
 סיכום ההרצאה – 4.1.17 –סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות 

 שלום רב, 

לסמסטר א' תשע"ז, של סמינריון  השלישיתהתקיימה הפגישה  2017בינואר  4-היום, יום רביעי, ה

סגנית נשיא לחדשנות, קרן , הרצאתה של ד"ר מיכל חמו לוטםשמענו את  הפקולטה למדעי הבריאות.

 . מבט על –חדשנות ברפואה ובריאות , בנושא: המרכז רפואי שיבא

ממוקדת , ומובילה חברתית וציבורית ישראלית  יזמית, רופאת ילדים, מנהלתהיא ד"ר חמו לוטם 

המרכז  -בטרם את ארגון "ייסדה  1995בשנת בעשיית אימפאקט בתחומי הרפואה והבריאות. 

במהלך שנות כהונתה כמנכ"לית הארגון, שימשה בתפקידים ם". הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדי

ציבוריים רבים, ביניהם: יו"ר הוועדה הלאומית לבטיחות ומניעת היפגעות בילדים, יו"ר הפורום 

ת, משרד הבריאולבטיחות ילדים, חברה וממייסדי המועצה הלאומית לבטיחות בית ופנאי בהלאומי 

יחות למוסדות חינוך לגיל הרך, ויו"ר ועדה מייסדת וחברת הוועדה הבין משרדית לקביעת נוהלי בט

ת ואסטרטגיה בנושא בטיחות ילדים. כן כיהנה כחברת להתוויות מדיניו שירותי בריאות כללית מטעם

המועצה הלאומית לבריאות הילד ופדיאטריה, וכחברה במועצה הלאומית לקידום בריאות במשרד 

 .הבריאות

החלה את ת, מכון מנדל למנהיגובמקביל להתמחותה ברפואת ילדים הוזמנה להצטרף כעמיתה ל

בשנת . חינוכית מנהיגותהתמחותה במנהיגות ובהובלת שינויים כעמיתה במכון ובוגרת בית הספר ל

הראשונה. שותפה  מנכ"ליתוכיהנה כ ג'וינט ישראלב הקימה את המכון למנהיגות וממשל 2010

 . להקמת ולניהול ארגונים רבים

 להלן סיכום ההרצאה: 

"הרפואה החדשה". הכוונה היא לשינוי גדול המתרחש  – new medicineכיום משתמשים בביטוי 

, דהיינו אנשים, רעיונות ויצירתיות. בודקים האם יש בחדשנותבתחום הרפואה. יש צורך הולך וגובר 

ערך מדיד לאותם רעיונות. "מדע החדשנות", לכאורה יש כאן סתירה; מדע הוא מקובע, יציב, ואילו 

. את החדשנות יש לנהל, לזהות מהם התחומים המובילים חדשנות מיסודה היא לא יציבה ותוססת

, מה הוא התחום ה"חם"(. העובדה שהעולם הפך )למשל, לזהות איזה סטרטאפ עומד להצליח

לדיגיטלי )יש היום אפילו בתי חולים דיגיטליים, עם מאות רופאים, אך ללא מיטות אשפוז..( איפשרה 

 מספר שינויים ומגמות בתחום הרפואה: 

: דגש לקידום בריאות. יש כאן אתגר גדול, והוא מתן מוטיבציה wellness –ל  illness –מ  .1

)כסף...( לספקי הבריאות, וכמובן לתת תמריצים ברמת הפרט. העלייה המשמעותית 

 בתוחלת החיים כרוכה בעלויות כלכליות כבדות, שהמדינות כיום מתקשות לעמוד בהן. 

. הידע מכפיל את עצמו בקצב אדיר. יש כיום אינסוף קצב הלמידה ורכישת הידע מאד מואצים .2

נושאים ופיתוחים מרתקים. למשל, ננובוטים של כדוריות דם אדומות, זעירות ובעלות כושר 

גבוה לנשיאת חמצן. החדרתם לגוף מאפשרת שהייה של ארבע שעות מתחת למים. יש לכך 

לל מהפך בכל נושא הנהיגה משמעויות בתחום הצלת חיים. המכוניות הרובוטיות עומדות לחו

 )האם בכלל אנשים ימשיכו לנהוג? האם ימשיכו להחזיק ברכבים פרטיים?(. 

