעה לכך שמגיש הבקשה יהא גורם מחוץ לארגון המחזיק בנתוני הבריאות.
אישורים מיוחדים
ככלל ,הועדה המוסדית תאשר שימושים משניים במידע בריאות באופן פרטני כמתואר לעיל .הועדה תוכל לאשר מקרים
חריגים באופן מיוחד ובתנאי שכל חברי הוועדה אישרו אותם .הועדה תוכל לאשר באופן מיוחד את המקרים הבאים:
( )1ביצוע התממת הנתונים המבוקשים על ידי גורם מחוץ למוסד .משרד הבריאות יגדיר הנחיות לתהליך אישור זה ואת
אופן העברת הנתונים במקרים אלו.
( )2מינוי סטטיסטיקאי מטעם הארגון לאשר באופן עצמאי בקשות לשימוש משני במידע ברמת זיהוי ( 3מידע סטטיסטי).
במידה והסטטיסטיקאי אינו מאשר בקשה כאמור עליו לתעד את סיבת הסירוב.
( )3אישור מסדי נתונים ספציפיים שהשימוש בהם מותר למטרות שימוש ספציפיות מבלי שיהיה צורך באישור פרטני של
השימוש בוועדה .אישור זה יהיה תקף למשך שנתיים ולאחר מכן ייבחן מחדש בוועדה .לצורך האישור ,הועדה תגדיר
בפירוט את הנתונים הכלולים במסד הנתונים ואת תרחישי השימוש המאושרים .פירוט זה יכלול לכל הפחות את:
תיאור של תרחיש השימוש ,תיאור של מסד הנתונים עליו מתבצע השימוש ותנאי ההתממה שלו ,אופי השימוש
במידע ,מטרת השימוש ,סוג המשתמש והכשרתו ומתודולוגיית ניתוח המידע המאושרת.
( )4ועדה הפועלת בארגון בריאות תוכל לתת אישור שתוקפו עד שנתיים לשימושים משניים המתבצעים באופן שוטף
ורפטטיבי או ההכרחיים למתן טיפול או שירות רפואי .הועדה תוכל לאשר שימושים אלו כתהליך מבלי שיידרש
אישור פרטני בכל פעם שבה מבצעים את השימוש במידע .שימושים אלו כוללים ,בין היתר ,בקרה על איכות הטיפול
והשירות ,ניהול ,דיווח המתחייב מכוח הדין ,תפעול ותכנון שירותים עתידיים ,למידה וסטטיסטיקה שוטפת בתוך
ארגון הבריאות.
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אישור שימוש במידע כחלק מניסוי רפואי בבני אדם
במקרים שבהם השימוש המשני במידע בריאות יתבצע כחלק מניסוי רפואי בבני אדם יש לבחון את נאותות הניסוי ואת
בטיחות המטופלים במהלכו .במקרים אלו ,הניסוי יאושר כמכלול בוועדה המאשרת ניסויים רפואיים בבני אדם (ועדת
הלסינקי) ,לאחר שהתקבל אישורם של סטטיסטיקאי ,ממונה אבטחת המידע  /הגנת הפרטיות ומנהל הביואינפורמטיקה /
מידע בארגון .אישור זה יתבצע לפי הנקודות להערכת הסיכונים המתוארת בנספח ג' – אישור בקשות בוועדות אתיקה
מוסדיות לשימוש במידע בריאות.
כאשר בעלי תפקידים אלו לא נתנו את אישורם לבקשה לביצוע ניסוי כאמור ,עליהם לחוות דעתם בכתב ולציין את הסיבה
לאי-אישור ותנאים הנדרשים לאישור הבקשה .מגיש הבקשה יוכל לעדכן את הבקשה בהתאם ולבקש את אישורם .במידה
והועדה לניסויים רפואיים בבני אדם (ועדת הלסינקי) תדון בבקשה שלא אושרה כאמור ,על בעלי התפקידים האמורים
להופיע לדיון ולפרט את עמדתם .הוועדה תאשר את השימוש בתנאי שהוא עומד בתנאי הרגולציה לשימושים משניים
במידע בריאות ונבחן כאמור.
תוכן בקשה לשימוש במידע בריאות והנושאים שיש לבחון לאישור הבקשה מתוארים בנספח ג' של המלצות הצוות.
ועדת אתיקה מרכזית לשימוש במידע בריאות – מנגנון לאישור מקרים חריגים וערעורים
הצוות ממליץ על הקמת ועדה מרכזית ,שתתכנס אד-הוק ,לאישור מקרים חריגים של שימושים משניים במידע בריאות
ולדיון בערעורים על החלטות שהתקבלו בוועדות המוסדיות .הוועדה תוכל להמליץ למשרד הבריאות לעדכן את ההנחיות
לתהליכי עבודת הועדות המוסדיות תוך בחינת המקרים החריגים והערעורים לאורך זמן ,כפי שמתואר בהמשך.
הרכב הועדה ואופי מינויה
הועדה תמונה ע"י שר הבריאות ויהיו חברים בה:
( )1פרופסור למדעי הרפואה – ימונה כיו"ר הועדה
( )2מנכ"ל משרד הבריאות או נציגו
( )3שופט בדימוס
( )4המדען הראשי של משרד הבריאות או נציגו (רופא בכיר העוסק במחקר או מדען)
( )5שני ( )2נציגי ציבור
( )6יועמ"ש משרד הבריאות או נציגו
( )7מומחה לביואינפורמטיקה
( )8מומחה לסטטיסטיקה
( )9נציג הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע
( )10נציג מכל קופת חולים
( )11ארבעה נציגי בתי חולים
( )12נציג המועצה להשכלה גבוהה
( )13נציג תעשייה ,שיומלץ על ידי רשות החדשנות
מניינה החוקי (קוורום) של הוועדה המרכזית יהיה לפחות שישה חברים ,ובהם יו"ר הועדה ,שני נציגי ציבור ,מומחה
לסטטיסטיקה ,מנכ"ל משרד הבריאות או נציגו ויועמ"ש משרד הבריאות או נציגו .במקרה של דיון בערעור תידרש גם
נוכחות השופט בדימוס.
חברי הועדה המרכזית יעברו הכשרה דומה להכשרת חברי הועדות המוסדיות ,בהתאמות הנדרשות.
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יכול ויהיו מחזיקי נתוני בריאות אשר אספו את הנתונים ,אך אין ביכולתם להחזיק וועדה מוסדית לאישור שימוש משני
בהם.
יש לבחון הקמתה של ועדה מרכזית בהרכב דומה להרכב של הועדה המוסדית ,אשר תוכל לאשר שימוש משני בנתונים
לגורמים המחזיקים במידע שנאסף אגב או כחלק מטיפול או שירות אך אינם יכולים למנות ועדה כזו.
ניתן לעשות שימוש משני בנתונים שאסף מחזיק נתוני בריאות שאינו ארגון בריאות ללא צורך באישור ועדה ,בכפוף
לקבלת הסכמה מדעת של כל הפרטים שהנתונים אודותיהם.
עדכון ההנחיות לעבודת הועדות המוסדיות
הועדה המרכזית תוכל להתכנס ולדון אד-הוק בעדכון הנחיות עבודת הועדות .במידה ולא כל חברי הועדה נכחו בדיון,
החלטות הועדה יופצו לכל החברים ותינתן להם תקופה של  30ימי עבודה להתנגד להחלטה .במידה ועשרה חברי ועדה
תומכים בהחלטה – ההחלטה תאושר.
לאחר ההחלטה ,ההצעה לעדכון ההנחיות תופץ לכל הועדות המוסדיות להתייחסות ,ובמידת הצורך תופץ גם לשותפים
נוספים .לאחר התקופה שיועדה לקבלת ההתייחסויות ,הועדה המרכזית תפרט במסמך את הסיבות לקבלה/דחייה של כל
התייחסות שהגיעה אליה .לבסוף ,העדכון יופץ ע"י משרד הבריאות ויחייב את כלל הועדות .הכשרת חברי הועדות תעודכן
בהתאם לעדכון ההנחיות.
ערעור על החלטות ועדה מוסדית
גורמים שהגישו בקשות לקבלת גישה למידע לוועדה מוסדית ומעוניינים לערער על החלטת הועדה וגורמים המעוניינים
למנוע גישה למידע שאושרה על ידי ועדה מוסדית מטעמי פרטיות – יוכלו להגיש ערעור לוועדה המרכזית.
הועדה המרכזית תשמש כפוסקת לענייני ערעורים על החלטות הועדות המוסדיות ,בדגש על:
( )1השעיה או ביטול שימושים שאושרו אך אינם עומדים בכללי הרגולציה או מהווים פגיעה בפרטיות.
( )2דחיית בקשות גישה למידע משיקולים לא ראויים.
( )3מניעה ,עיכוב או התניית גישה למידע לאחר אישור בוועדה המוסדית מסיבה שאינה סבירה .בהקשר זה ,סיבות אלו
יחשבו כסבירות :מחסור במשאבים הנדרשים להנגשת הנתונים המבוקשים או עומס של בקשות גישה למידע
מגורמים חיצוניים (כפוף לכך שנמסר למבקש הסיבה למניעה או העיכוב והערכה מתי אלו יוסרו) ,וכן כאשר השימוש
המבוקש יכול להתבצע ב"חדר מחקר" בארגון ולכן לא נדרשת העברה של הנתונים לגורם המבקש.
במידה והערעור יעמוד בתנאים המאפשרים את הגשתו ,החלטת הועדה המוסדית תוקפא לתקופה של  30ימי עבודה
והועדה המרכזית תצטרך לקבל החלטה לגבי הערעור עד לתום תקופה זו.
לצורך קבלת החלטה בנוגע לערעור ,על הועדה המרכזית להיוועץ עם מנהל המוסד המחזיק במידע בריאות או מי מטעמו.
סנקציות וענישה
לוועדה המרכזית יועברו דיווחים על משתמשים ומוסדות החורגים מכללי הרגולציה ,באמצעות דיווחים שיימסרו במנגנון
הערעורים ודיווחים שיועברו מהוועדות המוסדיות .בהסתמך על דיווחים אלו ולאחר בירור המקרה ,הוועדה המרכזית
תוכל להמליץ לרגולטור להטיל סנקציות על מוסדות או משתמשים שחרגו מכללי הרגולציה ופעלו באופן בלתי ראוי ,עד
כדי איסור על שימוש משני בנתונים במוסד.
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סנקציות על משתמשים ומוסדות יוטלו במקרים כגון שימוש במידע בריאות שלא למטרה שהוצהרה בבקשת השימוש,
זיהוי מידע בכוונת זדון או שימוש הפוגע בפרטיות בעקבות רשלנות .סנקציות על מוסדות שמסרו מידע יתאפשרו במקרים
כגון מסירת מידע לגורם חיצוני שלא ע"פ כללי הרגולציה או קבלת החלטות לא ראויות בוועדה המוסדית.
עדכונים נדרשים במנגנון הלסינקי על מנת לאפשר את מנגנון ועדות האתיקה לשימושים במידע בריאות
( )1יש לעדכן את עבודת ועדות הלסינקי בהתאם לתהליכי העבודה של מנגנון האישור לשימושים במידע לעיל.
( )2יש להסמיך את ועדת האתיקה המרכזית לשימוש במידע בריאות לבצע את תפקידיה במסגרת מנגנון הלסינקי.
( )3יש להוסיף לטופס ההסכמה מדעת למחקר קליני אזכור לשימושים המשניים שיעשו במידע שייאסף במהלך הניסוי.
( )4מומלץ לבחון את אפשרות ביזור הסמכות לאישור מחקרים במידע גנטי לועדות הלסינקי המוסדיות.
( )5מומלץ לבחון את אפשרות האישור של שימוש במידע גנטי ודגימות קיימים לאישור בועדות האתיקה לשימושים
במידע בריאות שתוארו לעיל .כל זאת ,בשים לב לייחודו של המידע גנטי ולרגישותו הגבוהה.
 .3.2מנגנון שקיפות
שקיפות נרחבת תאפשר להרחיב את האמון הניתן בארגונים המחזיקים במידע ובתהליכי קבלת ההחלטות המתקבלים
בהם.
הצוות ממליץ להגביר את מידת השקיפות בנוגע לשימושים המשניים המתבצעים במידע בריאות שמקורו בישראל:
( )1מול הציבור ,שהמידע הוא אודותיו ( )2מול הרגולטור ,שאחראי לפקח על תהליכי אישור השימוש ולוודא שהם נעשים
בכפוף לכללי הרגולציה.
הגברת השקיפות תאפשר להגביר את האוטונומיה והמודעות של הציבור לגבי השימושים הנעשים במידע אודותיו ,להגביר
את ההוגנות בתהליכי קבלת ההחלטות בנוגע למתן גישה לנתונים לגורמים נוספים ולהגביר את יכולת הרגולטור לפקח
ולזהות חריגות מהרגולציה.
( )1שקיפות מול הציבור
במדינות שונות נהוג לשקף לציבור את האישורים הניתנים בוועדות האתיקה הארגוניות למחקרים רפואיים .כך
למשל ,נהוג לשקף לציבור תיאור של מחקרים פרמקולוגיים מאושרים באתר ה 43NIH-ושל מחקרים מבוססי נתוני
בריאות המתבצעים בבריטניה.44
הצוות ממליץ לשקף מידע על בקשות הגישה לנתונים לציבור הרחב באתר אינטרנט המתעדכן באופן תדיר.
על מנת למנוע פגיעה ביכולת של מחזיקי המידע ליצר שיתופי פעולה עם גורמים נוספים ולהפיק ערך מהמידע ,יש
להימנע מחשיפת פרטים העשויים לפגוע בסודות המסחריים של מי מהצדדים במידע המונגש לציבור.
הצוות ממליץ שבדומה לנהוג לתהליכי אישור שימוש בנתונים ב ,45NHS-יונגשו לציבור לכל הפחות הפרטים הבאים
בנוגע לשימושים המשניים המאושרים :המידע המבוקש ,תקציר השימוש המבוקש ,מטרת השימוש ,הגורם המבקש
גישה למידע ,הגורם הנותן גישה למידע ,תאריך הגשת הבקשה ,סטטוס האישור (ממתינה ,אושרה ,נדחתה  +סיבה
לדחייה) ,תאריך עדכון הסטטוס וסטטוס מתן הגישה למידע בפועל .פרטים אלו יכולים להיות גם מתוך רשימה סגורה
שתיקבע על ידי הרגולטור.
43

https://clinicaltrials.gov
44
http://www.hra.nhs.uk/about-the-hra/our-committees/section-251/cag-advice-and-approval-decisions
45
http://www.hra.nhs.uk/about-the-hra/our-committees/section-251/cag-advice-and-approval-decisions
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מחזיק במידע בריאות יחויב ליידע את הציבור תוך זמן סביר על פריצה או שימוש לרעה במידע.
הצוות ממליץ למשרד הבריאות להגדיר סף סיכון מינימלי לאירועים שבהם מחזיק מידע בריאות יידרש לדווח לציבור
אודות ניסיונות חדירה או שימוש לרעה שבוצעו במידע .סף זה יוגדר באופן שימנע הצפת דיווחים לציבור על ניסיונות
חדירה כדי למנוע בהלה ציבורית .כבר כיום יש ניסיונות רבים של חדירה למידע שארגוני הבריאות חווים באופן
שוטף ,כגון סוסים טרויאנים ,ולא סביר ליידע את הציבור בנוגע לכל אירוע זניח.
גורם האוסף מידע בריאות יידע את הפרטים שהוא אוסף מידע עליהם לגבי אופן איסוף המידע ,התנאים לעיבודו,
מטרות השימוש בו ,התועלות הנובעות מהשימוש במידע ע"י הגורם האוסף את המידע וגורמים מחוץ לו ,ולגבי
הבסיס החוקי לשימוש במידע בריאות.
( )2שקיפות מול משרד הבריאות
כאמור ,הגברת השימוש והשיתוף במידע בריאות ,תוכל להתבצע רק יחד עם הקפדה על כללי אתיקה ,הגנת פרטיות
ואבטחת מידע .כמו כן ,הצוות ממליץ שתהליכי האישור של שימושים משניים במידע ושל הסכמים המאפשרים גישה
למידע יתבצעו באופן מבוזר ע"י המחזיקים במידע ,בכדי להפחית את הנטל הביורוקרטי ולאפשר מהירות בקבלת
החלטות.
על מנת להגביר את נאותות קבלת ההחלטות בוועדות האתיקה המוסדיות לשימושים במידע בריאות ,מומלץ להגביר
את השקיפות של תהליכי האישור בועדות מול משרד הבריאות.
הצוות ממליץ שההחלטות המתקבלות בועדות המוסדיות יוזנו למערכות מידע מתאימות שיפיקו אסמכתא למקבל
המידע כי השימוש מאושר .כמו כן ,על מנת להקל על העברה אוטומטית של המידע בהקשר להחלטות הועדות
המוסדיות למשרד הבריאות .תהליכי העברת המידע האוטומטיים יאפשרו לועדות להפנות בקשות חריגות לועדה
המרכזית ולעקוב אחרי סטטוס הטיפול בבקשות .כמו כן ,ניתן להשתמש בחלק מהנתונים המוזנים במערכת זו על
מנת לשקף את השימושים המאושרים לציבור.
הגברת השקיפות תאפשר למשרד הבריאות לפקח על פעילות הועדות ,לזהות בתוך זמן קצר שימושים מאושרים
החורגים מהרגולציה ולפעול בהתאם.
הגברת השקיפות גם בנוגע להסכמים ותנאים מסחריים תאפשר לרגולטור לקבל תמונה ברורה יותר על הנעשה בשטח
לאורך זמן ותאפשר לו להתאים את הרגולציה בנושאים אלו לצרכים של המשתמשים השונים ושל מחזיקי המידע.
באופן זה ,הרגולטור יוכל להסיר ביורוקרטיה מיותרת או להקשיח את תנאי הרגולציה ,בהתאם לצורך.
 .3.3הסמכת משתמשים לשימושים משניים במידע
הצוות ממליץ כי כל משתמש במידע בריאות יעבור הסמכה ,שעיקרה מודעות והתחייבויות הכרחיות ,עם דגש על סיכונים
הנובעים משימושים משניים במידע בריאות והחשיבות בהגנה על הזכות לפרטיות .משרד הבריאות ייקבע את תוכן
ההסמכה וכל גורם שיתחייב כי הוא מעביר הכשרה העומדת בכללים שיקבע המשרד יוכל להסמיך משתמשים לשימוש
משני במידע בריאות.
הצוות ממליץ למשרד הבריאות לבנות לומדה אינטרנטית שתכלול את כל התכנים הנדרשים להסמכה .משתמשים
המעוניינים לקיים שימוש משני במידע בריאות יוכלו לעבור את ההכשרה בלומדה של משרד הבריאות או כל הכשרה
אחר שתעמוד באותם תנאים ותאושר על ידי המוסד שהועדה המוסדית פועלת בו.
הצוות ממליץ לבצע בכל מקרה את ההסמכה באופן מקוון ,כולל חתימה מקוונת על מסמכים והתחייבויות ,על מנת להקל
על הבקרה ולאפשר לבצע את ההסמכה בהיקף נרחב ,כולל חוקרים מחוץ לישראל .ההסמכה תאפשר למשתמש לגשת
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לנתונים לאחר קבלת אישור מהארגון המחזיק במידע בריאות .הצוות ממליץ כי כלל המשתמשים יעברו הסמכה זהה ולא
תבוצע הבחנה בהסמכה הנדרשת לסוגים שונים של משתמשים.
נוסף על הסמכה זו ,שימוש במידע בריאות למטרות מחקר יצריך הסמכת  ,Good Clinical Practiceכנהוג כיום.
 .3.4נוהל ארגוני לשימוש משני במידע בריאות
בהינתן התהליכים הפרוצדורליים שתוארו לעיל בפרק זה ,הנגשת נתוני בריאות עשויה להפוך ל"מסע" מורכב עבור
משתמשים שאינם מכירים את התהליכים הנדרשים לשם קבלת גישה לנתונים.
על מנת להקל על יכולתם של משתמשים לעבור את התהליכים הנ"ל וכדי להרחיב את שיתופי הפעולה בתחום ,רצוי
להגביר את הוודאות בנוגע לתהליכים אלו ואת ההיכרות של המשתמשים עם התהליכים הארגוניים הנדרשים עבור קבלת
גישה למידע.
לכן ,הצוות ממליץ שארגון המחזיק במידע בריאות יגדיר נוהל ארגוני המתאר את התהליכים הנדרשים לקבלת גישה
למידע בריאות המוחזק בארגון ויפרסם אותו .הנוהל יכתב בהתאם להנחיות הרגולציה על שימושים משניים במידע
ויכלול לפחות את הנושאים הבאים( :א) תהליכי האישורים הנדרשים לקבלת גישה למידע בריאות (ב) דרכים להגשת
בקשה וקבל ת גישה לנתונים (ג) פירוט דרכי יצירת קשר עם גורמים האחראים על הנושא בארגון (ד) הגדרת הגורם
האחראי על נושאים כלכליים ועסקיים בנוגע לשימושים משניים במידע בריאות (ה) תנאי שימוש במידע המבטיחים
שמירה על פרטיות (ו) תהליכי בקרה על השימוש במידע (ז) פירוט אופן ההתקשרות ועלויות שייגבו עבור מתן גישה למידע
ושירותים רלוונטיים לגורמים חיצוניים (ח) במידה וקיימת ברשות הארגון תשתית להצלבת נתונים ממקורות חיצוניים –
תנאים להצלבת נתונים באופן מותמם ופירוט העלויות שייגבו עבור שירות הצלבת נתונים לגורמים חיצוניים.
בנוסף ,הצוות ממליץ לעודד ארגוני בריאות לאמץ כלים לתיעוד ולניהול הידע ( )meta-dataהנצבר בהם ורלוונטי
לשימושים משניים עתידיים במידע ובכלל זה קטלוג המפרט את מידע הבריאות הקיים בארגון .כך למשל שימוש בידע
הנצבר במהלך השימוש המשני בנתונים ,לגבי סוגי הנתונים הקיימים בארגון ומקורותיהם ,מבנה הנתונים ,השאילתות
הנדרשות להפקת הנתונים ותהליכי התממה שנעשו בהם בעבר ,יכולים לקצר את תהליך הפקתם של נתונים במקרים
נוספים.
 .4הגנה נורמטיבית
נוסף על המנגנונים הטכנולוגיים והפרוצדורליים שתוארו עד כה ,נדרש לחייב ארגונים ומשתמשים העושים שימוש משני
במידע בריאות לפעול בהתאם להגנות נורמטיביות .הגנות אלו צריכות לכלול מנעד של אפשרויות המאפשרות למטופלים
להביע את בחירותיהם בנוגע לשימוש במידע אודותיהם והתחייבויות משפטיות מצד הארגון והמשתמש לשימוש ראוי
במידע ושמירה על פרטיות.
 .4.1בחירה של הפרט
על מנת להגביר את היכולת לשמירה על הפרטיות ,יש לאפשר לפרט שליטה ככל האפשר על השימושים הנעשים במידע
אודותיו .הצוות להגדרת הקוד האתי לשימושים משניים במידע דן בנושא זה ,וצוות המימוש והטכנולוגיה מבסס את
המלצותיו על ההמלצות שעלו בדיוניו לגבי מנגנוני הסכמה וסירוב ( Opt-inו )Opt-out-לשימוש במידע בריאות.
 .4.2הסכם שימוש למתן גישה למידע בריאות
על מנת להשלים את ההגנות על הזכות לפרטיות שתוארו במסמך זה ,יש לוודא כי משתמשים וארגונים מחויבים להגנת
הפרטיות של הפרטים שהם נחשפים למידע בריאות אודותיהם ,שאינו זמין לציבור הרחב.
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הצוות ממליץ שארגון המחזיק במידע בריאות יחתים עובדים מטעמו הנחשפים למידע בריאות על הצהרת הגנה על
פרטיות וחיסיון רפואי ,בהתאם לחוק הגנת הפרטיות וחוק זכויות החולה.
בנוסף ,הצוות ממליץ שארגונים המאפשרים גישה למידע בריאות לגורמים חיצוניים יעשו זאת רק לאחר חתימה על
הסכם שימוש ( ,)DUA – Data Use Agreementכנהוג בעולם ובישראל.
הסדרת המלצות אלו במנגנונים רגולטוריים מתאימים תאפשר להחיל חסינות מסוימת מפני תביעות עבור ארגונים
הנותנים גישה למידע בריאות ולהרחיב את שיתוף הנתונים ושיתופי הפעולה המחקריים בתחום בישראל.
הצוות ממליץ למשרד הבריאות לפרסם נוסח הסכם שימוש לדוגמא ,העומד בכללי הרגולציה ,לשימוש ארגונים הנותנים
גישה לגורמים חיצוניים למידע בריאות.
הסכם השימוש יגדיר באופן ברור את כל הסוגיות הבאות:
( )1מטרות ההסכם
•

ההסכם יגדיר ויפרט באופן ברור ושקוף את מטרותיו ואת מטרות השימוש במידע בריאות שיעשה במסגרתו.
ההסכם יאסור על שימוש במידע למטרות שלא הוגדרו כאמור.

•

ההסכם יאסור על שימוש במידע בריאות במסגרתו למטרה שאינה משרתת את קידום הטיפול ,השירות הרפואי,
בריאות הציבור או המחקר הרפואי.

( )2עמידה בכללי אתיקה
•

ההסכם יפרט כיצד השימוש במידע בריאות הנעשה במסגרתו יוצר תועלת לציבור הרחב או לציבור מטופלים
רלוונטי.

•

ההסכם יאסור על שימוש שמטרותיו החברתיות אינן ראויות ,בדגש על אפליה בביטוח או בתעסוקה.

•

ההסכם לא יבטיח בלעדיות לשימוש משני במידע בריאות לגורם כלשהו ,למעט מידע בריאות שנאסף לפי בקשת
הצד השני בלבד ,במימונו או תוך השקעה מצדו ,במסגרת שיתוף הפעולה (גם במקרה זה תוגבל בלעדיות ,ככל
שנמצא כי היא הכרחית  -לתקופה של עד  18חודשים מיצירת המידע).

•

ההסכם לא ימנע שיתופי פעולה אחרים ו/או נוספים הכוללים שימוש במידע בריאות הקיים בארגון למעט ככל
שהדבר כרוך בבלעדיות מותרת לפי התנאים המפורטים לעיל.

( )3שמירה על פרטיות ,חיסיון רפואי ואבטחת מידע
•

שימוש במידע בריאות במסגרת ההסכם יתבצע בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתממה ,כמתואר בנספח ב'
של המלצות הצוות.

•

ההסכם יגדיר אחריות לשמירה על הסודיות בעיבוד ואיסוף מידע בריאות פרטני ,יקבע מנגנוני בדיקה ובקרה
ברורים לנושא זה ,ויגדיר את אחריות הצדדים לתקלות ואירועים חריגים.

•

ההסכם יחייב התחייבות של כל העובדים של מי מהצדדים ,הנחשפים למידע או עשויים להיחשף אליו במסגרתו,
לשמירת סודיות והגנה על פרטיות הפרטים שהמידע אודותיהם ,ובכלל זה איסור לזיהוי מידע בכל רמת זיהוי
וכללים לטיפול במידע עודף לפי חוק הגנת הפרטיות.

•

ההסכם יגדיר תהליכים פורמאליים לזיהוי ואיתור סיכונים ,כגון :מחיקת מידע לא רצויה ,פרצות באבטחת
המידע או שימוש לרעה במידע הבריאות.

•

ההסכם יגדיר שימוש באמצעים טכנולוגיים וארגוניים לאבטחת המידע ולהגנה על פרטיות הפרטים שהמידע
אודותיהם ,תוך התחשבות באופן השימוש המוגדר בו ,זאת גם בהינתן שהמידע עבר התממה.
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•

ההסכם יכלול התחייבות של מקבל הגישה למידע הניתן לזיהוי ,להשמדת כל משתנה המאפשר זיהוי המידע
לאחר השלמת המחקר/השימוש.

( )4כללים לשימוש במידע שמקורו בארגון בריאות
•

ההסכם לא יאפשר הוצאת מידע מזוהה מחוץ לארגון הבריאות בהיעדר הסכמת המטופלים שהמידע אודותיהם
או אם הוצאת המידע נעשית ע"פ דין.

