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דבר שר הכלכלה והתעשייה

העידן הדיגיטלי מביא הזדמנויות חברתיות וכלכליות אדירות לעסקים ולמדינות, אשר מעזים לפרוץ 
דרך בעולם המשתנה במהירות. מהפכת המידע משנה באופן דרמטי את תחום הבריאות, הן בשיפור 
שיטות הטיפול והן בהתאמה האישית למטופל, מעורבות המטופל בתהליך והתמודדות טובה יותר עם 

מצבים רפואיים שונים. 

בברכה, 

עמיר פרץ
שר הכלכלה והתעשייה

בנוסף לאתגר הקורונה שמלווה אותנו בחודשים האחרונים, 
בו חברות ישראליות לוקחות חלק משמעותי בניסיון למצוא 
תרופה או חיסון כמו גם פיתוחים טכנולוגיים מתקדמים 
ליצירת נוגדנים מלאכותיים לנגיף הקורונה, אנחנו עדיין 
מתמודדים עם אתגרים קודמים: הזדקנות האוכלוסייה, ריבוי 
מחלות כרוניות ואורח חיים לא בריא. בנוסף, מחלות רבות 
ונפוצות זקוקות למענה. העומס על ארגוני הבריאות מגביר 
את הצורך ביצירת פתרונות דיגיטליים שיסייעו בהפחתת 

עומסים אלו. 

למדינת ישראל יש יתרונות יחסיים רבים בתחום הבריאות 
הדיגיטלית: הון אנושי מוביל בתחומי הטכנולוגיה והרפואה 
ורמת מחקר אקדמי גבוהה, היקף מידע רפואי ממוחשב יוצא 
דופן, מערכת בריאות מתקדמת וממוקדת טיפול בקהילה, 
שאיפה לחדשנות ופתיחות לאימוץ מוקדם של פתרונות 
חדשניים. בתקופה מאתגרת וייחודית זו, בעיצומו של משבר 
הקורונה, אנחנו רוצים לנסות ולסייע לתעשייה וליצואנים 

בכל דרך אפשרית. 

באמצעות חוברת זו, הנספחים הכלכליים של משרד הכלכלה 
והתעשייה מציגים הזדמנויות מעניינות לגיוון היצוא הישראלי 
בתחום הבריאות הדיגיטלית. אני מקווה שהמידע המוצג 
לפניכם כאן, יציג את הפוטנציאל הקיים במדינות נוספות 

ויסייע בפתיחת דלתות חדשות.

משרד הכלכלה והתעשייה שם לו למטרה להביא לצמיחה 
בת-קיימא, להגברת הפריון במשק ולשגשוג כלכלי של 
המשק הישראלי לטובת כלל אזרחי מדינת ישראל מהמרכז 

ומהפריפריה החברתית והגיאוגרפית.

מדינת ישראל מובילה בתחום הבריאות הדיגיטלית: אנחנו 
גאים בכ-500 חברות ישראליות הפועלות בפיתוח טכנולוגי 

בתחום הרפואה.

הממשלה העבירה תכנית ייעודית לתמיכה ומממנת יוזמות 
שונות, קהילת הבריאות הדיגיטלית בישראל עובדת יחד 
עם גופי הבריאות, קופות החולים ובתי החולים, ותומכת 
ומסייעת לפיתוח טכנולוגיות המציעות פתרונות לאתגרים 
אמיתיים שעולים מהשטח. כל אלה יוצרים אקו-סיסטם 
רחב, הממצב את מדינת ישראל בחזית החדשנות בתחום 

הבריאות הדיגיטלית.

מינהל סחר חוץ
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דבר מנהל מינהל סחר חוץ
אנו שמחים להציג בפניכם את הפרסום השלישי שלנו לשנת 2020, המתמקד הפעם במדעי החיים 
והבריאות הדיגיטלית ורלוונטי בעיקר בימים אלו, עת כולנו מתמודדים עם משבר הקורונה שמציב 

אתגרים משמעותיים בתחום זה.

השפעות נגיף הקורונה – אשר פרץ בתחילת השנה – בא 
לידי ביטוי לא רק בשיעורי תחלואה גבוהים, אלא גם במיתון 
עמוק וצמיחה שלילית שהביאו למשבר כלכלי עולמי. עם 
זאת, לצד האתגרים, צצות גם הזדמנויות עסקיות חדשות 

עבור יצואנים בתחום. 

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מגבש ומוביל 
את מדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל במטרה להגביר 
את התחרותיות של התעשייה הישראלית ולמצב את 
תדמיתה החדשנית בשווקים הבינלאומיים, למען הגדלה 
וגיוון של היצוא הישראלי ומשיכת השקעות זרות. בימים 
אלו, מינהל סחר חוץ פועל כל הזמן על מנת לגבש תמונת 
מצב עדכנית על המתרחש בזירה הכלכלית הבינ"ל בימי 
משבר הקורונה. תמונת המצב נשענת על דיווחים ועדכונים 
בזמן אמת של הנספחים הכלכליים הפרוסים ברחבי העולם 
ושיחות עם התעשייה ומשמשת את מקבלי ההחלטות 

במצבים המורכבים שהמדינה מתמודדת עימם.

המינהל מפעיל מערך של 50 נספחויות כלכליות בפריסה 
עולמית במדינות היעד של היצוא הישראלי ובארגונים 
לסייע לתעשייה  הכלכליים הבינלאומיים, שתפקידן 
הישראלית בשווקי חו"ל. בימים אלו הפעילויות השונות 
מתקיימות במרחב הוירטואלי ואנו שמחים להיענות הרבה 
של הטכנולוגיות ומינוף ההזדמנויות שכן נוצרו עבור 

סקטורים מסוימים. 

המינהל יוזם ומנהל משא ומתן על הסכמי סחר חדשים, 
ומעדכן באופן שוטף הסכמי סחר קיימים על מנת להסיר 
חסמי סחר בין המדינות. בנוסף, המינהל מפעיל מערך של 
כלים ותוכניות, המסייעים לחברות ישראליות לפעול בחו"ל.

מגזין זה מטיל זרקור על ההזדמנויות העסקיות אליהן נחשפים 
 הנספחים הכלכליים של משרד הכלכלה והתעשייה בחו"ל,

ומציג את תמונת המצב באחת עשרה מדינות נבחרות וכולל 
התייחסות למגמות העולמיות בתחום מדעי החיים והבריאות 
הדיגיטלית בימי הקורונה ולפוטנציאל הקיים עבור חברות 

ישראליות לפרוץ לשווקים חדשים.

אנו מקווים שהמגזין יספק לכם היכרות טובה יותר עם 
ההזדמנויות העסקיות העומדות בפני חברות ישראליות 
– הזדמנויות שהנספחים הכלכליים של משרד הכלכלה 

והתעשייה יוכלו וישמחו להנגיש עבורכם.

בברכה, 

אוהד כהן
מנהל מינהל סחר חוץ

| 4

בריאות דיגיטלית בעידן הקורונה



ישראל אומת הבריאות הדיגיטלית
ישראל היא מדינה קטנה וחסרת משאבים טבעיים, אך עשירה 
בנכסים אינטלקטואליים. תלויה בייצוא טכנולוגיות חכמות 
ומתוחכמות, ישראל הפכה לאחת השחקניות הגלובליות 
העיקריות ביצירת מוצרים מונעי פתרונות בתחום הבריאות. 
המרכיבים ליצירת מוצר מוצלח, מעבר לרוח יזמית חזקה, 
הם הון אנושי, תשתיות מו"פ מתאימות )מרכזי מו"פ של 
התאגידים או חממות טכנולוגיות(... ישנו צורך גם להוסיף 
תמיכה ממשלתית חזקה, קהילת קרנות הון סיכון חזקה ואת 

מערכת הבריאות עצמה.

עם צמיחה מתמדת בעשור האחרון )כ-80 חברות חדשות 
מוקמות בכל שנה(, ישראל הכניסה לתחום יצירתיות וחדשנות; 
כיום קיימות מעל ל-1500 חברות פעילות. הסקטורים הגדולים 
ביותר בתחום הינם מכשור רפואי ובריאות דיגיטלית )מעל 
ל-70 אחוז מהחברות(. בזירת המכשור הרפואי, שילבו 
מדענים ומהנדסים ישראלים טכנולוגיות מתקדמות בתחום 
האלקטרוניקה, התקשורת והאלקטרו-אופטיקה כדי לפתח 
חידושים ברמה עולמית בתחום ההדמיה הדיגיטלית, לייזרים 
רפואיים, טלה-רפואה, אבחון מוקדם, ציוד כירורגי חכם ועוד. 
למעלה מ- 600 יצואני מכשירים רפואיים עוסקים במגוון 
יישומים רפואיים כגון לב וכלי דם, כלי דם פריפריים, נוירולוגיה 
ומחלות ניווניות, מוכנות ורפואה דחופה, טיפול נמרץ, בריאות 
נשים, אורתופדיה ורפואת ספורט, מערכת העיכול, בקרת 
זיהומים, רפואת עיניים, טיפולי כאב ופצעים, טיפולי פה 

ושיניים, דרמטולוגיה ואסתטיקה.

שורשיה של תעשיית הבריאות הדיגיטלית הישראלית נעוצים 
ארוכות בהיסטוריה של שימוש בטכנולוגיות תקשורת חדשניות 
לשיפור הנגשת שירותי הבריאות. עם יותר מ-25 שנות 
ניסיון ביישום טכנולוגיות מידע בתחום הבריאות, רשומות 
רפואיות אלקטרוניות וניתוח היבטים כלכליים; כיום, ממשלתנו 
משקיעה רבות בטכנולוגיות מידע ובכך מציבה את המומחיות 

הישראלית בביקוש בינלאומי. ובמרץ 2018 תוקצבו כמיליארד 
שקלים לתוכנית נרחבת הכוללת פיתוח טכנולוגי, שיתוף 
פעולה בינלאומי, מאמצים אקדמיים ותעשייתיים מרוכזים 
ושינויי רגולציה כדי לעודד את מחקרי ביג דאטה לפיתוח 
תעשיות הבריאות הדיגיטלית של מחר. מספר החברות 
בענף הבריאות הדיגיטלית בישראל עלה משמעותית בשנים 
האחרונות והגיע ליותר מ-500 חברות בשנת 2020, אשר 
לכולן פתרון כלשהו בשירותי הבריאות הדיגיטלית שניתן 
לספקו באמצעות האינטרנט או הנייד וביכולתו לשפר את 

חייהם של מיליוני אנשים בעולם.

