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Telemedicine
הכנס השנתי ה-1

6.2.18
דן פנורמה, תל אביב

דברי יו"ר הכנס
רופאים יקרים,

ברצוני להזמינכם להשתתף בכנס בנושא רפואה מקוונת )Telemedicine(, כנס ראשון מסוגו בארץ.
במסגרת הכנס נציג ונדון בהתפתחויות הטכנולוגיות הזמינות כמו גם ביישומים הרבים של רפואה מקוונת בישראל ובעולם, כולל בתחומים 

הבאים: שירות מטופלים )במצבים דחופים ואחרים(, בדיקות מעבדה ודימות, Second Opinion ויחסי חולה-מטופל בעידן הטלה-מדיסין. 
ברפואת הילדים, רפואת משפחה, רפואת עור ובתחומים נוספים. 

אנא ראו בזאת הזמנה אישית להכיר תחום חדש ומרתק זה ולהיחשף/להתעדכן לראשונה במה שנעשה בארץ. בכנס יופיעו מרצים 
מהשורה הראשונה מהארץ ומחו"ל. 

בברכה ובתודה,
פרופ' יחזקאל )חזי( ויסמן

מנהל רפואי, שירות רופא ילדים און ליין של כללית
מנהל המחלקה לרפואה דחופה )מלר"ד(

מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל

יו"ר הכנס: פרופ׳ יחזקאל ויסמן ו ד"ר מריו שטרן ו ד״ר גיא שלום

עדיין לא חברים שלנו בפייסבוק?
עשו לנו Like ותיהנו מעדכונים חמים

עמיתי המכובדים,
כשחולה בבית חש ברע, בשעות שרופא המשפחה שלו אינו זמין וכשהמרפאה סגורה, רמת המתח שלו עולה ועלולה להופיע חרדה 

וכתוצאה מכך התסמינים מתעצמים. במצב זה, עומדות בפני החולה האפשרויות הבאות: הוא יכול לפנות לחדר מיון או למוקד רפואי )שבו 
אין לרופא הבודק גישה לתיק החולה(, או לטפל בעצמו, דבר שעלול להרע את מצבו. שיחת טלפון אחת יכולה להרגיע ולכוון את הטיפול. 

ערוץ הטלפון חוסך זמן של החולה והרופא, מצמצם קביעת תורים, ולעתים אף מונע ביקורים מיותרים בחדרי מיון.
לכן, בשנים האחרונות, בארץ ובעולם, השימוש בטלמדיסין הולך ומתרחב.

השירות מאפשר לחולה לשוחח עם רופא מומחה, הרופא יכול לראות את המטופל בשיחת וידיאו, להעניק טיפול עד לביקור אצל הרופא או 
להפנות בעת הצורך למיון.

לטלמדיסין יש מגבלות, אך היתרונות עולים על החסרונות. הוא מהווה אתגר אדיר לרופא במטפל בחוליו בדרך זו, ואין ספק שהשימוש 
בטלמדיסין ילך ויתרחב עם התפתחות הטכנולוגיה.

אנו מבקשים בכנס זה לדון בדילמות, ביתרונות והחסרונות שאיתם מתמודדים הרופאים העוסקים בתחום יום-יום.
אנו מקווים להלהיב אתכם כפי שאנו נלהבים.

MHA ,ד"ר  מריו שטרן
מנהל השירות רפואת משפחה און ליין

רופאים יקרים,
שירותי רפואה מקוונים הולכים ותופסים בשנים האחרונות תאוצה בעולם, ובפרט בישראל. בשנה החולפת נפלה בחלקי הזכות להקים 

ולהוביל את שירות רפואת עור אונליין של שירותי בריאות כללית. כיום זהו שירות הטלה-דרמטולוגיה הגדול ביותר בעולם של ארגון בריאות 
הניתן תחת קורת גג אחת.

מטרת הכנס היא להעלות את המודעת לשירותי רפואה מקוונים, להבין את היתרונות והחסרונות הגלומים בהם, לשפר את הטיפול הרפואי 
והמעקב הרפואי המבוצע אחר מטופלים בקהילה. כנס זה פונה לכלל ציבור הרופאים במטרה לחזק ערוץ משמעותי זה. 

הכנס נועד להדריך את הרופאים כיצד אפשר להיעזר בשירותינו במציאות היומיומית, להפחית את עומס הפונים במרפאה תוך מתן שירותי 
רפואה מדויקים יותר, נוחים יותר ואישיים יותר.

מצפה לראותכם,
 ,MD, MHA ,ד"ר גיא שלום

מנהל שרות רופא עור אונליין שרותי 
בריאות כללית, המרכז הרפואי 

האוניברסיטאי סורוקה. 