•

ככל שיהיה צורך בשימוש במידע מזוהה ,הדבר ייעשה ע"י עובדי ארגון הבריאות בלבד ובתוכו (אלא אם
התקבלה הסכמת מטופלים שהמידע אודותיהם) ,ובכפוף לאישור כדין של השימוש במידע ובכפוף לכללי
הרגולציה.

•

ההסכם יאסור על מקבל הגישה למידע להעביר את המידע לגורמים אחרים ,ללא אישור מראש של ארגון
הבריאות ,ותוך החלה של כל כללי הרגולציה הרלוונטיים  -על כל מי שיקבל גישה למידע.

( )5כללי
•

ההסכם יכלול סעדים וסנקציות על אי-עמידה בתנאיו ,בהתחשב במהות ההסכם ,בהיקף המידע ובזהות הצדדים
להסכם.

•

ההסכם יכלול חובת דיווח לוועדת האתיקה המרכזית במקרים שסיכנו את פרטיות הפרטים שהמידע אודותיהם
כתוצאה מהפרה או חריגה ממנו על ידי מי מהצדדים או במקרים שהופעלו סנקציות בעקבותיו.
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נספח א' לצוות מימוש וטכנולוגיה -רשימת חברי
הצוות והמשתתפים בדיונים
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חברי צוות מימוש וטכנולוגיה (לפי סדר א-ב):
גב' שירה לב-עמי ,מנהלת האגף לבריאות דיגיטלית ומחשוב ,משרד הבריאות – יו"ר
גב' דליה אידר ,מנהלת תחום מחשוב ,מכון מחקר וחדשנות ,מכבי שירותי בריאות
ד"ר קתרין אלה ,מנהלת היחידה לניסויים קליניים באמ"ר ובתרפיות מתקדמות ,משרד הבריאות
גב' רותי אליעזר ,מנהלת מחלקת  ,BIקופת חולים מאוחדת
גב' מיכל גלברט ,רפרנטית מו"פ והשכלה גבוהה ,אגף תקציבים ,משרד האוצר
מר יחיאל גפנר ,מנהל אגף מחשוב ,שירותי בריאות כללית
מר אשר דולב ,מנהל אגף בכיר כלכלה ויישום ,ישראל דיגיטלית
ד"ר אורה דר ,ראש תחום מדעי החיים ,המדען הראשי ,משרד הכלכלה
ד"ר רובי וורטנפלד ,טכנולוג
ד"ר אורנה טל ,סגנית מנהל המרכז הרפואי ,אסף הרופא
מר ניר ינובסקי ,מוביל דיגיטלי בריאות דיגיטלית ,משרד הבריאות
מר יזהר לאופר ,מנהל מחלקת פיתוח טכנולוגי ,קופת חולים לאומית
מר איציק לוי ,מנהל תחום טכנולוגיות מידע למערכת הבריאות ,משרד הבריאות
פרופ' אורלי מנור ,יו"ר הועד המנהל ,המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות
עו"ד אפרת נאות מרקוביץ' ,מרכזת הועדה העליונה לניסויים רפואיים בבני אדם ,משרד הבריאות
משתתפים נוספים בדיוני הצוות (לפי סדר א-ב):
גב' אלין אטיאס ,מנהלת מערך ביג דאטה והתממה ,משרד הבריאות
מגר' חנה ביליג ,מנהלת היחידה לניסויים קליניים בתרופות ,משרד הבריאות
ד"ר יובל ברק קורן ,עוזר מחקר
ד"ר נעמה וייס ,בריאות דיגיטלית ,משרד הבריאות
ד"ר בעז לב ,יו"ר הועדה ליישום ההמלצות לשימושים משניים במידע בריאות
גב' רוני ספיר ,ראש תחום בריאות דיגיטלית וארכיטקטורה ,משרד הבריאות
מר דניאל רבינא ,בריאות דיגיטלית ,משרד הבריאות
ד"ר חנה רוטמן שרץ ,רשות החדשנות
פרופ' בן רייס ,ביה"ס לרפואה ,הרווארד
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נספח ב' לצוות מימוש וטכנולוגיה  -התממה
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נספח זה מתאר את עיקרי המלצות הצוות בנוגע להתממת מידע בריאות .הצוות קורא למשרד הבריאות לפרוט את
ההמלצות גם בנוגע למשתנים ספציפיים ולפרסם הנחיות בנושא.
 .1הקדמה
בשיח הכללי על פרטיות ובטחון מידע ,זוכה פרטיות הרשומה הרפואית להתייחסות מיוחדת .התייחסות זו נובעת מכמה
סיבות :רמת האינטימי ות של הפרטים אודות מצבו הגופני והנפשי של אדם היא גבוהה ,הרשומה הרפואית מכילה לרוב
פרטים רגישים נוספים (פרטים מזהים ,פרטים אודות בני משפחה ,ופרטי תשלום) ,ומכך שחשיפת מידע אודות מצבו
הבריאותי של אדם לגורמים מסוימים עשויה לפגוע בו (לדוגמא ,במו"מ מול חברות ביטוח או מול מעסיק עתידי).
התממה היא תהליך טכני המאפשר להפחית את היכולת לזיהוי של מידע .קיימות מספר מתודולוגיות התממה ,העושות
שימוש בשיטות שונות .לדוגמא :השמטה של עמודה מבסיס הנתונים ,החלפת חלקים של מאפיין אודות הפרט ,החלפת
ערך ספציפי בטווח של ערכים ,ועוד .לכל שיטת התממה יש יתרונות וחסרונות הבאים לידי ביטוי ברמת דיוק המידע,
ביכולת להצלבתו עם מידע נוסף ,בתנאי הסף ההכרחיים לשימוש במידע ועוד.
במסמך זה מפורטות המלצות לכללי התממה של מידע בריאות בישראל ,המבוססות על עבודת מחקר מקיפה שנערכה
במשרד הבריאות .ההמלצות מבוססות ומתאימות לתקן אמריקאי להתממת נתונים ציבוריים ,המתגבש בימים אלו
ולתקן אמריקאי להתממת מידע פרטי.47
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 .2רקע
 .2.1מידע רפואי רגיש באירופה ובארה"ב
בישראל ובעולם נהוג להתייחס למידע רפואי שניתן לשייכו לאדם ספציפי כמידע רגיש.
הדירקטיבה האירופית להגנה על הפרטיות 48מגדירה מידע רפואי ,יחד עם עוד כמה סוגים של מידע ,כמידע ייחודי שאין
להשתמש בו כל עוד הוא נחשב למידע אישי ,למעט במצבים שמוחרגים בדירקטיבה (כגון כאשר האדם נתן הסכמתו
לשימוש במידע או כאשר השימוש נדרש לצורך טיפול רפואי).
הדירקטיבה מגדירה מידע אישי ( )Personal Dataכמידע הקשור לאנשים ״טבעיים״ שהינו מזוהה או ניתן לזיהוי
( .)Identified or Identifiableלפי הגדרה זו ,מידע שאינו מכיל נתונים מזוהים אך יכול להביא לזיהויים של אנשים עדין
ייחשב כמידע אישי .פרשנות אפשרית של הגדרה זו היא שכל מידע אודות אנשים "טבעיים" הוא אישי ,מכיוון שכל מידע
הוא בר זיהוי בהינתן משאבים מתאימים ומידע ממקורות נוספים שניתן להצליבו איתם.
ההגדרה של הדירקטיבה לאנשים ״טבעיים״ כוללת את כלל האנשים החיים ,ללא קשר למעמדם מבחינה תושבות או
אזרחות .ההגדרה אינה ברורה בכל הנוגע לאנשים מתים ,תינוקות שטרם נולדו ,וישויות משפטיות .עם זאת ,בהרבה מן
המקרים הנוגעים למידע הקשור לישויות הנ״ל קיים קשר בין המידע לבין אנשים ״טבעיים״ אחרים (לדוג׳ צאצא ,הורה,
או בעלים של חברה) ולכן הדירקטיבה תקפה גם במקרים אלו .מדינות שונות באירופה החילו את הדירקטיבה כך שתחול
גם על מקרים אלו באופן חד משמעי.
חוק ה HIPPA-האמריקאי 49מגדיר מידע רפואי מוגן ( )Protected Health Informationכמידע הקשור למצבו הגופני או
הנפשי של אדם ,לטיפולים שקיבל ,או לתשלומים שביצע עבור שירותים רפואיים בעבר ,בהווה או בעתיד וניתן לשיוך
46

.NIST Special Publication 800-188 (2nd DRAFT) De-Identifying Government Datasets, December 2016, NIST
47
.De-Identification of Personal Information, NISTIR 8053, October 2015, NIST
48
.Data Protection Directive 95/46/EC
49
.Health Insurance Portability and Accountability Act
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לאדם ספציפי ;50מידע רפואי הוא רגיש לפי הגדרה זו כאשר מתקיים איחוד של נתונים רפואיים עם נתונים מזוהים,
המידע נחשב למידע רפואי רגיש .לשם המחשה ,טבלה המכילה שמות מטופלים וערכי לחץ הדם שלהם תחשב מידע
רפואי רגיש .לעומת זאת ,קובץ המכיל רשימת של ערכי לחץ דם בלבד ,וללא פרטים מזהים ,לא יחשב מידע רפואי רגיש.
 .2.2מידע מזהה ()Identifier
מדינות רבות ,בהן מדינות האיחוד האירופי ואוסטרליה ,בחרו לא להגדיר במפורש משתנים ההופכים מידע למזוהה
(משתנים מזהים) .מדינות אלו בחרו להגדיר מידע פרטי כמידע המכיל נתונים העשויים להוביל בעצמם או יחד עם
משתנים ומאגרי נתונים נוספים לזיהוי של אדם .חוקיהן של מדינות אלו מציינים לרוב כי מלבד משתנים מזהים ברורים
כמו תעודה מזהה ,כל משתנה הקשור למאפיינים הפיסיים ,פיסיולוגיים ,נפשיים ,כלכליים ,תרבותיים או חברתיים של
המטופל יכול להוות חלק ממידע רפואי פרטי ורגיש (מזהה).
ארה״ב ,הגדירה באמצעות ה National Institute for Standards and Technology-ו HIPAA-רשימה סגורה וספציפית
של  18משתנים שבאמצעותם ניתן לזהות מטופל.
המשתנים המזהים המצויים ב( HIPAA-מקובצים כאן ל 10-קטגוריות):
( )1שם מטופל.
( )2תאריכים הקשורים למטופל .על מנת למנוע זיהוי ,תאריכים ברשומה רפואית אינם יכולים להופיע בלווית חודש או
יום (ובכלל זאת תאריך לידה ,תאריך קבלה לביה״ח ,תאריך שחרור ,תאריך פטירה) .בנוסף ,תאריכים שעוזרים
לזהות את גיל המטופל עבור מטופלים בני  90או יותר צריכים להופיע גם ללא השנה הספציפית (ניתן לייצר קבוצות
גיל כמו .)+90
( )3פרטי קשר :מיקוד (צריך להיות מיקוד המכיל  20,000אנשים או יותר) ,מספר טלפון או פקס ,כתובת אימייל.URL ,

( )4מס׳ מזהה מטופל (מס׳ חד-חד ערכי).
( )5תעודה מזהה (לדוג׳ ת .זהות ,מס׳ דרכון ,מס׳ אישי ,או  SSNבארה״ב).
( )6מס׳ תיק רפואי.
( )7מס׳ מזהה אצל המבטח או קופת חולים.
( )8מס׳ רשיון נהיגה.
( )9מס׳ מזהים של ציוד המשויך למטופל :פרטי רכב ,מס׳ מזהה של מכשור רפואי.
( )10מאפיינים ביומטריים  -לדוג׳ טביעת אצבע ,טביעת קול ,או תמונות שיכולות לזהות את המטופל.
 .2.3דוגמאות למקרים שבהם הצלבת מידע הובילה לפגיעה בפרטיות
ההגדרה של מידע המאפשר זיהוי אינה פשוטה ,ורחוקה מלכלול מאפיינים טריוויאליים כמו שם או מספר תעודת זהות.
המחשה לכך ניתן למצוא במספר דוגמאות בולטות מהשנים האחרונות למקרים ,שבהם פורסם מאגר נתונים ללא שדות
מזהים ,שהביא לזיהוי פרטים ספציפיים מתוכו:
( - 1997 )1פורסם מידע ללא פרטים מזהים אודות תביעות-ביטוח של עובדי מדינה במדינת מסצ׳וסטס .חוקרים הצליחו
(באמצעות נתונים על תאריך לידה ,מין ומיקוד) לזהות את הפרטים הרפואיים של מושל מדינת מסצ׳וסטס במאגר
המידע.

