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דאטה כהזדמנות לשינוי

דאטה בבריאות  
כמקרה בוחן



:סדר העניינים

2014  :
פ  "תחילת שת

ישראל דיגיטלית  
משרד הבריאות

2015  :
גיבוש התכנית 

הלאומית לבריאות  
דיגיטלית

2016-2017  :
הזנקת עשרות  
-פרויקטים כגון ביג

, (תמנע)דאטה 
דים"ומלר, איתן

2018  :
: החלטת ממשלה

בריאות דיגיטלית  
כמנוע צמיחה

:  ואילך2020
:  המודל הישראלי

התמודדות  
מבוססת נתונים  

עם הקורונה



מצוקת המשאבים הולכת וגדלה: תמונת מצב בבריאות

גידול מהיר  
בדרישה  
לשירותי  
בריאות

צורכים יותר  
שירותי  
בריאות

אורח חיים  
פחות בריא

התגברות  
האיום  

האפידמיולוגי
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)



,  Cobol)בשפות תכנות ומחוללים מיושנים , מערכות מיושנות•
(יק'מג

דיגיטלהיעדר אסטרטגיית מחשוב או •

מרבית יחידות המשרד ומערכת הבריאות עובדות עדיין עם ניירות  •
ופקסים

חסרות תיעוד ואינטגרציה, ריבוי מערכות מידע נקודתיות•

היעדר ארכיטקטורה מסודרת של מערכות המידע•

אין שיתוף מידע לצרכי מחקר, אין שיתוף מידע לצרכי טיפול•

סטארטאפיםאין קשר בין המשרד לבין •

אין כניסה לקוד פתוח  •

אין כניסה לענן•

אתרים מותאמים למובייל/ אין אפליקציות •

Social Mediaאין •

בשנהח"מלש20כ –תקציב הבסיס של המחשוב •

(2014עד שנת )לפני -המצב במשרד הבריאות 



ותהנה מפירותיה, תפקידנו הוא לדאוג שישראל תוביל את המהפכה

,  טכנולוגיות הבריאות מתקדמות במהירות
והשינויים עשויים לאפשר  

,  חיים בריאים יותר וארוכים יותר
.ואיכות חיים טובה יותר

טומן בחובו הזדמנות  הדאטה
למהפכה בשירותי הבריאות



STRATEGY 
Is

DELIVERY



כמשפר שירות  הדיגיטל



אסטרטגית בריאות דיגיטלית

הטרנספורמציה במערכת הטרנספורמציה בטיפול
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תשתיות טכנולוגיות

תשתיות ארגוניות ותהליכיות

תיק רפואי ממוחשב: מידע בכל נקודת מפגש עם המטופל

בריאות
זמינה

טיפול
מותאם אישית

בריאות
בת קיימא

קידום
בריאות

המטופל
במרכז

מידע בריאות לעתידשיתוף מידע: רצף הטיפול

אסטרטגיית  
בריאות  
דיגיטלית



Digital Health Nation
An introduction to Israel's Digital Health strategy and platforms

Nir Yanovsky

Digital Health Implementation Manager
G2G “Healthcare Israel”

Ministry Of Health, Israel

: רפואה מותאמת אישית
?האם אנחנו בדרך לעידן פוסט אנטיביוטי



MeMedחברת : רפואה מותאמת אישית

Memed, ר כפיר עובד"ר ערן אדן וד"ד



קולונסקורהמקרה של : רפואה פרואקטיבית



(תמחור שירותים רפואיים)ר"תשמערכת : בריאות בת קיימא

המושתתת , מערכת תמחור דינמית
,  על מידע עדכני מרצפת הייצור

באופן שיאפשר קביעת המחיר 
, עקבית ובהירה, בצורה שיטתית

ברמה הלאומית המקדמת יישום  
.מדיניות רגולציית מחירים

צמצום  , התייעלות כלכלית: המטרות
פערים וצמצום בירוקרטיה

בריאות ברת קיימא



כל מידע הבריאות בשליטת המטופל– FHIRמיזם

גישה  –חשיפת מידע בריאות אישי למטופל 
באמצעות ערוצים דיגיטליים של הקופות 

או אמצעי נייד בשליטת המטופל/ו

הקופות רואות את כל המידע בזכות  
איתן/אופק

משרד הבריאות מוביל הטמעת תקן  
שיאפשר  , ל למידע בריאות"בינ

ושליטה של  אינטראופרביליות
המטופלים במידע



אסטרטגית בריאות דיגיטלית

הטרנספורמציה במערכת הטרנספורמציה בטיפול
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תשתיות טכנולוגיות

