
MED ABOUT INNOVATION
MED about Innovation הוא מגזין למקדמי חדשנות בתחום הבריאות שרוצים לחשוב, לשנות, להעז 

ולהשפיע על תחום הבריאות באמצעות חדשנות ויזמות.

בשבוע שעבר התקיימה וועידת הדורות הבאים של The Marker. יעל אופיר מנהלת תחום הבריאות 
מהתחום.  מומחים  לצד  אותי'  תציל  'רובוט  בפאנל  השתתפה  לחדשנות,  הישראלי  במכון  הדיגיטלית 

בפינת 'בדיקת דופק' אשתף אתכם בתובנות שעלו מהפאנל.
למניעה  רוברט, קרדיולוג,  מנהל המכון  פרופ' קלמפנר  ראיינו החודש את  'רפואה פרסונלית'  בפינת 
ושיקום חולי לב בשיבא ומנהל המרכז הישראלי למחקרי לב וכלי דם. הוא מאמין שטכנולוגיה יכולה 
ולצמצם את השחיקה של הצוות הרפואי.  לשנות באופן דרמטי את האיכות והבטיחות של הרפואה 
הסטארטאפ שנבחר החודש לתת את ה-Elavetor Pitch  שלו הוא Bat Call - שמפתח אמצעי אבחון 
אקוסטיים, שמזהים מחלות ריאה, מחלות לב, בעיות עורקים ועוד, באמצעים זולים פשוטים ומהירים. 
דר' דורון אדלר, מנכ"ל הסטארטאפ, מספר על הרעיון שנולד תוך צפייה בסרט של נשיונאל ג'יאוגרפיק, 
על ההערכות הביורוקרטית לפני כניסה לפיילוט בארגון בריאות ועל הרגע שבו הדגימו את הטכנולוגיה 
שלהם למשקיע ואבחנו אצלו מחלת ריאה, שלא היתה מתגלה בשום אמצעי אחר ובשלב כל כך מוקדם.

מתי ולמה נכנסת לתחום החדשנות? 
אהבה לטכנולוגיה מתוכה צמחה אמונה שהטכנולוגיה יכולה לשנות באופן דרמטי את האיכות והבטיחות 
יומי עם אנשים  יום  של הרפואה תוך צמצום שחיקה של הצוות הרפואי. בנוסף, התחום מאפשר מגע 

מוכשרים, יוזמים ונמרצים שרוצים לשנות את העולם.
 

תאר את אחד האתגרים בתחומך שנעשתה בו התקדמות טכנולוגית משמעותית? 
לאחרונה, הצלחנו להדגים יעילות ובטיחות של תוכנית שיקום מרחוק במטופלים לאחר אוטם שריר הלב 
או ניתוח לב ולקבל אישור לטופס 17 ברמה לאומית. בתוכנית מספר רכיבים של חדשנות כולל תקשורת 
מאובטחת עם אפליקציה המותקנת על הטלפון החכם של המטופל, חיבור לסנסורים מגוונים כולל שעוני 
דופק, מכשירים למדידת לחץ דם, סוכר ומשקל, ושאלונים שונים )תסמינים, איכות חיים, מצב רוח וכדומה(. 
במקביל אנחנו פעילים במעל 15 פרויקטים שונים של חיזוי תוצאים קליניים בכלים של בינה מלאכותית 

כאשר התוצאות הראשוניות מעודדות מאד.
 

מה ההחלטה הכי חשובה בקריירה שלך? 
בתחומים  למים  לקפוץ  מידית,  או תמורה  מוגדר  ללא תפקיד  גם  ניהולית  אחריות  לחשוש מלקחת  לא 

שאתה מאמין ולא לחשוש לאתגר את המערכת.
 

טיפ לניהול אפקטיבי של הזמן? 
לקצר ישיבות לחצי שעה כאשר מראש יש יעדים רשומים, לשמוע הרצאות ברכב ובחדר כושר ולהיעזר 

באנשים טובים להקלת העומס.
 

מה הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה מגיע בבוקר לעבודה? 
בודק תוכנית יומית ורשימה של משימות פתוחות.

 
מה הדבר שאתה הכי אוהב בעבודה שלך?

להפגש עם ממציאים, לשמוע רעיונות חדשים ולהצליח להנגיש רעיון לתוך תהליך קליני מורכב. כשגם 
הצוות הרפואי מרוצה וגם המטופל אתה יודע שכנראה הפרויקט יפרח. אני נהנה להיות מעורב בתהליך 
הכולל של תכנון מחקר משלביו הראשונים, קביעת יעדים מדידים, שילוב בפעילות קלינית ולבסוף לאחר 

ההתערבות, ניתוח תוצאות ותכנון השלב הבא.
 

אתגר איתו אתה מתמודד בקידום חדשנות: 
התחשבות  תוך  השונות  במחלקות  פעילות  של  העמוס  יום  ביום  חדשנות  בתחום  קליני  מחקר  שילוב 
יש אתגר משמעותי בהתאמת  כן,  כמו  ומובהקת.  תוצאה משמעותית  להשיג  מנת  על  עבודה  בתהליכי 

תהליכי עבודה בארגון גדול לתהליך AGILE של תכנון פיתוח ובדיקה בסבבים קצרים. 