50

51

).(OCR), O. for C. R. Methods for De-identification of PHI. HHS.gov (2012
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( - 2007 )2חברת השכרת הסרטים  Netflixפרסמה מידע אנונימי אודות הרגלי צפיית הסרטים של  500,000משתמשים
ללא כל פרט אודות המשתמשים מעבר לסדר הצפייה שלהם בסרטים .חוקרים הצליבו את נתוני הצפייה שפורסמו עם
מידע גלוי המופיע באתר אינטרנט שבו משתמשים מעלים ביקורות על סרטים ( ,)IMDBוהצליחו לזהות באופן חד-חד
ערכי חלק מהמשתמשים שנתונים אודותיהם פורסמו ע"י .Netflix
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דוגמאות אלו ממחישות כי גם מידע שאינו מכיל משתנה מזהה הינו בר זיהוי כאשר קיים מידע מזוהה וזמין הניתן
להצלבה עמו  .הן ממחישות כי פרסום מידע בלתי מזוהה ,ללא יכולת לשלוט על הגורמים שהוא מגיע אליהם וללא יכולת
לבקר את השימוש בו ,עלול לפגוע בפרטיות הפרטים שהוא קשור אליהם.
מכיוון שכך ,אין לראות ביישום ההמלצות להתממה שלהלן תנאי מספיק להגנה על פרטיות מידע בריאות בשימושים
משניים בו .כאמור ,יש ליישם את המלצות אלו יחד עם מנגנונים נוספים להגנה על פרטיות המידע.
 .2.4התייחסות להתממה בHIPPA-
לפי  ,HIPPAמחקרים רפואיים בארה"ב העושים שימוש במידע רפואי מזוהה דורשים קבלת הסכמה מדעת של כלל
המטופלים שהמידע אודותיהם .מחקרים במידע מאושרים באחד משני סוגי וועדות אתיקה :וועדת אתיקה לאישור
מחקרים ( )IRBאו וועדת שחרור מידע רפואי ( )DRBאשר קיימת בחלק מן המוסדות.
ישנם מס׳ הבדלים בין שני סוגי הוועדות הללו :בעוד שתפקידה של וועדת אתיקה הוא להגן על המטופלים עצמם ,הDRB-
אמון על הגנת המידע של המטופלים ,על מידע של המוסד ,ובאופן כללי על החברה כולה .בנוסף ,בעוד שוועדת  IRBצריכה
להכיל לפחות נציג אחד שעיסוקו העיקרי איננו קשור למדע ולפחות נציג אחד שאין לו קשר ישיר למוסד שעורך את
המחקר ,בוועדת  DRBאין דרישה שכזו .מאידך ,בוועדת  DRBיש צורך בנציגים עם ידע נרחב בסטטיסטיקה ,חישוביות,
ומדיניות ציבורית .בנוסף ,בעוד שוועדת  IRBמתכנסת לרוב לפני שהמחקר התחיל ,וועדת  DRBתתכנס לעתים קרובות
לאחר המחקר ולפני שלב ניתוח ושחרור הנתונים.
 HIPPAמאפשר שימוש במידע רפואי רגיש לצורך מחקר ללא הסכמת המטופל בחמישה מצבים:
( )1קבלת כתב ויתור מהוועדה המאשרת מחקרים רפואיים במוסד ( .)IRBאישור זה ניתן כאשר( :א) קיים סיכון מינימלי
לפרטיות המטופל (ב) לא ניתן לקיים את המחקר ללא מידע רפואי רגיש (ג) לא ניתן להשיג הסכמה מדעת של
המטופלים.
( )2הסרת  18סוגי משתנים הנחשבים כמזהים ( .)Safe Harborהסרה של  18משתנים המוגדרים כמשתנים מזהים
ממאגר הנתונים (מוזכרים לעיל בסעיף  .)2.2שיטה זו הופכת את הסיכוי לזיהוי המידע לנמוך .החיסרון המרכזי שלה
הוא בהסרת שדות נתונים בעלי ערך רב ההופכת לעתים את המידע ללא רלוונטי למחקר וניתוח סטטיסטי .בנוסף,
במקרים מסוימים ניתן לזהות מטופל גם ללא השדות הללו (לדוגמה ,קבוצת חוקרים מאוניברסיטת Vanderbilt
הראתה כי ניתן לזהות מטופלים ע״י תוצאות בדיקות דם שגרתיות כל עוד ניתן להצליב אותן עם מידע מזוהה נוסף).
( )3התממה חלקית ( )limited data setוחתימה על הסכם שימוש .הסרה של  16משתנים שנחשבים מזהים ישירים,
תוך השארה של משתנים מזהים למחצה כמו תאריכים ,כתובת ,וגיל המטופל .לאחר הסרת הנתונים ,נדרש כי יעשו
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מניפולציות סטטיסטיות המפחיתות את היכולת לזהות את המידע .שיטה זו הופכת את הסבירות לזיהוי של מטופל
ספציפי לנמוכה מאוד ,תוך שמירה על מרבית הנתונים במסד הנתונים HIPPA .אינו מגדיר הנחיות לחישוב הסבירות
או ליישום שיטה זו ,ולא מגדיר באופן פורמלי את ההכשרה הנדרשת ע"מ לקבוע האם המידע הותמם באופן מספק.
כאשר עושים שימוש במידע זה מחתימים את מקבל המידע על הסכם שימוש במידע ()data use agreement
שמכתיב לו כללי שימוש ושמירה על המידע.
( )4בהכנה מקדימה למחקר .שליפה חלקית של נתונים לצורך הכנה למחקר איננה דורשת התממה או הסכמה מדעת של
הנבדקים .כלל זה תקף כאשר (א) המידע נשלף אך ורק לצורך תכנון פרוטוקול מחקרי ,גיוס נבדקים לניסוי ,או לצורך
״תהליכים דומים״ הנדרשים להכנת המחקר; (ב) המידע לא עוזב את גבולות המוסד שאליו הוא שייך; ו(-ג) המידע
המזוהה שנשלף לצרכי הכנת המחקר הינו חיוני גם למחקר עצמו.
( )5כאשר המידע הוא על אנשים שנפטרו.
 .3מבוא להתממה
תהליכים המבוצעים על מסד הנתונים במטרה להפחית את היכולת לזיהוי הנתונים נקראים תהליכי התממה (de-
.)identification
ההתקדמות הטכנולוגית מובילה לכך שלא ניתן להתייחס לנתונים כאל בלתי מזוהים לחלוטין ,גם כשאין בהם משתנים
המזהים אדם כלשהו .בהינתן מוטיבציה לזיהוי הנתונים ,משאבים מתאימים ומידע ממקורות נוספים ,לא ניתן לשלול
לחלוטין את האפשרות לזיהוי מחדש ( )reidentificationשל פרט וקישורו למידע שהוסרו ממנו פרטים מזוהים.
כאמור ,ההגנה על פרטיות המידע צריכה להתבצע בשלושה מעגלי הגנה שונים .במעגל הטכני ,התהליך הטכני של
הפחתת היכולת לזיהוי נתונים הוא תהליך הנקרא התממה ( .)De-Identificationקיימות צורות שונות להתממת נתונים,
כגון שינוי ,הסרה או עיוות של נתונים העשויים להצביע על פרט ייחודי .ככל שהמידע מותמם יותר ומכיל מגוון מצומצם
יותר של פרופילים של פרטים ,ערכו המחקרי יורד.
בחירת אופן ההתממה צריכה להביא לאיזון מיטבי בין הזכות לפרטיות לבין היכולת להפיק תועלת מן המידע .לרוב ,ככל
שרמת ההתממה מחמירה יותר והנתונים מכלילים יותר (כלומר מכילים מגוון מצומצם יותר של פרופילים של פרטים),
ערכם המחקרי של הנתונים יורד .מצד שני ,אין הצדקה לחשיפת נתון מזהה כאשר הפגיעה בפרטיות עולה על התועלת
הצפויה מהשימוש במידע.
הצורך בדיוק רב בהצגת נתונים קליניים ואחרים ,הנדרשים לביצוע שימושים משניים במידע בריאות ולמחקרים בתחום
הבריאות מקשה על תהליכי ההתממה .שיטות התממה שעשויות להבטיח באופן משביע רצון את יעילות המחקר בעולמות
תוכן אחרים ,פוגמות ביכולת המחקר בתחום הבריאות.
על מנת לאפשר מחקר בנתונים באופן המצמצם את היכולת לזהות את הפרטים שהמידע אודותיהם ,יש צורך לייצר עבור
כל מחקר ,מסד נתונים ייחודי שעבר תהליך התממה בהתאם למחקר הספציפי .מסד הנתונים נוצר באמצעות חיתוך
"פרוסת" מידע מתוך מאגר המידע המקורי .המסד שנוצר מכיל נתונים אודות אוכלוסייה ספציפית מתוך מאגר המידע
המקורי ומפרט עליהם רק את הנתונים הרלוונטיים לאותו מחקר .במידה והמאגר המקורי הוא מזוהה ,מסירים מהמסד
פרטים מזהים .בכל מקרה ,ראוי שמשתנים נוספים שעשויים להביא לזיהוי יעברו התממה נוספת ויעוותו באופן המקשה
לזהות את הפרטים.
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קיימים שני מצבים שבהם יש צורך בחשיפה לנתונים מזוהים ,במסגרת הכנת מסד נתונים מותמם:
( )1כאשר לא קיים מאגר מידע ממוחשב – יש צורך לעבור על תיקים רפואיים קשיחים מזוהים ולייצר מהנתונים
הרלוונטיים המופיעים בהם מסד נתונים ממוחשב לא מזוהה.
( )2כאשר קיים מאגר מידע ממוחשב ומזוהה – יש צורך להיחשף אל המאגר כדי לחתוך ממנו מידע עבור השימוש המשני
המותמם .בחיתוך המידע מסירים מהמסד את הפרטים המזהים.
מצבים בהם נדרשת חשיפה לנתונים מזוהים ,גם לאחר התחלת השימוש המשני במסד נתונים מותמם:
( )1תיקוף נתונים – לעיתים יש צורך לחזור אל המטופל שנתוניו כלולים במסד הנתונים המותמם או אל המטפל שהזין
את הנתונים כדי לפרש אותם בצורה נכונה.
( )2הוספת משתנים אודות הפרטים שמופיעים במסד – לעתים יש צורך להפיק ממאגר המידע המקורי משתנים
החסרים במסד הנתונים המותמם .אם מאגר המידע המקורי הוא מזוהה ,יש צורך לחזור אליו ולחתוך ממנו נתונים
נוספים.
ככלל ,הגישה לנתונים מזוהים לצורך שימוש משני תתבצע רק על ידי נציג מוסמך מטעם הארגון המחזיק בנתונים.
הגישה לנתונים המזוהים תתאפשר באישור ועדת האתיקה לשימושים במידע בריאות או לאחר הסכמה מפורשת של
הפרט שהמידע אודותיו ,או במקרה בו מטרת השימוש אינה מצריכה הסכמה מפורשת של המטופל ו/או התקבל אישור
לכך מועדת האתיקה לשימושים משניים במידע בריאות.
נציג מוסמך מטעם המחזיק בנתונים יוכל לגשת לנתונים מזוהים כדי להכין מהם מסד נתונים מותמם שמיועד
לשימושים משניים ייחודיים שיאושרו בועדת האתיקה לשימושים במידע בריאות.
במקרים שאושרו בוועדת האתיקה כאמור ,ניתן להתמים נתונים תוך קידוד של משתנה מזהה חד-חד ערכי ושמירה על
מפתח המאפשר לחזור למיפוי נפרד של הנתונים המזוהים ,הנשמר לצורך כך .יש להשתמש בשיטות התממה אלו רק
במצבים שבהם ידוע מראש כי יידרש לזהות את המידע הלא מזוהה כדי לבצע את השימוש המבוקש.
 .3.1רמות זיהוי של מידע
בבחירת התממה המתאימה לסוגי נתונים שונים ,מקובל להבחין בשלושה סוגים של מידע:
( )1מידע מזהה הכולל מאפיינים אשר יכולים להצביע על מטופל מסוים באופן חד משמעי .נתוני מטופל המוגדרים כמידע
מזוהה כוללים מספרים מזהים כגון תעודת זהות ,דרכון ,מספר מבוטח ,מספר תיק רפואי ,מספר רישיון ,שם פרטי
ושם משפחה של המטופל או בני משפחתו ,פרטי התקשרות כגון דוא"ל ומספר טלפון ,מספרים מזהים של ציוד השייך
למטופל כגון מספר סידורי של חיישן שנושא המטופל ,מספר רכב ומידע ביומטרי כגון תביעת אצבע וכיוצ"ב.
( )2מידע מזהה למחצה (קוואזי-מזהה) הכולל מאפיינים ,שכל אחד כשלעצמו אינו יכול להצביע על מטופל מסוים ,אך
צירוף שלהם עלול להצביע על מטופל מסוים .נתוני מטופל המוגדרים כמידע מזוהה למחצה כוללים תאריכים
הקשורים למטופל כגון תאריך לידה ,תאריכים הקשורים לטיפול כגון תאריך בדיקה ,תאריך אשפוז ,וכן שיוך
לקבוצה מוגדרת (באופן בלתי תלוי במחקר) כגון כתובת ,מקצוע או קבוצה משתמעת מהגדרת אוכלוסיית המחקר
כגון מבקרים במרפאה מסוימת בתקופה מוגדרת.
( )3מידע פרטני אחר שאינו מידע מזהה או מזהה למחצה .כל הנתונים הפרטניים של המטופל ,שאינם כלולים בשתי
הקטגוריות האחרות .תהליכי התממה של מאפיינים בקטגוריה זו צריכים להתייחס ליכולת של משתמש להצליב את
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הנתונים הללו עם מקורות מידע אחרים ,מזוהים ,ובדרך זו לחשוף את הפרט .דרך נוספת לזיהוי מטופל מסוים
בקטגוריה זו היא באיתור ערכים חריגים ,שמעצם היותם יוצאים מן הכלל עלולים להצביע על פרט ספציפי.
 .3.2סוגי נתונים
המידע הרפואי הינו מידע מגוון ,וכולל סוגים שונים של נתונים והרכבי נתונים ,שעיקרם:
( )1תאריכים כגון מועד קיום פרוצדורה רפואית ,מועד ביקור .המועד יכול להיות תאריך מדויק ברמת שעה ,דקות
ושניות ,או מועד נגזר כמו שבוע הריון או גיל .חשוב לציין כי התאריכים הינם קריטיים במקרים רבים למחקר רפואי,
היות והמחקר עוסק בבחינה של קשר בין אירועים (למשל – אשפוזים חוזרים לאחר פרוצדורה מסוימת ,זיהום עמיד
בעקבות אשפוז ,האם חיסונים ניתנו במועד המומלץ ועוד) ולכן לא ניתן להסתפק במרבית המקרים בתאריך של שנה
בלבד.
( )2טקסט חופשי מופיע בחלק הארי של המידע הקליני כיום .בתוך הטקסט החופשי יכולים להופיע מאפיינים מזהים או
מזהים למחצה.
( )3מידע קליני ומינהלתי מובנה ,ובכלל זה קידוד כגון אבחנות ,מספרי זיהוי של מוסדות ,מידע כמותי כגון תוצאות של
ספירת דם ,גובה ,משקל ,מינון וכיוצ"ב .בשונה מטקסט חופשי ,הערכים הצפויים מוגדרים וידועים מראש.
( )4מידע גאוגרפי כגון כתובות ,נקודות ציון ושמות אתרים ,כגון שם בית חולים או קואורדינטות .GIS
( )5דימות בתמונה או בווידאו כגון צילום רנטגן MRI ,ו.Ultrasound-
( )6וידאו ואודיו כמו תיעוד שיחה עם מטופל ,הנחיות מחדר ניתוח וכו'.
( )7מידע ממכשור רפואי.
( )8מידע גנטי החל מבדיקות נקודתיות וכלה בריצוף גנטי .בעוד בדיקות מן הסוג הראשון דומות מטבען לבדיקות
אחרות ,הנכללות בהגדרת מידע קליני ומינהלתי מובנה ,לריצוף גנטי עדיין לא נמצאה שיטת התממה הולמת.
( )9מידע חישה ו logs-הנאספים בעידן האינטרנט של הדברים ( )IOTלייצוג סמנים רפואיים ,התנהגותיים ותחזוקתיים.
 .3.3פעולות הנעשות בתהליכי התממה
קיימות כמה פעולות התממה נפוצות ,השונות במורכבותן ומתאימות לסוגי נתונים וקטגוריות התממה שונות:
( )1השמטה ( – )Suppressionהסרה של נתונים .בשיטה זו יש להשתמש עבור מאפיינים המאפשרים לזהות 'בעין'
מטופלים מסוימים ,קרי כל הנתונים הנכללים בקטגוריית מידע מזהה .כמו כן יש להשמיט נתונים המוגדרים רגישים
במיוחד (לדוגמא ,פרטים על היסטורית הפלות) אלא במקרים בהם ניתן אישור מיוחד של ועדת האתיקה לשימוש
במיד ע .השמטה יכולה להתבצע בדרך של הסרה פיזית של הנתונים בשדה או באמצעות ערבול הערכים המקוריים
בערכים כלליים אחרים כגון איכלוס השדה המתייחס לשמו של המטופל בערכים כמו <שם< ,>1שם >2או <ישראל
ישראלי>.
החיסרון העיקרי בהשמטת הפרטים המזהים של המטופל הוא איבוד היכולת ליצור איתו קשר ,אם במהלך המחקר
או כתוצאה מהמסקנות שעלו ממנו.
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( )2הכללה ) – (Aggregationהקבצה של ערכים מקוריים על ידי סיכום ,עיגול או שיוך לטווח .שיטה זו מתאימה לכל
סוגי המידע המובנה :תאריכים ,מידע קליני ,מנהלתי ומידע גאוגרפי .דוגמאות :עיגול לשנה במקום תאריך מדויק,
הצגת משקל ממוצע של קבוצת מטופלים במקום משקל מדויק ,הצגת קטגוריית גיל במקום גיל מדויק (45-60 ,35-45
וכו') ,הצגת טווחים לכמות נפשות במשפחה (למשל 5-8 ,3-5 ,ו ,)+9-ומיקוד במקום כתובת מלאה .השיטה מתאימה
אף לשימוש במידע גנומי.
החסרונות העיקריים בהכללה הם פגיעה ברמת הדיוק של המשתנים במחקר ,המגבירה את סיכון הטיית התוצאה,
פגיעה ביכולת להשוות בין מסדי נתונים אגרגטיביים שונים (כדוגמת הסקת מסקנות באמצעות השוואת מספר
מחקרים שונים) וחוסר יכולת המימוש של שיטה זו בשימוש בסדרות עיתיות.
( )3קידוד ( – )Codingהחלפה של ערך מקורי בערך אחר באופן חד-חד ערכי ,כך שהמשתמש בנתונים לא יוכל לשחזר את
המאפיין המקורי ,אך ישמר המתאם בין המאפיינים (בניגוד להמרה בשיטת ההשמטה בה מוחלף הערך המקורי בערך
כללי).
שיטה זו מתאימה לשימוש עבור מידע מובנה ,אך אינה מתאימה לערכים כמותיים .למשל ,ניתן להחליף מספר אישפוז
במספר רץ אחר ,השומר על הקשר בין נתוני מטופל לכל נתוני האישפוז אך אינו מאפשר לזהות את בית החולים
המסוים בו בוצע האישפוז ,גם במקרה של הצלבה עם מאגר נתונים אחר .החיסרון העיקרי בשיטה זו הוא איבוד
הקשר עם המאפיינים המקוריים ,המכביד על תהליך הסקת המסקנות במחקר (יחד עם זאת ,שימוש בשיטה זו יבטיח
מידה רבה יותר של אובייקטיביות של התוצאה).
( )4ערבול ( – )Hashטכניקה של קידוד המבצעת מיסוך של נתונים באופן בלתי הפיך .המרה של ערך מקור (הנתון
האמיתי) בערך אחר ,על מנת להסתיר מידע רגיש ,באופן שלא ניתן לשחזר את ערכי המקור (הנתונים האמיתיים).
( )5פונקציית גיבוב קריפטוגרפית ) – (Cryptographic hash functionפונקציה המבצעת ערבול .זוהי פונקציה חד-
כיוונית הממירה קלט באורך שרירותי לפלט באורך קבוע .בניגוד לפונקציית גיבוב רגילה ,פונקציית גיבוב
קריפטוגרפית היא חד-כיוונית במובן שקשה מבחינה חישובית לשחזר את ערכי המקור (הנתונים האמיתיים) ,וכל
שינוי ,אפילו קל ביותר ,בנתוני המקור יגרום בהסתברות גבוהה לשינוי משמעותי בפלט.
( )6התמרה ( – )Perturbationהמרה של ערך מקורי של מטופל אחד בערך של מטופל אחר באופן השומר על האמינות
הסטטיסטית של מסד הנתונים .כל הערכים המוצגים בשיטה זו הם אמיתיים ,אך אינם שייכים למטופל מסוים
ונבחרו אקראית .למשל ,הצגת ערכים אמיתיים של ספירות דם אודות אוכלוסייה מסוימת במסד נתונים באופן שבו
אין רשומה אחת (המתארת ספירת דם של מטופל) המייצגת תוצאות שהתקבלו למטופל כלשהו מהאוכלוסייה.
החיסרון העיקרי בשיטה זו הוא פגיעה ביכולת להסיק מתאם בין כמה מאפיינים של מטופל מסוים.
( )7הרעשה ( – )Noiseהוספה של רעש לערכים המקוריים .שיטה זו מתאימה לשימוש בתאריכים ,ערכים כמותיים
ומידע מרחבי גאוגרפי .למשל ,הוספת או החסרת מרחק של עד  500מטרים מנקודת הציון המקורית או הוספת או
החסרת פרק זמן של עד שנתיים לגיל המטופל.
החיסרון העיקרי בשיטה זו הוא פגיעה ברגישות ההשפעה במקרה בו המאפיין מושא ההרעשה הוא משתנה בלתי תלוי
במחקר .למשל ,הרעשה של גיל המטופל עלולה למנוע את היכולת לחקור באופן משמעותי נתונים אודות פגים או
הריוניות.
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 .3.4דוגמאות לשיטות נפוצות להתממה
מידע רפואי הינו מידע מגוון המכיל סוגים שונים של משתנים .בהתאם לכך ,התממה של המידע דורשת הפעלת כלים
שונים בהתאם למידע אותו רוצים להתמים .להלן מספר דוגמאות לסוגים שכיחים של מידע וכלי התממה מתאימים
לנתונים הללו:
( )1מידע כמותי רציף – מידע כמותי רציף יכול להיות מזהה בפני עצמו (לדוג׳ כאשר מדובר בערכים חריגים כמו גיל מעל
 ,)100או כאשר ישנו צירוף של מס׳ משתנים כמותיים ,במיוחד אם הם קיימים במס׳ נקודות לאורך הזמן (לדוג׳ מס׳
בדיקות מעבדה של מטופל) .הכלים העיקריים המשמשים להתממה של מידע זה הינם :השמטה ,הכללה ,הרעשה
והתמרה .למשל ,העלמה של ערכים חריגים כמו גיל מעל  ,100קיבוץ של ערכים רציפים למשתנה קטגוריאלי כך שיש
יותר פריטים בכל קבוצה ופחות ייחודיות ,והוספת רעש אקראי ושינוי של הנתונים.
( )2תאריכים – מלבד תאריכי לידה שיכולים להיות כמובן מזהים ,גם תאריכים אחרים אודות זמני אשפוז ושחרור
יכולים להיות מזהים אם יש למחזיק המידע מקורות מידע נוספים להשתמש בהם לצורך הצלבה .כלים אפשריים
להתממה של תאריכים הינם :הכללה או עיגול (פירוט של תאריכים רק עד רמת השנה [כנהוג לפי  ]HIPAAאו החודש
ללא יום ספציפי) ,הוספה של רעש (למשל ,הסתה של תאריכים באופן אקראי אך כזה ששומר על סדר בין מאורעות),
או מעבר לתאריכים יחסיים (ייצוג כל התאריכים כמס׳ ימים מתאריך מסוים שיכול להשתנות בין מטופל אחד לשני –
לדוגמה המרת כל התאריכים לימים מאז הביקור הראשון בביה״ח).
( )3מידע גאוגרפי – כתובות עוזרות במקרים רבים להסקה אודות מידע סוציאלי ,מידע אפידמיולוגי ומרחק בין אתרים.
למשל ,הסקה של מרחק מבית החולים .הכלים העיקריים להתממה של מידע גאוגרפי הם הכללה או הרעשה .למשל,
הפחתת הרזולוציה לרמה של עיר ,שימוש במיקוד חלקי ( 3ספרות) או הוספת/החסרת מרחק של  500מטרים מנקודת
הציון המקורית.
( )4טקסט חופשי – מידע רפואי רב איננו מוזן באופן מובנה אלא כטקסט חופשי .עובדה זו הופכת את השימוש במידע
וההתממה שלו למאתגרת .בתוך הטקסט החופשי יכולים להופיע מזהים ישירים כמו שם ,תאריכים ,כתובות ,ועוד.
כאשר בוחרים לשחרר מידע המוכל בטקסט חופשי ,ניתן להשתמש בכלי ניתוח טקסט היוריסטיים ,לקסיקליים או
כלים המבוססים על תבניות המוגדרות בהתאם לשדה והמאגר הספציפיים .יש לבצע מעבר ידני או באמצעות כלים
טכנולוגיים מוכחים על המידע המותמם בכדי לוודא שאכן עומד ביעדי ההתממה.
( )5תמונות – מידע כמו בדיקות הדמיה יכול להכיל נתונים מזהים במס׳ דרכים .לדוגמה ,תמונה של המטופל עצמו ,מידע
מזהה בתוך ה meta-data-של הקבצים ,או מידע מזהה המופיע ע״ג התמונות (לדוג׳  annotationsהנכתבים ע״י
הרופא או שם המטופל המופיע לעתים ע״ג התמונה) .כלים לביצוע התממה של מידע זה הינם :הסרה של פרטים
מזהים מתוך ה ,meta-data-טשטוש או עיוות של התמונות ,והסרה של טקסט המופיע ע״ג התמונה.
( )6מידע גנטי – מידע גנטי הינו מידע מזהה לכל דבר .מידע זה יכול להוביל לזיהוי של מטופל כאשר קיימים מאגרי מידע
נוספים להצלבה עמו .כמו כן ,באמצעות מידע גנטי ,ניתן לזהות מטופל לפי פרטים אודות משפחתו ובהתאם לזהות
קשרים משפחתיים בין מטופלים שונים באותו המאגר .נכון להיום ,אין כלים טובים להתממה של מידע גנטי כך
שניתן יהיה להמשיך ולהשתמש בו לצרכי מחקר ולכן צריך להתייחס למידע זה כמידע מזוהה .יחד עם זאת ,יש
להתמים פרטים מזהים אחרים אודות המטופל כך שלא יהיה ניתן לקשר בין המידע הגנטי לבין פרטים מזהים.
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 .3.5התממה א-פריורית והתממה לפי דרישה
בעת אפיון טכנולוגי של פתרון ההתממה ,קיים מתח מובנה בין השאיפה למקסם את ההגנה על פרטיות המידע ,לבין
הצורך להתאים את מסד הנתונים המותמם לקשת רחבה של שימושים ,הכוללים מגוון שאלות מחקר שטרם הוגדרו.
האתגר הינו להגיע לאיזון בין שמירה על פרטיות ואבטחת המידע לבין היכולת להפיק את המרב מהשימוש במידע.
כל השמטה או הכללה של נתונים עלולה לפגוע בערכו המחקרי של המידע הגולמי ,ולכן נדרש המתמים לבחור בקפידה את
השדות המותממים במאגר המידע .הבחירה יכולה להיעשות בשלב הכנסת הנתונים למאגר המידע של הארגון ("התממה
א-פריורית") ,או בשלב הנגשתם לשימוש קונקרטי ("התממה לפי דרישה").
היות והשדות החיוניים לכל שימוש נגזרים משאלת המחקר הייחודית ,ישנו יתרון מובהק לשיטות התממה לפי דרישה,
המתאימות לכל מחקר מאגר נתונים ייחודי המאזן בין סיכויי הזיהוי מחדש ( )re-identification risksלבין התועלת
המחקרית.
על מנת להדגים זאת ,נתבונן במצב שבו המתמים מעוניין לבצע הורדת רזולוציה במידע ,ומסוגל לעשות זאת באמצעות
החלפה של כתובת המגורים באיזור גיאוגרפי סטטיסטי רחב יותר ,החלפה של תאריכי הלידה מדויקים בשנות לידה
קלנדריות ,או החלפה של ארץ המוצא ליבשת המוצא.
על פי הגישה הא-פריורית ,המתמים ייאלץ לבחור מראש כיצד ישתמש בכל אחת מן השיטות להפחתת דיוק המידע .כך,
במידה ונבחרה האפשרות הראשונה ,שימושים במידע הדורשים פירוט ברמת הרחוב ומספר הבית יהפכו לבלתי אפשריים.
במידה ונבחרה האפשרות השנייה ,שימושים הנוגעים להבדלים בין הפרטים שנולדו בעונות השנה השונות יהפכו לבלתי
אפשריים ,ובמידה ונבחרה האפשרות השלישית ,שימושים הנוגעים לקשר בין ארץ המוצא לבין מצב בריאותי יהפכו
לבלתי אפשריים.
כאשר המתמים רשאי לבצע התממה לפי דרישה ,ייתכן מצב שבו כל המחקרים המוזכרים מעלה יתאפשרו ,מבלי להעלות
את רמת הסיכון בכל אחד מן המחקרים .זאת מפני שחוקר שיקבל מידע גיאוגרפי מדויק "ישלם" על כך באמצעות קבלת
תאריכי לידה בלתי מדויקים ,ולהפך.
בעוד שהגישה הא-פריורית עלולה להוריד מן המידע חלק ניכר מערכו המחקרי ,החסרון המרכזי של התממה לפי דרישה
הוא אבטחתי :לשם גזירת מידע בשיטות שונות עבור מחקרים שונים ,צריך המתמים להחזיק מאגר מידע ברמות גבוהות
של פירוט ודיוק .אבטחתו של מאגר שכזה אינה משימה פשוטה.
על מנת שניתן יהיה לשלב מידע ממקורות שונים ,נדרש ליצור סטנדרט אחיד להתממה ברמה הלאומית ,שיאפשר להצליב
את המידע באמצעות התממה לפי דרישה.
 .3.6שיטות לבחינת רמת סיכון לזיהוי מידע
( )1שיטה סינטקטית
מוגדרת ע"פ תכונות המידע לאחר שעבר תהליך התממה .מתבססת על בחירה שדות בעלי סיכון לזיהוי ווידוא שכל
צירוף אפשרי של ערכים בשדות אלה תקף עבור לפחות כמות מסוימת של מטופלים.
השיטה הסינטקטית הנפוצה ביותר היא  .k-anonymityשיטה זו מגדירה את רמת הסיכון לזיהוי המידע המופיע
במסד הנתונים לפי המספר המינימלי ביותר של רשומות שהמאפיינים זהים עבורן .מספר זה הוא ערך ה k-של מסד
הנתונים .כלומר ,כל רשומה יכולה להיות שייכת לכל הפחות ל k-פרטים שונים.
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ערך ה k-של מסד נתונים מייצג את הסיכוי לזיהוי מחדש של כל אחד מהפרטים המיוצגים בו .כלומר ,הסיכוי
שרשומה מסוימת במסד הנתונים שייכת לפרט מסוים הוא לכל היותר  .1/kלדוגמה ,אם צירוף מאפיינים במסד
הנתונים זהה עבור  5אנשים או יותר ( ,)k=5אז הסיכוי שהרשומה שייכת לפרט ספציפי הוא  20%לכל היותר.
במידה וקיימות במסד נתונים רשומות ייחודיות או שמספר הרשומות שלהן מאפיינים זהים נמוך מדי עבור רמת
הסיכון שמעוניינים להגיע אליה ,ניתן לבצע פעולות התממה שונות על חלק מהמשתנים ,כדי להגדיל את מספר
הרשומות הזהות במסד הנתונים .באופן זה ,שימוש בהתממה מאפשר להעלות את דרגת ה k-ולהנמיך את הסיכון
לזיהוי מחדש של פרטים המיוצגים במסד הנתונים.
קביעת ערך  Kשל מסד נתונים
ערך ה k-של מסד נתונים נקבע בשני שלבים .בשלב הראשון בוחרים את השדות (או צירופי השדות) שעבורם מעוניינים
להגיע לערך מסוים של  kבשלב השני מחשבים את ערך ה k-עבור אותם שדות.
המשתנים שאותם יש לבחון – בחירת המשתנים שאותם יש לבחון צריכה להתבצע לפי מידת הרגישות של המשתנים
או מידת היכולת לזהות את האדם שהם אודותיו באמצעותם או באמצעות שילוב שלהם .אין טעם לבחון את רמת k
של משתנים השייכים אדם באופן חד-חד ערכי ,מפני שזו תמיד תהיה ברמה של  .k=1ככל שרמת האמון שניתן לתת
במשתמש או בתנאי אבטחת המידע הם גבוהים יותר ניתן לבחון פחות משתנים.
חישוב ערך ה k-של מסד הנתונים – נהוג לחשב את ערך ה k-של מסד הנתונים כולו כערך ה k-המינימלי ביותר
המתקיים בצירוף של כל המשתנים שיש לבחון .כלומר ,מספר הרשומות שצירוף כל המשתנים הנבחנים עבורן זהה.
דוגמא לטבלת נתונים אודות מטופלים במרפאה ,המקיימת k = 5
אוכלוסייה

אינם נוטלים תרופות
אחר
נשוי
רווק

תרופות ללא מירשם
אחר
נשוי
רווק

תרופות מירשם
אחר
נשוי
רווק

עד  15שנים

2,178

0

0

12

0

0

13

0

0

 15עד  17שנים

55

0

0

362

5

0

28

10

0

 18עד  21שנים

5

0

0

389

12

0

80

35

0

הטבלה שבדוגמא מקיימת ערך  k=5עבור מרפאה ספציפית .לא מופיע בטבלה אף משתנה שאינו זהה לפחות ל5-
מטופלים .כך למשל ,באוכלוסיית המדגם יש  5מטופלים בגיל  18עד  21שאינם נוטלים תרופות ,ו 5-מטופלים בגיל 15
עד  17הנוטלים תרופות ללא מרשם .יתר המשתנים במסד הנתונים מכילים מספרים הגדולים מ 5-או שהם ריקים.
השימוש הנהוג בשיטת  k-Anonymityבמאגרים המכילים מידע בריאות

53

כאמור ,השיטה הנפוצה ביותר לבחינת רמת הסיכון לזיהוי מידע היא  .k-anonymityעם זאת ,הערך המקובל של K
הנחשב כמספק להגנה על פרטיות המידע עשוי להשתנות משימוש לשימוש .שונות זו נובעת מכמה גורמים מרכזיים:

.Emam K. Guide to the de-Identification of Personal Health Information. CRC Press; 2013 53
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הרגישות לסיכון – ישנם גופים אשר תפקודם השוטף מסתמך על האמון שניתן בהם בנוגע לשמירה על מידע
רגיש .גופים אלו יהיו שונאי-סיכון ( )risk averseבכל הקשור לפרטיות מידע.



רגישות הנתונים – בדיון על פרטיות ועל הנזק שיכול להגרם מפגיעה בפרטיות ,לא ניתן להתעלם מאופי המידע
עצמו .אין דין נתונים אודות דופק ולחץ דם כדין נתונים אודות הפלות מחוץ לנישואין או מחלות נפש.



אמצעי הגנה נוספים – התממה היא מרכיב אחד מתוך מכלול של מרכיבים הנועדים להגן על פרטיות המידע.
במקרים שבהם קיימים הסכמי שיתוף מידע מול מקבלי המידע נהוג להרשות ערכי  Kקטנים יותר ,מאשר
במקרים שבהם המידע משוחרר ללא כל מחויבות מצד המשתמש.



אמינות מקבל המידע – אמינות מקבל המידע ,המוטיבציה שלו לביצוע זיהוי מחדש של פרטים ,הגישה שלו
למידע נוסף המאפשר הצלבה ואמצעי האבטחה העומדים לרשותו – כולם משפיעים על קביעת הערך הנהוג של .k

באופן היסטורי ,התקבע נוהג לפיו גודל התא המינימלי במסד נתוני בריאות שנעשה בו שימוש משני צריך לייצג לכל
הפחות  5רשומות שונות ( .)k=5כאמור ,כאשר  k=5הסיכון לזיהוי מחדש של פרט מתוך המאגר הינו לכל היותר 20%
(כל פרט הוא אחד מתוך לפחות  5פרטים עם נתונים זהים).
ברובם המכריע של המקרים שבהם הוגדר ערך  kמינימלי הנדרש לפרסום מידע בריאות לציבור הרחב ,נהוג להשתמש
בסף הנע בין  k=5ל .k=10-השימוש בספים אלו נעשה גם כאשר מדובר בנתונים רגישים ,המכילים מידע אודות הפלות
באוכלוסיות פגיעות ,מחלות מין ,רשמי סרטן וכדומה (כמפורט לעיל).
הערך של  k=5התקבע בכמה מקרים באופן פורמאלי כסף המאפשר שימוש במידע לצרכי מחקר .בין היתר ,בהנחיות
של משרד הבריאות האנגלי ,54בהנחיות הלשכה לסטטיסטיקה בקנדה ,55בממשק הציבורי של רשם הסרטן הגרמני,56
ברשם הסרטן של מדינת אונטריו בקנדה 57ועוד.
עם זאת ,קיימות דוגמאות לשימוש בערכים גבוהים או נמוכים יותר .כך למשל ,נהוג להשתמש ב k=3-בשימוש במידע
אפידמיולוגי במרכז הלאומי לבקרת מחלות בארה"ב ,58וב k=10-בפרסום מידע רפואי אודות מבוטחים
בתכניות  Medicareו Medicaid-בארה״ב 59וכו'.
במקרים אלו נהוג לתת גישה למידע באמצעות אתר אינטרנט ,תחת שם משתמש וסיסמא שניתנים באופן נרחב ,לאחר
הרשמה באתר והתחייבות לשמירה על פרטיות.
גורמים שונים העוסקים בהגדרת כללים לחשיפת מידע בריאות לציבור מתייחסים לערך של  k=20בתור סף המאפשר
לשתף את הציבור הרחב במידע שהינו רגיש במקור ,ללא צורך בכל פיקוח או בקרה נוספים .60כך למשל ,הInstitute -

54

).Anonymisation Standard for Publishing Health and Social Care Data Specification, page 38, UK, 2013 ( link
55
).Therapeutic Abortion Survey, Canada, 20016 (link
56
)German Centre for Cancer Registry Data (ZfKD) (link
57
)Data Use & Disclosure Standard, Cancer Care Ontario, Canada, 2014 (link
58
Integrated Guidelines for Developing Epidemiologic Profiles, Center for Disease Control and Prevention, USA, 2004
).(link
59
).CENTERS FOR MEDICARE & MEDICAID SERVICES (CMS) – Data Use Agreement, USA (link
60
.Emam K. Guide to the de-Identification of Personal Health Information. CRC Press; 2013
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 of Medicineבארה"ב 61והמפקח על המידע והפרטיות של מדינת אונטריו בקנדה 62מציינים את הסף הנ"ל כרף מספק
עבור חשיפת מידע באופן פומבי לחלוטין.
בהינתן סף זה ,היכולת לזהות פרט מהמידע היא לכל היותר  ,0.05%מכיוון שכל רשומה משותפת לפחות ל19-
רשומות נוספות.
( )2שיטה סמנטית
ההתממה בשיטה זו מוגדרת ע"פ התכונות של תהליך ההתממה .שיטה חדשה יחסית וככל הנראה לא ניתן יהיה
להשתמש בה עבור מחקר רפואי בעתיד הקרוב.
השיטה הסמנטית הנפוצה ביותר היא  .Differential Privacyהשיטה נועדה להבטיח באמצעות הוכחה מתמטית שאם
מידע אודות פרט מסוים הוצא או הוכנס למאגר ,לא יהיה ניתן להבחין בכך באמצעות ניתוח סטטיסטי .בשיטה זו
יוצרים מסד נתונים גדול דיו ובמידת הצורך מתמימים חלק מהמשתנים המופיעים בו ,כך שהתפלגות הנתונים
המקוריים נשמרת בו ללא קשר להוספה או גריעה של רשומת מטופל מסוים.
באופן מעשי ,יישום השיטה מקביל להוספת רעש לנתונים של קבוצת מטופלים אמיתית .עוצמת הרעש תלויה בכמות
המטופלים הכלולים במאגר ובמידת הדיוק הנדרשת .ככל שעוצמת הרעש גבוהה יותר ,כך נדרשת אוכלוסיית מחקר
קטנה יותר ,הבטחת הפרטיות גבוהה יותר ואיכות הנתונים ירודה יותר.
האתגר המרכזי ליישום השיטה הוא הוספת רעש שיהיה מינימלי ביותר ,בכדי שיתאפשר מחד ,להתמודד עם
שאילתות מורכבות ,ומאידך ,לשמר את האמינות והרלוונטיות של הנתונים המקוריים .לאור מורכבות אתגר זה ,אין
כיום דוגמאות בולטות ליישום בפועל של שיטה זו להגנה על פרטיות.
קיימים מספר מיזמים בשלבים שונים של בשלות ,המנסים להוביל ליישום של השיטה באופן מעשי ,לדוגמה:
פלטפורמת  iDASHשנועדה לאפשר שיתופי פעולה בין חוקרים במדעי החיים ,63או ניסיון לשיתוף פעולה עם הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה בארה״ב סביב פרויקט המיפוי  .64OnTheMapעם זאת ,לא ניתן למצוא דוגמאות של
מיזמים פעילים בתחום הבריאות שמיישמים שיטה זו כיום.
 .3.7מידע סינטטי
מידע מלאכותי באופן חלקי או מלא ,המשמר ממאפיינים סטטיסטיים של מסד נתונים ,המוגדרים טרם יצירת המידע
הסינטטי .נהוג להתייחס למידע זה כמידע שיכול לשמש כ'ארגז חול' ( )sandboxהמאפשר בחינה ראשונית ובדיקת
פונקציונליות של אלגוריתמים .המידע יכול להיות מלאכותי לחלוטין ללא קשר לנתונים אמיתיים ,כך שתתאפשר רק
בדיקה פונקציונלית המתבססת על סוגי הנתונים .במקרה כזה נשמרת רשימת השדות ולעיתים גם המבנה שלהם ( data
 .)typeלמשל ,קוד בן שבע ספרות למיקוד או מספר עשרוני עם שתי ספרות דיוק אחרי הנקודה לסכום.
מידע סינטטי קרוב יותר למציאות יכול להיות 'מיוצר' על בסיס תכונות סטטיסטיות של נתונים אמתיים .למשל ,שמירה
על ערכי הממוצע ,החציון ,סטיית התקן והקורלציות בין כל שני משתנים באוכלוסיית המחקר.