תשתיות ארגוניות ותהליכיות

תיק רפואי ממוחשב: מידע בכל נקודת מפגש עם המטופל

בריאות
זמינה

טיפול
מותאם אישית

בריאות
בת קיימא

קידום
בריאות

המטופל
במרכז

מידע בריאות לעתידשיתוף מידע: רצף הטיפול

אסטרטגיית  
בריאות  
דיגיטלית



קליניקל

, תיק קליני ומערכת אדמיניסטרטיבית•
שיעמדו לרשות ארגוני הבריאות , "קלים"

ליישם  , שאין ידם משגת היום, הקטנים
מערכת מידע שמאפשרת תיעוד רפואי מלא 

בכל נקודות הטיפול

המערכת מבוססת על מוצר קוד פתוח  •
שעובר לוקליזציה לשוק הישראלי המוצר  

יתקדם  וישתפר גם באמצעות קהילת 
.מפתחים ישראלית

השירות לארגוני הבריאות יינתן באמצעות •
שירות תפעול מרכזי כך שרף הכניסה  
לארגוני בריאות קטנים יהיה מינימלי

...תפיסת קוד פתוח מביאה את בשורת התיק הקליני לכווולם



!מידע מציל חיים–( איתן/אופק)שיתוף מידע 

רוני גמזו' פרופ
ח איכילוב"מנהל בי



(Big Data)תשתית מחקר בנתוני עתק : תמנע

רוני גמזו' פרופ
ח איכילוב"מנהל בי

רפואה מונעת•

רפואה מותאמת אישית•

חיזוי מגמות•

אפקטיביות ואיכות בבריאות•

אקטיבית-רפואה פרו•

גילוי מוקדם של מחלות•

צמצום מחלות כרוניות ושיפור איכות חיים  •
של קשישים



ומותמםמידע מוגן 

מערכת הבריאות במשרד הבריאות  " שמורה"ה סביבות מחקר בענן

ארכיטקטורה להגנה על פרטיות המידע



קידום מחקר אקדמי ל"תמריצים לתאגידים בינ פיתוח הון אנושי הסרת חסמים רגולטורים

בריאות דיגיטלית כמנוע צמיחה

פרויקט לאומי מוביל



נכסים לישראל

מיצוי ההזדמנות

אדם וטכנולוגיה מתקדמת בתוך שוק  כח

גדול וצומח

ישראל הפכה למובילה  , בסיוע ממשלתי

עולמית בתחום

נכסים ייחודיים בשוק מתהווה עם פוטנציאל  

עצום

משרד הבריאות החל בתכנון הרגולציה  

והתשתית הטכנולוגית

גודל שוק עולמי

ערך כלכלי לישראל

75
1מיליארד דולר

60
מיליארד דולר

צפי שמרני

Source: (1) Forbes, Cybersecurity Market Reaches $75 Billion In 2015

מיליארד דולר 3.5: 2015-יצוא תעשיית הסייבר ב, theMarker: מתוך. מטה הסייבר( 2):מקור

מינוף פוטנציאל הביג דאטה בבריאות עשוי להניב ערך רב יותר לישראל מאשר  : דלויט

בסייבר
אבטחת הסייבר

2015
2020-צפי לביג דאטה בבריאות 

3.5
2מיליארד דולר

ייצוא ישראלי

10.3
מיליארד דולר

אומדן לפוטנציאל הכלכלי



Israel’s Vaccination Operation: Step by Step

2021-בריאות דיגיטלית והקורונה 
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,  מטרנספורמציה בבריאות
לטרנספורמציה במגזר  

הציבורי  
ניר ינובסקי

ואנליטיקהמוביל תחום דאטה 
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קטליזטור

מקומי סביב אקוסיסטם יצירת 

ועמדת  הדאטהעולמות 

מובילות גלובלית

מסלולי הכשרה לשיפור

דאטה  אוריינות 

נדרשות  יכולותטיפוח ושימור 

(data scientists)

חברות לשימוש  תמרוץ

ומתן גישה  פנימי בדאטה

לטכנולוגיות ופתרונות תומכים

רגולטור

סביבה רגולטורית  יצירת 

מתאימה לאימוץ ועידוד 

תוך שמירה על  , חדשנות

המגבלות וכללי המשחק

קביעת מדיניות בנושאי  

:  השונים לרבותהמשילות

התאמת החקיקה בנושא 

אבטחת מידע  , פרטיות

אתיקה ואפליה ועוד , והרשאות

ארגז כלים לטיפול יצירת 

במידע בעל אופי פרטי  

והפעלתו על ידי גופי הממשלה

למגזר  כספק דאטה המדינה

השלישי והפרטי, העסקי

של מאגרי  והנגשה זיהוי

 Open)המידע המבוקשים 

Data)