מטרתנו היא לקדם את השימוש בטכנולוגיה טרנספורמטיבית 
בתחום הבריאות כדי ליצור עתיד בהיר ובריא יותר של החברה. 
אנו עושים זאת על ידי קירוב ושילוב מערכת הבריאות 
העולמית ויצירת סינרגיה ושיתוף פעולה טובים יותר בין 

גבולות ומגזרים.

אנו מזמינים אתכם לחקור איתנו את גבולות הבריאות 
הדיגיטלית!

מנדו אלפסה
מנהל ענף מכשור רפואי ובריאות דיגיטלית

mandoa@export.gov.il :טלפון: 03-5142913, אימייל

אלונה טריוואקס
מתאמת שיווק ענף מכשור רפואי ובריאות דיגיטלית
alonat@export.gov.il :טלפון: 03-5142955, אימייל

תמיר רוה 
מתאם רגולציה ענף מכשור רפואי ובריאות דיגיטלית

tamirr@export.gov.il :טלפון: 03-5142807, אימייל

מינהל סחר חוץ
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בריאות דיגיטלית באוסטרליה
הזדמנות לתעשייה הישראלית

התפרצות מגפת הקורונה באוסטרליה, שפגיעתה הקשה 
ביותר הייתה ועודנה בקרב אוכלוסיות שמוגדרות בסיכון, 
וספציפית האוכלוסייה המבוגרת שמתגוררת בבתי אבות 
ומגורים ייעודיים לגיל השלישי - העצימה את הצורך בשימוש 
במשאבים ייחודיים במטרה להתמודד עם הצרכים המיידים 
שנוצרו בעקבות היקפי ההדבקה והתחלואה הגבוהים 
שאפיינו אותה, ושהובילו למרבה הצער לשיעורי תמותה 
גבוהים בקרבה. מנגד, התחדד הצורך במציאת נקודת האיזון 
בין מתן שירותי רפואה נדרשים לאוכלוסייה ייחודית זו, לצד 

הצורך להגן עליהם מהסיכון שבחשיפה למגיפה. 

המציאות של החודשים האחרונים באוסטרליה הביאה 
לכך שהיקפי האימוץ, ההטמעה והשימוש באמצעים, 
 Digital Telehealth"( כלים וטכנולוגיות רפואה מרחוק
Care"( הפכו להיות לא רק הכלי העיקרי להתמודדות עם 
המציאות המורכבת שבעתיים בקרב האוכלוסייה המבוגרת, 
אלא שרופאי משפחה, מרכזים רפואיים ובתי חולים, וכן כל 
מי שנמצא בקו החזית הראשון של ההתמודדות עם חולי 
הקורונה וכל מי שנחשד שנדבק בנגיף או היה בקרבתו, 
נאלצו להיערך בפרק זמן קצר לאימוץ והטמעת מערכות 
רפואיות לזיהוי, תקשורת ומתן טיפול רפואי, באמצעות 
מערכות ותוכנות ייעודיות מבוססות שיחות וידיאו, במקביל 
לפיתוח מערכות תוכנה שתומכות בהעברה, ניתוח וניהול 
נתונים רפואיים חסויים. כל אלו נמצאים בלב השינוי 
שעוברת תעשיית הרפואה ועתידים להוות את הסמן הימני 
של עתיד שירותי הרפואה שתידרש לה אוכלוסיות אוסטרליה 

כולה, גם בעתיד ובמציאות שלאחר המגיפה. 

 2018 כשנתיים לפני פרוץ המגפה, בחודש אוקטובר 
 התכנסה באוסטרליה וועדת חקירה ממלכתית בשם:

 .Royal Commission into Aged Care Quality and Safety
המנדט שניתן לוועדה הוא בדיקת תפקודם, רמת איכותם, 
ולא פחות מכך - שמירת ביטחונם וכבודם האישי של אזרחי 
המדינה המבוגרים שנדרשים לשירותי הרפואה במוסדות 
ומרכזים לגיל השלישי. הועדה התכנסה לאחר החלטת 

הפרלמנט של אוסטרליה ובהמשך לסדרת תחקירים 
בעייתיים בתקשורת האוסטרלית שנצטברו משנת 2015 
אשר חשפו טיפול שערורייתי במספר מרכזים רפואיים 
למבוגרים בהם ניתן טיפול לקוי מאוד והתעללות פיזית 
ונפשית, שבחלק מהמקרים הובילו למותם של מטופלים, 
חוסים וחולים מבוגרים. כתוצאה מהפרסומים על הנעשה 
במספר מרכזים שונים במדינה, פרצה סערה ציבורית 
שהובילה לחקירה משטרתית נרחבת והעמדת האשמים 
לדין. הדיון הציבורי הער שנוצר המשיך וצבר תאוצה עד 
שממשלת אוסטרליה החליטה לא להסתפק באשמים 
המיידים והמליצה על הקמת וועדת חקירה שתבדוק את כל 
המערכת המספקת שירותים לאוכלוסייה המבוגרת במטרה 
לוודא שהמראות הקשים לא יחזרו על עצמם ושכל אזרחי 
המדינה, בוודאי שהמוחלשים והחולים בהם, יזכו לטיפול 

וליחס רפואי ראוי, איכותי והולם. 

כהמשך ישיר לכך התכנסה וועדת החקירה הממלכתית 
שדיוניה נמשכו עד לאפריל 2020. אז, פורסמו המלצותיה 
והחלטותיה שכללו בין היתר חובת ביצוע שינוי מערכתי 
במדיניות ובנהלים לרבות הגברת האכיפה של הרשויות 
מצד אחד על חולים, חוסים ומטופלים, יחד עם החובה 
להגביר ולהרחיב באופן משמעותי את השימוש בחדשנות 
טכנולוגית בכל המוסדות והמרכזים הרפואיים שמספקים 
טיפול ומגורים לגיל השלישי באוסטרליה. אלו נועדו להבטיח 

באוסטרליה קיימים ופועלים גופים רבים 
מדיניות  וביישום  בקביעה  שעוסקים 
רפואית, רגולציה ועידוד המו"פ התעשייתי, 
כולל הטמעת טכנולוגיות בדגש על רפואה 
דיגיטלית, הן במסגרת הממשלה הפדרלית 
והן במסגרת שירותי הרפואה הניתנים ע"י 

8 מדינות הפדרציה. 
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את איכות הטיפול הייחודי הנדרש לקבוצה דמוגרפית זו 
ולוודא את שמירת הביטחון וכבודם האישי של אזרחיה 

ותושביה המבוגרים של אוסטרליה. 

לאחר התפרצות נגיף הקורונה, התעצמה והתחזקה מגמה 
זו בדגש על הצורך להגביר את השימוש ביכולות ובפתרונות 
טכנולוגיים חדשניים במטרה להתמודד עם הטיפול והפיקוח 
הלקויים, שבמציאות של סביבת מגפת קורונה הפכו ליותר 
מבוקשים, אף מעבר להיותם מחויבי המציאות ומצילי חיים.

מדיניות הסגר והבידוד שכפתה ממשלת אוסטרליה על 
כל אזרחיה במהלך החודשים מרץ–מאי השנה, בין אם 
בהמשך לחובת הישארות בבתים, במלונות ובמרכזי בידוד 
אחרים, במטרה למנוע הדבקה בקהילה, יחד עם העובדה 
שהאוכלוסייה המבוגרת נזקקת לקבל עזרה רפואית נתמכת 
קבועה ובמקביל לביקורי משפחה וקרובים שנמענה מהם 
– כל אלה הובילו להשפעות נפשיות ובריאותיות חריפות. 
פרסומים של מומחים למחלות גריאטריה ברחבי העולם 
לימדו על קורלציה בין ההשלכות של מדיניות של בידוד 
וריחוק חברתי ומשפחתי ובין לחץ דם גבוה, מחלות לב, 

והתפרצות של מצבי לחץ נפשי בדמות דיכאון וחרדה. 

ניכר שעולם הרפואה משתנה, מתפתח ומתעדכן. מעבר 
להישגים העצומים בשנים האחרונות של פיתוח תרופות, 
ציוד רפואי וטכנולוגי ומגוון טיפולים מניעתיים הממוקדים 
בחולה, הולכת ומתפתחת תעשיית ידע וטכנולוגיה שעושה 
שימוש ביכולות ופיתוחים דיגיטליים מתקדמים. תחום 
הבריאות הדיגיטלית הינו תחום טכנולוגי חדשני המבצע 

אינטגרציה בין עולם ההייטק לעולם הבריאות.

הבריאות הדיגיטלית נותנת מענה יעיל וחדשני לפעילויות 
רבות ומגוונות בעולם הבריאות והרפואה, כאשר המרכזיים 
שבהם מתקיימים בבתי חולים, ועל ידי חברות תרופות 
שמבצעות ניסויים קליניים, פיתוחי דיאגנוסטיקה, רפואה 
דחופה וטיפול ביתי. הבריאות הדיגיטלית מציעה מגוון 
יישומים בעולם הבריאות והרפואה באמצעות רפואה 
טלפונית )טלמדיסין - אינטראקציה מרחוק בין רופא לחולה( 
ורפואה מותאמת אישית באמצעות כלים המאפשרים 
התאמה של הטיפול המיטבי שמיועד עבור המטופל. רפואה 
דיגיטלית, בדרך של אבחון רפואי וטיפול באמצעות גאדג'טים 
חדשניים, מכשור מדידה, תקשורת, ניתוח נתונים יחד עם 
ניטור מדדים אישיים ע"י המטופל באמצעות חיישנים 
ומכשור טכנולוגי מתקדם )לביש(. שימוש באפליקציות 
סלולריות לצרכי אבחון, ניטור וקבלת טיפול במצבים רפואיים, 

וניתוח מערכות Big Data לאיסוף וניתוח מסדי נתונים 
גדולים, המאפשרים תובנות רפואיות לשם גילוי מחלות, 

מתן טיפולים, ותמיכה במסגרת ניסויים קליניים.

רבים שעוסקים  גופים  ופועלים  קיימים  באוסטרליה 
בקביעה וביישום מדיניות רפואית, רגולציה ועידוד המו"פ 
התעשייתי, כולל הטמעת טכנולוגיות בדגש על רפואה 
דיגיטלית, הן במסגרת הממשלה הפדרלית והן במסגרת 
שירותי הרפואה הניתנים ע"י 8 מדינות הפדרציה. הגופים 
 המרכזיים שפועלים במדינה הם הגוף הממשלתי-פדרלי
Australian Digital Health Agency - סוכנות שקובעת 
ומיישמת מדיניות, מקצה תקציבים ומתכללת משאבים 
שעיקר חשיבותה הוא בהטמעת כל התיקים והמידע 
 Online Digital Health הרפואי אל מערכות דיגיטליות
Record וטרנספורמציה של כל הנתונים והמידע שהצטבר 
על כל אזרחי המדינה לתיקים דיגיטליים. בדומה, ברמת 
 NSW המדינות, פועלת במשרד הבריאות של מדינת 
)המדינה עם האוכלוסייה הגדולה ביותר מתוך 8 המדינות 
המרכיבות את הפדרציה וספקית שירותי הרפואה הגדולה 
בה( סוכנות הרפואה הדיגיטלית eHealth NSW שמשימתה 
 העיקרית הינה מימוש מדיניות ממשלתית להטמעת מערכות 
Data Analytics ופיתוח טכנולוגיות וכלים חדשים לשימוש 

המערכת הרפואית עבור לקוחותיה השונים.

