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

להעז ולהשפיע על תחום הבריאות באמצעות חדשנות ויזמות.

בפינת הרפואה הפרסונלית תכירו את פרופ' ורדה שלו, מנהלת מכון קאהן-סגול-מכבי למחקר וחדשנות. 

בפינת Elevator pitch תכירן את חברת  TrainPain אשר פיתחה טכנולוגיה לטיפול בכאבים כרוניים. ובפינת בדיקת 

דופק צירפנו עבורכם סיכום של תכניות המימון הממשלתיות לקידום הטמעת טכנולוגיות בארגוני הבריאות. תהנו!

מתי ולמה נכנסת לתחום החדשנות? 
עוד מתחילת הקריירה התלבטתי רבות בין תחומי הרפואה לטכונלוגיה, לשניהם נמשכתי. לשמחתי, הייתה 
לי ההזדמנות לשלב בין השניים כאשר נסעתי לתת התמחות במדיקל אינפורמטיקס )אינפורמטיקה רפואית( 
באוניברסיטת ג'ונס הופקינס בארה"ב. מיד לאחר מכן הגעתי למכבי על מנת להקים בקופה את המחלקה 
הראשונה למדיקל אינפורמטיקס בארץ. למעשה הקמנו אז את התיק הרפואי הממוחשב הראשון שכלל גם 
מערכות חכמות של התראות לרופאים ורשמים רפואיים אשר ייעלו את הטיפול במבוטחים החולים במחלות 
הרפואיים,  לנתונים  שיש  העצום  הערך  של  מההבנה  וכתוצאה  במקביל  ועוד.  וסכרת  סרטן  כגון  כרוניות 
התחלנו לעסוק במחקר אפידימיולוגי על בסיס המידע ובשנים האחרונות גם במחקרי ביג דאטה שהתאפשרו 
בזכות כוח המיחשוב שהלך והתחזק, כמות, איכות וסוג הנתונים הזמינים לנו למחקר וכוח האדם המצוין שיש 

בישראל ובעולם בתחומי הטכנולוגיה והמחקר.

תארי את אחד האתגרים בתחומך שנעשתה בו התקדמות טכנולוגית משמעותית? הצלחה דיגיטלית?
לפני למעלה מעשור הגיע למרפאתי מטופל שאובחן בסרטן המעי הגס. האבחון קרה בשלב מאוחר כפי 
שקורה לעתים קרובות לצערנו בסרטן מסוג זה שהינו במקרים רבים אסימפטומטי. חיפשתי בבדיקות הדם 
אנמיה שמעידה לעיתים על דימום מפוליפ , סרטן. אבל עיון בבדיקות הדם השגרתיות שלו העלה כי רמות 
ההמוגלובין שלו נמצאות בתחום הנורמה אך החלו לרדת בתוך הנורמה כשלוש שנים טרם האבחנה. מחקר 
אפידימיולוגי שערכנו במכבי אישש את ההשערה. בשלב זה נוצר קשר עם חברת מדיאל, אשר מייסדיה 
עסקו בפיתוחים אלגוריתמים מורכבים בתחום האלגותריידינג. יצרנו שיתוף פעולה במסגרתו פותח אלגוריתם 
שביכולתו לחזות, אפילו באמצעות בדיקת דם שגרתית בודדת, סיכון גבוה לחולי בסרטן המעי הגס. לאחר 
שהוכחנו יעילות הפיתוח, הבאנו להטמעתו המלאה בקופה. עד היום ובתוך כשנתיים בלבד, אובחנו כבר 
למעלה מ-400 איש בזכות אותו אלגוריתם, חלקם עם גידול ורובם עם פוליפים שהוסרו טרם הפכו למסכני 

חיים. לפני כשנה, זכינו בפרס מנכ"ל משרד הבריאות על הפיתוח הזה. 

