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I DON’T ALWAYS GOOGE 
WHEN I’M SEEK 

BUT WHEN I DO 
I HAVE CANCER 

https://healthy.walla.co.il/item/3109959


רופאים רבים מכירים את התופעה שבה  

 מגיע 

 חולה שמשוכנע שהוא כבר איבחן את  

 רפואית שלו ההבעיה 

 וכל מה שהוא זקוק לו זה מרשם



 !אזהרה

עיון במידע 

אודות  

תופעות  

הלוואי  

עלול  

לגרום  

 לסחרחורת









 

 

 

 כאוסדר

 עולם מופרא 



 אקספוננציאליות
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 תאמלקי , סיגל

TLDR  





 שניות 30
 שניות 120 שניות 60 שניות 45



 מאמריםמיליון  17

 אלף מחקרים קליניים  700

 מסכמות  מיליון סקירות  1.8

מהם עמדו בקריטריונים של איכות   7%רק 

 המחקרשיטות 
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TMI 



 





 אקנה רכב את תקבעי תור לרופא אני







  -לילי מה את אומרת 

 ?    מה עושים עם כל המידע הזה

 קבוצת תמיכה  •

 מידע רפואי•

מידע כללי  , מידע אישי -אתרים של ארגוני בריאות•

 שירותים

 טכנולוגיות •







 מינון מדוייק  



 טיפול טבעי



 סיפור מהחיים





 ****על פי ההנחייה של 







  

ניהול המסע , על המצבבעלות 
 . הטיפולי

 ?למה זה חשוב
שלהם  התוצאות  -המחלה שמנהלים את אנשים 

 טובות יותר

שהם  לעשות לבין מה  יכוליםיש פער בין מה שאנשים 

 .כמטופלים עושים בפועל

 

 



הינו לשוחח עם  -המפתח להצלחה

 הרופא על מה שקראת 



  

 מה שרואים מכאן לא רואים משם

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נקודת מבט של המטפלים

•TMI - גם  למטפל 

 תרבות , גישות, אמונות -שונות אישית •

 שונות בתקשורת בין אישית  •

 צורך לנווט את המטופל •

 אין זמן בלתי מוגבל   –אילוצי מערכת •

 "או מעט להרבה, הרבה למעט"    

 לעולם משותף ומשתף -מעבר מעולם פטרנליסטי •

 שחיקה  •

 

 









Your doctor might be Googling you 
 
 

By Merle SpriggsMarch 31, 2017 



  ?אילו כלים עומדים לרשותנו







 

ת  /האם יש שאלות שהייתי שואל

 ?ה /ר גוגל ולא את הרופא"את ד



 מקורות מידע אונליין  

 .רלוונטיים ותורמים, חשובים

 אך כאשר עומדים בפני קבלת החלטה   

 בנוגע לבריאות יש לדון על כך עם הרופא

 



 פרדוקס המידע

 ?אז מה עושים עם כל המידע•

 ?מתי יותר מידי זה יותר מידי•

 ?איך יודעים שהמידע מקדם•

 ?האם יש מידע מזיק•



מה עושים עם כל כך הרבה מקורות 
 .... מידע
אחד מהם מידען   –חלוקת משימות במשפחה • 

 רפואי

 רפואיתחדשים מידענות תפקידים •



 שאלות שצריך לשאול 

 האם המקור מזוהה  1.

 האם ניתן לסמוך עליו2.

 מה מובטח באתר3.

 (?מעודכן)מתי זה נכתב 4.

 האם נסקר עי מומחים   –מהיכן המידע 5.

 האם האתר מוכר משהו 6.

 האם ניתן לתקשר עם הכותבים  7.

 לבדוק האם מידע או פרסום  8.

 

 









GPS לניהול המאבק במחלת הסרטן 
 מערכת מובנית ומותאמת אישית לניהול 

 וייעול הטיפול במחלת הסרטן
 



 קהילה חברתית של חולים ובני משפחותיהם

 קהילות משתמשים לפי סוג המחלה•

 חיבור ישיר לאחרים החולקים מניסיונם האישי  •

,  מפיגים חששות, מקבלים ונותנים טיפים•

 מקבלים מענה לשאלות מטרידות  

 י מומחים"קבלת יעוץ מקצועי ע•

 

 נשים 69%

 קרובי משפחה 28%

 בנות משפחה 74%מהם 

 בילונג



 חשדות

 ציטוטים חיוביים•

 הצגה של נתונים טובים בצורה קיצונית •

 יותר מדי טוב מכדי להיותא אמיתי•

 מכיל קישורים לאתרי מכירות  •

 אין מידע על מקורות •

 כולל רק תגובות חיוביות  •

 

 



 שימו לב  

דעות  , אנקדוטות, סיפורים

וטענות שאין להם ביסוס אינם  

זהים למידע אובייקטיבי מבוסס  

 ראיות 



IN GOD WE TRUST 

EVERYBODY ELSE, 
BRING DATA 



On Monday I do not want you to tell me how 
good it was 

I want you to tell me what you did differently 
Peter drucker 
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