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ביג דטה אינפורמטיקה רפואית
מטופלים מתוחכמים

רפואה אישית

למידה לאורך החיים

לביצוע מבדק הבוחן את יכולותיכם להצלחה במאה ה־,21
חפשו את הקוד במדבקה שבסוף הספר והכנסו לאתר שלנו

אפליקציות רפואיות

להיות רופא במאה ה–21
מסע לחמש יבשות

יעוץ דיגיטלי

איילה ראובן-ללונג היא המייסדת של
 – EQ-ELמרכז לפיתוח של אינטליגנציה
רגשית בעסקים ובארגונים ,מרכז
מוביל בתחום הייעוץ הארגוני בכלל
והאינטליגנציה הרגשית בפרט.
במסגרת עבודתה היא מובילה תהליכי
שינוי אסטרטגיים בחברות לוקליות
וגלובליות בארץ ,מהשלב הדיאגנוסטי
של ניתוח האתגרים שעמם מתמודדים
הארגון ומנהליו ,דרך אבחון היכולות
הרכות של המנהלים ועד לבניית תכנית
אסטרטגית המותאמת לאתגרים אלו.
בארבע השנים האחרונות מלווה איילה
את המרכז הרפואי בני ציון בתהליך
אסטרטגי יחודי ,הן בארץ והן בעולם,
בהובלת הנהלת המרכז ומנהלו ,ד״ר
רופא .מטרתו של התהליך היא לפתח
את היכולות החשובות להצלחה במאה
ה־ ,21של כלל העובדים במרכז הרפואי:
רופאים ,אחיות ,אנשי אדמיניסטרציה
וכח עזר .תהליך זה ,בו מתעניינים כבר
בתי חולים שונים ברחבי העולם ,מעניק
למשתתפים בו את הכלים הנחוצים כדי
להעניק את הטיפול הראוי לכל מטופל
ומטופל בעולם משתנה ודינמי.

עולם הרפואה השתנה בעשורים האחרונים וימשיך להשתנות בעתיד בקצב
שקשה להתמודד אתו .את השינויים הרבים אני רואה הן כרופא והן כחוקר.
השינויים הבולטים החלו במהפכת המחקר במדעי החיים שהשתלבו בו חשיבה
ושיטות הבאות מן המדעים המדוייקים וממקצועות ההנדסה .ההתפתחויות
הטכנולוגיות ,כולל היכולות החישוביות ,הפכו לחלק בלתי נפרד ממקצוע
הרפואה בכל הרמות – במניעה ,בניבוי ,באבחון ובטיפול.
כיום ,על מנת שנוכל להיות מסוגלים להעניק לכל מטופל שלנו טיפול
שיהיה גם עם חמלה וגם מקצועי ,איכותי ,חדשני ומותאם אישית ,נצטרך
כולנו – כפרטים העוסקים במקצוע החשוב כל כך – לצאת למסע שלא
בהכרח יהיה באזור הנוחות שלנו .המטרה תהיה לנסות ולהגיע קרוב ככל
האפשר לדמות של “רופא שלם״ :רופא שהינו אוהב אדם ,משתמש חכם
בטכנולוגיות רפואיות ,העוסק גם במחקר וחדשנות ,בעל אינטליגנציה רגשית
גבוהה ,קלינאי ומורה מצויין המעורר השראה ,שילוב שיהפוך אותו למודל
לחיקוי במקצוע.
כדיקן הפקולטה לרפואה ,אני רואה חשיבות רבה ביציאה למסע זה שכן
הרפואה הוא מקצוע שולייתי ועד שאנחנו ,הרופאים המורים ,לא נעבור את
המסע בהצלחה – לא נוכל לסייע באופן מלא לסטודנטים שלנו להיות באמת
הרופאים של המחר.
ספר זה מציג בשפה פשוטה וזורמת את השינויים שמקצוענו עובר .כל אחד
מאתנו הרופאים יכול בקלות למצוא את עצמו בסיפור ולרכוש תובנות נוספות
לפיתוחו האישי והמקצועי.
פרופ׳ אליעזר שלו ,דיקן הפקולטה לרפואה ע״ש רפפורט בטכניון