אוסטרליה, נהנית ממערכת רפואית מתקדמת ומערבית 
ומציעה לאזרחיה שירותים רפואיים מתקדמים ויעילים. 
בשנים האחרונות עוברת המדינה תהליך עמוק ורחב 
היקף של פיתוח, הטמעה ומעבר לשימוש בכלים דיגיטליים 
מתקדמים, שמאפיינים את המדינות והכלכלות המתקדמות 
בעולם. התהליך, שהלך והתפתח על מי מנוחות בשנים 
האחרונות, קיבל מספר תפניות חדות השנה שהעיקריות 
שבהן היו ההחלטות ופרסומי ועדת החקירה הממלכתית 
שעסקה באחריות המדינה לאיכות הטיפול, הביטחון 
והכבוד האישי שניתן לאזרחיה המבוגרים, והרבה מעבר 
לכך - השלכות משבר מגפת הקורונה בחודשים האחרונים 
שהאיץ את כל התהליכים שעוסקים בהטעמת טכנולוגיות 
דיגיטליות ויצר מציאות מורכבת, דחופה ומידית שדורשת 
יישום, הטמעה ושימוש בפתרונות וטכנולוגיות מהסוג 

שתואר במאמר זה בהרחבה.

והתעשייה  הנספחות הכלכלית של משרד הכלכלה 
באוסטרליה פועלת במרץ ולאורך כל השנה על מנת 
לסייע לחברות, יזמים וסטארט-אפים ישראלים שעוסקים 
בטכנולוגיה של רפואה דיגיטלית למצוא שותפים והזדמנויות 
בשוק האוסטרלי, בדגש על שיתופי פעולה עם חברות 
אינטגרציה וחברות הפצה של ציוד, ידע וטכנולוגיה רפואית, 
וכן בחיזוק שיתופי הפעולה עם הגופים הממלכתיים, 
שבתקופה האחרונה משימתם הפכה להיות מידית ונדרשת 
והם מעוניינים בחשיפה ליכולות וטכנולוגיות מעולות מהסוג 
שקיימים ופועלים בהצלחה בארץ ושזכו להכרה והערכה 

ברחבי העולם, וכך גם באוסטרליה. 

 - וליצירת קשר  נוסף על השוק המקומי  למידע 
הנציגות הכלכלית של משרד הכלכלה והתעשייה 

.Sydney@israeltrade.gov.il :באוסטרליה
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בריאות דיגיטלית באיטליה
ה-Ground Zero של משבר הקורונה האירופאי והשפעתו על "היום שאחרי"

מגפת הקורונה פגעה במערכת הבריאות האיטלקית שנדרשה לפעול במשך ארבעת החודשים האחרונים במתכונת חירום. 
מצב זה הוביל למספר תהליכים במערכת הבריאות המקומית שחשוב לחברות המעוניינות לפעול בשוק האיטלקי להבין:

הושקעו כספים רבים בפתיחת מחלקות לטיפול נמרץ על 	 
חשבון תחומים אחרים. מספר המקומות לטיפול נמרץ 
באיטליה היה מחצית מזה של גרמניה בתחילת המגפה 

ועכשיו מדובר, כמעט, במספרים דומים. 

הנהגת המדינה והנהגת מחוז לומברדיה )המחוז האחראי 	 
ליותר מ-20% מהתל"ג במדינה, שמרכזו במילאנו( נמצאים 
בחקירה לגבי הטיפול שלהם במגפה וחלק מהבכירים 
הוחלפו. מצב זה משפיע על היכולת של המערכת לבצע 

שינויים ולהשקיע ברפורמות. 

במשך ארבעת החודשים האחרונים כמעט ולא בוצעו 	 
ניתוחים ולכן נוצרו תורים ארוכים מאוד ובתי החולים 
מתרכזים בטיפול במצב הנוכחי ופחות בהכנסת טכנולוגיות 

חדשות.

ממשלת איטליה התחייבה להזרים כסף למערכת הבריאות 	 
אבל כרגע גם כספים הקשורים לתשלום עבור שירותים 
שנעשו בזמן המגפה לא שולמו ולכן המערכת סובלת 

מבעיות תקציביות.

מנגד מצב החירום יוצר הזדמנויות לחברות ישראליות גם 
בתקופה הקרובה: 

כבר תקופה ארוכה שאיטליה מתכננת, לאור מצוקת מערכת 
הבריאות, להשקיע בבריאות דיגיטלית במובן הרחב. בעיות 
רבות שעלו במסגרת הטיפול במצב החירום מניעות את 

המערכת להשקיע בפתרונות. 

להניע שוב את הכלכלה  גדול מהכסף שנועד  חלק 
האיטלקית ישמש לשדרוג מערכות הבריאות, הן מטעם 
ממשלת איטליה והן מטעם האיחוד האירופאי, בעלות כוללת 

של 36 מיליארד יורו. 

כבר תקופה ארוכה שאיטליה מתכננת, 
לאור מצוקת מערכת הבריאות, להשקיע 
בבריאות דיגיטלית במובן הרחב. בעיות 
רבות שעלו במסגרת הטיפול במצב החירום 
מניעות את המערכת להשקיע בפתרונות. 

התשתית האקדמית של איטליה בתחום הבריאות היא 
מעולה ופעילותם לא רק שלא נעצרה אלא התחזקה והם 
מחפשים אחר שיתופי פעולה עם חברות במטרה להשלים 
את המחקרים שלהם ולהיות רלוונטיים למערכת הבריאות 

האיטלקית. 

לאור האתגרים, הבעיות וההזדמנויות שצוינו לעיל – נראה 
כי השוק האיטלקי מתאים לחברות שיש להן את המאפיינים 

הבאים:

פתרונות מוכחים שניתן ליישם באופן מידי ואשר נותנים 
מענה לבעיות והאתגרים איתם מתמודדת המערכת – 
עומסים, טיפול באוכלוסייה מבוגרת ומענה רפואי מחוץ 

לבתי החולים.

פתרונות לבעיות מידיות שיש להן צורך בשת"פ עם 
האקדמיה

בפועל, בתקופה האחרונה, הגיעו לאיטליה כמעט מאה 
חברות בתחום הבריאות שרבות מהן הצליחו להשתלב 

במערכת הבריאות האיטלקית. 

 - וליצירת קשר  נוסף על השוק המקומי  למידע 
הנציגות הכלכלית של משרד הכלכלה והתעשייה 

.Milano@israeltrade.gov.il :באיטליה
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ההזדמנויות לחברות בריאות דיגיטלית בברזיל היו קיימות 
גם לפני פרוץ מגיפת COVID-19 ואולם אלה רק התחזקו 
בימים אלה. ברזיל היא המדינה החמישית בגודלה בעולם 
מבחינת אוכלוסייה עם מעל ל-210 מיליון תושבים, שלא 
לכולם שירותי רפואה במרחק נסיעה סביר. מערכת הבריאות 
הציבורית נותנת מענה לכלל התושבים ונחשבת לטובה 
ומקצועית, אך מספר התושבים הרב מביא לכך שלא מעט 
פונים למערכת הבריאות הפרטית )כאשר 'לא מעט', 
נומינלית, הם כ-50 מיליון תושבים(. מערכת הבריאות 
הפרטית מורכבת מחברות ביטוח )שוק הביטוח הינו השני 
בגודלו בעולם( וכמובן מנותני שירותים כמו בתי חולים, 
מעבדות, מכוני אבחון וקליניקות מקצועיות המתנהלים 
בנפרד לחלוטין מהגורמים הציבוריים. העובדה כי השוק 
הוא פרטי והפציינטים הם "לקוחות" - מביאה תחרות לשוק 
הבריאות ומניעה אותו לתת את השירות הטוב, החדשני 
והמתקדם ביותר לחולים כאשר במקביל קיים גם הצורך 
בייעול ומקסום רווחים של נותני השירותים וחברות הביטוח.

מגיפת הקורונה הגיעה לברזיל במלוא עוצמתה באמצע 
חודש מרץ ומאז נרשמה ברזיל כשנייה בעולם במספר החולים 
הפעילים עם מעל ל-1.3 מיליון חולים. המלחמה בנגיף 
העלתה את הצורך במוצרי מיגון לצוותים רפואיים ואזרחים, 
לבדיקות לאיתור הנגיף אבל גם לטכנולוגיות ופתרונות 
חדשניים על מנת לטפל בחולים תוך הימנעות ממגע. 

לאור המצב, נרתמה גם הרשות הרגולטורית הברזילאית, 
Anvisa, וקבעה כי מוצרים רפואיים שצריכים להגיע לברזיל 
לשם המלחמה במגיפה יעברו תהליך רישום מזורז ויוכלו 
למכור בברזיל. כתוצאה מכך הגיעו לברזיל לא מעט מוצרים 
רפואיים שלא היו בשוק קודם לכן, קיבלו את האישורים 
הנדרשים והפכו להיות חלק מהמוצרים הרפואיים לטיפול 
בחולים בכלל. יעילותם של המוצרים בשוק והשימוש בהם, 
שהופך לנרחב, ככל הנראה יביא להישארותם הרבה אחרי 

שהמגיפה תדעך.

תרבותית, ברזיל היא מדינה שאוהבת את המגע הפיזי 
והקשר האישי וזה משהו שהוא חלק מהטיפול הרפואי 
והקשר עם המטופל. עם זאת, המגיפה הביאה את ההבנה 
וההפנמה שדברים צריכים להשתנות ועכשיו השימוש 
באמצעים דיגיטליים לצורכי רפואה הוא צורך חיוני למניעת 
הידבקויות ולא רק נוחיות של הלקוח ולכן הדעה הרווחת 
 Telemedicine, היא שהבריאות הדיגיטלית בדגש על מוצרי
 Diagnostics, Point of care Technologies, Wearables
הגיעה לברזיל כדי להישאר. נראה כי מעכשיו, הדרישה 
למוצרים אלה תעלה ולא רק למוצרים הקשורים למגיפה 
אלא למוצרים רפואיים בכלל, שיאפשרו את המשך העבודה 
של השירותים הרפואיים. הדגש הוא כמובן על הסקטור 
הפרטי שכבר מחפש את המוצרים הבאים ואת ההמצאות 

העתידיות כדי לא לפגר מאחור בתחרות.

