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ישראל : "ל הכללית"לשעבר מנכ, יצחק פטרבורג' פרופ
"את מעמדה כחלוצת המיחשוב במגזר הבריאות איבדה

למדינה כמו  Health-ITאיבדה ישראל את מעמדה כמובילה בתחום  ,בתוך עשור"
' כך טען פרופ, "אסטרטגיים למיצובה כמובילה בתחום שביצעה מהלכים, דנמרק
הוא קרא למדינה להקים ● מכון מילקן  המשמש כיום כעמית מחקר של, פטרבורג

כדי להוות , הראשי להשקיע בו מינהלת שתלווה את החברות בתחום ותאיץ במדען
ובפרט לשוק בארצות הברית , דגל לכלל העולם

 חדשות מתפרצות, חדשות: ב 9:28@  2009בדצמבר -14: בתאריך

-בסוף שנות ה ממעמד של חלוצה ופורצת דרך בתחום מערכות מידע ברפואה"
 Health-ITאיבדה מדינת ישראל בתוך עשור את מעמדה כמובילה בתחום , 90

, "שביצעה מהלכים אסטרטגיים למיצובה כמובילה בתחום, למדינה כמו דנמרק
וכיום  שירותי בריאות כלליתל "לשעבר מנכ, יצחק פטרבורג 'כך אמר פרופ

.עמית מחקר של מכון מילקן

פנל בנושא מערכות מידע ובריאות  פטרבורג אמר את הדברים במסגרת' פרופ
האחרונה בחן  בשנה. במסגרת ועידת ישראל לעסקים) 'א(ושנערך אתמול 

 ושילובן ITפטרבורג הזדמנויות עסקיות לחברות ישראליות בתחום מערכות 
 100-צוות הבדיקה שבראשותו מיפה כ. במערכת הבריאות בארצות הברית

.מתוכן שולבו באופן פעיל בבדיקה 22-ו, העוסקות בתחום חברות ישראליות

בארצות הברית מחוזר על ידי  Health-IT-שוק ה, 2009 כי מתחילת, הוא ציין
הצהיר ממשל אובמה על  2009בפברואר  .חברות מתחום המיחשוב הרפואי

בכלל מערכות  IT מיליארד דולרים בהטמעת מערכות 40-כוונתו להשקיע כ
, כך .גורמים מבטחים 600-בתי חולים וכ 5,000-המונות כ, הבריאות במדינה

הבטיח הממשל תמריצים לכל קלינקה בארצות הברית בסכום המוערך , לדוגמה
מיליון דולרים כמענק להטמעת  5מעל  -ולכל בית חולים , דולרים אלף 45-ב

הסיבה להשקעה היא כוונתו , פטרבורג' לדברי פרופ .מערכת רפואית בסיסית
העומד כבר היום על , ג"באחוז מהתל של הממשל לעצור את הגידול המתמיד

.בישראל ג"מהתל 8%לעומת , זאת. 17%

כי חברות שיכולות היו , ציין בדבריו בפנל ,קליניוורקסל חברת "מנכ, ניצן סנה
הגברת היעילות , בעליות הטיפול להוכיח שהמערכות שפיתחו הביאו לחיסכון

יזכו ליתרון אדיר על פני  ,מיליארד דולר 600-המוערך בכ, וצמצום הבזבוז הכספי
.חברות אחרות

כי היתרונות , ציין, ושותף מנהל בקרן פיטנגו IVAראש  יושב, אהרון מנקובסקי
, לפתח והטמיע מערכות רב תחומיות של החברות הישראליות הם ביכולתם

. למערכות רפואיות המשלבות טכנולוגיות מתקדמות עם סוגי פתרונות שונים
מנת  מנקובסקי ייעץ לחברות הישראליות לבחור שותפים לאורך כל הדרך על

כי על החברות , הוא הוסיף. להקל על עצמם את מאמצי השיווק וגיוס ההון
לנסות למצוא את הנישות שבהן יפגינו חדשנות ויכולת מבודלת  הישראליות

המובייל והמערכות , )רפואת רחק(בתחומי הטלמדיסין  בעיקר, מענקי התוכנה
.תומכות ההחלטה

 כי עולם הבריאות האמריקני, ממוסד שמואל נאמן הוסיףגלעד פורטונה  ר"ד
מחפש חברות יציבות שמובטח להם אורך חיים בטוח וארוך על פני חברות 

הוא האיץ בחברות הישראליות לבצע קונסיגנציה של ידע  ,על כן. אפ-סטארט
ר "ד. גדולים בדרכם לאוקיאנוס הכחול ומשאבים ולחפש שותפים אמריקנים

ובעיקר את , נוספים בעולם כי על השוק הישראלי לבחון שווקים, פורטונה טען
.זה העושה בימים אילו את צעדיו הראשונים בתחום, השוק הסיני

, ת"במשרד התמ ראש מינהל סחר חוץ, בועז הירשובכללם , כלל המשתתפים
. הסכימו שהרכבת יצאה לדרך ואסור לחברות בישראל לפספס את ההזדמנות

המליצו לאמץ את המודל הביטחוני שלפיו הזמינה המדינה את הממשל  חלקם
, אמריקניות לראות בהצלחת יישום מערכות דומות בישראל האמריקני וחברות

. בשירותי בריאות כללית מזה כעשור המיושמת, יישום כמו מערכת אופק
ישראלית שתלווה את  פטרבורג כללו הקמת מינהלת' המלצותיו של פרופ

, העולם כדי להוות דגל לכלל, החברות ותאיץ במדען הראשי להשקיע בתחום
.ובפרט לשוק בארצות הברית

 ,טלקום, מיחשוב, טק-פורטל חדשות היי -המאמר הודפס מאנשים ומחשבים 
http://www.pc.co.ilטכנולוגיות 

http://www.pc.co.il/?p=23520 :לינק למאמר

Page 1 of 2 ’ישראל איבדה את מעמדה כחלוצת המיחשוב במגזר הבריאות“: ל הכללית”לשעבר מנכ, יצחק פטרבורג ...

12/17/2009http://www.pc.co.il/?p=23520&print=1



לאנשים ומחשבים כל הזכויות שמורות© 

Page 2 of 2 ’ישראל איבדה את מעמדה כחלוצת המיחשוב במגזר הבריאות“: ל הכללית”לשעבר מנכ, יצחק פטרבורג ...

12/17/2009http://www.pc.co.il/?p=23520&print=1


