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 ציר מנהליםתק

 הזדקנות לאור וגוברים מצרכים הולכים הנובעים, רבים אתגרים מול צבתינ הבריאות מערכת

 למחסור המובילה קשה תקציבית מצוקה לצד, הכרונית ועלייה בשיעור התחלואה האוכלוסייה

 המשאבים אתגר, בעולם ציבוריות בריאות למערכות בדומה. רפואי אדם ובכוח במשאבים

    .שבר לנקודת המערכת את להביא מאיים לשירותים הגובר הביקוש מול אל החסרים

 מעצבת מחדש תהליכים ומייצרת מודלים, שלמות תעשיות סודמשנה מהי הדיגיטלית המהפכה

 והתקשרות המידע אמצעי, הבריאות בתחום. למשתמשים חדשים, הנותנים ערך עסקיים

 הרפואה: כולה המערכת מתנהלת ושב האופן את המשנות ,דרמטיות תמורותמחוללים 

ולגורם  והופך לשותף מוביל למרכז עובר המטופל ;יותר ואפקטיבית אישית למותאמת הופכת

 תהליכים; מטופללרבות ל, שונים לגורמים מידע מנגישה הזמינה הבריאות מהפכת; מרכזי

ולמניעה לזיהוי  המערכתי עובר והפוקוס משאבים פחות הרבה עם יותר שיספקו כך מעוצבים

החל על כל מרכיביה,  מחלות מגיעות לשלב כרוני מתמשך. מערכת הבריאותבטרם העוד 

עם,  המשתנ –מיסודותיה האנושיים והארגוניים, דרך תהליכי העבודה ועד לערוצי הטיפול 

 .תתמורובעקבות, ועבור ה

ותים כלים ויושמו שיר במערכת הבריאות בישראלשונים גופים בבשנים האחרונות פותחו 

מיישום  הושגדיגיטליים, שניתנו כמענה לצרכים נקודתיים ובדרך כלל דחופים. הערך המוסף ש

בתחום הבריאות הדיגיטלית  בין המובילות נחשבת ישראל -השירותים משמעותי. נכון להיום 

 .בואולם רחוקה בצורה משמעותית מהפוטנציאל הטמון 

 משרד ידי על תכנון, שהתבצע תהליך שלהיא תוצר  דיגיטלית לבריאות הלאומית התכנית

 מאמץ -" ישראל דיגיטלית"מיזם מ כחלק גובשה התכנית .2015הבריאות במהלך שנת 

ולעידוד "( הדיגיטליים הכלים)" והתקשורת המידע וכולל למינוף טכנולוגיות מתמשך ממשלתי

 חייה שיפורל, הממשלתיים בשירותים מדרגה קפיצת לאפשר חדשנות במגזר הציבורי, על מנת

 הבריאות של חשיבותה הבנת מתוך כנית הלאומית גובשההת .ישראל מדינת כלל אוכלוסיית של

אסטרטגי, מערכתי  מענה לתת והצורך בהגברת האפקטיביות במערכת הבריאות הדיגיטלית

 .חדשנות ומקדמת מעודדת דיגיטלית סביבה בעיצוב שיסייע, וכולל

 הקרובות בשנים דרמטיים שינויים לבצע הבריאות תמערכ שעל הבנה מתוך גובשה תכניתה

 הדרך היא היצור פונקציית י לעמוד במטרות שהציבה בפני עצמה, תוך הבנה ששינויכד

 נדירה הזדמנות מהווה הדיגיטליים הכלים שילוב .הבריאות במערכת איזון על לשמור היחידה

 של יכולתה על צפוי להשפיער אש, המערכת קברניטי בפני העומד ,הכלים בארגז מרכזי ומרכיב

 . הבאים בעשורים ואיכותיים אפקטיביים בריאות שירותי לספק הבריאות מערכת

 :ישראלהאוכלוסייה בהוגדר מתוך ציפייה להטמעת השינויים לטובת בריאות חזון התכנית 

קפיצת מדרגה במערכת הבריאות שתאפשר הפיכתה לבת קיימא, מתקדמת, חדשנית, "

ת באופן מתמיד, על ידי מינוף מיטבי של טכנולוגיות המידע והתקשורת מתחדשת ומשתפר

 "העומדים לרשותה, למען שיפור הבריאות לכלל אוכלוסיית ישראל.

הבריאות 

הדיגיטלית תהווה 

נדבך מרכזי בקידום 

מערכת מטרות 

  הבריאות

מערכת הבריאות 

ניצבת מול אתגרים 

 משמעותיים

המהפכה 

הדיגיטלית מביאה 

לתמורות במערכות 

 הבריאות בעולם 

התמורות כבר 

מתרחשות באופן 

נקודתי במערכת 

 הבריאות בישראל

התכנית מהווה 

מענה אסטרטגי 

יע בעיצוב שיסי

סביבה דיגיטלית 

וחדשנית במערכת 

 הבריאות

חזון התכנית 

הלאומית לבריאות 

 דיגיטלית
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 מקביל:מטרות, שיקודמו ביחד ו מס'על מנת לממש את חזון התכנית, נקבעו 

 .מתקדמת ולבריאות לחדשנות לאומית תשתית הקמת .1

 .הבריאות במערכת תחדשנו של ותפיסה שיח קידום .2

 .הבריאות במערכת חדשניים בריאות שירותי של הטמעה קידום .3

 .באמצעות מינוף הטכנולוגיה מתקדמים בריאות לשירותי שוויונית גישה קידום .4

 .מערכתיים-באמצעים דיגיטליים כלל הציבורית הבריאות מערכת חיזוק .5

 .רונות טכנולוגייםפת באמצעות הבריאות ארגוני בין הפעולה שיתוף והגברת חיבור .6

 .לפרט מידע והנגשת הבריאותית האוריינות הגברת על ידי האוכלוסייה בריאות שיפור .7

 .על בסיס מידע הבריאות במערכת מדיניות ועיצוב הקביע ויכולות ניהולית אפקטיביות הגברת .8

 מערכתהתנהלות  במרכז כאדם המטופל את שמים, אשר דיגיטליים וערוצים כלים קידום .9

 .הבריאות

 .שוק הבריאות הדיגיטלית בישראל על כלל היבטיו אסדרת .10

 .הישראלי המשק של צמיחה כמנוע הדיגיטלית הבריאות מיצוב .11

עידוד והכוונת התמורות הדיגיטליות , נקודת הפתיחה של מדינת ישראל ללעולםבהשוואה 

מידע  בה נאסףמערכת הבריאות הישראלית מתקדמת וטובה במיוחד. במערכת הבריאות 

קיימת בישראל תשתית מפותחת של תעשיית באופן דיגיטלי מזה עשרות שנים. כמו כן, וי איכות

 . מימושהמפתחים כלים ויישומים בתחומי הבריאות והביוטקומיזמים חדשניים,  היי טק

שיפור הבריאות, שיפור איכות החיים, שיפור השירות, התייעלות ל יביא הישראליהפוטנציאל 

 צמה לצמיחה כלכלית.ויצירת מנוע רב עו

משרד הנהלת  בהובלת יישום צוות הבריאות במשרד הוקם לפועל והוצאתה התכנית למימוש

 ולחדשנות בשירותי הבריאות, דיגיטלית לבריאות לאומית מועצהכמו כן, הוקמה . הבריאות

 . הבריאות הדיגיטלית בתחום משרדצוות היישום ולהנהלת הל מייעץ כגוף המשמשת

אסדרה ל ם: מהלכייםלקידום המהלכים בתכנית משתנה בהתאם לאופי רד הבריאותאחריות מש

, של תשתיות ושירותים הנמסרים לגורמים במערכת הבריאות הקמהמהלכים לרגולטורית, 

, תמרוץמהלכי ו, בהם משרד הבריאות מקים ומתפעל תשתיות ושירותים םמיייישומהלכים 

 .שמטרתם לקדם פעילות חדשנית על ידי השטח

, התאמת הטכנולוגיהוהבנת הצורך : מנחים עקרונותעל שישה בהסתמך מהלכי התכנית נבנו 

תפיסת , ודינמיות )גמישות( אג'יליות, דגש על ישימות, התמקדות במקומות בעלי השפעה גבוהה

 שיטתית. חדשנותתפיסת ו הון סיכון ונכונות להיכשל

את כיווני הפעולה  לדמותקבילים. ניתן מסלולים מ במספר מהלכים קידום על תמבוססהתכנית 

ארגוניות, תהליכיות  - מאפשרות תשתיותעל איתן העומד  ,כמבנההמרכיבים את התכנית 

 בקומתו הראשונהמדיניות וקידום חדשנות מערכתית,  - עמודיםוטכנולוגיות, נתמך על ידי 

 .טופל במרכזושל המ של המערכת ,של הפרט - שינויהצירי  ועל קומה זו נבנים ,המידע

 מטרות התכנית

מנגנון ניהול 

למימוש מטרות 

 התכנית

אחריות משרד 

הבריאות לקידום 

מהלכי התכנית 

משתנה בהתאם 

 לסוג המהלך

האסטרטגיה 

למימוש המטרות 

מקודמת במסלולים 

 מקבילים

עקרונות מנחים 

 בבסיס המהלכים

קיים פוטנציאל רחב 

לקידום התמורות 

יגיטליות במדינת הד

 ישראל
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 תשתיות מאפשרות

ותקשורת,  מידע מבוססת סביבה של לקיומה טכנולוגיות תשתיות הקמת טכנולוגיות: תשתיות

 ועוד. ענן תשתיות, רחב פס, מידע אבטחתכולל: 

 במערכת הנדרשות והתהליכיות הארגוניות התשתיות התאמתתשתיות ארגוניות ותהליכיות: 

 קידוםהחדשה, ובכלל זה  הפעילות לסביבת להסתגל שיאפשרו יםהרפואי ובצוותים הבריאות

 הדיגיטלית לסביבה הרפואיים התפקידים התאמת, הרפואי הצוות בקרב הטכנולוגית האוריינות

 .הצוות של ההכשרה מתהליכיכחלק  הדיגיטלית ההכשרה וקידום

 צירי פעולה תומכים

 בקרב הן ושיתופיות חדשנות של תישיט לקידום מנגנונים וחיזוק פיתוחחדשנות מערכתית: 

 העניין בעלי בקרב שיתוף תהליכי גיבוש, תמריצים ידי על: עצמו במשרד והן במערכת הגורמים

 .הדיגיטלית הבריאות בתחום ומיזמים פיילוטים לקידום פלטפורמות ויצרת

 םפערי לשם צמצום ויישומה מערכתית מדיניות הובלת מדיניות תומכת בבריאות דיגיטלית:

  נושאים ומשמעויות לצורך קידום התמורות הדיגיטליות: הסדרת .הבריאות ארגוני בקרב דיגיטליים

 שירותים על ובקרה אבטחת המידע, פיקוחו, פרטיות רפואה מרחוקימושים במידע, שימוש בש

 .ועוד חדשניים ואמצעים

תשתיות 

המאפשרות את 

התמורות 

 הדיגיטליות

קידום התמורות 

הדיגיטליות 

באמצעות צירי 

 פעולה תומכים

כיווני הפעולה 

האסטרטגיים 

במסגרת התכנית 

הלאומית לבריאות 

 גיטלית:די
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 המידע

 תיקים של מקיף יכיסו יצירת תיק רפואי ממוחשב: ,מידע בכל נקודת מפגש עם המטופל

 במערכת הבריאות. טיפולממוחשבים בכל נקודות ה רפואיים

שיאפשרו שימוש  ,כך ארגוניות-הבין המידע שיתוף תומערכ שדרוג שיתוף מידע: - רצף הטיפול

 .משמעותי במידע על ידי ארגוני הבריאות והצוות הרפואי

 , לרבותמידע מבוססי ופיתוח מחקרהמאפשרים קידום  ,מנגנונים פיתוח מידע בריאות לעתיד:

 אמת. בזמןיישומים המאפשרים שימוש מתקדם במידע 

 צירי השינוי

הבריאות ליישום  ארגוני עם יחד יפעל הבריאות : משרדבריאות מבוססות טכנולוגיה תמורות

ציר השינוי של  הבאים: ציריםה תבשלוש התמורות בקידום משמעותית תועלת בעלי מהלכים

 וי של המערכת, וציר השינוי של המטופל במרכז.השינהפרט, ציר 

 בציר השינוי של הפרט: תמורות

המאפשרים לתעד מידע נרחב  ,כלים שלהטמעה ו פיתוחמחקר,  קידום: אישית מותאם טיפול

למטופל באופן ייחודי,  תאמיםומההמטופל על מנת להתאים לו את הטיפול המיטבי, כלים על יותר 

 . מהלך הטיפולב יםמטפלשמשו את השי, חלטהה תומכות מערכות ביניהם

 המיקוד את עבירבאופן המ דיגיטליים בכלים שימושקידום ה: חולי ומניעת בריאות קידום

 רפואה מונעת.למהטיפול בחולי 

 תמורות בציר השינוי של המערכת:

המגבירות את האפקטיביות  ,קידום הפיתוח וההטמעה של מערכות: קיימא בת בריאות

  .ת והניהולית במערכת הבריאות, באופן המאפשר להפיק יותר מהמשאבים הקיימיםהתפעולי

המשפרים ומיעלים את התקשורת בין משרד  ,דיגיטליים והטמעה של כלים פיתוח: זמינה בריאות

  המקבלים ממנו שירותים.,גורמים בין הבריאות ל

 תמורות בציר השינוי של המטופל במרכז:

 ניהולבמו את מקו המרחיבים כלים באמצעות והעצמתם מטופליםה חיזוק המטופל במרכז:

  .ואת ניהול הטיפול בו בין ארגונים רפואיים שונים ובריאות

 

והשני הוא שיתוף  וסגירת פעריםראשון הוא שוויון ערכים מרכזיים עומדים ביסוד התוכנית. הי שנ

היכולת להטמיע ולקדם את  הציבור, ארגוני הבריאות והגורמים המטפלים. על מנת להבטיח את

אלו, הן במסגרת התוויית המדיניות והן  ערכיםש צורך בשימת דגש על התמורות הדיגיטליות י

 .יישום ומימוש המהלכים השונים המרכיבים את התכניתתכנון, כחלק מ

  

שימוש במידע 

כעורק החיים של 

 מערכת הבריאות

קידום ועיצוב 

תמורות הבריאות 

 הדיגיטלית:

ציר השינוי של 

 הפרט

ציר השינוי של 

 המערכת

 המטופל במרכז

ערכים ביסוד 

 התוכנית 
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 רקע .1

 הטכנולוגיות התמורות נוכח ןפניה את ותמשנ בעולם הבריאות תומערכ

 פני את שתשנה בעיצומה של מהפכה טכנולוגית איםנמצ אנו. תאוצה שצוברות

 .בודדות שנים בתוך הרפואה

 לצד, הכרוניות המחלות וריבוי החיים בתוחלת העלייה, הדמוגרפי הגידול

מציבים אתגרים חדשים , בריאות ושירותי ובתשתיות רפואי אדם בכוח המחסור

אספקת אופן שינויים בלבצע ית, שניצבת מול צורך ישראללמערכת הבריאות ה

השירותים. ההתקדמות הטכנולוגית יוצרת הזדמנויות חדשות וכלים חדשים 

 להתמודדות עם השינויים.

 בטכנולוגיה השימוש למינוף לאומית תכנית לקדם החליטה ישראל ממשלת

המדינה, הממוקדת בדרך שבה מערכות הליבה במדינה יוכלו  אזרחי לטובת

רים הבאים )להלן: "ישראל להתפתח ולספק שירותים מתאימים לעשו

 דיגיטלית"(.

 הטכנולוגית המהפכה את ולהוביל לתכנן נדירה הזדמנותעומדת  בפנינו

 בהווה לצרכים המערכת התאמת חילהבטו הישראלית הבריאות במערכת

 .ומערכתי שוויוני באופן, ובעתיד
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 למערכת הבריאות בישרא .1.1

 הבנה מצריך, מערכת הבריאות אתגרי עם ותלהתמודד הדיגיטליים הפתרונות למינוף תכנית גיבוש

 והאתגרים העומדים בפניה. המערכת מבנה של

 1הבריאות מערכת מבנה 1.1.1

 להפעלה שאחראיםגופים מרכזיים,  מספר בה ופועלים ברובה ציבורית בישראל הבריאות מערכת

 נקבעו המימון של הגופים ומבנה התפקידים חלוקת. הבריאות חלק משמעותי משירותי של ולאספקה

 החולים קופות אותו באחריות הבריאות המגדיר בין היתר את: סל, ממלכתי בריאות ביטוח בחוק

 הממשלה אחריותו הבריאות סלשל  מימוןה מקורות, קופות חולים למבוטחי הבחירה חופש, לספק

ת בטבלה מוצג .הבריאות מערכת למימון האחריות את הממשלה על מטיל החוק. המימון להשלמת

 התפקידים במערכת הבריאות: חלוקת

 

 הישראלית : חלוקת התפקידים במערכת הבריאות1תרשים 

דו"ח ועדת  הוסדרה בעקבותמערכת הבריאות ין הגופים והארגונים בבהקיימת תפקידים הה חלוק

תושבי נועד להבטיח לכל  . החוקשהוביל לחקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,1990שנת נתניהו מ

חוק קובע עקרון של שוויוניות וערבות ה .המדינה במימוןשירותי בריאות אות לזכמדינת ישראל 

 צרכיו הרפואיים.פי ל שוויוניהדדית, לפיו כל מבוטח משלם בהתאם ליכולתו ומקבל שירותים באופן 

                                                             
 מימון בראי לבריאות האחריות, "14-ה המלא ים כנס, הלאומי הביטוח חוק, ממלכתי בריאות ביטוח חוק 1

 "ותהריא מערכת
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, כאשר האספקה של ןהמדינה אחראית לממאותו  חוק ביטוח בריאות ממלכתי קבע סל שירותים

השירותים הכלולים בסל מעודכנים אחת לשנה על ידי קופות החולים. ת מרביתם תבוצע באחריו

, מעבר לשירותים הקבועים פיםקופות החולים זכאיות להציע למבוטחיהן שירותי בריאות נוס ועדה.

 משרד הבריאות.של בכפוף לפיקוח , )להלן: שב"ן( בעבור תשלום נוסף בסל,

פות )למניעת מעבר של מבוטחיהן לקופה אחרת( ותחרות בין הקותמרוץ החוק יצר מערכת מימון, 

והגדיר כי מערכת הבריאות מחויבות לספק שירות רפואי סביר לכל אזרח ותושב. באופן זה החוק 

 קופות.המבקש להבטיח את איכות הטיפול והשירות הניתן למטופלים, וכן את שיפורו המתמיד על ידי 

 כת הבריאות.מפורטים התפקידים של הגופים השונים במער להלן

  משרד הבריאות 

 הבריאות: במערכת מרכזיים תפקידים שלושה ממלא הבריאות משרד

 הבריאות מערכת על הממונה היותו מתוקף, ורגולטוריים מיניסטריאליים םתפקידי: 

o קביעת מדיניות בתחום שירותי הבריאות והרפואה ברמה הלאומית. 

o ות, אנשים פרטיים או טכנולוגיות : מתן אישורים והיתרים למוסדות, חבררישוי ובקרה

 .רפואיות ובקרה על עמידה בתנאים בכפוף למדיניות המשרד

o  ,ת להבטיח שתהליכים : פעולות הנעשות ע"י המשרד על מנסדרה ואופטימיזציהאתיאום

ארגונים במערכת הבריאות נעשים תוך עמידה ביעדי המשרד -ושירותים חוצי

  .ובהנחיותיו

o ס למדיניות, בקרה ותפעול, תוך רגישות לצנעת הפרטניהול מאגרי מידע כבסי. 

o מתן שירות ומידע לקהלי היעד השונים במוקד ובערוצים שירות ומידע לציבור :

 .דיגיטליים

o תכנון אסטרטגי ארוך טווח של מערכת הבריאות. 

o הסמכות הרפואית המקצועית העליונה ברמה לאומית :רופא ראשי. 

o ממשלתיף משרד הבריאות כגו של שוטף תפעול. 

 בתי החולים הממשלתיים הפעלת. 

o .הפעלת מרכזים רפואיים כלליים, גריאטריים, פסיכיאטריים ושיקומיים 

o על ידי חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים. פעילות המרכזים על ניהול ופיקוח 

 שירותים ה. מתוקף התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות שירותים רפואיים ואספקתן ומימ

בריאות ב שיקוםשירות גריאטרי, שירותי ושירותים לאם ולילד, שירותי רפואה מונעת : םכוללי

   הנפש, וסיוע במימון מכשירים לשיקום, להליכה ולניידות.
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  חוליםקופות 

רווח. שתי קופות החולים בישראל קיימות ארבע קופות חולים, המהוות גורם מבטח ללא כוונות 

שלושה רבעים למעלה ממבטחות  ושירותי בריאות כללית מכבי שירותי בריאות - הגדולות

  מהאוכלוסייה.

 לקופות שלושה תפקידים:

 רפואי ביטוח 

 .בסל כלולים שאינם משלימיםם שירותיו הבריאות בסל הקבועים ,בריאות שירותי מתןו ביטוח

 רפואה שירותי 

 טיותפר קליניקות עם ומתקשרות ראשונית רפואה שירותי המספקות, מרפאותהפעלת 

 . מבוטחיהן עבור בריאות שירותי של ימוןלמו לאספקה נוספים וגורמים מכונים, ומקצועיות

 ח"הבבי הניתנים רפואה שירותי מימון 

 . האשפוז הינו שבהם שהמרכזי, בתי החולים ידי על הניתנים השירותים מימון

  .החולים בתי של עיקרי לקוח מהוותקופות החולים 

, לאומי לביטוח המוסד ידי על נגביםאשר  ,בריאות דמי הוא החולים קופות של המרכזי המימון מקור

 כמו כן. ע"י משרד הבריאות תהקפיטציה שנקבע תנוסחבהתאם ל, החולים קופות ביןומחולקים 

, הציבור הינו נוסף מימון מקור. קשות מחלות עבור לתמיכה כספים החולים לקופותמעביר  המשרד

 (.ן"שב) נוספים בריאות ושירותי תעצמי ת, השתתפוותאגר החולים לקופותהמשלם 

 חולים בתי 

 עלותב, כללית "חקופ בעלות ,המדינה בעלות -בבעלויות שונות  חוליםבישראל קיימים עשרות בתי 

  .בתי"ח פרטיים בבעלות קופ"ח -וחלקם  ,פרטית עלות, בציבורית

 קיימים מספר סוגי בתי חולים: 

  ועוד מקצועית רפואה, אמבולטוריים שירותים ,אשפוז שירותי מספקים הכללייםבתי החולים. 

, והשירותים הניתנים על ידם ניתנים מגיע מקופות החולים אלהלבתי חולים העיקרי המימון 

 .פים הנקבעים על ידי משרד הבריאותבהתאם לתערי

 אשפוז  שירותי מספקים )גפ"ים( והשיקומיים הפסיכיאטריים ,ייםהגריאטר החולים בתי

 ח"בביה האשפוז מימון ., כל אחד בתחומומומחיםייעודיים לאוכלוסיות הרלבנטיות ושירותי 

 .   השלישית התוספת מתוקף המדינה ידי על נעשה והפסיכיאטריים הגריאטריים
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 ספקי בריאות נוספים 

 מרפאותבתי חולים, : ביניהם, פרטיים רפואה שירותי ספקי של מבוטל לא ספרמ הבריאות מערכתב

 .הציבוריים החולים ובתי החולים קופות מספקות אותו השירותים סל את המשלימים, כוניםומ

 מכוני: לדוגמא, ייעודיים מקצועיים שירותים והן מציעים מהמערכת משמעותי חלק מהווים אלה ספקים

 .ועוד בקהילה דחופה לרפואה מרפאות, הילד להתפתחות מכונים, וממוגרפיה דימות

 ביטוחי באמצעות או פרטי במימון, למטופלים ישיר באופן גם כמו החולים לקופות ניתנים שירותיםה

 .פרטיים בריאות

  שירותי בריאות פרטיים 

  ומאפשרים פרטיים בריאותביטוחי , אשר רכשו מטופליםפרטי לבאופן  הניתניםשירותים ,

י )בדגש על רופאים מומחים(, תוך שימוש בתשתיות בת לבחור את הרופא המטפלהם ל

 החולים.

