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טיוטה להערות

המגמות המרכזיות שילוו אותנו בעשור הקרוב–מפה אסטרטגית 

תחלואת העתיד

מגמות כלכליות מגמות לאומיות ובינלאומיות

ו  דיגיטל, טכנולוגיה
DATA

מטופלי העתיד מטפלי העתיד

התחזקות הרפואה 

הקהילתית  
התעצבות דמותם של בתי  

החולים

המרכזייםהכוחות 

הזירות משתנות
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DATAודיגיטל, טכנולוגיה

המהפכה הרביעית
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עצום והן נכנסות כשחקניות  הכוח הכלכלי של ענקיות הטכנולוגיה 
משמעותיות לשוק הבריאות

בטריליוני דולרים2019-בתוצרבטריליוני דולריםשווי שוק
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המהפכה הרביעית–בריאות דיגיטלית 

שוק זה  2025וההערכה היא כי עד , מיליארד דולר86-בכ2018-נכון להוערך שוק הבריאות הדיגיטלית בעולם •

דולר  מיליארד 504-יגיע לכ

•AI

אבחון דיגיטלי•

•Predictive Prevention

פיתוח טיפולים מותאמים אישית•

•Bio-Convergence

ננו רובוטיקה•

מימדהדפסת תלת •

(חישה ביולוגית)סנסורים -דיאגנוסטיקה באמצעות ביו•

אלקטרוניקה-ביו•

אפליקציות בריאות•

אפליקציות בריאות זמינות300,000למעלה מ•

רפואיDATAשימוש ב•

מניעה וקידום בריאות•

היענות לטיפול•

•...

סנסורים•

רפואה מותאמת אישית•

2020מקנזי
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רפואה מרחוק

מיליארד  250)צפי לגידול משמעותי •

(ב בשנים הקרובות"דולר רק בארה

להרחבת טיפול למרחבים  בסיס •

(  לדוגמה אשפוזי בית)נוספים 

2020מקנזי



טיוטה להערות

מטופלי העתיד
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כשלי שוק מצטמצמים–המטופלים החדשים 

פערי המידע בין המטפל והמטופל  )דיגיטליים הרבה יותר •

(מצטמצמים

מהחיפושים בגוגל הם בנושא מידע רפואי5%•

בעלי אוריינות דיגיטלית והם  E-patients-מהמטופלים מוגדרים כ84%•

רפואייםגבוהה ונגישים למקורות מידע 

(2020מקנזי)מעוניינים לפגוש רופא מרחוק 76%•

יותר צרכנים ושותפים ופחות מטופלים•

עליה בציפיות ובדרישות•

הגברת תחרות•

ההחלטותמעוניינים להיות חלק מקבלת •

•Self Service

,  קידום בריאותלשימוש גובר באפליקציות בריאות –רפואת בריאים•

המלצות אישיות ועוד, ניטור רציף, אורח חיים בריא

מקושרים ומשתמשים במידע שלהם לצרכיהם•

חלק מקהילה•

משתפים  מידע רפואי•

מתייעצים ומייעצים•
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המטפלים החדשים
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המטפלים החדשים ישנו את עולם הבריאות

:מאפיינים מרכזיים- Zדור ה

ויזואלי וטכנולוגי, גלובלי

תמיד מחוברים  , הדיגיטלהראשון שנולד לעולם הדור •

לרשת

אין הפרדה בין העולם המקוון לעולם הלא מבחינתם •

שלהםמקוון והטכנולוגיה היא חלק מהחיים 

מגיל צעירגלובליים •

רגילים לצרוך  , פחות ממוקדים ומאבדים קשב מהר•

מידע מהיר ותמציתי

מצפים לגמישות ושילוב בין חיים מקצועיים ואישיים•

:מגמות מרכזיות

דורות במקביל באותה סביבת עבודה  4עבודה של •

לסביבה משתנה ומתפתחת הותיקיםהתאמת המטפלים •

התאמת ההכשרה לצרכי המטפלים•

:מיומנויות נדרשות למטפלי העתיד•

מיומנויות עבודה בסביבה היברידית מרובת מערכות•

מהימנים ומידע רחב ממקורות שוניםהחלטות על בסיס נתונים קבלת •

תקשורת בינאישית בסביבה דיגיטליתמיומנויות •

הכרת זירות טיפול ותמיכה רחבות•

•o מטופל תוך דגש על קבלת החלטות משותפתתקשורת ממוקדת

קידום שיתופי פעולה ועבודת צוות•

למידה לאורך כל הקריירה המקצועית•
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עמדות המטפלים–רפואה מרחוק בקורונה 

חוזקות

יעילה וחוסכת זמן

ת/מקסום זמן מטפל

נוחות וגמישות בשעות

הגעה למטופלים שבשגרה מתקשים  

להגיע

הרחבת הקשר דיגיטלי בין מטפלים  

(לדוגמה יעוץ)

מעורבות בני משפחה

שינוי משמעותי מאד–אתגרים 

חשש לפגיעה באיכות הטיפול

(א"ללא תוספת כ)עלייה בביקוש 

תשומות כפולות כאשר המטופל צריך 

להגיע להמשך בירור פיסי

חסרה מעטפת דיגיטלית שתסייע  

בנושאים אדמיניסטרטיביים

חשש לפגיעה בפרטיות

, (מטפלים ומטופלים)אוריינות דיגיטלית 

לא מתאים לכולם

2020ספטמבר , תכנון אסטרטגי וכלכליומינהלאגף בריאות דיגיטלית 
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הרחבת השירותים בקהילה
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OECD, משרד הבריאות: מקור
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(דוגמאות)הקהילה מתחזקת 

פוטנציאל  –אשפוזי בית וטיפולים בבית 

גידול משמעותי  

זירות חדשות מתרחבות
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(המשך)הקהילה מתחזקת 

עוד ועוד שירותים רפואיים עוברים לקהילה  

(:  'דוג)

,  בדיקות שתן, אולטרסאונד–בדיקות ביתיות •

ועודTYTO, בדיקות גרון

בדיקות דימות•

דחופהרפואה מוקדי •

פעולות כירורגיות•

•...

 Social-שחקנים נוספים וזירות חדשות 

Determinants of Health (SDOH):

פנים ועוד, חינוך, רווחה–משרדי ממשלה •

רשויות מקומיות•

:והמשמעויות

בני משפחה מטפלים•

התאמת שירותים•
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מסעות בריאות  -עתיד הרפואה 

דיגיטליים מקצה לקצה

2020מקנזי

התנהגות , מבוססים על מידע קיים•

עבר

onlineניטור •

פרואקטיביות•

כולם מקושרים•
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(  דוגמאות)פוטנציאל עצום 

צמצום אי  
שיוויון

מניעה

שיפור  
חווית  
מטופל

רצף 
טיפול

טיפולי  
בית  

ואשפוזי  
בית
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תודה רבה