למידע נוסף על השוק המקומי וליצירת קשר - הנציגויות 
הכלכליות של משרד הכלכלה והתעשייה בברזיל:

Rio@israeltrade.gov.il :ריו
.Saopaulo@israeltrade.gov.il :סאו פאולו

בריאות דיגיטלית בברזיל
אתגרי הקורונה והזדמנויות המשבר בכלכלה האמל"טית הגדולה מכולן

המלחמה בנגיף העלתה את הצורך במוצרי 
מיגון לצוותים רפואיים ואזרחים, לבדיקות 
לטכנולוגיות  גם  אבל  הנגיף  לאיתור 
ופתרונות חדשניים על מנת לטפל בחולים 

תוך הימנעות ממגע. 

מינהל סחר חוץ
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בריאות דיגיטלית בהונג קונג
הקורונה כזרז לשינוי מערך הרפואה בהונג קונג

מערכת הבריאות בהונג קונג, המורכבת ממערכת ציבורית 
ומערכת פרטית, נחשבת לאחת מהטובות בעולם. המערכת 
הציבורית ממומנת על ידי הממשלה ומופעלת בעיקר 
באמצעות מחלקת הבריאות ורשות בתי החולים. רשות 
בתי החולים בהונג קונג מנהלת 43 בתי חולים ציבוריים 
בהם 29,000 מיטות, 49 מרפאות מומחים ו-73 מרפאות 
חוץ כלליות. מערכת הבריאות הפרטית מונה 12 בתי חולים 
פרטיים עם 4600 מיטות וכ-10 קליניקות ומרכזיים רפואיים 

.)High End( המספקים שירותי רפואה מתקדמת

בהונג קונג תוחלת החיים גבוהה והאוכלוסייה המזדקנת 
מהווה חלק ניכר מכלל האוכלוסייה. עובדה זו, בשילוב עם 
העלייה בתודעה הציבורית, הביאו לכך שהביקוש לפתרונות 
לאוכלוסייה זו הולך וגדל. בין היתר קיים ביקוש בתחומי 
טלמדיסין )רפואה מרחוק(, מערכות ניהול וניתוח נתונים, 
ציוד בריאות לשימוש ביתי, מכשור רפואי לביש, חיישנים 
ועוד. התפרצות נגיף הקורונה הגדילה את הביקוש הקיים 

למוצרים אלה הן ברפואה הציבורית והן בפרטית. 

 אחד מבתי החולים הפרטיים המובילים בהונג קונג,
Hong Kong Sanatorium & Hospital השיק לראשונה, 
בעקבות התפרצות הנגיף, שירותי טלמדיסין לרפואת 
המשפחה לאבחון הקורונה. שירותים אלה מציעים לאזרחי 
הונג קונג פתרון לקבלת מענה רפואי מבלי לבקר בבית 

הריטייל,  עסקי  שרוב  בעת  כי  נראה 
התעופה והתיירות חוו משבר וצניחה 
בעסקים בעקבות התפרצות המשבר, 
המפיצים בתחום הרפואה בהונג קונג 
הגדילו משמעותית את כמות עבודתם 
בעקבות בקשות רבות למציאת טכנולוגיות 

רלוונטיות לטיפול בנגיף הקורונה.

החולים במהלך משבר הקורונה. זאת ועוד, נראה כי בעת 
שרוב עסקי הריטייל, התעופה והתיירות חוו משבר וצניחה 
בעסקים בעקבות התפרצות המשבר, המפיצים בתחום 
הרפואה בהונג קונג הגדילו משמעותית את כמות עבודתם 
בעקבות בקשות רבות למציאת טכנולוגיות רלוונטיות לטיפול 

בנגיף הקורונה.

להונג קונג יתרונות רבים עבור אנשי עסקים המעוניינים 
לפעול באסיה, כגון השימוש בשפה האנגלית, הכלכלה 
ועוד. בתחום הציוד הרפואי  החופשית, שלטון החוק 
והבריאות הדיגיטלית יש להונג קונג יתרון נוסף ובמיוחד 
 FDA אל מול השוק הסיני – כאשר ציוד רפואי עם אישורי
או CE ניתן לשימוש בהונג קונג ובמקאו ואין חקיקה מקומית 
המסדירה ייצור, ייבוא, ייצוא ומכירה של מכשור רפואי בהונג 
קונג. המשמעות היא כי חברות ישראליות המעוניינות 
להיכנס לשוק הסיני יכולות להתחיל לפעול בהונג קונג 
ולעבוד עם המפיצים המקומיים במקביל להליך קבלת 

האישורים הנדרשים בכדי לפעול בתוך סין.

למידע נוסף על השוק המקומי וליצירת קשר - הנציגות 
 הכלכלית של משרד הכלכלה והתעשייה בהונג קונג:

.saopaulo@israeltrade.gov.il

בריאות דיגיטלית בעידן הקורונה
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משבר הקורונה פוגע בכלכלת יפן – עם ירידה של כ-3% 
בתל"ג ברבעון הראשון של 2020 וצפי לירידה של כ-11% 
ברבעון השני של השנה. עם זאת, נראה כי משבר הקורונה 
 digital transformation -מאיץ תהליכים ביפן הקשורים ל
רגולטוריים  ואף מתבצעים שינויים  בתחומים שונים 
שמטרתם לאפשר הטמעה של טכנולוגיות דיגיטליות 
 הרלבנטיות לאתגרים החדשים שנוצרו. דוגמא מעניינת הינה
ה- Japan's Super City Initiative שתסייע לערים לקדם 
תכניות להקמת ערים חכמות אשר יישמו טכנולוגיות מתקדמות 
בתחבורה, רפואה, חינוך ועוד כדי להקל על תושבי העיר. 

בין התחומים שהנספחות הכלכלית ביפן זיהתה כתחומי יעד 
בתקופת הקורונה ניתן למנות את תחום הבריאות הדיגיטלית: 
תחום הבריאות הדיגיטלית הינו אחד מתחומי היעד של 
הנספחות ביפן. יפן, בה הוצאות הבריאות גבוהות בהרבה 
ביחס למדינות אחרות – כ-11 אחוזים מהתמ"ג )כמעט כפליים 
מסין, למשל(, מחפשת דרכים להתחדשות מערכת הבריאות 
ואנו בנספחות הכלכלית פועלים מול שותפינו ביפן ליצירת 
שיתופי פעולה בתחום )קיים הסכם לשיתוף פעולה בתחום 
הבריאות הדיגיטלית בין משרדי הכלכלה הישראלי והיפני(. 

הצורך בפתרונות בריאות חדשניים מתחזק ביפן בשל משבר 
הקורונה ומחייב את הממשל לבצע שנויים רגולטורים. כך 
למשל, משרד הבריאות היפני הסיר בחודש אפריל את האיסור 
לקיים פגישות און ליין בין רופאים לחולים, ומוסדות החינוך 
נדרשו לספק פתרונות של למידה מרחוק. אנחנו מקדמים 
את הטכנולוגיות הישראליות הרלבנטיות וכן את המתודולוגיה 

שפותחה בישראל לשימוש בפתרונות דיגיטליים. 

זאת, בשל המעבר לעבודה מהבית ע"י המגזר  לצד 
הפרטי והמגזר הציבורי היפני, מתחזקים איומי הסייבר על 
המשק היפני, כאשר בשל האתגרים הבריאותיים, מערכת 
הבריאות הופכת למאוימת יותר מאשר בזמני שיגרה. אנחנו 
מנסים לקדם בדרכים שונות פתרונות ישראלים רלבנטיים 
המפותחים ע"י חברות ישראליות וכן מתודולוגיה שמיושמת 

ע"י גופי ממשל ישראלים.

בהמשך לכך, ביפן, כמו ביתר העולם, ישנה דרישה להפעלת 
מערכות ניטור ובקרה אחרי חולי הקורונה וכן להפעיל 
מערכות היכולות לחזות איזורי הדבקה או חולים עתידים. 
ביפן החלו להשתמש באפליקציה דומה לאפליקציית ה"מגן" 
בה משתמש משרד הבריאות הישראלי, ואנו, בנספחות 
הכלכלית, מנסים לקדם חברות ישראליות המפתחות 

טכנולוגיות בהן ניתן לעשות שימוש ביפן. 

לצד הצורך בניטור, ממשיכים המאמצים העולמיים לפתח 
פתרונות בריאותיים לריפוי וחיסון ממחלת הקורונה. בישראל 
ישנן מספר רב של חברות הפועלות לפיתוח פתרונות בתחום 
זה ואנו פועלים מול חברות וארגונים יפניים ליצירת שיתופי 
פעולה בתחום. אחד השותפים שלנו בתחום זה הינו ארגון 
ה-Firm, ארגון תאי הגזע יפני שחתם על הסכם שת"פ עם 

מקבילו הישראלי )ארגון תאי הגזע( ב-2017. 

 - וליצירת קשר  נוסף על השוק המקומי  למידע 
הנציגות הכלכלית של משרד הכלכלה והתעשייה 

.Tokyo@israeltrade.gov.il :ביפן

בריאות דיגיטלית ביפן
השפעות הקורונה על מערכת הבריאות בארץ השמש העולה

ישנה דרישה  ביפן, כמו ביתר העולם, 
להפעלת מערכות ניטור ובקרה אחרי חולי 
הקורונה וכן להפעיל מערכות היכולות 

לחזות איזורי הדבקה או חולים עתידים.

מינהל סחר חוץ
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Source: Commonwealth of Australia 2019

משמח לדעת כי וייטנאם התמודדה בצורה מעוררת השראה עם מגפת הקורונה, וכיום לא מדווחים חולים נוספים והמדינה 
מתנהלת כמעט כמו בימי שגרה, למעט בתחום התיירות. אנו מקווים כי בטווח הזמן הקרוב וייטנאם תפתח את שעריה לטיסות 

נכנסות, כך שמשלחות וחברות אשר מעוניינות להגיע, יוכלו לעשות כן. 

בריאות דיגיטלית בוייטנאם
וייטנאם מתמודדת עם הקורונה. כיצד טכנולוגיה מאפשרת לה לעשות זאת?

רקע כללי
מערכת הבריאות של וייטנאם מורכבת מרפואה ציבורית ורפואה פרטית, כשהמגזר הציבורי הוא הדומיננטי. עם זאת, מספר 
הספקים הפרטיים גדל וכך גם נתח השוק שלהם. נכון לשנת 2014, רק כ-6% מכלל מתקני הבריאות היו בבעלות פרטית, 
ואף על פי כן בתי החולים הפרטיים מספקים יותר מכ-60% משירותי החוץ ומהווים מרכיב חשוב יותר ויותר במערכת הבריאות. 

