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-Patient -Centered Interactive Health Communication Technologies 
 

 מעיין אגמון פרופ'
 'אסמסטר , ג"פתששנה"ל 

 12:00-14:00  -תואר שני, יום רביעי
 

 :תאור הקורס
 

קורס זה יצייד את הסטודנטים בסקירה מקיפה ועדכנית של פיתוחים טכנולוגיים מוכוונים 
וריות הקשורות בפיתוח וניתוח אפקטיביות של טכנולוגיות אלו לקוח בתחום הבריאות. תיא

יוצגו וכן, תנותח כל טכנולוגיה מפרספקטיבה ביקורתית על פי עקרונות הטיפול מונחה ראיות 
EBP. 

 
 :מטרות הקורס

 
 הכרות עם המגמות המסתמנות בנושא טכנולוגיות מוכוונות לקוח בשירות הרפואה. .1
והפרקטיות של שימוש בטכנולוגיות בשירות הרפואה  טיתהתיאורזיהוי ההשלכות . 2

 והסיעוד.
קיום דיאלוג אינטרדיסיפלינארי המשלב שיקולים מקצועיים, אתים וכלכליים בניתוח . 3

 טכנולוגיות קיימות וטכנולוגיות עתידיות.
 

 :פורמט הקורס
 

סקירה צירת בכל שיעור תוצג טכנולוגיה תוך י . בזום במתכונת של סמינרהקורס יתקיים 
השנה לאור  . תיאוריות העשויות לסייע בהבנה וניתוח של פיתוחים טכנולוגיים שלמקיפה 

 תמשבר הקורונה, נתמקד בטכנולוגיות רלוונטיות לתקופה ונבחן פיתוחן של טכנולוגיו
 רפואיות לאור משברים בעבר. 

  
 :דרישות הקורס

 
 30%  ההגשת תרגיל תצפית על טכנולוג

  30% / פודקסטים  ושה מאמריםשלי סיכומהגשת 
 40% חדשה /טכנולוגיה סיכום וביקורת ספרות / סרט

 
 הסילבוס עשוי להשתנות בהתאם לקצב ההתקדמות בכתה.

  : 62/ 10 1 שעור 
 נגדיר מהי טכנולוגיה ומהן טכנולוגיות בריאותנושאי הקורס,  עלהקדמה וסקירה כללית 

 : 11/2  2 שיעור
 וגיתטכנולהמערכת שאפשרה צמיחה 

  מנהלת חדשנות המערך האונקולוגי איכילובהרצאת אורחת : גב' טלי שפר 
 האזנה:

: ברוכים הבאים למכונה : פודקאסט גבוהה גבוהה .1
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=28696 

 מניות: שוק הסטוריה של יאסט על ההפודק .2
https://open.spotify.com/episode/5OdOACOoBnVh3zxT0kyfV3 

 
 קריאה: 

https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=28696
https://open.spotify.com/episode/5OdOACOoBnVh3zxT0kyfV3
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 ולדות האנושות" מאת יובל נח הררי צור ת" קי 337-376ע"מ:  18 -ו 17פרק 
 :   9/11 3שיעור 

והאם  , על הבעיות הגדולות של העולם בכלל ושל עולם הרפואה בכללעל סוגים של בעיות
 ? את כולן ה לפתורנולוגיה יכולכט

 ה: קריא
מתוך "אימוץ חידושים ככוח מניע בהיסטוריה" מאת דוד יעקובסון הוצאת  2ו 1קריאת פרק 

 . 9-36רסלינג עמודים 
 מתוך הפוליטיקה של הטכנולוגיה מאת יובל דור, הוצאת מפה 8-23 ע״מ

 האזנה: 
https://www.sdgi.org.il/videos/%d7%95%d7%95%d7%91%d7%99%d7%a

-%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93-0%d7%a8
-%d7%9b%d7%93%d7%95%d7%a8-d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d%
-d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5%
-d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94%
/d7%90%d7%a7% 
 

 :16/11 4ר שעו
  Design Thinking –איך חושבים מהנדסים 

העקרונות העומדים ה עיצובית ונתנסה בפתרון בעיה תוך יישום מושג חשיבנכיר את ה
 בבסיס מודל זה. 