(: יכולת לבחור את הרופא, את המרפאה, את שירותי consumer( לצרכן )patientמחולה ) .3

הרפואה שאקבל. החולה הופך להיות "המנכ"ל של המחלה שלו". הכיוון כאן הוא רפואה 

(, אולם זה גם עלול להיות מאד מבלבל )איך אבחר את אפליקציית digital healthדיגיטלית )

 הבריאות שתתאים לי?(. 

: יש כיום מגמה של ירידה בכמות האשפוזים. patient centric –ל  system centric –מ  .4

מעבר לאשפוז בבית. שינויים שמגיעים הן מלמעלה, מכיוון משרדי הבריאות, והן מלמטה 

 " חברתי(. )מעיין "מרד
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: למשל, לרשום לאדם דיאטה personalized health –ל  population based –מ  .5

שתתאים בדיוק לפלורת החיידקים האישית במעי שלו. יש הפחתה של עלויות של טכנולוגיות 

שונות )למשל, ריצוף הגנום האנושי שארך בעבר שנים ועלה מיליוני דולרים, אורך כיום 

 ת דולרים בלבד(. לצד זה, מהפכת מזעור. מספר ימים ועולה מאו

6. Data : יש מהפכה בכמויות המידע הזמינות לרופא. בעתיד מידע זה יישמר אצל המטופל ולא

על עם יכולת בינה -אצל הרופא. בצוות הרפואי יהיו מספר חברים, וביניהם מחשב סופר

 מלאכותית. 

7. From big data to big insights : כל המידע הזמין, הוא אכן חשוב חיוני להעריך מה מתוך

 ורלוונטי, ומה לא חשוב. 

חדר בית החולים יהיה בעתיד (: פיתוחים זולים, אפליקציות זולות. cheap chipsמיקר לזול ) .8

 בבית.  vital signsחדר השינה, עם מיכשור זעיר וחכם, שיאבחן מחלות רבות, יזהה 

הוא קיצור הזמן בין מחקר לבין מוצר, כיצד מחברים בין הידע האקדמי לבין  כיום האתגר האמיתי

 , הפרקטיקה. impact-ה

 נכחו בהרצאה:     

 פרופ' רות בירק.  -דיקאנית הפקולטה 

ד"ר צבי קוז'ול, ד"ר שמואל שפרינגר, ד"ר אורית ד"ר אופירה איינשטיין,  –המחלקה לפיזיותרפיה 

, ד"ר נועה בן , פרופ' מאיר לוטןטולדו, נועה רפאלי באר-ר סילבי פרנקלרופ' אברהם כץ, ד"פעליון, 

 .עמי, ד"ר אלון רבין, ד"ר יוסי מילבאום

 .ד"ר אפרים שפירא, ד"ר פרידה שור, פרופ' יאיר שפירא –המחלקה לניהול מערכות בריאות 

 )חלק מסגל המחלקה נעדר בשל כינוס מקצועי(.  , טובית רוזנצוויגגב' אסתר גונן –המחלקה לתזונה 

ד"ר לאה פוסטיק, ד"ר מיכל איכט, ד"ר נעמה פרופ' אסתר בן יצחק,  –המחלקה להפרעות בתקשורת 

מרגלית, גב' חיה זלצברג, גב' -גב' אביטל טראוד"ר ריקי טייטלבאום סוויד, קינן, ד"ר גיל צוקרמן, 

 מירה ברלין. 

 בלאו. איילההמחלקה לסיעוד: ד"ר 

 . המחלקה לקדם רפואה: ד"ר גדי תורג'מן

 ד"ר מיכל הוכהויזר. -המחלקה לריפוי בעיסוק 

מנהל , חור-פרופ' תמיר בןו של , בו תתקיים הרצאת 25.1.17נתראה במפגש הבא, בתאריך  

 , בנושא: הטיפול בתאי גזע למחלות מוח. המחלקה הנוירולוגית בבי"ח הדסה עין כרם

 בברכה, 

 איכטמיכל 

 

 


