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רפואה זה ריחוק: איך ייצא הענף מהניסוי
הכי גדול שנעשה על פעילות אנושית?

הרפואה עוברת מפץ בעקבות המגפה, והיא צפויה להשתנות מקצה לקצה.
הביקור אצל הרופא עשוי להיהפך לנחלת העבר, וההמתנה הממושכת לזיכרון

רחוק. האם הישראלים יגיבו בהיסטריה או דווקא ימתנו את צריכת שירותי
הבריאות שלהם? והאם רפואה מרחוק היא הפתרון לכשלי מערכת הבריאות?

משבר הקורונה מתפתח לנגד עינינו לאחד הניסויים הגדולים ביותר שנעשו על הפעילות
האנושית המודרנית, ונראה שאין תחום שהמגפה פסחה עליו ולא עשתה בו שמות. ואולם

מדובר לפני הכל במשבר בריאותי, וממנו נשלחו גלי ההדף אל הכלכלה, החברה
והתרבות. בעוד הצוותים הרפואיים עומדים בחזית והחוקרים משתתפים במרוץ אחרי

החיסון לנגיף, אפשר כבר לשאול איך ייראה עולם הרפואה ביום שאחרי.

השינוי המרכזי שחוללה המגפה הוא המעבר לצריכה של תכנים ושירותים באופן דיגיטלי.
הפעילות החברתית של מיליארדי אנשים הועתקה למעשה לרשת. בלית ברירה, עובדים

התחילו לעבוד מהבית, תלמידים עברו ללמידה מרחוק ומי שלא קנה אונליין עד כה, נאלץ
להתחיל לעשות זאת. אפילו הופעות חיות, שיעורי יוגה וטיפולים פסיכולוגיים עברו

לאינטרנט. המגמה הזאת לא פסחה כמובן על עולם הרפואה, ושירותי הרפואה מרחוק
קיבלו תנופה רצינית, שתשנה את האופן שבו אנו צורכים את שירותי הבריאות שלנו.

"כמו שיש תארוך של לפני הספירה ואחרי הספירה, כך גם אנחנו נדבר על עולם הרפואה
שאחרי המגפה, כי הוא הולך להשתנות לחלוטין", אומר פרופ' אברהם זיידמן, ראש

המחלקה למחשבים ומערכות מידע וחקר ביצועים באוניברסיטת רוצ'סטר שבניו יורק,
מומחה בפיתוח מערכות רפואה מרחוק.

רפואה מרחוק, או טלה־רפואה, מאפשרת לרופאים לאבחן ולטפל במטופלים ללא מפגש
פיזי, לייעץ להם ולהדריך אותם באמצעות שימוש ברפואה דיגיטלית, טכנולוגיות מידע,
אפליקציות ומכשירים ביתיים לניטור מדדים. מדובר בשוק עולמי שהלך וגדל עוד לפני

פרוץ המשבר, וההערכות היו כי הוא יגיע ל–130 מיליארד דולר ב–2025.

צו הבידוד והריחוק החברתי ברחבי העולם והחשש מהדבקה האיצו באופן דרסטי את את
שירותי הרפואה מרחוק. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אף הסיר בחודש שעבר מגבלות

רגולטוריות משירותי הרפואה מרחוק כדי להרחיבם וקרא למבוגרים להשתמש בשירותים
אלה ולהימנע מהגעה לבתי החולים. האם הביקור הפיזי אצל הרופא ייהפך לאירוע נדיר

כשהסערה תשכך?

זיידמן אומר כי "הציבור גילה את נפלאות הרפואה מרחוק בזמן המשבר, והתחום יקבל
תנופה אדירה. אנשים הסתייגו מהשירות הזה בעבר, מכיוון שהם אוהבים מגע עם הרופא
וחושבים שהטיפול יהיה פחות טוב מרחוק. הם חשבו שזאת רפואה סוג ב', אבל כעת הם

לומדים. הפחד שחילחל מחשיפה לאנשים אחרים ומהדבקה יוביל להעדפה של שירותי
רפואה מרחוק, גם מצד הצוותים הרפואיים".

