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 תקציר
תרופות שנרכשו מאפשרת מעקב אחר תוקף האפליקציה 

 מציעה DMD אפליקציית .עם מרשם בבית מרקחת

 מאגר את לנהללו  לסייע ללקוח במטרה ייחודי שירות

 יצירת באמצעותפשוט ונוח  באופן הבייתי התרופות

 .וראוי לשימוש זמין מלאי ניהול מערכת

 הבעיה
אנו לרוב לא מוצאים את הזמן לעשות של שגרת היום יום, בעקבות עומס 

בדיקה  ותבארון לא עובר ותמצטבראשר תרופות הסדר בארון התרופות. 

חודשית על מנת להיפטר מתרופות שכבר לא בתוקף שעלולות לסכן את 

בריאותנו. מחקרים מראים שצריכת תרופות שלא בתוקף עקב שינוי 

כן, רבים -מסכנים את שלום ובריאות הציבור. כמו במבנה הכימי שלהן

 .מאיתנו רוכשים תרופות מבלי לברר אם התרופה קיימת בביתנו

 הפתרון
 התרופות מעקב"שנקרא קופות החולים קיימת של  לאפליקציה תוסף

 כל. הביתי התרופות סל וניהול מעקב ללקוחות קנהמ . תוסף זה"שלי

 ותסתנכרן הרפואי בתיק תתועד מהרוקח מרקחת בבית שתרכש תרופה

  תציג: אפליקציהה. האפליקציה עםבאופן ישיר 

 תוקף התרופה. .1

 התראה לפני פקיעת תוקפה. .2

 חידוש מרשמים ו/או סילוק התרופה מסל התרופות. .3

 

 הפתרוןתקציר 
 התרופות סלובקרה אחר  מעקב מאפשרתהאפליקציה 

 מצריכתשעלולים לנבוע  סיכוניםתוך מניעת כלל ה תייהבי

 צרכנות בנושא מודעותוכן הגברת ה תוקף פגות תרופות

  .נכונה

 השוק
 9-כ ותמונקופות החולים הגדולות בארץ  4השוק הינו 

ך חדירה לקופות החולים ונותני צרכנים ובהמש מיליון

השירותים הבריאותיים הגדולים בעולם, בפרט גרמניה 

כיום, קופות . אשר מערכת הבריאות שלהם זהה לישראל

 . תרופות תמכיר בעקבות ואחוזים סבסוד מקבלות החולים

 ואי תרופות שלגבוהה יותר  תחלופה ייצרשלנו מ הרעיון

 תוקפן. פגאשר  בתרופות שימוש

 ותהיה תגדל התרופות קניית תדירות, מכך כתוצאה

 .מטופליםה ביטחון את תגדיל גם וכך יציבה

לחברות  להתרחב שוק המטרה צפוי לטווח הארוך         

 על בקרהל כבסיס תשמשזו  פלטפורמה בינלאומיות.

 פג תרופות להחזיר לקוחות לעודד ניתןו תוקף פגי כמות

 במקומות רפואית לפסולת ייחודיות לעמדות תוקף

 .סביבתי אימפקט יתןדבר אשר . לכך ייעודיים

 התחרותי היתרון
אפליקצייה המתחרה הבולטת ביותר, הינה  נמצאים בחו"ל. המתחרים רוב

האפשרת פתרון ישיר ללקוח ולא דרך  "Turkish mobile appטורקית "

 קופת החולים.

אשר , טכנולוגית חדשנותו אוטומציהשאנו מציעים מאפשר  פתרוןה

 קיימים וגיוס פוטנציאליים. לקוחות שימורמעודדת 

 הצוות ודרכי תקשורת
 Sagita1985@gmail.com  - טיירי שגיא

 Elenasergeev2810@gmail.com  - סרגייב ילנה

 Nataliey@post.bgu.co.il  - איזנשטיין נטלי

 Jekad119@gmail.com  - דוברובינסקי יבגני

  Hanan.yosef@gmail.com-  יוסף חנן

 Nofar283@gmail.com  - תמם נופר

 המודל העסקי
. SAAS בשיטת חולים לקופות מכירת התוסף

ולאחר מכן להרחיבו התחלה כפיילוט במחוז בדרום 

ובהמשך חדירה לשוק הגרמני הזהה  לכלל הארץ.

 לארץ ולשווקים אירופאים ואמריקאים נוספים.


