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

להעז ולהשפיע על תחום הבריאות באמצעות חדשנות ויזמות.
בפינת רפואה פרסונלית תכירו את חיים כהן, סמנכ"ל פתוח עסקי, קבוצת נטלי, עם מספר תובנות 

משמעותיות בקשר לתפקיד החדשנות בעולם הבריאות של היום. 
בפינת Elevator pitch תכירו את עדי בן-נשר, ארכיטקט דיגיטל בחברת מייקרוסופט, 

תוהים מה זה אומר? מיד תגלו! 
ובפינת בדיקת דופק, רגע לפני שעוברים ל-2020, מסכמים את סדנת מקדמי החדשנות 

בכנס .Digital.Health.Now לשנת 2019!

בדיקת דופק
מסכמים את סדנת מקדמי החדשנות

 DIGITAL.HEALTH.NOW. :בכנס 
לשנת 2019!

רפואה פרסונלית
חיים כהן

סמנכ"ל פתוח עסקי, 
קבוצת נטלי

  ELEVATOR PITCH
עדי בן-נשר

ארכיטקט דיגיטל 
בחברת מייקרוסופט

מתי ולמה נכנסת לתחום החדשנות? 

כמה סיבות עיקריות לעניין.  אני חי ונושם את התחום של שירותי רפואה ושירותי איכות חיים לאוכלוסיות מבוגרות כבר שנים 

רבות. לציין כמה?... משנת 1994. זוכר את עצמי עוד כפרמדיק צעיר במד"א ת"א כאשר היינו מגיעים לטפל במקרי חירום עם 

הנט"ן ולעיתים מגלים אדם שיושב לבדו בבית ורק זקוק להתייחסות וליטוף על היד ולאו דווקא לרפואה דחופה. 

נוסיף לדיון את העובדה המוכרת לכולנו של תוחלת החיים שרק עולה כל הזמן, שהיא בעצם תוצר ישיר של  הכנסה וזמינות 

של טכנולוגיות רפואיות ותרופות שמאריכות חיים- כך שלכאורה מצבנו טוב, אך האם כך הדבר? האם העובדה שאנו חיים 

יותר טובה לנו? תלוי את מי שואלים. ומה עם איכות החיים שלנו? האם העובדה שהרפואה שמצליחה להאריך את חיינו 

יודעת גם לספק לנו איכות חיים? לא בטוח בכלל. נתון אחד שעליו אין עוררין, ואני מניח שכל מי שקורא כעת מכיר ומבין: 

, ומכאן המורכבות  ניתן למצוא ארבעה דורות  נוסף דור, כיום כמעט בכל תא משפחתי מורחב  ב- 30 השנים האחרונות 

הגדולה רק מתחילה, לא תמיד הקשיש בן ה- 85 הוא זה שסובל מאריכות החיים, אלא בהרבה מקרים הבן/בת שלו, שהם 

צעירים בני 60 וסבים בעצמם, שמחד נדרשים לטפל בקשיים של האבא החולה והמזדקן, להסיע אותם לטיפולים, לא לשכוח 

להביא להם את התרופות, ולענות להם בלילה ובסופי שבוע כשהם חשים ברע,  ומנגד נדרשים להיות גם בייביסיטר לנכדים 

וגם להיות הבנק שמספק אשראי זמין לילדיהם. מורכב, אה? כעת, כשאנחנו מבינים שיש לנו תא משפחתי שלם שמושפע 

מתהליך ההזדקנות עולה הסוגייה הבוערת והמאתגרת באמת: איך, והאם נצליח לשפר את איכות החיים של כלל התא 

המשפחתי? ואיך שלא נסתכל על הפתרונות האפשריים, כולם אמורים לשלב טכנולוגיות במגוון סיגמנטים, מניטור רפואי 

רציף ומרחוק ועד אפליקציות לבני המשפחה לצורכי תזכורות והתנהלות נכונה בין כולם על מנת שיהפכו אותנו למשפחה 

שדואגת ומעורבת בטיפול של היקרים לנו לצד החיים העמוסים של כל אחד מאתנו. 