 



שירותי הרפואה מרחוק אפקטיביים?

זיידמן: "יש סיפורי הצלחה מדהימים. במחקר שערכנו לפני כשש שנים על טיפול בחולי
פרקינסון גילינו שמצבם של חולים שטופלו מרחוק השתפר יותר ממצבם של חולים

שטופלו במפגש פיזי עם הרופאים. כל הביקורים צולמו, וכשרופא מצולם הוא עובד לפי
הספר ולא מחסיר אף בדיקה. במחקרים שלנו ראינו שהתפוקה של הרופאים עולה

ב–20%–30%, זמן הביקור מתקצר, שביעות רצון המטופלים נותרה זהה, וכך
האפקטיביות הרפואית של הטיפול".

מה גורם לשיפור בתפוקה?

"המפגשים המקוונים קצרים יותר מאשר ביקור פיזי אצל הרופא. אם הרופא יודע
שהמטופל נסע שעתיים כדי להגיע אליו, ואז חיכה עוד שעה בתור, הוא ירגיש מחויב

לפצות אותו על ההמתנה, וכל דקה נוספת שהבן אדם יושב אצל הרופא גורמת לעיכובים
לכל מי שממתין בחוץ. אפילו הוצאת החולה מהחדר היא תהליך פסיכולוגי — צריך לגרום

לבן אדם לקום, ואז הוא שואל שאלות נוספות כדי להספיק ברגע האחרון, ואז מתברר
שהוא שכח את הארנק בחדר וצריך להיכנס שוב. ברפואה מרחוק אומרים למטופל:

'נתקשר אליך בשעה שש, תהיה מוכן', והמפגש מסתיים בצורה מסודרת, בלי טקסים
שמאריכים את המפגש. החולה לא מרגיש שהוא צריך להספיק הכל עכשיו, מכיוון

שהשירות זמין יותר. לפי מחקרים שלנו, שביעות הרצון היתה גבוהה יותר בביקור של 20
דקות ברפואה מרחוק מאשר במפגש פנים אל פנים שארך חצי שעה.

"עם זאת, לרפואה מרחוק יש גם חסרונות, אפשר לפספס דברים. נניח למשל שהיציבה
של מטופל השתנתה, שהוא נהיה כפוף, או שאין לו שיווי משקל. אלה דברים שרופא

מנוסה מבחין בהם, אבל כשמטופל יושב מול מצלמה ומכוון אותה לגרון או לאוזן שלו,
הרופא עלול לפספס חלק מהתמונה הקלינית. כמו שיש תרופות מסוימות למחלות

מסוימות, גם טיפולי רפואה מרחוק צריך לפתח לכל מקרה לגופו. זו טעות חמורה לומר
שרפואה מרחוק היא פתרון גורף לכל דבר, בפירוש לא. יש דברים שלא רואים מרחוק".

כיצד ישפיע המעבר לרפואה מרחוק על השירות?

"מצד אחד זה ייצור תחרות בין בתי החולים, שכבר לא יהיה להם קהל שבוי של מטופלים
שגרים בסמוך אליהם. בתי חולים ייכנסו אחד לחצר של השני, והם יצטרכו להעלות את
הרמה שלהם. מצד שני, יש גם תופעה של תיירות רפואית אונליין, ורופא ישראלי עשוי

לשאול את עצמו: למה לי לפגוש מטופלים בישראל במשכורת של קופת חולים כשאני יכול
לטפל מרחוק באופן פרטי באנשים ברחבי העולם? זה קרה בסין: העשירים ברחבי

המדינה צרכו את שירותי הבריאות הטובים ביותר, שנמצאים בבייג'ין ובשנחאי, והתושבים
המקומיים התלוננו על כך שהרופאים לא זמינים. לכן חוקקו חוק שאסור לרופאים לתת

ייעוץ מחוץ לאזור המוניציפלי. כך שמצד אחד זה ישפר את התחרות, ומצד שני עלול לתת
עדיפות לבעלי אמצעים שיתחרו מרחוק על הרופאים הטובים ביותר בעולם, מה שיפגע

במקומיים שאינם יכולים להתחרות בהם".

