
MED ABOUT INNOVATION
MED about Innovation הוא הניוזלטר למקדמי חדשנות בתחום הבריאות שרוצים לחשוב, 

לשנות, להעז ולהשפיע על תחום הבריאות באמצעות חדשנות ויזמות.

במסגרת הפעילות המשותפת שלנו עם המרכז הרפואי הלל יפה, פניתי לסגן מנהל המרכז 
הרפואי - ד"ר אלון נבט בבקשה לענות על השאלון שלנו בפינת רפואה פרסונלית ולשמחתי 

הוא נענה ברצון. מאוד מענין לשמוע על הדרך של מקדמי חדשנות בתפקידים השונים 
בארגוני הבריאות. מוזמנים לקרוא.

בפינת Elevator pitch תוכלו לשמוע מחברת דיא על הטכנולוגיה מבוססת בינה מלאכותית 
שפיתחו לצורך עיבוד תמונה ופענוח הדמיות אולטרסאונד.

ובפינת בדיקת דופק - השפעת החשיפה ל VR כטיפול בפוביות.

 רגע לפני, שתי הודעות קצרות ומרגשות:
 Heart of Innovation אני שמחה לעדכן אתכם כי החודש הושקה זירת חדשנות הלב

וכן יצא הקול הקורא במסגרת ה-Smart learning challenge של המרכז הרפואי בני ציון.

בדיקת דופק
VR

כאמצעי לטיפול בפוביות

רפואה פרסונלית
הכירו את ד״ר אלון נבט
סגן מנהל המרכז הרפואי

הלל יפה

ELEVATOR PITCH 
DIA

טכנולוגיה מבוססת בינה 
מלאכותית לעיבוד תמונה 

US ופענוח הדמיות

ISRAEL INNOVATION COLORS

Israel innovation institute palette includes 5 primary colors. yellow, pink, green, turquoise and dark peppar.
Israel innovation colorful pallet creates the strongest association and identity of the brand, while gray combination create the 

balance and depth to materials. The color that gets the largest volume is turquoise with a light gray background. 

FONT ENGLISH
MAIN FONT: FRUTIGER CONSENSED LT STD

OPTIONAL TITLE FONT: CLASSICAL GARAMOND BT

Israel innovation institute font is used in the logo, headlines, and for other common uses, 
in both print and web. 

iii uses 3 weights of frutiger LT: Condensed, bold and black. 
Optional font for Title is: Classical Garamond BT
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פונט בעברית - אלמוני צר במשקל רגיל ומשקל בולד
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מתי ולמה נכנסת לתחום החדשנות? 
סטודנט  כשהייתי  בבריאות.  וחומר  קל  תחום,  בכל  תפקיד  מכל  נפרד  בלתי  חלק  כיום  היא  חדשנות 
בפיתוח  השתתפתי  ילדים  כרופא  המוח,  מדעי  בתחום  חדשות  טכנולוגיות  ופיתוח  במחקר  השתתפתי 
פרוייקט ״רופא ילדים אונליין״ וכעת, בהנהלת בית החולים, אנחנו מקדמים ומטמיעים טכנולוגיות חדשות 

לכל רוחב הארגון.  
 

תאר את אחד האתגרים בתחומך שנעשתה בו התקדמות טכנולוגית משמעותית?
BI שמעבדות  הכנסת מערכות  עם  מדרגה בשנים האחרונות,  עבר קפיצת  החולים  בבתי  המידע  ניהול 
נתונים בזמן אמת ומשקפות מידע עדכני בצורה נוחה לשימוש. הודות למערכות אלה ניתן לקבל החלטות 

מושכלות יותר מבעבר ולהסתמך פחות על 'תחושות בטן'.
 

מה ההחלטה הכי חשובה בקריירה שלך?
ההחלטה להצטרף לתוכנית ״ענבר״ )עתודה ניהולית ברפואה( ולהעביר חלק ניכר מהקשב והעשייה לרמה 

המערכתית.
 

טיפ לניהול אפקטיבי של הזמן?
אני משתדל להיעזר בטכנולוגיה ככל האפשר לניצול יעיל של הזמן. לדוגמה, בעזרת אפליקציות להקראת 
מסמכים אני מאזין לדואר אלקטרוני וחומר מקצועי בזמן ביצוע פעילות המאפשרת האזנה אך לא קריאה, 

כמו נהיגה.
 

מה הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה מגיע בבוקר לעבודה?
בעידן  גם  השולחן  על  מה  משום  הנערמת  מהניירת  להיפטר  ומנסה  הלשכה  עובדי  את  לשלום  מברך 

הדיגיטלי. 
 