בשנת 2018, שוויו המוערך של שוק הבריאות בווייטנאם עמד על כ-17.4 מיליארד דולר. בהתאמה, ההוצאות לנפש צפויות 
להכפיל עצמן מ-170 דולר ב-2017 ל- 400 דולר בשנת 2027. 

National 
level

171 
hospitals

Provincial and 
municipal level
(63 provinces)

More than 
35,000 health 

clinics

Distric level
(708 districs)

More than 
39,000 

Pharmacies

Private healthcare organizations
(account for 11,762 hospitals beds - 4%)

Public healthcare organizations
(account for 280,213 hospitals beds - 96%)

	 Ministry of health
	 46 hospitals
	 2 health clinics
	 Medicaluniversities and colledges 
	 Research institutes

	 Provincial departments of health
	 411 hospitals
	 47 health clinics
	 Preventive centers
	 Middle-level medical schools and colledges

	 Distric offices of health
	 Distric health centers
	 629 hospitals
	 544 health clinics
	 18 regional maternity centers

	 11,101 communal health centers
	 99,981 village medical workers

Communal level
(11,616 communities)

בריאות דיגיטלית בעידן הקורונה
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שירותי בריאות ציבורית

בוייטנאם קיימת מערכת בריאות ציבורית ריכוזית ב-4 רמות: 
ארגוני בריאות לאומיים )בעיקר בערים המרכזיות האנוי 	 

והו צ'י מין(
מוסדות בריאות פרובינציאלים	 
מוסדות מחוזיים )כל פרובינציה מחולקת למחוזות(	 
תכניות בריאות בסיסיות בקהילה	 

כ-7.6% מבתי החולים הציבוריים בוייטנאם הם עצמאים 
כלכלית, מה שתורם להקטנת הוצאות הממשלה השנתיות 

על בריאות באופן משמעותי. 

שירותי בריאות פרטיים

וייטנאם נשלטת על ידי ארגוני  מערכת הבריאות של 
בריאות ציבוריים. עם זאת, בגלל עומס יתר בארגונים 
ציבוריים והגבלת המימון הממשלתי, מגזר הבריאות הפרטי 
זוכה כיום לתשומת לב רבה יותר. הממשלה מציגה מגוון 
תמריצי השקעה לסקטור הפרטי, כמו פטור ממס לארבע 
שנים והפחתת מס של 50% במהלך תשע השנים שלאחר 
מכן עבור נותני שירותי בריאות שהוקמו לאחרונה. כתוצאה 
מכך, מספר בתי החולים הפרטיים גדל במהירות לאורך 
השנים האחרונות, כשמרביתם עדיין מרוכזים בערים 
הגדולות. בנוסף, שירותי בריאות פרטיים רבים פונים 
בעיקר לאוכלוסייה הזרה ולתושבים המקומיים האמידים. 
חלק משירותי הטיפול הנפוצים שמוצעים בתחום הפרטי 
הם: טיפולי שיניים, אבחון רפואי, בדיקות שגרתיות והדמיה. 

Source: Commonwealth of Australia 2019

Number of hospitals in Vietnam 2011-2016

2011

1,040

133

2012

1,042

150

2013

1,069

167

2014

1,063

186

2015

1,071

207

2016

1,091

231

Public hospital Private hospital

Healthcare expenditure in 2016

Private Public

Total healthcare 
expenditure:
US$13.2 bn

50.5%

49.5%

No. per 10,000 population

Physicians
08

Hospital beds
28

Dentist
01

Nurses
12

מינהל סחר חוץ
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מכשור רפואי

עפ"י איגוד הציוד הרפואי של HCMC, בשנת 2017 וייטנאם 
הוציאה כ-1.1 מיליארד דולר על ייבוא ציוד רפואי, ובפרט 
על ציוד הדמיה לאבחון כמו רנטגן, אולטרסאונד, הדמיית 
תהודה מגנטית וסורקי טומוגרפיה ממוחשבת, כמו גם ציוד 
המשמש לניתוחים, אנדוסקופיה, עיקור, בדיקות וטיפול 

בפסולת רפואית. 

30% מתוך שווי  למעלה מ90% מהציוד מיובא, כאשר 
הייבוא הכולל הוא על ציוד הדמיה. המדינות מהן מיובא 
מרבית הציוד הן: יפן, גרמניה, ארה"ב, סין וסינגפור, המהוות 
55% מכלל יבוא הציוד הרפואי בוייטנאם. בינתיים, מפעלים 
מקומיים המורשים ע"י משרד הבריאות, אשר מספרם כיום 

עומד על כ-50, מהווים רק כ-10% מנתח השוק המקומי.

Medical device market, US $ (2011-2021)

Medical equipment market structure, 2014-19f
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בריאות דיגיטלית

וייטנאם נמצאת במצב אידיאלי לאמץ פתרונות בריאות 
דיגיטליים, עם הנתונים הבאים:

60% מאוכלוסיית וייטנאם הם בטווח הגילאים שבין -25	 
54, אוכלוסייה צעירה אשר מאמצת במהירות טכנולוגיות 

חדשות. 
מספר המשתמשים בפייסבוק בווייטנאם הגיע לכ-37 	 

מיליון בשנת 2017, וצפוי לעלות לכדי 44 מיליון עד סוף 
שנת 2020, מה שממקם את וייטנאם במקום השביעי 

בעולם.
וייטנאמיות מבלות ברשת בממוצע כשבע שעות ביממה, 	 

כשלוש מתוכן במכשיר הנייד. 
שיעור החדירה של טלפונים ניידים עומד על 130% וצומח 	 

במהירות. שיעור הבעלות על טלפונים חכמים עומד על 
40% וגם הוא נוסק.

חדירת האינטרנט עומדת על כ-67%, עם צמיחה שנתית 	 
של כ-28%, בין הגבוהות באזור. ממשלת וייטנאם פרסמה 
מדיניות לבניית התשתית לטכנולוגיות תקשורת )ICT( של 

 .ICT המדינה, כמו גם תמיכה בפיתוח שירותי
G4, G5, המעידים על 	  95% ממשקי הבית עם רשת 

התפתחות מהירה בטכנולוגיית התקשורת הסלולרית. 
תשתית הטכנולוגיה של המדינה מתקדמת לעבר שירותים 	 

מבוססי ענן, ויוצרת הזדמנויות לפיתוח פתרונות חדשניים 
ומשתלמים בכדי לספק שירותי בריאות. 

שקלול הגורמים הללו מהווה בסיס טוב לשירותי בריאות 
משולבים בווייטנאם ונראה כי דיגיטליזציה של תיעוד 

היסטוריה רפואית הוא תהליך בלתי נמנע. 

תמורות בסקטור הרפואי בוייטנאם בעקבות 
משבר הקורונה

במהלך התפרצות המגיפה, הורגשה עלייה משמעותית 
בביקוש לציוד למניעת התפשטות המגיפה, כגון: מדחומים 
לבדיקת טמפרטורה מרחוק או בשליטה ידנית, מכונות 

הנשמה, מכונות רנטגן ניידות, מוניטורים, ערכות בדיקה, 
חומרי חיטוי וכדומה. לצד זאת, מחלת הקורונה הביאה 
לתמורה בהתנהלותם ותפקודם של האזרחים לעבר שירותים 
מקוונים כגון למידה מקוונת, מכירות מקוונות, קניות מקוונות, 
ייעוץ בריאותי מקוון וכולי. שירותי הבריאות מציגים מגמה 
דומה. עד כה, הבדיקות והטיפול הרפואי התקיימו בעיקר 
בבתי החולים והמרפאות, אולם גישה זו השתנתה בהדרגה 
במהלך המגיפה, כאשר כיום באפשרותם של המטופלים 
לקבל ייעוץ רפואי דרך האינטרנט והאפליקציה מבלי שייאלצו 
להגיע פיזית למרפאה. לאור כך, ב22 ביוני 2020, אישר 
משרד הבריאות בוייטנאם פרויקט "בדיקה וטיפול מרחוק" 

לשנים 2020-2025.

 - וליצירת קשר  נוסף על השוק המקומי  למידע 
הנציגות הכלכלית של משרד הכלכלה והתעשייה 

.Vietnam@israeltrade.gov.il :בוייטנאם

מקורות:

• https://drive.google.com/file/d/1Elc2zrP-0mHR7TLQxtaciUHYGoemiJtk/view?usp=sharing
• http://www.ukabc.org.uk/wp-content/uploads/2019/04/Sector-Briefing-Healthcare-In-Vietnam-2019.pdf
• http://bdg-vietnam.com/de/about/news/details/items/vietnam-medical-device-industry-facts-figures-andopportunities/
•  https://english.vietnamnet.vn/fms/society/207749/vietnam-suffers-nursing-home-shortage-as-demand rises.html
• https://vietnam.unfpa.org/en/publications/viet-nam-midwifery-report
• https://www.worldbank.org/en/country/vietnam/overview
•  http://country.eiu.com/vietnam
• https://www.pwc.com/vn/en/advisory/deals/assets/the-vietnamese-healthcare-industry-moving-to-next-levelpwc-vietnam-en.pdf
•  http://en.nhandan.com.vn/society/health/item/6276802-all-vietnamese-to-have-electronic-health-records-by2019.html
• https://www.export.gov/article?id=VietnamHealthcare
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בריאות דיגיטלית בסין
הזדמנויות עסקיות בימי פוסט קורונה בסין

התפשטות מגפת COVID-19 בסין גרמה לרוב העסקים 
להפסקת קווי הייצור ולעצירה כמעט מוחלטת של הכלכלה 
באופן זמני. אך בה בעת, היא יצרה צורך בפיתוחים חדשניים 
המתבססים על הידע מהעבר ובהתאמה לסטנדרטים 
גבוהים יותר התואמים את המציאות החדשה. תחום שירותי 
הבריאות הוא אחד מהתחומים שעבר את השינוי המהיר 
ביותר במלחמה במגיפה זו. מודל שירותי הבריאות בסין 
עבר שינוי מהקונספט המסורתי ונוצר מודל שירותי בריאות 
מקיף יותר ומתקדם יותר טכנולוגית ודיגיטלית. כך, בעוד 
שבתי חולים ומתקנים רפואיים שודרגו ושכללו את התפעול 
שלהם, שירותי רפואה מקוונים הפכו למנוע הצמיחה החדש 
של התחום. כיוצא בזה, שירותים מבוססי אינטרנט, לצד 
טכנולוגיות רפואיות מתקדמות, הם תחומים בהם הביקוש 

צפוי לעלות בצורה דרמטית בשנים הבאות.