  מערכת הבריאות.מהווים מקור הכנסה נוסף עבור שירותי הבריאות הפרטיים 

 חלקו, כמו גם אבסולוטיבאופן  האחרונות בשנים גדל הפרטיים הבריאות שירותי היקף 

, האחרון בעשור בשנה 7%-בכ צמחה הפרטית ההוצאה. בריאות על הלאומית הוצאהב

 שיעור(. 2004-ב 35% לעומת) 38%-ל גדל ריאותב על הלאומית ההוצאה סך מתוך ושיעורה

 .2(OECD-ה ממוצע של %2.8 לעומת) ג"מהתמ %2.9-כ כעת על עומד הפרטית ההוצאה

 מערכת על השפעתםעל מידת  נוקב דיון הבריאות במערכת התעורר האחרונות בשניםכן,  על 

 .ייה הציבוריולפגיעה ביעילותה ובאופ חשש להעמקת אי השוויון במערכת, מתוך הבריאות

 הבריאות מערכת אתגרי 1.1.2

 בפני ניצבת, המערבי בעולם הבריאות למערכות בדומה, בישראל הציבורית הבריאות מערכת

 .מספקים במשאבים גובר וממחסור בריאות לשירותי בביקוש עקבית מעלייה הנובעים ,רבים אתגרים

 ומהרגלי הכרוניים התחלואה בדפוסי מעלייה, האוכלוסייה מהזדקנות בעיקר נובעת בביקוש העלייה

 – הבריאות מערכת משאבי על עומס מייצרת זו עליה. בבריאות לפגיעה המובילים, בריאים לא חיים

 לחצים מול המערכת ניצבת, מנגד. והטכנולוגיות הפיזיות והתשתיות הציוד, הרפואי האדם כח

, הרפואה בתחום נוספים מקצוע בעלי בהכשרת הנדרשות ההשקעות את המגבילים, תקציביים

ה של מערכת יכולת ועל היציבות על מאיימים. הללו המערכת תשתיות ובחיזוק ציוד ברכישת

 . היהאוכלוסי לכלל בריאות םשירותי לספק הבריאות

                                                             
2 Health at a glance 2015, OECD  ; ס"הלמ 
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 ישאולם , 3המערבי בעולם היעילותהמערכות  לאחת אמנם נחשבת, הישראלית הבריאות מערכת

היכולת לתת מענה יקשה על  – הנוכחית" הייצור פונקציית" - הקיים במודל הפעילות המשך כי הסכמה

 אספקת באופן מהותית לכת והתמרה מרחיקי שינויים לבצע יש -ולכן . ולביקושים בעתידדרישות ל

 .הצפויים באתגרים לעמוד כדי, בישראל הבריאות שירותי

 ביחסי תמורכבויו מספר עולות, הקצרה "התקציבית השמיכה" ותחת, הנוכחי המערכת במבנה

 הפתרונות גיבוש בעת בחשבון לקחת יש אותן, תפקידיהם ובהגדרת השחקנים בין הגומלין

 הלקוחות לבין החולים בתי בין היחסים כי קבע 2004 משנת 4ליאון וועדת ח"דוכך למשל,  .בתכנית

 ומתמחור ההתחשבנות ממודל שנובע אמון בחוסר מתאפיינים - החולים קופות - שלהם המרכזיים

 יעילה לא והקצאה בזבוז ולעודד מחירים עיוותי לייצר עשוי הקיים התמחור מנגנון. הקיים ירותיםהש

 ח"לביה מהקופות החולים לניתוב התמריצים מערכת כי נמצא, כן כמו. המערכת בתוך משאבים של

 מספקת תחרות והעדר החולים בקופות שלהם הרבה התלות, ח"בתיה על הבעלות מבנה בשל נפגעת

, כולה למערכת אופטימלי בהכרח שאינו באופן מתבצע החולים ניתוב, מערכתית בראיה. םבתחו

 .5,6וסבסוד משאבים בהקצאת קושיולמשרד הבריאות קיים 

 של מערכת הבריאות הישראלית. המרכזיים בהרחבה האתגריםמוצגים להלן 

 הבריאות מערכת של המרכזיים האתגרים: 2 תרשים

 

  

                                                             
 OECD-ה. בלומברג ומדד OECD-ה מדדי פ"ע, תינוקות ותמותת בבריאות השקעה לעומת חיים תוחלת במדדי3

 זאת עם. הראשוני הטיפול איכות את לטובה וציין קנאה כמעוררת בישראל הבריאות מערכת את 2012 הגדיר
 .  לאשפוז הראשוני הטיפול בין ובתיאום האשפוז בתחומי שיפורל מקום יש כי, היתר בין, נמצא
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 המערכת על העומס את מגבירים הכרונית והתחלואה האוכלוסייה הזדקנות 

 מגבירים, הגוברת הכרונית התחלואה לצד, האוכלוסייה להזדקנות הגורמת, החיים בתוחלת העלייה

 מגמות. הבריאות מערכת על העומס את - מכך וכתוצאה בריאות לשירותי הביקוש את ניכר באופן

 :הבאות בשנים להתגבר צפויות אלו

 נתוני פי על. במהירות מתבגרתהיא  אך צעירה מדינהאמנם  היא ישראל: 7וסייההאוכל הזדקנות

 באוכלוסייה בחלקם ברורה עליה מגמת ניכרת 2010 משנת החל, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

 האוכלוסייה מכלל 10.7% שהיוותה, זו קבוצה. הקרובות בשנים להימשך שצפויה+, 65 בני של

 מבחינה. 12.3%-לכ 2020 בשנת להגיע צפויה(, OECD-ב מוצעמהמ 15.4% לעומת) 2013 בשנת

 האוכלוסייה. 2010ביחס לשנת  80%-כב 2020 עד לעלות צפוי 65 מ למעלה בני מספר, מספרית

 יותר וצורכת כרונית לתחלואה יותר נוטה, הבריאות ממערכת יותר גבוהים משאבים דורשת המבוגרת

 .8שיקום אמצעי

 

 "סלממקור:                                                             תכנון אסטרטגי וכלכלי        מינהל: קורמ                  

 מהווה, הכוללת מחלות נפש ומגבלות בתפקוד, הכרונית התחלואה: הכרונית התחלואה התגברות

 המודרני חייםה אורח בשל מתעצמת התחלואה. בישראל הבריאות מערכת על מרכזי עומס גורם

הרפואה תורמת  התפתחות. , כאמור לעילהיהאוכלוסי הזדקנות עם במשולב מזיקים בריאות והרגלי

חיים, אשר בעבר הביאו  מסכניאף היא להתגברות התחלואה הכרונית, היות שמחלות ומצבים 

, תבבריאו לפגיעה מעברלתמותה, הופכים כיום למצבים כרוניים איתם ניתן לחיות שנים רבות. 

 ממשאבי 80%-כ ,עולמית בראייה .הבריאות מערכת משאבי עיקר את הכרוניות המחלות שואבות

 ממשאבי 50%-וכבעולם המערבי(,  60%-)כ כרוניים בחולים לטיפול מופנים הבריאות תומערכ

 צפויה הכרונית התחלואה. ויותר מחלות בשתי החולים םיכרוני בחולים לטיפול מופנים המערכת

                                                             
 הלמ"ס., 2035אוכלוסיית ישראל עד שנת  תחזית 7
 ההוצאה מפרופיל שניים פי כמעט גבוה, 74-65 לגילאי לבריאות ההוצאה פרופיל, ישראל בנק ניתוח לפי 8

כלכליות בחודשים האחרונים אוקטובר )ראה ההתפתחויות ה 20-49 מגילאי ארבעה מפי ויותר 50-64 בגילאי
  (  2013עד מרץ  2012
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, מיליון 22-לכ לגדול בסרטן המאובחנים מספר צפוי 2035 לשנת עד .9הקרובות בשנים גם להתעצם

 . 10עצמה את להכפיל צפויה בהם הטיפול עלות כאשר, 2014-ב מאובחנים מיליון 14-כ לעומת

 של עליה, חולים מיליון 435) המהאוכלוסיי 7.5%-ל 6.3%-מ לעלותצפוי  תבסוכר החולים מספר

  .11בשנה דולר מיליארד 1.4-ל להגיע צפויה בהם הטיפול על ההוצאה וסך( %56

 מחלות כרוניותריבוי הזדקנות למתאם בין : 3תרשים 

 

  ”Guthrie, B. et al. (2011), “Multicomorbidity: The Impact on Health Systems and their Developmentמקור: 

 

 המערכת פעילות על מקשים מימון לחצי 

 הניתנים ,הבריאות שירותי בהיצע גם מתמדת עליה נדרשת בביקושים העלייה תמגמ לאור

 ציוד לרכישת, רפואי א"כ של ולהעסקה להכשרה המשאבים את לספק נדרשת המדינה. לאוכלוסייה

 ההשקעות היקפי את ולהגדיל להמשיך מתקשות העולם מדינות, בפועל. בתשתיות ולהשקעה רפואי

 . וגוברים ההולכים םלחציכמענה ל הנדרשת במידה בבריאות

 אינו בלבד משאבים היקף הגדלת ידי על ובעולם בישראל הבריאות מערכות בעיות פתרון כי נראה

 .בביקושים הצפויה העלייה והיקף קצב לאור אפשרי אינו ואף יעיל פתרון

-ה ממוצע לעומת משמעותית נמוך בישראל על בריאות והציבורית לאומיתה הוצאהה שיעור

OECD12 .%7.5-ל השקולה, ₪ מיליארד 80-כ על עומדת בישראל בריאות על הלאומית אהההוצ 

 .9.8% על שעומד, OECD-ב הממוצע לעומת, ג"מהתמ

                                                             
9 “Never too early”, The Economist, 2014. ; Global health care outlook, Deloitte. ; World Health 
Organization  ; “Health at Glance 2013”, OECD  
10 WHO,The Economist, American association for cancer research 
11 International Diabetes Federation 

 OECD-ראוי לציין בהקשר זה כי האוכלוסייה בישראל צעירה יחסית למדינות ה 12
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 ניכרים, 13בעולם מקבילותיה לעומת שונים בפרמטרים בישראל הבריאות מערכת של יעילותה למרות

 הרופאים הכשרת קצב, הרפואי א"כ היצע. לרשותה העומדים, במשאבים משמעותיים פערים

 ,הבאוכלוסיימספיק ביחס לגידול  גדל אינו ובתשתיות בציוד, אשפוז במיטות וההשקעה והאחיות

 :פוחת אינוהצורכת את השירותים מהרפואה הציבורית, ולכן העומס על המערכת 

-ה מממוצע במעט גבוה( 000,1-ל 3.4) בישראל לנפש המועסקים הרופאים מספר: רפואיים צוותים

OECD (3.3 ,)הדירוג בתחתית ונמצא השנים לאורך פחת בישראל הרפואה בוגרי מספר אולם 

 האחיותמספר  מספר הרופאים לנפש צפוי לרדת בשנים הקרובות. .14OECD-ה מדינות בקרב

 האחיות מספר, כאשר OECD-ה במדינות מהממוצע 46% -בכ נמוך( 1,000-ל 4.9) בישראל

 .OECD-במדינות ה וצעמהממ 53%-בכ נמוך הכשרה המסיימות

 ביחס המיטות מספר: אשפוז מיטות

-כ על ועומד ירידה במגמת נמצא לאוכלוסייה

, תושבים לאלף כללי לאשפוז מיטות 1.9

. OECD-ה ממוצעלפי  מיטות 3.3 לעומת

-בכ גבוה בישראל המיטות תפוסת שיעור

 .OECD15-ה ממוצע לעומת %20

 הבריאות מערכת תידרש, התייעלות ללא

 בעשרים אשפוז מיטות 8,500-כ ףלהוסי

 מיטות אלף 25-בכ)צורך  הקרובות השנים

-ב מיטות אלף 15-כ לעומת 2035-ב

 .הקיימות האשפוז מיטות לכמות ביחס %66-כשל  תוספתל השקולה 16(2014

 שקל מיליון 100-כ של חיסכוןל להביא צפוי המיטות בתפוסת התייעלותאחוז  כל, זאת עם

  .17בשנה

 במספר OECD-ה מדינות מבין ביותר הדלות המדינות שלוש בין נמצאת ישראל: רפואי ומכשור ציוד

, OECD -מהממוצע לנפש במדינות ה %78 -נמוך בכש(, איש למיליון 3.1) 18לנפש MRI -ה מכשירי

 .OECD19-ה במדינות לנפש מהממוצע %63-בכנמוך שלמיליון אישCT (8.9  ,) -ה ובמכשירי

 

                                                             
 בטיפול איכותית רפואה לייצר בישראל הבריאות מערכת של יכולתה את לטובה מציין OECD-ה ח"דו 13

 נמוכה הוצאה על ושמירה רפורמות ביצוע תוך, הראשוני
 ( מהרופאים %58-כ) ל"בחו שהוכשרו הרופאים בשיעור ראשונה מדורגת שישראל יןלצי חשוב 14

15 Health at a glance 2015, OECD 
 משרד הבריאות, של "2035, 2030, 2025 לשנים כללי לאשפוז במיטות צורך תחזית"ל עיבוד 16

 ללא הקיים לנפש יטותהמ ויחס הצפויה האוכלוסייה להתפתחות בהתאם צורך במיטות יחס על מתבסס הניתוח
 .התחלואה בדפוסי שינוי

, משרד 2011-1991 –מחיר יום אשפוז ושיעורי שינוי ליום אשפוז ) ₪ 2,000הנחות: עלות מיטת אשפוז היא 17

 הבריאות(. 
 בישראל. MRI-משרד הבריאות החל ביישום תכנית לאומית להגדלת זמינות מכשירי ה 2015בספטמבר  18
19 2015, OECDHealth at a glance  
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 והתשתיות א"כ לע וגדלים הולכים עומסים 

 האיזוןלהפרת  מביאים שצוינו לעיל, המימון ולחציהאוכלוסייה, העלייה בתחלואה הכרונית  הזדקנות

 הנגישות נפגעת מכך כתוצאה .והתשתיות הרפואי הציוד, א"כ היצע לבין רפואה לשירותי הדרישה בין

 עבור שכן כל, 20יותר ולחוצה קשה השירות וחוויית ובאשפוז המיון בחדרי עומס נוצר, רפואה לשירותי

 .הבריאות מערכת עם יותר גבוהה באינטראקציה נמצאיםאשר , כרוניות במחלות החולים

 לביטוחי פונה, הציבורית במערכת לדרישותיו מספק מענה מוצא שאינו, מהציבור שחלק למרות

 מערכת על וגדל ךהול משמעותי עומס קיים עדיין, בריאות על הוצאותיו את ומגדיל הפרטיים הבריאות

 במשאבים תמידי במחסור פועלים הרפואי הצוות ואנשי הבריאות ארגוני. הציבורית הבריאות

 בשנה. ₪גירעונות קופות החולים עומדים על כשני מיליארד  .משאבים הקצאת לתעדף ונדרשים

 

 

 

 

 בריאות לשירותי צרכניתה מודעותהגברת ה (Health Consumerism) 

 כלקוח עצמו תופס המטופל. בריאות לשירותי הצרכנית והדרישה המודעות ברתגו האחרונות בשנים

, גבוהה שירות לרמת מצפה המטופל. אחרים שירות בענפי מקובלים מסטנדרטים נגזרות וציפיותיו

 היא המטופלים מעורבות(. ח"ביה, רופאים) השירות נותני בין בחירה ולאפשרות גבוהה לזמינות

 בטווח, במקביל אך, בעלויות ולהפחית שירותיה את לשפר הבריאות רכתמע עבור עצומה הזדמנות

 .המערכת על והעומס הדרישות את המגביר נוסף מרכיב מהווה היא, הקצר

 הבריאות וארגוני המטפלים הגורמים בין חסרב לוקה ותיאום טיפוליה רצףב פערים 

 אחת הינה הטיפולי הרצף רתוהגב, המטפלים והגורמים הבריאות ארגוני בין המידע שיתוף קידום

 בשירות רציפות על שמירה משמעו הטיפול רצף. בריאות מערכות בפני העומדות המפתח מסוגיות

. זמן פני ועל רציף באופן וביניהן טיפול מסגרות בתוך, מטפלים חילופי בעת למטופל הניתן ,הרפואי

 מספק רפואי טיפול לו העניקל המערכת וביכולת במטופל פוגעים, הרצף וקטיעת לקוי מידע שיתוף

 זמן ולהשקיע חסר מידע עם לעבוד נאלצים הרפואיים הצוותים - טיפולי רצף בהעדר. איכותי ושירות

 . חירום במצבי טיפול עיכוב במחיר או, ומיותרות חוזרות בדיקות ביצוע תוך לעתים, בהשלמתו ומאמץ

 ויכולת ,למטופל שניתן ,הרפואי יפוללט הנוגע המידע כל של מלא תיעוד הוא טיפולי לרצף הבסיס

 תיקים של יחסית רחב תיעוד קיים הישראלית הבריאות במערכת. המטפלים הגורמים בין להעבירו

 יחד. הטיפולי הרצף לשיפור פתרונות ולקידום המידע לשיתוף בסיס המהווים, אלקטרוניים רפואיים

                                                             
 ביותר הגדולה הכאב כנקודת נתפס החולים בתי על העומס ",בישראל הדחופה הרפואה לקידום הוועדה" 20

 דיגיטלית בריאות סקר פי על, לציבור

 חסר ,בריאות מערכות של כלכלי צנע, כרוני חולי מהתעצמות הנובעים ,האתגרים "שילוב

 חד משמעית למסקנה מוביל והעתידית העכשווית הצרכנות ודרישות אדם כוח משאבי

 תספק לא ,אפשרית בלתי העכשווית הרפואית העשייה מודל שהכפלת נמנעת ובלתי

קיימא".  בת ואינה לאתגרים ראוי מענה  

 חיים ביטרמן,פרופ' 

 שירותי בריאות כללית  ,רופא ראשילשעבר 
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 יישום על מקשים, המעורבים הגורמים בין מינוח ופערי, שלם שאינו תיעוד או בתיעוד חוסר, זאת עם

 . במערכת המידע ושיתוף הטיפולי הרצף לשיפור מקיפים דיגיטליים פתרונות

 שיתוף תשתיות לפריסת האחרונות בשנים פועלים הבריאות ומשרדהחולים, בתי החולים  קופות

 תקשורת נולוגיותבטכ שימוש תוך, המטפלים והגורמים הבריאות ארגוני בין התקשורת ולקידום מידע

 תוך הטיפולי הרצף שיפורל נוספת מדרגה קפיצת נדרשת עדיין, הקיימים האמצעים למרות. ומידע

 וטכנולוגיים תהליכיים, אנושיים חסמים ,הקשר את להבטיח יש ביניהם המרכזיים למוקדים התייחסות

 . התקשורת אפיק לקידום הנכון האופן ובחינת המתקבל במידע משמעותי לשימוש

 בריאות לשירותי כלכליתו תרבותית, פיזית נגישותב פערים  

פערים ו כלכלייםפערים , גיאוגרפיים פערים בין משלבת בריאות לשירותי הציבור נגישות סוגית

 לשירותי לגשת באוכלוסייה שונים לחלקים מאפשרים אינם ולעיתים אף מקשים יחד אשר, תרבותיים

 בגלל בעיקר ,יותר נמוכה רפואה לשירותי הפריפריה זורייבא הציבור של הפיזית הנגישות. בריאות

, ובציוד במיטות, רפואי א"בכ יחסי מחסור בגלל כןו האוכלוסין ממרכזי יחסית הארוכים המרחקים

 . הרפואה שירותי במתן שוויון ולהעדר לפערים הגורמים

 בחברה כלכלייםה והפערים העוני התרחבות בשל נפגעת מהציבור חלקים של הכלכלית הנגישות

 מגמות .21הפרטית הרפואה והתרחבות, הציבורית הבריאות מערכת של היחלשותה לצד, הישראלית

 שמוצג כפי, רפואה לשירותי באוכלוסייה התחתונים העשירונים של נגישותם את מגבילות אלה

 .להלן 1 הרחבהב

 הגורמים עם קשורתבת לעיתים פוגמים, תרבותית ותומשונ השפ מפערי הנובעים, נוספים פערים

 בפגיעה - יוצא וכפועל, בריאות שירותי ולקבל זכויות למצות בקושי ביטוי לידי ובאים, המטפלים

 .הטיפול באיכות

 רפואיים צוותים עבור גם מהותיים אתגרים מציבים, למרכז פריפריה בין והפערים הנגישות סוגיות

 מובילים המערכתית ברמה. זיתמרכ כמטרה הפערים צמצום את המסמנים, הבריאות וארגוני

 המערכת משאבי על עומס מייצר אשר, הפריפריה אוכלוסיות בקרב גובר לחולי הללו הפערים

 .הבריאות שירותי במתן שוויון לקדם הבריאות משרד של יכולתו את ומאתגר

  

                                                             
 בריאות על הלאומית ההוצאה סך מתוך ושיעורה, האחרון בעשור בשנה %7-בכ צמחה הפרטית ההוצאה 21

 2.8% לעומת) ג"מהתמ 2.9%-כ על כעת עומד הפרטית ההוצאה רשיעו(. 2004-ב 35% לעומת) 38%-ל גדל
 (OECD-ה ממוצע של
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 ברוקדייל מכון סקר – בישראל בריאות לשירותי הנגישות: 1 הרחבה

הציבור בישראל מ( מצביע על כך שחלקים 2014)נתוני  2015רסם בנובמבר סקר מכון ברוקדייל שפו

 מוותרים על קבלת שירותי רפואה בגלל עלויות הטיפול, המרחק הגיאוגרפי וזמני ההמתנה: 

 כספי תשלום הינה תרופה או טיפול על לוויתור ביותר הנפוצה הסיבה :תשלום בגלל ויתור ,

 15%-ו 14%-וכ במיוחד זו סיבה בולטת הכרוניים והחולים התחתון החמישון בקרב כאשר

 ויתרו כי דיווחו 25%-כ. תשלום בגלל תרופה או טיפול על ויתרו כי דיווחו מהנשאלים בהתאמה

 החמישון בקרב 30%) כספית עלות בשל משפחתם בני או עצמם עבור שיניים טיפול על

 . התחתון

 לעומת שיפור) 9%-כ על עומד רחקמ בשל שירות על המוותרים שיעור :מרחק בגלל ויתור 

 על ויתרו כי דיווחו כרוניות במחלות יםלומהחו התחתון מהחמישון בלבד 6% כאשר(, 2012

 .טיפול

 15%-כ על עומד המתנה זמני בגלל רפואי טיפול על המוותרים שיעור :המתנה בגלל ויתור 

 יועצים רופאיםל ההמתנה במשך המתונה העלייה המשיכה 2014-ב. התחתון החמישון בקרב

, ומעלה חודש לתור שהמתינו דיווחו יועץ רופא אצל מהמבקרים 27%, הכול בסך. בקהילה

 .ונשים כרוניים חולים, ומעלה 65 בני בקרב יותר גבוה ומעלה חודש הממתינים שיעור כאשר

 של שבמקרה בטוחים שהם ענו 29%  :פרטי ביטוח על ובעלות טיפול לממן ביכולת ביטחון 

 כאשר, יזדקקו הם לו את הטיפול כלכלית מבחינה לעצמם להרשות יוכלו הם הקש מחלה

שירותי בריאות  להם יש כי ודיווח 87%) פרטי ביטוח על בבעלות גידול 2014-ב נמשך במקביל

 (מסחרי ביטוח 53%-ו נוספים

 

 .יהבפריפר ובזמינותם השירותים בנגישות שיפור חל 2012-2014 בין :בפריפריה בנגישות שיפור

 .המרחק בגלל שירות על ויתור על המדווחים בשיעור ירידה חלה ובדרום שבע בבאר, בצפון ,בחיפה

-ב 5%) ובדרום שבע בבאר ירד ההמתנה זמני בגלל רפואי שירות על ויתור על המדווחים שיעור, כן כמו

  (2012-ב 10% לעומת 2014
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  19 
 

 מערכת לבין בינו ורבליםמס וממשקים בריאותו בניהול הפרט של מספק לא שיתוף 

  הבריאות

 עם יחד, והבריאים המטופלים ציבור בקרב בריאות לשירותי הצרכנית והדרישה המודעות עליית

 עבור והזדמנות אתגר זמנית בו מהווה, הבריאות בניהול מעורבותו והגברת המטופל התעצמות

 הרגלי באימוץ הצורך, והשלכותי, הבריאותי מצבו את מבין", השותף המטופל. "הבריאות מערכת

 ולקבל הפעולה אפשרויות את להבין, בריאותו בניהול מלא שותף להיות ומצפה, בריאים חיים

 לשירותים וציפייה אלותומציג ש הבריאות מערכת את מאתגר המטופל. הטיפול בנושאי החלטות

 מתקשה ,המערכת עם מסורבלים בממשקים נתקל עדיין הוא, זאת עםיחד . גבוהים בסטנדרטים

, בשפה פשוטה מונגש  ומינהלי רפואי למידע חסרה מנגישות וסובל זכויותיו את לממש, בה להתמצא

 .22עבורו ורלבנטי מהימן במידע להבחיןאשר יאפשר לו 

 בבתי האשפוז מחלקות בסקר ביותר הנמוכים הציונים את שקיבל הנושא הוא המטופל העצמת

 66%, רצוכאשר  הטיפוליות באפשרויות אותם ושיתפ שלא הרגישו מהמטופלים 30%. החולים

 .23מהמטופלים %59-ל רק הוצגו הן אבל בהם לטיפול נוספות חלופות שהיו חושבים

והתנהלותם מול המטופל, שהופך למודע ולבקיא יותר בנושאי  גישתםהרופאים נדרשים לשנות את 

 םלהתאים עצמ יםרשהבריאות נד ניהבריאות ואף מערער לעיתים את מעמדו של הרופא. ארגו

, לייעל תהליכים בירוקרטיים ולפשט את אופן ההתמצאות הנוכחיתהתקשורת של המאה  למדיות

 צמצום יבמערכת. משרד הבריאות כקובע המדיניות נדרש להתמודד באופן מערכתי עם אתגר

 .לקדם את מערכת הבריאות כולה כדיציפיות המטופלים ולמנף את המגמות האלו  עםהבירוקרטיה ו

רפואי ואורח  היענות לטיפול המטופל כנכס עבור המערכת, ולקידום רפואה מונעת, למינוףפוטנציאל ה

עם זאת, התועלת יחד הזדמנות רבת עוצמה עבור המערכת.  יכלה להוותחיים בריא בעידן הדיגיטלי, 

עמדה  לאבטווח הקצר, ולכן בדרך כלל מדידה אינה ידית וישמטרתה מניעה אינה מ מפעילותהצפויה 

 סדר העדיפויות של מערכת הבריאות.  בראש

ארגוני הבריאות ותשנה  של ם, שתגדיר את תפקידלאומיתליצור שינוי, תידרש מדיניות מניעה  כדי

 .ת הפרט בנושאשאת התפישה המערכתית ואת תפי

  

                                                             
הרפואי, הבהירות  הצוות מהסברי רצון המטופלים בישראל שביעות כך לדוגמא, ברפואה האמבולטורית, 22

 OECD (Health at a-ה למדינות ביחס שלהם, משך הזמן המוקצה להם על ידי הרופא ושיתוף בטיפול נמוכה
glance 2015, OECD). שעליהם וסבורים הבירוקרטית המערכת עם להתמודד המטופלים מתקשים, לכך מעבר 

הבריאות  שירותי בקבלת הכרוכים המנהליים התהליכים עם להתמודד שיוכלו מנת על מידע כלי יותר לקבל
 )סקר הבריאות הדיגיטלית שנערך עבור משרד הבריאות(

 2015, הבריאות דמשר, באשפוז המטופל חווית סקר 23
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 בריאות דיגיטלית בעולם ובישראל .1.2

 רקע –מגמות ודפוסי התנהגות  1.2.1

 דיגיטלית ממהפכה חלק מהווים הבריאות לתחום וחדירתם דיגיטלייםה כליםה של ההתפתחות

 אשר, הדיגיטלית המהפכה. החיים תחומי כל על ומשפיעה האחרונות בשנים המתרחשת רחבה

 טכנולוגיות מדרגה קפיצות שלוש על מבוססת, מחדש אותם ומעצבת רבים ותחומים לתעשיות חודרת

 המידע את להעביר המאפשר ,רחב ופס מידע אחסון לויותבע ירידה, המחשוב כוח עליית: מרכזיות

 מגמות מספר הניעו ,האינטרנט רשתב  התרחבות השימוש עם הללו, יחד. ויורדות שהולכות בעלויות

 ומודלים תהליכים, תעשיות הייסוד מן 24ומשבש משנה יחד שילובן אשר ,מרכזיות של חדשנות

 .עסקיים

 חדשנות של מרכזיות מגמות 

 יידיםנ מכשירים (Mobile) - כגון, רציפים ולניטור לתקשורת המשמשים, ניידים מכשירים :

 .ועוד לביש מכשור, וחכמים ניידים ומחשבים שעונים, טלפונים

 מידע של מתקדם לתחקור כלים (Analytics )– עוצמה רבי ניתוח וכלי אלגוריתמים ,

 כלי ולעיצוב חכמות לתובנות( Big Data) המצטבר העצום המידע את להפוך המאפשרים

  .פרטיים וגורמים ארגונים, ממשלות בידי החלטות וקביעת מדיניות

 החברתית הרשת (Social) - וארגונים אנשים בין המקשרים, חברתיים תהליכים התפתחות ,

 קשרי דרך לאנשים להגיע(, Crowdsourcing) ההמונים בחוכמת שימוש לעשות ומאפשרים

 .תוכן דתממוק שימוש לעשות או הקהילה

 הענן מחשוב (Cloud) – המאפשרים להפחית את עלויות הטכנולוגיה מרחוק מחשוב שירותי ,

 גדולים מידע מאגרי סביב פעולה שיתופיכלים מתקדמים גם לארגונים קטנים, ליצור  ולהנגיש

 .  סבירים במחירים בעיות לפתרון חזקים מחשוב כלי ולפתח

 . חדשים התנהגות ודפוסי כלים, תרשתו של להתפתחות מובילות אלו מגמות

 חדשים התנהגות ודפוסי כלים, רשתות  

 ה-IoT (Internet of things)  שונים קצה אמצעי בין תקשורתמייצר.  