ד"ר גיל צ'פניק, רופא ילדים במכבי שירותי בריאות וחבר בעמותת "מדעת", מסכים כי
תהליכי הרפואה מרחוק קיבלו תנופה בזמן המשבר, בהיעדר ברירה אחרת, אך הוא

תוהה אם יהיה להם ערך כשהמגפה תסתיים. "אני חושב שאין תחליף לביקור פיזי. עבור
רבים מאתנו, הרופאים, זה אילוץ: הרבה יותר קשה לי לדבר עם מטופל בטלפון, וזה

שוחק הרבה יותר. אני לא אהיה מוכן להמשיך בזה אם לא יהיה בזה צורך, וכך עוד הרבה
רופאים אחרים. אם נראה עכשיו שאפשר יהיה לעשות בעתיד את כל הרפואה דרך

הטלפון, אז זה לא הכיוון. זה כן יחזק את מערכות האונליין שיידרשו, זה יהיה בארגז
הכלים שלנו לשימוש עתידי — אבל לא כתחליף לרפואה האמיתית".



למה זה קשה יותר?

צ'פניק: "כשמגיע ילד עם חום גבוה למרפאה שלי, אני בודק לו את האוזן כדי לראות אם
יש לו דלקת אוזניים, אני מקשיב לו לריאות. אין לי את כל הדברים האלה מרחוק. ועם כל

הרצון הטוב והניסיונות לפתח אביזרים, אני לא בטוח עד כמה זה תחליף לרפואה
אמיתית. אבל אין ספק שזה עובר שכלול מואץ, ברגעים אלה, וזה ככל הנראה יישאר

אתנו. אם הייתי צריך לפגוש את כל החולים עם שיעול וחום בשבוע האחרון, יש סיכוי טוב
שהייתי נדבק ואז לא היה רופא זמין. מה גם שהרופאים בקהילה בישראל הם לא צעירים,

ונמצאים בקבוצת הסיכון".

הציבור הישראלי מפונק

הישראלים נהנים משירותי בריאות ציבוריים נגישים, יעילים וברמה גבוהה, והם צרכני
רפואה אדוקים. כיצד תשפיע טראומת הקורונה, שמעוררת חרדות גם בקרב מי שרחוקים

מאוד מהיפוכונדריה, על אופן צריכת שירותי הבריאות בישראל?

פרופ' דוד פסיג, עתידן וראש המחלקה לתקשורת מידע בחינוך וראש המעבדה למציאות
מדומה באוניברסיטת בר־אילן, אומר כי "אנשים התרגלו לצרוך רפואה בדרך מאוד לא

יעילה, במיוחד ברפואה הציבורית שנגישה לכל. יש הרבה דברים שאפשר לעשות מרחוק,
ויש הרבה דברים שכלל לא מצריכים טיפול. הזעזוע יגרום להתייעלות, בדרך הקשה: לא

התייעלות פיננסית, אלא בכלל בהגדרה של שירותי רפואה, החל ברפואה מונעת וכלה
בצמצום היקף הטיפולים. אנשים מקבלים כיום הרבה טיפולים מיותרים, הולכים יותר מדי

לרופאים, מעמיסים על המערכת בדברים קטנים, בלי סיבה. הבעיה היא לא המערכת,
אלא בני האדם. החברה תשנה את הפרדיגמה שלה לגבי רפואה".

זה לא יגרום לנו להיות אולטרה־היפוכונדרים מעתה והלאה?

פסיג: "להפך, הזמינות של שירותי הרפואה הפכה אותנו להיפוכונדרים. כשהזמינות
נמוכה יותר, כפי שקורה כעת, אנשים פחות צריכים טיפולים רפואיים, בן אדם יכול לטפל

בעצמו בבית, לא צריך רופא או בית חולים לכל דבר".

