
 חדשנות
 ודיגיטל

 במערכת
 הבריאות

 משרד הבריאות, מוביל דיגיטלי, ניר ינובסקי



 הכביסה המלוכלכת שלנו•

 האסטרטגיה שלנו•

 שלנו הדאטה•

 איפה אתם נכנסים•

 מבט לעתיד•

 

 על סדר היום



 מצוקת המשאבים במערכת הבריאות הולכת וגדלה

גידול מהיר  
בדרישה  
לשירותי  
 בריאות

צורכים יותר שירותי 
 בריאות

אורח חיים פחות  
 בריא

חיים עם ריבוי  
 מחלות כרוניות

 חיים יותר שנים

"To treat 21st century’s problems with a 20th-century approach to health care 

would require an impossible number of doctors” 
(The Economist, 2012) 



 ציר השינוי של המערכת: נושאים למכרזי האתגר

העומס בבתי 
 החולים

כשלים 
בתהליך  

 ההכנה לניתוח

איתור 
אוכלוסיות 

 בסיכון

ריבוי אשפוזים  
 חוזרים

תמותת פגים  
 ותינוקות

פערי שפה 
ותרבות בין 
 מטפל ומטופל

ריבוי זיהומים  
 נרכשים

טעויות 
 רפואיות



 ציר השינוי של הפרט: נושאים למכרזי הבעיה

נפילות בגיל  
 המבוגר

היענות חלקית  
 לטיפול רפואי

אורח חיים לא בריא  
הכולל תזונה לקויה  

והיעדר פעילות  
 גופנית

 סוכרת וקדם סוכרת

קושי בגמילה  
מעישון והתמכרויות  

 נוספות

דיכאון וחרדה  
בדגש על אובדנות  )

 (ודיכאון אחרי לידה
 אלצהיימר ודמנציה

מצוקת המטפלים  
 העיקריים

 (Care Givers) 



 אסטרטגית בריאות דיגיטלית

 הטרנספורמציה בטיפול הטרנספורמציה במערכת
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 תשתיות טכנולוגיות

 תשתיות ארגוניות ותהליכיות

 ממוחשבתיק רפואי : מידע בכל נקודת מפגש עם המטופל

 בריאות
 זמינה

 טיפול
 מותאם אישית

 בריאות
 בת קיימא

 קידום
 בריאות

 המטופל
 במרכז

 מידע בריאות לעתיד שיתוף מידע: רצף הטיפול

אסטרטגיית  
בריאות  
 דיגיטלית



 מניעת חולי וקידום בריאות :P3טרנספורמציית 

Preventive 
Medicine 

Predictive 
Medicine 

Proactive 
Medicine 



 הצלת חיים, מניעת סבל( Precision Medicine)רפואה מותאמת אישית 

 :כגון   ,טומנת בה אתגרי בריאות רבים 21המאה ה 

 הזדקנות האוכלוסייה•

 ריבוי מחלות כרוניות•

 אורח חיים לא בריא•

מרבית הפתרונות של הרפואה כיום הם פתרונות גנריים 
(One Size) ,שאינם יעילים עבור חלק גדול מהחולים 

 התאמה של הטיפול התרופתי למטופל
 עשויה למנוע סבל רב ולהציל חיים



 .הבריאותכדי לפתור הצרכים ההולכים וגדלים של מערכת התייעלות לינארית אינה מספיקה 
 ,בטכנולוגיהבריאות בת קיימא מחליפה את המונח של התייעלות באפקטיביות ועושה שימוש 

 לעשות הרבה יותר בקצת יותרכדי 

 יותר בקצת יותר הרבהלעשות  –בריאות בת קיימא 



 
 

 בריאות זמינה

 זמינהבריאות 
 הבריאותלמשרד מאפשרת 

 פתוחמידע לספק 
 ערוציםחוצי ושירותים 

...(  מובייל, אינטרנט, מוקד)
 המשרד" לקוחות"ל

עוסקים  , עסקים, מטופליםובהם 
 ועוד
 



 המטופל במרכז



 



 ארבעה אפיקי התערבות

 הסדרה
סביבה רגולטורית  יצירת 

המאפשר יישום של  
מהלכים רצויים על ידי כלל 

 הגורמים

 יישום
על  ,  על הקמהאחריות 

תפעול השוטף ועל  
התוצאות של 

 שירות\המוצר

 הקמה
על הקמת אחריות 

הפלטפורמה אך לא על  
התפעול השוטף שלה  

 (פיקוח תמיד מתקיים)

 תמרוץ
תמריץ כספי  שלילת / מתן

במערכת על מנת  לגופים 
לעודד מתן שירותים  

 ומוצרים רצויים  

 הכוונה ואפשור

 ביצוע בפועל

 מאמץ נקודתי מאמץ מתמשך



 שלנו הדאטה

 הטרנספורמציה בטיפול הטרנספורמציה במערכת
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 תשתיות טכנולוגיות