מה ההחלטה הכי חשובה בקריירה שלך? 
ראשית, להמשיך לשים דגש על פרקטיקה רפואית. אני ממשיכה לקבל מטופלים במרפאת מכבי בראש העין 
פעמיים בשבוע. המשך העבודה כרופאה ראשונית מאפשרת קשר ישיר למטופלים ומעבר לסיפוק הגדול 
ברפואה ובטיפול, היא מאפשרת הסתכלות גם על הפיתוחים והיישומים שאנחנו מובילים מנקודת המבט של 
המשתמש. שנית, ההחלטה ללכת עם המשיכה הטבעית שלי לשילוב בין רפואה ומיחשוב. אבל אולי הכי 
חשוב מהכל זו ההחלטה, לאחר שניהלתי את האגף לרפואה ראשונית, ללכת בניגוד לכל מסלול סביר בעיני 

הסביבה, להגשים חלום ולהקים מכון לביג דאטה. 

טיפ לניהול אפקטיבי של הזמן? 
להתמקד בעיקר ולהתכוונן לחזון. להבין את התמונה הגדולה ולהאציל סמכויות לאנשים מקצועיים שמחוברים 

לערכים ולחזון שלך ויחד עם זה להיות זמינה להם בכל עת. 

מה הדבר הראשון שאת עושה כשאת מגיעה בבוקר לעבודה? 
להבין  הדופק,  את  להרגיש  נהדרת  דרך  זו  לשלומם.  ולשאול  טוב  בוקר  לומר  במכון  האנשים  בין  עוברת 
היכן הבעיות ולסייע. אני מאמינה בתקשורת אישית צמודה עם השותפים שלנו ועם העובדים במכון. כמו 
שברפואה, אין תחליף לאינטראקציה האישית והפיזית עם הרופא למרות כל הכלים הוירטואלים,  כך גם 

בניהול הכלים הדיגיטליים יכולים לסייע ולכוון אך בסוף אין תחליף לקשר אישי וקרוב לאנשים שלך. 

מה הדבר שאת הכי אוהבת בעבודה שלך?
העבודה עם האנשים המובילים בתחומם. הן בתחומי הרפואה והן בתחומי המחקר, החדשנות והטכנולוגיה. 
אני זוכה לעבוד מדי יום עם עמיתים ועובדים מהמובילים בתחומים בישראל ובעולם ולומדת דברים חדשים 
כל העת.  מעבר לממד המקצועי, נוצרות חברויות עמוקות ואני מופתעת מכך שזה לא פוסק.  בכלל, כל יום 

כל כך שונה מקודמו- זו זכות גדולה. 

אתגר איתו את מתמודדת בקידום חדשנות:
מדינת  הרפואה.  בתחומי  חדשנות  של  מספקת  והטמעה  פיתוח  מאפשרת  אינה  כיום  בישראל  הרגולציה 
בפועל  אך  דיגיטלית,  ורפואה  אישית  מותאמת  רפואה  בתחומים של  דגש משמעותי  לשים  בחרה  ישראל 
אישור מחקרים לוקח זמן רב ואפילו שיתוף מידע בין ארגוני בריאות ומוסדות ממשלתיים לצרכי טיפול או 
ארגוני  ולא שחקן אקטיבי.  ומאפשר  גורם מתכלל  להוות  צריכה לטעמי  דורש מאבקים. הממשלה  מחקר 
הבריאות בישראל הם מהמובילים והחדשניים בעולם. אנו מכירים את השטח ויודעים כיצד להוביל וליישם 
פיתוחים חדשניים ועל הממשלה לאפשר להם לעשות זאת תוך הגדרת כללי משחק . אני מצפה מהרגולטור 
לעסוק ברגולציה אינובטיבית ולחשוב כל הזמן קדימה איזה צווארי בקבוק עליהם לפתוח. לדוגמא בוועדות 
הלסינקי שנועדו לאשר אתית מחקרים , לא מבינים היום מה המהות של מחקרי ביג-דאטה וכיצד ניגשים לכך 

וחוסר ההבנה מעקב מאד את המחקר. 