 הלביש המחשוב (Wearables)  אנשים של ומרחוק קבוע ניטורמאפשר.  

 עסקית בינה (BI) תור איו מסקנות הסקתאפשרת להפוך מידע גולמי למידע שימושי למ

בצע סימולציות ופעולות חיזוי לצורך קבלת החלטות לגם  מאפשר BI-. הדפוסים ומגמות

 ניהוליות.

 ממוחשבת למידה (Machine Learning) יותר רבה ובמהירות מורכב מידע ניתוח מאפשרת 

 .מבעבר יותר ומהירות אפקטיביות תובנות וגיבוש

                                                             
24 Disruptive Innovation- כריסטנסן קלייטון מאוניברסיטת הרווארד וכוונתו  שטבע מונח הינו משבשת חדשנות

 .לדומיננטית והופכת הקיים המסורתי השוק את משמעותי באופן המשנה טכנולוגיה מבוססת לחדשנות



 

  21 
 

 תעשייתית המונים חכמת Industrialized crowdsourcing)) רב שיתוף לייצר מאפשרת 

 .ידע מבוססי במשאבים יותר

 שונים וערוצים שונים כלים במגוון הקצה משתמש אצל הנצרך, הדיגיטלית התוכן מהפכת 

 שלא פרסונלית והתאמה דיגיטלית מחויבות לייצר מאפשרת ,עבורו אישית המותאם ובאופן

 תוכן מייצרת ומאידך, הקצה שמשתמ של התנהגותו על יותר להשפיע כך ידי ועל בעבר היו

 החלטות קבלת תהליכי רבות פעמים ומייצר לפרט במלואו הנגיש, שונות אמינות ברמות

 . שגויים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בעולם דיגיטלית בריאותלאומיות לקידום  תכניות  1.2.2

 ולוגיותוטכנ הדיגיטל בתחום מקיפות לאומיות תכניות ליישום רבות מדינות פועלות המערבי בעולם

 על ללמוד מאפשרת אלו במדינות שנעשו הלאומיים המהלכים בחינת .בריאות בנושאי המידע

 .המהלכים של כישלונם או הצלחתם מאחורי שעמדו והסיבות הגורמים

  דנמרק – Best Practice דיגיטלית בריאות למערכת 

 מערכת באופי הןו האוכלוסייה בהיקף הן - ישראלל רבים דומים מאפיינים לה אשר, בדנמרק

 כללה התכנית. בעולם מהמובילות לאחת שנחשבת לאומית תכנית יושמה, הציבורית הבריאות

 מחשוב, ולאזרחים הבריאות למערכת והנגשתן האישיות הרפואיות הרשומות של מערכתית השלמה

 :הבריאות תחוםבמהירות גם אל  החדשנות ודפוסי ההתנהגות החדשים מחלחלים

 האנושי הגנום ריצוף עלות בשל אישית יותר למותאמים הופכים הרפואה פתרונות ,

הקליני והאישי  המידע ואיסוף המחשוב יכולותו, חרונותהא בשנים משמעותית שירדה

 ואפקטיביים אישית מותאמים פתרונות לייצר יםמאפשר יחד אשר, וגדלות שהולכות

 . יותר

 פאים והמדיניות ברמת המערכת וארגוני הבריאות, כמו גם החלטות הר החלטות

 וגישה ריותקישו לצד המידע ניתוח יכולות .מידע למבוססות הופכותבזמן הטיפול 

 החלטות לקבלת כליםמחקר ופיתוח מתקדם ו מאפשרים עולמיים רפואיים מידע למאגרי

 (. Big Data) מידע בסיס על אמת בזמן ואף חכמה

 מרחוק  והשגחה ניטור, טיפול כלי לייצר מאפשרות והניטור התקשורת טכנולוגיות

 למטפל המטופל ןבי פיזית קרבה מחייבים שאינם, לטיפולהמייצרים מודלים חדשים 

 .וזמן מרחק פערי על ומגשרים

 במרכז המטופל את להציב מסייעת הטכנולוגית ההתפתחות .למרכז עובר המטופל 

, להקל על התהליכים האדמיניסטרטיביים והמגע של המטופל הרפואי והשירות הטיפול

 . בריאותו בניהול יותר פעיל להיות לו ולאפשרעם המערכת, 
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 יצועב, רופאים עם וידאו בשיחות שימוש כגון מרחוק הרפואה בתחום יוזמות וקידום ח"בבתיה מהיר

 . ועוד זרות לשפות תרגום מוקד, פסיכיאטריה-טלה יישומי, רופא בהדרכת מרחוק טיפול

 גורמי משלביםאשר  ,חדשנות םמעודדיה מנגנונים גיבוש על מיוחד דגש שם הדני הבריאות משרד

 יותר רחב מידה בקנה לפיילוטים להפכם, השטח גורמי שפיתחו, מקומיות יוזמות שימנף באופן שטח

  .לאומיות להצלחות להפיכתן  - תוצאות יניבו אם, ךובהמש

 היוזמות הכוונתל ותסייעמ לאומי עדיפויות וסדר אסטרטגית תכנית הגדרת כי עולה הדנית מהתכנית

 מאפשרת מרחוק רפואה כלי הטמעתב התמקדותש -ובנוסף  .הבריאות במערכת הגורמים כלל של

  .במשאבים מחסור עם והתמודדות התייעלות

 מערכת בפריסת מאמץ – השבדי ( רשומה רפואיתEHR )לאומית   

 עקרונות 3 סביב ונבנתה המערכת בתשתיות התמקדות שכללה ,מקיפה אסטרטגיה יושמה בשבדיה

 . המטופלים העצמתו, הרפואי לצוות סיוע, המדיניות לקובעי סיוע: מרכזיים

 מידע מערכות קידום ,ומדיניות הרגולצי חוקים קידום: מרכזיים פעולהנתיבי  מספר הוגדרו תכניתב

 למידע גישה קידום, המידע ורצף הממשקים שיפור, פיזיות מחשוב תשתיות קידום ,וטרמינולוגיה

 . לאזרח חדשים דיגיטליים בריאות שירותי והשקת הגורמים לכלל

 המטופלים כל על רפואי המידע לאיסוף לאומית רפואית רשומה מערכת הוקמהבמסגרת התוכנית 

 הרפואה רשומות כל. כהצלחה הוכתרה המערכת הקמת. האינטרנט רשת באמצעות גשתוולהנ

 21-ב החולים ובתי הפסיכיאטרים המוסדות מרשומות 90%-וכ במערכת נמצאות הראשונית

 משרד. ולאזרחים המטפלים לגורמים ויעילה נוחה גישה מאפשרת מערכתה. במדינה המחוזות

 ליצירת, רפואי המידע של לשמירה מאובטחת תשתית ירתביצ מאמציו את מיקד שבדיה הבריאות

 (. SNOMED) ארצית כלל אחידה רפואית טרמינולוגיה וליצירת רפואיים שירותים לספקי אחיד ממשק

 קובעי על ידי החלטות לקבלת כבסיס מידע במשאבי להשתמש יכולת מציגה השבדית התכנית

 דיגיטלית בריאות תכנית במסגרת תלאומי ואיתרפ רשומה יצירת של המרכזיות את גם כמו, מדיניות

 . ישיר באופן הממשלה ידי על מסופקים הבריאות שירותי שבה ,במדינה

 ממוחשבת רפואית רשומה מערכת בפריסת קושי – בריטניה (EHR) 

 הבריאות בתחומי מרכזיות תכניות ביישום הצלחות מספר רשמה הבריטית הבריאות מערכת

 על ומרפאה רופא לבחירת נוח בריאות ופורטל מהירה רחב פס תשתית מתהק ובכלל זה, הדיגיטלית

 . קריטריונים מספר סמך

 ובאיסוף אחודה רפואית רשומה מערכת תסיפרב משמעותי קושיב נתקלה המערכת, זאת עםיחד 

 .לאומית בצורה מהמערכת המידע
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 שימושל הנגשתוול בותממוחש רפואיות מרשומות מידע לאיסוף לאומי בפרויקט יצא הבריטי NHS25-ה

 שימושוה המידע איסוףל שנקבעה ההסכמה וצורת, למהלך ביחס לציבור התקשור. מסחריים לצרכים

 גורמיםה והן של הציבורהן של  ותדהתנגה בעקבות המהלך לעיכוב שהביאה ציבורית מחאה עוררו בו

 .מטפליםה

, לאומיים במהלכים המטפלים והגורמים הציבור שיתוף לש חשיבותה את ממחיש בבריטניה הניסיון

 . במידע לשימוש הנוגע כלל ובייחוד הממשלה לתכניות בנוגע הציבור מול השקיפות חשיבות ואת

 והמקומית המחוזית ברמה יוזמות קידום - סקוטלנד 

, מקוונות הפניותביניהם:  ,דיגיטליים בכלים נרחבים שימושים נעשים בסקוטלנד הבריאות במערכת

 רפואה למתן ושירותים כלים בקידום התמקדו הלאומיים המאמצים. מרחוק ואהרפ, תורים זימון

 הכלים בפיתוח היוזמהוהעברת  הסקוטי  NHS-על ידי ה מערכתית מדיניות התוויית תוך מרחוק

, הדיגיטליות היוזמות של והישימות הגמישות ניתן היה להגביר את, זה באופן. המחוזיים לגופים

 .המקומיות היוזמות את חלקי פןבאו מממנת הממשלה כאשר

 הלאומית לרמה המוצלחות היוזמות ותרגום מהשטח, המגיעות יוזמות עידודב הסקוטית הצלחהה

 מנגנון, מכך חשוב פחות ולא, מקומיות ליוזמות מאפשרת סביבה יצירתב חשיבותה על מעידה

 הצלחה מדדי לההגדרה ש חשיבות ועל, הלאומית ברמה ןאות ומיישם מוצלחות יוזמות המזהה

 .התהליך לניהול ככלי

 יוזמות ליישום מרכזי ככלי כספי מרוץית – הברית ארצות 

 המרפאות. מרפאותו עלויותוממספר רב של ב גדולים ביטוח מגופי בנויה בארה"ב הבריאות מערכת

 שונה בצורה בנויה האמריקאית השיטה, ולכן. הארצית ברמה פרויקטים ליזום קשהו מאוגדות אינן

 .שונה פרספקטיבה מספקת והיא, לעיל שנסקרו וגמאותמהד

 ,יוזמות של בריאות דיגיטלית בהן הוא מעניק תמריצים כספיים לגופים למוביהפדראלי  הממשל

-בולטות תכנית לעידוד השימוש ב אלההוא מעוניין לקדם. בין יוזמות אותה המיישמים את המדיניות 

EHR -  רפאות, ותכנית לעידוד הקמת במ תיק רפואי ממוחשב לניהולמערכתHIE -  שיתוף למערכת

 זמנים לוחות כולל, מפורטת בצורה ותהיוזמ תוכן את מפרסם הממשל. מידע רפואי ברמת המדינה

 סדר על מדובר כלל בדרך) משמעותי כספי מענק מקבל, היוזמה את םמייש אשר ,גוף כל. לביצוע

 (. רופאים פועלים מס' בהן  קטנות למרפאות דולרים אלפי עשרות של גודל

 לקבלת כתנאי הלאומית היוזמה את שביצעו להוכיח ארגוניםהמ דורשת האמריקאית השיטה

 מרוץיהת .היוזמה התקדמות אחר לבקרה אקטיבי באופן יםמסייע ארגוניםשה כך, כספי תמריץ

 .לתהליך הבריאות ארגוני את ורותם היוזמה של מהיר יישום מעודד הכספי

  

                                                             
25 National Health Service 
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 בישראל דיגיטלית תבריאו  1.2.3

, בישראל .הבריאות ממערכת נפרד בלתי חלק יוםה כבר מהווים הדיגיטלית הבריאות יישומי

 תהליכים של לפיתוח והתקשורת המידע טכנולוגיות מסייעות", אפ-הסטארט אומת"ל הנחשבת

 תימשמעו שינוי ומקדמים למערכת רב ערך מייצרים - הללו. הבריאות במערכת מגוונים ושירותים

 .השירותים ניתנים שבו באופן

 עם להתייעצות מרחוק רפואה של שונים שירותים פועלים, והתקשורת המידע טכנולוגיות בסיס על

 טיפולים לקידום יםמחקר לביצוע, 27הרחב לציבור ורפואי בריאותי מידע להנגשת, 26מטפלים גורמים

 השונים הגורמים בין הטיפולי צףהר לחיזוק, מוקדם ואבחון מניעה כלי לקידום, 28אישית מותאמים

 . ועוד 29במערכת

 הבריאות במערכת בגופים דיגיטליים כליםב שימוש   1.2.3.1

 הבריאות משרד 

 ולייצר דיגיטליים בכלים השימוש את ולעודד להטמיע, השונים תפקידיו מתוקף פועל הבריאות משרד

 פעילות .וחדשנות תקשוב כלי בהטמעת התומכת, חדשנית סביבה לטיפוח הנדרשות התשתיות את

 שילוב של פעיל וקידום, והאנושיות הרגולטוריות, הטכנולוגיות התשתיות של קידום היתר בין כוללת זו

 . העסקי ולמגזר לציבור ובשירותיו כולה הבריאות במערכת הדיגיטל כלי

 במערכת המידע שיתוףתשתיות ו המחשוב תשתיות להרחבת האחרונות בשנים פעל המשרד

 הממשקים ולשיפור מרחוק ברפואה השימוש של רגולטורית לאסדרה(, אופק פרויקט) אותהברי

 . השונים לקוחותיו עבור המשרד שירותי של והנגישות

 החולים קופות  

 על קליני מידע של ובתיעוד באיסוף העולמית ברמה שנים מזה מובילותבישראל  חולים קופות

 בצורה האחרונות בשנים הרחיבו, מבוטחיהן של" מידע נאמני"כ המשמשות, הקופות .מבוטחיהן

 למידע הציבור נגישות את וכן, האלקטרוניים הרפואיים התיקים של הכיסוי היקף את משמעותית

 איכות למדידת ,במערכות הנאסף ,במידע משתמשות הקופות עשורים משני למעלה מזה .רפואי

 מתכנית כחלק מדדים 69-מ למעלה פותחו כה עד. והשיקום הטיפול, האבחון, המניעה שירותי

 אחת ומפורסמים האוכלוסייה כל עבור שגרתי באופן נמדדיםאשר , לאיכות הרפואה בקהילה לאומית

 .לציבור לשנתיים

                                                             
 ועוד מרחוק בפצעים טיפול, nlineO כללית, מכבי של מומה מוקד 26
 הבריאות ומשרד החולים קופות של המידע שירותי, כמוני כגון רפואיות קהילות 27
 בשיבא הסרטן לחקר המרכז, וייצמן במכון אישית מותאמת לרפואה המכון, לדוגמא 28
 כללית חולים בקופת לקהילה והעברתו ח"מביה השחרור תהליך שיפור, אופק מערכת: לדוגמא 29
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, תובנות לגבש מנת על מתקדמים מידע ניתוח ובכלי הקיימים המידע במאגרי שימוש עושות הקופות

 מתןו, המונעת הרפואה קידום לטובת, מטופלים ואוכלוסיות סיכון קבוצות זיהוי על המבוססות

 .ולטיפול למניעה פרואקטיביות פעולות ביצוע ועל מקדימות בדיקות על המלצות

 וכתוצאה, ותהליכים שירותים במגוון דיגיטליים כלים של שילוב הקופות מובילות האחרונות בשנים

 משיפורו יותר יעילים ליכיםתה מהטמעת, והשירות הטיפול איכות משיפורבין היתר  נהנות מכך

מהקופות קיימים שירותים של רפואה מרחוק, המבוססים על אמצעי  בחלק. המטופלים עם הקשר

  . ידאוומהודעות טקסט בין המטופל למטפל ועד למפגש טיפולי בו –תקשורת שונים 

 החולים בתי 

 תיעוד מערכות, ניהול תמערכו: ביניהם, דיגיטליים כלים השנים במהלך שולבו בישראל החולים יבתב

, עבודתם את לייעל החולים לבתי המאפשרות, נוספות ותקשורת מידע מערכות גם כמו, קליני מידע

 . למטופלים יותר טובים וטיפול שירות ולספק הטיפולי הרצף את לקדם

 לרופאים , לדוגמא,המאפשרים, מרחוק לרפואה ופלטפורמות אמצעים קיימים החולים מבתי בחלק

 .החולים לבית מחוץ נמצאים שהם בעת במחלקות הטיפול אחר לעקוב םבכירי

 (ועוד טיפוליים מוסדות, מכונים, מרפאות) נוספים בריאות יספק 

 מערכת לשלב קרובות לעיתים מתקשים ולכן, וקטנים מבוזרים שהם בכך מתאפיינים אלה ספקים

 .ממוחשבים רפואיים בתיקים המידע לתיעוד

 המידע את ומצמצם מגביל", המידע מעגל"ב נתק מייצר מידע לשתף יכולתה וחוסר התיעוד העדר

 ברמת גם יוצע וכפועל, הטיפולי ברצף ופוגם החולים בקופת המטופל של העיקרי הרפואי בתיק

 . למטופל הניתנת הרפואי השירות

 הרפואה במקצועות העוסקיםו הציבורבקרב  דיגיטליים בכלים שימוש  1.2.3.2

 ציבורקרב הב שימושה 

 הכלים מהציבור רבים חלקים בקרב. שונים חיים בתחומי דיגיטליים כלים מאמץ בישראל הציבור

 :לשימוש בולטות דוגמאות. הבריאות מניהול נפרד בלתי מרכיב מהווים הדיגיטליים

o עצמי בשירות רפואיים לשירותים תורים קביעת. 

o הודעות באמצעות המשפחה רופא עם ישירה תקשורת. 

o ומחלות רפואיים מצבים סביב דיגיטלית בקהילות השתתפות. 

o רחב מגוון באמצעות שימוש תוך בריאה התנהגות הרגלי לגבי מידע של עצמאית דיגיטלית צריכה 

 .אחרים בריאות ותחומי גופני כושר, תזונה המקדמות ,אפליקציות של

o רפואה.-טלה מוקדי באמצעות רופאים עם תקשורת 
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 הזדמנות מייצרת, הבריאות לתחום במודעות, יחד עם העלייה יגיטלייםהד הכלים אימוץ של, זו מגמה

 :הבריאות מערכת עבור כפולה

 לטיפולים ולציית חלק לקחת הנכונות הגברתו ובריאות בניהול החולים ציבור מעורבות קידום

(Compliance and Adherence ,) בניהול המעורבות להגברת הבריאים ציבור רתימתכמו גם 

 .למניעה מטיפול הבריאות במערכת הכובד מרכז הסטת תוך בריאות התנהגויות ואימוץ הבריאות

 במערכת ובהתמצאות הבירוקרטיה בקיצור יסייעו המידע שכלי מצפה הציבור: 2 הרחבה

 

בנובמבר  שבוצע עבור משרד הבריאות סקרב

ה הנכונות הציבורית לשימוש בכלים נבחנ, 2014

 . דיגיטליים במערכת הבריאות

מממצאי הסקר עולה, כי קיים קושי בקרב 

הציבור להתמודד עם הבירוקרטיה הכרוכה 

בהתמצאות , בהתנהלות מול מערכת הבריאות

 מיצוי זכויותיו.בו

מהנשאלים השיבו כי הם נכונים לאמץ  56%-כ

כלי הדרכה להתמודדות עם הבירוקרטיה 

 יאות.ולשיפור ההתמצאות בתוך מערכת הבר

 הדיגיטליים לכלים כי יםסבורמהנשאלים  79%-כ

 למתן ולסיוע הבריאות מערכת לקידום תרומה

 .יותר וחסכוניים טובים שירותים

 הביקוש לאור כי סבוריםמהנשאלים  93%-כ

להגדיל את  יש בריאות שירותיל וגדל ההולך

היקף המשאבים המוקצים להרחבת שירותי 

  הבריאות הדיגיטלית.

 

אתה מרגיש מבין הכלים הבאים, אילו כלי מידע 

שחסרים לך על מנת שתוכל לדאוג לבריאותך 

 באופן נוח ויעיל יותר?