בריאות דיגיטלית, 5G ובינה מלאכותית

תחום שירותי הבריאות בסין צפוי לעבור שינוי עצום כתוצאה 
מההתקדמות הדינמית של המדינה במדע וטכנולוגיה, 
בעיקר בתחום הדיגיטלי, טכנולוגיית 5G ובינה מלאכותית. 

במהלך המגיפה, טכנולוגיות מבוססות 5G וטיפול רפואי 
המבוסס בינה מלאכותית השפיעו על כל ההיבטים של 
מניעה וטיפול במגיפה. לדוגמא, בהיבט של אבחון מרחוק 
וטיפול, רשת 5G מספקת מהימנות גבוהה וזמני השהייה 
נמוכים בתשדורת של כמויות מידע אדירות, שפרצו את 
הגבלות האחסון. בנוסף, הבינה המלאכותית הופכת את 

אבחוני הרופאים לחסכוניים בזמן ויעילים יותר.

לצד פתיחת השוק החופשי ופתיחת יוזמות 
זרות, חברות זרות עם יתרון טכנולוגי יכולות 
לגלות פוטנציאל עליה בהזדמנויות עסקיות 

נרחבות בסין.

כיום, פלטפורמת ה"רופא הטוב" של סוכנות הביטוח 
Ping’an, Ali health ו-Baidu פיתחו מערכות עזר לאבחון 
וטיפול המופעלות ע"י בינה מלאכותית. באשר לטכנולוגיות 
ענן ממוחשב וביג דאטה: ענקיות בינה מלאכותית כמו 
 Huawei וגם ,Sensetime-ו iFLYTEK, Unisound, YITU
ושלוש מפעילות תקשורת גדולות נוספות מנסות לשלב 

בינה מלאכותית ו-5G בתעשייה הרפואית.

טיפול רפואי מקוון

מלבד השיטות המסורתיות למלחמה במגיפה, גישה חדשנית 
ומשלימה נכללה ברוב מערכות הבריאות בסין – טיפול 
 AliHealth רפואי מקוון. שחקנים מובילים בתעשייה, כגון
 ,Ping An פלטפורמת ה"רופא הטוב" של ,Alibaba מבית
ופלטפורמת WeDoctor של Tencent-backed, כולן הפכו 
למעורבות יותר באספקת ייעוץ ואבחון מקוונים, וכן גם ייעוץ 

פסיכולוגי בתקופת המגיפה. 

הכמות המצטברת של ביקורים בפלטפורמה האינטרנטית 
"הרופא הטוב" של Ping An, לדוגמא, הגיעה ליותר מ-1.1 
מיליארד ביקורים בין ה-20 לינואר עד ה-10 לפברואר, 

 .2020

בעקבות מדיניות הממשלה, מהפיכת הבינה המלאכותית 
והביג-דאטה, התחזקות מעמד הביניים והדרישה הגוברת 
לטיפול רפואי נגיש ואיכותי - הטיפול הרפואי המקוון צפוי 

לקבל חשיבות גדולה יותר. 

מדיניות הממשל

השינויים הדינאמיים בתחום החברתי-דמוגרפי בסין, כגון 
עליה באוכלוסייה המבוגרת ושיפור תנאי המחיה, לצד 
הדרישה הגוברת לטיפול רפואי נגיש ואיכותי, הובילו 
לרפורמות נרחבות במגזר הרפואי במדינה ופיתוח רפורמות 

אלה הפך למטרה אסטרטגית של הממשל. 

בריאות דיגיטלית בעידן הקורונה
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לצד זאת, נראה כי האתגרים בסין במגזר הרפואי רבים:
בעוד סין מהווה כ-22% מאוכלוסיית העולם, המשאבים 	 

רפואיים בה מהווים כ-2% משאר העולם.
מרבית המתקנים הרפואיים נמצאים בערים ואין מענה 	 

מספק לתושבי הכפרים. 
בתי החולים נותנים מענה לכלל הבעיות, כולל פציעות או 	 

מחלות קלות, דבר אשר יוצר עומס עצום על בתי החולים 
ומוביל לזמני המתנה ארוכים לטיפולים קלים ומורכבים 

כאחד.
בסין מעל ל-33,000 בתי חולים אך רק 7.6% מהם נותנים 	 

מענה ברמת איכות גבוהה, וכל השאר נעים בין דירוג 
בינוני או נמוך. כמו כן, בין בתי החולים אין תקשורת כלל.

ביולי 2019 הממשל הסיני שחרר תכנית פעולה ליוזמת 
בריאות 2030 בסין, המדגישה את תפקידם הבסיסי של 
שירותי הרפואה הציבוריים בקיום הפיתוח החברתי והכלכלי 

של המדינה. המסמך מהווה דרישת קדם עיקרית בהטמעה 
מוצלחת של הרפורמות בשירותי הבריאות והקלה בתנאים 
הרגולטוריים, על מנת לבסס תנאים נוחים לצמיחה עתידית 

של המגזר. 

2020, עקב התפרצות ה-COVID-19, ועדת  בפברואר 
הבריאות הלאומית בסין )ה-NHC( הוציאה הנחיות למניעה 
ושליטה במגיפה, המעודדות מוסדות רפואיים להשתמש 
בשירותי בריאות מקוונים במטרה להקל את הלחץ על בתי 
החולים והמרפאות המסורתיים. לצד פתיחת השוק החופשי 
ופתיחת יוזמות זרות, חברות זרות עם יתרון טכנולוגי יכולות 
לגלות פוטנציאל עליה בהזדמנויות עסקיות נרחבות בסין.

התפרצות ה-COVID-19 הפכה לזרז נוסף בשינוי המעמיק 
של המגזר הרפואי בסין. למרות שיכולות המדינה לספק 
פתרונות רפואיים מתקדמים וסיוע רפואי מקיף הועמדו 
למבחן, המגיפה הוכיחה שסין הצליחה להרחיב את 
הפוטנציאל שלה בתחום. היישום ההמוני של טיפול רפואי 
מקוון וטכנולוגיית בינה מלאכותית הצביעו על פוטנציאל 

לפיתוח נרחב של תעשיית הטיפול הרפואי במדינה. 

במהלך השנים 2018-2019 סין השקיעה עשרות מיליוני 
דולרים בחברות ישראליות בתחומי הבריאות ואין ספק 
ששיתוף הפעולה בין ישראל לסין בתחום הזה ילך ויתרחב: 
סין זקוקה לטכנולוגיות מתקדמות רלוונטיות הקיימות 

בישראל. 

משרד הכלכלה והתעשייה מפעיל 5 נספחויות כלכליות 
2 נספחויות כלכליות בבייגי'נג, )אחת מהן  ברחבי סין: 
וכן נספחויות  וציוד רפואי(  מתמחה בענייני רגולציה 

בגואנגז'ו, בצ'נגדו ובשנגחאי.

למידע נוסף על השוק המקומי וליצירת קשר - הנציגויות 
הכלכליות של משרד הכלכלה והתעשייה בסין:

Shanghai@israeltrade.gov.il :שנגחאי
Beijing@israeltrade.gov.il :בייג'ינג

Guangzhou@israeltrade.gov.il :גואנגז'ו
 Chengdu@israeltrade.gov.il :בצ'נגדו
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בריאות דיגיטלית בפולין
קורונה, עסקים ומה שביניהם

לפני שנתחיל בחדשות הטובות, עדכוני קורונה: נכון לסוף 
יולי, ישנם כ-43,402 חולי קורונה מאומתים בפולין. מספרי 
החולים עדיין בעלייה, והעקומה טרם השתטחה. הממוצע 
לשבוע האחרון )20-27 ביולי( הינו 431 חולים חדשים ביממה.

הכלכלה נפתחה לאיטה במסגרת "אסטרטגיית היציאה" של 
הממשלה הפולנית. השלבים הראשונים החלו בסוף אפריל, 
עם פתיחת הפארקים והתרת פעילות ספורט במקומות 
ציבוריים. בתחילת מאי נפתחו הגנים וחלק מהחנויות שלא 
הוגדרו כ"נותני שירותים חיוניים" בתחילת המשבר. באמצע 
מאי נפתחו חזרה מסעדות וקניונים. השלב האחרון של 
אסטרטגיית היציאה, הוחל בשבוע הראשון של יוני וכלל 
פתיחה של כלל מוסדות התרבות, בתי קולנוע, תיאטראות 

ומכוני כושר ויופי. 

באמצע יוני נפתחו השמיים, אך רק לטיסות פנימיות בפולין 
ולמדינות האיחוד האירופי, התנועה האווירית הייתה סגורה 
לטיסות בין-לאומיות עד סוף יוני וההגבלה ממשיכה לחול 
בפולין, אם כי ההנחיות של האיחוד האירופי חלות, ואלו 
מתעדכנות בהתאם למצב החולים המאומתים במדינות 
השונות, כך למשל מדינות "ירוקות" נוספות לרשימה 
שמאושרת לכניסה לגבולות הא"א. נכון לסוף יולי, אין טיסות 

מישראל לפולין.

למרות הקורונה ושינוי הגישה שהביאה עמה, הצלחנו לקדם 
בנספחות הכלכלית של משרד הכלכלה והתעשייה אירועים 
וירטואליים מוצלחים, שכללו השתתפות גבוהה ועניין רב של 
הקהל כאן. כך, בין היתר, תמכנו בשיתוף פעולה ממשלתי 
בנושאי סייבר, אשר היה ונשאר סקטור קריטי לפעילות, 

בימים כתיקונם וגם בימי משבר. 

אתגרי התקופה האחרונה הדגישו את החשיבות בניהול 
מערכות בריאות מתקדמות ואימוץ טכנולוגיות חדשות 
בתחום הטלמדיסין )רפואה מרחוק(. תחום הבריאות 
הדיגיטלית מהווה גם הוא פוטנציאל לחברות ישראליות 
חדשניות. השינויים בתפיסה הדיגיטלית בתחום הזה 

השינויים בתפיסה הדיגיטלית בתחום הזה 
בעקבות המשבר הנוכחי, הדגישו את הצורך 
בטכנולוגיות המשפרות את איכות החיים 
של האוכלוסייה המבוגרת וכן שירותי 

הרפואה מרחוק לקבוצה זו.

בעקבות המשבר הנוכחי, הדגישו את הצורך בטכנולוגיות 
המשפרות את איכות החיים של האוכלוסייה המבוגרת וכן 
שירותי הרפואה מרחוק לקבוצה זו. שירותים רפואיים בזמן 
המגפה אילצו את מפעילי בתי החולים, הקליניקות ואנשי 
הרפואה להתמודד עם אתגרים שלא הוצגו לפני כן ולכן 

השוק צריך חדשנות ישראלית ויצירתית בתחום. 