 
 קריאה:

  
 האזנה: 

 
&subcatid=23https://www.kan.org.il/Podcast/program.aspx?progId=2025

1 
 

 

        s it the answer to medicalI –Artificial Intelligent : 23/11  5 שיעור

?  challenges 

 ה:קריא

Miller, D. D., & Brown, E. W. (2018). Artificial intelligence in medical practice: the question to 
.133-(2), 129113 ,The American journal of medicine the answer?. 

., Locoro, A., & Banfi, G. (2018). Machine learning in orthopedics: a literature Cabitza, F
.6 ,Frontiers in bioengineering and biotechnology review. 

Sabet, N., Zand, R., Zhang, Y., & Abedi, V. (2019). Artificial intelligence -Noorbakhsh
.The American journal of medicine hcare.forms the future of healtanstr 

 האזנה:

41https://www.kan.org.il/Podcast/program.aspx?progId=2025&subcatid=
9 

 אורח פרופ׳ רחלי קיצוני הרצאת  – טיפול מרחוק: 30/11  - 6שיעור   

 

https://www.sdgi.org.il/videos/%d7%95%d7%95%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%a8-%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%9b%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%90%d7%a7/
https://www.sdgi.org.il/videos/%d7%95%d7%95%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%a8-%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%9b%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%90%d7%a7/
https://www.sdgi.org.il/videos/%d7%95%d7%95%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%a8-%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%9b%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%90%d7%a7/
https://www.sdgi.org.il/videos/%d7%95%d7%95%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%a8-%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%9b%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%90%d7%a7/
https://www.sdgi.org.il/videos/%d7%95%d7%95%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%a8-%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%9b%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%90%d7%a7/
https://www.sdgi.org.il/videos/%d7%95%d7%95%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%a8-%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%9b%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%90%d7%a7/
https://www.kan.org.il/Podcast/program.aspx?progId=2025&subcatid=231
https://www.kan.org.il/Podcast/program.aspx?progId=2025&subcatid=231
https://www.kan.org.il/Podcast/program.aspx?progId=2025&subcatid=419
https://www.kan.org.il/Podcast/program.aspx?progId=2025&subcatid=419
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 קריאה:

 

Loubani, K., Schreuer, N., & Kizony, R. (2022). Telerehabilitation for Managing 

Daily Participation among Breast Cancer Survivors during COVID-19: A Feasibility 

Study. Journal of Clinical Medicine, 11(4), 1022. 

 

 

 האזנה:

https://clalit.podbean.com/e/014/ 

 

? האם טכנולוגיה יכולה זה בכלל קשורמה  –אקלים ובריאות : משבר ה7/12  7 שיעור
 להציל אותנו? 

 קריאה:

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac2966 

 פחמן?  האם נצליח ללכודמאמר מהארץ: 

 האזנה:

000-14-8--https://podtail.com/podcast/33be8bb7/ 

-article-21/ty-11-https://www.haaretz.co.il/digital/podcast/2021
ed7f28d50000-af7f-d4cd-ed47-podcast/.premium/0000017f 

 

 מיקרוביוםמהפכת ה: 14/12  8שעור 

)מאמר  הדנ"א משפיע על המזון שאנו אוכלים. מתברר שהמזון משפיע עליו בחזרה קריאה:
 מהארץ מצורף( 

 האזנה: 
 מה הקקי שלך אומר עליך?

https://www.livazaria.co.il/podcast/podcast16/ 
 מבוא לחיידקים במערכת העיכול ומה ניתן ללמוד מהם-

https://www.biu.ac.il/podcast/9069 
 

 הםם ומה ניתן ללמוד מ/ סנסורי טכנולוגיות לבישות:  21/12 9שעור 

  one stepא מחברת ה אורחת : רתם שליטהרצא

 ריאה: ק

Mukhopadhyay, S. C. (2014). Wearable sensors for human activity monitoring: A 

review. IEEE sensors journal, 15(3), 1321-1330. 