 

 

 

 הרפואה במקצועות העוסקיםבקרב  השימוש 

, מטופלים על למידע יותר רבה מנגישות ליהנות הרפואי לצוות מאפשרת המקוונת העבודה סביבת

, הצוות עבודת של עייםמקצו מודלים ופיתוח הרפואי השירות למתן יותר אפקטיביים כלים לקבל

 .התפקידים בעלי בין אחריות של יותר טובה חלוקה המאפשרים

  

56%

48%

45%

43%

35%

30%

22%

עםלהתמודדותהדרכהכלי

ההתמצאותושיפורהבירוקרטיה
הבריאותמערכתבתוך

אצלתוריםזמינותלגבימידע

מטפליםגורמים

מקצועיתרפואיתסמכותשילוב

המידעחיפושבתהליך

הרפואילמידעגבוההנגישות

האישי

אישיתמותאמיםכלים

והדרכהתובנותהמספקים

דיגיטלייםמאמרים\מדריכים

בהתמודדותהמסייעים

לסובליםופורומיםקהילות

דומותמבעיות
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 בתמונה הדיגיטלית חסמיםו אתגרים  1.2.3.3

במערכת בריאות  אחתנתקלים לא  ההתפתחות הטכנולוגית המהירה והטמעת הכלים הדיגיטליים

ונים, המשפיעים על מידת ים שוכשלחסמים  ,כניסה לעידן הדיגיטלי. קיימים אתגריםלשאינה מוכנה 

  .השימוש בכלים דיגיטליים במערכת הבריאות

 פרטיות על הגנה 

 והאתיות החוקיות היסוד מאבני אחת היא עליו וההגנה, ורגיש אישי מידע הוא הרפואי המידע

 רגולציה קביעת במיוחד חשובה כך לשם. דיגיטלית בריאות מהלכי קידוםבו הציבור אמון ברכישת

 . כולה הבריאות ובמערכת הבריאות ארגוני בתוך מימושה על הקפדהו מתאימה

 גופים בין תיאום 

 ריכוזיות בה קיימת ולכן, מרכזיים גופים של יחסית קטן מספר פועל בישראל הבריאות במערכת

 ברמה והן השטח ברמת הן הגופים בין תיאום יצירתב משמעותי אתגר קיים, זאת עםיחד . מובנית

 ויעיל נכון ולניצול חדשנות מכווני פעולה לשיתופי אפשרויות לעיתים מונע התיאום חוסר. הניהולית

 . השונים בגופים שיושמו מוצלחות יוזמות הרחבת על מקשה ואף, משאבים של יותר

 הדיגיטלי העידן עם הרפואי הצוות התמודדות 

 להסתגל, דיגיטלית אוריינות לפתח נדרשאשר , הצוות בפני אתגרים מציבה דיגיטלי במרחב עבודה

 וספקניים מעורבים, מיודעים מטופלים עם ולהתמודד משתנים עבודה ולתהליכי חדשים לתהליכים

 מיודעים חולים עם בהתמודדות במיוחד משמעותי אתגר מציב הדיגיטלי העידן .בעברמאשר  יותר

. בריאותם ניהולל וגוברת הולכת אחריות ומקבלים הרפואי מצבם על עצמאי באופן לומדיםאשר , יותר

 שאלות מציב מנגד אך, יותר טובות שאלות לשאול להם ומאפשר המטופלים את מחזק הזמין המידע

 . הבריאות וארגון החולה, הרופא בין האחריות חלוקת לגבי

 למודלים להסתגל, חדשים כישורים לאמץ נדרש והוא משתנההרפואי  הצוות של העבודה מודל

 .תנועה כדי תוך רבים קריםבמ, וטיפול תקשורת של חדשים

 דיגיטליים בכלים לשימוש הרפואי הצוות והתאמת בהכשרת פער 

משנה את האופן שבו ניתן הטיפול והשירות למטופל. כך למשל,  מקוונת בסביבה לעבודה המעבר

מידע למערכות ממוחשבות, בעוד שבעבר פעולה זו  להזמנתחלק ניכר מזמנם של הרופאים מוקדש 

 האוריינות לשיפור הכשרהמהטיפול הרפואי. פער זה יוצר צורך במסלולי  לא היוותה חלק

 חדשים מודלים עם ולהיכרות, המקוון למדיום המותאמת תקשורת מיומנויות לרכישת, הטכנולוגית

 למתן שירותים.
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 תפקידים וביצירת הקיימים בתפקידים והתאמות בשינויים צורך מעלה הדיגיטלית לסביבה המעבר

 המטפלים הרופאים על המוטל העומס על להקל במטרה, רופא ועוזרי  30טיפול מתאמי ןכגו, חדשים

 את מגוון המערכות הממוחשבות. ולתכלל

  חדשות טכנולוגיות לאמץ נכונותחוסר 

 בקרב הן נדרש, בכך הכרוך הוודאות חוסר אף על, חדשים באמצעים שימוש לעשות הנכונות קידום

 הן נובעת חדשים כלים לאמץ הנכונות. המטופלים בקרב והן , כאמור לעיל,המטפלים הגורמים

 המערכת של מיכולתה והן והמטפלים האזרחים ציבור בקרב דיגיטלית אוריינות של הכללית מהרמה

 .ותדמיתיים רגולטוריים וחסמים התנגדויות להסיר

 מתן שירותי רפואה מרחוק 

 בין. רפואיים שירותים למתן יתמשפט אחריות של סוגיות מציב מרחוק לטיפול בכלים השימוש

 הסכמה קבלת, המטופל זיהוי אתגרי נמצאים אלו תהליכים בליבת העומדות המשפטיות הסוגיות

 הן, נדרשת החדש הטיפול מדיום של המשפטית הזירה הסדרת כי הסכמה יש. ועוד טיפולים לביצוע

 המטפלים הגורמים של מנגד החשש בשל והן בזכויותיהם לפגיעה המטופלים מצד חששות בשל

 .משפטיות מתביעות

 משותפת שפהו סטנדרטיזציה העדר 

 ואסדרה בתיאום צורך יש, המצטבר בכל ארגון הרב במידע להשתמש הבריאות למערכת לאפשר כדי

 עובדים כיום הבריאות ארגונים ושל הקידוד הרפואי )טרמינולוגיה( במערכת. ארגוני חוצי תהליכים של

 העדר. שונות תמקומיו אמותהת ארגון בכל מתבצעים רבים ובמקרים, שפה משותפת ואחידה ללא

. באופן זה נפגע רצף שונים ממקורות מידע ולהצלבת לאיסוף, לשיתוף חסם מהווה משותפת שפה

 ע. כמו כן לכן גם הטיפול הקליני במטופל נפגהטיפול הרפואי בין הארגונים במערכת הבריאות ו

 .מידע מבוסס מחקר יכולותדום נפגעת היכולת להשתמש במידע לקי

 גבוהות מימון עלויות 

 וצריכת ניהול במודל מהותיים בשיפורים ותמיכה אופטימלי באופן טכנולוגיים פתרונות שילוב של

 בפתרונות מההשקעה נכבד חלקבתשתיות.  גדולההשקעה  מחייב, הדיגיטלית הבריאות שירותי

 לעבורנדרש ולכן ערכן מראש(  אתקשה לחזות  ראשהארוך ) בטווח רקתשואות  מייצרת טכנולוגיים

. ציבוריים ארגונים של DNA-מה מאוד השונים'ילי, אגלמודל של השקעות הון סיכון ולמודל פעילות 

 ומתן" למעטים הרבה" לעומת" לרבים מעט" – למשל, קשות בחירות לבצע מחייבת המימון מגבלת

 .דחופות לבעיות בעיקר נקודתיים פתרונות

 

                                                             
30 Health in the Changing Health Care Environment"-The Role of E ,"15-ה המלח ים כנס ,-The Role of E

Health in" the Changing Health Care Environment ,"Canada ,EHRs and audits mean new roles for 
physicians, staff" ,"Medical ecnomics 
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 ובפיקוח ברגולציה פערים 

 ניתנים בו הפעילות במודל משמעותי לשינוי אפשרות מייצרים הדיגיטלית הבריאות מאמצעי רבים

 אחריות, לתשלום מודלים כגון ותהליכים כללים של רגולטורית הבניה מחייבים ולכן, בריאות שירותי

 מוסדרת אינה לעיתים המידע מבוססת הבריאות בסביבת החולים קופות של פעילותן. ועוד ביטוחית

 של השלמה נדרשתולכן לא מובטח שיעשה שימוש נאות בכלים הטכנולוגיים ובמידע הנאסף.  דיה

 יכולות סט הגדרת, ופיתוח למחקר קליני במידע שימוש, רפואה-טלה: הבאים בתחומים האסדרה

 '. וכו לציבור לספקהקופות  שעל מינימליות דיגיטליות

 במערכת שנותבחד ממשלתית תמיכה היעדר 

 ורעיונות יוזמות נדרשים, החדשנות קידום מתהליך כחלק. "מהשטח צומח" תהליך היא חדשנות

לקדם את הרעיונות והיוזמות נדרשת תמיכה כדי . מוסף ערך ומתן יישום לכדי מגיעים שאינם ,רבים

ים מנגנונים ממשלתי לא קיימיםאת קידומן. כיום,  שתאפשרארגונית, ממשלתית ומערכתית, 

המקדמים את החדשנות במערכת הבריאות ותומכים בהתפתחותן של יוזמות מקומיות, הן מבחינה 

 .מרוציםיתתפיסתית והן באמצעות 

 טכנולוגיים בכלים השימוש במידתבתי החולים  בין פערים 

 וברמת דיגיטליים בכלים שימוש של ההטמעה מידתב החולים בתי ביןפערים משמעותיים  קיימים

 בהתמחות בטיפולים בעיקר, הכיסוי ותחומי הכיסוי היקף, התיעוד עומק מבחינת - ליניהק התיעוד

בין לבתי החולים הממשלתיים  ביןפער  קיים, כמו כן. דחופה רפואה ושירותי אונקולוגיה כמו גבוהה

יקף הכיסוי הקליני. בתי החולים של כללית ממוחשבים יותר וקצב לה נוגעבתי החולים של כללית ב

 וץ בהם גבוה יותר.האימ

קליני מבתי  עואיסופו של מיד קיומומערכת הבריאות בכל הקשור לל חסם מהווים אלה פערים

 .מיטבי באופן הטיפול המשך את להבטיח החולים מקופות מונע החולים בבתי המידע היעדרהחולים. 

 רותיםשי ולמתן לקוחותיהם עם לתקשורת ישירים ערוציםמוטמעים  לא החולים בתי במרבית

 .האמבולטוריות למרפאות תורים זימון דוגמת, בסיסיים היום נחשביםש, דיגיטליים באמצעים
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 מיזם ישראל דיגיטלית .1.3

 שמטרתוהחליטה הממשלה על הקמתו של מיזם ישראל דיגיטלית,  2013 בשנת

"לקדם צמיחה כלכלית, להגדיל את הרווחה החברתית ולצמצם פערים חברתיים באמצעות 

 ת מידע ותקשורת"'.טכנולוגיו

המרחיבות את תחומי הפעילות של המיזם  ,החלטות ממשלהנוספו  על הקמת המיזםלהחלטה 

 , שעיקרן:31ויתיוומגדירות את סמכו

 בינלאומיים,  פעולה ושיתופי היזמות, והפיתוח המחקר לקידום הפעלת מספר תכניות וחממות

 המדען הראשי.תחת 

 טכנולוגיות באמצעות הציבורי המגזר לאתגרי מענה המציעים ,למיזמים סיוע מסלול הקמת 

 חדשניות.

 למודללקדם מעבר כדי  דיגיטלית ישראל הלאומי המיזם וקידום התקשוב מטה סמכויות הרחבת 

 לפיתוח אחוד אתר של בנייתו את ולקדם ממשלתית פנים תקשורת רשת לקדם, ענן מחשוב

 .ולעסקים לאזרחים שירותים

-הערכת מצב אסטרטגית כלכלית ביצעהלכלכלה במשרד ראש הממשלה המועצה הלאומית בהמשך, 

 גדירה שבע סוגיות אסטרטגיותמהערכת המצב  .32 2015ביוני  בהחלטת ממשלהשאומצה  ,חברתית

הוגדרו הורחבו תחומי היישום של המיזם ולאומיות, שאחת מהן היא מיזם ישראל דיגיטלית. בהחלטה 

: תכנית דיגיטלית לאומית, פריסת סיבים אופטיים והתאמת שלושה כיווני פעולה מרכזיים ועבור

 .33בהיבט של הון אנושי, רכש, חקיקה ושירותים דיגיטליים לאזרח - ן המידעדהממשלה לעי

 :הלאומי מטרות ויעדים למיזםלה, מטה ישראל דיגיטלית הגדיר בהתאם להחלטות הממש

 מואצת כלכלית צמיחה 

o הדיגיטלי בעידן תעסוקהפיתוח שוק ה 

o דיגיטליות תעשיותעסקים ו קידום 

o תמיכה בפיתוח תשתיות 

 פערים צמצום 

o הגיאוגרפית והחברתית הפריפריה קירוב 

o המחייה יוקר הורדת 

o זכויות מיצוי 

 ם וידידותיחכ ממשל 

o ממשל חדשני ואפקטיבי 

                                                             
 דיגיטלית שבע באר של בהקשר 2025 והחלטה 2097, 151 החלטות 31
 145החלטה  32
33 http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec145.aspx  
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o הנגשת הממשלה וצמצום הבירוקרטיה 

o שיפור המוצרים הציבוריים 

חדשנות במשרדים,  כולל פרויקטים לקידוםשראל דיגיטלית מיזם ילממש את המטרות והיעדים,  כדי

ובראשם משרד הבריאות, משרד החינוך ומשרד הרווחה. בנוסף, מטה המיזם מקדם חדשנות גם 

כגון רכש, הון אנושי, תשתיות  של פעילות הממשלה בינוניים ובנדבכים רוחבייםובעסקים קטנים 

 טכנולוגיות ועוד. 

  והשירותים הדיגיטליים שראל לקידום החדשנותממשלת יפעילות : 3 תרשים
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 חזוןה .2

 מיזםהחלק מ מהווה , אשר מבוצעת על ידי משרד הבריאות,התכנית הלאומית לבריאות דיגיטלית

 מערכת הבריאותאופק אליו יש להוביל את את המגדיר חזון התכנית  .תישראל דיגיטלי הלאומי

 שראל דיגיטלית.מימוש מטרות מיזם י תוךויאות החזון, היעדים והמטרות של משרד הברלמימוש 

 משרד הבריאות חזון .2.1

 באמצעות, ישראל אוכלוסיית כלל של בריאות ולקידום לבריאות הבסיסית הזכות "מימוש

  ".והחברה האדם כבוד ערכי כיבוד תוך, מרביים ושוויוניות לאיכות השואפת בריאות מערכת

על מנת לממש  מערכת הבריאות הישראלית מתפקדת.ו עוגן ארוך טווח, שלאורמהווה המשרד חזון 

על ידי המשרד מטרות ויעדים, המתעדכנים מעת לעת, ונועדו לתת מענה לאתגרים  נקבעואת החזון 

  העיקריים העומדים בפני המערכת ולקדם מהלכים גדולים ומורכבים.

 :(2016להלן יעדי ומטרות המשרד )נכון לשנת 

 ומובילות אמון, זמינות - ריתהציבו הבריאות מערכת חיזוק 

 הציבורית במערכת הבחירה ואפשרויות השירותים זמינות הגדלת 

 בקהילה הרפואה חיזוק 

 הטיפול רצף הבטחת 

 לפרטית הציבורית הרפואה בין והתמהיל הגומלין יחסי במערך שיפור 

 במרכז כאדם המטופל 

 במרכז המטופל תפיסת וחיזוק השיח קידום 

 התפיסה במימוש ואתגרים הסיבות, הפערים מיפוי 

 פעולה תכנית גיבוש 

 הבריאות במערכת ושקיפות איכות קידום 

 קלינית ובטיחות איכות קידום 

 הרפואי הרישום איכות שיפור 

 שירותיות קידום 

 לציבור מידע והנגשת שקיפות קידום 

 הבריאות מערכת איתנות – היסודות חיזוק 

 הבריאות מערכת של הכלכלית התשתית חיזוק 

 ניהול ומנגנוני הניהולית התשתית חיזוק 

 המטופלים לצרכי פיזיות תשתיות התאמת 

 המשתנים לצרכים והתאמתו הכשרתו, מקצועית א"כ תשתית בניית 
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 העתיד לאתגרי בהתאם הבריאות מערכת עיצוב 

 האוכלוסייה להזדקנות הבריאות מערכת היערכות 

 יגיטליתהד והבריאות המידע בעידן הבריאות מערכת והיערכות עיצוב 

 הכרונית התחלואה במאפייני לשינוי הבריאות מערכת התאמת 

 בישראל ותרבותיות כלכליות, החברתיות למגמות הבריאות מערכת התאמת 

 בריאה וסביבה מונעת רפואה, בריא חיים אורח קידום 

 לה ומחוצה הבריאות במערכת בריא חיים אורח על והשיח המודעות העלאת         

 באוכלוסייה ופעיל בריא חיים אורח יישום גידול 

 מדיניות גיבוש תחומי בכלל בריאותיים היבטים הטמעת 

 מונעת רפואה פעילות הגברת 

 דיגיטלית לבריאות הלאומית התכניתחזון  .2.2

חזון ה. יווממטרות, מיעדיו חזון התכנית הלאומית לבריאות דיגיטלית נגזר מחזון משרד הבריאות

 ם ישראל דיגיטלית.זית, כתוצאה ממימוש מטרות ויעדי מימתאר שינוי במערכת הבריאות הישראל

"קפיצת מדרגה במערכת הבריאות שתאפשר הפיכתה לבת קיימא, מתקדמת, חדשנית, 

מתחדשת ומשתפרת באופן מתמיד, על ידי מינוף מיטבי של טכנולוגיות המידע והתקשורת 

 ."העומדים לרשותה, למען שיפור הבריאות לכלל אוכלוסיית ישראל

 הוגדרו, לאתגרי מערכת הבריאות ולכשליה בתמונה הדיגיטליתלמטרות משרד הבריאות, ענה כמ

 :הגשמתושקידומן יאפשר את החזון,  מטרות

 מתקדמת ולבריאות לחדשנות לאומית תשתית הקמת .1

 ופיתוח הקיים (trade off) התמורות שקלול לשבירת הנדרש ,צורך הן חדשניות ויוזמות חדשנות

 שימוש תוך בריאות ולקדם איכותיים רפואה שירותי לספק מסוגלתש, חדשה" ורייצ פונקציית"

 .מופחתים במשאבים

 ערך יספקו  ,כולן לא אם גם, שחלקן, ורעיונות יוזמות של רב במספר צורך יש חדשנות לקדםכדי 

 חדשנית סביבה ליצירת תפעל התכנית. כולה המערכת את שיקדם מערכתי שינוי ואף משמעותי

 של" מצוינות איי" – חדשניות יוזמות של יצירתן את הראשון בשלב ותקדם שתאפשר ,מידע מבוססת

 לטובת מינופןו במיוחד רב פוטנציאל מציגותה היוזמות פיתוח את -ובהמשך , הבריאות מערכת

 .המערכת

 הבריאות במערכת חדשנות של ותפיסה שיח קידום .2

 ידי על ולא אינדיבידואלית מפעילות ונוצרת מבוזרת בצורה צומחש, תהליך היא, כהגדרהחדשנות, 

 מערכתית בתפיסה צורך יש, האינדיבידואלים והרעיונות תאת היוזמו לקדם מנת על .עצמם הארגונים

 המקדם שיח שלזו הוא קידום  תפיסה יצירתל בסיסהומעודדת מהלכים חדשניים.  תומכתש, וארגונית

. בתכנית ישולבו החדשנות תפיסת את יממשוש שונים למהלכים יביא שבהמשך, חדשנות ומעודד
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מהלכים המקדמים את שיח החדשנות וכן מהלכים אקטיביים לקידום תפיסה של חדשנות במערכת 

 הבריאות.

 הבריאות במערכת חדשניים בריאות שירותי של הטמעה קידום .3

תכנית מערכת הבריאות פועלת. על פיהם יוצרת תמורות במודלים המסורתיים  הדיגיטלית ביבההס

 את שישנו ,חדשניים ושירותים מוצרים, תהליכים פיתוח והטמעה של תאפשר בריאות דיגיטלית

 התכנית, כך .חלק כךב ושייקחככל האפשר  עניין בעלי רתימתותפעל ל ,המסורתיים המודלים

 בשירותי מיטביים ושימוש הטמעה תוך, כולה הבריאות במערכת התמורות קידום את תאפשר

 .יםחדשני בריאות

 באמצעות מינוף הטכנולוגיה מתקדמים בריאות לשירותי שוויונית גישה קידום .4

 גישה ותאפשר הבריאות במערכת מתקדמים בריאות שירותי של והטמעה שימוש תקדם התכנית

 לאוכלוסיות מותאמים שירותיםתקדם  תכניתהכלל אוכלוסיית ישראל. ללרפואה איכותית  שוויונית

לשירותי בריאות  שגישתן ואוכלוסיות מוחלשות אוכלוסיות עבורותים את השיר ותנגיש ממוקדות

 זמינותאת  גבירי הבריאות במערכת מעין אלה אמצעיםשילוב  .בשל מוגבלותאו  מרחקב מוגבלת

 .יותר וויוניש רפואימענה לתת  אפשריו השירותים

 מערכתיים-באמצעים דיגיטליים כלל הציבורית הבריאות מערכת חיזוק .5

 איכותב שיפורהמאפשר  באופןהבריאות הציבורית  במערכתבכלים דיגיטליים  שימושקדם ת התכנית

 של יותר אפקטיבי ניהול תאפשר טכנולוגיים כלים הטמעת, בנוסף .השירות איכותבו הטיפול

 מול אל הציבורית המערכת של האטרקטיביות את יגבירו אלו כל. משמעותי כלכלי חיסכוןו המשאבים

 .הפרטית המערכת

 פתרונות טכנולוגיים באמצעות הבריאות ארגוני בין הפעולה שיתוף והגברת חיבור .6

 בקהילה רפואהבין הל הציבוריים החולים בתיהבריאות בכלל ובין  ארגוני ןבי הפעולה שיתוף חיזוק

 מידעה בכלי השימוש את מנףתו רחיבת התכנית .הבריאות מערכת של משמעותי צורך הוא בפרט

 הגברת. השונים הארגונים ןבי הטיפולי והרצף המידעחבר ולהגביר את שיתוף ל כדי ,תקשורתהו

לקידום שיתופי הפעולה צפויים להביא להגברת  ותמרוץשיתוף המידע ורצף המידע וכן רגולציה 

    הניתן למטופלים. הקליני הטיפול באיכות שיפורול ארגוניים בין פעולה שיתופי

 פרטלהנגשת מידע והגברת האוריינות הבריאותית  על ידישיפור בריאות האוכלוסייה  .7

 את האוריינות הבריאותית להגדיל המאפשר ,כמשאב ייםדיגיטל כליםב השימושתקדם את  התכנית

אורח  בחשיבות הכרהו האוכלוסייה בהתנהגות שינוימידע, באופן המקדם  הנגשת על ידישל הציבור 

ובכך רלוונטי לכל פרט, הרפואי המידע הנגשת התכנית תקדם את ה .בריאה חיים וסביבת בריא חיים

 מניעתלהגביר את  ונועד ים אלושינוי .והרפואי ולנהל את בריאות ולהבין את מצב ויכולתצים את תע

 . הכרוניות המחלותהיקף  את תיפחלהו החולי
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 על בסיס מידע המדיניות ועיצוב קביעת ויכולות הניהולית האפקטיביות הגברת .8

קבלת ההחלטות הניהוליות תהליכי יאפשר לשפר את  ,נצבר במערכת הבריאותש ,המידע הרב ניתוח

 שירותי מחשובתקדם את  התכניתהמדיניות בארגונים וברמה הלאומית.  לקבועיכולת הואת 

 למנהלי יאפשרוניתוח המידע  איסוף. לניתוחוולאיסוף מידע  כליםפיתוח והטמעת  לצד הבריאות

 לבין המערכת משאבי בין המאזן באופן ,רפואיים ושירותים יכיםתהל מחדש ולעצב לתכנן המערכת

 .וגוברים ההולכים הצרכים

התנהלותה של   במרכז כאדם המטופל את שמיםה דיגיטליים וערוצים כלים קידום .9

 הבריאות מערכת

 ,ותקדם מהלכים הרפואי והטיפול הבריאות שירותי במרכז המטופל הצבתתפעל תוך  התכנית

, הבריאות תהליכי על מידע של והנגשה הצגה ידי על, ציבורית ויידוע של המטופל המייצרים שקיפות

 הטמון בערך לשימוש הזדמנות. התכנית תיצור הרחב לציבור בריאות ומוסדות, בריאות מדדי

שיקודמו  טכנולוגייםה פתרונותה. והמניעה הטיפול בשיפור כנכס ולרתימתם, משפחתו ובבני במטופל

 השונים הטיפול בתהליכי ומשפחתו המטופל מעורבות את לקדםאפשרו באמצעות התכנית י

שימת המטופל במרכז, מחד תשפר  .כרוניות במחלות טיפוללובמהלכים הקשורים לרפואה מונעת ו

את השירות והטיפול הרפואי שאוכלוסיית ישראל זכאית לו, ומאידך תביא להתייעלות ולחסכון כלכלי 

 למערכת הבריאות.

 הבריאות הדיגיטלית בישראל  שוק  אסדרת  .10

שוק הבריאות הדיגיטלית והשימוש במידע בריאות, תוך הגדרת זכויות  לאסדרתתפעל  התכנית

 הסדרת תוך, השימוש במידע ובתוצריו. באופן זה יובטח שהשימוש בטכנולוגיה הוא לטובת הציבור

חות של שוק בריאות סוגיות של הגנה על פרטיות המטופלים ואבטחת מידע. כל אלו יאפשרו התפת

במערכת הבריאות  הקיימים המתקדמים שאביםבמ הגלום הפוטנציאל מימושו ישראלבדיגיטלית 

באמצעות פיתוחים  היחסי נהיתרוביטוי את  לידיתאפשר למדינת ישראל להביא  האסדרה הישראלית.

 .ומיתחדשניים המאפשרים את שיפור איכות הטיפול וכן תיצור פוטנציאל לצמיחה כלכלית לא

 מיצוב הבריאות הדיגיטלית כמנוע צמיחה של המשק הישראלי .11

אופייה של מערכת הבריאות הישראלית וקיומה של זירת חדשנות פורה בישראל הם מאפיינים 

מהווים תנאים  אלהמאפיינים  ביחס למדינות אחרות. ייחודילישראל יתרון  שנותניםייחודיים 

 כדיבם במערכת הבריאות לאורך כל שלבי הפיתוח והייצור. שילולו חדשנייםכלים אידיאליים ליצירת 

יאות התכנית תפעל למיצוב ישראל כמרכז חדשנות עולמי לברלממש את יתרונה של ישראל, 

תחומי הבריאות הדיגיטלית, ל של גופים ישראליים ובינלאומיים ותהשקעבאופן שימשוך , דיגיטלית

גורמים במערכת הבריאות לגורמים טכנולוגיים וחברות  צירת שיתופי פעולה ביןיומחקר ופיתוח  יעודד

  הזנק.