הנספחות הכלכלית עתידה לארגן סדרת וובינרים להסבר על 
שוק הבריאות הדיגיטלית, למידה על ההזדמנויות הקיימות 
כאן ומספר Do's and Don’ts כהכנה לחדירה לשוק הפולני. 

 - וליצירת קשר  נוסף על השוק המקומי  למידע 
הנציגות הכלכלית של משרד הכלכלה והתעשייה 

.Warsaw@israeltrade.gov.il :בפולין
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בריאות דיגיטלית בקניה
הזדמנויות עסקיות בתחום הבריאות הדיגיטלית

פי  בין תחומי המיקוד על  היא  הבריאות הדיגיטלית 
תוכנית ה"כלכלה הדיגיטלית" של ממשלת קניה. תשתית 
התקשורת טובה במדינה, קיומה של פתיחות לטכנולוגיות 
חדשות והצורך בפתרונות בתחום הבריאות לאזורים 
מרוחקים – כל אלה מסייעים בביצוע מספר רב של 

פרויקטים בתחום הבריאות הדיגיטלית. 

משרד הבריאות השיק את מדיניות e-Health הלאומית של 
קניה 2016 - 2030, שמטרתה להשיג את רמת הבריאות 
הגבוהה ביותר באמצעות הטמעה ושימוש בתקשורת. 
עם פתיחת מדיניות זו, קניה הייתה המדינה האפריקאית 
eHealth מקיפה מצד אחד,  היחידה עם אסטרטגיית 
והמדינה היחידה בעולם עם מחזור מכירות של מיליארד 
 mPesa דולר של תשלומי כסף וירטואלי באמצעות מערכת
אשר מאפשרים תשלום עבור שירותי בריאות גם באזורים 

מרוחקים. 

 ,)EMR( מכאן שטלה-רפואה, מערכות מידע לניהול בריאות
מערכות מידע לבתי חולים ו-eLearning זוכים לתשומת לב. 
מחקר של MarketResearch.com מציין שסקטור הבריאות 

הדיגיטלית יצמח באופן משמעותי עד 2024.

מערכת הבריאות הקנייתית נאבקת כיום בניהול הביקוש 
והעלויות לשירותי בריאות איכותיים כשהיא מתמודדת עם 
האתגר בהיעדר אנשי מקצוע בתחום שירותי הבריאות. 
מוסדות הבריאות של קניה סובלים מהפסדים כתוצאה 
מתהליכים ידניים אשר גוררים חוסר יעילות וטעויות. נוסיף 
לכך את השימוש הנרחב בטכנולוגיות סלולריות - ונקבל 

הזדמנות לחברות במרחב הבריאות הדיגיטלי. 

אחת ההזדמנויות הגדולות ביותר כיום 
יכולה להיות סביב בניית תשתיות הנחוצה 
להרחבת שירותי הטיפול המתקדם בקניה .

תתי התחומים המעניינים כוללים את הדברים 
הבאים:

ישנם כ-422 בתי חולים שפועלים כרגע בקניה. יותר 	 
מ-22 מהם מצוידים במתן שירותי טיפול משלים. רק 
4-5% מהמיטות מצוידות בטכנולוגיות לטיפול נמרץ. 

קיומו של מחסור בציוד לטיפול נמרץ הוא קריטי.

הכשרה מקצועית מרחוק	 

שיפור תהליכי הרכש בבתי חולים	 

גישה למידע רפואי רלוונטי ומהימן	 

פתרונות רפואיים לאנשי רפואה באזורים מרוחקים וללא 	 
הכשרה משלימה

 	)HMIS( ניהול מערכות מידע רפואיות

דוח של HospeTrack Hospital Intelligence קובע כי 
אחת ההזדמנויות הגדולות ביותר כיום יכולה להיות סביב 
בניית תשתיות הנחוצה להרחבת שירותי הטיפול המתקדם 
בקניה כגון מכונות הרדמה, חדרי ניתוח, מכונות הנשמה, 

.CT -ו MRI סורקי

אחד הגורמים החשובים בתחום הרפואי בקניה הם ארגונים 
לא ממשלתיים ה-NGOs. הארגונים הגדולים הם ברוב 
המקרים אוטונומיים. לאחר זיהוי הצורך ע"י הארגון, הם 
פונים לתעשייה למצוא את הפתרון האופטימלי והיישומי. 
מקורות המימון והיישום בשטח מנוהלים ע"י הארגון )בד"כ 

ע"י פניה תורמים(.

 - וליצירת קשר  נוסף על השוק המקומי  למידע 
הנציגות הכלכלית של משרד הכלכלה והתעשייה 

.Nairobi@israeltrade.gov.il :בקניה
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בריאות דיגיטלית בצ'ילה
טרנספורמציה דיגיטלית בעידן הקורונה – מקרה המבחן של צ'ילה

הסדר העולמי החדש שנוצר בתחילת מרץ הביא את כולנו 
לחיות במציאות חדשה וקשה אותה לא חווינו מעולם. 
צ'ילה נכנסה לסגר חלקי ב-23.3 שבמהלכו נסגרו ונפתחו 
לחליפין שכונות בסנטאיגו וכמה ערים במדינה בהתאם 
להתפרצות המחלה. בהמשך, בתחילת מאי, התפשטות 
המחלה במדינה החריפה וכיום ישנו סגר על רוב הערים 
במדינה. ניתן לומר כיום שמוקד המחלה נמצא בדרום 
אמריקה, וצ'ילה היא אחת הנפגעות המרכזיות ביחס של 
חולים למספר האזרחים במדינה. ניתן לזקוף זאת גם 
לזכות הבדיקות הרבות שנערכות בצ'ילה בניגוד למדינות 
השכנות. בפועל ספירת החולים והמתים משתנה לעיתים 
תכופות בשל שינויים במדיניות הממשלה וארגון הבריאות 

העולמי.

המדינה הקצתה משאבים רבים להילחם בקורונה: היא 
בנתה בתי חולים שדה והפנתה חולים מהבירה סנטיאגו 
למחוזות אחרים במדינה על מנת להקל על בתי החולים 
בעיר. בהמשך פוטר שר הבריאות בשל אמירות שמנותקות 
מהעם ובמקומו מונה שר בריאות חדש בעל רקע בתחום 
הרפואה. לצד זאת, על מנת לצאת מהבית צריך להצטייד 
באישור ומי שנתפס ללא אישור נקנס ואף ייתכן שיועמד 
לדין. בשבועות האחרונים המדינה מחלקת חבילות מזון 
עבור אזרחים שאין באפשרותם לקנות אוכל בשל המצב 

החמור.

הצ'ילנים ידועים בקרבתם הפיזית בעת מפגשים בין 
אנשים. המציאות החדשה מצריכה אותם לעשות שינויים 
רבים. ניתן לראות ברשתות החברתיות ובמדיה פרסום 
רב על דרכי מניעה להתפשטות המחלה ומתן דגש על 
מסכה ומרחק פיזי. ולמרות הכל - צ'ילה מתכוננת ליום 
שאחרי: ניתן לראות שקניונים עושים התאמות למצב 
החדש, בנייני משרדים משלטים את ההוראות החדשות 
והרשתות הקמעונאיות והחנויות הפרטיות עשו מעבר 
מהיר ביותר לקנייה מקוונת. שינויים מסוג זה מראים לנו 
כמה תחומים שבעבר היו "רדומים" יחסית, כמו קמעונאות 
דיגיטלית, מתפתחים במהירות בימים אלו. אחת מחברות 
הקמעונאות הגדולות במדינה דיווחה לאחרונה כי תוכנית 

סקטור נוסף בו אנו מזהים שינוי מהיר 
ודרסטי הוא בשוק הבריאות הדיגיטלית. 
והמרחקים  המדינה  של  אורכה  בגלל 
הגדולים בין המחוזות המרכזיים, תחום 
הבריאות הדיגיטלית התרכז בצ'ילה בעיקר 
בפתרונות טלמדיסין )רפואה מרחוק( וציוד 

פריפריאלי בנושא זה.
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הדיגיטציה שהייתה לה ל-2021 הושלמה תוך שלושה 
חודשים כדי לענות לביקושים. התפתחות השוק הדיגיטלי 
פותחת הזדמנויות רבות לחברות ישראליות להשתלב בשוק 
המקומי כספקי משנה לחברות הגדולות שפעילות בכל 
אמריקה הלטינית. המכירה של חברת קורנרשופ המקומית 
לאובר העלתה את תחום המשלוחים המותאמים לכותרות 
ויש עניין גובר ועלייה בשימוש בשירותים מסוג זה ברחבי 

המדינה.

סקטור נוסף בו אנו מזהים שינוי מהיר ודרסטי הוא בשוק 
הבריאות הדיגיטלית. בגלל אורכה של המדינה והמרחקים 
הגדולים בין המחוזות המרכזיים, תחום הבריאות הדיגיטלית 
התרכז בצ'ילה בעיקר בפתרונות טלמדיסין )רפואה מרחוק( 
וציוד פריפריאלי בנושא זה. בשבועות האחרונים אנו רואים 
התעוררות בסקטור הממשלתי והפרטי בנושאים שנוגעים 
ליותר חברות ישראליות, כדי לשפר את מערכת הבריאות 
המקומית. מכשירים שונים וחיישנים לאיסוף נתונים, 
כמו גם הטמעה של מערכות ניהול ודיגיטציה של תיקים 
רפואיים מתחילים לחלחל למערכת הבריאות. העובדה 
שמערכת הבריאות מפוצלת בין הסקטור הפרטי לציבורי 
מאפשרת שני ורטיקלים לחדירה של טכנולוגיות אלו. משבר 
הקורונה דוחף את השוק למציאת פתרונות לבעיות שלא 
נתקלו בהם בעבר והטכנולוגיות הישראליות בתחום יודעות 

לספק חלק משמעותי מהם.

אפיק נוסף שלצערנו נפתח כאן במדינה לאחר המהומות 
החברתיות באוקטובר 2019 הוא תחום הגנת המולדת 
והבטחון האישי. חודשי המהומות הורידו את הבטחון האישי 
של האנשים ברחבי המדינה ואת קרנה של המשטרה וניתן 
לראות זאת בדוחות הפשיעה הגואים ובעלייה בחומרת 
הפשעים המבוצעים. בתגובה לכך, רשויות מקומיות רבות 
מעלות את רמת ההגנה שהן מספקות לתושבים ומחפשות 
פתרונות הוליסטיים ונקודתיים לבעיות הבטחון השוטף 
שלהם. במקביל התעוררות הפלגים הילידיים בדרום 
המדינה גורמת להזרמת משאבים חריגה לתחום הבטחון 
הלאומי במחוזות הדרום ולהשקעה ממשלתית בציוד מיגון 
ולחימה שלא ראינו בעבר. במקביל תחום הסייבר ממשיך 
להתפתח והממשלה מסיימת את החקיקה בנושא בימים 
אלו. חברות פרטיות רבות החלו לפתח את היכולות שלהם 
בתחום וחלקן עושה זאת עם חברות ופתרונות ישראליים.

