סדנה למנהלים

עתיד הבריאות
יישומים של פריצת דרך ברפואה וכלכלה התנהגותית
ניהול אקדמי פרופ' דן אריאליDuke University ,
מיה אלחלל-לבבי ,מנכ"לית ומייסדת ESH.Media
סדנה בת  3ימים9:00-17:00,

מועד פתיחה 14.5.2017
הרפואה מתקדמת בצעדי ענק ואחד החסמים המרכזים ליישום השיפורים הרבים האפשריים הם בני
התמותה .אי אפשר להפריד את הרפואה מהרופא ומהמטופל ויצירה של פתרונות בריאות חדשניים
שאינם קשורים בהבנת הפסיכולוגיה ואופן קבלת ההחלטות שלהם עלולים להיכשל כישלון חרוץ.
העתיד הרחוק יגיע בקרוב למרכזים רפואיים והביתה ,משיפורים קטנים ועדינים ועד שינויים שהם כה
עמוקים ומשמעותיים שאנו מוכים בפליאה כשהם נוגעים בחיינו .רפואה אישית ,מנבאת ,מונעת ,תוך
גישה למסדי נתונים רלוונטיים ועדכניים ,בשיתוף המטופל ובסיוע אינטליגנציה מלאכותית מאבחנת,
רפואה מתמשכת ,בבית המטופל עם ניטור בזמן אמת ,כוח חישוב עצום לפי דרישה ,רובוטיקה
משוכללת וננו-ביו-טכנולוגיה יעילה .וכמובן ,החוויה של המטופל ותפקידי הרופא ומערכת הבריאות
משתנים .החידושים הנהדרים האלה עשויים לשנות ולשפר את בריאות הציבור ,את החוויות
היומיומיות שלנו ולעצב את העתיד .אך לעתים קרובות מידי לוקח זמן רב מהרצוי ליישם ידע חדש
ופריצות דרך ברפואה על מנת להשפיע באופן חיובי על החיים .לצערנו אלה עיכובים מיותרים ויקרים
– במיוחד בתחומים בבריאות בהם אנשים יכולים להפיק שיפור משמעותי באיכות חייהם עוד היום.
למה אם כך קיים פער כה גדול בין הידע והכלים שלרשותנו והכוונה הטובה שלנו ליישמם ,לבין
יכולתנו לפעול ,להתמיד ולהטמיע שיפורים בבריאות בהצלחה?
בסדנה נבין מהן פריצות הדרך המדעיות והחידושים הטכנולוגיים המשמעותיים בבריאות ,ומהם
הכוחות הפסיכולוגיים הסמויים והחזקים שמעצבים את העתיד .נעסוק בחשיבות הפרטים הקטנים
בחוויית הטיפול והשפעתם על התנהגות ,בצמצום חיכוך בתהליך טיפול ,בתמריצים ושימוש מושכל
ברגשות .נתרגם תובנות מכלכלה התנהגותית ומדעי החברה לכדי כלים מעשיים לשינוי והשפעה על
החלטות והובלת תהליך תכנון ופתרון לבעיות אמיתיות עמן המשתתפים מתמודדים .נעסוק גם
בשאלות הנוגעות לפטרנליזם ברפואה ,ניגודי אינטרסים ,הצגת סיכונים ,אפקס פלסבו ,ועוד.
את הסדנה נסיים עם מרתון חדשנות ברפואה אשר יחשוף המשתתפים לחברות סטרטאפ פורצות
דרך בתחום הבריאות והרפואה ולפריצות דרך מדעיות אשר הולכות לשנות את חיינו.
משתתפי הקורס
בכירים במערכת הבריאות והרפואה ,רופאים ,יזמי ומשקיעי ביו-טק ומהנדסי מכשור רפואי ומנהלים
המחויבים לשיפור בריאות האנשים בארגון אותו הם מובילים.