, הדיגיטלית הבריאות לקידום העבודה תכנית תהנבנ שלאורה האסטרטגית התכנית

 את מליתולנצל בצורה אופטיאת חזון התוכנית, היעדים והמטרות,  להגשים נועדה

 .הישראלי ובמשק הבריאות במערכת הגלום הפוטנציאל
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 בישראלאות דיגיטלית בבריהפוטנציאל  .3

 מנהלים בו האופן ואת בישראל רפואהה שירותי ניתנים בו האופן את ותמעצב תמורות מרכזיות מספר

 על מרחיקת לכת השפעה ותומייצר השטחמ ותעולתמורות ה. בעידן הדיגיטלי בריאותם את הפרטים

 שירותי את מחדש בולעצ מלשנות ןאות לעצור שיוכל כח איןנראה שו, מרכיביה כלל ועל המערכת

, בעתיד פניה על לכת מרחיקות השלכותמול התמורות  הבריאות מערכת של להסתגלות .הבריאות

 ההזדמנות את תנצל בה דרךבכמו גם  ומאידך, הנוצרים האתגרים עם הבהתמודדות תלויותשכן הן 

 . מהשינוי העולה התקדים חסרת

 תקשורתבכלי ו ידעת השימוש במעל התפתחו ברובן התמורות במערכת הבריאות מבוססות

 היכולתעל , שונים מסוגים מידע ותיעוד איסוףהמהפכה הדיגיטלית בבריאות מבוססת על  .דיגיטליים

, ניתוח, הצלבה, שליפה המאפשרים והמנגנונים הכלים, שונים גורמים בין תקשורת ולייצר לשתף

 אנליטיות יכולות קליני. ימושש לצרכי והן, ופיתוח מחקר לצרכי הן, אמת בזמן ושימוש ניטור

 להתפתחות רב פוטנציאלטומנות בחובן  הנאסף יוהאדמיניסטרטיב הקליני מידעל נגישותו מתקדמות

 קבלת ויכולת, מידע מבוססת מדיניות קביעת, רפואי מחקר קידום זה ובכלל, הבריאות מערכת

 .הדרגים בכל העניין בעלי ידי על החלטות

בוססות על שימוש במידע. עידוד והכוונת התמורות יאפשרו התמורות במערכת הבריאות מ

קידום , הטיפול הרפואישיפור לממש את הפוטנציאל הגלום בהן לטובת הציבור, תוך 

 ויצירת מנוע רב עוצמה לצמיחה כלכלית. התייעלות , שיפור השירות,בריאות

 טיפול הרפואישיפור ה .3.1

 במטופל הרפואי הטיפול מיקוד

. במטופל ממוקד לטיפול מחלהב ממוקד מטיפול מעבר מתקיים מרובה חלואהת של הנוכחי בעידן

, ידו על מוגדרים שהם כפי, המטופל של והעדפותיו צרכיו אתבמרכז  מציב מטופלב ממוקד טיפול

 היענות דורשת המטופל עם השותפות .הטיפול בניהול ולנכס לשותף המטופל את להפוך ושואף

 מידע דורש המטופל. בכך ומעוניין בריאותו את לנהל הנדרש, ופלהמט של ומוגברים חדשים לצרכים

 בריאותו את לנהל לו שיאפשרו וכלים, שלהן והמיצוי המימוש ודרכי זכויותיו הנגשת את, יותר רב

 .מיטבית בצורה

, הפעיל המטופל מול והטיפול השירות תמורה זו מובילה את מערכות הבריאות לשינוי תפיסת

. ההחלטות קבלת מתהליך כחלק המטופל עמדת ולקבלת, תיאום במערכתהשקיפות וה להגברת

 הבריאות בניהול מעורבותו להגברת המטופל שינוי זה יוצר פוטנציאל לרתימת ומינוף מעורבות

 בכלים שימוש .הציבור בריאות ובשיפור מהמערכת עומסים בהפחתת שיסייע באופן השוטפת,

בניהול הטיפול וכן את יכולת הנגשת  ופל אוטונומיהלהעניק למט היכולת את משפר הדיגיטליים

 .המידע ויידוע המטופלים
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 מינוף מעורבות המטופל לשיפור בריאותו: 3הרחבה 

נערך פיילוט לשיתוף סיכומי הפגישות הרפואיות עם המטופלים בשלושה בתי חולים  בארצות הברית

ף להגביר את שיתו כדיסוף כל מפגש, שונים. במסגרת הפיילוט קיבלו המטופלים את סיכומי הרופא ב

לתזכר את המטופל לגבי המשך הטיפול בבית. כן בתהליך ואת הידע של המטופל על בריאותו ו המטופל

הביא לשביעות רצון הן בקרב  סיכומי הפגישותלמרות חששות ראשוניים של הצוות הרפואי, שיתוף 

והתקשורת בין הצדדים. לאחר סיום  המטפלים והן בקרב המטופלים, שחשו שיפור בשיתוף הפעולה

 הפיילוט, בחרו בתי החולים להמשיך לשתף את הסיכומים.

 

ליישם כלי לוויזואליזציה של מידע רפואי אישי  2014-החלה ב ארה"בב Alabama Medicaldסוכנות  

מאפשר מנגיש תוצאות בדיקות ואבחונים רפואיים באופן ויזואלי והכלי  .SASי "פותח ע, שעבור מטופליה

דרכי התמודדות והמשך  עלהבנה וניתוח שלהם ללא ידע מוקדם. הכלי מספק המלצות למטופל 

הנוגעות  הארגון לאסוף מידע ולקבל החלטות התנהלות בתוך מערכת הבריאות ומאפשר למנהלי

 . מאידך קיים פוטנציאל להעצמת המטופלים מחד ולשיפור קבלת ההחלטות בארגון כךמדיניות. ל

 

להעניק שירות טוב יותר  כדי תמורותממנף מספר  כללית של אונליין ילדים רופא שירות בישראל,

-40% ל קרוב כאשר והוריהם, ילדים -8,000מ ליותרמידי חודש  מענה נותן . השירותלמטופלים

המסך, מצד אחד של  יושב הרופא .וןסמארטפ באמצעות הרופא עם ט’צ-בווידאו מהשיחות מתקיימות

 הרפואיים בכל הנתוניםבו זמנית  צופה הרופא. , היושבים בצד השניהוריועם ו עמו תקשרומ בילד צופה

מתועד על ידי  השיחה סיכום מורחב. פרופיל אופק באמצעות הילד של הרפואי התיק מתוך הרלוונטיים

 ןומת למיון הפנייה ע,ומיד הכוונה כולל השירות של הילד בקופת החולים. הרפואי ישירות לתיק הרופא

 ביותר הוענק השירותפריפריה.  מאזורי הן מהפניות -40% כ .המרקחת לבית ישירות דיגיטלי מרשם

 עד ניתן השירות סגורות. אחרת בשעות שבהן המרפאות חלופה אין שברובם ,שונים יישובים -1,100מ

  .תמוצלח בצורה הטיפולי המעגל נסגר מהפניות -78% לכך שב עדות ויש ילדים מיליון לכחצי כה

  אישית םמימותא יםטיפול יצירת

 הרפואי הטיפול להתאמת חותרת( Personalized Medicine) אישית המותאמת הרפואה

 הבלתי ההיקף. מטופלים בין לשונות התייחסות תוך, המטופל של והאישיים הביולוגיים למאפיינים

 ולספק לפתח מאפשרים, והתקשורת המחשוב כלי עם יחד, וסביבתי אישי, ביולוגי מידע של נתפס

 .  יותר ואפקטיביים אישית מותאמים ושירותים טיפולים

, הרפואי למצב המותאמים כלים לפתח מאפשרים המתקדמות הניתוח ויכולות שנאסף הרב המידע

. אוכלוסייה קבוצות שלו פרטים של ולצרכיהם להעדפותיהם ,למאפייניהם, הבריאותית להיסטוריה

 הטיפול או השירות של הבריאותיות התוצאות ואת, והשירותים הטיפול איכות את משפרת זו גישה

 ".הממוצע מטופל"ל מותאמים הכלים מרבית לפיה הקיימת לגישה בניגוד זאת, שנבחר

 להם שניתנו הטיפולים, מאפייניהם, מטופלים על רב מידע של אנליזה דורשת ספציפית התאמה

, במידע ודפוסים תובנות המוצאים, ואנליזה מחקר ייד על מושגת ההתאמה יכולת. שהושגו והתוצאות

 להתאמה (DSSומערכות תומכות החלטה ) אלגוריתמים לפיתוח המחקר בתוצאות שימוש ועושים

 .מטופלכל באופן ייחודי ומותאם ל טיפול דרכי על ולהמלצה
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 : התאמת הטיפול למאפייניו של הפרט4הרחבה 

בהקמת פרויקט למטרות מחקר  34מיליון דולר 215שקיע הממשל לה תכנן 2016שנת ב בארצות הברית,

המכון הלאומי , (FDAשיכלול הקמת מאגר נתונים של מיליון מתנדבים, שינוהל על ידי מנהל התרופות )

ליצור מאגר מידע   -(. מטרת המיזם ONC( והגוף הלאומי לטכנולוגיות מידע בבריאות )NIHלבריאות )

עידוד שיתוף של  באמצעותנרחב שיהווה בסיס למחקר ופיתוח בתחומי טיפול ומניעה בתחום הסרטן, 

 הבטחת הפרטיות של המשתתפים.  תוך גורמי מחקר ושיתוף פעולה בין מגזרי ו

 

 . גויסוכרוניות בדגש על מחלות לב וריאותמתבצע מחקר גנטי של גורמי סיכון למחלות  ,בדנמרק

מידע גנטי לצורך ביצוע מחקרים ופיתוח כלים ושירותים  ונאסףמתנדבים מקרב האוכלוסייה  100,000

 .אישית לטיפולים אפקטיביים יותר מותאמים

 

שמטרתה לסייע לרופאים במתן  ,חברת טבע בשיתוף קופת חולים לאומית פיתחה מערכת בישראל,

מידע רלוונטי למאפייניו האישיים  תנגשהו ,תרופותעל שילוב שגוי בין  התרעה תוך מתןטיפול תרופתי, 

התקיים מחקר  2013במהלך שנת  ו.עבדה, הריון, בעיות אי ספיקה וכרגישויות, בדיקות מ -של המטופל 

בכל  אשר בחן את יעילות המערכת ובהתאם לתוצאותיו הושלמה הטמעת המערכת ,מקיף בלאומית

 .201435בתחילת שנת  הקופה

 

  

                                                             
 budget -2016-inobamas-data-for-good-whats-http://www.datainnovation.org/2015/02/heres ר'  34
 2013, לאומית חולים קופת מועצת דוח מתוך 35
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 קידום בריאות .3.2

  בריא חיים אורח וקידום חולי מניעת

 הינה חולי מניעת כי ההבנה האחרונים בעשורים ניכרת הרחב הציבור ובקרב הבריאות במערכת

, מפני שהיא מונעת את הצורך העתידי באוכלוסייה הבריאות לבעיות ביותר המשתלמת התרופה

 שיפור, חיים תוחלת ארכתה לאפשר היא הבריאות וקידום המונעת הרפואה פעולות מטרת .בטיפול

 בריאות קידוםכמו כן,  .ומוגבלויות ממחלותשנים חופשיות  –"שנות בריאות"  יותר ויצירת חיים איכות

, הבריאות במערכת מינימאלי טיפולי ממשק עם במשולב הפועלת" מונעת תרופה" מהווה הציבור

 קהל דעת קובעי בקרבהמודעות על כן, גוברת  .הארוך בטווח במשאבים לחיסכון תביא היא כי וצפוי

 .חולי מניעתו בריא חיים אורח ניהול ם שללחשיבות וקובעי מדיניות

 הציבורעידוד התנהגות מקדמת בריאות בקרב : שימוש בכלים דיגיטליים ל5הרחבה 

בריאות יצרה עבור חברי הקופה, הרשומים לאתר האינטרנט של הקופה, כבי שירותי מ, בישראל

אשר , (כולסטרול וטריגליצרידים) ר של רמות שומנים בדםקהנוגעת לבדיקת סתזכורת ממוחשבת 

, ותזכורת להוביל בעיקר למחלות לב וכלי דם מעל לרמה התקינה, מהווה סיכון בריאותי שעלולקיומם 

לביצוע בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס ועוד. כמו כן קיים באתר מידע רחב על 

קות הסקר ככלי יעיל לאבחון מוקדם של מחלות או סיכונים להתרחשות מחלה, ומיפוי יתרונותיהן של בדי

 מלא של הבדיקות המומלצות לכלל המטופלים בחתך גיל.

 

הוקם שירות אינטרנטי ייעודי לבדיקת רמת הסיכון להתקף לב לפי מספר פרמטרים המוזנים בבריטניה 

ימולציה את התוצאות השליליות העשויות על ידי המשתמש. המערכת ממחישה למשתמש באמצעות ס

להתרחש בעקבות התקפי לב, וממליצה על צעדים מונעים לשיפור המצב הבריאותי. גורמים מטפלים 

במערכת הבריאות הבריטית אף השכילו לעשות שימוש בשירות יחד עם המטופלים, זאת בעידוד של 

 משרד הבריאות המקומי.

 

דגש ב, המניעה מדיניות בתכנון מדרגה קפיצת לבצע מאפשרת תדיגיטליו פלטפורמות של התפתחותן

 דיגיטליים כלים. התנהגות שינויי ומחזקים המשפרים כלים ויצירת לציבור המדיניות הנגשתעל 

 מערכות של שילוב כוללים והם ,בריאותם לניהול הפרטים של הגוברת המודעות על מתבססים

 מסייעים אלו כלים. בריאות מדדי על ולבקרה התנהגות לניטור וכלים, מידע מבוססות החלטה תומכות

 ובקידום( Compliance & Adherence) הרפואיים והדבקות הציות בהגברת, העינמ פעולות בקידום

 . גופני וכושר תזונה כגון בריאים חיים הרגלי
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 שירותשיפור ה .3.3

 השירותים זמינות הגדלת

 מוקדים) ערוצים חוצי שירותים למידע וליצור הגדיל את הגישהלשימוש בכלים דיגיטליים מאפשר 

  .וכך לשפר, ליעל ולהגדיל את זמינות השירותים (...ועוד מוביילאינטרנט, , טלפוניים

, וזאת באמצעות יצירה וקידום פרטשירות הניתנת לה תיחוויבמערכות הבריאות חלה תמורה משמעותית ב

 הבריאות משרד של הרבים הדיגיטליים בשירותים צואלמ ניתן זו למגמה דוגמאות. דיגיטליים שירותים של

 תוך, עת ובכל מקום מכל ותהליכים פעולות לבצע מאפשרים אשר, ובעולם בישראל הבריאות ארגוני ושל

, הלקוחות עבור ובירוקרטיה זמן מקצרים, אלו שירותים. הרלבנטיים ובערוצים האינטרנט ברשת שימוש

 .  לציבור השירות את ומשפרים למערכת חיסכון מייצרים

 באמצעים דיגיטליים מידע בריאות תנגששיפור השירות וה: 6הרחבה 

פותח אתר אינטרנט ייעודי מותאם לצעירים לצרכי שיתוף מידע בנושאים רפואיים ואורח חיים  בשבדיה

ת ומנגיש מידע בנושאי בריאות, רוח חיים בריא, מערכות יחסים, הפרעו 13-25האתר מיועד לבני  בריא.

אכילה ועוד. האתר מאפשר גישה למידע וייעוץ ללא צורך בחשיפה אישית וכולל סרטונים, כתבות, בלוגים 

והפניות לגורמי מקצוע. האתר פועל על מנת לשפר את אוריינות הבריאות של הצעירים ולהגביר את 

 ת בחודש. כניסו 170,000 -יש כיום כ 2008-המודעות בנוגע לנושאיים בריאותיים. לאתר שהוקם ב

 

לחולים לבחור רופאים מומחים במרפאות. המערכת כוללת קריטריונים  NHS choice-מסייע הבבריטניה 

שונים כגון זמני המתנה ממוצעים, רמת ניקיון, איכות הטיפול ועוד המתעדכנים ברמה היומית. מטרת 

עם יחד ושיפור השירות. הפורטל לייצר תחרותיות בין ספקי הבריאות השונים ולהביא להגברת השקיפות 

 מגבלות של מידע חלקי והתנגדויות מצד ספקי הבריאות. חלותזאת, ביישום הפורטל 

 

, בשיתוף (התקשוב הממשלתי )יחידת ממשל זמין החל 36(2014) 2097ת הממשלה החלטלפי בישראל, 

ונה להקים עם משרד הבריאות, בגיבוש מדיניות לאומית למתן שירותים מזוהים לאזרחי המדינה. הכו

 יםאישי יםיפעלו לפיתוח שירות משרדי הממשלה, כאשר יהול ההזדהותלנ MyGov מרכזית  פלטפורמה

 המרכזית.פיתוח ממקורותיהם לצורך חשיפת מידע וביצוע אינטגרציה לפלטפורמה  ויקצו משאבי

 הבריאות מערכת קיימות הבטחת

"To solve the 21st century's health problems with 20th century tools would require 

an impossible amount of doctors" (The economist, 2012) 

את  לפתור כדי עוד מספיקים אינם, הבריאות שירותי של הייצור בפונקציית לינאריים ושיפור התייעלות

השתמש כיום נהוג ל .בפניה העומדים האתגרים לאור הבריאות מערכת של וגדלים ההולכים הצרכים

קיימא מתייחסת  . בריאות בתבאפקטיביות התייעלות מונחכתחליף ל קיימא בת בריאות חבמונ

                                                             
 ישראל" הלאומי המיזם וקידום הציבורי במגזר חדשנות עידוד, הממשלתי התקשוב פעילות חומית להרחבת36

 "דיגיטלית
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במסגרת  יותר הרבה לאפשר למערכת הבריאות לעשות על מנת, בטכנולוגיה שימוש לעשות לשאיפה

 .ריאלית משאבים בתוספת או הקיימים המשאבים

 איה שכן, מידע מערכות באמצעות ספציפית רפואית בפעולה מייעול יותר רחב הינו בתמורה זו הפוטנציאל

 ואדמיניסטרטיביים קליניים תהליכים של בעיצובם משמעותית מדרגה קפיצות לבצע הזדמנות תמייצר

ניתן לייעל שירותים ותהליכים רבים במערכת הבריאות וליצור  באמצעות שימוש בכלים דיגיטליים .מרכזיים

 חולים בבתי אשפוז ימי המרת או אשפוז ימי הפחתת, מיון בחדרי הייהש זמני קיצורכגון:  ,תועלות רבות

 זמני קיצור, בקבוק צווארי ופתיחת צוות מאנשי עומסים הפחתת, בבית או בקהילה יותר זולים אשפוז בימי

 ועוד. ניתוח חדרי להכנת ההמתנה

 רפואה בת קיימא לעיצוב:  שימוש בכלים דיגיטליים 7הרחבה 

וחוסכים משאבים  ,המשנים את המודלים המוכרים לטיפול, ספר תהליכים לטיפול מרחוקפותחו מ, בדנמרק

נשים בהריון, חולי סכרת, חולי  שלעבור המטופלים: מעקב אחר בדיקות שוטפות הן עבור המערכת והן רבים 

ד בדיקה המקבלים ציו מטופלי דלקת ריאות כרונית בצפון דנמרק 1500-כבריאות, חולי מעיים; טיפול מרוחק 

 .ועוקבים אחר מצבם ברשתות הממוחשבות בשיתוף הרופאים המטפלים; טיפול פסיכיאטרי מרחוק וטיפול

אפשר למספר קטן של מומחים להגיע לחולים בעלי בעיות נדירות המפוזרים בכל תבאמצעות שיחות וידאו מ

 התייעצות מרחוק עם אחיות ורופאים.לאפשר ו ,רחבי המדינה ביעילות

 

הוטמעה מערכת לניהול המרכזים לרפואה דחופה המאפשרת ניתוח  שבאוסטרליה New south wales-ב

נתונים וחיווי בזמן אמת עבור מנהלי המרכזים ועבור המטופלים. על בסיס המערכת פותחה אפליקציה לציבור 

בתי חולים מיטות פנויות, זמני המתנה משוערים ומיקום  –המספקת מידע על  חדרי המיון בזמן אמת  ,הרחב

 בקרבת המשתמש. מערכת זו משפרת את יכולת הניהול של ביה"ח ואת השקיפות והמידע הניתן לציבור.

 

יושמו במצבים שונים כלים לשיתוף משאבים בין ארגוני בריאות הן בתחומים  בבריטניה ובארה"ב

הבריאות, שהביאו  אדמיניסטרטיביים כגון שירותי מימון, חשבונאות, כ"א, רכש ושירותי משרד של ספקי

להפחתה של עשרות אחוזים בעלויות באספקת שירותים, כגון חדר מיון משותף לשני בתי חולים התורמים את 

 אנשי הצוות ומספקים ייעוץ של צוותי מומחים.

 

 ביןמסוגו בישראל, פרי שיתוף פעולה הוא מוקד רב תחומי, ראשון שירותי בריאות  מוקד מומה של מכבי

סובלים ממחלות כרוניות ופועל אשר  בריאות ומכון גרטנר. המוקד נותן מענה למבוטחי מכבימכבי שירותי 

המחלה המוקד מהווה רשת סיוע לניהול  הקהילה ויחידות הטיפול השונות. יאבשיתוף פעולה מלא עם רופ

מחלה השל הגישה לטיפול בחולים כרוניים מושתתת על עקרונות ניהול מערכתי  מרחוק ופועל בפריסה ארצית.

כאשר רופא מטפל בקהילה מנווט את המטופל לפי צרכיו. המטופל  ,מקצועי-ובהתבסס על עבודת צוות רב

מתוך הכרה בחשיבות ניהול טיפול כוללני ובמטרה להגיע  ,נמצא במרכז התכנית הנבנית על בסיס ידע מומחים

 המטופל באופן יוזם ומגיב גם יחד. מומה מלוות מרחוק אתמוקד אחיות  איזון אופטימאלי ולמנוע סיבוכים.ל

קיים שיפור מובהק במצבם הנפשי כמו גם שיפור כולל בפעילויות טיפול ו שביעות רצון הפונים לשירות גבוהה

מנויים הסובלים ממגוון מצבים כרוניים ומאז  7,000-לרבות אורח חיים בריא יותר. המוקד מונה כיום כ ,עצמי

 טחים.מבו 10,000-הקמתו טיפל ביותר מ
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 תכלכליצמיחה  פוטנציאל .3.4

להפוך למובילה עולמית  המאפשרת לה ,לישראל נכסים שמציבים אותה בנקודת פתיחה

 .מידע רפואי ססובמבתחום הבריאות הדיגיטלית, בדגש על פיתוח 

 בעולם מזהים את המידע כמנוע מרכזי לחדשנות וצמיחהמתחומים שונים מדינות וארגונים 

(Data driven innovation), ומהווה  הוא מפתח להגדלת התפוקה והפריון מתוך ההבנה כי המידע

מקובלת של המידע הרב והמגוון המצטבר הגדרה  היא (Big Data) ביג דאטה 37כלכלית צמיחהלע ומנ

לייצר כלים שונים  השימוש בביג דאטה מאפשר .38בהיקפים ומהירות רבה ומאפשר לייצר ערך

 המשנים את פני הרפואה:

 התנהגות  ניטורמ המתקבל מידע של אמת בזמן ניתוח – אמת ובזמן מרחוק וניטור רפואה

 יטורנ למשל כמו. מגמות וזיהוי איכות בקרות לטובת ,מטופליםבעלת היבטים רפואיים של 

 הטיפול תהליכי ייעול המאפשר, כרוניים חולים של מצבם על אמת ובזמן מרחוק והתרעות

  ..עלויות והפחתת

 מחלקות של יעיל ניהול ותמחור תקציב לניהול חכמים כלים – בריאות שירותי של חכם ניהול 

 אפקטיביותלפי  מרפאות לתקצב יכולת למשל כמו. ועוד הקלינית האפקטיביות  שיפור, אדם חוכ

  .יםהניתנ יםהטיפול כמות לפי ולא הטיפול

 לתמיכה םואלגוריתמי מידע מבוססות מערכות – החלטה תומכות ומערכות חכמות תוכנות 

 חכמה מערכת למשל כמו. תהליכים וייעול טעויות הפחתת, האבחון לשיפור, המטפלים בהחלטות

 .MRI בדיקות עבור הדמיות לפיענוח

 אוכלוסיות של מוקדם זיהויל מידע מבוססי כלים – ואוכלוסיות מחלות לניהול חכמים כלים 

ופתרונות  חיסונים של יותר ומהיר מדויק פיתוחו, מחלות התפרצות, חולי דפוסי ניתוח, בסיכון

 העולים חוזרים אשפוזים של הפחתה ,למשלבכלים אלה יכול לאפשר,  שימוש. רפואה מונעת

 .בשנה דולרים מיליארדיעולמית  בראייה

 אישית המותאמים ואבחונים טיפולים פיתוח – אישית ומותאמת אפקטיבית רפואה פיתוח 

 ניתנים שבו באופן דרמטי שינוי לייצר צפויים אשר ,גנוםה ומיפוי אישי מידע באמצעות, למטופלים

 העולות כרוניותה המחלות של ואבחונים טיפולים בפיתוח דרך בפריצות ולסייע רפואה שירותי

 .רבים ותחלואה לסבל ומביאות דולרים טריליוני

 כחבל דאטה הביג משמש הפארמה חברות עבור – קליניים ופיתוח מחקר תהליכי וייעול שיפור 

-ב תרופה לאישורעד  דולר מיליארד 5-כ של השקעה) הגוברות הפיתוח עלויות מול אל הצלה

FDA .)לייצר, שלהן המחקר יכולות את לשפר מנת על במידע להשתמש מעוניינות החברות 

 משתתפים של מדויק גיוס ידי על, עצמם הפיתוח תהליכי את ולשפר, אופטימלי משאבים ניהול

 .מחקר בקבוצות

                                                             
37 Deloitte2015מידע,  מבוססת ,חדשנות של הכלכלי , הערך 

European Commission, 201438 
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 רפואיים תיקים) עולמי מידה בקנה ועשיר ייחודי רפואי מידע של נדיר שילוב קיים ל,בישרא

 מספר בידי המוחזק ,שנה 20 של היסטוריה עם גבוהה פירוט ברמת מקיף כיסוי הכוללים ממוחשבים

את "איכות"  בראייה עולמית המגבירה 39מגוונת אוכלוסייהו (בריאות ארגוני יחסית של מצומצם

מרכזים פיתוח , מפותחת טק היי תעשיית הכוללים ייחודיים מאפיינים לישראלעל כן, יתר  .המידע

 של גבוה ריכוז הכולל איכותי בתחום הטכנולוגי וח אדםכ, רבות בינלאומיות חברות של ומחקר

 תומכת סביבה שלהם, אפים סטארט 300-כ הכוללת היפורי יזמות וזירת במחקר העוסקים חוקרים

יאפשר לישראל להיות מובילה עולמית  אלושימוש מושכל בנכסים  .40סיכון הון וקרנות חממות של

 ולמנף את משאבי המידע לפוטנציאל כלכלי אדיר. בתחום זה,

מדינת אם , עולה כי Deloitte על ידי 2016ממחקר שבוצע עבור משרד הבריאות בתחילת שנת 

סביבה מעודדת תוך יצירת לאסוף, לעבד ולעשות שימוש במידע פנימי וחיצוני, חברות ישראל תעודד 

 ,ותמרוץ חברות לצרוך חדשנות מבוססת מידע ת תשתית לאומית לשימוש בביג דאטה, הקמחדשנות

בשנה ולצמיחה  ₪מיליארד  4-התייעלות במערכת הבריאות השקולה לחיסכון של כעשויה להוביל ל

 .41מדי שנה ₪מיליארד  31-כלכלית למשק הישראלי בסך כ

  

                                                             
39 The journal of health policy research, 2015 
40 Deloitte, Bloomberg  innovation index 

 עבור משרד הבריאות. Deloitteההזדמנות במידע בריאות: הפוטנציאל לכלכלה ולמערכת הבריאות,  41

 הערך הכלכלי של שימוש במידע בריאות:  8הרחבה 

הטכנולוגיה משלבים מידע בריאות עם כלי ניתוח מתקדמים על מנת בארה"ב, ארגוני בריאות וחברות 

רשת ביה"ח ביוטה כך למשל,  צר תובנות ותהליכים המייצרים ערך של מיליארדים בתפעול השוטף.ליי

 50-זיהתה שהפחתת עבודה של נשים בהיריון באופן הדרגתי מפחיתה את הסיכוי לסיבוכים וחסכה כ

יהוליות ארגון פרימייר בארה"ב ניצל את המידע לפיתוח תובנות קליניות, פיננסיות ונ מיליון דולר בשנה.