אם לא היית בתחום הבריאות מה היית עושה? 
ככל הנראה יזמית בתחום ההייטק – או שעוסקת בתכנון ערים...

בדיקת דופק
תכניות המימון הממשלתיות 

שכדאי מאוד שתכירו

רפואה פרסונלית
פרופ' ורדה שלו

מנהלת מכון קאהן-סגול- מכבי 
למחקר וחדשנות

  ELEVATOR PITCH
TRAINPAIN

טכנולוגיה לטיפול 
בכאבים כרוניים

רפואה פרסונלית

ELEVATOR PITCH

פרופ' ורדה שלו

מנהלת מכון קאהן-סגול- מכבי למחקר וחדשנות

השכלה: רופאת משפחה, התמחות במדיקל אינפורמטיקס, 

             פרופ' לאפידמיולוגיה באוניברסיטת תל אביב.

מה המוצר שלכם?
התחושתית שמפחיתים  העצבים  מערכת  תפקוד  שיפור  המשפרים  טיפוליים  וידאו  מפתחים משחקי  אנו 

רגישות יתר בחלקי גוף כואבים במטרה לטפל ולהפחית כאב כרוני. 
למוח יש מסלולי מעכב מיוחדים המווסתים את זרימת המידע החושני מהגוף. אלה כמו "בלמים" במערכת 
העצבים המונעים עומס חושי. אצל אנשים מסוימים מסלולי עצבים אלה אינם פועלים כראוי, וגורמים לרגישות 
יתר לכאב. הגישה המודרנית לטיפול בכאב כרוני היא לכוון את הפעילות בנתיבים אלה. הדרך הנפוצה לעשות 
זאת היא באמצעות תרופות או אפילו גירוי מוחי ישיר. אנו מפתחים גישה חדשה המשתמשת במשחקי וידיאו 
כדי להכשיר מחדש את יכולתו של המוח לווסת טוב יותר את המידע החושי. משחקי הווידאו שלנו יכולים 
למקד את הטיפול כלפי אזורים ספציפיים במוח התואמים את חלק הגוף הכואב לשיפור בטווח הארוך. 

בניגוד למוצרים אחרים בשוק, אנו לא משתמשים בגירויים חשמליים, חיישנים או בגישה מבוססת הסחה.

איך נולד הרעיון שלך?
אני, אילן  שניידר – מנכ"ל החברה, עבדתי כמנהל מרפאה לשיקום כאב וכמרצה למדעי הכאב. היה פער 
רחב מאוד בין טיפול סטנדרטי שמטופלים מקבלים לבין ממצאי מדעי המוח המודרניים של הכאב. רציתי 
למצוא דרך לגשר על הפער הזה על ידי מחקרי כאב ניסיוניים, ולתרגם אותם לפתרון מעשי עבור מטופלים. 
יום אחד נסעתי לבקר בבית החולים חבר שעבר ניתוח גב. בזמן שדיברנו, שיתפתי רעיונות כיצד אני רואה 
את העתיד של טיפול בכאב. הוא אמר לי שהוא מהנדס, והוא יכול לבנות את מה שאני מתאר, והוא הציע 

לפתוח חברה.

התחלתם פיילוט?
אנו נמצאים בשלבי תכנון לפיילוט בארה"ב, ושיתוף פעולה עם בית החולים לילדים בסינסינטי.

רגע משמעותי בחיי הסטרטאפ?
ראינו סרטון בלינקדאין על מלכ"ר שנקרא "תוכנית ההתמחות הפלסטינית". זוהי עמותה לא פוליטית המחברת 
ראינו  קצרה.  להתמחות  ישראליות  טכנולוגיה  חברות  עם  והגדה  ירושלים  ממזרח  פלסטינים  צעירים  בין 
בתכנית הזדמנות לבנות קשרים אנושיים עם אנשים מרקעים שונים ולכן נרשמנו. במסגרת התכנית פגשנו 
מהנדס פלסטיני מוכשר ביותר ממזרח ירושלים, לאחר סיום ההתמחות, שכרנו אותו כעובד במשרה מלאה. 