אם לא היית בתחום הבריאות מה היית עושה? 
מחקר ופיתוח  בתחום טכנולוגי.

בדיקת דופק
 האם הרובוט יחליף את הרופא?

תובנות מועידת הדורות הבאים
THE MARKER של 

רפואה פרסונלית
פרופ׳ קלמפנר רוברט

 קרדיולוג, מנהל המכון למניעה 
ושיקום חולי לב בשיבא

ELEVATOR PITCH  
BAT CALL

על הטכנולוגיה שפיתחה
לזיהוי מחלות ריאה, 

מחלות לב ועוד

רפואה פרסונלית

ELEVATOR PITCH

פרופ׳ קלמפנר רוברט, קרדיולוג,

מנהל המכון למניעה ושיקום חולי לב בשיבא ומנהל 
המרכז הישראלי למחקרי לב וכלי דם.

מה המוצר שלכם ואיך נולד הרעיון?
לפני כמה שנים שודר סרט של נשיונאל ג'יאוגרפיק שבו נראו מאות אלפי עטלפים עפים ממנהרה בגשם 
סוחף. כולם נעו במהירות ובו זמנית ולא איבדו את דרכם וגם לא התנגשו זה בזה. עבורי זה היה רגע של 

הברקה שגרם לי לייסד חברה חדשה.
הבנתי שעטלפים מצליחים לנווט גם במזג אוויר סופתי, כלומר בתערובת של מים ואוויר. אנחנו משתמשים 
 INFRA-SOUND בפיזיקה של הטכנולוגיה הזו, מוסיפים עליה נדבך משמעתי של קולות גוף האדם תת-שמע
באופן המזכיר את הגישה שבה עטלפים מוצאים את הדרך ביום ובלילה. זהו בסיס הטכנולוגיה של חברת בת 
קול. BAT CALL מפתחת אמצעי אבחון אקוסטיים, שמזהים מחלות ריאה, מחלות לב, בעיות עורקים ועוד, 
באמצעים זולים פשוטים ומהירים. הטכנולוגיה של החברה מאפשרת להקליט את קולות גוף האדם, למרות 
שמעל 50% מהם נמצאים בטווח התת-שמע. אנחנו לוקחים אינפורמציית סאונד שאוזן אנושית לא מסוגלת 
לשמוע באופן רגיל - ו'מתרגמים' אותה, כמו שמצלמת IR עושה לצילומים שבוצעו בתנאים של חוסר מוחלט 
באור. הטכנולוגיה שפיתחה החברה משתמשת בלימוד עמוק )DEEP LEARNING( המושתת על בסיס נתונים 
נרחב )BIG-DATA(. היא מקטלגת את קולות חלל בית החזה שנאספו מחולים שונים, לפי ה'חתימת קול 
ויזואלית' שלהם ומסוגלת לנתח ולסווג אותם לפי המחלות השונות במידת דיוק של מעל 90%. עד היום נאספו 

מעל 10,000 הקלטות בבת קול,  מתוכן 75% של חולי ריאות, והשאר של אנשים בריאים.

היקף הגיוסים?
עד היום גייסה החברה 5 מיליון דולר מהיזמים, ממשקיעים פרטיים ומרשות החדשנות.

האם התחלתם לעשות פיילוטים עם ארגוני בריאות?
התחלנו לעבוד עם מספר מרכזים רפואיים כמו רמבם, בילינסון, כרמל, ונהריה, וכעת אנחנו נערכים לפעילות 

עם אחד מארגוני הבריאות בארץ. במקביל החברה נערכת לביצוע ניסויים דומים גם בחו"ל.

איך זה עובד?
העבודה בפיילוט טובה ובמקרים רבים מצוינת, אבל רמת התהליכים הבירוקרטיים היא פשוט בלתי סבירה 
- רמת האישורים לביצוע פיילוט מהסוג הזה, דומה לרמת האישורים הנדרשים לביצוע ניתוחי לב פולשניים 

מוגזמת ומקשה על האפשרות לקידום הרפואה בארץ ובעולם.
בצד החיובי, בפיילוטים אספנו אלפי דגימות של קולות ריאה ויצרנו את המאגר הגדול ביותר בעולם של 
קולות ריאה. ההישג המרשים הזה הוא הבסיס שמאפשר לנו לבצע ניתוח של קולות הריאה לאבחן מחלות, 

ואף לזהות החמרות במצבו של חולה כרוני.

מה הטעות הכי גדולה שעשיתם ואיך התגברתם עליה?
העבודה מול בתי החולים והשגת אישורים לניסויים קליניים הם חלק קשה והכרחי בעבודה שלנו. קבלת 
האישורים לתחילת הניסויים ברמב"ם ובמכון הריאה של בית החולים כרמל ארכה כשנה. הצוות שלנו הוא 
בעל נסיון של עשרות שנים בפיתוח והשקה של מוצרים רפואיים, ומעולם לא נתקלנו בחומות בירוקרטיות 
כל כך גבוהות. נוצר מצב בו היה לנו מוצר מוכן הרבה לפני שהייתה לנו אפשרות להתחיל להתנסות בו בבתי 
החולים. הדבר יצר עיכוב גדול בלוחות הזמנים. כעת אנו נערכים הרבה זמן מראש לביצוע מחקרים וניסויים 

קליניים.