פרופ' שפרה שורץ, היסטוריונית של הרפואה, אומרת מנגד כי "הציבור בישראל נחשב
צרכן גדול של שירותי בריאות, כך שסביר להניח שהוא ימשיך לעשות זאת גם אחרי

המגפה". עם זאת, היא אומרת כי "המערכת תצטרך לנהל את הציבור אחרת: יותר ייעוץ
ואשפוז בית, מעקב והפעלת אחיות מומחיות, והגעה למיון ולבית חולים רק במקרה חירום

של ממש".

ד"ר זוהר רובינשטיין, פסיכולוג קליני וארגוני, ממקימי תוכנית המוסמך הרב־תחומית
לניהול מצבי חירום ואסון בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, אומר כי הישראלים

התרגלו לכך שיש להם את אחת ממערכות הבריאות הטובות ביותר בעולם, ולכן הם
מפונקים מהבחינה הזאת. הוא נזכר במלחמת המפרץ: "מדינה שלמה ישבה מאז מאחורי
ניילונים ואיזולירבנד, והיו מקרים בודדים בלבד של אנשים שהזריקו לעצמם אטרופין בלא

סיבה. אנחנו אמנם צרכני רפואה גדולים, אבל לא היפוכונדרים. יכול להיות שאנשים דווקא
יירגעו בתום המשבר, יקבלו פרופורציות, ואולי המגפה תשרת את המאבק בצריכת יתר

של שירותי בריאות ובנזקים שיוצרים אבחון וטיפול יתר".

הבסיס שעליו יושבת כל בריאות הציבור בישראל

כחודש לפני הבחירות האחרונות יצאה כחול לבן בקמפיין "תיק 5000", שבו נטען כי
בנימין נתניהו אחראי על מערכת הבריאות הקורסת, שגורמת למותם 5,000 איש מדי



שנה. אלא שהקמפיין כשל והתאדה מתודעת הציבור בזמן שכולם עסקו בתוכנית המאה
של טראמפ ובסוגיית הסיפוח. יש בכך כדי ללמד על מקומה של מערכת הבריאות

שנדחקת בדרך כלל מסדר היום הציבורי, הפוליטי והתקשורתי.

המשבר הנוכחי הציב את מערכת הבריאות בחזית, והוכיח את חשיבותה של מערכת
בריאות ציבורית שמגיבה במהירות וביעילות לאיומים. האם מקבלי ההחלטות ימשיכו
להזניח את מערכת הבריאות בתום המשבר, או שמדובר בנקודת אל־חזור ובכינון של

סדר עדיפויות חדש?

ד"ר בן הורוביץ, בוגר דוקטורט במדעי החיים מטעם מכון ויצמן ותואר שני במדעי הרפואה
מהטכניון, אומר כי אחרי ששמו את בריאות הציבור בצד וקיצצו בשירותיה, ניתן לראות

כעת את החשיבות העצומה שלה: "זה עמוד השדרה שעליו יושבת כל המערכת שאמורה
לטפל עכשיו בקורונה. נניח שיהיה חיסון בעוד שנה, ואני אופטימי, המדינה צריכה לדאוג
איכשהו שכולם יחוסנו, זה יושב בסוף על המערך הציבורי, אם לא של קופות החולים אז
של המדינה. המערך הזה הוא הבסיס והשלד שעליו יושבת כל בריאות הציבור בישראל,
וברגע שהמערך לא עובד מספיק טוב מבחינת תקציב וכוח האדם ומתנוון, אתה בבעיה.

צריך בסיס איתן וחזק".

אתה חושב שהמשבר יחולל את השינוי המיוחל?

