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הזמנה לאירוע:

החברה שלנו מתמודדת עם פערים בריאותיים משמעותיים אשר הולכים ומעמיקים.
הוגנות בבריאות ) (Health Equityמשקפת הבדלים שיטתיים בהזדמנויות אשר ניתנות
לקבוצות בעלות מאפיינים שונים להשיג בריאות מיטבית .בין המאפיינים המבדילים בין
הקבוצות ניתן להתייחס למיקום גאוגרפי ,מצב כלכלי ,מצב רפואי )לדוגמא מחלה מתמשכת,
נכות ,צרכים מיוחדים ועוד( ,חינוך ,תרבות ,דת ,גזע ,גיל ומגדר.
השגת הוגנות בתחום הבריאות פירושה להבטיח שלכל אדם ניתנת ההזדמנות למצות את
מלוא הפוטנציאל הבריאותי שלו ללא הבחנה עקב עמדה חברתית ,מאפיינים אישיים או תנאי
חיים.
 HealthILבשיתוף אגף בריאות דיגיטלית ו  SPHEREשמחים להזמין אתכם לאירוע
שמטרתו הנגשת פתרונות טכנולוגיים מגוונים שיכולים לקדם התמודדות עם אתגרי
ההוגנות בבריאות עבור ארגוני בריאות בישראל ובחו"ל.
<< האירוע יתקיים אונליין ביום רביעי ה 15/6/22-בשעה 11:00
להרשמה לאירוע

בחלקו הראשון של האירוע יוצגו האתגרים עימם מתמודדים ארגוני הבריאות
השונים בתחום ההוגנות בבריאות ובחלקו השני פתרונות אפשריים לאתגרים אלו
על ידי סטארטאפים הפועלים בתחום
המפגש יאפשר לך להיחשף לפתרונות חדשים בתחום ולהניע תהליכי שת"פ
עם הגורמים השונים לאחר האירוע
האירוע הנו ללא עלות אך מחייב הרשמה
תפקידה של הטכנולוגיה בקידום הוגנות בבריאות
תפקידה של הטכנולוגיה בקידום הוגנות בבריאות הינה לא רק דיגיטציה של טיפול שוטף –
אלא גם מקסום הפוטנציאל של הטכנולוגיה לשיפור מודל הטיפול הנוכחי .טכנולוגיה היא רק
מרכיב אחד ,וטכנולוגיה לבדה לא יכולה לתת מענה מלא לקידום הוגנות בבריאות .נדרשת
כמובן גם תמיכה מבנית וכלכלית גדולה ליצירת שינוי אמיתי.
ניתן לסמן מספר תחומים בהם טכנולוגיה יכולה לתמוך בצמצום אתגרי ההוגנות
בבריאות:
• היבטים חברתיים  -קידום רפואה מונעת )כגון  -כושר ,תזונה ובריאות נפשית(,
תמיכה ברפואה מותאמת אישית ,קידום אוריינות טכנולוגית
• היבטים כלכליים  -פתרונות חינוך והסברה לבריאות ופתרונות פינטק לניהול תשלומים
רפואיים  -פתרונות לספק השרות הרפואי ,למטופל ,פריסת תשלומים ,תמחור השוואתי
ועוד ,כלים למיצוי זכויות
• היבטים סביבתיים  -כלים לטיפול מרחוק ,מעקב  /ניטור ,תמיכה בהחלטות טיפול
ואבחון
• היבטים מבניים  -טכנולוגיות לאיתור אב-נורמליות מבניות במתן שירותי בריאות.
<< מתוך כל אלו הגדרנו מספר אתגרים אשר להם נחפש פתרונות באירוע זה:
אתגרים התורמים ליכולת המטפל לצמצם אתגרי הוגנות בבריאות
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פתרונות לניהול
הטיפול עבור המטפל
טכנולוגיה שיכולה לאפשר
פתרונות לתמיכה במטפל
 כלים לניהול טיפולאפקטיבי יותר ,בדגש על
מחלות כרוניות ומורכבות
הדורשות טיפול רב תחומי
)כגון סכרת ,השמנה ,סרטן,
מחלות גנטיות ,מחלות לב,
בריאות הנפש(
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טיפול מרחוק
המותאם לקבוצות
דמוגרפיות מגוונות

רפואה מותאמת
אישית עבור
אוכלוסיות מגוונות

פתרונות לטיפול מרחוק,
כולל ניטור ,תמיכה בקבלת
החלטות ,טיפול ואבחון
בהתאמה לקבוצות
דמוגרפיות מגוונות על מנת
לשפר את הנגישות למענה
רפואי מותאם לצורך

פתרונות טכנולוגיים
המאפשרים רפואה
מותאמת אישית לקבוצות
אוכלוסייה שונות בעלות
צרכים מגוונים .כולל כלים
לזיהוי ואיתור צרכים
מגוונים ומתן מענה מותאם
להם

• מתן כלים למטפל
להתייעצות עם מומחים
• כלים ללמידה מתמשכת
ולהטמעה נוחה של
טכנולוגיות חדשות

אתגרים התורמים ליכולת המטפל לצמצם אתגרי הוגנות בבריאו
אתגרים התורמים ליכולת המטופל לצמצם אתגרי הוגנות בבריאות
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קידום בריאות
)(Wellness

שיפור האינטראקציה
בין המטפל למטופל

מיצוי זכויות של
אוכלוסיות מגוונות

כלים מותאמי תרבות ,ומגוון
אוכלוסיות ,לקידום בריאות
) (wellnessכולל תזונה,
כושר גופני ,בריאות נפשית,
סכרת ,בריאות האישה,
ומניעת תמותת ילדים.

כלים שיכולים לאפשר
שילוב טוב יותר של
המטופל בתהליך הרפואי,
באמצעות:
 הגברת האוריינותהדיגיטלית של המטופל
 שיפור התקשורת ביןהמטפל למטופל
בדגש על מענה רב לשוני

כלים לאינטגרציה והנגשה
של מידע על זכויות.

על התהליך:
זהו אחד מבין סדרת ארועים שתקיים  HealthILבמהלך  .2022מטרת ארועים אלו,
לגשר על הפער בין האתגרים הבוערים ביותר של ארגוני הבריאות והפתרונות הטכנולוגיים
הקיימים בעולמות ה HealthTech-כל אירוע יתמקד בתמה שונה ,במהלך כל אירוע יוצגו
האתגרים על ידי ארגוני בריאות נבחרים וכלל ארגוני הבריאות יחשפו לפתרונות טכנולוגיים
אשר מתמודדים עם האתגרים שעלו.
להרשמה לאירוע