מה הדבר שאתה הכי אוהב בעבודה שלך?
היכולת להשפיע לטובה על חייהם של אנשים.

אתגר איתו אתה מתמודד בקידום חדשנות:
המאפשרת  אפליקציה  הבריאות  משרד  משיק  אלה  בימים  ההטמעה.  בשלב  הם  העיקריים  האתגרים 
למטופלים בחדר המיון לקבל מידע אינדיווידואלי אודות התחנה בה הם נמצאים ומיקומם בתור. האתגר 

הוא להשיג שיתוף פעולה של הצוות העמוס ממילא, בהזנת הנתונים הנדרשים למערכות המידע. 

אם לא היית בתחום הבריאות מה היית עושה?
אני מניח שהייתי עוסק במחקר.

רפואה פרסונלית

ד״ר אלון נבט

סגן מנהל המרכז הרפואי
הלל יפה

אנחנו ב-BeWell.il מסייעים לארגוני הבריאות להגדיר את אתגריהם הבוערים ומלווים אותם 

בתהליכי ההתנסות והטמעת הטכנולוגיות כמענה לאתגרים אלו.

אתם מוזמנים להתעדכן ולקחת חלק בפעילות ובאירועים שלנו - חפשו אותנו בפייסבוק

מעוניינים להמליץ על מקדמי חדשנות נוספים מהארגון בו אתם עובדים? לחצו כאן

ELEVATOR PITCH

מה המוצר שלכם ואיך נולד הרעיון?
מוצרי  אולטרסאונד.  הדמיות  לפענוח  תמונה  ועיבוד   )AI( מלכותית  בינה  מבוססת  טכנולוגיה  פיתחה  דיא 
החברה מסייעים לצוות הרפואי לפענח באופן מהיר ואוטומטי הדמיות אולטרסאונד. סט המוצרים הראשון 
במערכות  בשימוש  וכבר  רגולטורית  מאושר  הסט  )אקו-לב(.  האולטרסאונד-לב  בתחום  החברה הוא  של 

  .)GE )VSCAN אולטרסאונד דוגמא מכשיר האולטרסאונד הנייד של

הפתרון מתאים במיוחד לרפואת חירום בה מגיש העזרה הראשון עושה שימוש באולטרסאונד כגון בחדר 
מיון, טיפול נמרץ, מחלקות פנימיות או רפואת משפחה. ומתאים לשימוש ע"י צוות רפואי עם ניסיון מגוון 
בשימוש באולטרסאונד. שימוש באוטומציה וקבלת תוצאות אובייקטיביות הופך את האולטרסאונד לנגיש 
עבור כל איש צוות רפואי ומסייע לאנשי הצוות לקבל החלטות לגבי המשך הטיפול באופן אובייקטיבי, מיידי 

ויעיל.

כיום מתבצע פענוח תצלומי אולטרסאונד לב בעיקר באופן ידני וסובייקטיבי התלוי לרב בניסיון המשתמש. 
הרעיון נולד כשמייסדי החברה בהובלתה של גב' מיכל יעקבי שפיתחה את טכנולוגית החברה, יחד עם ד"ר 
ליאל מנהלת מחלקת אולטרסאונד לב בסורוקה, זיהו צורך הולך וגדל בניתוח אובייקטיבי, מהיר ועקבי של 

הדמיות האולטרסאונד.

היקף הגיוסים?
12 מיליון דולר

האם התחלתם לעשות פיילוטים עם ארגוני בריאות?
ניסויים קליניים בוצעו ומתבצעים בבית החולים בארץ כמו: סורוקה, שערי צדק, פוריה, אסותא ועוד ובבתי 

.)RUSH ,YALE…  MOUNT SINAI ,חולים נוספים ברחבי העולם )דוגמת

רגע משמעותי בסטארטאפ
קבלת אישור ה FDA בארה"ב וה-CE באירופה, חתימת הסכם עם GE HEALTHCARE לשילוב המוצר של 
דיא )LVIVO EF( במכשירי האולטרסאונד הנייד של GE והשקת מוצר LVIVO EF עם GE כמוצר ה AI הראשון 

בעולם במכשיר אולטרסאונד נייד.

חוויה יוצאת דופן בחיי הסטארטאפ?
נרשם רגע מרגש בדיא כאשר הצוות הגיע לביקור בבית חולים וראה את השימוש במוצרים שלנו בזמן אמת 
גם תגובות  והתרומה של המוצרים.  לגבי הצורך  ושמע את התגובות החמות מצד הרופאים  על מטופלים 
חיוביות ברשתות החברתיות ופניות יזומות מצד רופאים לביצוע מחקרים ושיתוף פעולה מחממות את הלב 

ונותנות את הכח להמשיך. 