רגע משמעותי בחיי סטארטאפ
הרגע, אולי המשמעותי ביותר היה במסגרת הדגמה של המוצר מול אחד המשקיעים איתו נפגשנו. מדובר 
באדם מבוגר שחי בחו"ל והגיע לארץ עם רעייתו שעבדה שנים רבות בבית חולים רמב"ם. לאחר שהדגמנו את 
המערכת רעייתו ביקשה שיבצע בדיקה דומה על עצמו. מדובר באדם שמעשן כמה סיגרים בשבוע במשך 
שנים רבות ובמהלך הבדיקה התגלו תסמינים של תחילת COPD. לאחר הבדיקה אותו משקיע החל להתמודד 
עם  מחלתו, שהגילוי המוקדם שלה לא היה מתאפשר אחרת.  העובדה שכל הצוות זכה לראות ולהבין את 

יתרונותיה של הטכנולוגיה היוותה רגע מאוד משמעותי בחברה.

חוויה יוצאת דופן בחיי הסטארטאפ
השתתפנו בכנס ATS  שהוא כנס רופאי הריאות הגדול בעולם. הצגנו שם הדמיה ואבי טיפוס של המוצרים 
שלנו. במסגרת אחת ההדגמות של סטטוסקופ ממוחשב הכולל בתוכו צג שמאפשר לראות חתימה קולית של 
המחלות השונות, חתימה הכוללת גם את תחום התת-שמע, ניגש אלינו רופא בכיר שצפה בהדגמה, ואחרי זה 
קרא נרגש לקבוצה של רופאים לבוא ולראות את הטכנולוגיה. רק כשהגיעו לדוכן שלנו הבנו את המשמעות 
המיוחדת עבורם - זו קבוצה של רופאי ריאות חרשים. זו הפעם הראשונה שהם יכלו להשתמש באמצעי של 

הקשבה לקולות הגוף לצורך אבחוני. ההתרגשות שלהם הייתה גדולה, ושלנו על אחת כמה וכמה.

איפה תהיו בסוף 2019?
 )FDA( לנו לסיים את תהליכי האישורים הרגולטוריים  יאפשר  וזה  נמצאים  אנו  בו  הגיוס  נשלים את סבב 
ולהתחיל מכירות בסוף בשנה הקרובה. במקביל אנו נערכים למחקר קליני רב היקף ברחבי העולם, שתוצאות 

ראשונות ממנו יתקבלו לקראת סוף 2019.

BAT-CALL LTD שם חברה: בת-קול בע"מ
מספר עובדים: 15

מיקום: נשר, סמוך לצ'ק פוסט בחיפה
שנת הקמה: מאי 2016

שם ותפקיד העונה על השאלון:
דר' דורון אדלר,מנכ"ל

BeWell.il היא קהילת הבריאות הדיגיטלית של המכון הישראלי לחדשנות אשר פועלת במטרה 
לקדם התנסות והטמעה של טכנולוגיות חדשניות על ידי ארגוני הבריאות בארץ.

אתם מוזמנים להתעדכן ולקחת חלק בפעילות ובאירועים שלנו.

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

בדיקת דופק

בוועידת  אותי'  תציל  'רובוט  בפאנל  השתתפה   , במכון  דיגיטלית  בריאות  תחום  מנהלת  אופיר  יעל 
הדורות הבאים של THE MARKER לצד ד"ר נטלי בלוך, ראש המרכז לחדשנות בביה"ח שיבא, אסתי 
שלי, מנהלת החדשנות במשרד הבריאות ופרופ' רן בליצר, מנהל מכון כללית למחקר והמחלקה לתכנון 
מדיניות בריאות. הפאנל עסק בתועלות ובסכנות הטמונות בבינה מלאכותית בשירות הרפואה מהיבטים 

שונים. אז האם עלינו לשים את מבטחינו ברובוטים?   
הרובוט לא יציל אותנו וגם לא יחליף את הרופא, אבל כל חברי הפאנל מסכימים שאין דרך אחרת חוץ 
מאימוץ של חדשנות במערכת הבריאות. הטכנולוגיות כבר קיימות ואולי הן נמצאות בתעשיות אחרות, 
אבל הן כאן ולא צריך לשים את הפוקוס על טכנולוגיות העתיד. האתגר הוא לרתום ולהטמיע אותן 

במערכת הבריאות ובכך לייצר מערכת בריאות טובה יותר. 

לכתבה המלאה לחצו כאן 

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

א
אלמוני צר רגיל 

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

( )*^%$#!1234567890

א
אלמוני צר רגיל 

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

( )*^%$#!1234567890

https://mailchi.mp/israelinnovation/innovaitonenablers
https://mailchi.mp/israelinnovation/innovaitonenablers
https://www.themarker.com/news/health/1.7017843
https://www.themarker.com/news/health/1.7017843