 - וליצירת קשר  נוסף על השוק המקומי  למידע 
הנציגות הכלכלית של משרד הכלכלה והתעשייה 

.Santiago@israeltrade.gov.il :בצ'ילה
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בריאות דיגיטלית ברומניה
עם היד על הדופק

שנת 2020 אמורה הייתה להיות שנת מפתח עבור מערכת 
הבריאות הרומנית: השנה בה עתידים הפערים בנגישות 
לקבלת טיפול רפואי להצטמצם, השירותים הרפואיים צפויים 
להתייעל ולהשתבח והמיכון הרפואי המיושן סוף כל סוף יזכה 
להתחדש. שלא במפתיע, 2020 שורטטה גם כשנת השיא 
ביישום האסטרטגיה הלאומית בתחום הבריאות – חמש שנים 
לאחר שתחום מדעי החיים הוגדר בעל "עדיפות לאומית" 
על ידי הממשל הרומני. אסטרטגיה לאומית זו זכתה לרוח 
גבית בדמות הקצאת משאבים כספיים ואנושיים משמעותיים 
על ידי הממשל הרומני ומוסדות פיננסיים בינלאומיים שונים 

לצורך שדרוג מערך בתי החולים הציבוריים במדינה. 

כך למשל, בשנת 2019 הוקצו 14.89 מיליארד ליי רומני 
)כ-3 מיליארד אירו( לתקציב משרד הבריאות הרומני – 
קפיצה נחשונית בהשוואה ל-9.19 מיליארד ליי )כ-1.9 
מיליארד אירו( בשנת 2018 )גם אם לוקחים בחשבון שחלק 
לא מבוטל מהסכום נועד לכיסוי גירעונות עבר(. המימון 
הבינלאומי של פרויקטים בתחום הבריאות עתיד היה אף הוא 
לקבל תנופה יוצאת דופן בנוף המקומי בשנת 2020: לשם 
השוואה, במהלך שנת 2019 תוקצבו פרויקטים בתחומי 
הבריאות על ידי הקרנות האירופיות בסך 15.3 מיליון ליי. 
בשנת 2020 הסכום הזה עתיד להכפיל עצמו כמעט פי 

עשרה: 150 מיליון ליי המהווים בגדר מענק. 

התפרצות מגפת הקורונה ברומניה וההכרזה בעקבותיה על 
"שעת חירום" במדינה, יצרו סיטואציה מורכבת בזירת הציוד 

ניתוב תקציבים לתחומי הבריאות, המודעות 
הגוברת בציבור והרצון לקבלת טיפול רפואי 
איכותי, מהיר ובטוח – מגדילים את הדרישה 
לציוד רפואי מתקדם, גם בתחומים שאינם 

משיקים ישירות להתמודדות עם הנגיף. 

הרפואי. עד לאותו שלב, שוק הציוד הרפואי ברומניה אופיין 
בתלות רבה ביבוא. למעשה, טרום עידן הקורונה למעלה 
מ-90% מכלל הציוד הרפואי במדינה היה מקורו ביבוא, 
לרוב מהשכנות האירופיות. העלייה בביקוש המקומי לצד 
הצורך לעמוד בתקני איכות אירופיים גרמו לשוק הזה – 
שגילגל למעלה מחצי מיליארד יורו בשנה – להוות מוקד 
פוטנציאל רווחי במיוחד עבור טכנולוגיות ופתרונות בתחום 
הציוד הרפואי. במרץ 2020 הגיעה מגפת הקורונה לרומניה 

ובמידה רבה טרפה את הקלפים מחדש. 

 התמודדות מערכת הבריאות ברומניה עם 
נגיף הקורונה

עם סגירת הגבולות ומטר איסורי היצוא בכל רחבי העולם, 
לצד הדרישה הפנימית הגוברת לציוד רפואי מסוג חדש, 
רומניה נאלצה להגיב ובמהירות. היבואן הממשלתי הרשמי 
של משרד הבריאות הרומני UNIFARM – מי שב-77 השנים 
האחרונות היה אמון על המטרה הלאומית לדאוג שלא יהא 
מחסור בציוד רפואי ופרמצבטי במדינה – נטל את המושכות. 
פעילויות רכש של מסכות, ביגוד מגן, ערכות בדיקה ומכונות 
הנשמה - בוצעו בהיקפים גדולים מאוד. במקביל, הוסבו 
מפעלים מקומיים )לרוב מפעלי טקסטיל וריהוט( לייצור 
מסכות וביגוד מגן וכן הוטל צו איסור יצוא של ציוד רפואי 

מרומניה שנאכף באופן הדוק ביותר. 

במרחב האזורי, מיצבה עצמה רומניה כשחקנית חשובה 
בזירת ההתמודדות עם הנגיף במדינות האיחוד האירופי: 
רומניה הייתה למדינה הראשונה באיחוד האירופי )אפריל 
2020( שהתנדבה לרכוש ולאכסן מלאי גדול של מאווררים, 
מסכות מיגון, חיסונים, בגדי מגן ומיכשור מגוון למעבדות – 
עבור האיחוד. 90% ממימון המלאי הרפואי תוקצב על ידי 
 Emergency( המועצה האירופית ואילו מרכז התיאום המיוחד
Response Coordination Center( הופקד לוודא שהציוד 
הרפואי יגיע למקומות במדינות האיחוד בהם זקוקים לו ביותר. 

בריאות דיגיטלית בעידן הקורונה
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ככל שנחשפו פרטים נוספים על הנגיף גברה ההבנה בזירה 
הרומנית כי לא די בשינוי מפת הייצור המקומי, אלא נדרשת 
התאמה למציאות החדשה שנכפתה. התאמה זו כרוכה 
בשילוב שינויים רגולטוריים עם הטמעה אינטנסיבית של 
טכנולוגיות בתחום הבריאות הדיגיטלית. בהקשר זה, אישרה 
ממשלת רומניה נקיטת שורה של צעדים בתחומי הבריאות 
שנועדו לצמצם את האינטראקציה שבין רופאים לבין חולים 
וכן בין הצוותים הרפואיים לבין עצמם. במילים אחרות, 
רומניה השלימה את מערך התמיכה למעבר לרפואה מרחוק. 

שורשיו של תהליך זה נטועים כבר באפריל 2019, אז 
החל ברומניה המעבר למתן מרשמים רפואיים אונליין. עם 
תחילת ההתפרצות, ביקש הממשל הרומני להשאיר חולים 
רבים )כרוניים ואחרים( בבית ולשמור על בריאותם ובריאות 
הציבור. לצורך זה, אושר גם שיתוף דיגיטלי של רשומות 
ומסמכים רפואיים, בכפוף למגבלות מסוימות ביחס לייעוץ 
רפואי מרחוק. כיום, מספר חודשים לאחר מכן ועם המעבר 
ממצב "חירום" למצב "כוננות", הפך השימוש בפתרונות 
של "רפואה מרחוק" נפוץ יותר ויותר הן במגזר הפרטי והן 
במגזר הציבורי. מוסדות רפואיים רבים מציעים כיום שלל 
קליניקות וירטואליות, שירותי וידאו צ'אט ושיחות ועידה ללא 
עלות. זאת, כחלק מהניסיון לתמרץ אי הגעה פיזית למוסד 

הרפואי לצורך קבלת טיפול. 

צורך זה, ראוי לציין, נובע גם מהרצון להגן על הצוות הרפואי. 
התפרצות הנגיף הפנתה זרקור למאפיינים מסוימים של 
הסגל הרפואי ולהשלכות תופעת "בריחת המוחות" עמה 
מתמודדת רומניה. עזיבתם של אנשי צוות רפואי, לרוב 
בשלב מוקדם בקריירה, למערב אירופה על רקע ההצטרפות 
לאיחוד והבדלי התגמול הכספי – יצרה מצוקת כוח אדם 
והעלתה את הגיל הממוצע של הצוות הרפואי. הדבר מורגש 
במיוחד בתחומי הטיפול הנמרץ ורפואת המשפחה, שם חלק 

לא מבוטל מהצוות מצוי בקבוצת סיכון לנגיף. 

הזדמנויות בתחום הציוד הרפואי והבריאות 
הדיגיטלית 

לצד צעדים פיסקליים שננקטו בידי הממשל המקומי )בשווי 
3.5% מהתמ"ג(, ניתוב תקציבים למערכת הבריאות, סבסוד 
הלוואות, הקטנת שיעורי הריבית לעסקים קטנים ובינוניים 
וכיוב', זכתה רומניה למענק בסך 35 מיליארד יורו מהאיחוד 
האירופי. זהו המענק השישי בגודלו שניתן למדינה, כחלק 
מתכנית ההתאוששות הכללית של האיחוד )העומדת על 
סך 750 מיליארד יורו(. האיחוד האירופי אף מעמיד לרשות 
רומניה הלוואות ומעטפות מימון נדיבות ובתנאים נוחים 

לצורך התמודדות עם הנגיף. 

תקציבים אלה מייצרים חלון הזדמנויות עבור חברות 
ישראליות המספקות פתרונות הקשורים להתמודדות עם 
נגיף הקורונה. בהקשר זה, ישנו צורך ייחודי בפתרונות של 

רפואה מרחוק )טלמדיסין(. 

משיחות תכופות שאנו, בנספחות הכלכלית של משרד 
הכלכלה והתעשייה, עורכים עם בתי חולים ציבוריים 
וקליניקות פרטיות, מצטיירת התמונה הבאה: ניתוב תקציבים 
לתחומי הבריאות, המודעות הגוברת בציבור והרצון לקבלת 
טיפול רפואי איכותי, מהיר ובטוח – מגדילים את הדרישה 
לציוד רפואי מתקדם, גם בתחומים שאינם משיקים ישירות 
להתמודדות עם הנגיף. בהקשר זה, יזמנו שורה של פעילויות 
וירטואליות בשיתוף מנהלי בתי חולים )ציבוריים ופרטיים(, 
מפיצים מקומיים ואינטגרטורים. האופי הדינמי של תחום 
הרכש בעידן הקורונה, הביא ליצירתם של חיבורים יפים 
בין חברות ישראליות לבין גורמים מובילים בשוק הבריאות 

המקומי שכבר תורגמו לסיפורי הצלחה. 

 - וליצירת קשר  נוסף על השוק המקומי  למידע 
הנציגות הכלכלית של משרד הכלכלה והתעשייה 
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