 .1מיליארד דולר 7אלף חיי אדם וחסכו  27שהצילו 

חברות פארמה עולמיות מייצרות שיתופי פעולה עם ארגוני בריאות וצורכות מידע בריאותי ורפואי 

לצורך שיפור תהליכי המו"פ, ביצוע מחקרי אפקטיביות, וקבלת רשמים מהשטח  במיליארדי דולרים בשנה

  , & Pfizer ,Johnson1Johnsonמצא בשלבי התהוות כאשר . השימוש במידע נ1לגבי הצלחתם

GlaxoSmithKline ,1Novartis  2020-. עד ל1מהחברות כבר מטמיעות מערכות דיגיטליות %70יחד עם 

 .של חברות התרופות 1צפוי שימוש ניכר בביג דאטה לפעילות השוטפת

 DELL, אמזון, מייקרוסופט, סיסקו, IBM:  גוגל, אפל, ענקיות הטכנולוגיה מבססות את יכולותיהן בתחום

אפל פלטפורמה עם בשיתוף  2015-השיקה ב IBMואחרות משקיעות מיליארדים ביכולות מתקדמות. 

כפלטפורמת מחקר מבוססת ענן שמנגישה מאגרי מידע בתחום הבריאות יחד עם כלי ניתוח מתקדמים 

ומתן תובנות רפואיות והשקיעה  וביתלמידה חישמפתחת יכולות  גוגל. 1מבוססת רפואה מותאמת אישית

 .מיליון דולר בחברת אנליטיקס בתחום הסרטן 130
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 עקרונות הפעולה .4

את הפוטנציאל של בצורה מיטבית לממש אשר יאפשרו עקרונות הפעולה לקידום מהלכי התכנית, 

הובלה, : מנגנון כולליםאת החזון, היעדים והמטרות, מערכת הבריאות הישראלית במסגרת התכנית, 

ת ס, אחריות משרד הבריאות בקידום המהלכים, עקרונות מנחים לניהול התכנית ותפיחזון וניהול

 חדשנות שיטתית. 

 הובלה, חזון וניהול .4.1

 ישראל ממיזם וכחלק הבריאות משרד ידי על מתבצעים לפועל והוצאתה הלאומית התכנית גיבוש

בהובלת הנהלת  יישום צוות הבריאות במשרד הוקם לפועל והוצאתה התכנית גיבושל. דיגיטלית

 . הצוותובהשתתפות מטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית ורשות התקשוב הממשלתי המשרד

 למועצהו הבריאות משרד ל"למנכ בפועל. הצוות מדווח ליישום באתהוה התכנית גיבוש על אחראי

 . בתחום למשרד מייעץ כגוף המשמשת דיגיטלית ולחדשנות בשירותי הבריאות, לבריאות הלאומית

 הבריאות במערכת ומומחים מבכירים המורכב ,גוףלבריאות דיגיטלית היא  הלאומית המועצה

 המידע בהסדרת הבריאות משרד להנהלת המלצות שלגב המועצה של וייעודה בישראל. מטרתה

 ניהול, השיקום, הטיפול, האבחון שיטות לקידום מערכתית-רב לאומית מדיניות התוויית, הרפואי

, הטיפול איכות שיפור לטובת בהם מיטבי ושימוש, הבריאות במערכות המידע ותקשורת המידע

 .הבריאות מערכת של יעיל ותפעול מחקר, מניעה

 ובמערכות הבריאות במערכת ליישומה ,הפעולה תכנית בניית למהלך מלווה גורם מהווה המועצה

 הדיגיטלית הבריאות בתחום הבריאות למשרד מייעץ גוף היותה על משיקות, וכל זאת נוסף

 בריאות. בשירותי והחדשנות

 המהלכים בקידום הבריאות משרד אחריות .4.2

במערכת  מהתפקידים אותם הוא ממלאהנגזרת  ,התכנית הובלתב מרכזית אחריות הבריאות למשרד

בהתאם לתפקיד המשרד ולצרכי  שתנהיאופן ההובלה של חלקים שונים בתהליך  .הבריאות

 :המערכת

 משרד הבריאות, כרגולטור הקובע את המדיניות במערכת ומפקח עליה, אחראי  :רגולטורית אסדרה

במערכת ולהסרת חסמים רגולטוריים לביצוע אסדרה רגולטורית של השימוש באמצעים הדיגיטליים 

 להתפתחות המערכת. 

 לסייע בהתנעת לעיתים הבריאות כקובע המדיניות של מערכת הבריאות נדרש  משרד :(בלבד) הקמה

 גורמים ישמשו מכן שלאחר, שירותים או תשתיותמהלכים על ידי ביצוע ההשקעה והקמה ראשונית של 

 בעל אחר גורם אין כאשר, ההקמה תהליך את בצעי המשרד זו אחריות במסגרת. במערכת אחרים

 הרלוונטיים הגורמים ידי על שוטף לשימוש להעבירו יוכל מכן ולאחר, זאת לעשות מספק תמריץ

 .במערכת
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 ידי גורמים שונים  עלמשאיפות התכנית היא לקדם יישומים של כלים דיגיטליים  אחת :הקמה והפעלה

באופן  תהליכים או שירותים של תפעוללו להקמה המשרד ליפע שונים במקרים . בתוך משרד הבריאות

למשל, הפעלת ה"כוכב" של רשת אופק המבוצעת באופן שוטף על ידי המשרד, כולל ניטור  –קבוע 

 . השימוש, הבטחת הגנת סייבר ואבטחת מידע, ותפעול רשת התקשורת המחברת את כלל הארגונים

 ביעת המדיניות ועידוד הבריאות הדיגיטלית הוא בק המשרדלידי  שעומדמרכזי נוסף  כלי :תמרוץ

התמרוץ יכול להתבצע  .במערכת שונים גורמים ידי על רצויים מהלכים ביצוע לעידוד כספיתמרוץ 

במנגנוני קידום מחקרים ופיילוטים )במודל המדען הראשי(, באמצעות מבחני תמיכה לארגוני הבריאות, 

עמדתם לרשות ארגוני הבריאות )בחינם, בתמורה באמצעות רכש שירותים ומוצרים מתקדמים וה

  חלקית או כנגד עמידה בהתחייבויות מסוימות של הארגונים( וכן מנגנונים חדשניים אחרים לתמרוץ.

 התכנית במימוש מנחים עקרונות .4.3

, מרכזיים עקרונות מספר עלמתבססים  במסגרתה היוזמות וקידום הדיגיטלית הבריאות מדיניות

 בהתאםו הדיגיטלית בסביבה הנדרשים הפעילות ומאפייני התוכן עולם של גדרתוה מאופן הנובעים

 : בישראל הבריאות מערכת למאפייני

 הטכנולוגיה התאמת, הצורך הבנת 

 פיתוח"מ והימנעות, הבריאות מערכת של צרכים לפתור המבקשים, ותשתיות מהלכים ופיתוח קידום

 מודל" ללא טכנולוגיות מערכות בקידום מהשקעה תהימנעו, כלומר –" צורך שמחפש טכנולוגי פתרון

עקרון זה אינו פוסל קידום מיזמים שהתכנית  .רצון שביעות או תהליך, שירות, טיפול לקידום מובן" עסקי

מזהה בהם פוטנציאל עתידי אשר אינם עדיין בעלי מודל עסקי ישיר, אך ככלל המטרה איננה "חדשנות 

  הבריאותיות לתושבי ישראל. לשם החדשנות" אלא מיקוד בתועלות

 גבוהה השפעה בעלי במקומות התמקדות 

 איתור על דגש יושם, הדיגיטליים השינוי יריבצ מדרגה קפיצת לביצוע הפוטנציאל את למצות כדי

 על וזאת, המערכת ברמת גבוהה תהודה שתייצר ,תועלת לייצר פוטנציאל קיים בהם במערכת האזורים

 ביצועזה אינו פוסל  עיקרון. מקומי ערך בעלי תהליכים של רב מספר של ומקיף הדרגתי קידום פני

 הפוטנציאל בעלי או המייצרים אלו של לתעדוף יפעל, אך משלימים ערכים בעלי נקודתייםמהלכים 

 .המערכתית וברמה הגבוה השפעה לייצר

 ישימות על דגש 

 לטווח מאסיביות השקעות פני על, יותר וודאי באופן ערך ולייצר בעיות לפתור שצפויים ,מהלכים תעדוף

 של ישימותם את לאפשר מנת על הנדרשים שונים תשתית מהלכים הם, זה לעיקרון דופן יאיוצ. ארוך

 . התכנית מהלכי

 ודינמיות )גמישות( יליות'אג 

 פעולה בדפוסי משמעותי ושינוי יזמית רוח תנדרש הציבורי במגזר וחדשנות דיגיטלית סביבה לקידום

 ועיצוב יותר מהיר באופן פרויקטים וקידום פיתוח כוללים פעולהה דפוסי. ומהלכים זמותיו לפיתוח

 )הצלחות או כשלונות( בשטח ההתפתחויות לאור המתעדכנים, איטרטיבי באופן הפיתוח תהליכי
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 להיות חדשנות ומקדמים הדיגיטלית בסביבה הפועלים ארגונים על, כך לצורך. הטכנולוגיים והשינויים

 .וזריז גמיש באופן לפעול כונותנ בעלי

 להיכשל ונכונות סיכון-הון תפיסת 

 חדשנות קידום, זאת עם יחד. ברורות תועלות בעלי ישימים מהלכים לקדם יפעל הבריאות משרד

 ההצלחה סיכויי בחיזוי קושי שקיים ביוזמות גם משאבים להשקיע נכונות מחייבת הדיגיטלית בסביבה

 חלקם כי הבנה מתוך ויוזמות פרויקטים במספר משאבים מושקעים שבה" סיכון הון" בתפישת, שלהן

 יוזמות של יותר מצומצם ממספר ייווצר משמעותי ערך אך, להיכשל עשויים( הגדול אפילו לעיתים)

 רבה במידה הדיגיטלי ולעולם אפ-הסטארט לזירת מתאים זה מודל. מהצפוי רב ערך שיפיקו מוצלחות

 אין .חברות של רב מספר פני על ההשקעות את לפזר והצורך חברות של הצלחתן בחיזוי הקושי בשל

 מהלכי מקידום הצפויות התועלות ובחינת היעדים קביעת, התכנון מאמציויתור על  בכדי זה בעיקרון

 להעניק שצפוי באופן פעולה תפיסת ואימוץ מהמשאבים חלק בהקצאת גמישות מתן אלא, התכנית

 בסביבה הממשלתית לפעילות במיוחד חשובים יליות'האג ועיקרון זה עיקרון .יותר גבוהה" תשואה"

 בירוקרטיים במנגנונים שמאופיינת הממשלה עבור במיוחד משמעותי אתגר מהווים אך, הדיגיטלית

 .זו בסביבה הנדרשת ומהירה גמישה פעילות על לרוב המקשים ורגולציה רכש של בהיבטים, רבים

 חדשנות שיטתית .4.4

גיטלי מבוסס המידע והתקשורת, מאיצה את קצב השינויים בכלכלה, בטכנולוגיה הכניסה לעידן די

שעשויה להיתפס לעיתים כתוצר  ,החדשנות ומציבה את החדשנות בקדמת הבמה. 42ובמגזר העסקי

, ניתנת ליישום גם באופן שיטתי ומובנה ובאמצעות חוזרת-של יצירתיות נקודתית או "גאונות" בלתי

 , שאותם התכנית תקדם.עבודה מוסדרים מתודולוגיות ותהליכי

התכנית תפעל לקידום חדשנות במערכת הבריאות בצורה שיטתית, בהתאם לתובנות העולות מאיי 

 תרבות וקידום חדשנות, ותומכת המאפשרת רגולטורית סביבה המצוינות הקיימים, תוך יצירת

 .הבריאות בארגוני החדשנות

 שיזמו כבר קיימים במערכת הבריאות, כמו גם הגורמיםש" מצוינות איי" של מאפייניםהמניתוח 

 : מרכזיות תובנות מספר להסיק ניתן, אותם וטיפחו

 ליזמות מקורות אפשריים של רחב קיים מגוון 

 שטח וגורמי מנהלים, ואקדמיה מחקר מכוני, פרטיים יזמים: שונים מקדמים חדשנות ממגזרים גורמים

 . ועוד טכנולוגיה תחברו, חולים ובתי קופות החולים מתוך

  ומגזרים ארגונים בין פעולהלשיתוף ו מידע שיתוףל רב פוטנציאלקיים 

 בריאות ארגוני פעולה של בשיתוף או שונים מחקר גופי באמצעות שיתופי פעולה בין מתבצעים מיזמים

 מותיוז לקידום הנדרשות סינרגיות, מייצרים ומגזרים ארגונים בין פעולה שיתופי. הפרטי המגזר עם

 למידע גישה מספקים, המערכת צרכי את היטב מבינים, הבריאות ארגוני: דיגיטל מבוססת וחדשנות

                                                             
 ייעלמו 500 ן'הפורצ מחברות %40-כ, Babson Olin עסקים למנהל הספר בית תחזית פי על, לדוגמא כך42

 בנות מחברות היו האחרונות השנים 25-ב שנוצרו המשרות ממחצית יותר, קאופמן קרן פי על. הקרוב בעשור
  שנים 5-מ פחות
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 הפרטיים היזמים אופרטיביים; ויישום בחינה לצורך מתפקדת טיפולית ולמערכת מחקר לצרכי רפואי

 מימון לתת ואף היזמי הרעיון או הטכנולוגיה בפיתוח ודינמיות גמישות לספק יכולים העסקיות והחברות

 שלעיתים טכנולוגיות ויכולות גבוהה תחומית מומחיות שונים מחקר לארגוני הפיתוח; לצורך נדרש

 . במערכת חסרים

  יכולות הוכחת לאחר והרחבה ראשון כשלב לפיילוטים חשיבותיש 

 תלויה, יישומית לרמה ולהביאם ושירותים כלים לפתח הבריאות למערכת ומחוץ בתוך יזמים של היכולת

 התאמות ולבצע חוזר היזון לקבל – המיזמים ויעילות הצלחת את בשטח לבחון ביכולתם, רבים במקרים

 הינה מבוקר ובאופן סגורה בסביבה שונים ופרויקטים יוזמות תחילה לבחון האפשרות, לכן. נדרשות

 תועלת ימתקי הבריאות ומשרד הבריאות ארגוני מנהלי עבור גם, במקביל .היוזמות לפיתוח מרכזי מנוף

 את לבחון ניתן, נדרשות התאמות וביצוע ההיתכנות הוכחת לאחר שרק, שונים פיילוטים מביצוע רבה

 . המערכתית לרמה להרחיבם האפשרות ואת יעילותם

  והרחבתן המערכת לטובת יוזמות במינוף אתגרקיים 

נרחב לשימוש  ומעבר מפיילוט מקומי ואף scaling-אחד האתגרים הגדולים בחדשנות הינו שלב ה

ארגוני ומערכתי. מערכת הבריאות נזקקת לכלים ומנגנונים שיאפשרו את המעבר ומשרד הבריאות 

אחראי להוביל את החשיבה הטכנולוגית המאפשרת תשתיות לאומיות המעוצבות כך שיוכלו להוות 

פריסת פלטפורמה עתידית למינוף יישומים חדשניים. כך, למשל, אחת המטרות של משרד הבריאות ב

תשתית "איתן" כתשתית לאומית הינה היכולת העתידית לחבר אליה אפליקציות תומכות החלטה 

 ההסדרה של העדרחדשניות ולאפשר גישה באופן מהיר לכלל המטפלים במערכת הבריאות. בנוסף, 

 שונות שיוזמות לכך לפעול הבריאות משרד של יכולתו את גם מאתגר במידע, והשימוש הפיתוח תהליכי

 והן המערכת לצרכי ופיתוח מחקר תחומי תמרוץ של בהיבטים הן, כולה הבריאות מערכת לטובת ימונפו

 .כולה המערכת לטובת בתוצרים בשימושים

 רמה הארגונית, ברמה הבין ארגונית וברמה הלאומית.התכנית תפעל לקדם חדשנות שיטתית ב

 על ידי, ל חדשנות וסביבה תומכת חדשנותפיתוח שיטתי של מנגנונים ויכולותבניית  - ברמה הארגונית 

תשתיות טכנולוגיות פיתוח תהליכים לזיהוי הזדמנויות,  , הגדרתהליכי החדשנותלתמטרות  הגדרת

 ת משאבים לקידום מובילי החדשנות והדיגיטל.ולהקצו לאתגר קונבנציות ארגוניות נכונות ,וידע

 תוך שיתוף מגוון רחב של שיתופי פעולה ניצול פלטפורמות שונות ליצירת  - ארגונית-ברמה הבין

התווית מערכת שיודעת לאתר, לנטר, לייבא ולטפח  על ידי, רעיונות ויוזמות תמקורות אפשריים ליציר

יצירת  ,חברות הזנק תוך הגדרת הזירות הנושאיות והקווים המנחים לחיפוש אקטיבי או הזדמנותי

 הגדרת הנושאים החשובים.ו ים הרלוונטייםתוך הנגשת המשאב ו"פשיתופי פעולה ועידוד גופי מ

 חדשנות נתפסת על ידי מדינות מובילות בה - ברמה הלאומית-OECD  כבסיס ליצירת צמיחה כלכלית

לקידום  במסגרת התוכנית ייבנו מנגנונים ותוכניות לאומיותומאפשרת "להשיג יותר בפחות משאבים". 

 .חדשנות בשוק הפרטי והציבורידיגיטציה ו
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 פעולהכיווני  .5

וגובשו כיווני פעולה הגשמת החזון ומימוש מטרות התכנית, הוגדרו מאפייני הבריאות הדיגיטלית ל

 במקביל. שיקודמוהמורכבים ממספר צירים  לקידום מאפיינים אלו,אסטרטגיים 

 לתכנית הלאומית כמצפן מאפייני הבריאות הדיגיטלית .5.1

 ובאורח בטכנולוגיה בבריאות, רבים חומיםת, אשר משלב מונח רחב הוא דיגיטלית" "בריאות המונח

 מאפיינים לבריאות הוגדרו, שיקודמו המהלכים ואת בחירת התכנית למקד את מאמצי כדי. החיים

 .התכנית הרלוונטיים לצרכי הדיגיטלית

, אולם. זו בהגדרה הדיגיטלית הבריאות יוזמות לכל משותף מכנה מהווים והתקשורת המידע כלי

. הבריאות בתחום ותקשורת מידע טכנולוגיות של שילוב רק אינה גיטליתהדי הבריאות הגדרת

 :משלבת בין הבריאות בשירותי המתחוללת הדיגיטלית, הבריאות מאפייני

 ותקשורת מידע טכנולוגיות 

 טכנולוגיות במגוון השימוש הוא הדיגיטלית הבריאות מהפכת את מאפשראשר  ,המרכזי המרכיב

, חברתיות רשתות, האינטרנט רשת, מעבדים(, ותוכנה חומרה) שניםחיי, ניידים מכשירים דוגמת

מאפשרים . הללו ועוד הגנום למיפוי טכנולוגיות, הבריאות במערכת מידע מערכות, אנליטיקה כלי

 .בריאות שירותי לאספקת תהליכים ולעצב כלים לבנות

 משמעותי ותפיסתי תהליכי שינוי 

 ואת הצפויים השינויים ומהות עוצמת את משקף אינו והתקשורת המידע טכנולוגיות שילוב

 כלל אימפקט ליצירת מנוף הינו הטכנולוגיות שילוב. בבריאות הדיגיטלית המהפכה פוטנציאל

 הרפואיים השירותים מתן בצורת, הבריאות תחום מנוהל שבו באופן מהותי שינוי ידי על מערכתי

 . במערכת החלטות מתקבלות שבו ובאופן

 הציבור על שפעהוה שילוב, שיתוף 

 ובהשפעה בתהליך כשותף הציבור של משמעותי ושילוב בשיתוף מתמקדת דיגיטלית בריאות

 המקצוע לגורמי רק לא כלים מספקת. הבריאות הדיגיטלית בריאותו ועל עליוועקיפה  ישירה

. בכך והפרקטי המוסרי, המקצועי הצורך של ההבנה מתוך ולציבור למטופלים גם אלא, במערכת

 תנאי הינו הבריאות שירותי במתן ומעורב פעיל לחלק והפיכתו הציבור לשיתוף האפשרות ףמינו

 .הפוטנציאל מלוא בניצול מרכזי

, הדיגיטלית הבריאות בסביבת הכרחיים מרכיבים של רחבה ראיה נבנתה תוך הלאומית התוכנית

 ברובד מיקוד ותוך ותהחדשנ ועידוד מדיניות קביעת דרך, והארגוניות הטכנולוגיות מהתשתיות החל

של כלים  התפתחות את לקדם יאפשרו אלו איתנים יסודות. השינוי צירי בקידום הכרחי כיסוד המידע

 עבור משמעותי ערך מהןת, להפיק תמורועל ידי גורמים שונים במערכת, למנף  דיגיטלייםויישום 

 .צפויים וסיכונים נזקים ולמזער המערכת
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 תפיסת המימוש .5.2

 תרומה מהם אחד שלכל, במקביל צירים במספר מהלכים קידום על בוססתמ המימוש תפיסת

 שהשילוב, יישומיים פעולה עקרונות מהווים אלו מסלולים. הדיגיטלית הסביבה לעיצוב משמעותית

. ניתן לתאר את האסטרטגיה כמבנה הדיגיטלית הבריאות אסטרטגיית את שמגדיר זה הוא ביניהם

הליכיות וטכנולוגיות( ונתמך על ידי מדיניות וקידום חדשנות העומד על תשתיות )ארגוניות, ת

מערכתית, על בסיס אלו מפותח השימוש במידע, שמאפשר את הפעילות לקידום התמורות במערכת 

 ., תוך שימת המטופל במרכזהבריאות

 

 ותקשורת,  מידע מבוססת סביבה של לקיומה טכנולוגיות תשתיות פיתוח :תשתיות טכנולוגיות

 ועוד. ענן תשתיות, רחב פס, מידע אבטחת כולל:

 במערכת הנדרשות והתהליכיות הארגוניות התשתיות : התאמתתשתיות ארגוניות ותהליכיות 

 האוריינות קידוםהחדשה, ובכלל זה  הפעילות לסביבת להסתגל כדי הרפואיים ובצוותים הבריאות

 וקידום הדיגיטלית יבהלסב הרפואיים התפקידים התאמת, הרפואי הצוות בקרב הטכנולוגית

 .הצוות של ההכשרה מתהליכיכחלק  הדיגיטלית ההכשרה

 בקרב הן ושיתופיות חדשנות של שיטתי לקידום מנגנונים וחיזוק : פיתוחחדשנות מערכתית 

 העניין בעלי בקרב שיתוף תהליכי גיבוש, תמריצים ידי על: עצמו במשרד והן במערכת הגורמים

 .הדיגיטלית הבריאות בתחום ומיזמים לוטיםפיי לקידום פלטפורמות ויצרת
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 :המאפשרות את קיום המהלכים  ,קידום מדיניות ורגולציה מדיניות תומכת בבריאות דיגיטלית

, קידום מדיניות , קידום הנגשת התיק הרפואי הממוחשבהשימושים במידע הסדרתוהתמורות: 

  .ועוד מערכתית לצמצום פערים דיגיטליים בין ארגוני הבריאות

 יצירת תשתית מידע המאפשרת את קידום  :המידע "כעורק חיים" של מערכת הבריאות

  התמורות הדיגיטליות, בשלושה מהלכים מקבילים: 

 :קידום ויצירת אמצעים לתיעוד  מידע בכל נקודת מפגש עם המטופל, תיק רפואי ממוחשב

ממוחשבים  ואייםרפ תיקים של מקיף המידע הרפואי והאדמיניסטרטיבי, במטרה ליצור כיסוי

 בכל נקודות הקצה.

  :שיתוף מערכות דרוגקידום ויצירת אמצעים לשיתוף מידע, תוך שרצף הטיפול, שיתוף מידע 

 המידע, כך שיאפשרו שימוש משמעותי במידע על ידי ארגוני הבריאות והצוות הרפואי.

 :בארגוני  פיתוח מנגנונים למחקר ופיתוח, המבוסס על המידע הנאסף מידע בריאות לעתיד

 הבריאות.