איפה תהיו בסוף 2019?
החברה מתעדת להשיק מוצרים נוספים במהלך שנת 2019, להרחיב את בסיס הלקוחות והמשתמשים, להגדיל 

את הצוות, להגדיל את היקף המכירות ולהמשיך להוביל את התחום.

שם חברה: דיא ניתוח הדמיות בע"מ- בינה מלאכותית
AI- וניתוח אוטומטי של הדמיות אולטרסאונד        

מספר עובדים: 20
מיקום: ב״ש וארצות הברית

שנת הקמה: 2009
www.unipercare.com :אתר

בדיקת דופק

VR כאמצעי לטיפול בפוביות
פוביה היא אחת מהפרעות ההתנהגות השכיחה ביותר מבין הפרעות הנפש, אשר פוגעת בצורה 

משמעותית באיכות החיים של הלוקים בה.

פאניקה,  פוסט-טראומה,  חברתית,  )חרדה  חרדה  מהפרעות  רחב  למגוון  ויעיל  מקובל  טיפול 

)פוביות( הוא החשיפה לגורם המאיים אלא שעל פי רוב קיים קושי בהנגשת הטיפול למטופל 

במסגרת הפרקטיקה הקיימת בשיטת הטיפול המסורתית.

)VRET Virtual reality exposure therapy( נחקר במספר רב של מחקרים כטיפול במגוון הפרעות 

כמו חשיפה  מידה  יעיל באותה   VR ידי טכנולוגיות על  לגורם המאיים  חרדה, אך האם חשיפה 

פיזית?

בחינת  לצורך  מחקרים   13 סקר   ,2019 בינואר   ELSEVIER בעיתון  שפורסם  מטה-אנליזה  מחקר 

הטיפול  במסגרת  המאיים  לגורם  הפיזית  לחשיפה  או  לפלצבו  בהשוואה   VRTE של  היעילות 

 VRTE-ל זהה  יעילות  מראים  העולות מהמחקרים השונים שנעשו בתחום  המסורתי. המסקנות 

למול הטיפול הפיזי בהפרעות חרדה שונות.

קיימת חשיבות רבה לטכנולוגיות שביכולתן לספק כלים קליניים המוכחים קלינית מבחינת יעילות 

גאוגרפיות,  )מגבלות  נגישות  לחוסר  בדומה  המסורתי  בטיפול  הקיימים  פערים  לגשר  ויכולים 

מגבלות פיזיות( או חוסר היענות לטיפול המסורתי )בשל סטיגמות הקשורות לטיפול במרכזים 

פסיכיאטריים וכו'(.

כאן למאמר המלא לחץ 

BEWELL.IL COMMUNITY יש לכם מה לומר על זה? מוזמנים להגיב בקבוצת הפייסבוק שלנו
כמו כן, אם אתם פוגשים את האתגר הזה במסגרת תפקידכם בארגון ומחפשים לו מענה, 

כתבו לנו ואנו נסייע לכם במציאת טכנולוגיה מתאימה.

במסגרת תחרות האתגר שאנו מקדמים עם המרכז 
הלמידה  בתחום  האתגר  הוגדר  ציון  בני  הרפואי 
וההכשרה של הצוות הרפואי במטרה לייצר הכשרות 
הרפואי.  הצוות  עבור  וחדשניות  אינטרקטיביות 

לפרטים נוספים אתם מוזמנים להיכנס ללינק.

זירת הלב מתמקדת בתהליך השיקום הלבבי. יחד עם 
שותפי הזירה, המערך הקרדיו-וסקולארי של פוריה, 
האתגרים  הוגדרו  ועוד,   MindUp גארמין,  שח"ל, 
המשמעותיים בתחום השיקום וכעת אנחנו מחפשים 
אחר פתרונות טכנולוגים לצורך ניטור מדדים מרחוק, 
הטיפול  ניהול  נפשי,  לחץ  הפחתת  עישון,  הפסקת 
התרופתי,  אינטגרציה של מידע ועוד. אתם מוזמנים 

לקרוא עוד על התהליך ואתגרי הזירה בלינק. 

Heart of Innovation
Cardiac Rehabilitation Living Lab

The Smart Learning Challenge
Reinventing learning at Bnai-Zion

https://mailchi.mp/israelinnovation/innovaitonenablers
https://mailchi.mp/israelinnovation/innovaitonenablers
https://www.bewellil.org/bnai-zion-learning-challenge
https://www.bewellil.org/heart-of-innovation
https://www.facebook.com/groups/747489452111579/?ref=bookmarks
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0887618518302469