61

Sharing Clinical Trial Data: Maximizing Benefits, Minimizing Risk. Committee on Strategies for Responsible Sharing
of Clinical Trial Data; Board on Health Sciences Policy; Institute of Medicine. Washington (DC): National Academies
.Press (US); 2015 Apr 20
62
.Information and Privacy Commissioner of Ontario, De-Identification guidelines for structured data, Canada, 2016
63
).Integrating Data for Analysis, Anonymization and SHaring (iDASH), (link
64
).OnTheMap, (link
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מידע זה אינו שומר לרוב על כלל התכונות המתקיימות אודות אוכלוסיית המדגם במציאות .במקרה בו אפשר היה לייצר
את כל התלויות הקיימות במאגר הנתונים המקורי – לא היה צורך ביצירת המידע הסינטטי ,מכיוון שהיה פשוט ניתן
להציג את התכונות הסטטיסטיות של האוכלוסייה הנדגמת ,שאותן מחקר נתונים מחפש.
החיסרון העיקרי במידע סינטטי הוא איבוד היכולת לחקור מאפיינים ייחודיים של תצפיות חריגות ,מאחר והמופעים
הסינ טטיים מעוותים אותן .כמו כן השיטה אינה מתאימה למחקר של אלגוריתמים מורכבים ,מאחר והנתונים מייצגים
רק חלק מהתכונות הסטטיסטיות של המידע המקורי ,בהתאם להחלטה המתקבלת בשלב מקדים של ייצור המידע.
שיטה זו נמצאת בשימוש נרחב בתחומי מחקר כמו מדעי המוח ובחקר של רשתות ביולוגיות ,בהם מבצעים סימולציות
לצורך בניית מודלים ולצורך הפעלת שיטות נומריות לפתרון שאלות המחקר .בנוסף ,קיימים מחקרים קליניים
ואפידמיולוגים אשר מבוססים על מידע סינטטי שנוצר באופן אוטומטי מתוך הרשומה הרפואית בכדי לחקור תופעות
מהעולם האמיתי .65כמו כן ,קיימות חברות מסחריות ,כמו  ,MD-Cloneהבונות מוצרים שמטרתם ליצור מידע סינטטי
מתוך הרשומה הרפואית ,על מנת להנגיש אותו לחוקרים ולתעשייה.
 .3.8דגימה אקראית של נתונים ()microdata / random sampling
על מנת לצמצם את היכולת לבצע חיתוכים של מסד הנתונים באמצעות שאילתות ,המגבירים את היכולת לזהות פרט
ספציפי מתוך מסד הנתונים ,נהוג להשתמש בדגימה אקראית של נתונים.
המאגר התפעולי שבו נשמרים נתוני בריאות ,הנוצרים אגב או כחלק מטיפול ,מכיל מידע אודות מספר גדול של מטופלים
ורוחב המידע אודות כל אחד מהם מגביר את הסיכון לזיהויו .לכן נהוג להפיק מסד נתונים ייחודי עבור כל שימוש מוגדר
מתוך מאגר זה.
בתהליך הפקת מסד הנתונים בוחרים מדגם אקראי מתוך המאגר וחושפים למשתמש אותו בלבד .כל עוד המדגם מתפלג
מבחינה סטטיסטית באופן דומה לאוכלוסיה הכללית ,אזי ניתן להסיק מן המדגם מסקנות שיהיו תקפות לאוכלוסיה
כולה.
קיימות דוגמאות רבות לשימוש במדגם אקראי .מאגרי מידע ציבוריים מוכרים שנוצרו באופן זה:
מפקד האוכלוסין האמריקאי ה Social Security Administration-בארה״ב מבצע מפקד אוכלוסין אחת ל 10-שנים ובו
נאספים נתונים על גיל ,משקל ,הכנסה ,גזע ועוד .הנתונים נאספים לפי כתובת מגורים .לאחר מכן ,מפרסמים לציבור
הרחב נתונים אודות מדגם אקראי ,אנונימי ומייצג של  1-5%מתוך המפקד כולו (.)Public Use Microdata Sample
ה National Longitudinal Survey of Children and Youth-הקנדי  -הינו מאגר נתונים אודות ההתפתחות והבריאות של
ילדים  -מינקות ועד גיל ההתבגרות .המאגר מכיל מידע על  22,831ילדים אקראיים אשר מייצגים את האוכלוסיה כולה.
.4

הנחיות לביצוע התממה של מידע בריאות בישראל

קיימים ארבעה גורמים המשפיעים על הסיכון לפגיעה בפרטיות במהלך שימוש משני במידע בריאות )1( :אוטונומיה של
הפרט לגבי השימוש במידע אודותיו ( )2אופי הנתונים שנעשה בהם שימוש ( )3התנהגות והתחייבויות של הארגון המחזיק
בנתונים ( )4התנהגות והתחייבויות של המשתמש בנתונים.

65

Buczak AL, Babin S, Moniz L. Data-driven approach for creating synthetic electronic medical records. BMC Medical

.Informatics and Decision Making. 2010;10:59. doi:10.1186/1472-6947-10-59
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גורמי סיכון אלו משפיעים על רמת הסיכון לזיהוי המידע כמכלול ולא ניתן להפריד ביניהם .על מנת לאפשר להפיק תועלת
מירבית מהשימוש במידע בריאות ,יש לקבוע את רמת ההתממה בהתייחס לתרחישי שימוש שונים.
ככל שרמת פירוט המידע נמוכה יותר ,התועלות שניתן להפיק מהמידע יורדות .חלק מהשימושים המשניים במידע
בריאות דורשים רמת פירוט גבוהה על מנת לזהות גם דפוסים מזעריים במידע .על כן ,כדי לאפשר להפיק ערך מהמידע,
נדרש להגיע לאיזון בין הפחתת היכולת לזהות את המידע להגברת התועלת שניתן להפיק ממנו.
הסרת הנתונים המזהים מהמידע מגדילה באופן משמעותי את היכולת להגן על הפרטיות ולא פוגעת באופן משמעותי
בתועלת שניתן להפיק ממנו .עם זאת ,הסרה או שינוי של יתר הנתונים לא מגדילה בצורה משמעותית את היכולת להגן על
הפרטיות אך פוגעת מאוד ביכולת להפיק תועלת מהמידע.
בחירת אופן ההתממה צריכה להביא לאיזון מיטבי בין היכולת להגן על הפרטיות לבין היכולת להפיק תועלת מהמידע.

האיזון בין היכולת להגן על פרטיות המידע לבין היכולת להפיק ממנו תועלת
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תהליך ההתממה יבוצע בארבעה שלבים:
 .1קביעת היקף המידע המינימלי הנדרש לביצוע השימוש המבוקש וקביעת הצורך במידע מזוהה ,בשים לב לצורך
בהגנה על פרטיות.
 .2הערכת הסיכון לזיהוי מחדש של הנתונים המבוקשים ,קביעת מידת הסיכון האפשרית עבור השימוש המבוקש,
והגדרת דרכים לצמצום הנזק האפשרי.
 .3ביצוע התממה.
 .4בחינת עמידה ברמת הסיכון המבוקשת וחזרה על השלבים במידת הצורך.
שלבים אלו מפורטים בהרחבה בסעיפים שלהלן.
 .4.1קביעת היקף המידע המינימלי לביצוע השימוש המבוקש
יש לתאר את השימוש המבוקש במידע ואת היקף המידע הנדרש לביצועו .לשם כך ,נדרש לפרוט מראש את תכונות המידע
הנדרש לביצוע השימוש הייחודי .יש לתאר ולאפיין את המידע המבוקש באופן הבא:
( )1רשימה מפורטת של כלל פריטי המידע המבוקשים.
66

G. S. Nelson, Practical Implications of Sharing Data: A Primer on Data Privacy, Anonymization, and De.Identification, 2015

120

( )2תיאור רזולוציית הדיוק הנדרשת עבור כל פריט מידע .לדוגמא ,ניתן להציג את גיל המטופלים כטווח גילאים של 5
שנים או באמצעות תאריך לידה מדויק.
( )3תיאור פריטי המידע הנדרשים להיות ברזולוציה גבוהה והסיבה לכך.
( )4תיאור שדות המאפשרים זיהוי ,הנדרשים לביצוע השימוש והסיבה לכך.
( )5כמות הרשומות המינימלית הנדרשת לביצוע השימוש המבוקש.
לאחר גיבוש תיאור מפורט של המידע ,יש לבחון את היקף המידע המינימלי המאפשר לבצע את השימוש המבוקש באופן
מיטבי.
 .4.2הערכת הסיכון לזיהוי מחדש של הנתונים המבוקשים ,קביעת מידת הסיכון האפשרית עבור השימוש המבוקש ,והגדרת
דרכים לצמצום הנזק האפשרי
על תהליך ההתממה למזער ארבעה סיכונים עיקריים ,העשויים להתרחש כתוצאה משימוש לא ראוי במידע בריאות:
( )1פגיעה בפרטיות המטופל – שימוש לא ראוי במידע אודות מטופלים עלול לגרום לחשיפת מידע רגיש אודותיהם
לגורמים לא מורשים ולהביא לפגיעה בפרטיותם.
( )2פגיעה באמון הציבור במערכת הבריאות – שימושים לא ראויים במידע בריאות צפויים לפגוע בנכונות הציבור למסור
למטפלים מידע בכלל ומידע אמין בפרט.
( )3פגיעה בארגון – חשיפה של נתונים עסקיים רגישים אודות מדיניות או שיטות עבודה של ארגון ,עלולה לפגוע במוניטין
שלו או לגרום לו לפגיעה כלכלית (למשל כתוצאה מתביעות משפטיות).
יש לקבוע את סוג ואופי המידע הנדרש לכל שימוש משני במידע בריאות ,בהתאם לסיכונים אלו ,ולבחור תהליך התממה
מיטבי עבור כל שימוש באופן ייחודי ,הממזער את הסיכון לפגיעה בפרטיות המטופלים כתוצאה מהשימוש במסד הנתונים
המבוקש.
קיימים שלושה תרחישים אפשריים לזיהוי מידע:
( )1זיהוי מוחלט – שיוך רשומה או רשומות במסד נתונים מותמם למטופל מסוים .זיהוי מוחלט יכול להיגרם כתוצאה
מתהליכי התממה שאינם מספקים או הצלבה של המאגר המותמם עם מקורות מידע זמינים נוספים.
( )2זיהוי מאפיין – שיוך מאפיין למטופל מסוים במסד נתונים ,גם במקרה בו זהות המטופל לא גלויה במסד .למשל,
הכרת מועדי הביקור של מטופל מסוים במרפאה עלולה להצביע על סוג הטיפול שהוא מקבל ,גם אם לא אותרו
רשומות הביקור המסוימות שלו.
( )3הסקה לגבי זהות מטופל – הסקת מידע על מטופל מסוים באמצעות מידע מותמם ,גם כאשר לא מופיעים נתונים
אודותיו במסד נתונים .היכרות עם המטופל מאפשרת לשייך אותו לקבוצת אוכלוסייה מצומצמת ולהסיק מסקנות
אודותיו באמצעות מידע על אותה קבוצה .למשל ,הצלבת מידע על יישוב קטן מול מידע על היישוב לאחר שהושמטו
ממנו רשומות של נשאי  ,HIVמאפשרת להסיק את זהות הנשאים שהנתונים אודותיהם הושמטו.
על מנת לקבוע את מידת היכולת לזהות מטופל במסד נתונים ,יש לבחון שלושה מרכיבים:
( )1ההסתברות לחפש ולמצוא רשומה של מטופל ספציפי.
( )2ההסתברות לשייך רשומה כלשהי לאדם ספציפי באמצעות חיפוש כללי ,שאינו ממוקד באדם ספציפי.
( )3ההסתברות שקיימת רשומה בודדת אודות מטופל אימתי אחד.
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יש להעריך את הסבירות להתרחשות כל אחד מתרחישי הזיהוי ולבצע תהליך הערכת סיכונים בהתאם ,עבור כל מאגר
מידע ומסד נתונים הנעשה בו שימוש משני.
יש לאמוד את פוטנציאל הסיכון לפגיעה בפרטיות כתוצאה משימוש במידע ,בשני מישורי סיכון:
( )1רמת סיכון הנובעת ממאפייני מסד הנתונים – רמת סיכון זו מתייחסת לכמות המידע שהגוף מכיל ,בהיבט של עומק
(כמות רשומות ,למשל) ושל רוחב (כמות מידע בכל רשומה) ,וכן של פריטי המידע הספציפיים הנכללים בו (נתונים
מזהים באופן ישיר כמו שם ,ונתונים שבפני עצמם אינם מזהים את הפרט כמו מין ,ופריטים המזהים אירוע של הפרט
אך אינם מזהים את הפרט כלל כמו שם בית החולים שהפרט טופל בו) .הסיכון לזיהוי של פרטים מתוך גוף מידע
שאינו מזוהה ( )re-identificationגדל ככל שכמות הפרטים על האדם בגוף המידע גדלה ,ככל שמתאפשרת גישה
לנתונים נוספים הנוגעים לאותו אדם וככל ששכיחות התוכן של פרטים בגוף המידע יורדת באוכלוסייה ובגוף המידע
עצמו.
( )2רמת סיכון הנובעת מתרחיש השימוש בנתונים  -רמת סיכון זו מתייחסת לזהות הגורמים המורשים לעשות שימוש
במידע ,לצורת הגישה אל המידע ,לאופן אבטחת המידע ,ולסוג המשתמשים הבלתי מורשים העלולים לפעול כדי
להגיע למידע (הכמות שלהם ,המוטיבציה שלהם ,המשאבים העומדים לרשותם וכו').
בבחירת אופן הפחתת הסיכון לזיהוי המידע ,יש לאזן בין רמת הסיכון לפרטיות הנובעת ממאפייני הנתונים לרמת הסיכון
הנובעת מתרחיש השימוש בנתונים.
רמת הסיכון הנובעת
מתרחיש השימוש בנתונים

רמת הסיכון הנובעת
ממאפייני הנתונים
כמו כן ,בחירת אופן ההתממה צריכה להביא לאיזון מיטבי בין היכולת להגן על הפרטיות לבין היכולת להפיק תועלת
מהמידע .ככל שרמת פירוט המידע נמוכה יותר ,התועלות שניתן להפיק מהמידע יורדות .חלק מהשימושים המשניים
במידע בריאות (למשל לצורך מחקר) דורשים רמת פירוט גבוהה של נתונים ,על מנת לזהות גם דפוסים מזעריים במידע .על
כן ,כדי לאפשר להפיק ערך מהמידע ,נדרש להגיע לאיזון בין הפחתת היכולת לזהות את המידע להגברת התועלת שניתן
להפיק ממנו.
 .4.3התממת המידע
התממת המידע תתבצע בהתאם למודל המתבסס על שלוש הנחות יסוד )1( :התממה אינה מבטיחה באופן מוחלט כי לא
ניתן לזהות את המידע )2( .התממה צריכה לאפשר להפיק תועלת מהמידע ולאפשר הגנה על פרטיות הפרטים שהמידע
אודותיהם )3( .סוגי המשתמשים והתרחישים השונים עשויים להשפיע על רמת הסיכון לפגיעה בפרטיות.
ההתממה המידע תתבצע בהתאם למודל התממה המופיע בטבלה שלהלן ,המתארת ארבע רמות של התממה לפי תרחישי
שימוש שונים .בכל תרחיש יש לבחור בשיטת ההתממה הממזערת את הסיכון לפגיעה בפרטיות ומאפשרת ככל הניתן את
ביצוע השימוש המבוקש במידע .במקרה שבו לא ברורה רמת זיהוי המידע יש להתייחס אליו לפי דרגת הזיהוי המחמירה
יותר .לדוגמא :אם מידע יכול להיחשב כמידע ברמת זיהוי  1או  2יש להתייחס אליו כמידע ברמה  .1בקבלת ההחלטה על
אלגוריתם ההתממה של הנתונים ,יש לשים דגש על התאמת האלגוריתם לשדות הספציפיים במסד הנתונים שאותם יש
להתמים ,בהתאם לסוג הנתונים.
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יש להימנע ככל הניתן מהגעה לתוצאות מוטות בעקבות ההתממה – אי דיוקים במידע עלולים לגרום לקבלת תוצאות
מוטות ולהוביל להחלטות או מסקנות שגויות.
להלן מפורט מודל הקובע את רמות ההתממה הנדרשות בתרחישי השימוש המשני העיקריים במידע בריאות.
( )2מידע
מחקרי

רמת זיהוי
המידע

( )0מידע
מזוהה

( )1מידע ללא
מזהים מובהקים

תרחיש
שימוש

שימוש משני
במידע
לצרכים
טיפוליים
68
ותפעוליים
המצריכים
זיהוי של
המטופל.

שימוש משני לצרכים
תפעוליים שאינו מצריך
זיהוי של המטופל.

אופי
נתונים

 נתונים פרטניים מפורטיםונרחבים ,ללא נתונים
מידע פרטני מזהים מובהקים.
עם נתונים
מזהים  -ללא יכולת לזהות מטופל
על
בהסתכלות
מסד -
מובהקים.
הנתונים בלבד (לא ניתן
"לזהות בעין").

( )3מידע
סטטיסטי
 שקיפות וחשיפת מידעלציבור.
-או-

שימוש למחקר או מדיניות בריאות - .67שימוש בנתונים מחוץ
לארגון בריאות לכל
מטרה שאינה הכרחית
למתן טיפול או שירות
רפואי ,מחקר או מדיניות
בריאות.
 -נתונים סטטיסטיים.

אופן
התממה

ללא

המשתנים
המותממים

ללא

 כל חיתוך אפשרי שלהנתונים לא מאפשר
נתונים פרטניים ,ללא נתונים מזהים לזהות קבוצה הקטנה מ-
מובהקים.
 20פרטים אמיתיים
(.)K=20
נתונים מזהים למחצה מותממים.
 לא ניתן להצליב אתהנתונים עם מאגרי מידע
הזמינים לציבור הרחב.

 השמטה של כל המזהים כמו רמה  ,1ובנוסף:המובהקים של המטופל.
ביצוע תהליך הערכת סיכונים ובהתאם
השמטה של כל הנתונים לו:
האישיים המאפשרים לפגוע השמטה של כל מידע המאפשר לזהות
בפרטיות המטופל ואינם את המטופל ואינו נדרש לשימוש
נדרשים לתפעול ארגון המבוקש (בדגש על ערכי קיצון המופיעים
בריאות.
במספר קטן של תצפיות).

כמו ברמה  ,2ובנוסף:
התממה של כל המשתנים
ברמה של  K=20לפחות.

או-יצירת נתונים בהתבסס
על תכונות של מידע באופן
שאינו מאפשר לקשר אדם
ממסד הנתונים לפחות מ-
 התממה של נתונים מזהים למחצה  20אנשים אמיתיים.(כמתואר בסעיף  5לנספח ב'  -התממה).

מזהים מובהקים ,כמו:
שם ,מספר תעודת זהות,
כתובת
טלפון,
מספר
מגורים ,תאריך לידה,
תאריך עלייה ותאריך
קרובי
פרטי
פטירה,
משפחה.
מידע שאינו נדרש ,כמו:
סיסמאות ,פרטי קשר ,פרטי
חשבונות  /אמצעי תשלום.

משתנים המאפשרים זיהוי בהצלבה עם
מידע חיצוני כמו :נתונים הניתנים
להצלבה עם מרשם האוכלוסין.69
משתנים המאפשרים זיהוי בהצלבה עם
משתנים אחרים במסד הנתונים ,כמו :כל המשתנים המופיעים
ערכי בדיקות דם.
במסד הנתונים
דוגמא למידע שאינו נדרש :נתונים על
נשאות  HIVעבור מחקר העוסק
בהשפעות זיהום אוויר על תחלואה
נשימתית.

67

קביעת מדיניות בריאות ,הערכה של מדיניות בריאות או שיפור מדיניות בריאות.
68
שימושים במידע לצורך התנהלות שוטפת ו/או שימושים הכרחיים למתן טיפול או שירות רפואי ,ובכלל זה :בקרה ,ניהול ,תפעול
ותכנון שירותים עתידיים ,וכן למידה וסטטיסטיקה שוטפת בתוך ארגון בריאות ,או לשם דיווח המתחייב מכוח הדין.
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 .4.4בחינת עמידה ברמת הסיכון המבוקשת וחזרה על השלבים במידת הצורך
לאחר ביצוע ההתממה של המידע ,יש לבחון האם הסיכון העשוי לנבוע משימוש לא ראוי במידע תואם את מידת הסיכון
שנקבעה ,באמצעות הפעולות הבאות:
( )1בחינת מסד הנתונים בעין וניסיון לזיהוי המידע.
( )2הרצת בדיקות חולשה על מסד הנתונים – מידול של נסיונות תקיפה אפשריים לזיהוי מחדש של מטופלים במסד
הנתונים באמצעות הצלבה עם פרטים שסביר שיהיו בידי התוקף הפוטנציאלי ולהוציא מהמסד נתונים המאפשרים
זיהוי .לצורך סימולציה זו יש להשתמש במאגרים ציבוריים נוספים שסביר להניח כי יהיו קיימים בידי תוקף
פוטנציאלי ,כגון מרשם האוכלוסין.
( )3בדיקה של תהליך ההתממה על מדגם סמלי מתוך מאגר הנתונים – באמצעות בדיקות כגון  k-anonymityהבוחנות כי
קיימת רמה מספקת של הכללה במסד הנתונים וכי אף רשומה איננה ייחודית וניתנת לשיוך לאדם ספציפי .כמו כן ,יש
לעבור באופן ידני על שדות בעלי סיכון מוגבר לקיום מידע מזהה ,כגון טקסט חופשי או תמונות ,בכדי לוודא שאינם
מכילים פרטים מזהים.
( )4הערכת מידת הסיכון לזיהוי מחדש על מסד הנתונים המותמם והשוואתו לרמות הסיכון שנקבעו כיעד להתממה.
במידה ולא הושגה רמת הסיכון הרצויה ,יש לחזור על כל השלבים שתוארו בסעיף  4עד להגעה לרמת הסיכון הרצויה.
 .5קביעת אופן ההתממה של מידע ברמת זיהוי ( 2מידע מחקרי)
לפי מודל ההתממה שתואר לעיל ,ההתממה של מידע ברמת זיהוי  2משתנה בהתאם למאפייני הנתונים ולתרחיש השימוש.
כלומר ,בכל מקרה פרטני יש צורך בהתממה מסוג שונה .להלן מתואר האופן שבו יש לקבוע את אופן ההתממה במקרה
זה .הנחיות אלו מבוססות ,בין היתר ,על עבודה נרחבת שנעשתה בנושא זה בקנדה.71,70
טרם השימוש במידע מחקרי (ברמת זיהוי  ,)2סטטיסטיקאי מטעם מחזיק המידע (בעל הכשרה וידע בסטטיסטיקה)
יקבע ויאשר את המשתנים שיש להתמים ואת אופן ההתממה של הנתונים.
הערכת הסיכון תבוצע בנפרד עבור ( )1תרחיש השימוש בנתונים ו )2(-מאפייני הנתונים ,באמצעות בחינת הפרמטרים
המתוארים להלן.
לאחר הערכת שני הסיכונים האמורים בנפרד ,הסטטיסטיקאי יקבע את אופן ההתממה הנדרש או ידרוש שינוי באחד
הפרמטרים.
לאחר קביעת אופן ההתממה ,ביצוע ההתממה ובחינת הנתונים המותממים ,הסטטיסטיקאי יאשר בכתב כי בתרחיש
השימוש שתואר בבקשת הגישה למידע ,משתמש שיעשה שימוש במסד המותמם בכפוף לדין ולהתחייבויותיו בהסכם
השימוש ,לא יוכל לזהות פרטים מתוך המסד.
בהערכת הסיכון  ,הסטטיסטיקאי יתחשב בכל מעגלי הגנת המידע הקיימים ,כולל התחייבויות והסכמים מול המשתמש,
ניהול הרשאות גישה למידע וכדומה.
הטבלה שבעמוד הבא מתארת את ערך ה K-המינימלי של מסד נתונים המכיל מידע ברמת זיהוי  ,2בהתאם לרמת אבטחת
המידע ובקרת השימוש ורמת רגישות השימוש בנתונים .טבלה זו מתייחסת רק למצבים שבהם מקבל הגישה למידע הוא
אמין ,ללא מוטיבציה לזיהוי הפרטים שהמידע אודותיהם ומורשה לקבל גישה למידע ,כדין.

70
71

.De-identification Guidelines for Structured Data, Information and Privacy Commissioner of Ontario, June 2016
.El Emam “Guide to the de-identification of personal health information” Pg. 228
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נוסף על ההמלצות שבטבלה ,הצוות קורא למשרד הבריאות לפרסם הנחיות ספציפיות להתממת משתנים רגישים.
ערך ה K-מינימלי אפשרי

רמת אבטחה מידע ובקרת שימוש

רמת רגישות השימוש במידע

כמתחייב במערכת הבריאות

-

1

רגילה

4

מידע רגיש

8

של משתנים מזהים למחצה

אחר

כלומר ,לאחר הסרת המשתנים המזהים ,במידה ואבטחת המידע ובקרת השימוש עומדת בתקינה המחויבת במערכת
הבריאות ,ניתן להשאיר את המשתנים שאינם מזהים מובהקים בערך  .K=1במידה ותנאי אבטחת המידע ובקרת השימוש
עומדים בתנאים המתוארים בסעיפים  3.2ו 3.3-במסמך ההמלצות ,אך אינם עומדים בתקינה המחויבת במערכת
הבריאות ,יש להתמים משתנים מזהים למחצה עד ל K=4-כאשר רמת הרגישות רגילה ועד ל K=8-כאשר המידע רגיש.
 .5.1קביעת רמת רגישות השימוש במידע
לצורך הערכה של רגישות המאגר יש להניח כי המאגר לא עבר התממה וכי הוא ניתן לזיהוי ,ואז יש להעריך את מידת
הנזק שתגרם באם המידע יזלוג לגורמים לא מורשים .לצורך הערכת רמת הרגישות ניתן להיעזר בשאלות הבאות:
( )1האם המידע שנאסף הינו מידע רגיש לפי דין ולפי הנחיות משרד הבריאות? (לדוג׳ מידע אודות מחלות מין לעומת
נתונים על ערכי המוגלובין).
( )2רמת הספציפיות של המידע – כמה קל לשייך את המידע לתת-אוכלוסייה מסויימת? (לדוג׳ מידע אודות מצבם
הרפואי של תושבי ישוב קטן).
( )3היקף המידע – כמה רשומות קיימות במאגר ומהו עומק (רמת פירוט) הנתונים? (מידע אודות  100,000נבדקים אינו
כמידע אודות  1,000נבדקים).
( )4האם סביר כי המידע קיים במאגרים נוספים הזמינים למשתמש שיקבל את הנתונים?
( )5מהו הנזק שייגרם לפרטים אודותיהם המידע במקרה של זליגה של המאגר או פריצה שלו? (לדוג׳ נתונים אודות
מחלות מין בקרב עובדי מערכת הבריאות או נתונים על אימוץ ילדים).
במידה והתשובה היא ׳כן׳ לאחת השאלות לעיל ,אזי המאגר נחשב מאגר רגיש ויש לנהוג בו בהתאם .רשימת השאלות לעיל
אינה בהכרח ממצה ,ועדת האתיקה לשימוש במידע בריאות תוכל לקבוע כי רמת רגישות השימוש במידע היא "מידע
רגיש" במצבים חריגים נוספים (לדוג׳ אם מסד הנתונים מכיל מידע רגיש על התנהלות מוסד רפואי וכו').
להלן רשימה מפורטת של פרמטרים לזיהוי יכולת לפגיעה בפרטיות כתוצאה משימוש במידע בריאות ,המוצגת עבור
סטטיסטיקאים וגורמים המקבלים החלטות בנוגע להתממת מידע בריאות בעתיד .בפרט ,הצוות ממליץ להיעזר ברשימה
זו על מנת לקבוע את השדות שיש לבחון את רמת ה k-שלהם טרם השימוש במידע:
( )1תרחיש השימוש בנתונים


רמת אבטחת מידע – כאשר רמת אבטחת המידע יורדת הסיכון לדליפת הנתונים למשתמשים שאינם מורשים
גדל.
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זמינות נתונים נוספים למשתמש – היכולת להצליב נתונים שונה עבור משתמשים שונים ,מכיוון שלמשתמשים
מסוימים יש גישה למידע ייחודי או יכולות ייחודיות להצלבת נתונים עם מאגרי מידע נוספים.



מתודולוגיית המחקר – שימושים משניים במידע המערבים כלי אנליזה מתקדמים (כגון )machine learning
מצריכים מידע ברמת פירוט גבוהה וגם מאפשרים למצוא מתאמים בקלות רבה יותר בין נתונים ,בין תצפיות
ולאורך זמן .לכן ,שימוש במתודולוגיות מחקר מתקדמות מגביר את הסיכון לזיהוי המידע.



משך ותדירות התצפיות – מידע אודות מטופל בודד המכיל תצפיות לאורך זמן מגביר את היכולת לזהות את
הרשומה או להצליב את המידע עם מקורות מידע נוספים.



תדירות עדכון הנתונים – מתן גישה לנתונים אשר מתעדכנים בקצב תדיר ומהיר ,מגביר את היכולת לזהות את
הנתונים ,מכיוון שבאופן זה נוצר מספר גדול של תצפיות במסד הנתונים והן מכיוון שניתן לעקוב אחר התפתחות
התצפיות או לזהות תצפיות חריגות בקלות.

( )2מאפייני הנתונים
קיום שדות מזהים


שדות מזהים לחלוטין – שדות המאפשרים לזהות את הפרט בצורה חד משמעית מגבירים את הסיכון לפרטיות
הפרט שהמידע אודותיו (למשל שדות המכילים מזהה חד-חד ערכי ,כמו מספר תעודת זהות ושם מלא).