 מקדמותה ,טכנולוגיות יכולות של והטמעה פיתוח :טכנולוגיה מבוססות בריאות תמורות 

 על מסתמכות אלו יכולות. הפרט בריאותבו הבריאות מערכתב הדיגיטליות התמורות את ומעצבות

 :כבסיס הפעולה עקרונות יתר

 הפרט של השינוי ציר 

 הבריאות במערכת אישית מותאמים כלים של ומחקר פיתוח קידום :אישי מותאם טיפול 

 בקבלת תמיכה המטפל לצוות שיאפשרו, חכמות החלטה תומכות מערכות ופיתוח

 יפחתוו ישתפר הטיפול זה באופן. טעויות במינימום, למטופל מותאמות רפואיות החלטות

 .מיטבי לא בטיפול כיום מושקעותה עלויותה

 בחולי מהטיפול המיקוד את להעבירשיאפשרו  דיגיטליים בכלים שימוש :בריאות קידום 

 סיכון קבוצות זיהוי, בריאות אוכלוסיות לניהול מידע מבוססי כלים פיתוח .החולי למניעת

 .הציבור והתנהגויות תחלואה על מידע ולהנגשת להפחתה צעדים ונקיטת

 המערכת של השינוי ציר 

 מערכתית התייעלות רושיאפש מתקדמות יכולות של והטמעה פיתוח: קיימא בת בריאות .

 מדיניות גיבוש לצורך מצב תמונת לקבלת יכולות פיתוח, תורים לניהול תומערכ באמצעות

  וכדומה.

 בין ל הבריאות משרד בין התקשורת לשיפור דיגיטליים בכלים שימוש: זמינה בריאות

   .ולציבור השונים לגורמים המידע שקיפות הגברת תוך, חיצוניים גורמים

 כלים הענקת תוך, ווהעצמת המטופל חיזוקל דיגיטליים בכלים שימוש: רכזבמ המטופל 

  .ובריאות לניהול
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  טליתיהדיג הסביבה תשתיות .5.3

  טכנולוגיות תשתיות

 בנייתל םמהלכיה. השינוי צירי של בהתפתחותם מרכזי מרכיב הןרוחביות  טכנולוגיות תשתיות

 מהלכיםמדובר ב רוב פי על הדיגיטלית.המאפשר את תמורות הבריאות  ,בסיסמהווים  התשתיות

. האופן שבו יליות'ואג גמישות ומאידך, בבריאות הדיגיטלי לחזון מחויבות מחד הדורשים, טווח ארוכי

 דורשות בשוק שההתפתחויות ככל לשינוי פתיחותם, תוך לשלבי חלוקה נבנות התשתיות מאפשר

 .ומאפשרות

 של ועיבוד אחסון, במערכת השונים הגורמים יןב מאובטחת תקשורת לאפשר נועדו אלו מהלכים 

 . ולקוחותיו ספקיו מול אל המשרד של מזוהה והתנהלות המידע

 :ציר פעולה זהב שיקודמוהמרכזיים  המהלכים

o בין פעולה ושיתופי, וחסכון ייעול מאפשר 43"ענן שירותי"ב גמיש שימוש: בריאות ענן הקמת 

, הבריאות למערכת שירותים ענן הקמת בוחן הבריאות משרד. הבריאות במערכת ארגוניים

 .44אלה מטרות להשגת

o תהליכים ביצוע לאפשר כדי חיונית מזוהים שירותים ניהול תשתית :מזוהים שירותים 

. הבריאות ארגוני ועד ועסקים ארגונים דרך, מהפרט החל, המשרד לקוחות מול אופרטיביים

 הרשאות וניהול, והזדהות ותהצטרפ מנגנוניבום בכלי לעשות שימוש מאפשרת התשתית

 כדי חיונית זו תשתית. 45מוסכמת הזדהות מדיניות לפי, המשרד מול עבודה תהליכי לביצוע

 . המשרד לקוחות לכלל והמשכיים הדדיים דיגיטליים שירותים לספק

o סבסי שהן, ומהירות רחבות תקשורת תשתיות דורשים חדשניים דיגיטליים שירותים: רחב פס 

 פס תשתית, לדוגמא, כך. שונים בתהליכים בו שימוש המאפשר ,בקצב רב עמיד של להעברה

 המידע להרחבת כבסיס, מרחוק לפיענוחהמשמש , גולמי דימות מידע העברתהכרחית ל רחב

  .ולמחקר, הטיפול בנקודות הרפואי

o טיפול בתימחי הדיגיטלית הבריאות תועלות השגת :מידע אבטחתו ם להגנת סייברכלי 

 האבטחה סיכוני הפחתת. וכוללת רחבה בראיהובאיומי הסייבר  המידע תבאבטח מוקפד

 זמן ולאורך, ויישום מימוש מהלך בכל, ראשונית כוללת תשתיתית ברמה וטיפול בחינה דורשת

 .ומתחדשות המשתנות הסכנות מול אל –

  

                                                             
 כתשתית והן מידע לאחסון כתשתית הן ומשמש תקשורת חיבור באמצעות מרחוק תניםיהנ מחשוב שירותי 43

 שרתים להחזיק נדרשים לא השירות מקבלי. נוספים שונים ויישומים המידע של וניתוח עיבוד שירותי לקבלת
 . השרתים את ומתפעל המחזיק השירותים מספק המחשוב שירותי את קונים ולמעשה פיזיים

 של התקשוב תשתיות להעברת יפעל התקשוב על הממונה כי הוגדר, 2097 ממשלה להחלטת בהתאם 44

קסום ום השימוש בשירותי ענן ציבורי למוכן יבחן קיד", ענן מחשוב" למודל הסמך ויחידות הממשלה משרדי
 .הנושא לקידום הוקם משרדי-בין צוות התועלות.

 והגדרת בתחום ממשלתית מדיניות לגבש מנת על פועל ביומטרייםה יישומיםהעל  הממונהבהובלת  וותצ 45

 . בטוחה הזדהות של מודלים
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 תהליכיותו ארגוניות תשתיות

הכשרת הגורמים השונים תוך  מורותתמאפשרות את התפתחותן של התשתיות ארגוניות ותהליכיות 

 במערכת והתהליכיות הארגוניות עבודה בסביבה הדיגיטלית. נדרשת התאמה של התשתיותל

החדשה ולהתאים את כישורי  הפעילות לסביבת להסתגל מנת על הרפואיים ובצוותים הבריאות

גון תקשורת עם העוסקים ברפואה לעבודה בסביבה זו. נדרש שינוי באופיים של תהליכים רבים, כ

 .המטופל או שימוש ברפואה מרחוק, הגדרת תפקידים חדשים ושינויים בתפקידים קיימים

 :ציר פעולה זהב המרכזיים שיקודמו המהלכים

o מתן של למודלים רלוונטיות הכשרות שילוב :קיימים תפקידים בעלי של טכנולוגית הכשרה 

בבתי ו לרפואה הספר בבתי ,תבמוסדו ההכשרה בתהליכי - הדיגיטלית בסביבה שירותים

 וכבר הכשרתו את שסיים רפואי ח אדםכ עבור ייעודיות הכשרות ביצוע, במקביל. סיעודלהספר 

 . לצורך בהתאם, במערכת עובד

o רפואה שירותי למתן הכשרות ופיתוח דגש מתן :הדיגיטלי בעידן מטפל-מטופל יחסי 

 מקוונים. באמצעים

o יוזמות פיתוחל תפעלהתכנית  :וחדשנות יטליתדיג רפואה לעידוד ארגוניות התאמות 

, קהילת החדשנות הקמת כגון מהלכים מספר יבוצעו מן,לקד מנת על .ותקשורת מידע מבוססת

 .הבריאות בארגוני חדשנות וקידום הבריאות במשרד חדשנות ונינמנג פיתוח

 וחדשנות מדיניות: תומכים צירים .5.4

 מדיניות תומכת בבריאות דיגיטלית

 שתתבסס ,הדיגיטלית הבריאות לקידום מדיניות יתווה וכרגולטור המדיניות כקובע אותהברי משרד

 תומכת רגולציה ידי על דיגיטל מבוססות תמורותב ותמיכה קידום: מרכזיים עקרונות מספר על

 עבור הכרחיים לאומיים סטנדרטים הסדרת; דיגיטליים כלים לאמץ במערכת הגורמים חיוב ולעיתים

 . והציבורי הפרטי האינטרס על והגנה; המערכת גופי בקרב תמורותה קידום

 :ציר פעולה זהב המרכזיים שיקודמו המהלכים

o בריאות ובמידע רפואי במידע השימוש זכויות סדרתה – בריאות במידע השימוש אסדרת ,

 האישור ומנגנוני השקיפות חובת, השימוש דרכי, המורשים המשתמשים, השימוש מטרות

 .ציבורה מול והשקיפות

o רפואה שירותי מתן דרכי, מרחוק הרפואה תחומי אסדרת – מרחוק ברפואה השימוש תסדרא 

 .השירותים נותני וחובות מרחוק

o הרפואי המידע הנגשת חובות אסדרת –אישי לפרט  ממוחשב רפואי תיק להנגשת רגולציה 

 .הבריאות ארגוני ידי על לפרט
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o בטי מידע ופונקציונליות יאסדרת ה –ליני רגולציה לקביעת תכולה מינימאלית של התיק הק

 מינימליים בתיקים קליניים בארגוני הבריאות.

o קצה באמצעי המידע וניהול התקשורת אסדרת – רפואי למידע קצה אמצעי על רגולציה 

 .רפואי מידע ומנטרים האוספים

o הפיתוח תהליכיאסדרת  – קליני מידע מערכות של המערכת חיי מעגל של רגולציה 

 .סיכונים מזעור בראיית קליניות מערכות של וקהוהתחז

o  הבריאות מהלכי לקידום הנחוצים -רגולציה על היבטי הגנת סייבר ואבטחת מידע 

 .הדיגיטלית

o  התכנית מימוש מהליכי במסגרת כצורך יעלו אשר -מהלכים רגולטוריים נוספים. 

 חדשנות מערכתית

בליבה של מדיניות הבריאות  עומד תמורותהקידומן של לצורך החדשנות במערכת הבריאות  קידום

הדיגיטלית, החל מעיצוב התשתיות הטכנולוגיות הנדרשות, דרך המידע כעורק החיים וכלה במדיניות 

 ייחודיים מאפייניםחדשנות ויזמות,  ולתהליכי הדיגיטלית לסביבהממשלתית מאפשרת ותומכת. 

ארגוניים לפיתוח חדשנות ובחינת פיילוטים, -יםפנונים נכגון יצירת מנג נקודתי וקידום מענההדורשים 

 תפישה ושינויקידום שיתופי פעולה, אימוץ תפישת ניהול סיכונים המאפשרת כישלונות מבוקרים, 

 .יזמית וגמישה יותר

 :ציר פעולה זה במסגרת המרכזיים שיקודמו המהלכים

o ח של כלים מחקר ופיתו, שתאפשר יצירת תשתית לאומית – עתידלמידע בריאות  מהלכי

 .ביג דאטהבאמצעות ניתוחי  חדשניים

o הקמת קרן המתמרצת יוזמות בתחום הבריאות –קרן חדשנות  באמצעות כספי תמרוץ 

  .הדיגיטלית לטובת שימושים עבור מערכת הבריאות

o ות נקודות הקצה הטיפולי שתגיע לכל, מינוף פלטפורמת שיתוף המידע – םקידום פיילוטי

ר מפתחים להנגשת כלים חדשניים לגורמים עבו  Sandboxת לייצרבמערכת הבריאות, על מנ

 .םהמטפלי

o שיתוף מערכתי ובין מגזרי 

 משרד הבריאות, משרד  שיתופי פעולה לקידום חדשנות בשיתוף – ת חדשנותוקהיל

 .חדשנות במערכת הבריאות במטרה לקדםהכלכלה ומטה ישראל דיגיטלית, 

 שילוב פלטפורמה טכנולוגית לשיתוף וקבלת  - שיתוף הציבור כאמצעי לקידום חדשנות

 .תובנות מהציבור ושימוש בה בתהליך קבלת ההחלטות וגיבוש המדיניות

o עידוד חדשנות ארגונית שיטתית 

 עידוד חדשנות במשרד הבריאות. 

  גיבוש מהלך ליצירת סביבה מקדמת חדשנות במשרד הבריאות, הכולל הגדרת משאבים

 .הלכים ומדדים לבחינת התקדמות המשרדייעודיים, זמן ניהולי לקידום מ

 הבריאות ארגוני בתוך חדשנות עידוד. 
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 הבריאות מערכת של" החיים עורק"כ המידע .5.5

תמורות במערכת הבריאות. איסוף המידע, שיתופו והנגשתו מאפשרים ל בסיס הוא הרפואי המידע

לחולל שינויים לשנות את אופי הטיפול בפרט, הן מצד המטפל והן מצד המטופל, וכן מאפשרים 

 דרמטיים באופן ניהול המערכת וקביעת המדיניות.

-פנים טיפולי רצף, זמן פני על מטפל גורם של טיפולי רצף מאפשר מידע רפואי ממוחשב בתיק הקליני

 הקליני המידע תיעוד .הבריאות ארגוני בין טיפולי רצף ליצירת ובסיס, עצמו בתיק שימוש תוךארגוני 

 הנאסף המידע. ומניעה טיפול דרכי על להמליץ וליכולת למטופל האישי מידעה לחשיפת בסיס מהווה

 וקבלת מחקר ביצוע לצורך מידע של אגרגטיבי לאיסוף הבסיס גם הוא הקצה בנקודת הרפואי בתיק

 מקסימום של לכיסוי האלקטרוניים הקליניים התיקים של פונקציונליות יכולות. הרחבת החלטות

 רב במספר הפריסה והרחבת היכולות של מקסימלית ולהעמקה, שירות וגיוס רפואית התמחות תחומי

 .חדשניים ושירותים כלים לפיתוח תשתית שיהווה מידע בסיס לבנות תאפשר קצה, נקודות של

  ממוחשב רפואי תיק: המטופל עם מפגש נקודת בכל מידע

" הלגו אבן" הוא, המטופל עם המפגש בנקודות מידע והצגת דיווח המאפשר, ממוחשב רפואי תיק

 תיקה .דיגיטלית בריאותהתכנית הלאומית ל מהלכי כל את כמעט לממש המאפשרת הבסיסית

 המאפשר ,הבסיס הינוולכן  ,המטופל עם המפגש נקודות בכל וזמין מידע וסףא הממוחשב רפואיה

 .דיגיטלית בריאותתכנית  של השינוי צירי של יתר פיתוחה את

עדיין חלקי, כאשר הפער  ים ממוחשבים במערכת הבריאות הישראליתבתיקים רפואי השימוש יישום

 החולים. העיקרי הינו בבתי החולים הממשלתיים ובמרפאות קטנות, שאינן שייכות לקופות

 :ציר פעולה זה במסגרת המרכזיים שיקודמו המהלכים

o של הפיתוח השלמת -( דים"מלר) דחופה לרפואה במחלקות קליניים בתיקים יכולות השלמת 

 ותמרוץ, הממשלתיים החולים בבתי דים"במלר הקליניים בתיקים הנדרשת הפונקציונליות

 .ציבוריים חולים בבתי יכולות השלמת

o  "מרפאות ניהול שתאפשר פלטפורמה הקמת – מרפאות לניהול פלטפורמה -"קליניקל 

 פאותבמר תיעוד תאפשר הפלטפורמה. ורטיקלים( -)להלן  שונים רפואיים בתחומי התמחות

 בין רצף יאפשר התיעוד. עצמאיבאופן  מערכות להקים מסוגלים אינם שכיום קטנים ומכונים

 המנוהלים ,הרפואיים לתיקים המידע של העברה, ובמכונים במרפאות המטופל של ביקורים

 . וקביעת מדיניות מחקר לטובת מידע ואגירת, החולים בקופות

o כולל מהלך – החולים בבתי הקליניים תיקיםשל ה תופונקציונאליהו פריסהה השלמת 

 .החולים בבתי ופריסה יכולות השלמתל
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 מידע ושיתוף טיפולי רצף

המאפשרים מעבר ושיתוף מידע בין הגופים השונים  ,ובתהליכים במנגנונים, בממשקים קיים מחסור

 לקבל המטפלים לגורמים יאפשר המידע שיתוףשמירה על הרצף הטיפולי. לבמערכת הבריאות 

 איכות את וישפר בירוקרטיה יפחית ובכך המטופל אודות וזמין מלא מידע בסיס על רפואיות חלטותה

 .הממוחשבים הקליניים התיקים של הכרחי מינוף הינו המידע רצף .הטיפול

של הטומן בחובו שינוי עמוק  טווח, ארוך תהליך הואמידע רפואי לאומי  של שיתוףמדיניות  יישום

מורכבותו לת מהלך ארוך טווח קטנים ככל שכת הבריאות. סיכויי ההצלחה להובבמערמרכיבים שונים 

 .גדלה

    :ארוכת טווחתכנית לתתי מהלכים, המרכיבים  המהלך ליצירת מערכת לשיתוף מידע פוצל ,כן על

o  אשר הפריסה בין בתי החולים וקופות החולים תהרחב – הרחבת רשת שיתוף המידע ,

 .ריםחלצפות במידע שמקורו בארגונים אתאפשר לארגון מחובר לרשת 

o לאפשר  כדי שפות קידוד המידע השונות בארגוני הבריאות, מיפוי - טרמינולוגיה מיפוי

 .המידע שיתוף יכולות ה שלהרחב

o שיתוף מידע מתקדמת יותר  שימוש בפלטפורמתהטמעת  – העמקת רשת שיתוף המידע

גיות הרפואיות הנהוגות בארגונים תוך שימוש במנוע להמרת הטרמינולו ,החולים קופותב

 את השימושים האפשריים במידע.שימגביר השונים, באופן 

o קפיצת מדרגה ביכולות שיתוף המידע המבוססת על המרת  – וף המידע תהשלמת רשת שי

הקידוד הרפואי )טרמינולוגיה( באופן שהמידע המועבר והמוצג נגיש למערכות מידע 

(machine readable) בין השאר, סוכן חכם יוטמעוולת זו על בסיס יכ ,(smart agent) 

הצפת מידע, וכן יכולות וימנע הדגשה של מידע חדש ורלבנטי לנותן הטיפול הרפואי שיאפשר 

ניהול אוכלוסיות מזוהות על ידי נותן הטיפול ייבנה ניתוח מידע ממקורות מבוזרים שעל בסיסן 

 ות אלה.קידום פרואקטיבי של בריאות באוכלוסייתאפשר ו

 בריאות הביג דאט – עתידל בריאות מידע

, יש צורך . לשם כךמחקר על בסיס המידע הקייםלקדם את השיאפשרו  ,מהלכיםיכלול  ציר זה

-de) שליפה, העברה ושימוש במידע באופן מאובטח ומותמם שיאפשרובביסוס מערכות ומנגנונים 

Identified) והן עבור הגורמים המטפלים, המבקשים , הן עבור הגורמים העוסקים במחקר ופיתוח

 מערכות.בלעשות שימוש בכלים ו

 מדיניות ולקידום החלטה תומכות מערכות לפיתוח המידע נכסי את למנף ויאפשרמנגנונים אלו 

, חדשניים ותהליכים כלים לייצר יפעלו הפרטי מגזרבו הבריאות במערכת מפתחים. מידע מבוססת

 לקדם, קדםתמ וניתוח עשיר מידע בסיס על משאבים להקצות יוכלו תהבריאו וארגוני המדיניות קובעי

 מוקדם ואבחון למניעה מודלים לפתח, מידע מבוסס חיזוי ב"ע ופרטים אוכלוסיות לניהול הערכות

 .החלטות קבלת לטובת ולקהילות לפרט מידע ולתת
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 עניין ובעלי מיםגור לשתף כדי המידע נכסי הנגשת יצריכו וחדשנות פיתוח, למחקר המידע מינוף

 משמעותית תרומה תתקבל - בתמורה. מתקדמים ותהליכים פתרונות בקידום שיסייעו, ומגוונים שונים

 . העתיד לאתגרי להתאמתה אנאליטיים כלים פיתוח בדמות

 :ציר פעולה זהב המרכזיים שיקודמו המהלכים

o לת יכולת הקמת תשתית חדשנית, ורסטילית, בע – בריאות הדאט לאומית לביג תשתית

התפתחות עתידית בהתאם להתקדמויות הטכנולוגיות, אשר תמנף את המידע הדיגיטלי 

 בתחום הבריאות לקידום הבריאות של תושבי ישראל ועבודת ארגוני הבריאות.

o המידע למאגרי רלוונטי מידע להעביר המאפשרת ,מערכת בניית – ממשקים ניהול תשתית 

 .המידע ולמערכות

o לאומי  ןמנגנו פיתוחהמידע ו בפרטיות ועמידה מידע בשימושי ולציהרג – התממה יכולות

 .נה על זהות האינדיבידואליםהג המאפשר שימוש בניתוחי מידע ושילוב מאגרי מידע תוך

o השימוש את שיאפשרלאומי  מנגנון – דאטה ביגביכולות  שימוש עבור לחוקרים יישומים 

וש בכלי ניתוח מתקדמים ו/או גישה לחלקי תוך שימ, שונים לגורמים מחקר לטובת דאטה בביג

 .םהרלוונטייהמותמם  המידע

o שימוש לבצע הקצה בנקודת המטפל עבור תואופרטיבי תויכול קידום – אמת בזמן דאטה ביג 

 .דאטה ביג מבוססות החלטה תומכות במערכות אמת בזמן

o איים מידע ממוקד בתחומים רפו איסוףמשרד הבריאות מנהל  – דיגיטלי רישום מערך

במסגרת  .עודו בריאטריים ניתוחים, דיאליזה, סכרתכדוגמת סרטן,  מוגדרים מתוקף חוק:ה

 איסוף שיאפשר, וזמין מעודכן רישוםהתכנית מוקמת מערכת מחשוב רוחבית המאפשרת 

 .מדיניות וקביעת תחקור לצרכי בו ושימוש רחב מידע
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 בריאותהתמורות  .5.6

 יפעל, הדיגיטלית הסביבה של לקידומה הנחוצים ,כיםהתומ והעמודים התשתיות להעמדת במקביל

, כדי למצות שינוי צירי, במספר הדיגיטלית בריאותהתמורות  ויקדמו את שיתמכו מהלכיםב המשרד

זה בזה,  ישתלבוהמהלכים לקידום התמורות   .(3 פירוט בפרקנציאל הטמון בהן )ר' טאת הפו

במקביל, תוך פיתוח,  יקודמוה באופן שבו התמורות זו את זו. על כן, התכנית נבנת יזינווהתמורות 

 ביצוע והטמעת מספר רב של מהלכים.

 הבריאות הדיגיטלית מורותתקשר הדדי בין  :4 תרשים

 

 ציר השינוי של הפרט  5.6.1

 אישיתרפואה מותאמת 

שפותחו מתוך חשיבה על כלל האוכלוסייה  ,מעבר ממוצרים ושירותים ג'נריים מבטאת זו תמורה

התוכנית מציבה את . חדשה ערך הצעת וביסוס מטופל כל עבור ספציפיים ושירותים מוצרים יבושלג

 .  נוספות לתמורותטרנספורמציית הבריאות המותאמת אישית כבסיס תומך 

 את בחשבון מביאה, אשר במחלות ולטיפול למניעה חדשנית גישה היא אישית מותאמת רפואה

-ביג( עתק נתוני של מעמיק ניתוח . הפרטים בין והסביבתיים ,ההתנהגותייםהביולוגיים,  ההבדלים

לבצע מחקרים לפיתוח תרופות  , מאפשרוהתנהגותיקליני, מידע גנטי ומידע  מידע הכוללים, )דאטה

של מחלות ולהציע פתרונות רפואה מונעת  מוקדם אבחוןחדשות וטיפולים חדשים ומותאמים, לבצע 

עבורו על פי מאפייניו )גיל, מגדר,  ביותר האפקטיבי הטיפולאת  לחולה להתאים ופרואקטיבית, 
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 סיכויי את משמעותי באופן ולשפר או אף מזיקים,טיפולים מיותרים  מביצוע תרבות וכו'( וכך להימנע

 הצלחת הטיפול בו.

 מחקר גופי, בריאות ארגוני ידי כיום על מתבצע אישית מותאמים ושירותים טיפולים של ומחקר פיתוח

  .והעסקי הרפואי הפוטנציאל את למצות כדי, משיקוליו אחד כל, שפועלים, ויזמים עסקיות תוחברו

יחד עם שותפים רבים במערכת הממשלתית והאקדמית במסגרת התוכנית, משרד הבריאות יוביל 

 ראשונה מחקר . במסגרת המיזם תוקם תשתיתמיזם פסיפס –יזם לאומי לבריאות מותאמת אישית מ

 חדשים רפואיים לפתח טיפולים יחד שיסייעו  שותפים, מתנדבים קהילת בסס עלמסוגה, אשר תת

ולממש את חזון הרפואה המותאמת  הישראלית החברה את המרכיבות הקהילות למגוון המותאמים

זמות חדשות לאפשר לפתח יצמיחה במשק, בהיבט הלאומי מימוש המיזם יוכל להוות מנוף לאישית.  

קומות עבודה חדשים. בהיבט הבינלאומי צפויה עלייה בשיתופי פעולה, מליצור וכפועל יוצא גם 

ומאיכות  , איכות והיסטוריית המידע הקליני)קיבוץ גלויות( ההאוכלוסיי מהמגוון הגנטי שלהנובעת 

 ורמת המחקר הרפואי והחישובי בארץ.