אז תחום של קשישים אמנם אינו נשמע סקסי דיו, אבל פיתוח של טכנולוגיות והיכולת להטמיען ולייצר מהן שירותים ברי 

קיימא - זו חדשנות אמיתית בעיניי.  

תאר את אחד האתגרים בתחומך שנעשתה בו התקדמות טכנולוגית משמעותית? הצלחה דיגיטלית?

וואו, שאלה מורכבת. בטח כשמדברים על ישראל, שבה היחס של כמות סטרטאפים ביחס לאוכלוסיה הוא גדול לאין שיעור 

משאר העולם. רק שבישראל כמו בישראל, הכל אפשרי, הכל ניתן.......עד שאתה מגיע לשלב הבחינה האמיתית. יציבות של 

טכנולוגיה, בשלות, מהימנות. ובעיקר היכולת לשלבה במעטפת מלאה. כאן בעצם מגלים שקיים פער עצום בין ההבטחה 

השווקית הראשונה של חברת הטכנולוגיה לבין בשלותה להפוך למוצר/שרות קיים. אז גם כאן עשינו כמה קפיצות דרך, 

אחת בתחום של רופאים שמבקרים בבתי לקוחות, ומחוברים באמצעות טבלט רפואי אל מערכת התיק הרפואי של מכבי 

ומייצרים יכולת לטפל נכון יותר, לרופא שנמצא בבית המטופל יכולת לראות את הפרטים הרפואיים הרלוונטיים לביקור 

ולרופא המשפחה- רצף טיפולי ויכולת לנהל נכון יותר את החולים שלו, גם בשעות שהוא עצמו אינו זמין להם, וכמובן, לקופה 

שהיא הגוף המבטח , חיסכון בעלויות אשפוז מיותרות והורדת לחץ מחדרי המיון. אז עד כאן בצד הרפואי, אך יש גם את 

הצד של ניטור הקשיש בביתו, גם כאן כבר יותר מארבע שנים שאנחנו מובילים פרויקטים בישראל ובסין שחלקם גם הפכו 

למסחריים ומצליחים, ומאפשרים לנו באמצעות מערכות סלולאריות המותקנות בבתי קשישים החיים לבד, לקבל התראות 

על שינויים בהתנהגות ולהתערב רק כאשר באמת יש צורך, מבלי לחדור לפרטיות של המטופל, יחד עם בנייה של פרוטוקולי 

טיפול שיודעים לערב אנשי מקצוע ובני משפחה בעת הצורך ועם הרגישות הנכונה.

מה ההחלטה הכי חשובה בקריירה שלך?

לחזור )בשנית( לקבוצת נטלי, שב- 12 השנים האחרונות אני נמנה עם מנהליה. הידיעה שאתה הופך לגוף שמעורב ומשפיע 

על חיים של אנשים ויתירה מזו, על איכות החיים שלהם. קבוצה שמעסיקה בישראל כ- 8,000 עובדים. כי באמת שלא כיף 

להזדקן ולהיות בודד, והתפקיד שלנו לדאוג לרווחתם.

טיפ לניהול אפקטיבי של הזמן?

אנסה לתת עצה למרות שאעיד על עצמי שאני מפוזר....ולכן, מיקוד!  לעיתים אנחנו מנסים להיות מולטיטסקינג והתוצר 

ורשימת תזכורות  רישומים  לנהל  וכל הזמן  ולהתמקצע בה,  ולמקד את העשייה  לנסות  היכולת  ולא ממצה.  רדוד  הסופי 

ומטלות שנותרו- זה אגב משהו מדהים שלמדתי מאשתי. 

מה הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה מגיע בבוקר לעבודה?

קפה שחור!

מה הדבר שאתה הכי אוהב בעבודה שלך )לאו דווקא בהקשר של חדשנות(?

את התחושה של המשפחתיות שיצרנו, לצד החיכוכים שתמיד יהיו כי הם תוצר של עבודה והחלטות, ו...

את המשרד החמים שלי.