שדות "מזהים למחצה" (קוואזי-מזהים) – שדות במסד הנתונים שצירוף שלהם מאפשר לזהות את הפרט ,או
שדות שמאפשרים הצלבה של מסד הנתונים עם מסד נתונים נוסף ,מגבירים את הסיכון לפרטיות( .למשל :כתובת
או תאריך לידה).

תוכן הנתונים


גודל האוכלוסייה במדגם – מדגם המייצג אוכלוסייה קטנה וייחודית מאפשר זיהוי של הפרטים בו ביתר קלות
(לדוגמא  -מאגר המכיל נתונים רק אודות ילדים מושתלי לב בישראל) .מנגד ,מסד נתונים מפורט אודות
אוכלוסייה גדולה מגביר את היכולת לזהות רשומות מתוכו.



כמות המאפיינים ("שדות") – כמות גדולה של נתונים מאפשרת למשתמש לייצר צירופים חד-חד ערכיים אודות
הפרטים המופיעים במסד הנתונים .יש להתחשב בפרמטר זה בהתאם לכמות הרשומות המופיעות במסד הנתונים
וגודל האוכלוסייה במדגם.



רמת דיוק – ככל שהנתונים במאגר מדויקים יותר הם הופכים להיות מזהים וייחודיים יותר (לדוג׳ מיקוד מלא
לעומת  3ספרות של מיקוד או ספירת דם בדיוק של  3ספרות אחרי הנקודה לעומת עיגול למס׳ שלם).



קיום ערכים ייחודיים – הסיכון לזיהוי המידע גדל כאשר המידע מכיל ערכים שמאפיינים פרט בודד או מס׳ קטן
של פרטים (דוגמא :שם ,גיל של  103שנים ,צירוף של מספר פרמטרים בספירת דם)



אחידות לאורך זמן – הסיכון לזיהוי המידע גדל כאשר נתון כלשהו במסד הנתונים אינו משתנה לאורך תקופה
ויכול לשמש להצלבת מסד הנתונים עם מסדי נתונים נוספים גם בעתיד (למשל :תאריך לידה ,תאריך עלייה ,ארץ
לידה).

יכולת להצליב את הנתונים עם מקורות נוספים


זמינות הנתונים במאגרי מידע נוספים – הסיכון לזיהוי המידע גדל כאשר קיים נתון מתוך מסד הנתונים המופיע
במאגרי מידע נוספים (למשל :שם ,כתובת או מס' טלפון).
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עוצמת הפגיעה הצפויה כתוצאה מזיהוי המידע המופיע בנתונים


מידת רגישות הנתונים – עוצמת הפגיעה בפרטיות גדלה כאשר המידע מכיל נתונים רגישים שהפרט לא מעוניין
שייחשפו .כך למשל ,זיהוי מידע אודות מחלות מין ,מחלות נפש ,או מחלות ממאירות יביא לפגיעה חמורה יותר
בפרטיות מאשר חשיפת המשקל או הגובה של מטופל .קביעת מידת הרגישות של נתונים צריכה להביא בחשבון
את אופי הפרט ,האוכלוסייה או המוסד שהמידע אודותיו .לדוגמא ,קיימים סוגי מידע שהם רגישים יותר בעדות
מסוימות מאשר בעדות אחרות ,וקיימים ארגונים שחשיפת מידע אודות התנהלותם היא רגישה יותר ביחס
לארגונים אחרים.



מידת הפגיעה האפשרית כתוצאה משימוש לא מבוקר בנתונים – חשיפת נתונים רגישים עשויה לגרום לרמות
שונות של פגיעה למטופלים ו/או ארגונים .יש לקח בחשבון את רמת הפגיעה האפשרית כתוצאה משימוש לא
מבוקר במידע על מנת לקבוע את אופי ההתממה:
o

פגיעה זניחה.

o

פגיעה מזערית וחולפת – לדוגמא :מבוכה זמנית.

o

פגיעה משמעותית ומתמשכת – לדוגמא :נזק למוניטין לטווח ארוך.

o

פגיעה משנת חיים – לדוגמא :גירושין ,כליאה.

o

פגיעה מסכנת חיים – לדוגמא :אלימות בבית או בקהילה.

 .6הערכה שוטפת של מנגנוני ההתממה ושיטות ההתממה שבשימוש
ככלל ,יש לבדוק באופן תקופתי את שיטות ההתממה הזמינות ואלו שבשימוש .בדיקה זו תבטיח עמידה איתנה במכלול
האיומים על הגנת הפרטיות .טבעם של איומים טכנולוגיים הוא לגדול לאורך זמן .האיום על השמירה על פרטיות המידע
גדל עם הזמן בעקבות התרבות המאגרים החיצוניים המאפשרים הצלבה וההתפתחויות הטכנולוגיות.
היעדר בקרות שוטפות עלול להגדיל את הסיכון המחושב (המקורי) לאורך זמן גם אם לא חל שינוי באף אחד מן
הפרמטרים ,שיש להתחשב בהם בעת הערכת הסיכונים .לעומת זאת ,הצטברות של בקיאות וניסיון בהתממה צפויים
לסייע לגורם המבצע התממה באופן שוטף לבצע תהליכי חישוב סיכונים ותהליכי התממה באופן משופר המפחית את
הסיכון לזיהוי המידע .ניסיון זה מאפשר לבצע בהדרגה התממה באופן אוטומטי.
 .7מילון מושגים
( )1העלמת זהות ) :(Anonymizationהמושגים התממה ואנונמיזציה מופיעים לסירוגין במסמכים העוסקים בפרטיות
ואין הגדרה חד-משמעית להבדל ביניהם ולכן לעתים נוצר בלבול .יש המשתמשים באנונימיזציה לתיאור תהליך
ספציפי של התממה שבו לא ניתן לשחזר את הנתונים המזהים המקוריים .לדוגמה כאשר משמידים את טבלת
הקידוד המתאימה את המזהים המקוריים עם מזהים אקראיים .מכיוון שבמרבית המקרים אין אפשרות לוודא כי
מושגת אנונימיות מוחלטת ,כותבים רבים מעדיפים להשתמש במושג ההתממה.
( )2התממה ) :(De-identificationתהליך של הסרה או טשטוש מידע אישי במטרה למנוע או למזער את היכולת לזיהוי
ודאי של הזהות המדוייקת .השיטות האופרטיביות משתנות בהתאם לנסיבות .למרות שאין בגישה זו למנוע לחלוטין
את הסיכון לזיהוי הנתונים ,מכל מקום יש יסוד סביר להניח שהמידע הנשאר חשוף לא יוכל לשמש לצורך זיהוי
ייחודי של הפרט.
התממה הולמת ,מתייחסת לא רק לנתונים המזהים באופן ישיר ,אלא גם להסרתם או טשטושם של נתונים שניתן
לקשר אותם לנתונים אחרים (שהזמינות שלהם סבירה) ודרכם להגיע לידי זיהוי הפרטים.
127

( )3טשטוש ) : (Blurringטשטוש הנתונים באופן בו מורידים את רמת הדיוק של הערכים במטרה למזער את היכולת
לזיהוי ודאי של הנתונים .חלק מהדרכים כוללות :הכללת נתונים במקום ערכים מדוייקים' .עיגול' נתונים ,המרת
נתונים רציפים לקטגוריות וכיוצ"ב.
( )4גילוי ) : (Disclosureאפשרות גישה למידע (ששוחרר או שהועבר) .הגילוי יכול להיות מורשה ,קרי בהסכמה של נשוא
המידע ,או אינו מורשה כדוגמת הפרת החובה לשמור על הנתונים או איבודם .גילוי נוסף הוא גילוי מקרי – שלא
במתכוון ,כתוצאה למשל הצגת מידע אישי מזוהה שלא במתכוון בדוחות סיכומיים.
רשומות שעברו תהליך התממה (בין אם הם מכילים קוד חד-חד ערכי מותמם או בלעדיו) אינם נחשבים יותר
ל'מגולים' ,כיון שלא ניתן לזהות בהם פרטים יחודיים.
השיקול העיקרי להפעלת אחת משיטות הגבלת הגילוי הוא ההערכה האם המידע המשוחרר כולל מאפיין ייחודי אשר
יהיה ניתן להסיק את זיהויו בשילוב עם משתנים ומאפיינים נוספים בכלולים באותו מידע.
( )5רעש :תוספת בלתי רצויה לערכי המקור (הנתונים האמיתיים) ,הנוספת לשגיאה המובנית ברמת הדיוק של המדידה.
( : Meta data )6מידע על תכונות של הנתונים ,שעשוי לסייע בעבודה עם הנתונים .למשל ,מועד יצירה ,מועד שינוי ,מבנה
( ,)data typeגורם מעדכן ,סוג העדכון וכיוצ"ב meta data .נוצר כחלק מתהליכי עיבוד הנתונים או בהזנה ידנית.
( :Record code )7קוד רשומה ייחודי המשמש התאמה בין רשומות ברמת פרט בין מאגרי מידע שונים (מאותו מקור),
לצורך ביצוע השוואה ברמת הפרט לאורך זמן .קוד הרשומה מאפשר קישור בין רשומות לא מזוהות ,אך אינו מאפשר
זיהוי של הפרט המקורי .אשר על כן ,קוד רשומה לא יכול להיות מבוסס על מידע אישי כמו ת"ז וכדומה.
( :Redaction )8תהליך מחיקת נתונים רגישים קודם שחרורם ,במטרה לעמוד בדרישות (חוקיות ,ארגוניות וכדו') של
'אי-זיהוי' הנתונים.
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נספח ג' לצוות מימוש וטכנולוגיה – תוכן בקשה
לשימוש במידע בריאות ונקודות לבחינה בתהליך
אישור הבקשה
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 .1תוכן בקשה לשימוש משני במידע
תוכן הבקשה
בקשת האישור לשימוש תכלול לפחות את הבאים:
( )1תיאור השימוש המבוקש:
o

שיטת ומתודולוגיות ניתוח המידע.

o

מטרת השימוש.

o

התוצאה המשוערת של השימוש.

o

התועלת הצפויה לציבור הרחב כתוצאה מהשימוש במידע.

o

משך הזמן שבו תידרש גישה למידע ומשך הזמן שיידרש להשלמת ניתוח המידע.

( )2תיאור המידע המבוקש:
o

תיאור המידע והנתונים המבוקשים.

o

תיאור אוכלוסיית המדגם – גודל המדגם ואפיון האוכלוסייה.

o

האם המידע נאסף באופן ייחודי עבור השימוש המבוקש או שמדובר בשימוש רטרוספקטיבי במידע קיים.

o

רגישות המידע – האם המידע עוסק באוכלוסיות רגישות (לדוג׳ פגועי נפש) או נושאים רגישים (לדוג׳
הפסקות הריון).

o

מקורות המידע שהמשתמש זקוק להם (רשומות רפואיות ,צילומים ,פרטי חשבונות ,וכו׳).

o

הנתונים המזהים המבוקשים (לפי רשימה שיגדיר משרד הבריאות – כמו כתובת ,תאריכים ,או פרטים
מזהים ישירים כמו שם ,מס׳ תעודת זהות וכו׳).

o

מתודולוגיית ההתממה המבוקשת.

o

נימוקים מדוע המידע המבוקש הינו המידע המינימלי ההכרחי לצורך השלמת ביצוע השימוש המבוקש.

( )3מיפוי סיכונים:
o

תיאור הסיכון לזיהוי פרט מתוך המידע כתוצאה מהשימוש.

o

תיאור אופן הגישה המבוקש למידע.

o

פירוט מדוע השימוש מהווה סכנה מינימלית לפרטיות.

o

תכנית מפורטת להפחתת הסיכון לזיהוי פרט מתוך המידע.

o

תיאור כלל מאגרי המידע שלמשתמש יש גישה אליהם.

o

במידה הצהרת והמידע יועבר מחוץ לארגון – הסבר מפורט על האופן שבו המידע יאוחסן ויישמר.

( )4בדיקת מהימנות:
o

היעדר ניגוד עניינים המבהירה כי לאף משתמש שיקבל גישה למידע במהלך השימוש המבוקש אין ניגוד
עניינים בקשר לשימוש במידע.
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o

הצהרה על התניית קבלת המידע בחתימה על הסכם שימוש במידע מול הארגון הנותן גישה למידע.

o

שם החוקר/המשתמש הראשי ,האחראי על הנעשה עם הנתונים שתתקבל אליהם גישה.

o

פירוט המשתמשים שיקבלו גישה למידע:


רשימת המשתמשים.



אישורים של הכשרות רלוונטיות של כל משתמש .למחקרים – נדרשת הכשרה לביצוע מחקרים רפואיים
( .)GCP



פירוט מקורות המימון של השימוש המשני המבוקש.

( )5תיאור השירות הנדרש:
פירוט השירותים הנדרשים מצד מחזיק המידע לצורך ביצוע השימוש במידע (אחד או יותר מהבאים):
o

הפקת והתממת מידע.

o

קישור מידע ניתן לזיהוי ממקור חיצוני עם מידע הנמצא ברשות מחזיק המידע.

o

יעוץ רפואי.

o

אם מחזיק המידע הוא ארגון בריאות – בדיקה ,ניטור ו/או ניתוח של טיפול רפואי הניתן בארגון.

o

מתן גישה למשתמש חיצוני לצורך ביצוע אחד או יותר מהשירותים שלעיל.

 .2נקודות לבחינה בתהליך אישור הבקשה
הוועדה תאשר את השימוש במסד נתונים למטרה מסוימת עבור רשימה מוגדרת של משתמשים ,בהתאם לאמור
בכלל מסמך מסקנות הועדה ליישום המלצות השימושים במידע בריאות ולאחר בחינת הסוגיות הבאות:
( )1בדיקת נאותות המשתמש:
o

מבקש המידע הוא בעל הסמכה מתאימה לשימוש במידע כמתואר בבקשה.

o

המשתמש לא מוכר כמשתמש בעייתי שפגע בעבר בפרטיות ,השתמש בנתונים לרעה ,השתמש בנתונים
למטרה אחרת מהמטרה שלשמה ניתנה לו הגישה אליהם ,וכדומה.

o

המשתמש חתם על התחייבויות לשמירה על פרטיות.

( )2שקלול הסיכון לפגיעה בפרטיות וקביעה כי הוא מזערי:
o

שקלול כלל גורמי הסיכון ואישורם ע"י סטטיסטיקאי – כמתואר בנספח ב' – התממה.

o

הצטברות של בקיאות וניסיון בתחום יוכלו להוביל לביצוע תהליכי חישוב סיכונים באופן אוטומטי,
ולאישור שימושים שונים במידע לפי תבניות מוגדרות.

o

אישור שימוש במידע מזוהה ו/או אישור שימוש במידע בעל רגישות מיוחדת (כגון מידע על מחלות מין,
הפסקות הריון ,פסיכיאטריה וכדומה) יינתן רק אם ניתן אישור של שני נציגי הציבור.

o

הועדה תאשר שימוש משני במידע שקודד באופן המאפשר לחזור ולזהות את המטופלים רק במקרים
חריגים שבהם( :א) זיהוי המטופלים צפוי להידרש בוודאות (ב) מבקש הגישה למידע הוא מוכר ומהימן (ג)
מבקש המידע מייצג ארגון מוכר ומהימן (ד) מבקש הגישה למידע חתם על התחייבויות מתאימות.
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( )3בדיקת איזון סיכון  /תועלת:
o

התועלת לציבור מהשימוש עולה על הסיכון לפרטיות.


בהתאם לעקרונות הערכיים שייקבעו בצוות להגדרת הקוד האתי לשימושים משניים במידע.



בהתאם לסעיף (.)4

( )4בדיקת נאותות השימוש במידע:
o

מטרת השימוש נאותה וסוג המשתמש נאות בהתאם למטרת השימוש.

o

הלימה בין מטרות השימוש המוצהרות ליכולת של המשתמש לממש אותן (בהתאם לסוג המידע ולכלים
והמתודולוגיה העומדים לרשותו).

( )5בדיקת התמיכה המבוקשת:
o

השירותים המבוקשים נדרשים ומספיקים לביצוע המחקר המבוקש.

( )6קביעת סוג ההסכמה הנדרשת (לפי המלצות הצוות להגדרת הקוד האתי לשימושים במידע):
o

בהתאם לסוג הפגיעה האפשרית במטופלים כתוצאה מחשיפת זהות המידע.

o

בהתאם לרמת הסיכון לזיהוי פרט מתוך המידע כתוצאה מהשימוש במידע.

o

בהתאם למטרת השימוש במידע – לפי המלצות הצוות להגדרת הקוד האתי לשימושים במידע.

o

בהתאם לסוג המשתמש – לפי המלצות הצוות להגדרת הקוד האתי לשימושים במידע.

( )7קביעת אופן הנגשת המידע:
o

החלטה האם להוציא את המידע מהארגון או להנגיש אותו בסביבה מאובטחת ,בהתאם לכללי הרגולציה
ובאופן המבטיח כי לא תתאפשר גישה למידע לגורמים שאינם מורשים.

o

מידע שאינו סטטיסטי יועבר רק לארגון שעומד בתנאי אבטחת המידע שלהלן ורק לאחר חתימה על הסכם
שימוש בנתונים כמתואר בסעיף  4.2במסמך ההמלצות ,הכולל התחייבויות של מקבל המידע לגבי השימוש
בו:


קיום אמצעים טכניים וטכנולוגיים אצל מקבל המידע למניעת זליגה של נתונים.



קיום פרוטוקולים מובנים אצל מקבל המידע לגבי הפעולות במקרה של פריצה למידע.



קיום כלי אבטחה נגד נוזקות במחשבי הארגון (אנטי-וירוס).



קיום מערכת ניטור ובקרה על תעבורת הרשת והגישה למידע אצל מקבל המידע.



העברת המידע תעשה תוך שימוש בשירותים מוצפנים ומאובטחים.



ישנה אבטחה פיזית של המחשבים והמידע אצל מקבל המידע.

רשימת דרישות זו צריכה להתעדכן מעת לעת בהתאם להתפתחויות בתחומי אבטחת המידע והטכנולוגיה.
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נספח ו' -
המלצות צוות
שיתוף הציבור
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המלצות הצוות לשיתוף הציבור בנוגע לשימוש ולשילוב מידע בריאות
בהתאם לכתב המינוי ,הצוות המליץ על תכנית כוללת להיוועצות עם הציבור ,שיתוף הציבור בהתייחס לשימושים משניים
במידע בריאות .תהליך שיתוף הציבור נדרש בשני שלבים ,הן בשלב הראשון של הגדרת הרגולציה והן בשלב השני ,ברמה
השוטפת ,בשגרה.
בהתאם לכתב המינוי ,יוגדרו תהליכי הנגשה ושקיפות של המידע לציבור ,התועלות והסיכונים בשימושים משניים במידע
בריאות ,תהליכי הנגשה ושקיפות של מנגנונים רגולטוריים וטכניים ,הקשורים לשימושים משניים במידע בריאות.
המטרה המרכזית שעמדה בפני הצוות הייתה לגבש מדיניות הסברה ,לייצר שקיפות לציבור בכל הנוגע לתהליכי
השימוש המשני במידע בריאות וליידע את הציבור בנוגע לאפשרות לסרב/להסכים לשימוש במידע אודותיו ,בהתאם
להחלטות שיתקבלו ביתר הצוותים.
בחלק הראשון של הדיונים הוצג לצוות הרקע לשימושים במידע בריאות ,התועלות הגלומות בשימושים המשניים במידע
בריאות ,מפת בעלי העניין השונים ,סקירת המצב הקיים בישראל והסוגיות הרלוונטיות לדיון .הצוות דן במטרות
ובנושאים שבאחריותו.
החלק השני של הדיונים התמקד בתנאים הנדרשים ליידוע הציבור ,בכללם היקף המידע שיפורסם לצורך קבלת החלטה
תקפה ,הערכים הנוגעים לשימושים במידע ומשמעותם עבור הציבור.
החלק השלישי של הדיונים עסק בהבניית עקרונות למהלך הסברה לציבור וליצירת שקיפות ציבורית.
הצוות המליץ למשרד הבריאות לצאת למהלך הסברתי-לאומי :קמפיין שישקף לציבור את המשמעות של שימוש משני
במידע בריאות.
הקמפיין יבהיר מהם שימושים הנעשים בנתונים ויעדכן את הציבור ביחס למידע הנדרש לו לצורך קבלת החלטה
(הסכמה/סירוב) בנוגע לשימוש משני במידע בריאות אודותיו.
מסמך ההמלצות בנוי מארבעה חלקים ממוקדים :
בחלק הראשון (פרקים  1ו )2-מוצגים מהות המהלך לשיתוף הציבור והצורך בשיתוף הציבור כתנאי להרחבת השימוש
בנתוני בריאות.
בחלק השני (פרק  )3מוצגות המלצות בנוגע למהלך הסברתי ליידוע ושיתוף הציבור.
בחלק השלישי (פרק  )4מוצגות המלצות בנוגע לדרכי ותזמון ההסברה לציבור.
בחלק הרביעי (פרק  )5מוצגת המלצת הצוות למשרד הבריאות בנוגע להמשך בירור עמדות הציבור.

אני מודה לחברי הצוות על השתתפותם ותרומתם למהלך.

עינב שימרון
סמנכ"לית הסברה ויחסים בינלאומיים
ויו"ר הצוות
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 .1מהות המהלך
מידע בריאות הוא מידע המאפשר ללמוד על מצב בריאותו של מטופל או על הטיפול הניתן לו .מידע זה נאסף כיום ברובו
במהלך מתן טיפול רפואי .עם התקדמות הטכנולוגיה ,מידע זה נאסף יותר ויותר גם באמצעות אפליקציות ואביזרים
שונים ,שלא כחלק מתהליכי טיפול רפואי .התפתחות כלים לניתוח מידע יצרה הזדמנויות חדשות המאפשרות להפיק ערך
רב מהמידע עבור המטופלים.
שימוש משני במידע בריאות הוא שימוש שנעשה למטרה שאינה חלק מהטיפול הישיר במטופל שהמידע אודותיו ולרוב
נעשה באמצעות ניתוחים סטטיסטיים .השימוש המשני במידע בריאות ,ובפרט מחקרים המבוססים על נתונים ,הם בעלי
חשיבות להצלת חיים ,איתור מחלות ומתן טיפול רפואי מיטבי למטופלים.
משרד הבריאות מעוניין לעודד את השימושים המשניים במידע בריאות על מנת לשפר את הטיפול במטופלים בישראל
ולקדם מחקרים שצפויים לשפר את הטיפול הרפואי ואת בריאות האוכלוסייה ,תוך הקפדה על שמירת האינטרס הציבורי,
החיסיון הרפואי והפרטיות .לכן המשרד מקדם אסדרה של השימושים המשניים במידע בריאות ומגדיר מערכת כללים
והנחיות בנושא.
 .2שיתוף הציבור ויצירת אמון ציבורי כתנאי להרחבת השימוש בנתוני בריאות
מסקר שנערך על ידי הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים 72עולה כי:


 81%מהציבור סבורים כי נדרשת הסכמתם לשם שימוש במידע אודותיהם.



 58%מהציבור סבור כי החקיקה בישראל אינה מסוגלת להתמודד עם התגברות העברת המידע האישי בין הגופים
השונים ,וזאת לעומת  34%הסוברים כי היא מתאימה.



כמחצית מהציבור מדווח כי הוא מוטרד מהאופן בו גופים ציבוריים ופרטיים מגנים על מידע פרטי.



מבין הגופים שנבחנו ,הביטחון הגדול ביותר של הציבור הוא ברופאים ונותני שירותים רפואיים.

בדיוני הצוות הועלה הלך רוח לפיו קיים חוסר אמון בין הציבור למוסדות ציבוריים וארגונים גדולים .היו שטענו לחשדנות
בחברות מסחריות ביחוד בחברות הפארמה ובחברות ביטוח .יחד עם זאת ,נראה כי האמון הציבורי בקופות החולים בנוגע
לשימוש ואבטחת מידע הוא גבוה ביחס לגופים ציבוריים אחרים.
חברי הצוות צופים כי הסוגיה העיקרית הצפויה להדאיג את הציבור בנוגע לשימוש במידע בריאות היא אבטחת המידע
והחשש מדליפתו .הצוות העלה כי השיח הציבורי בנוגע לשימוש במידע שנאסף אגב טיפול רפואי לצורך מטרות שאינן
הטיפול הישיר במטופל ,עשוי להתנהל תוך השוואה להקמת המאגר הביומטרי.
התממה ) (de-identificationהיא תהליך טכני המאפשר להפחית את היכולת לזיהוי מידע .קיימות מספר מתודולוגיות
התממה ,העושות שימוש בשיטות שונות ,לדוגמא :השמטה של עמודה מבסיס הנתונים ,החלפת חלקים של מאפיין אודות
הפרט ,החלפת ערך ספציפי בטווח של ערכים ועוד .לכל שיטת התממה יש יתרונות וחסרונות הבאים לידי ביטוי ברמת
דיוק המידע ,ביכולת להצלבתו עם מידע נוסף ,בתנאי הסף ההכרחיים לשימוש במידע ועוד.
למרות שעיקר השימוש במידע צפוי להיעשות באמצעות נתונים מותממים ,הצוות העלה כי הסוגיה העיקרית הצפויה
להדאיג את הציבור היא אבטחת המידע והחשש מדליפתו או זיהוי פרטים בשל נדירות מצבם (לדוגמא חולה הנזקק
לדיאליזה בישוב קטן).
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בצוות הוצגו דעות שונות בנוגע למידת השקיפות הנדרשת מול הציבור .היו מי שסברו שיש לנקוט שקיפות מלאה וגורפת
מהשלב הראשון ,לעומתם היו שסברו שאין לנקוט שקיפות מלאה בנוגע לשימושים המשניים הנעשים במידע במערכת
הבריאות מחשש לפגיעה בשיתופי פעולה מחקריים ומסחריים .ארגונים מסוימים מעדיפים לפעול בשקיפות מוגבלת על
מנת שלא לחשוף עצמם בפני חוקרים אחרים או גופים מתחרים מהתעשייה ומתוך מערכת הבריאות .כמו-כן עלה החשש
מגורמים ביקורתיים ומתגובת הציבור במקרים של חוסר בהירות.
רוב החברים סברו כי על מנת להגביר את אמון הציבור יש צורך לשתף את הציבור מראשית התהליך .קידום מהלך לאומי
שצפוי להביא להרחבת השימוש במידע אודות הציבור מבלי לייצר שקיפות ציבורית והיוועצות בשלבים מוקדמים עלול
ליצור חשדנות בנוגע לכוונות העומדות מאחורי המהלך וספקולציות אודות הגורמים הצפויים להרוויח ממנו .יש להימנע
מיצירת תחושה בקרב הציבור שלפיה "החלטות מתקבלות ודברים נעשים במחשכים" ויש לנקוט גישה משתפת כלפי
הציבור.
שיתוף הציבור ויצירת שקיפות בשלב מוקדם ככל האפשר ,צפויים להגביר את אמון הציבור במהלך כולו.
הצוות ממליץ כי נוסף על יידוע הציבור ,יש לפעול לשיתוף הציבור כתנאי הכרחי להצלחת המהלך ,כבר בשלב זה של
עבודת צוותי היישום (למשל ,שמיעת עמדות הציבור באמצעות קבוצות מיקוד) .במסגרת שיתוף הציבור יש להציג גם את
הסיכונים האפשריים לפרטיות כתוצאה מהשימוש בנתונים ,אפילו אם הם מזעריים.
שקיפות ציבורית בתהליכי תכנון הרגולציה בנושא צפויה להגביר את אמון הציבור .הידיעה שגורמים שונים מהציבור
נחשפו לתהליך התכנון צפויה להגביר את האמון במהלך ובכך שהרגולציה עוצבה בתהליך תקין ,המוכוון לתועלת הציבור.
על-כן ,מומלץ להציג לציבור את המלצות הועדה ולאפשר התייעצות עם ארגוני חברה אזרחית ,המייצגים את זכויות
המטופלים ואת ההגנה על פרטיות האזרחים ,בנוגע להמלצות הועדה .כמו כן ,מומלץ לידע את הציבור בנוגע לקיומו של
תהליך האסדרה טרם היציאה לדרך.
מניסיון קודם בעולם ,כדוגמת יוזמת  care.dataבבריטניה ,עולה כי אמון הציבור בשימושים הנעשים במידע בריאות על
ידי חברות מסחריות ולמטרות מסחריות נמוך ביחס לאמון שהציבור נותן בשימוש במידע הנעשה על ידי ארגוני
הבריאות ולמטרות הקשורות לשיפור בריאות הציבור .הצוות מניח שהציבור יצפה לקבל תועלת מהשימוש במידע
שנתפס כציבורי במהותו.
 .3המלצה למהלך ליידוע ושיתוף הציבור
כאמור ,על מנת להרחיב את השימוש הנעשה כיום במידע הנאסף במערכת הבריאות ,נדרש מהלך ליידוע ושיתוף הציבור
בנוגע לשימושים הנעשים במידע .יש ליצור מהלך בעל מסר ממלכתי-לאומי שיבהיר לציבור כי המהלך נעשה בצורה
מתוכננת ואחראית.
הצוות ממליץ כי מהלך היידוע והשיתוף יובל על ידי המדינה בשיתוף ארגונים שונים ולא יקודם באופן מבוזר .יש לצאת
מוקדם ככל האפשר למהלך של יידוע הציבור.
מהלך לאומי ליידוע ושיתוף הציבור צריך לממש את היעדים הבאים:
( )1יידוע הציבור בתוכן הנדרש לו כדי להסכים/לסרב לשימוש במידע בריאות באופן מושכל (תועלות וסיכונים).
( )2הגברת המודעות בנוגע לשימושים במידע בריאות למחקרים המבוצעים ע"י אקדמיה וחברות מסחריות.
( )3הגברת המודעות לגבי התועלות המצטברות מהשימוש במידע בריאות וחשיבות הסולידריות החברתית בהקשר
לשימוש במידע בריאות.
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( )4הגברת המודעות לחשיבות שיתוף המידע עם חוקרים וחברות על מנת ליצור את התועלות.
הצוות ממליץ כי משרד הבריאות יוביל את מהלך היידוע ,בכמה צירים במקביל )1( :קמפיין הסברה לאומי בכל ערוצי
המדיה כולל ניו מדיה ( )2הנגשת תכנים ( )3שקיפות מתמשכת.
( )1קמפיין הסברה לאומי בכל ערוצי המדיה
על מנת להגביר את אמון ושותפות הציבור ,יש ליצור קמפיין הסברתי שימחיש לציבור את התועלות הצפויות
כתוצאה מהרחבת השימוש במידע הקיים במערכת הבריאות ויתאר את השינויים הרגולטוריים והאפשרות הניתנת
לציבור לסרב לשימוש בנתוני בריאות אודותיו במקרים שהוגדרו.
הצוות ממליץ על ביצוע קמפיין הסברה נרחב ,תוך שימוש בערוצי תקשורת ומדיות שונות ,כגון:


פרסום חומרי הסברה בארגוני הבריאות.