הורוביץ: "אני מקווה, יותר מחושב, שהתפרצות כזאת תחזק או תמחיש את הצורך
במערך בריאות חזק. למה מקווה? כי חשבתי גם ככה אחרי משבר חיסוני השפעת לפני

כמה חודשים או התפרצות החצבת, ולא ממש קרה שום דבר. מגיע משבר אחר ושוכחים
מזה. אבל המגפה מוכיחה כמה זה חשוב. כמו שצריך צבא חזק לשעת מלחמה, כך צריך

מערך בריאות חזק בזמן מגפות ומשברים בריאותיים".

שורץ אומרת כי "המדינה תהיה חייבת להעלות את מס הבריאות, שאינו גבוה כיום. גם
העלאה של 1% במס תהיה משמעותית, כי זה כסף צבוע לבריאות ולא חלק מתקציב

ממשלתי שנתון לשליטת האוצר".

אחד הכלים להפחתת העומס במערכת הבריאות ולייעול שלה הוא חיזוק שירותי הרפואה
בקהילה. לדברי שורץ, "יש להרחיב את מערכת הרפואה בקהילה. כיום יחס החולים

לרופא בקהילה הוא גבוה מאוד, 1,200–1,600 איש לרופא, ומשך המפגש של חולה
ורופא בישראל הוא מהקצרים בעולם. ככל שיינתן זמן נוסף למפגשי רופא־חולה, ואיתור

הבעיות והמעקב הבריאותי ייעשו מוקדם יותר, יגיעו פחות חולים למיון והלחץ על בתי
החולים יקטן בהתאמה. יש לכך משמעות דרמטית על בריאות הציבור".

איך מחזקים את הרפואה בקהילה?

שורץ: "צריך לשפר את תנאי העבודה במרפאות בקהילה, ולמשוך אליהן רופאים. אם
רופא שיבחר לעבוד בקהילה יקבל אפשרות להוראה אקדמית ולמחקר, תנאי עבודה

טובים יותר ופחות לחוצים — מספרם של הרופאים שיפנו לקהילה יגדל, וגם הציבור יקבל
שירות טוב, מניעתי ואיכותי.

"בנוסף, יש להפעיל מוקדי חירום במרפאות הקהילה, במקום כל מיני מוקדי חירום פרטיים
שהוקמו בשנים האחרונות בגלל הלחץ הבלתי אפשרי בחדרי המיון. מיון קהילתי או מתן

שירות לאחר שעות העבודה במרפאה על ידי רופא תורן ואחות מומחית במסגרת
החברות בקופת החולים וכחלק מחוק ביטוח בריאות ממלכתי 'ימתן את העקומה', כמו

שאנחנו אומרים לגבי מגפות, ייתן שירות מהיר, מותאם, ויוריד לחץ מבתי החולים. 70%
מהפונים לחדרי מיון כלל אינם מאושפזים".



פרופ' יעל קשת, מומחית לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של בריאות ורפואה באקדמית גליל
מערבי, מקווה אף היא כי המשבר יביא להזרמת יותר כספים לתחום הבריאות. "כולם

אומרים 'העיקר הבריאות' וכל אחד רוצה את הטיפול המיטבי כשהוא חולה, אבל הבריאות
היתה די שולית בסדר היום הציבורי. עכשיו אכפת לנו רק מבריאות. עולם הרפואה עבר

לחזית, אבל הוא לא יישאר שם כשזה ייגמר. אף אחד מאתנו לא חסין לנגיף, אנחנו
מדביקים אחד את השני, ואנחנו יחד במשבר הזה, רקמה אנושית אחת רחבה, ואני מקווה
שייקחו ברצינות את הנושא של בריאות הציבור. לא יכול להיות שרק מי שיש לו כסף יקבל

טיפול. אולי יעברו עכשיו יותר משאבים לרפואה הציבורית ותהיה בלימה של תהליכי
ההפרטה".

הפנטזיות של מקבלי ההחלטות

עד כה, הרופאים והאחיות ויתר הצוותים הרפואיים הגיעו לכותרות רק בעת משברים,
מאבקים ושביתות שצצים אחת לכמה שנים, אך הם זוכים לעדנה כעת, מתוקף מקומם

בחזית המאבק במגפה.

