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 מחקרים בנושא "רפואה מרחוק" קול קורא ל

 

מחקר  לקבלת הצעות מודיעים על  קול קורא, אגף בריאות דיגיטלית בשיתוף לשכת המדען  הראשי  של משרד הבריאות

 ברפואה מרחוק.

איכות, הנגישות הבמספר נתיבים וביניהם: שיפור  ולפעולמערכת הבריאות מעודד שיוויון במנוף  להוותיכולה רפואה מרחוק 

 דמוגרפיים. -פערים סוציוופערים הנובעים ממרחק גיאוגרפי, פערי אוריינות וצמצום 

ום השימוש המושכל לתמוך בקידום מחקר איכותי אשר יעזור לקיד ניםמעונייביחד עם המדען הראשי אגף בריאות דיגיטלית 

ההשלכות של שימוש ברפואה מרחוק על המטפלים ובחינת  ,ופערים במימוש אתגריםוהטמעת שירותי הרפואה מרחוק תוך זיהוי 

 והמטופלים במערכת הבריאות. 

 משני סוגים:מחקרים ימומנו , בקול הקורא הנוכחי

 מחקר בתחום הרפואה מרחוק נדרש בהםהנושאים  מיפויו בזיהוי שיסייעומחקרים . 1

  המחקרים הממומנים יכולים לכלול: סקירות ספרות, מיפוי פערים, חסרים ואתגרים במחקרים הקיימים בארץ

 . ובעולם

 בהם מומלץ לבצע מחקרים יישומיים לבחינת  שירותי רפואה ובריאות  תחומיםמחקרים אלו יוכלו להצביע על ה

 מרחוק ולהוות כלי עזר לארגוני הבריאות ומשרד הבריאות.

 :בבחירת ההצעות תינתן עדיפות לנושאים הבאים 

 לאוכלוסיות מגוונות(  ולל התאמה ושיפור הנגישות)כ מקצועות הבריאותלהרפואה ושיפור גישה לשירותי  .א

 (מעקב אחר מטופליםות הרפואה ושירותי הבריאות )מניעה, אבחון, טיפול ואיכ שיפור .ב

 השפעת השימוש ברפואה מרחוק על שחיקת מטפלים .ג

 של שירותי רפואה מרחוק  יבטים כלכליים וחברתייםה .ד

 מחקרל₪  50,000מנו כשמונה מחקרים בסכום  של עד ימו. 

  בישראל מחקרים שמטרתם להעריך תוכניות רפואה מרחוק קיימות. 2

 השגת התוצאות הטובות ביותר תוך ניצול מירבי של האמצעים() יעילותה, שימושמחקרים אשר מטרתם לבחון את ה 

 בישראל. של תוכניות רפואה מרחוק קיימות( שיפור השירות הקיים-אפקטיביות)והמועילות 

 שיפור  ,ותוצאי הבריאות הטיפולשיפור איכות היתר:  , ביןישקפו אשר להערכה המחקרים יכללו פרמטרים שונים

 .רצף הטיפול ויכולת המעקב אחר מטופלים ,הנגישות

  מחקרל₪  150,000ימומנו כארבעה מחקרים בסכום  של עד. 

 .תינתן עדיפות למחקרים אשר להם אישורי הלסינקי תקפים ככל שנדרש 

 קריטריונים

 מומחיות והתאמה לביצוע המחקר, פרסומים קודמים בעלי תרומה משמעותית והישגים אקדמיים נוספים. הוכיחעל החוקר/ת ל

 תינתן עדיפות למחקרים המדגימים שיתופי פעולה בין מרכזים.

 זכאות
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מוסדות מחקר אקדמיים  או מקבילים ממרכזים רפואיים,  מ  MD, PhD, DMD, DVM רופאים/ות וחוקרים/ות בעלי תואר

 המוכרים בארץ.

 ניתן להגיש בקשת מימון אחת בלבד ובכל מקרה לא יתאפשר כפל מימון.

 לא יינתן מימון ישיר לחברות מהתעשייה. אולםתעשייה במחקרים הממומנים, התתאפשר השתתפות 

 הגשת בקשות

 יש להגיש את הבקשות בטופס האלקטרוני  על פי ההנחיות:

https://www.health.gov.il/Subjects/research/Documents/instructions_electronic.pdf 

 יש לבחור בקול הקורא: "רפואה מרחוק". כמו כן, יש לשלוח עותק  חתום של הבקשה בדואר כפי שמפורט בהנחיות.

  

 השיפוטתהליך 

 . 17:00בשעה  15.11.2021 -לתאריך האת הבקשות יש להגיש עד 

 רק בקשות אשר תמצאנה מתאימות להנחיות הקול הקורא תועברנה להערכה על פי הקריטריונים שצוינו.

 .ייעודיתהשיפוט הבשלב הראשון יתבצע סינון לקביעת ההתאמה לקול הקורא ע"י ועדת 

 ראשוני, תישלחנה לשיפוט.בקשות שתעבורנה את שלב הסינון ה

רשאית לדחות בקשה בשלבי השיפוט השונים מנימוקים מדעיים או מנהליים או על בסיס של חוסר התאמה תהיה ועדת השיפוט 

 לקול הקורא.

 בעת שבה יחולקו המענקים. אגףועדת השיפוט תדרג את הבקשות בסדר יורד מהגבוה לנמוך ועל סמך התקציב שיעמוד לרשות ה

 וזה מחקרחתימת ח

 במועד הרלוונטי. האגףחתימת חוזה מחקר תתבצע בכפוף לזמינות התקציב אשר יעמוד לרשות 

לשכת המדען הראשי במשרד תוביל ותרכז את תהליך השיפוט של הצעות המחקר ותפקח על עמידה בתוכנית המחקר שאושרה, 

תקופתי בהתאם לביצוע ובהתאם לדוח מדעי וכספי בתום בין השאר ע"י דוחות התקדמות מדעיים וכספיים, ותאשר מימון כספי  

 המחקר.

 :אגף בריאות דיגיטליתנציגי בכל שאלה ניתן לפנות ל

 Oshrat.schneider@moh.gov.ilשניידר -אשרת עטר

 moh.gov.il@milman.Ranרן מילמן 

 המדען הראשי:לשכת או לנציגת 

 Irit.allon@moh.gov.ilעירית אלון ד"ר 

 ב ב ר כ ה ,

 ר עירית אלון "ד

  המחלקה למחקר רפואימנהלת 

mailto:Digital-Health@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/Subjects/research/Documents/instructions_electronic.pdf
mailto:Oshrat.schneider@moh.gov.il
mailto:Ran.milman@moh.gov.il
mailto:Irit.allon@moh.gov.il