פרסום במדיה הקונבנציונלית (טלוויזיה ,רדיו ,עיתונות ,אינטרנט וכדומה).



שיתוף ברשתות חברתיות.

במסגרת הקמפיין יש לציין כי הנתונים שעושים בהם שימוש משני הם מותממים ואינם זהים לנתונים שעושים בהם
שימוש לצרכי טיפול .לכן הנתונים שעושים בהם שימוש משני בטוחים יותר .הגברת האמון הציבורי תתאפשר
באמצעות הגברת המודעות והשיח הציבורי בנוגע למטרת המהלך ,לתועלות הצפויות ממנו ולערכים הקשורים במתן
הסכמה או סירוב לשימוש במידע בריאות ,בדגש על חשיבות הסולידריות החברתית ושימוש במידע בריאות אודות
אוכלוסייה רחבה על מנת להגיע לתובנות משמעותיות שיוכלו להביא לשיפור ברפואה ובבריאות.
יש להדגיש כי בעקבות השינויים הטכנולוגיים נוצרו כלי מחקר חדשים המאפשרים מחקרים בנתוני עתק (.)Big Data
מחקרים אלו הם בעלי פוטנציאל רב ליצירת ידע ותובנות חדשות ,לקידום הרפואה ושיטות הטיפול המוענקות
למטופלים .מדובר גם בפיתוח רפואה מותאמת אישית ובשיפור מנגנוני הזיהוי והטיפול במטופלים באמצעות מחקר.
יודגש כי השימוש במידע אודות הפרט הוא לטובת הכלל והתועלות הנוצרות ממנו הן לטובת הכלל ובעלות ערך
לדורות הבאים.
כלל המסרים המועברים במסגרת הקמפיין צריכים להיות פשוטים וברורים .עם זאת ,במסגרת הפשטת המסרים,
אסור להכחיש או להתעלם מהסיכונים האפשריים במסגרת הרחבת השימוש בנתונים ,אפילו אם אלו סיכונים
מזעריים .במסגרת זו ,יש להבהיר כי נושא חיסיון ואבטחת המידע הוא בעל חשיבות עליונה מבחינת המדינה וארגוני
הבריאות ,וכי נבנו מנגנונים שנועדו לשמור על פרטיות המטופלים במסגרת השימוש במידע.
במקביל לקמפיין ההסברה אודות תהליכי השימוש המשני במידע בריאות ,יש להדגיש מסרים הנוגעים לאבטחת
מידע ופרטיות.
( )2הנגשת תכנים
כל המידע והמסרים הנדרשים לצורך קבלת ההחלטה בנוגע להסכמה או סירוב לשימוש במידע ,צריכים להיות זמינים
ונגישים לכל פרט שירצה להיחשף אליהם .יש לחשוב גם על אמצעי פרסום שאינם דיגיטליים ,בשפות שונות ובהנגשה
לאוכלוסיות שונות .במסגרת זו ,יש להבהיר כי הרחבת השימוש במידע בריאות מלווה ברגולציה ובמנגנונים
שהותאמו לשינויים הטכנולוגיים שנוצרים ומאפשרים לשמור על פרטיות המטופלים במהלך השימוש בנתונים
אודותיהם.
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( )3שקיפות מתמשכת
יש לייצר מנגנון המאפשר שקיפות ציבורית מתמשכת בנוגע לשימוש הנעשה במידע ממערכת הבריאות .על המנגנון
לאפשר לציבור לדעת מה הם השימושים הנעשים במידע הנאסף במערכת הבריאות כחלק ממהלך הטיפול הרפואי.
מבלי לפגוע בסודות עסקיים של גורמים מחקריים או מסחריים.
מנגנון השקיפות יכול להתקיים בין היתר באמצעות אתר אינטרנט פומבי המציג לציבור את בקשות השימוש
בנתונים ,את האישורים שניתנו למחקר או את דחיית המחקר וסיבת הדחיה ,ואת תוצאות השימושים והמחקרים
שנעשו בנתונים .זאת מבלי לפגוע בסודות מסחריים של המשתמשים במידע:


בקשות שימוש בנתוני בריאות – יש לחשוף לציבור את בקשות השימוש בנתונים המוגשות לוועדות המאשרות
את השימוש בארגוני הבריאות .במסגרת זו ,יש להציג לציבור את הבקשות שאושרו וגם את אלו שסורבו .הצוות
ממליץ למשרד הבריאות להיוועץ בגורמים הרלוונטיים על מנת לקבוע את מידת ותזמון חשיפת בקשות השימוש
לציבור.



תוצאות השימוש בנתוני בריאות – פרסום תוצאות השימוש בנתונים ממערכת הבריאות יסייע להבנת הציבור
ביחס להרחבת השימוש במידע במערכת הבריאות .הצוות ממליץ לרכז ולפרסם תוצאות מחקרים המבוססים על
נתוני בריאות ממערכת הבריאות בישראל ,בדומה לנהוג בניסויים קליניים פרמקולוגיים .גם בהקשר זה ,על
משרד הבריאות להיוועץ בגורמים הרלוונטיים.



דיווח על פגיעה חמורה באבטחת מידע – יש להגדיר הנחיות לזיהוי מצבים של פגיעה באבטחת מידע שבהם
ארגונים המחזיקים במידע בריאות המאפשר זיהוי של אדם יידרשו לדווח לציבור הרחב על אפשרות הפגיעה
בפרטיות שנוצרה ,כגון במתקפות סייבר חמורות וכדומה.

 .4דרכי ההסברה לציבור
לפי המלצות צוות האתיקה לשימושים משניים במידע בריאות ,צפויה להינתן לציבור זכות לסרב ) (opt-outלשימוש
בנתונים מותממים למטרות מסוימות .נדרש ליידע את הציבור על דרכי הסירוב ולפנות אליו ולבקש את הסכמתו בחלק
מהמקרים.
מומלץ כי יידוע הציבור ובקשת ההסכמה/סירוב לשימוש במידע בריאות יבוצעו במנותק מרגע מתן הטיפול הרפואי.
יחד עם זאת ,צוותים רפואיים ובמיוחד רופאי משפחה צפויים להיתקל בשאלות מצד המטופלים בנוגע לשימוש בנתונים
בעקבות המהלך ההסברתי .לכן ,הצוות ממליץ ליצור מהלך הסברתי למטפלים ,שיאפשר להם להיות מודעים יותר לנושא
וגם לענות על שאלות בסיסיות של מטופלים ולהפנות אותם במקרה הצורך למקורות שבהם ניתן למצוא הסברים נוספים.
הצוות ממליץ ליידע את הציבור בנוגע לאפשרותו להסכים/לסרב לשימוש במידע בריאות ,באמצעות המשאבים
הקיימים במערכת הבריאות ,כגון:


מתן הסברים לציבור באמצעות מוקד "קול הבריאות" של משרד הבריאות .המוקד יוכל ,בין היתר ,להפנות למידע
נוסף באתר האינטרנט או לשלוח הסברים נרחבים נוספים בדואר או בדוא"ל.



הצגת הסבר מפורט באתר אינטרנט מרכזי או באתרי האינטרנט של קופות החולים ובתי חולים.



דפי הסבר  -במסמכים הנשלחים ממילא ע"י קופות החולים.



דפי הסבר  -בעמדות בסניפי קופות החולים ,שכן מאפשר להסתמך על הפיזור הגיאוגרפי של קופות החולים ולהביא
לזמינות פיזית מקסימלית.
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 .5בירור עמדות הציבור
הצוות העלה מספר שאלות להיוועצות עם הציבור באתר ההיוועצות של משרד הבריאות וזכה לתגובות מועטות .למרות
שהתגובות תאמו את הלכי הרוח בצוות ,הצוות ממליץ למשרד הבריאות להמשיך ולברר לעומק את עמדות הציבור בנוגע
לשימוש במידע הנאסף במערכת הבריאות על ידי גורמים שונים.
הצוות ממליץ למשרד הבריאות לבצע מחקר איכותני וכמותי לבירור עמדות הציבור .תהליך בירור העמדות צריך
להיעשות במקביל להגדרת הרגולציה ,על מנת שיתאפשר לתכנן את הרגולציה בהתחשב בעמדות הציבור.
במחקר כאמור מומלץ לבחון את עמדות הציבור בנוגע לסוגיות הבאות:


עמדה כללית ביחס לשימוש במידע בריאות לצרכים מחקריים.



עמדה כללית ביחס לשימוש בנתונים בלתי מזוהים לצרכים מחקריים.



עמדה בנוגע לאבטחת מידע וליכולת לזהות את המידע ,ביחס לנתונים בלתי מזוהים.



עמדה בנוגע למטרות שימוש אפשריות בנתוני בריאות.



עמדה בנוגע לכך שלא ניתן לחזור אל המטופל שנעשה שימוש במידע אודותיו כאשר המידע הוא מותמם.



עמדה כללית לגבי התועלת הרפואית/הכלכלית לאדם הספציפי שהסכים לשתף מידע לגביו.



התנאים והמצבים שבהם הציבור יסכים או יסרב לשיתוף מידע בריאות עם גורמים מחקריים.



עמדת הציבור לגבי שימוש מחקרי בנתונים ע"י גורמים שונים :אקדמיה ומכוני מחקר ,חברות תרופות ,חברות
טכנולוגיה ,סטרטאפים.



מידת השקיפות הנדרשת לציבור לגבי השימושים במידע בריאות והתוכן שהציבור מעוניין בו.



האופן שבו הציבור מעוניין להיחשף לשימוש בנתונים באופן שגרתי.
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נספח א' לצוות שיתוף הציבור  -רשימת חברי הצוות
והמשתתפים בדיונים
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חברי צוות שיתוף הציבור (לפי סדר א-ב):
גב' עינב שמרון ,סמנכ"לית הסברה ויחסים בינלאומיים ,משרד הבריאות – יו"ר
ד"ר שגית ארבל-אלון ,מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי ,משרד הבריאות
גב' דורית גולדמן ,ראש אגף סיעוד ,קופת חולים מאוחדת
מר אורי גורן ,מנכ"ל ,אי-פוכונדר
מר עידו הדרי ,דובר ,מכבי שירותי בריאות
גב' שירלי זילבר ,מנכ"לית לשעבר ,האגודה לזכויות החולה
מר ליאור חורב ,יועץ אסטרטגי
ד"ר שירי טננבאום ,מרכז הסרטן ,המרכז הרפואי שיבא
מר משה מוסקו ,דובר ,לאומית שירותי בריאות
גב' נורית פיינמן ,לשכת הפרסום הממשלתית
מר רועי פלד ,התנועה לחופש המידע
גב' עידית צ'רנוביץ ,מנכ"לית ,פארמה ישראל
גב' מיכל קיזלשטיין ,דוברת ,שירותי בריאות כללית
משתתפים נוספים בדיוני הצוות (לפי סדר א-ב):
עו"ד טליה אגמון ,סגנית בכירה ליועצת המשפטית ,משרד הבריאות
גב' מגי בן מרדכי ,אגף הסברה ויחסים בינלאומיים ,משרד הבריאות
ד"ר נעמה וייס ,בריאות דיגיטלית ,משרד הבריאות
ד"ר בעז לב ,יו"ר הועדה ליישום ההמלצות לשימושים משניים במידע בריאות
גב' שירה לב-עמי ,מנהלת האגף לבריאות דיגיטלית ומחשוב ,משרד הבריאות
גב' אביגיל סמית ,פארמה ישראל
גב' צילה סעדון ,אגף הסברה ויחסים בינלאומיים ,משרד הבריאות
גב' רוני ספיר ,ראש תחום בריאות דיגיטלית וארכיטקטורה ,משרד הבריאות
מר תום ענבל ,ראש סקטור טכנולוגיה ומדעי החיים ,דלויט ישראל
מר דניאל רבינא ,מוביל רגולציה ,בריאות דיגיטלית ,משרד הבריאות
מר דוד רטנר ,דובר ,המרכז הרפואי רמב"ם
גב' סמדר שזו ,אגף הסברה ויחסים בינלאומיים ,משרד הבריאות
פרופ' ורדה שלו ,מנהלת מכון מכבי למחקר וחדשנות ,מכבי שירותי בריאות
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נספח ז' -
המלצות צוות
תמריצים
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המלצות הצוות להגדרת התמריצים לשימוש ולשילוב מידע בריאות
כתב המינוי של צוות התמריצים הגדיר שהצוות יגבש המלצות לגבי מבנה התמרוץ הכלכלי למחזיקי מידע ולמשתמשים
במידע ,תוך העמדת השאת התועלת לציבור כמטרה מרכזית לנגד עיניו .התמריצים יתייחסו הן לשימוש במידע עצמו ,והן
לתוצרי השימוש המשני במידע .כתב המינוי מינה את הצוות להגדיר גם את ההתחייבויות והזכויות הנובעות מהתמריצים.
כתב המינוי הגדיר ערכים שיעמדו בבסיס עבודת הצוות:
 הגברת שיתוף הפעולה הבין ארגוני בישראל בשימושי המידע ותוצריו. יצירת אקו-סיסטם חיובי לשימושים משניים במידע וקידום אקטיבי של שימושים משניים במידע. בחינת אבחנה בין ארגונים ציבוריים ופרטיים. בחינת אבחנה בין ארגונים ישראליים לארגונים מחו"ל. בחינת אבחנה בין זכויות שימוש בתוצרים במערכת הבריאות הישראלית למערכות בריאות בחו"ל. הבטחת השמירה על האינטרס הציבורי לאורך זמן.בחלק הראשון של הדיונים הוצגו לצוות רקע וסוגיות רלוונטיות לדיון :חסמים ליצירת שיתופי פעולה במידע בריאות,
אינטרסים של בעלי עניין שונים במידע בריאות ,תמריצים ורגולציות כלכליות על שימוש במידע רפואי בעולם .בחלק השני
של הדיונים הצוות גיבש חזון מוסכם ,המתאר את מצב העולם שמנגנון התמריצים נועד ליצור .בחלק השלישי של
הדיונים ,הצוות דן בתמריצים האפשריים למימוש החזון.
הצוות קיבל משימה מורכבת ,שדרשה להגיע לפשרות ואיזונים בין בעלי אינטרסים מנוגדים ,שעיקרם :ארגוני הבריאות
רואים עצמם כבעלים של המידע ומעוניינים להבטיח את זכויותיהם לגביו ולגבי תוצריו ,חוקרים וחברות מעוניינים
להרחיב את הגישה שלהם למידע ולשמור על זכויותיהם בקניין הרוחני ורווחים שייווצרו כתוצאה מהשימוש ,גורמי
ממשלה מעוניינים שתוצרי השימוש במידע יוכלו לשפר את הרפואה הניתנת לכלל אוכלוסיית ישראל ושתהליך הפיתוח
יביא לצמיחה והשאת התועלת הכלכלית ממנו ,והציבור הרחב שאודותיו נאסף המידע מעוניין שהשימוש במידע יעשה
לטובתו תוך שמירה על פרטיות וזכויותיו לגבי המידע לא מוגדרות.
בדיוני הצוות מופו מכלול האינטרסים של בעלי העניין השונים בישראל בנוגע לשימושים משניים במידע בריאות ושיתופו,
וכן החסמים לשימוש במידע ולקבלת גישה למידע .מיפויים אלו יכולים לשמש את ארגוני הבריאות ואת המדינה כבסיס
להרחבת השימוש במידע בריאות .המיפויים יכולים לשמש את ארגוני הבריאות לזיהוי חסמים וכשלים בשימוש ובשיתוף
המידע ואת המדינה לבחינת השפעתה של רגולציה על שימושים משניים במידע בריאות .מיפויים אלו מופיעים בפרקים 7
ו 9-בנספח ג' לעבודת הועדה (נספח רקע).
במסמך זה מופיע חזון שהוגדר על ידי הצוות ורשימה של תמריצים אפשריים שיוכלו לסייע למימוש החזון.
הצוות ממליץ למדינה להשקיע בתמרוץ השימוש והשיתוף במידע בצורה נרחבת שתמשך לטווח קצר עד בינוני .ההשקעה
צריכה לייצר בסיס איתן שידחוף את הארגונים להתנהג באופן יעיל יותר ותיצור אינרציה מתמשכת לשימוש ושיתוף
במידע.
יצירת בסיס לשימוש ושיתוף מידע תיצור תמריץ אינהרנטי מתמשך לשימוש במידע .המידע יטויב ויהפוך לאיכותי יותר
ככל שהשימוש בו יגבר והביקוש למידע בריאות בישראל יגבר כתוצאה מהתמריצים .עידוד התחרות בין יצרני המידע
ומתן תמריצים חיוביים מהמדינה כאמור להרחבת השימוש הוולונטרי במידע וקידום שיתופי פעולה נוספים ,יביא
להרחבת שיתופי הפעולה והשימושים במידע ,לשיפור באיכות הרפואה ובדרך זו ייהנה הציבור מתועלות השימוש במידע.
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מנגנון התמרוץ צריך ליצור מעגל המזין את עצמו ,בסיס המאפשר לארגוני הבריאות להפיק תועלת משימוש עצמי במידע
ותועלת ורווחים משיתופי פעולה .ככל ששיתופי הפעולה יגברו יכולות הארגונים ישתפרו והצורך בתמרוץ יתמקד בעיקר
בהגנה משפטית על מעבירי המידע לפי הכללים המוסכמים ובמימון שיתופי פעולה עם גורמים חסרי אמצעים.
כמו כן ,עלה חשש בצוות מפני הסכמי שיתופי פעולה שיתנו מידע בבלעדיות לחברות מסוימות ומפני תיעדוף המשאבים
הנדרשים מצד יצרן המידע להנגשת מידע מתוך אינטרסים לא נאותים.
ההסכמים המסחריים הנוגעים לשימוש במידע צריכים לקחת בחשבון ,בין היתר ,את נקודות אלו.
הצוות לא ראה לנכון לקבל החלטה סופית לגבי יישום התמריצים מבלי שתוצג לו תמונת האסדרה המלאה והמשמעויות
העולות ממנה לבעלי העניין השונים .לכן ,הצוות ממליץ שייפגש שוב לאחר שכיווני האסדרה יתבהרו ויגדיר את המלצותיו
לתמריצים באופן סופי.

אנו מודים לכל חברי הצוות על השתתפותם ותרומתם לתוצר האיכותי המוצג במסמך.

דניאל רבינא

ניר קידר

ראש צוות רגולציה של בריאות דיגיטלית

סמנכ"ל בכיר לתכנון אסטרטגי וכלכלי

מרכז הצוות

יו"ר הצוות
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 .1חזון  -מצב העולם שמנגנון התמריצים נועד לייצר
( )1תוצרי המידע משפרים את הטיפול והשירות הרפואי הניתן לאוכלוסיית ישראל:
•

תוצרי המידע משפרים את בריאות אוכלוסיית ישראל ,תוך לקיחה בחשבון של היסוד המסחרי של צרכני המידע.

•

תובנות מדיניות המופקות מהמידע משמשות את כלל מערכת הבריאות בישראל.

•

השימוש במידע מוכוון לטובת אוכלוסיית ישראל.

( )2ישראל הופכת למובילה עולמית ביצירה והטמעה של תובנות מבוססות מידע בריאות ובמחקר אקדמי מבוסס מידע
בריאות:
•

ישראל הופכת למוקד חדשנות עולמי בבריאות דיגיטלית.

•

חברות מסחריות מסייעות למערכת הבריאות בישראל להפיק תובנות מהמידע ,ומקימות מרכזי מו"פ בישראל.

•

האקדמיה הישראלית הופכת למובילה עולמית במחקרים מבוססי מידע בריאות.

( )3שיתופי פעולה נרחבים משיאים את השימוש במידע:
•

נוצרים ומתרחבים שיתופי פעולה וולונטריים בין ארגוני בריאות ,גופי מחקר ,אקדמיה וחברות מסחריות.

•

קיים תמריץ חיובי משמעותי ,ברמת כל ארגון בריאות ,לאיסוף ,טיוב וניתוח מידע.

•

שיתופי פעולה המבוססים על מידע בריאות נעשים תוך עידוד תחרות בין השחקנים השונים ,במקביל לשימושים
מסוימים שמוכוונים ברמה הלאומית.

•

הנגישות של האקדמיה וגופי מחקר למידע מתרחבת ומביאה להפקת תובנות ותוצרים ,התורמים לבריאות
אוכלוסיית ישראל.

החזון מתאר סביבה חדשנית במערכת הבריאות ,המאפשרת פיתוח ובחינה יעילים ומהירים של קשת פתרונות רחבה,
ותומכת בהטמעת הפתרונות המוצלחים במערכת הבריאות בישראל .יצירת סביבה כזו תאפשר לאקדמיה והתעשייה
בישראל לשתף פעולה באופן הדוק עם מערכת הבריאות ולייצר פתרונות לצרכי מערכת הבריאות הישראלית ולשווקים
אחרים בעולם .החיבור בין המידע הקיים במערכת הבריאות לאקדמיה ,לסביבה היזמית ולצוותים הרפואיים ,הוא
המפתח למימוש יתרונותיה של ישראל .החיבור יאפשר להפוך את ישראל לאלטרנטיבה תחרותית רבת משקל עבור שחקני
חדשנות עולמיים בתחום הבריאות הדיגיטלית (מדינות ,חברות ,חוקרים ומשקיעים).
המידע בארגוני הבריאות הוא ייחודי ודורש עבודת טיוב ופרשנות מצד ארגון הבריאות על מנת לאפשר להשתמש בו באופן
מיטבי .לכן ,הנחת היסוד של הצוות למימוש החזון היא שמידע הבריאות ימשיך להישמר בארגוני הבריאות ובמקביל
יקודמו יוזמות לשיתופי פעולה לאומיים ,שישיאו את השימוש במידע .יש להימנע מהגדרה מראש של מידע המיועד למאגר
לאומי ומידע שאינו מיועד למאגר לאומי ,על מנת למנוע מצב שבו מידע שיועבר למאגר הלאומי יהיה באיכות ירודה ביחס
ליתר המידע ,שבו תתקיים תחרות על איכות המידע.
מימוש החזון מצריך השקעה בלתי מבוטלת באמצעים שונים שיאפשרו להרחיב את הגישה למידע הנאסף במערכת
הבריאות לגורמים נוספים .על מנת להרחיב את הגישה למידע ,נדרש להתגבר על חסמים וליצור סביבה המעודדת שימוש
במידע ,שיתופי פעולה וחדשנות.