 תשתיות ארגוניות ותהליכיות

 ממוחשבתיק רפואי : מידע בכל נקודת מפגש עם המטופל

 בריאות
 זמינה

 טיפול
 מותאם אישית

 בריאות
 בת קיימא

 קידום
 בריאות

 המטופל
 במרכז

 מידע בריאות לעתיד שיתוף מידע: רצף הטיפול

אסטרטגיית  
בריאות  
 דיגיטלית



אוצר של דאטה רפואי: מדינת ישראל  

 קופות חולים 4
שנה של מידע קליני   20מעל 

ואדמיניסטרטיבי המנוהל במאגרי  
 הקופות

בתי חולים כללים 24  
מידע אדמיניסטרטיבי עשיר ומידע 
קליני בתהליך מתמיד של שיפור 

 והעשרה

 מרפאות ומכונים
לאומי אשר   פרוייקטמנוהל 

יאפשר למכונים ומרפאות פרטיות 
"פשוט"לנהל  תיק קליני   

2016 2016 

2
0
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6

 2
0

2
0

 



 !מציל חיים מידע 

 איתן/אופק
 פלטפורמת מידע לאומי



Big Data 

מערכות המידע  
המוקמות ומתפתחות 

מייצרות עושר של מידע 
ומהוות בסיס לתרבות  

 ניהולית חדשה

http://www.businessinsider.com/big-data-and-healthcare-2015-7


Click to edit Master title style 

De-Identified 

Central Data Lake 

 מותמם Big Data מבוסס מחקר ענן הבריאות במשרד מבודד דומיין הישראלית הבריאות מערכת

 ופרטיות מידע אבטחת מונחית ארכיטקטורה
 נוספים מידע מקורות

  סביבה נתוני
 ואקלים

 ס"למ נתוני

  מאגרים
 ... בינלאומיים



המרכיב 
: הסודי

 חדשנות



 ...שלנו השני השם היא חדשנות, לכאורה
 ?למה –אפ ניישן -מדינת ישראל ידועה בתור הסטארט

 (לנפש)אפים בעולם -הכי הרבה סטארט
 אישמיליון  8חברות הזנק על  5,000מעל 

 (  לנפש! )סיכון הגדולה בעולם-תעשיית הון
 50$-לאדם ונורבגיה ב$ 75-ב במקום שני ב"לעומת ארה, לאדם$ 170

 !ג הגבוה בעולם"פ לתל"יחס מו
 9ב במקום "של ארה 2.88%במקום הראשון מול  4.28%

 קיימאבר אפים כמנוע צמיחה ומקור הכנסה -סטארט
 השנים האחרונות מחברות הייטק שנמכרו או הונפקו 4-ב₪ מיליארד  108

 ...חדשנות היא השם השני שלנו, לכאורה



 החדשנות הישראלית מוכוונת ייצוא –אבל בפועל 

 מצוי רצוי



מובילי חדשנות בארגוני  
 הבריאות

 קרן חדשנות ישראל דיגיטלית

 ותחרויות, האקתונים

 קול קורא למחקר חדשני

 אפיקים קיימים לקידום חדשנות במערכת

 מכרזי אתגר

 ?ומה עוד



 עתיד, הווה, עבר: חדשנות במערכת





 קווים לדמותו: המיזם לרפואה מותאמת אישית

 הצטרפות למאגר דורשת הסכמה מדעת•

 מלא Opt In –מאגר התנדבותי 

 השפעה על מפת הדרכים, נציגות בדירקטוריון•

המתנדבים שותפים בקבלת  
 ההחלטות

 גנומי, התנהגותי, קליני•

 היתוך מידע מסוגים שונים

ואמצעים נוספים , התממה, שימוש בהצפנה•
 להגנת המידע

 פרטיות ואבטחת מידע

שיסייעו יחד לפתח , המבוסס על קהילת מתנדבים שותפים, פרויקט מחקר ראשון מסוגו
.טיפולים רפואיים חדשים המותאמים למגוון הקהילות המרכיבות את החברה הישראלית  
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 מידע התנהגותי
עילות  פ, משקל, סנסורים של לחץ דם

סוכר ועוד, דופק, גופנית  

 מידע קליני
יובא בהסכמת המתנדבים מארגוני 

 הבריאות הרלוונטיים

ת 
ל
הי

ק
ם

בי
ד

תנ
מ

 

גנומימידע   
,  בהסכמת המתנדביםהרצפה שתבוצע 

 בשיטות מתקדמות

 פלטפורמת מידע בריאות האדם

ויזואליזציה ואנליזה של המידע , עיבוד  

תרופות חדשות  
 ומותאמות אישית

טיפולים רפואיים  
 חדשים ומותאמים

טיפול רפואי למגוון  
 הקהילות בחברה

מותאמים פתרונות 
גילאית  , מגדרית

 ועוד

פתרונות רפואה 
מונעת ואבחון  

 מוקדם





 
 מערכת הבריאות זקוקה לרעיונות שלכם 

אם אתם מכירים מישהו שרוצה  
להצטרף לצוות בריאות דיגיטלית של  

 משרד הבריאות  

אותה אלינו /שילחו אותו
 :ל"לדוא

team@MOH.GOV.IL-digital 

אם אתם מכירים סטרטאפ מדליק  
שיכול לקחת חלק בתוכנית  
 הלאומית לבריאות דיגיטלית

 :ל"שילחו אותו אלינו לדוא

health@MOH.GOV.IL-digital 
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