הוא הפך לחבר טוב בחברה שלנו.

רגע מיוחד נוסף בסטארט-אפ היה הכנסת נח פאלשטיין לצוות שלנו. נח היה המנהל של עיצוב משחקי גוגל, 
והוא אחד המומחים המובילים בעולם לשימוש במשחקים בתחום הבריאות. נח העניק לנו הבנה מעמיקה של 

התנהגות המשחק, והוא מדריך אותנו בעיצוב המשחקים שלנו לטובת טיפולים.

מידע אחר שתרצה לשתף?
כחברה הבונה מוצרי בריאות חדשניים, אנו מאמינים כי מטופלים צריכים להיות חלק מתהליך המו"פ. ככאלה, 
הבאנו לצוות שלנו סנגור מטופלים מוכר ברחבי העולם שנותן לנו משוב ופרספקטיבה, ומנחה את סדר היום 
המחקרי שלנו. כך אנו יכולים להבטיח שפתרונות הטכנולוגיה שלנו יתאימו לצרכים של האנשים שאותם אנו 

שואפים לשרת.

איפה תהיה בסוף 2019?
בסוף 2019 אנו צופים למספר מחקרים ופיילוטים בשיתוף פעולה עם אוניברסיטאות ומרפאות

בריאות בארה"ב ובאירופה.

TrainPain :שם חברה

מספר עובדים: 3

מיקום: מודיעין 

שנת הקמה: 2017

HealthIL )לשעבר 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

החודש קיימנו אירוע בשיתוף עם משרד הכלכלה, ישראל דיגיטלית, משרד הבריאות ורשות החדשנות 
שעסק בתכניות התמיכה הממשלתיות, אליו הוזמנו חברות טכנולוגיה ונציגים מארגוני הבריאות במטרה 
להעמיק את ההבנה במסלולי התמיכה הקיימים כיום ולקבל כלים בכדי למקסם את ההגשות לקבלת 

מימון ממשלתי בפרוייקטים של חברות טכנולוגיה וארגוני בריאות. 

מצורפים כאן עבורכם עיקרי הפרטים של מסלולי התמיכה הממשלתיים ואתם מוזמנים 'לגזור ולשמור'.
לסיכום פרטי מסלולי התמיכה הממשלתיים לשיתופי פעולה של חברות טכנולוגיה עם ארגוני בריאות, 

לחצו כאן.

בנוסף, אתמול נשלחה אליכם הזמנה לאירוע השנתי לבריאות דיגיטלית DIGITAL.HEALTH.NOW  אשר 
יתקיים ב27.11.19 בגני התערוכה בתל אביב. האירוע השנה יהיה גדול יותר ויכלול כ-1500 משתתפים 
להתנסות  ומהעולם,  מהארץ  חדשנות  מקדמי  לפגוש  תוכלו  שם  והטכנולוגיה,  הבריאות  מעולמות 
בטכנולוגיות רלוונטיות לעולם הבריאות, להכיר את אתגרי ארגוני הבריאות בארץ ולקחת חלק בסדנת 

מקדמי החדשנות שנקיים במיוחד בשבילכם. 

אם טרם נרשמתם, אתם מוזמנים לעשות זאת כעת: 
DIGITAL.HEALTH.NOW. להרשמה לכנס השנתי

https://mailchi.mp/israelinnovation/innovaitonenablers
https://mailchi.mp/israelinnovation/innovaitonenablers
https://docs.wixstatic.com/ugd/fd065d_00d34cdd3f224e3cbc67603d5a14ffc4.pdf
https://www.eventbrite.com/e/digitalhealthnow-2019-health-organizations-tickets-63533268717
https://www.eventbrite.com/e/digitalhealthnow-2019-health-organizations-tickets-63533268717