,  משתמש נגישממשקיצירת 

המקנה יכולות ניתוח , זמין

מתקדמות 

ספק

לצרכים  למינוף דאטה פעילות 

פנימיים

שימושקביעת מדיניות 

עבור מימוש תועלות  בדאטה

וערכים במגזר הציבורי

מעבר לתהליכי קבלת

החלטות מבוססות דאטה  

ומנוטרות באמצעותו

צרכן

:הממשלה כ



לקבלת  ותחתור למנף אותו באופן מיטבי משאב לאומי מדינת ישראל רואה בדאטה המוחזק במגזר הציבורי "

תוך הבטחת  , כל זאת. במשקמחקר ופיתוח , חדשנותולקידום;המגזר הציבוריייעול , השירותשיפור, החלטות

"במדינהוהארגוניםהתושביםולטובת נאותות השימוש 

החזון

,  משאב לאומי של הציבור אשר נדרש לניהול

למינוף ולהגנה בראייה לאומית רוחבית  

ומראיית טובת הציבור

,  לטובת התושבים

המגזר העסקי והמגזר  

השלישי

,  אוטומציה של תהליכים

הגברת שיתופי הפעולה  

לשיפור יעילות תפעולית  

מרבית

,  תוך הקפדה על אתיקה

והגנה  , אבטחת המידע

על הפרטיות

מבוססים דאטה שמונגש  

ביעילות ושמאפשרים  

פיתוח ויישום טכנולוגיות 

מתקדמות

מותאם  , שירות דיגיטלי ויעיל

אישית ושיפור המוצרים הציבוריים

,  קבלת החלטות שמבוססות על תובנות

ניתוח ונתונים מהימנים לשיפור  

אפקטיביות המגזר הציבורי



למגזר הציבוריהדאטהאשכולות אסטרטגיית 

ערךהמביאיםדאטהפרויקטיביצוע

הגופיםשלהקצהללקוחמרבי

:הציבוריים

ארגוניותדאטהאסטרטגיותקידום•

דגלפרויקטיעלבדגש,ויישומן

משרדיים

ארגוניים-ביןדאטהפרויקטיקידום•

האנושיההוןוטיפוחהכשרה,גיוס

לרבות)הציבורייםבארגוניםהמתאים

תרבותצובעילצד,(ארגוניCDOמינוי

דאטהמוכוונתארגונית

הון אנושי

עיסוקתוך,דאטהמשילותמודלגיבוש

:בסוגיות

סטנדרטיזציה•

הדאטהאיכות•

שיתוף•

והרשאותמידעאבטחת•

פרטיות•

אתיקה•

משילות

טכנולוגייםוכליםתשתיותהעמדת

פרויקטייישוםאתומאיציםהתומכים

האנושיוההוןהמשילות,הדאטה

טכנולוגיה

משילות

טכנולוגיה

הון אנושי

דאטהפרויקטי

דאטהפרויקטי



עבודאטהאתר : 1דוגמא 



מיזם רקמה: 2דוגמא 



דוגמאות להקלת נטל בירוקרטי מבוססת נתונים

09.02.2022, ישראל היום08.02.2022, כלכליסט

ynet ,05.12.2021



סיכום אופרטיבי

רוני גמזו' פרופ
ח איכילוב"מנהל בי

,  זה חשוב והכל, טוב: כ הם יגידו"אח•
לא צריך  . אבל שיישאר אצלנו בבית

. אקדמיה, סטארטאפים, אקוסיסטם

יכול לאפשר הדאטה, אם תצליחו, בסוף•
קפיצת מדרגה מטורפת בטרנספורמציה של 

.השירות החברתי עליו אתם אחראים

דאטה זה כמו  : בהתחלה הם יגידו לכם•
.  אינסטלציה



?את העתידהדאטהאיך תעצב מהפכת :ומחשבות לעתיד



?את העתידהדאטהאיך תעצב מהפכת 

התרבות והמרחב החברתי, מהפכות תעשייתיות עשויות להשפיע על עולם הערכים



?לאן אנחנו הולכים

דברים שהיום נראים לנו הגיוניים ייחשבו בלתי מוסריים  , האם ייתכן שבעוד מספר שנים

(ואפילו הריון ספונטני, נהיגה לעבודה, קורנפלקס עם חלב)בחלק מהמדינות 

העשרה אנושיתתחבורה ללא נהגיםחקלאות ללא בשר