על המרצים :על פרופ' דן אריאלי כאן ועל מיה אלחלל-לבבי כאן
יעל חלק ,חוקרת בתחום הכלכלה ההתנהגותית ,המחלקה לפסיכולוגיה והמרכז לחקר הרציונליות,
האוניברסיטה העברית
חזון :הסדנה היא שיתוף פעולה בין הכשרת מנהלים ולימודי חוץ במרכז הבינתחומי הרצליה ואש
מדיה ומטרתה לחולל שינוי ברפואה ובריאות בישראל .עוד על החזון של אש מדיה כאן.
לו"ז הסדנה
14.5.17

15.5.17

הטמעת חדשנות
בבריאות :פתיחה והצגת
התוכנית
פרופ' דן אריאלי,
מיה אלחלל לבבי
09:00-10:30

10:30-10:45

מבוא לכלכלה
התנהגותית ויישומיה
בבריאות והצגה
אפקטיבית של
אינפורמציה בבריאות
פרופ' דן אריאלי
הפסקת קפה
העיקר הבריאות ,ברור!
מדוע אם כך כל כך קשה
לנו לחשוב על העתיד?
פרופ' דן אריאלי

10:45-12:15
יישום עקרונות כלכלה
התנהגותית בשטח
אודליה מנצורה –
המרכז הבינתחומי
12:15-13:15

הפסקת צהרים

13:15-14:45

דיגיטליזציה ,טכנולוגיות
בצמיחה מואצת ומערכת
הבריאות העתידית
מיה אלחלל לבבי

14:45-15:00

הפסקת קפה

15:00-16:15

הכוחות שמניעים חדשנות
בבריאות
מיה אלחלל -לבבי

16:15-16:45

סיכום היום וחידון :אי-
רציונליות בבריאות
מיה אלחלל לבבי

קידמה והארכת חיים
מיה אלחלל לבבי

הפסקת קפה

כלים ותהליכים :איך ליצור
שינוי התנהגות בתחום
הבריאות ולהבטיח שהוא
יחזיק מעמד
יעל חלק

הפסקת צהרים

16.5.17

מרתון חדשנות ברפואה  -מפגש עם חוקרים
המובילים פריצות דרך מדעיות אשר עשויות
לשנות את חיינו ועם חברות סטרטאפ
פורצות דרך בתחום הבריאות והרפואה
בדגש על יישום תובנות מכלכלה
התנהגותית להטמעה ,חדירה לשוק ושינוי
התנהגות
אוצרת תוכן ומנחה :מיה אלחלל לבבי
בין המרצים והחברות שיציגו:
פרופ׳ נתן איטרטור ,Neurosteer
יוסי ימין  ,SpacePharmaליהי סגל Day2
פרופ' ורדה שלו יו"ר מכביטק מחקר ובסיסי
נתונים ,ד"ר גידי שטיין  ,MedAwareד"ר
שאדי חסן  ,Healthymizeארי מנור
 ,Curefactsרוני קדם ווידמן ,ClinicRent
רוית רם בר דעה  ,Well-Beatד"ר אורן
שפירא  , Medisafeאורי שעשוע Neura
ארי מנור Curefacts

הפסקת צהרים

תמריצים בבריאות ורפואה
פרופ' דן אריאלי
כוחות פסיכולוגיים סמויים
וניגודי אינטרסים בבריאות
ורפואה
פרופ' דן אריאלי

המשך המרתון

הפסקת קפה
פטרנליזם ברפואה בעידן
המטופל במרכז
פרופ' דן אריאלי
שימוש מושכל ברגשות
להנעת שיפורים בבריאות
ואפקט פלסבו
סיכום חלק א׳ הסדנה
פרופ' דן אריאלי
מיה אלחלל לבבי

*הכשרת מנהלים ולימודי חוץ שומרים לעצמם את הזכות לערוך שינויים קלים בתכנית

סיכום התוכנית
מיה אלחלל לבבי

