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?מי אני טלי שפר 
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"אז אני חושבת שללא ספק אצליח, מעולם לא ניסיתי לעשות את זה בעבר"

אסטריד לינדגרן–בילבי 



נראיתשכךחושביםכולם
רפואה



כךנראהזהובעצם





בביח איכילובאונקולוגימערך

-בכהמטפל,בישראלוהמוביליםהגדוליםהטיפולממרכזיאחדהמרכז הרפואי הינו 

.בשנהחוליםביקורימיליון1.8ומארחמטופלים400,000

שלפניותהמרכז ,א"תהרפואיבמרכזהמצוינותממרכזיאחדהינוהמערך האונקולוגי 

ביקורים30,000מעלעםיוםאשפוז'מח ,בשנהחדשיםמטופלים 4500-מלמעלה

.קרינהומכון ,אשפוז'מח, בשנה

-האונקולוגיבמערךוחדשנות קלינייםלמחקריםהיחידה

ראשונהמפאזההחל ,שוניםפאזהבשלביקלינייםמחקריםשלענפהפעילותמקיימת•

.רביעיתפאזהמחקריועד

ומהעולםמהארץתרופותוחברותמחקרחברותעםהדוקפעולהשיתוף•

 .מיומןמגוון ומקצועיצוותבעלתוהינהוחדשנותמחקר בפיתוחעוסקת•



ADIR-Oיחידת 

ר רוית גבע"ד
,סגנית מנהל המערך האונקולוגי

מנהלת יחידת המחקר והחדשנות 
, מערך האונקולוגי

,מנהלת המרכז לגידולי מערכת  העיכול
איכילוב, אביב-המרכז הרפואי תל

טלי שפר
שותפה ומובילה  מייסדת

ADIR-Oיחידת 

עדי מנור
סטודנטית  פרויקטים ומחקר

ADIR-O

פיתוח וחדשנות במערך האונקולוגי, מחקר

https://www.tasmc.org.il/Internalmed/Oncology/Pages/adir-o.aspx

לי אהובה לביא
מתאמת פרויקטים

ADIR-O

בריליהשיר 
מתאמת פרויקטים

ADIR-O

https://www.tasmc.org.il/Internalmed/Oncology/Pages/adir-o.aspx


Our House Roles

SHOW ME THE MONEY NEEDS CHALLENGES GAPS 
AND ALL KIND OF GOODIES

PARTNERS STAKEHOLDERS 
COLLABORATIONS



HOW WE DO IT

אפיון הבעיות

מיפוי הבעיות  
האתגרים

על ידי פירוק  
לגורמים

קיום ומימוש  
הרעיונות



:הקשיים
בתהליכיכפילויותקיימות➢

העבודה

עבורמערכותביןהתאמותאי➢

והצוותיםהקצהמשתמשי

הקליניים

/מערכות/פרויקטים➢
גישות/טכנולוגיות

מתוחזקותלאמעודכנותלא

או אי ניצול של בזבוזיש➢

ותקציביםמשאבים

הספציפיבצורךמיקודחוסר➢

המערךשל

ידע גישה  בהרחבתהצורך➢

עבורמחקריםהנגשה פתוח 

המערך

באיכותלפגיעהמביאזהוכל➢

.המטופלשלהטיפול



לקוחות תהליך עובדים

שיטה טכנולוגיה
כספים 

ומשאבים

ריבוי יוזמות שלא  

,  יוצאות לפועל

,  ריבוי מערכות

בזבוז משאבים 

מתכללללא גורם 

ומתעדף

הכשרה על הצרכים  

והאתגרים 

סנכרון בין הפונקציות  

השונות 

למידת עמיתים בין ארגונים

אין סדרי עדיפויות

אין מיפוי רעיונות 

רגולציה ובירוקרטיה

איטיות בקבלת החלטות

הטמעת מערכות לא מיטיבה

התקדמות טכנולוגית

שינויי שוק מהירים

על מנת לקיים מחקר יש  

להקצות תקציב עפי הנדרש

מחסור בכוח אדם ייעודי

מורכבות הטיפול במחלת הסרטן 

אפיון הוליסטי

חפיפת סמכויות

הפוטנציאל לשיתוף
פעולה בינלאומי עם שותפים

האונקולוגיבתחום

מודל עצם הדג



כוח= ידערגולציה מחקרים /

ביוזמת חוקר

מחסור במשאבים
,  סטודנטים, מתנדבים

פ עם מכללות  "שת

ואוניברסיטאות

בעלי תפקידים   

רבים והיררכיה 

שיתוף מידע  

שייכות-ושקיפות

ריבוי מערכות  

מידע

בעתיד לאגד את  

תחת מערכת  הכל

אחת

בירוקרטיה
,  ייעול תהליכים

שינוי דפוסי עבודה 

גרנטיםחיפוש תקציבים

וזכיות



אפליקציה לניטור 

תופעות לוואי
:  הצורך

מרחוק  פומיניטור מטופלים אונקולוגים הנוטלים טיפול כימותרפי 

:אופן התמודדות
מצריך מהפכה באופן הטיפול שלוקה בחסר בשל חוסר ברצף המידע על  פומיהמעבר לטיפול כימותרפי 

כך , ללא השגחה צמודה, הטיפול נעשה בבית המטופל, בניגוד לטיפול המסורתי. מטופלים במהלך הטיפול
.שלצוות הרפואי אין את המידע והכלים לטיפול אופטימלי

:הפתרון
חולים פרואקטיבי בביתם ומאפשרת את התייחסות הצוות הרפואי רק חדשנות בניטור מספקת דטוס

המערכת מאפשרת טיפול אוטומטי ואינטראקטיבי המאפשר את הורדת  . אמיתילמקרים בהם יש צורך 
אותו היא מאגדת על מנת  , עלויות הטיפול בבית החולים וכוללת איסוף מידע משאלונים ומכשירי חישה

.לספק תמונת מצב חכמה עבור הצוות המטפל





תקשורת פנים ארגונית

:הצורך
, התייעצויות ותיעוד תהליך וקבלת החלטות, למערכת בעלת אבטחת מידע במעגל סגור לניהול שיחות

ומערכת  , מערכת לניהול פרויקטים, יכולת לתקשורת פנים אירגונית בצורה יעילה ובאופן מתועד ומסונכרן
.לסידור עבודה וניהול סביבת עבודה בעידן של זמינות מלאה מניידים בכל רגע

:הפתרון
ומאפשרת לרכז את כלל העבודה ולאגד את   Chatמאפשרת סביבות עבודה מבוססות TEAMSפלטפורמת 

תכנון עבודה וחיבור מול  , קבצים, כלל השירותים הפרודוקטיביים היומיומיים של המשתמשים עם שיחות
לספק תקשורת מידית וניהול משימות ותוך חיבור גם למערכת , ניתן לעבוד עם קבוצות. אפליקציות שונות

.קמיליוןהתיק הרפואי 
.הזמינות ונוחות השימוש מכל מקום, מאפשרת את הניידות TEAMSפלטפורמת 





Key messages
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תודה
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Tali.Schaffer@gmail.com
talisch@tlvmc.gov.il
0543970717
https://www.facebook.com/tali.schaffervilderman

https://www.linkedin.com/in/talischaf/

https://www.instagram.com/talischaffer/

https://www.tasmc.org.il/Internalmed/Oncology/Pages/adir-
o.aspx
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