ביו-רפואה

אמפתיה

פרופ׳ עופר נתיב ,הפקולטה לרפואה
של הטכניון ,מנהל המחלקה האורולוגית
במרכז הרפואי בני ציון

חזון

רפואה בקהילה

רובוטים

“ספר מעולה שפתח לי צוהר להבנת
השינויים הרבים שחלו בעולם הרפואה
המשתנה .איילה מציגה בבהירות
ובצורה מאוזנת את משנתה לגבי
התכונות והכישורים של הרופא האידאלי
במציאות החדשה שנוצרה .המסע
המתואר בספר מספק תובנות רבות
ויכול לסייע למנהלי המחלקות והיחידות
להוביל את הצוותים שלהם לתוך
הרפואה של המאה ה־ .21מומלץ בחום
לכל העוסקים בתחום.״

הספר להיות רופא במאה ה־ 21מציג באופן מקורי ויצירתי את המהפכה אותה
עובר עולם הרפואה בשנים האחרונות ותובנות משמעותיות להמשך הצלחתם
של רופאים בקריירה ובחיים בעשורים הבאים .יחד עם ליאור – רופא בכיר
מוכשר שסיים את לימודיו בפקולטה בהצטיינות וכולם ניבאו לו עתיד מזהיר,
אך אינו מצליח בעבודתו – עובר הקורא מסע אישי לחמש יבשות שיובילו אותו
להיות רופא מצליח – רופא הראוי למטופליו.
הספר מיועד לכל העוסקים בתחום הרפואה אשר רוצים להבין את
המפה החדשה שנוצרה בעולם הרפואה ואת היכולות החשובות להצלחתם
של רופאים בעולם זה.

טכנולוגיה

חמלה

מדע

יכולות קליניות

ספר זה מבוסס על תובנות מתהליך ייחודי של
ארבע שנים שבוצע במרכז הרפואי בני ציון בחיפה

עולם הרפואה השתנה וממשיך
להשתנות במהירות תחת עינינו.
הנהלות ארגוני הבריאות וחלק ניכר
מבעלי המקצוע בתחום רק מתחילים
להפנים את העובדה שכללי המשחק
משתנים .אילה ראובן-ללונג היטיבה
לסכם בספרה את מכלול השינויים
בעולם הרפואה ,את החסרים העיקריים
בהכשרת מנהיגות העתיד שלו ואת
ההכרח החד משמעי בפיתוח אישי
וארגוני של יכולות בתחום האינטליגנציה
הרגשית .הספר מוגש כסיפור אישי
מרתק ,קל לקריאה ,״קל לעיכול״ וקל
להזדהות המחדיר תובנות ואף מקנה
כלים לחשיבה ולפיתוח עצמי .מרתק!!

פרופ׳ חיים ביטרמן ,רופא ראשי לשעבר
של ״כללית״ והמנהל המיועד של
בית החולים באשדוד

“בכשרון ובחן רב ,ובדרך של סיפור
מרתק ,איילה מציירת בפשטות וללא
התנשאות את חזונה ואת המצפן
להצלחה לרופא בסביבה של עולם
מורכב המשתנה לנגד עיננו ,בקצב
בלתי־נתפס ,ועמוק אל תוך המאה
ה־ .21מתוך הכרה אישית מעשית,
אינטראקציה וצפייה רבת שנים
בתמורות המהירות בעולם הרפואה
והבריאות ,אני משוכנע כי העוסקים
בתחום ימצאו ערך רב בצעידה במסע
המתואר .בהירות הכתיבה עוזרת מאד
ומסקרנת .התובנות הרבות מאוגדות
ביחד לסיפור שלם וסוחף ומאפשרות
לעשות את הצעד הראשון ויותר לשינוי
תודעה והצלחה.״
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