146

כיווני פעולה למימוש החזון
יצירת סביבה לשימוש ולשיתוף מידע בריאות ,המקדמת פיתוח תוצרים מבוססי מידע ע"י ארגוני בריאות אקדמיה
ותעשיה ,תתאפשר באמצעות פעולה בכמה צירים במקביל:
(א) פיתוח סביבת נתונים עמוקה ,מאובטחת ונגישה( ,ב) שינוי תפיסתי לגבי מטרת שיתופי הפעולה המחקריים( ,ג) הגברת
התחרות( ,ד) הרחבת שיתופי הפעולה במידע( ,ה) הגברת העיסוק של האקדמיה והתעשייה בתחומי הבריאות הדיגיטלית
(ו) הגדרת רגולציה מאפשרת( ,ז) שימור והגברת התמריץ הקיים לשימוש במידע.
 .1.1פיתוח סביבת נתונים עמוקה ,מאובטחת ונגישה
עוצמתה של המהפכה הדיגיטלית נובעת בעיקר מהיכולת לייצג ולנתח את מצב המטופל וסביבתו באופן מערכתי על פני
זמן .הנגשת מידע זה (הכולל היסטוריה רפואית ,מידע מסנסורים ,מידע גנומי ומידע אדמיניסטרטיבי) באופן יעיל ,מהווה
את הפתח המרכזי לקידום פיתוח פתרונות ופרקטיקות פורצות דרך בתחום.
ביטחון מידע ושמירה על פרטיות – יש לפתח בארגוני הבריאות יכולת גבוהות לאבטחת מידע ולהטמיע בהם שימוש
בכלים טכנולוגיים המאפשרים להתמים את המידע ולבקר אחר השימושים השונים הנעשים בו .בנוסף ,יש לקדם הסכמים
בין ארגוניים ,המאפשרים למשתמשים גישה למידע מכמה ארגונים ,בכפוף להתחייבויות מוגדרות מראש לשמירה על
פרטיות .הסכמים ויכולות אלו צריכים להתאים לנהוג בעולם ,כדי לא לייצר חסמים בפני יצירת שיתופי פעולה
בינלאומיים.
סטנדרטיזציה ואיכות המידע – יש לקדם סטנדרטיזציה במערכת הבריאות שתאפשר לעשות שימוש משמעותי במידע
הנאסף במאגרים השונים .הסטנדרטים צריכים להיקבע מתוך בחינה של המצב בעולם ,על מנת לאפשר לארגונים
ישראליים להתחרות בגופים שונים בעולם ועל מנת לאפשר לישראל להיות  beta siteעבור חוקרים וחברות המעוניינים
להגיע לתובנות בעלות משמעות בינלאומית.
הגדלת היקף המידע הנגיש והיכולת לקשר סוגים שונים של מידע – יש להגביר את יכולות ארגוני הבריאות לאיסוף
מידע באופן אלקטרוני ,להנגיש אותו לגורמים חיצוניים ולקשר אותו עם סוגים שונים של מידע ,מתוך מערכת הבריאות
ומחוץ לה.
 .1.2שינוי תפיסתי לגבי מטרת שיתופי פעולה מחקריים
לעיתים גורמים שונים במערכת הבריאות מתייחסים לשיתופי פעולה עם האקדמיה והתעשייה כדרך להשאת משאבים.
זוהי תפיסה מוטעית לגבי משמעות ואופי שיתוף הפעולה בין עולמות המו"פ והרפואה ,אשר חלק ניכר מהתועלות בו באות
לידי ביטוי בטווח בינוני וארוך ולא בהכרח מדידות מבחינה כלכלית.
יכולתה של מערכת הבריאות להתחדש תלויה במידה רבה ביכולתה לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם העולם היזמי ,לייבא
יכולות טכנולוגיות אל עולם הרפואה ולתרגם אותן לפרקטיקה רפואית פורצת דרך .מרבית ארגוני הבריאות הגדולים
בעולם פועלים כדי למשוך יזמים וחברות לפעול יחד איתם לחידוש המערך המקצועי והאופרטיבי שלהם .יתר על כן,
הרחבת הנגישות למידע צפויה להשפיע באופן חיובי על האקו-סיסטם העוסק בשימוש חדשני במידע בריאות ,למשוך
השקעות זרות לישראל ,להביא לגידול בתוצר ולגזור פירות שכלל הציבור יוכל ליהנות מהן.
יש ליצור סביבה תומכת חדשנות בארגוני הבריאות ,שאינה בדלנית ומעודדת אותם להשתתף בתהליכי הפיתוח של מספר
רב של יוזמות ורעיונות ,בשיתוף האקדמיה והתעשייה ,מתוך הבנה שרק חלק קטן מהיוזמות יספקו בסופו של דבר ערך
משמעותי .שיתופי הפעולה יסייעו למקד את היוזמות לצרכי המערכת ולבנות אותן בהתאמה לצרכי ארגוני הבריאות
הישראליים .על מנת להגביר את התמריץ לשימוש במידע ,נדרש להגביר את היכולת של ארגוני הבריאות להטמיע ולבחון
במהירות וביעילות כלים חדשניים ,המפותחים באמצעות שימוש במידע .יש לייצר תהליכים סדורים שבהם יעילות
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טכנולוגיות חדשניות נבחנת על מנת לצור ערך הן ליזמים בהוכחת היכולת והן לארגוני הבריאות בהרחבת שירותי הרפואה
המתקדמים הניתנים בהם.
 .1.3הגברת התחרות
שוק מידע הבריאות בישראל מתקיים בין מספר מצומצם של שחקנים ,שפיתחו יכולות שימוש מתקדמות במידע .על מנת
להגביר את האטרקטיביות של ישראל בזירה הבינלאומית ,נדרש להגביר את התחרות בשוק מידע הבריאות הישראלי.
כלומר ,להגדיל את מספר השחקנים בשוק יצרני המידע ,באופן שיגדיל את מעגל יצרני המידע שהתעשייה והאקדמיה
יוכלו לפנות אליהם .באופן זה ,ייווצר שוק יותר משוכלל שבו יצרני המידע מתחרים ביניהם על צרכני המידע .יש לקדם
תחרות בין ארגוני הבריאות לגבי איכות המידע והשימושים הנעשים בו ,באופן המשמר את התמריץ לאיסוף וטיוב המידע.
התחרות תעודד את הרצון לאסוף סוגי מידע נוספים ,לקודד סוגי מידע חדשים ,לטייב את המידע באופן שמאפשר להפיק
ממנו תובנות וכן להתקשר עם גורמים חיצוניים כגון אקדמיה ותעשייה על מנת להפיק ממידע תועלת.
יש לאפשר לשחקנים חלשים בעלי פוטנציאל (כמו קופות החולים הקטנות ובתי חולים גדולים) להפוך לגורמים בעלי
משמעות בשוק זה .נדרש לייצר פלטפורמות לשיתופי פעולה בין שחקנים ,שיאפשרו לשלב מידע מסוגים שונים וליצור ערך
מוסף ,שיגביר את יכולתם של שחקנים קטנים להתחרות ביצרני המידע הגדולים.
על מנת להגביר את התחרות ,יש לבחון מחדש את הרגולציה החלה על הקניין הרוחני הנוצר בתהליכי מו"פ בבתי החולים
הממשלתיים .המגבלות החלות על בתי החולים הממשלתיים כיום ,מציבות אותם בעמדה המקשה על יכולתם להתחרות
בבתי החולים הלא ממשלתיים ,מה שמצמצם את התחרותיות של השוק .כמו כן ,יש לתמרץ שיתוף מידע בין קופות
החולים הקטנות ,להן אין בתי חולים ,עם בתי חולים שאינם בשליטת קופות אחרות ,על מנת לייצר מאגרי מידע גדולים
ואיכותיים יותר ,הכוללים מידע רב הן מהטיפול בקהילה והן מהטיפול בבית החולים .תמרוץ זה יכול להיעשות באמצעות
מנגנונים הקיימים ברשות החדשנות כגון תוכניות מאגד ואיגוד משתמשים.
מיקוד התמריצים בהגברת התחרותיות יגרום לארגוני הבריאות להתחרות על ההתקשרות עם צרכני המידע ויגביר את
היעילות שבה התקשרויות אלו מתבצעות .כתוצאה ,ארגוני הבריאות יידרשו להציע לצרכני המידע ערך מוסף .התוצאה
המרכזית של התחרות תהיה שחרור חסמים בתהליך ההתקשרות עם ארגוני הבריאות ,הגדרה ברורה ושקופה של כללי
ההתקשרות על ידי ארגוני הבריאות ושוק יציב יותר לאורך זמן.
 .1.4הרחבת שיתופי הפעולה במידע
בעידן ה ,Big Data-ככל שהשימוש במידע נעשה בנתונים רבים יותר וממקורות מגוונים יותר ניתן להגיע לתוצאות
חדשניות יותר ומדויקות יותר .לכן ,על מנת להשיא את התועלת מהמידע ,יש להרחיב ככל הניתן את שיתופי הפעולה בין
בעלי העניין .בנוסף ,שיתופי פעולה בין גורמים שונים מאפשרים למצות את היתרונות של כל אחד מהם ל"שלם הגדול
מסך חלקיו" .ארגוני בריאות מחזיקים במידע ייחודי ובניסיון טיפולי ,האקדמיה מחזיקה בידע ייחודי וביכולות אנליטיות
ייחודיות ,והתעשייה מחזיקה ביכולות פרקטיות מתקדמות .שילוב היכולות האלו יאפשר לכל אחד מבעלי העניין ליצור
ערך מוסף.
בנוסף ,הרחבת שיתופי הפעולה בין ארגונים קטנים תגביר את יכולתם להתחרות מול גורמים חזקים בשוק המידע ולייצר
ערך ייחודי ,שיכריח את הגורמים החזקים להתייעל ולייצר ערך ייחודי משל עצמם .באופן זה ,הגברת שיתופי הפעולה
תתמרץ את יצרני המידע לשפר את איסוף וטיוב המידע ואת יכולות השימוש בו.
באופן זה ,שיתופי הפעולה ייצרו בסיס יציב ומתמשך לקידום השימוש המשני במידע במערכת הבריאות ולהפקת תועלת
ממנו.
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 .1.5הגברת העיסוק של האקדמיה והתעשייה בתחומי הבריאות הדיגיטלית
הגברת נגישות מידע בריאות צפויה להביא לזינוק בביקוש לאנשי מקצוע בעלי ידע בתחום ה ,Data Science-הרפואה
וטכנולוגיות שונות הקשורות לבריאות דיגיטלית .על מנת לאפשר למצות את מלוא הפוטנציאל בתחום ,יש צורך להגדיל
את ההשקעה בתחומי הבריאות הדיגיטלית באקדמיה ,לייצר תשתיות מתאימות למחקרי  Big Dataבאקדמיה ולייצר כח
אדם תומך מתאים בישראל .ההשקעה תביא גם להגדלת מספר החוקרים בתחום בישראל ,שיוכלו להשתמש במידע
ולהפיק ממנו תובנות עבור האקדמיה וגורמים אחרים.
חלק מחברי הצוות סברו כי המדינה יכולה להציע הטבות לחברות גלובליות שיעבירו את מרכזי הפיתוח שלהם לישראל,
על מנת לייצר שיתופי פעולה בינלאומיים ,שיגבירו את השימוש במידע בישראל וישיאו את התועלת ממנו לארגוני
הבריאות ומטופליהם .תמרוץ האקדמיה והתעשייה בישראל לעיסוק בתחום הבריאות הדיגיטלית צפוי לייצר בה מקבץ
של שחקנים משמעותיים ברמה הגלובאלית שימשוך גורמים בינ"ל נוספים העוסקים במו"פ בתחומי הבריאות.
 .1.6הגדרת רגולציה מאפשרת
היעדר בהירות רגולטורית פוגע במוכנות של יצרני המידע לשתף אותו עם גורמים נוספים ולכן מונע מגורמים מסחריים
לייצר התקשרויות עם יצרני המידע .הסדרת תהליכי השימוש במידע והגדרת כללי שימוש ברורים תהווה זרז משמעותי
ליצירת שיתופי פעולה במידע .היבטים מרכזיים שהסדרתם תתרום בהקשר זה הם :דרישות אבטחת מידע ,דרישות
לשמירה על פרטיות המידע ,כללים לאישור ולתעדוף השימושים השונים במידע וכללים ברורים לשיתוף מידע בין ארגונים
לצרכי שימוש משני .ניתן להגדיר ברגולציה חסינות משפטית שתחול על יצרן מידע שישתף מידע באופן השומר על כללי
הרגולציה.
חלק מחברי הצוות סברו כי הרגולציה צריכה להגדיר תהליכי אישור מוסדרים ,הוגנים ,שקופים ומהירים לקבלת גישה
למידע עבור גורמים חיצוניים לארגון .הרגולציה צריכה להגדיר קבועי זמן סבירים להשלמת תהליך הבקשה והגישה
למידע ,מנגנון ערעורים חיצוני לארגון שיבטיח כי ההחלטה לגבי אישור הגישה לנתונים נעשית באופן ראוי ,ומנגנוני
שקיפות שיאפשרו לזהות מצבים שבהם יצרן מידע מסרב להעניק גישה למידע לגורמים מסוימים מסיבות שאינן
מוצדקות.
על מנת לפתור את בעיית האינפורמציה של צרכני המידע ,יש להגדיר כללים ברגולציה שייצרו שקיפות לגבי סוג ואיכות
המידע הקיים בארגוני הבריאות השונים .באופן זה ,צרכני המידע יוכלו לבחור באופן מושכל את הארגון שהם מעוניינים
ליצור איתו שיתוף פעולה ,היעילות והתחרותיות בשוק מידע הבריאות תגבר .ניתן למשל ,להנגיש קטלוג עדכני המרכז את
המידעים השונים הקיימים בארגונים ,מבלי לפגוע ביכולת הארגונים להגן על סודות מסחריים.
הרגולציה צריכה להיות מינימלית ככל האפשר ולמנוע הכבדה ,שאינה נדרשת ,על התהליכים הכרוכים בשימוש במידע .יש
להימנע ככל הניתן מלפגוע ביכולתם של גורמים מחקריים לקבל גישה למידע וביכולת של ארגוני בריאות לעבוד עם
גורמים מסחריים על מנת להפיק תועלת רפואית מהמידע .על מנת ליצור יתרון לישראל מול גורמים נוספים בעולם ,יש
לאפשר תהליכים מהירים של אישור והתקשרות.
מומלץ לבחון כיצד ניתן לצמצם את הנטל הרגולטורי הקיים סביב תהליכי האישור של ניסויים במידע גנטי ותהליכי
ההתקשרות עם בתי החולים הממשלתיים לצורך מסחור ידע.
 .1.7שימור והגברת התמריץ הקיים לשימוש במידע
יש לשמור על היכולת של ארגון האוסף מידע או עושה שימושים משניים במידע להפיק ממנו ערך בריאותי וכלכלי .הארגון
שאסף את המידע השקיע משאבים ניכרים באיסופו וטיובו ויש לשמר את המוטיבציה של הארגון להמשיך ולהשקיע
משאבים נוספים בכך .התועלת ממידע הבריאות נוצרת בזכות השימוש בו שנעשה על ידי צרכני המידע ,יש לשמר את
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התמריץ הקיים שלהם להפיק תועלת ממידע ישראלי ולהגיע לתובנות שישמשו את אוכלוסיית ישראל .התמריץ לשימוש
במידע הוא אינהרנטי וכולל את הרצון להגיע לתובנות מחקריות פורצות דרך וליצור ערך כלכלי באמצעות המידע.
ככלל ,הזכויות בקניין הרוחני ,התמלוגים וזכויות השימוש בתוצרי המידע צריכים להיקבע בין יצרן וצרכן המידע.
התערבות רגולטורית במסחור תוצרי המידע צפויה לפגוע במוטיבציה להשתמש במידע ולהרתיע יצרני מידע מלהנגיש
מידע.
עם זאת ,בתחומים מסוימים התערבות רגולטורית בהסכמים מסחריים עשויה לתרום ליכולת לקיים שיתופי פעולה ,כגון
באמצעות הגבלת היכולת של יצרני המידע להעניק בלעדיות לשימוש בנתונים שנאספו כחלק מטיפול רפואי שוטף לצרכנים
מסוימים ובכלל זה בלעדיות לארגון הבריאות שאסף את הנתונים .כמו כן ,הרגולציה צריכה למנוע מצבים שבהם קיים
סיכון שהתקשרות של ארגון בריאות עם גורמים מסחריים תשפיע על הטיפול הניתן בארגון .למשל ,למנוע העדפה של
ארגון הבריאות לשימוש בתרופה או אביזר רפואי של חברה מסויימת ,כחלק מהסכם שבו החברה מקבלת גישה למידע של
ארגון הבריאות.
חלק מחברי הצוות סברו שבמקרים מסוימים יש מקום להתערבות בשיקול דעת יצרני המידע ,במידה וסבור הרגולטור
כי התקבלה החלטה שאיננה עומדת במתחם הסבירות .חברי צוות אלו הציעו לבחון אפשרות להסדרת מנגנון ערעורים
(בדגש על בקשות גישה לנתוני בריאות מצד סטרטאפים ואקדמיה) ולהסדרת פיקוח על מחירים .בהקשר זה ,חלק מחברי
הצוות סברו שיש לבחון את השוני בין שותפות של יצרן וצרכן מידע לצורך הפקת תוצרים משותפים ,לבין מתן גישה
לנתונים כשירות לצרכן מידע.
לעמדת חברי צוות אחרים ,הרגולציה צריכה רק לתת קווים מנחים לגבי הליך אישור שיתוף המידע בארגון הבריאות,
בהתייחס לנושאי פרטיות ואבטחת מידע בלבד וזאת מבלי לפגוע בעצמאות הארגון (ובידולו מארגונים אחרים) וללא
שהרגולטור ישים את שיקול דעתו לפני שיקול דעתו של ארגון הבריאות .חברי צוות אלו הציעו לשמר את זכותו של
ארגון הבריאות שייצר את המידע להיות הסמכות הסופית בנוגע לשיתופי פעולה אלו ,מתוך הבנה שלארגון קיימים
אינטרסים ראויים ומשמעותיים בקשר עם שיתוף המידע (כגון בין היתר :ניהול משאבים ,סודות מסחריים ,שמירה על
מוניטין ,חשיפה משפטית ועוד).
ראוי שהציבור שתרם את המידע לארגוני הבריאות ייהנה מהשימוש במידע .בהקשר זה ,הצוות צופה שהאינטרס של
ארגוני הבריאות להגדיל את רווחיהם לטובת הטיפול בציבור והזמינות של טכנולוגיות טיפול חדישות ,ישיא את התועלת
של הציבור מהסכמי שיתוף פעולה בין מערכת הבריאות לאקדמיה ולחברות מסחריות .הרחבת הנגישות למידע ,צפויה
להשפיע באופן חיובי על האקו-סיסטם העוסק בשימוש חדשני במידע בריאות ,למשוך השקעות זרות לישראל ,להביא
לגידול בתוצר וליצור פירות שכלל הציבור יוכל ליהנות מהן.
לכן ,חלק מחברי הצוות חשבו כי ראוי ליצור מודל שיבטיח שהתועלת מהמידע תחזור למטופלים .מודל כזה יכול להתייחס
לזכויות השימוש בתוצרים ,באופן שלא ידכא את התחרות והתמריץ לחקור את המידע ולייצר הסכמים מסחריים
הכוללים שימוש במידע .חלק מחברי הצוות ציינו כי על המדינה לפעול במסגרת זו למניעת היווצרותם של פערים גדולים
באיכות הטיפול הרפואי הניתן בארגוני בריאות ציבוריים בעקבות השימוש המשני במידע.
 .2הימנעות מעיסוק בבעלות על המידע
ניתן לחשוב על חמישה גורמים פוטנציאלים שעשויים לדרוש זכויות בעלות על המידע :המטופל ,המטפל הישיר ,הארגון
שמעסיק את המטפל ,הציבור (או המדינה) וגורמים שונים שסייעו באיסוף המידע ובטיובו.
המידע המזוהה הפרטני שייך לפרט שהוא אודותיו ,אך הבעלות על מאגרי מידע ,על מידע אגרגטיבי ועל מידע שהושמטו
ממנו פרטים מזהים אינה ברורה באופן אבסולוטי והתפיסות לגביה חלוקות באופן מהותי.
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הצוות לא הגיע לתמימות דעים לגבי שאלת הבעלות על סוגי המידע השונים ונמנע מקבלת החלטות בנושא.
עם זאת ,הצוות הסכים כי גורמים המפיקים תוצרים באמצעות ניתוח מידע צריכים להחזיק בקניין הרוחני שנוצר
במהלך ניתוחו .במידה והתוצרים נוצרו בשיתוף פעולה בין כמה גורמים ,חלוקת הבעלות והרווחים תיקבע ביניהם
באמצעות הסכם משפטי ,כנהוג היום.
חלק מחברי הצוות סברו כי יש מקום להתערבות של הרגולטור בהסכמים כאמור ,במקרים חריגים בהם הוא סבר כי
שיקול הדעת אותו הפעילו הגורמים לא עמד במתחם הסבירות (ובכלל זאת ,באמצעות מנגנון ערעורים ומנגנון פיקוח על
מחירים).
 .3מנגנוני תמרוץ אפשריים
הצוות מציע רשימה של תמריצים אפשריים ,שיסייעו לעודד את ארגוני הבריאות להרחיב את השימוש במידע ואת שיתופי
הפעולה במידע .לאחר שהתמונה הרגולטורית המלאה תתבהר ,הצוות ייפגש שוב על מנת לגבש המלצה ממוקדת
לתמריצים הנדרשים להרחבת השימוש והשיתוף במידע.
מנגנוני התמרוץ צריכים לעודד זרימה רב-צדדית של מידע שתשרת את כלל מערכת הבריאות ,לעודד את קיצור תהליכי
האישור וההתנעה של שיתופי פעולה מצד יצרני המידע ,להביא לחלוקת נטל העלויות והפיתוח בין ארגונים ,לייעל את
העברת המידע בין ארגונים ,למנוע כפילויות בדיווח/שיתוף ,ולהגביר את היכולת לקבל מידע שמקורו בחולה ( Patient
.)Generated Data
התמריצים צריכים להינתן כדי להשיג שתי מטרות( :א) הגדלת התועלת שיראה ארגון הבריאות מהשיתוף בנתונים
ובמידע; (ב) הקטנת העלויות שיהיו לארגון הבריאות על מנת לאפשר את השיתוף (הן עלויות ראשוניות לבניית תשתיות
מתאימות ,והן עלויות שוטפות) והקטנת הסיכון שיראה הארגון משיתוף כזה.
חלוקת התמריצים בין הארגונים צריכה להתבצע בהתאם ליכולות הקיימות של הארגונים .יצרני המידע זקוקים
לתמריצים שונים מאלו הנדרשים לצרכני המידע .כמו כן ,ארגונים שיש להם יכולות מתקדמות יזדקקו לתמריצים שונים
מאשר ארגונים שאין ביכולתם יכולות טכנולוגיות ,ארגוניות או מחקריות בתחום .התמריצים צריכים להתמקד בהגברת
התחרות בין ארגוני הבריאות על השימוש במידע ועל יצירת שיתופי פעולה .יש ליצור דיפרנציאציה בתמריצים הניתנים
עבור שיתופי פעולה עם סוגים שונים של ארגונים לפי סוג התועלת לציבור משיתוף הפעולה והתמריץ הקיים ליצרן המידע
לביצוע שיתוף הפעולה .יש להימנע למשל ממצב שבו התמריץ לשת"פ עם חברה מסחרית יהיה זהה לתמריץ לשת"פ עם
חוקר מהאקדמיה הפועל לשם מחקר בסיסי.
הצוות ממליץ למדינה להשקיע בתמרוץ השימוש והשיתוף במידע בצורה נרחבת שתמשך לזמן קצר ובינוני .ההשקעה
צריכה לייצר בסיס איתן שידחוף את הארגונים להתנהג באופן יעיל יותר ויצור אינרציה מתמשכת לשימוש ושיתוף
במידע.
יצירת בסיס לשימוש ושיתוף מידע תיצור תמריץ אינהרנטי מתמשך לשימוש במידע .המידע יטויב ויהפוך לאיכותי
יותר ככל שהשימוש בו יגבר והביקוש למידע בריאות בישראל יגבר כתוצאה מהתמריצים.
מנגנון התמרוץ צריך ליצור מעגל המזין את עצמו ,בסיס המאפשר לארגוני הבריאות להפיק תועלת משימוש עצמי במידע
ותועלת ורווחים משיתופי פעולה .ככל ששיתופי הפעולה יגברו יכולות הארגונים ישתפרו והצורך בתמרוץ יתמקד בעיקר
בהגנה משפטית.
התמריצים צריכים להינתן לגורמים השונים בעבור עמידה ביעדים מוגדרים מראש ובני מדידה .התמריצים צריכים
להינתן עבור הרחבת שיתופי הפעולה של ארגונים עם גורמים חיצוניים ,באמצעות מדידת היקף שיתופי הפעולה ,בדגש על
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שיתופי פעולה מחקריים העוסקים בשיפור איכות הטיפול או בניהול מיטבי של מערכת הבריאות .בנוסף ,בארגונים
שיכולותיהם מוגבלות ,התמריצים צריכים להתמקד גם ביצירת תשתיות ותהליכים להגברת איסוף ,הכנה והנגשה של
מידע למחקר.
התמריצים צריכים להינתן רק לגורמים העומדים במחויבויות רגולטוריות ,וביניהן :הגישה למידע ניתנה רק למשתמשים
בעלי כישורים מתאימים ,נבדקה התאמה בין שאלות המחקר למידע המבוקש ,נותני ומקבלי הגישה למידע עמדו
בקריטריונים של אתיקה רפואית ומחקרית וכו' .ארגונים שיסרבו לבקשות גישה למידע שדורשות השקעה זניחה מצדם
בטענה ששאלת המחקר לא חשובה או חיונית לא יזכו לקבל תמריצים.
להלן מתוארים מנגנוני תמרוץ אפשריים להרחבת השימוש והשיתוף במידע בריאות בישראל ,בחלוקה לפי מטרות
התמרוץ .המנגנונים המתוארים הם וולונטריים ,חיוביים ויאפשרו לשמר מוטיבציה לשיתוף ושימוש במידע בהינתן
הרגולציה שתקבע.
 .3.1פיתוח סביבת נתונים עמוקה ,מאובטחת ונגישה
תמריצים לפיתוח תשתיות בארגוני הבריאות יאפשרו ליצור סביבת נתונים עמוקה שתהווה בסיס לאקו-סיסטם המעודד
את השימוש והשיתוף .על מנת לפתח סביבה כזו ,יש צורך בתמרוץ בניית ושימוש בתשתיות טכנולוגיות בארגוני הבריאות.
התשתיות ישפרו את האיסוף ,השימוש ,האבטחה וההנגשה של נתונים לצורך שימוש משני ובדגש על שימושים מחקריים.
תמריצים אלו צריכים להיות מוכוונים קודם כל לארגונים הקטנים שלהם אין יכולת להרים תשתית באופן עצמאי ,על
מנת לייצר שוק.
( )1ביטחון מידע ושמירה על פרטיות
יש לתמרץ את ארגוני הבריאות והאקדמיה להקמת ושימוש בתשתיות טכנולוגיות המגנות על המידע ועל פרטיות
המטופלים .התמריצים צריכים לעודד את הארגונים ליצור סביבות מחקר מאובטחות ויכולות התממה מתקדמות.
.i

תמרוץ שימוש בתשתיות טכנולוגיות להנגשת נתונים – יש לתמרץ הקמת תשתיות הנגשת מידע מאובטחות,
כמו חדרי מחקר וירטואליים ,שיאפשרו להנגיש את המידע בסביבה מבוקרת ומפוקחת .יש לתמרץ את השימוש
בכלי תחקור שונים שיאפשרו לבקר בדיעבד את השימושים שנעשו במידע ובהמשך גם בזמן אמת .המדינה
יכולה לפתח או לרכוש כלים כאלו ולהנגיש אותם לארגוני הבריאות או לתמרץ ארגוני בריאות להשתמש בכלים
כאלו .יכולת הבקר ה על השימוש תאפשר להבטיח כי הוא נעשה בהתאם לנהלי אבטחת המידע של ארגוני
הבריאות ושהמידע אינו מועבר לגורמים בלתי מורשים .לכן היא תגביר את המוכנות של ארגוני הבריאות לשתף
מידע.

.ii

הגדרת כללים להתממה ותמרוץ העמידה בהם – יש להגדיר כללים לאומיים מחייבים להתממה של מידע
בריאות ולתמרץ את השימוש בכלים טכנולוגיים המאפשרים להתמים נתונים .המדינה יכולה להנגיש מנועי
התממה לאומיים עבור ארגוני הבריאות או לתמרץ את השימוש בכלי התממה בארגוני הבריאות.

( )2סטנדרטיזציה ואיכות המידע
גופים מרכזיים מאפשרים לייצר סטנדרטים אחידים ,לבחון את איכות המידע טרם השימוש בו ולגשר על פערים
קיימים במידע .73באמצעות סטנדרטיזציה ,המדינה יכולה לתרום באופן משמעותי ליכולת לקשר את נתוני הבריאות
בישראל לצרכים מחקריים .קיימות שלוש אפשרויות בנות יישום לקידום סטנדרטיזציה במערכות המידע במערכת
הבריאות (ניתן לשלב ביניהן):

73
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.i

תמרוץ באמצעות כלים וולונטריים – פרסום הנחיות לסטנדרטים לאומיים לקידוד המידע ושמירתו .ארגוני
בריאות שיבצעו התאמות במערכות המידע בהתאם לסטנדרטים יתוגמלו בתמריצים שונים.

.ii

השקעה לאומית להטמעת סטנדרטים אחידים – המדינה תממן התאמות והטמעה של קידוד אחיד במערכת
הבריאות .מדובר במהלך משמעותי הכרוך בהשקעה עצומה במשאבים .בין היתר ,תידרש התאמה של כל
המסכים בהם קיים שימוש בשפת סימול (כל מסך הכולל אבחנות ,פרוצדורות ,תרופות וכיו"ב) במערכות
קליניות ,במערכות התחשבנות ,במערכות לוגיסטיות ובמערכות תומכות-החלטה .ידרשו גם התאמה של כל
הדוחות המסתמכים על מושגים ספציפיים בשפת הסימול ,התאמת מערכות ה BI-הארגוניות והלאומיות,
התאמת תשתיות ארגוניות של קטלוגים ונתונים ועוד .הטמעה על פי חלופה זו תצריך השקעה בהדרכות,
בפעילות הטמעה שוטפת ובקרה שוטפת.

.iii

מנוע תרגום לאומי – כל ארגון ימשיך לקודד את המידע בטרמינולוגיה הייחודית שלו והמדינה תיצור מנוע
תרגום נתונים לאומי .מנוע כזה מפותח כיום על ידי משרד הבריאות ויאפשר לתרגם את המידע כאשר הוא עובר
בין הארגונים לטרמינולוגיה אחידה .חסרונה של חלופה זו הוא בכך שבהמרה בין קידודים צפויה ירידה באיכות
המידע.