Uddin, M. Z., Khaksar, W., & Torresen, J. (2018). Ambient sensors for elderly care 

https://podtail.com/podcast/33be8bb7/--8-14-000
https://www.haaretz.co.il/digital/podcast/2021-11-21/ty-article-podcast/.premium/0000017f-ed47-d4cd-af7f-ed7f28d50000
https://www.haaretz.co.il/digital/podcast/2021-11-21/ty-article-podcast/.premium/0000017f-ed47-d4cd-af7f-ed7f28d50000
https://www.livazaria.co.il/podcast/podcast16/
https://www.biu.ac.il/podcast/9069
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and independent living: a survey. Sensors, 18(7), 2027 

Tzemah - Shahar R and Agmon M (2021) Gait analysis using accelerometry data 

from a single smart phone: agreement and consistency between a smartphone 

application one step and gold-standard gait analysis system, Sensors 21(22) 10 

 

 : צפייה / האזנה

https://www.youtube.com/watch?v=geXnRykzqT8 

https://www.youtube.com/watch?v=s0sv3Kuurhw 

 

  התאמת מוצר מדף לשוק הרפואה: 28/12 10שעור 

From consumer product to medical device: lessons from two start-ups 

 –לצפייה 

1. Kinect for health 
0&ab_channel=BillCrounse-SuMdtLMQhttps://www.youtube.com/watch?v=n 

 הערכה תפקודית עם קינקט .2
zOv6Dg&ab_channel=MontrealNeurohttps://www.youtube.com/watch?v=ujD2v 

 מציאות מדומה לרפואה .3
https://www.youtube.com/watch?v=uCQU6g1J4HM&ab_channel=TECHIN5MINUTES 

 

  - הלקריא

1. Agmon m. A Pilot Study of Wii Fit Exergames to Improve Balance in Older Adults. 
Journal of Geriatric Physical Therapy: October/December 2011 - Volume 34 - Issue 4 
- p 161-167 doi: 0.1519/JPT.0b013e3182191d98 

2. Erik E. Stone. Automated health alerts from kinect-based in-home gait 
measurements. 2014 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering 
in Medicine and Biology Society. DOI: 10.1109/EMBC.2014.6944244 

3. C Pazzaglia. Comparison of virtual reality rehabilitation and conventional 
rehabilitation in Parkinson's disease: a randomised controlled trial. Physiotherapy. 
2020 Mar;106:36-42. doi: 10.1016/j.physio.2019.12.007.  

 

 טכנולוגיות לידה ופריון : /014 11שיעור 

 קריאה: 

Lockwood, G. M. (2011). Social egg freezing: the prospect of reproductive 

‘immortality’or a dangerous delusion?. Reproductive BioMedicine Online, 23(3), 334-

340. 

Shkedi-Rafid, S., & Hashiloni-Dolev, Y. (2011). Egg freezing for age-related fertility 

decline: preventive medicine or a further medicalization of reproduction? Analyzing 

the new Israeli policy. Fertility and sterility, 96(2), 291-294 

https://www.youtube.com/watch?v=geXnRykzqT8
https://www.youtube.com/watch?v=s0sv3Kuurhw
https://www.youtube.com/watch?v=nSuMdtLMQ-0&ab_channel=BillCrounse
https://www.youtube.com/watch?v=ujD2vzOv6Dg&ab_channel=MontrealNeuro
https://www.youtube.com/watch?v=uCQU6g1J4HM&ab_channel=TECHIN5MINUTES
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וך: מטעם בת 65-78רמלי ד' . "הפריות: הפוליטיקה של המשפחה הטבעית" עמ' כ-בירנבוים

 .18מס' 

 ה: יצפי

-https://he

-il.facebook.com/israelpopulationforum/videos/%D7%A2%D7%A8%D7%91

-D7%97%D7%93%D7%A9%

-D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA%

D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9F/%

/1945800769063535 

 

  הצגות סטודנטים וסיכום  : 12-13 שעור 

 

 

https://he-il.facebook.com/israelpopulationforum/videos/%D7%A2%D7%A8%D7%91-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9F/1945800769063535/
https://he-il.facebook.com/israelpopulationforum/videos/%D7%A2%D7%A8%D7%91-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9F/1945800769063535/
https://he-il.facebook.com/israelpopulationforum/videos/%D7%A2%D7%A8%D7%91-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9F/1945800769063535/
https://he-il.facebook.com/israelpopulationforum/videos/%D7%A2%D7%A8%D7%91-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9F/1945800769063535/
https://he-il.facebook.com/israelpopulationforum/videos/%D7%A2%D7%A8%D7%91-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9F/1945800769063535/
https://he-il.facebook.com/israelpopulationforum/videos/%D7%A2%D7%A8%D7%91-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9F/1945800769063535/