צ'פניק אומר כי "אין ספק שהמשבר הזה גורם למקבלי ההחלטות להבין מהי החשיבות
של רופאים ואנשי בריאות בחיים שלנו, בחברה שלנו. הקורונה חושפת אנשים לעולם הזה

של הרפואה והביולוגיה. היינו מאוד מכוונים להיי־טק וטכנולוגיה. עכשיו פתאום מגלים
שהחזית היא הביולוגים, הווירולוגים, האימנולוגים ויתר המדענים שמנסים לפתח חיסון

ותרופה. מי שיפתח את החיסון ייתפש כגיבור, כמו שקרה לד"ר יונה סאלק, שפיתח חיסון
למגפת הפוליו בשנות ה–50. זה ימשוך אנשים לתחום הזה.

"שמעת את נפתלי בנט מדבר על חמש יחידות מתמטיקה אבל לא על חמש יחידות
ביולוגיה. למה? כי כיוונו את הנוער ללמוד מחשבים ומתמטיקה וללכת ליחידות

הטכנולוגיות, אבל אנחנו צריכים אנשים טובים גם בתחומי מדעי החיים, ואני חושב שזה
יקרה. הנה, אפילו הבן שלי יושב עכשיו ועושה קורס אונליין בווירולוגיה".

זיידמן אומר כי תחום המחלות הזיהומיות איבד מהיוקרה שלו, מכיוון שהיתה תחושה
שזהו נושא שיש לו פתרון, שהכל די תחת שליטה. "כל בית חולים החזיק כמה מומחים

למחלות זיהומיות, וההנחה היתה שאפשר להתגבר על הבעיות בנושא באמצעות
אנטיביוטיקה חזקה ושיטות בידוד סבירות. זה גם לא נחשב תחום יוקרתי מבחינת

הסטודנטים, והוא לא קיבל הרבה תקציבים. אבל עכשיו זה הולך להשתנות: הביקוש
למומחים למחלות זיהומיות יעלה ולא צפוי לרדת בזמן הקרוב. אבל יש מחסור, כי לא

הרבה התמחו בתחום הזה. יצטרכו לבנות מסלולים כדי להכשיר רופאים בתחומים האלה,
או להעביר מתחומים שיש בהם עודף לתחום המחלות הזיהומיות".

פרופ' יורם רייטר, דיקן הפקולטה לביולוגיה בטכניון, סבור כי "צריך למקד את המחקר
ולהבין מהם האיומים ואיפה נקודות התורפה במחקר האפידמיולוגי. אני חוקר סרטן,

חברות הפארמה והממשלות משקיעות מיליארדים על גבי מיליארדים במחקר סרטן, ואני
לא אומר שזה לא חשוב, אבל התקציבים צריכים ללכת גם לווירולוגיה. הרבה יותר

פופולרי להגיד שאני רוצה למגר את הסרטן, אם היית אומר לאנשים שצריך להשקיע גם
במחקר של מגפות ומחלות דלקתיות ובמחקר אימונולוגי, היו שואלים למה, אומרים שאין

בעיה כזאת. אולי עכשיו סדרי העדיפויות ישתנו".

המרוץ למציאת חיסון לנגיף ותרופה למחלה שהוא גורם נמצא כעת בעיצומו, וממשלות,
חברות ותורמים פרטיים שופכים מיליארדים בזמן שמספר החולים ממשיך לטפס.

האנושות התגייסה בשעת מצוקה, אך חלוקה נכונה יותר של התקציבים מבעוד מועד
והיערכות למצב חירום שכזה היתה עשויה להיות פתרון הרבה יעיל.