 הקמת המיזם והפעלתו יתבססו על ההנחות והעקרונות הבאים:

  שילוב כוחות ומיצוי הפוטנציאל להשגת היעדים והתועלות.מיזם לאומי, שיאפשר 

 ציבוריים. ותיבנה ממשאבים הציבור של נכס , שתתבסס על ציבורית תשתית יהווה המיזם 

  והמגוון ביותר. הגדול למאגר הנתונים ביותר הגבוהה הנגישות  ייצר אתהמיזם 

  שיאפשר להגשים באופן תפיםהשו כל של היחסיים היתרונות את המיזם ייבנה באופן בו ימצה 

 חזון המיזם. את

 גלובליים. ואתגרים  צרכים עם המיזם יתמודד 

 של המידע וכלים ההעברה מנגנוני, הרפואיים בתיקים הקליני המידע תיעוד .במידע השימוש אסדרת

  תמורה זו.  בקידום הכרחי מרכיביהווה  בו, שימוש המאפשרים

  :ציר פעולה זהב מרכזיים שיקודמו דוגמאות למהלכים

o החלטה תומכות מערכות תמרוץ לפיתוח – החלטות בקבלת לתמיכה מערכות תמרוץ 

את  המידע באמצעותלשפר  ניתן בהם במקומות יתמקד המערכות פיתוח. שונים בתחומים

קבלת ההחלטות הרפואית, לשפר את איכות הטיפול ולספק למטופל סיכויי הצלחה גדולים 

  יותר.

o כולל קבלת הסכמה מדעת לסוגי מידע שונים: גנומי, קליני  – ת מתנדביםגיוס וניהול רשימ

 והתנהגותי, מהלכים לאיסוף המידע )לסוגיו השונים(.

o עתידל בריאות מידע ר'  – אמת בזמן דאטה בביג שימוש. 

o הקמה או שימוש בתשתיות קיימות או  – קידום תשתיות מאפשרות ומנגנונים תומכים

 תוכנית, לדוגמא: תשתיות ביג דאטה, התממה, רגולציה ועוד.מיזמים אחרים הנכללים ב
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  בריאות קידום

 שינוי םודיוק עומסים הפחתת, הבריאות לשיפור מרכזי ככלי במניעה מיקודתמורה זו מבטאת 

 ההתמקדות במניעה. המונעת רפואהה לחשיבות נוגעב והציבור ההחלטות מקבלי בקרב תפיסתי

 ושיעור מספר הגברת של המטרה כאשר, הבריאות במערכת" הרווח מודל"ב משמעותי שינוי מהווה

 . בו טיפול ידי על רק ולא חולי מניעת ידי על מושגת" במערכת הבריאות החיים שנות"

 כלים הינם, בהם והשימוש ההעברה מנגנוני עם יחד, התחלואה ורישומי הקליני המידע והיקף טיב

 למידע נגישות. המערכת עבור מניעה מדיניות תלקביע עובדות מבוססי כלים לפיתוח מרכזיים

 . פרטיים יזמים ידי על בריאות המקדמים ושירותים כלים לפיתוח הכרחית

 הנגשת, המניעה מדיניות של יותר טוב לניהול ההחלטות מקבלי עבור כלים פיתוח תכלול התכנית

  .עודו הציבור בקרב בריאות התנהגויות לשיפור כלים, הרחב הציבור עבור מידע

  :ציר פעולה זהב מרכזיים שיקודמו מהלכיםדוגמאות ל

o קבוצותלניתוח ולזיהוי  מידע מבוססי כלים פיתוח – מחלה-במצב טרום אוכלוסיות ניהול 

 ולקבוע(, קשישים, סוכרת טרום) מחלות של להתפרצות יותר גבוהות סיכון ברמות הנמצאות

 . אפקטיביות וניטור מניעה מדיניות עבורם

o ם דיגיטליים לסיוע בעבודת גורמי המטה העוסקים בקידום בריאות הציבור יישומי– 

יישומים דיגיטליים לניטור של תחלואה ותברואה ולקידום בריאות הציבור, כדוגמת לדוגמא: 

 עבירות על דיווח שתאפשר לציבור נגישה מערכת – עישון למניעת חוק על לפיקוח אפליקציה

  .עישון חוקי נגד

o מידע הנגשת – בריאות והתנהגויות בריאות, תחלואה נתוני עללציבור  מידע הנגשת 

, בסרטן תחלואה נתוני יכלול המידע. הציבור בקרב בריאות התנהגויות לעודד במטרה בריאותי

 עורךאותם ( Knowledge, Attitudes, Practices) KAP וסקרי החולים בבתי איכות מדדי

 ניתוח כלי ישולבו בשירות. באוכלוסייה לבריאות הקשורות והתנהגויות עמדות לגבי משרדה

 .  הנתונים של ויזואלית והצגה חיתוכים ביצוע שיאפשרו

 המערכת של השינוי ציר  5.6.2

 קיימא בת בריאות מערכת

 יקודםתמורה זו מבטאת שיפור בשירותי הבריאות למטופלים ופיתוח יכולות להתייעלות מערכתית. 

 החלטות כבסיס לקבלת עובדות וניתוח מבוסס דיגיטליים לניהול וכלים םמנגנוני הפיתוח והאימוץ של

 ועיצוב, מערכתי כלל משאבים ושיתוף אלו יאפשר טיוב של תכנון בכלים השימוש .במערכת הבריאות

 התכנית כמו כן, במסגרת. המערכת משאבי את הממצה יעיל באופן ושירותים של תהליכים מחדש

 יעילה תקשורת ותקדם בטיחות שתבטיח מרחוק, הרפואה מאפשרת בתחום אסדרה תקודם

 .השקעה ומעודדת מתמרצת למדיניות במקביל וחדשנית

  :ציר פעולה זה במסגרת המרכזיים שיקודמו מהלכיםדוגמאות ל
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o תורים לניהול מערכת – (דים"מלר) דחופה לרפואה במחלקות ותהליכים תורים ניהול 

 המערכת. המטפלים הגורמים עבור הפעילות וייעול לציבור השירות שיפור לטובת דים"במלר

 לציבור' וכו המתנה זמני, עומסים על מידע ותנגיש דים"המלר של תפעולי וניטור ניהול תאפשר

 ימוץ שיטות טריאז' )מיון ראשוני(המערכת תהווה בסיס לא .רלבנטיים ולגורמים הרחב

 בים.המשא ה שלהמאפשרות התמודדות עם העומסים תוך אופטימיזצי

o לחירום מצב חדר לניהול החולים בבתי יכולות פיתוח  –במערכת הבריאות  בחירום לים"חמ 

 .  לאומי מצב לחדר וחיבורו

o פרויקטיםיקים  הבריאות משרד, המידע רובד בסיס על – מדיניות לעיצוב מצב תמונת גיבוש 

 בנושאים תמושכל מדיניות לגבש מנת על הצלבתוו במערכת שונים ממקורות מידע לאיסוף

 . מערכתיים

o מתקדמים ניתוח כלי פיתוח (BI )מבוססת המדיניות את לגבש מנת על – המדיניות לקביעת 

 מדיניותהו המנותח מידעה. לניתוח מידע מתקדמים כלים ויטמיע יפתח המשרד המידע

 .הזמינה הבריאות ממדיניות כחלק לציבור ויונגשו יפורסמו

o והסמכות ההכשרות כלל לניהול מערכת פיתוח  – כותוההסמ ההכשרות מערכת לניהול כלים 

, שיביאו להתייעלות תהליכי הרישוי הבריאות משרד ידי על המנוהלים ברפואה העוסקים של

 .השונים במשרד

o 5.4סעיף ר'  – הרפואה מרחוק אסדרת. 

o כחלק מהתכנית, יתומרצו שימושים ספציפיים ברפואה מרחוק,  – תמרוץ הרפואה מרחוק

 ועלת הרבה ביותר למערכת הבריאות.שיביאו לת

 

 זמינה בריאות

 הבריאות משרדגורמים חיצוניים. בין תמורה זו מבטאת שינוי ושיפור בתקשורת בין משרד הבריאות ל

, מטופלים -מול "לקוחות המשרד"  השוטפת בפעילותו הדיגיטליים השירותים של הטמעתם את יוביל

  .ועוד ברפואה עוסקים, עסקים

 הציבוריים הבריאות וארגוני הבריאות משרדי מפרסמים, בישראל גם כמו, בעולם בותר במדינות

 מערכתית בראייה. השקיפות את ולהגביר השירות את לשפר במטרההולך וגדל,  בהיקף רפואי מידע

 להעצמת, הציבור של הבריאות אוריינות לשיפור, האזרח עם יותר טובה לשותפות תורמת זו מגמה

 והצבתו הפרט העצמת, הפתוח הממשל ממגמת כחלק .איתם הפעולה שיתוף ולהגברת הפרטים

 העניין לבעלי, הניתן ככל, רחבים שירותים להוביל הבריאות משרד ישאף, המניעה וקידום במרכז

 .לציבור המידע להצגת וישאף הבריאות במערכת

 מידע של קיפותש תוך על ידי המשרד דיגיטליים שירותים מתן התכנית תקדם מדיניות המעודדת

ניצול הכלים באופן זה,  .כולההבריאות  במערכת הזמינה הבריאות בקידום תסייעמו ,ונתונים

 הדיגיטליים יביא לשיפור השירות ולחיסכון.

  :ציר פעולה זה במסגרת מרכזיים שיקודמו מהלכיםדוגמאות ל
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o וי רישל בקשה של מקוונת הגשה המאפשר פורטל – ברפואה לעוסקים ירישו פורטל

כחלק מהתכנית . . הפורטל יביא לקיצור תהליכי הרישויההתמחות בסיום ולשיבוץ התמחותול

 .רפואהה מקצועותכלל ל יורחבהפורטל 

o באופן תורים לקבוע שיאפשר ,הורים עבור מקוון שירות – חלב טיפת שירותי הורות פורטל 

 . ועוד חיסונים על מידע, הילד התפתחות תכני הכולל מידע וינגיש חלב לטיפות מקוון

o  ממשרד שירותים המקבלים עסקיים גורמיםלו לחברות מידע פורטל – לעסקים מקוון פורטל 

 .הבירוקרטיה וצמצום תהליכים וייעול קיצור יאפשר הפורטל. הבריאות

o ממשקים לניהול דיגיטלי פורטל יקים הבריאות משרד – הבריאות משרד לספקי מקוון פורטל 

, המזון, הציוד לספקי ונוחה נגישה התקשרות יאפשר הפורטל. 46יםהשונ ספקיו עם מקוונים

 את משמעותיתבצורה  ויצמצם, הנדרשים לאישורים ממשרד הבריאות ,ועוד התרופות

 .  הכרוכה בכך הבירוקרטיה

o והאישור ההגשה תהליכי להסדרת מערכת - ח"בבע הניסויים רישוי להסדרת מערכת 

 . ח"בבע לניסויים

o תחומים על ומבקר מפקח הבריאות משרד  - המשרד בקרות הנגשתלו לפרסום מערכת 

 הבקרות תוצאות את מקוון באופן לציבור ינגיש המשרד. הציבור לבריאות הנוגעים שונים

 . ועוד ומים סביבה איכות, תברואה בתחומי

 במרכז המטופל 5.6.3

, לעיבודו כלים ומתן מידע פרסום שיכללו ,מטופלים ממוקדי מהלכים בקידום תתמקד התכנית

תכנית ב .תהליכים של במרכזם המטופל את המציבבמערכת הבריאות  תפיסתי שינוי הטמעתבו

 פוימנ ומאידך, מיושנות שירות ותפיסות חסמים על ויתגבר שמחד באופן ושירותים תהליכיםיעוצבו 

 .החסרים המשאבים עם להתמודדות, הפרט מעורבות מהגברת הערך את

 בסתירה כעומד לעתים נתפס, בריאותו ניהול על המטופל אחריות והגברת יותהאחר במיקוד השינוי

 והדרך הנכון האיזון מציאת. במטופל הטיפול לניהול הבריאות מערכת על המוטלת המלאה לאחריות

 בינו העדינה היחסים במערכת פגיעה וללא המלאים צרכיו יתירא תוך המטופל של הבריאות לקידום

 ., שנלקח בחשבון בתכנון מהלכי התכניתמשמעותי אתגר היא, םהמטפלי הגורמים לבין

  :ציר פעולה זה במסגרת מרכזיים שיקודמו מהלכיםדוגמאות ל

o הנגשת התיק הרפואי האלקטרוני  PHR (Personal health records) -   הנגשת תיקים

 אישיים. רפואיים אישיים למטופלים תוך שמירה על פרטיות המטופלים ועל ביטחון נתוניהם ה

o המתנה וזמני תורים לגבי מידע, הרפואה בארגוני איכות מדדי כגון –לציבור  מידע החצנת ,

 פורטלכמו גם  .ועוד מיוןבלמטופל  אפליקציית, האישי הרפואי לתיק מאובטח דיגיטלי ממשק

 .ן"ושב ביטוח מוצרי של השוואה ומאפשר זכויות המנגיש דיגיטלי

                                                             
 שונים בריאות שירותי אספקת על אחראי, הבריאות לחוק השלישית התוספת מתוקף, הבריאות משרד 46

 .רבים ספקים עם מתקשר כך ולצורך
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o לנתח את המידע הרחב י ניתוח נתונים שיאפשרו לציבור כל – לציבור כלי ניתוח והצגה

שיוחצן, לבחון אותו בצורה ויזואלית ולהסיק מסקנות באופן יעיל יותר )לדוגמא בנושאי משך 

 .המתנה לטיפול(

o  שמטרתו סינכרון והאחדה של שירותי הבריאות בתפיסת פרויקט  – מרכזל במטופה -הל"ב

המנחילים את תפיסת המטופל  ,דיגיטליים ומערכותמורכב ממספר כלים המטופל. הפרויקט 

במרכז במסגרת מתן שירותים שונים במערכת הבריאות: מערכת לאומית המאפשרת זימון 

, תוך ראיית זמינות ברמה MRI-מדיסין ו-תורים לשירותים וטיפולים רפואיים שונים כגון טלה

שיחליף את ארגוני הבריאות,  ביןממוחשב  (17טופס וסינכרון ניהול התחייבויות )הלאומית; 

 ..השימוש במטופל כ'בלדר'
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 פערים להטמעה .6

שיבוצעו תוכנית נדרשת בכל אחד מהמהלכים ברוחביים, שההתמודדות איתם פערים  שניקיימים 

התמודדות עם אי ה הם אלהפערים  בתהליכי התכנון והיישום.לתת עליהם את הדעת , ויש במסגרתה

 . צעדים לשיתוף הציבור, ארגוני הבריאות והגורמים המטפליםהות ואוכלוסיות שונעם שוויון וה

מנגנוני רוחב צורך ביצירת  ולקדם את התמורות הטכנולוגיות יש להבטיח את היכולת להטמיע כדי

מהלכים ספציפיים שמטרתם סגירת  וליצור, עם פערים אלולהתמודד  שיאפשרו ברמת התוכנית,

 .הפערים הללו

 והשונות באוכלוסייה יוןשוו אי עם תמודדותה .6.1

 אוריינות טכנולוגית

אוכלוסיות  הדיגיטלית. המוצא לנקודת הקשור בכל משמעותיים פערים שונות קיימים אוכלוסיות בקרב

 בעולם לפעול והחרדי, שרבים מהם מתקשים הערבי במגזר וחלקים קשישים בולטות בהקשר זה הם

 לשירותים ונגישות דיגיטלית אוריינות וגיותס בשל ,בו הגלומים היתרונות את ולנצל הדיגיטלי

 במדד נמוך במקום ומדורגת אתגרים בפני ניצבת ישראל ,הצעיר הדור בקרבגם  .47הדיגיטליים

להבטיח  כדי .48השונות האוכלוסייה קבוצות בין נרחבים פערים ומציגה דיגיטלית קריאה אוריינות

 התכנית מענה לאתגר זה.לק בלתי נפרד מכח יש לייצרשכלל האוכלוסייה נהנית מתוצרי התכנית, 

 49פערי שפה

ידיעת השפה היא קריטית במפגש עם מערכת הבריאות, המספקת שירותים למטופלים. שליטה לא 

מספקת בשפה פוגעת בידיעת הזכויות, ביכולת ההתמצאות במערכות מורכבות, בשימוש אופטימלי 

לים להביא לאבחון מוטעה ולחוסר הבנה בשירותים ואף מביאה להימנעות מקבלתם. פערי שפה עלו

, וכתוצאה לגרום לפגיעה באיכות הטיפול, להארכת זמן האשפוז ולריבוי אשפוזים של הוראות המטפל

 .חוזרים בקרב מיעוטים לשוניים

רוסית, המסתכמים ביחד במעל דוברי דוברי ערבית ו :בישראל קיימים שני מיעוטים לשוניים גדולים

כרבע מהציבור בישראל מתקשה במילוי טפסים עקב כך שנתונים מראים על  איש. לשניים וחצי מיליון

המעריכים את בריאותם כטובה לבין ידיעת  ,יתר על כן, קיים מתאם חיובי בין מטופליםפערי שפה. 

, ומתאם שלילי בין ידיעת השפה העברית לבעיות בריאותיות הנמשכות למעלה מחצי השפה העברית

 . שנה

                                                             
 -המכון הישראלי לדמוקרטיה, "סקר חברתי, שימוש במחשב ואינטרנט"  -"ממשל פתוח מקוון בישראל" 47

 2012מבחני פיזה  –הלמ"ס, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך 
מדינות עם פערים  31מתוך  26-ישראל נמצאת במקום ה ,, אוריינות לקריאה דיגיטלית2012מבחני פיזה לפי  48

 גדולים בין קבוצות אוכלוסייה שונות. 
  2012י שוויון בבריאות והתמודדות עמו, האגף לכלכלה וביטוח בריאות במשרד הבריאות, א 49
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ל ראש בהשלכות אפשריות של פערי שפה בישראל על הטיפול הניתן לאוכלוסייה לא ניתן להק

ככלל, משרד הבריאות מקדם מהלכים להתמודדות עם אתגר זה,  שאיננה דוברת עברית כשפת אם.

יש  כחלק מכך, לשוניים.-דולרבות שירותי תרגום טלפוני רפואי, שימוש במתורגמנים ואנשי צוות 

 ענה לאתגר זה.במסגרת התכנית מ לייצר

 בריאותית אוריינות

מטופל לנהל גבירים את יכולתו של ההמ ,פתרונות דיגיטלייםבהתכנית מקדמת את השימוש בכלים ו

 אוריינותמידת היש להתייחס הוא אליו  פער נוסף בהקשר זה, חשוב להכיר כיאת בריאותו. 

מצבו הבריאותי ואת הטיפול להבין את  מטופל של יכולתמידת ה -מטופלים, היינו של  בריאותיתה

את זכויותיו ואת  להבין, במערכת הבריאות להתמצאשל המטופל יכולת הלמידת הניתן לו, כמו גם 

צפויים  אלהפערים  .על ידי גורמים שונים האופן שבו הוא נדרש להתמודד מול המידע הניתן לו

 ד במצבים שונים של חולימטופל לנהל את בריאותו, בייחושל  יכולתהו טחוןיבמידת הלהשפיע על 

להשפעות שעשויות  , ולהתייחסהדעת לכך אתלתת  מהלכי התוכנית צריכים –ולכן . ודאות-ובמצבי אי

 להיווצר כתוצאה מפער ביכולת המטופל להבין את המידע, האמצעים והכלים המונגשים לו.

 זמינות שירותיםבאי שוויון בנגישות ו

הנגישות לשירותים איכותיים בקרב אוכלוסיות ספציפיות. את , שירחיבו פעולות יקודמותכנית ב

אוכלוסיות אלו הן בעיקרן אוכלוסיות הממוקמות בפריפריה הגיאוגרפית ואוכלוסיות של חולים 

 זקוקים לרפואת מומחים.הבמחלות שונות 

לקחת בחשבון אל האדיר שיש לפעולות אלו, ובראשן שירותי הרפואה מרחוק, יש ינוסף על הפוטנצ

להגדלת אי השוויון בנגישות לשירותים איכותיים ולהגדלת הפערים האפשרות שהן עלולות להביא  את

החברתיים. השימוש בכלים דיגיטליים וטכנולוגיים עלול להוביל להזנחת ההשקעה בשירותים הפיזיים 

 עבור קבוצות חולים אלו, וליצירת טיפולים נחותים המונגשים מרחוק עבורם.

הנוגעים לאיכות הטיפול הניתן באמצעות כלים דיגיטליים, וברורים כללים נוקשים ר על כן, יש להגדי

קיימת  דיגיטליים ומהירים ,הופכים לטכנולוגייםהמבטיחה שלצד השירותים המתווה או מסגרת וכן 

ם של מנגנון משליאלטרנטיבה עבור האוכלוסיות המועדות לאי שוויון. אלטרנטיבה זו היא בעיקרה 

 . ומותאמת לאוכלוסיות השונות הניתנים בצורה שאינה דיגיטלית או דיגיטלית בצורה הנוחשירותים ש

 המטפלים והגורמים הבריאות ארגוני, הציבור לשיתוף צעדים .6.2

 שיתוף הציבור

. הנוגעות לתכנית הפיכת הציבור לשותף ומעורב בתהליך קבלת ההחלטותפער זה מתייחס לצורך ב

תכניות לאומיות לבריאות דיגיטלית בעולם( ממחיש את חשיבות שיתוף  1.2.1הניסיון בבריטניה )ר' 

שיתוף  הציבור להצלחת התכנית, ובייחוד בכל הנוגע לשימושים במידע הנצבר אודות המטופלים.

 לפגוע בהצלחת התכנית. לולהציבור במהלכי התכנית בשלב מאוחר ע
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לק תיו וצרכיו, ויש לקבל את דעתו כחהתכנית נבנתה עבור הציבור ויש לוודא כי היא תואמת את דעו

, ולא רק ליידע אותו מסט השיקולים בתכנית. על כן, נדרש לשתף את הציבור כחלק מתהליכי התכנון

על הציבור להכיר את התועלות, הסיכונים וצעדי המנע הכרוכים  בדיעבד לאחר קבלת ההחלטות.

ל להשתמש בתוצרי התכנית באופן , בכדי להבטיח שיוכבביצוע המהלכים השונים במסגרת התכנית

 .מושכל ואיכותי

ניתן לשתף את הציבור במסמכים ספציפיים ובמהלכים יהיה שבו  במסגרת התכנית, לייצר מנגנוןיש 

, תוך להפוך את הציבור לבעל קול משפיעיהיה ניתן כך ( ופרלמנט הבריאותלמשל בכמו )רחבי היקף 

 .למים במסגר התכניתהימנעות מהתנגדות ציבורית שתסכן מהלכים ש

 שיתוף ארגוני הבריאות והגורמים המטפלים

נוסף על שיתוף הציבור, המקרה הבריטי מלמד על הצורך בשיתוף הגורמים המטפלים בתהליך, 

תכניות לאומיות לבריאות  1.2.1כתנאי מקדים להצלחת הטמעתם של מהלכים לאומיים נרחבים )ר' 

ד כי היעדר שותפות מצד גורמים מטפלים עשוי להוביל דיגיטלית בעולם(. הניסיון הבריטי מלמ

 להתנגדות להטמעת השינויים.

על כן, יש לפעול במסגרת התכנית תוך שיתוף נרחב ככל האפשר עם ארגוני הבריאות בקבלת 

ההחלטות ובתכנון יישומן. יש להכיר במטפלים כקבוצת מיקוד שיש לערב אותה בראשיתם של 

 על האופן שבו הם מבוצעים.  תהליכים ולאפשר לה להשפיע
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 דוגמאות לשימוש בתוצרי התכנית – נספח

 .מימוש התכנית הלאומית לבריאות דיגיטליתבאת הפוטנציאל  בנספח זה מצורפת מצגת המדגימה

טיפול הניתן לחולה ה פיעים עלהמש דיגיטליים,ים במצגת מתואר השימוש של גורמים שונים בכל

להדגים כיצד התוצרים של כיווני הפעולה השונים משתלבים ומשפיעים  אונקולוגי. מטרת הנספח היא

 .ועל אופן מתן שירותי הרפואה וקביעת המדיניות זה על זה

 מקרא

 דני - 11-19 בגילאי ילדים לשלושה ואב לנעה נשוי, הארץ בדרום קטן ביישוב גר, 46 בן, גבר - דני

 כימותרפיים טיפולים עובר הוא כעת. ידולהג להסרת ניתוח ועבר הגס מעי בסרטן כחולה אובחן

, תיאבון וחוסר עצירות, עייפות, שיער נשירת, שלשולים הקאות הכוללות לוואי לתופעות הגורמים

 ובמהלך הטיפול במשך .החיסונית  המערכת והיחלשות ובכליות והעיכול העצבים במערכות פגיעה

 ולקבל, בה להתנהל והדרכים הבריאות מערכת את ללמוד ונעה דני נדרשים המחלה עם ההתמודדות

 .המחלה וניהול הטיפול אופן לגבי משמעותיות החלטות

. חלקית במשרה ועבודה ובמשפחה בדני בטיפול זמנה את מחלקת היא, דני של אשתו - נעה

 עבורה קשה דני של מחלתו ניהול עם ההתמודדות. המורחבת במשפחה רבות נעזרת המשפחה

 .בידה שעולה ככל המורחבת במשפחה זרתנע והיא ונפשית פיזית

 שנים 15 כבר סרטן בחולי מטפלת לוי ר"ד. בדני המטפלת סורוקה ח"בביה אונקולוגית - לוי ר"ד

 . חדשים ולטיפולים בתחום המעודכנים במחקרים מעודכנת להיות ומקפידה

 המחלות. תהבריאו משרד/בישראל הגדולים הבריאות מארגוני באחד תכנון על האחראי - יוגב

 של משאביה רוב את וצורכות והתחלואה המוות מקרי למרבית גורמות, הסרטן ובראשן, הכרוניות

 לחיסכון ותביא הציבור בריאות את לשפר מנת על החולי להפחתת פועל יוגב. הבריאות מערכת

 .המערכת במשאבי

 הפיתוח בעבודת. רטןס של מוקדם לזיהוי מערכות לפיתוח הפועלת, הבריאות בתחום חוקרת - רוני

 למאגרי לגישה זקוקה היא במשימתה שתצליח מנת על. הבריאות ממערכת רפואי במידע רוני נעזרת

  .המידע לניתוח ונגישים נוחים ולכלים קליניים מידע

 

כל אחד מהשקפים המוצגים בעמודים הבאים מתאר שינוי המתרחש במערכת הבריאות בעקבות 

ית. בכל שקף מתוארת סיטואציה שבה מעורבים גורמים המוצגים אחד מכיווני הפעולה של התכנ

 במקרא והאופן שבו תכנית בריאות דיגיטלית משפיעה על פעולותיהם באותה סיטואציה.
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