( )3הגדלת היקף המידע הנגיש והיכולת לקשר סוגים שונים של מידע
ארגונים נוטים לחסום את הגישה למידע שברשותם גם בעקבות חשש מאיבוד שליטה על הנעשה עם הנתונים .יצירת
סביבות מאובטחות ומבוקרות להנגשה ולקישור של נתונים (בניגוד להעברת נתונים) יאפשרו לשחרר את החסם הזה
לשיתופי פעולה .סביבות אלו מאפשרות למשתמשים מחוץ לארגון לצפות ולחקור את הנתונים של הארגון מבלי
שיעזבו את שרתי הארגון ולקשר אליהם נתונים ממקורות נוספים.
לשם כך ,ניתן להשתמש בתשתיות פיזיות כמו חדר המחקר בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שדורשות מהמשתמש
להגיע אל הארגון ,או להשתמש בסביבות מחקר וירטואליות המאפשרות גישה מרחוק למידע למספר רב של
משתמשים בו זמנית .תשתיות מחקר וירטואליות נמצאות בשלבי הקמה מתקדמים במשרד הבריאות ובמכבי שירותי
בריאות ומתוכננות לקום בשירותי בריאות כללית.
הצוות ממליץ לתמרץ את השימוש בתשתיות שיאפשרו להשתמש במידע בריאות בישראל בסביבות מחקר
וירטואליות  .המדינה יכולה לתמרץ בשני אופנים את השימוש בסביבות מחקר כאלו ,יחד עם הנגשת כלים טכנולוגיים
באמצעותם לגורמים שמשאביהם מוגבלים:
.i

הנגשת תשתית לאומית לשיתופי פעולה במידע – משרד הבריאות מקים בימים אלו תשתית מתקדמת לשימוש
בכלי  Big Dataבסביבות מחקר וירטואליות .התשתית נועדה לשפר את יכולת המחקר בנתונים .תשתית זו
מתאימה במיוחד לגורמים בעלי משאבים מוגבלים .ארגוני בריאות יוכלו להנגיש את המידע שברשותם בכמויות
גדולות באמצעות התשתית לחוקרים חיצוניים .המידע יעבור התממה על גבי התשתית ויונגש לחוקרים יחד עם
כלי אנליזה מתקדמים .משתמשים שירצו ,יוכלו לטעון מידע ממספר מקורות בתהליך מאושר ומבוקר ,ולהצליב
אותו באמצעות התשתית .המשרד לא ישתמש בנתונים ללא הסכמת הארגון שהעביר את הנתונים לתשתית.
באופן זה ,ארגונים שאין ברשותם תשתית טכנולוגית מתאימה יוכלו להנגיש את הנתונים שלהם למחקר
בסביבה מאובטחת ומתקדמת ולהצליב את המידע שברשותם עם מקורות מידע נוספים.

.ii

תמרוץ הקמת תשתיות מחקר וכח אדם בארגוני בריאות – כיום ,קיימות תשתיות מחקר במספר מצומצם של
ארגוני בריאות .תמרוץ הקמתן של תשתיות מחקר בארגוני בריאות נוספים תגביר את יכולתם להנגיש נתונים
ולהתחרות מול הארגונים שהתקדמו בתחום .הקמת תשתיות בארגונים תאפשר מהירות גבוהה יותר לביצוע
תהליכי הנגשת המידע לעומת האפשרות הראשונה ,אך תדרוש השקעת משאבים גדולה במיוחד .תמרוץ העסקת
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כח אדם הנדרש להנגשת הנתונים תפחית את העלויות הכרוכות בעלויות ההנגשה ותרחיב את יכולת הנגשת
הנתונים על ידי ארגוני הבריאות.
 .3.2שינוי תפיסתי לגבי מטרת שיתופי פעולה מחקריים
יש להגדיר ברגולציה כי מותר לשתף נתוני בריאות למטרות מחקריות ולהגדיר הגנות משפטיות מתאימות ליצרני וצרכני
מידע בריאות שעומדים בכללים שיוגדרו (בדגש על אופן הגנת הפרטיות ואבטחת המידע) .שינוי זה יגביר את המוכנות
של ארגוני בריאות לקדם שיתופי פעולה מחקריים המבוססים על מידע שנאסף כחלק מטיפול רפואי.
בהינתן רגולציה כאמור ,יתאפשר שינוי אמיתי בהתנהלות הארגונים ובתפיסת שיתופי הפעולה המחקריים במערכת
הבריאות דורש פעולה בשני כיוונים במקביל ,שיביאו לקידום וייעול הרפואה הניתנת בהם .כיוון אחד הוא הגברת יכולות
מסחור הידע בארגונים באופן שיאפשר להם לנצל באופן מיטבי את המשאבים העומדים לרשותם באמצעות שיתופי
פעולה .כיוון שני הוא יצירת מסלול מהיר לקידום השימוש במידע על ידי גורמים מחוץ לארגון ולבחינת תוצאות השימוש
בשטח (.)Proof Of Concept
יש לתמרץ את ארגוני הבריאות לפתח יכולות מסחור ידע ולמדוד את כמות הפיתוחים והפיילוטים שארגון בריאות ביצע
בשיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים .התמרוץ צריך להינתן עבור שיתופי פעולה שנועדו לענות על מטרות ונקודות כשל של
מערכת הבריאות או של הארגון .התמרוץ צריך להינתן עבור שיתופי פעולה עם גורמים שעשו שימוש במידע של הארגון
כשלב מקדים לפיילוט ,ועבור פיילוטים או הטמעות סופיות של המוצר שפותח.
הרחבת שיתופי הפעולה תדחוף את ארגוני הבריאות להגדיר תהליכים מובנים לזיהוי הזדמנויות ,לפיתוחן ומינופן לכדי
מוצרים או תהליכים בעלי ערך .הניסיון שייצבר ישפר את תהליכי ההתקשרות בארגוני הבריאות ויביא לנגישות גבוהה
יותר של המידע עבור האקדמיה והתעשיה .כתוצאה ,יצטמצם הצורך להיכנס למו"מ ממושך בכל התקשרות ותגדל
היכולת של מערכת הבריאות להוביל פרויקטים המערבים קישור מידע באופן יעיל ופשוט .מנגנון התמרוץ צריך לקדם את
יכולות ארגוני הבריאות גם בהיבטים אלו.
באופן זה ,מערכת הבריאות תפתח יכולת ייחודית לשמש כ Beta Site-עבור מו"פ בבריאות דיגיטלית ותייצר ערך מוסף
ייחודי משמעותי ,שיאפשר לה להתחרות במערכות בריאות בעולם על השקעות בתחום.
 .3.3הגברת התחרות
ארגוני בריאות רבים אינם עוסקים כיום בהנגשת מידע בריאות לגורמים חיצוניים ולכן התחרות בתחום היא מוגבלת .על
מנת לפתח את התחרות בין הארגונים ,התמריצים צריכים להתחלק בין הארגונים תוך התחשבות במצב הקיים ובחסמים
של הארגונים השונים בפני הנגשת המידע שברשותם .התמריצים צריכים להתמקד בארגוני בריאות בעלי פוטנציאל להפוך
לשחקנים משמעותיים ,בדגש על קופות החולים הקטנות ובתי החולים ,כולל תמרוץ שיתוף מידע ביניהם על מנת לייצר
מאסה קריטית של מידע שתוכל להתחרות במידע הקיים בארגונים שכבר עוסקים בתחום.
יש לתמרץ את אלו באמצעות הנגשת כלים טכנולוגיים ומימון לתקופות מוגבלות ,שיאפשרו להם להקים ולבסס יחידות
מחקר ומידע ,וכן לאסוף מידע איכותי באופן אלקטרוני ולהשתמש בו באופן משמעותי יותר .במקביל ,יש לתמרץ את
ארגוני הבריאות לחקור ולעשות שימוש בעל ערך במידע שברשותם ,באופן שישפר את השירות הרפואי הניתן למטופליהם.
התמרוץ צריך להינתן מתוך ראייה לאומית ולהתבסס על עמידה ביעדים מוגדרים מראש.
הרחבת השימוש שהארגונים עושים במידע תגביר את יעילותם ותביא לטיוב משמעותי במידע שברשותם .ככל שהשימוש
הפנים ארגוני במידע יתרחב ,הארגונים יוכלו לצבור ניסיון משמעותי הנדרש לצורך הנגשת הנתונים בהיקפים גדולים
לחוקרים חיצוניים .ככל שהארגונים יצברו ניסיון הקשור להנגשת נתונים ,הם יוכלו לשפר וליעל את תהליכי הכנת
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הנתונים לצורך מחקר .תמרוץ הארגונים להנגיש את המידע שברשותם יביא לצבירת ניסיון הקשור בהתקשרות עם
האקדמיה והתעשייה .הניסיון יביא לשיפור וזירוז תהליכי ההתקשרות ,והעלויות הקשורות להנגשת המידע ירדו
בארגונים אלו.
ירידת עלויות ההתקשרות תמשוך צרכני מידע נוספים ותביא לצבירת ניסיון נוסף ,במעגל המזין את עצמו .ככל שהניסיון
של הארגונים בהנגשת הנתונים יגבר ,הארגונים יחלו להתחרות על יצירת ערך מוסף ייחודי עבור החוקרים .ארגונים
יפתחו מידע בתחומי מומחיות ייחודיים ,יציעו שירותים נלווים לביצוע מחקרי נתונים ,יפתחו יכולות ייחודיות לפיתוח
מוצרים וכדומה.
תמרוץ הארגונים שאינם משתמשים באופן משמעותי כיום במידע הנמצא ברשותם ,ייצר שוק תחרותי ויגרום ליצירת ערך
מוסף ייחודי בארגוני בריאות בישראל ,שיאפשר להם הן להתחרות גם מול השוק הבינלאומי והן להגביר את שיתופי
הפעולה.
 .3.4הרחבת שיתופי הפעולה במידע
על מנת להרחיב את שיתופי הפעולה במידע ,יש לנקוט במספר מהלכים במקביל .יש להגדיר מבחני תמיכה ותמריצים
וולונטריים עבור שיתופי פעולה שנכון לקדם ברמה הלאומית ,במקביל יש לייצר בסיס ותשתיות מאפשרות להרחבת
שיתופי הפעולה בין ארגונים .תמריצים אלו יינתנו בין היתר לארגוני הבריאות שכבר כיום בחרו להשקיע ממשאביהם
לטובת החזון של קידום החדשנות והרפואה וזאת למרות הגירעונות התקציביים.
( )1מבחני תמיכה
שיתופי הפעולה מצריכים מארגוני הבריאות השקעת משאבים הנדרשים להכנת המידע ולעיתים גם לייעוץ וליווי
שוטף של תהליך הניתוח והפרשנות של המידע או לגיוס מטופלים לצורך מחקר קליני נלווה .תהליכים אלו נעשים
עבור כל שיתוף פעולה באופן פרטני ואינם מתקיימים ברמה כוללנית או בהשקעה חד פעמית.
על מנת להגביר את התחרות בשוק ,יש להגדיר מבחני תמיכה שיביאו לשיפור באיכות המידע וביכולות לשתפו עם
גורמים חיצוניים לצרכי מו"פ ומחקר אקדמי ,בארגוני בריאות בעלי יכולות מוגבלות בתחום .על מנת להרחיב את
שיתופי הפעולה גם מצד ארגוני בריאות בעלי יכולות מתקדמות ,ניתן להגדיר מענקים שיינתנו לארגונים שיבצעו
מספר גדול במיוחד של שיתופי פעולה ויצליבו נתוני בריאות ממקורות שונים לצרכי מחקר ,באופן יחסי לכמות
המטופלים שלהם ולתקציבם .המענקים צריכים להינתן עבור עמידה ביעדי שיתוף פעולה מוגדרים עם גורמים בעלי
משאבים מוגבלים שהפיקו ערך מהמידע ,בדגש על חוקרים באקדמיה וסטרטאפים ומחקרים שבוצעו תוך הצלבת
מידע ממספר ארגוני בריאות .ניתן למשל למדוד את כמות שיתופי הפעולה של מכוני מחקר בארגוני הבריאות עם
האקדמיה ,לפרסם את הרכב שיתופי הפעולה שיצאו לפועל בתקופה (למשל ,לפי סוג מחקר וגורם חיצוני חוקר) ולתת
מענקים לאלו שיצרו את המספר הרב ביותר של שיתופי פעולה אקדמיים ביחס לגודלם או שעמדו ביעדים שהוגדרו
מראש לשיתופי פעולה כאלו.
( )2הנגשת תשתיות לאומיות
במקרים רבים אין לארגוני בריאות קטנים יכולות לייצר את התשתיות המחקריות הנדרשות על מנת להפיק ערך
משמעותי מהמידע שברשותם .ארגונים קטנים וחסרי יכולות עשויים להישאר מאחור בכל הקשור למינוף הערך
ממידע הבריאות .השימוש בכלי  Big Dataדורש מומחיות והתמקצעות של כוח אדם בניהול מאגרי המידע ותהליכי
העיבוד ,הטיוב ,האחזקה והשימוש המחקרי במאגרי מידע .הצוות המקצועי צריך להכיר את המערכים ,השימוש בהם
ומגבלותיהם .ידע זה מאפשר לנהל תהליכי שיתוף מידע שקופים ,יעילים וחסכוניים הרבה יותר .הידע מאפשר
להמשיך לפתח את התשתית ,לתחזק אותה לאורך זמן ומאפשר לשרת טוב יותר גופים וחוקרים חיצוניים בצורה
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"גמישה" ( )agileהרבה יותר .הנגשת תשתיות לאומיות למחקר מבוסס נתוני בריאות תאפשר לארגוני הבריאות
להתגבר על חסם זה.
.i

תשתית למחקר נתוני בריאות – תשתית ה Big Data-המוקמת במשרד הבריאות תהיה זמינה לשימוש כלל
ארגוני הבריאות וצפויה להוות תמריץ לארגונים שאין ברשותם יכולות מתקדמות לחקר נתונים .התשתית
תאפשר לארגונים להשתמש בכלים המתקדמים ביותר לאבטחה ,התממה וניתוח נתונים ,מבלי שיידרשו
להשקיע בהקמת תשתיות טכנולוגיות או בפיתוח כח אדם מחקרי.

.ii

תשתית לקישור והצלבת נתוני בריאות – התשתית במשרד הבריאות תוכל לשמש את ארגוני הבריאות להצלבה
וקישור של נתוני בריאות ונתונים אחרים מארגונים מסוגים שונים .ארגונים המעוניינים לקשר מסדי נתונים
יוכלו להעביר אותם לתשתית של משרד הבריאות ולקבל אותם בחזרה כמסד מאוחד ומותמם .באופן זה
יתאפשר לקשר מסדי נתונים של ארגונים שונים מבלי שהארגונים ייחשפו למידע מזוהה מארגונים אחרים.
הארגונים יוכלו לבחור להשתמש במסד המאוחד בסביבה מאובטחת במשרד הבריאות שתוקם בנפרד מיתר
סביבות המחקר ומאגרי המידע במשרד לשימושם בלבד.

( )3מסלולי התקשרות ייחודיים לשימוש במידע למטרות שאינן מסחריות
יש לפתח מסלול התקשרות עיקרי של הסכמי מסגרת בין ארגוני בריאות לבין מוסדות אקדמיים ומוסדות מחקר
למטרות שאינן מסחריות .במסלול זה יחתמו הסכמים בין ארגוני בריאות ומוסדות אקדמיים ,אשר מסדירים את
נושאי התשלום בעבור השימוש ואת נושאי הקניין הרוחני .ההסכמים כאמור לא יאפשרו למוסדות בלעדיות על
הנתונים לשום פרק זמן ,ולפיכך יוכל ארגון בריאות להגיע להסכמים עם כמה מוסדות במקביל .הסכמים כאלו יוכלו
להיות כלליים או סביב נושאי מחקר ממוקדים יותר ולגבי בסיסי נתונים חלקיים.
ניתן להגדיר מסלולי התקשרות נוספים שיאפשרו גישה לנתונים במחיר עלות לחוקרים בודדים ממוסדות אקדמיים
או רפואיים המעוניינים לקבל גישה לנתונים הקיימים בארגוני הבריאות מבלי למסור את הנתונים לגורמים נוספים.
מסלולים אלו יוכלו לשמש חוקרים מהאקדמיה ומשתמשים מארגוני בריאות המעוניינים להשתמש במידע להגדרת
מדיניות בריאות (הפקת ניירות עמדה ,עבודת מטה וכדומה) או למחקר אקדמי .באופן זה ,חוקרים יוכלו לקבל גישה
נוחה למידע בעלות הוגנת ,ארגוני בריאות יוכלו להפיק ערך משיתוף הפעולה המחקרי והציבור ירוויח מפרסומים
מדעיים המקדמים את הרפואה ואת הניהול של מערכת הבריאות.
( )4שקיפות
יש להגדיר תהליך אחיד ,שקוף ,הוגן ויעיל של אישור מחקר ,כולל הגדרת סמכויות הגורם המאשר .בהתאם ,חלק
מחברי הצוות סברו שיש להגדיר ברגולציה( :א) קבועי זמן סבירים להשלמת תהליך הבקשה והגישה למידע
(ב) מנגנון ערעורים חיצוני לארגון שיבטיח כי ההחלטה לגבי אישור הגישה לנתונים נעשית באופן ראוי (ג) מנגנוני
שקיפות שיאפשרו לזהות מצבים שבהם יצרן מידע מסרב להעניק גישה למידע לגורמים מסוימים מסיבות שאינן
מוצדקות.
השקיפות בנוגע לקבלת ההחלטות ולהיקף הפעילות יכולה להוות תמריץ להרחבת שיתופי הפעולה .על מנת להגביר
את שיתופי הפעולה של ארגוני בריאות עם אקדמיה וסטרטאפים ,ניתן למדוד ולפרסם את היקפי שיתופי הפעולה של
ארגוני בריאות שנעשו עם האקדמיה ,חוקרים מארגוני בריאות אחרים או סטרטאפים .ניתן למדוד את כמות
המחקרים שהתבצעו במסלול זה ,את כמות החוקרים שקיבלו גישה או את כמות המאמרים שפורסמו בעקבות
שיתופי הפעולה .ניתן גם לתת מענקים לארגונים שיראו שיפור בנושא ,שיעמדו ביעדים מוגדרים מראש או שיצטיינו
בו לאורך זמן .המדידה והמענקים ייצרו תחרות בין מכוני המחקר בארגוני הבריאות ויהוו תמריץ להנגשת נתונים
לחוקרים חיצוניים .כמו כן ,מנגנון של שקיפות ייצר תמונת מצב על החסמים שקיימים בשוק.
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( )5מנגנונים לשיתוף פעולה
על מנת לקדם חקר שיתופי פעולה בנושאים שונים ,ניתן להשתמש במנגנונים קיימים של הרשות לחדשנות (כמו
חממות טכנולוגיות ,תכנית מגנ"ט ,מאגד ,איגוד משתמשים וכד') ,המאפשרים למספר ארגונים להתאגד למטרות
מסוימות .במידת הצורך ,ניתן לבצע בהם התאמות מסוימות ,הנדרשות בין היתר כדי להתאים את המנגנונים למספר
גדול של שותפים.
כלים אלו מאפשרים להבנות פרויקטים של שיתוף פעולה וולונטרי בין גורמים מתחומים שונים ,למען מטרות
משותפות ,תוך חלוקת הסיכון הכרוך בפיתוח בין הארגונים השונים .המנגנונים מתמרצים את שיתוף הפעולה
באמצעות מענקים כספיים ,פטור מהחזר תמלוגים למדינה ,ושמירה על זכויות הקניין של השותפים השונים בידע
המקורי שלהם ובתוצרים.
.i

שירותי תיווך וולונטריים בין ארגוני בריאות לצרכני מידע – חלק מחברי הצוות סברו כי יש לשקול הגדרה של
גוף לאומי שיעודד חדשנות ופתיחות בארגוני הבריאות ,יחזיק בקטלוג שקוף ועדכני של סוגי המידע הקיימים
בארגונים השונים ויציע שירותי תיווך בין מחזיקי המידע למבקשי המידע .חלק מחברי הצוות סברו שיש להקים
מספר גופים כאלו כדי למנוע היווצרות מונופול .חוקרים שלא יפעלו מתוך הסכם מסגרת וסטרטאפים שיעבדו
עם גוף כאמור יקבלו סיוע בתהליך ההתקשרות עם ארגוני הבריאות וכלים הנדרשים לניתוח המידע.
הגוף יצבור ניסיון ,יכיר את המידע הקיים בארגונים השונים ויאפשר לצרכנים להתגבר על פערי האינפורמציה.
הגוף יכיר את המידע שיש לארגונים השונים ,את שחקני המפתח בכל ארגון וכן את אופן ההתקשרות עם ארגוני
הבריאות השונים ויקל על תהליך ההתקשרות של חוקרים וסטרטאפים.
התוצאה תהיה שיפור משמעותי ביכולת של ארגונים המחזיקים במידע לייצר שיתופי פעולה עם גורמים
מחקריים .ארגוני בריאות שיצטרפו לגוף יקבלו גישה נוחה לכמות רבה של גורמים מחקריים ,שתקל ותסדיר
את קבלת בקשות הגישה למידע.
אותו גוף גם יוכל לסייע לארגונים להביא למודעות ולהכשיר לבבות בצוות שלהם לגבי החשיבות של שיתוף
מידע והכנסת חדשנות ,לספק הכשרות לארגוני הבריאות בנוגע לשיתופי פעולה עם חברות הזנק וכדומה.

.ii

מאגר מידע לאומי שיועבר אליו מידע באופן וולונטרי – תשתית ה Big Data-במשרד הבריאות יכולה לאפשר
הקמת מאגר לאומי שארגוני בריאות יוכלו להזין אליו נתונים בסטנדרטיזציה אחידה אחת לתקופה .באופן זה
הארגונים יקבלו גישה לתשתיות מתקדמות של אבטחה ,פרטיות וכלי מחקר בנתונים .חוקרים יקבלו גישה
למידע מהמאגר בתשלום סביר ויתחייבו להנגיש את תוצרי השימוש במידע לארגונים שתרמו את המידע –
בחינם או במחיר מסובסד ,בהתאם לסוג התוצר .במידה ויהיו רווחים מהשימוש במידע במאגר ,הם יתחלקו בין
הארגונים שתרמו את המידע ,בנוסחה ידועה מראש .בכל מקרה ,גם במאגר לאומי תידרש גמישות בהסכמים
מסחריים עם צרכני המידע ויש להימנע מהגדרה של נוסחה קבועה להסכמים כאמור.

( )6הגנה משפטית על ארגון הנותן גישה למידע
חסם משמעותי ליצירת שיתופי פעולה במידע הוא החשש של ארגונים מאחריות על השימוש שיעשה במידע על ידי
המשתמש .ניתן לבחון אפשרויות שונות של חסינות משפטית לארגון הנותן גישה למידע ,כדי להסיר את החששות
הכרוכים במתן הגישה .בתנאי שמוסר המידע עמד בכל כללי הרגולציה.
ניתן להחתים גורמים חיצוניים לארגון מוסר הנתונים ,המשתמשים במידע ,על התחייבויות שונות הנוגעות לשימוש
במידע ,כמו התחייבות לשמירה על פרטיות המידע ,למניעת העתקתו וזליגתו לצד שלישי וכדומה.
ניתן לקבוע ברגולציה ובהסכמי שיתופי הפעולה שהאחריות על השימושים הנעשים במידע היא של הגורם שמקבל
גישה למידע בלבד .כלומר ,מקבל הגישה יהיה אחראי במקרה של תוצאות שגויות במהלך ניתוח המידע או במקרה של
פגיעה בפרטיות המטופלים שתיגרם כתוצאה מהגישה שקיבל למידע.
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הצוות ממליץ כי לצד הסייגים המשפטיים הנעשים בכל מקרה בחוזי ההתקשרות בין ארגוני הבריאות לגורמים
חיצוניים ,תוגדר רגולציה רשמית שתסדיר את נושא ההגנה על משתף ו/או מוסר המידע עם גורם חיצוני ,באופן שבו
תוסר האחריות מארגון הבריאות בשל המידע שמסר ו/או השימושים השונים שנעשו במידע זה .אמירה ברורה זו של
הרגולטור תהווה מנוף משמעותי מאוד לקידום שיתופי פעולה בתחום השימוש המשני במידע בריאות.
 .3.5הגברת העיסוק של האקדמיה והתעשייה בתחומי הבריאות הדיגיטלית
הצוות ממליץ למשרדי הבריאות ,האוצר ,הכלכלה ,רוה"מ וגורמים רלוונטיים נוספים לקדם את תחום הבריאות
הדיגיטלית בישראל כמהלך אסטרטגי לאומי שלם .כחלק מכך ,הצוות ממליץ למדינה לעודד ולתמוך בפיתוח ארגונים
מקדמי חדשנות ,הכשרת כח אדם הנדרש בתחום וקרנות הנדרשות לקידום תחום הבריאות הדיגיטלית בישראל.
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נספח א' לצוות התמריצים  -רשימת חברי הצוות
והמשתתפים בדיונים
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חברי צוות התמריצים (לפי סדר א-ב):
מר ניר קידר – סמנכ"ל בכיר לתכנון אסטרטגי וכלכלי ,משרד הבריאות – יו"ר
עו"ד טליה אגמון ,סגנית בכירה ליועצת המשפטית ,משרד הבריאות
מר יובל אדמון ,אגף אסטרטגיה ,המועצה הלאומית לכלכלה
רו"ח יובל אלון ,מנהל מחלקת דיווח חשבונאי ,שירותי בריאות כללית
גב' שירה ארנון ,עוזרת בכירה לראש מינהל הרפואה ,משרד הבריאות
מר רועי בן משה ,ראש אגף תקציבים ,קופת חולים מאוחדת
ד"ר עדי ברנדר ,ראש אגף למאקרו-כלכלה ומדיניות ,בנק ישראל
עו"ד מיכל גורן מילר ,מטה ישראל דיגיטלית
ד"ר אורלי ויינשטיין ,ראש החטיבה למרכזים רפואיים ממשלתיים ,משרד הבריאות
גב' רויטל טופר ,סמנכ"לית לפיקוח על קופות החולים ושב"ן ,משרד הבריאות
פרופ' עמרי ידלין ,נשיא ,המכללה האקדמית ספיר
גב' נטע יונה ,מנהלת תחום תכנון ,אגף תקציבים ,משרד הבריאות
גב' אתי כהן-אדר ,מנהלת מחלקת כלכלה ופיתוח עסקי ,מכבי שירותי בריאות
ד"ר צחית סימון-תובל ,המחלקה לניהול מערכות בריאות ,אוניברסיטת בן גוריון
מר שלמה פשקוס ,רכז מו"פ והשכלה גבוהה ,אגף תקציבים ,משרד האוצר
ד"ר אייל צימליכמן ,סמנכ"ל איכות ,המרכז הרפואי שיבא
גב' עידית צ'רנוביץ ,מנכ"לית ,פארמה ישראל
מר מתן רטנר ,יועץ למשנה למנכ"ל ,משרד הכלכלה והתעשייה
פרופ' ורדה שלו ,מנהלת מכון מכבי למחקר וחדשנות ,מכבי שירותי בריאות
משתתפים נוספים בדיוני הצוות (לפי סדר א-ב):
גב' אריאלה אדיג'ס-תורן ,אגף לפיקוח על קופות חולים ושב"ן ,משרד הבריאות
מר יותם בן שטרית ,ממונה תחום תקצוב מאקרו ופיתוח פיזי ,הועדה לתכנון ותקצוב
ד"ר לאוניד בקמן ,מייסד ומנהל בכיר במכון הישראלי לחדשנות
פרופ' יעקב גינדין ,יו"ר הועדה לפיתוח בינלאומי של ארגון INTERRAI
מר עמיחי גרינוולד ,יועץ למשנה למנכ"ל ,משרד הכלכלה והתעשייה
ד"ר נעמה וייס ,בריאות דיגיטלית ,משרד הבריאות
פרופ' גדי חודיק ,מנהל מחלקת אפידמילוגיה וחקר בסיסי-נתונים ,מכבי שירותי בריאות
ד"ר בעז לב ,יו"ר הועדה ליישום ההמלצות לשימושים משניים במידע בריאות
ד"ר רונית סגל-הירשברג ,מנכ"ל תאגיד הבריאות (קרן מחקרים) ומנהלת אגף כלכלה ושיווק ,מרכז רפואי רמב"ם
גב' רוני ספיר ,ראש תחום בריאות דיגיטלית וארכיטקטורה ,משרד הבריאות
מר רני פלוטניק ,מינהל לתכנון אסטרטגי וכלכלי ,משרד הבריאות
גב' אפרת פריזיאן ,אגף תקצוב ,הועדה לתכנון ותקצוב
ד"ר ענבר צוקר ,המרכז לבקרת מחלות ,משרד הבריאות
מר איתי קלטניק ,אגף לפיקוח על קופות חולים ושב"ן ,משרד הבריאות
מר דניאל רבינא ,מוביל רגולציה ,בריאות דיגיטלית ,משרד הבריאות
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