"רשויות הבריאות והמחקר סבלו מקיצוץ מתמשך בגלל סדרי עדיפויות שגויים", אומר
רייטר. לדבריו, "מקבלי ההחלטות צריכים שההשלכות של הקיצוצים האלה אינן

תיאורטיות, אלא יישומיות ויום־יומיות. מדענים התריעו במשך שנים על סכנה של
התפרצות של נגיף נוסף ממשפחת הקורונה, הם לא הופתעו בכלל, אבל אף אחד לא
הקשיב להם. התקציבים של מכוני הבריאות הלאומיים, ששולטים על תקציבי המחקר

הגדולים ביותר בארה"ב, קוצצו בצורה מטורפת. מקבלי ההחלטות לא מסוגלים להפריד
בין אמת מדעית לבין פנטזיות שהם ממציאים, וזה מוביל לקטסטרופות".

אילו פנטזיות?

רייטר: "נשיא ארה"ב אומר שהוא לא מאמין למדענים, ששינויי האקלים לא מתרחשים.
בעידן שבו אנשים לא מסוגלים להבדיל בין פייק ניוז לאמת, וכשאנשים מתחילים לפקפק
בעובדות מדעיות, הקהילה המדעית עומדת בפני בעיה רצינית: איך אנחנו משכנעים את

מקבלי ההחלטות שמה שאנחנו מדברים עליו הוא לא פנטזיה, אלא איום משמעותי.
אנשים לא שמים לב למה שלא נראה להם כאיום מיידי ומוחשי. היו מומחים שאמרו

שתהיה מגפה, אבל מקבלי ההחלטות והפקידים המקצועיים לא מסוגלים להבין את זה
כמונו, זה נראה להם כמו הפחדה, או שאנחנו מנותקים במגדל השן. אבל זה ממש לא

ככה, אנחנו לא מנותקים, אנחנו מבינים בצורה יותר ברורה את האיומים האלה".

אז זה הולך להשתנות כעת?

"אם טראמפ ייבחר בבחירות הקרובות, אתה תבין ששום דבר לא השתנה. אבל אם
האמריקאים יעיפו מכל המדרגות מישהו שאומר שמדע זה פייק ניוז — יכול להיות ששם

יתחיל השינוי".

רייטר אומר כי צריך לשנות את סדר העדיפויות, אך אין צורך לעשות מהפכות גדולות.
"אף אחד לא אומר שלא צריך להשקיע בביטחון, למשל, אבל צריך שלכל דבר יהיה

פרופורציות. צריך לבחון מחדש את היחס למערכת הבריאות, למדע. צריך להבין את
המשמעות של הרעבת מדינה מבחינת הרופאים, שאתה שולח חצי מהם ללמוד בחו"ל,

צריך להבין את הההשלכות של תקציבי המחקר שהם ברמה של גיחוך לעומת תקציבים
אחרים. תקציב המחקר של משרד הבריאות הוא בדיחה, ומשרד המדע לא מתעסק

במדע".

אחת ההשפעות של מצב החירום שיצרה המגפה היא האצה של המחקר ושיתוף פעולה
בינלאומי חסר תקדים. הורוביץ אומר כי "רואים זינוק עצום במהירות שבה האקדמיה

נרתמת לאירוע הזה. חוקרים משתפים את הקהילה האקדמית ברעיונות ותוצאות עוד
לפני שהם עברו ביקורת עמיתים, והדבר הזה מייצר רעיונות ופיתוחים שטסים קדימה

בקצב שלא נראה אף פעם בעולם, כולל שיתוף של רעיונות ופרוטוקולים ברשתות
החברתיות. תראה מה קורה בטוויטר: חוקרים מעלים קובץ גוגל דוקס ומשתפים מאמרים,

אחרים מגיבים, משתפים ברעיונות שלהם ומיישמים במעבדות".

ומה יקרה ביום שאחרי המגפה?

"לדעתי זה יימשך. נחשף עכשיו הכוח האדיר לשיתוף פעולה אקדמי מודרני, זה יצבור עוד
יותר תאוצה, לאנשים יהיה קשה לחזור אחורה, לחזור לנישה שלהם ולא לשתף. תהיה
פחות שמרנות אחרי שהוכח כמה מהר אפשר להתקדם בשיתוף פעולה. זו דרך נהדרת

לראות איך המוח האנושי הקולקטיבי מתקדם".