אתגר איתו אתה מתמודד בקידום חדשנות:

כל ניסיון בהכנסה של טכנולוגיה חדשה הוא אתגר, בטח בתחום שלנו בו קיים קושי רב למצוא טכנולוגיה שתדע לעמוד בכל 

הציפיות ולאורך זמן. כמות הכשלונות גדולה בהרבה מההצלחות, וכל כישלון הופך באופן טבעי את שאר השותפים לעשייה 

לסקפטיים יותר, כך שהאתגר עבורי הוא נצחון הרוח, לשמור על התפקיד החשוב בפתוח עסקי כמקדם חדשנות ולהמשיך 

להיות החולם שבחבורה, אצטט משפט שחשוב להפנים בתחום שלנו:

"ההצלחה היא היכולת לעבור מכישלון אחד למשנהו מבלי לאבד את ההתלהבות." וינסטון צ'רצ'יל

אם לא היית בתחום הבריאות מה היית עושה?

כנראה שתמיד בתחום של מתן שירות, יש מי שנולד לתת ומי שנולד לקבל. 

רפואה פרסונלית

חיים כהן
סמנכ"ל פתוח עסקי, קבוצת נטלי

השכלה: פרמדיק, BA מנהל מערכות בריאות, MBA התמחות בשיווק

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

ELEVATOR PITCH

מה זה ארכיטקט דיגיטל?  

תפקידי הוא לסייע  בתכנון וליווי  תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית אצל לקוחות נבחרים של חברת מייקרוסופט  )ארגונים 

גדולים, מסחריים או ציבוריים(. 

התהליך בנוי על מתדולוגיה אשר כוללת  מספר שלבים עקריים:  סקירת תהיכי ומגמות בסביבה הארגונית, יצירת אסטרטגיה 

וחזון דיגיטלי של הארגון תוך מיקוד במספר מרכיבים בהתאמה לאסטרטגיה העסקית של הארגון , בחינת פתרונות , יוזמות 

ומיקוד באמצעות מתווה לפיתוח, יישום והטמעה. 

מדובר בתפקיד חדש יחסית שדורש מחד הבנה בעולם החדשנות, עם מיקוד בתעשיות ספציפיות  ומאידך ביכולת לייצר 

ויודעת כיצד להתמודד עם ההתנגדות לשינוי, לשם כך אני משתמש בכלים  תרבות ארגונית חדשה שמעודדת חדשנות 

שרכשתי מנסיוני בעולם הייעוץ.

מדוע בחרת להיכנס לעולם הדיגיטל?

 במשך 15 שנים עסקתי בתחום הטמעת מערכות דיגיטליות ויעוץ בנושא חדשנות דיגיטלית באנגליה, חזרתי עם משפחתי 

לארץ לתפקיד במייקרוסופט ב2017 מתוך רצון לייצר ערך בתחום החדשנות במגזר הציבורי והבריאות, אני מאמין שיש כאן 

אתגר ולצידו ערך משמעותי.  

מה לדעתך הופך ארגון לחדשני בתחומו?

- הנהלה הרואה ומתקשרת באופן עקבי את נושא החדשנות כחלק מהאסטרטגיה הכוללת של הארגון

- בניית יכולות ארגוניות ומיומנויות של אנשים לכך שיתמכו בקידום החדשנות בארגון

- להימנע מהשאלה: 'איפה עשו את זה קודם?' ארגון לא יוכל להיות מוביל חדשנות בתחומו אם יסתמך רק  

   על מה שכבר נעשה במקומות אחרים. 

מעבר למה שכולנו יודעים על חברת MICROSOFT, מהם האתגרים מעולם הבריאות אשר 

נמצאים במוקד הענין של החברה?

מייקרוסופט הגדירה מספר תעשיות בהן היא מתמקדת ובריאות היא אחת מהן. חטיבת הבריאות הגלובאלית של מייקוסופט 

כוללת פונקציות קליניות וטכנולוגיות אשר עובדות למול הלקוחות במטרה לאתר את האתגרים והפתרונות הטכנולוגיים. 

יודעים, זה שהרבה מעבר להיותה חברת תוכנה, מייקרוסופט היא חברת פלטפורמה בעלת טכנולוגיות  מה שלרוב לא 

מתקדמות אשר נועדו לתת מענה לאתגרים מהותיים בעולמות הבריאות למשל מייקרוסופט פיתחה פלטפורמה של בינה 

מלאכותית לצורך איתור גידולים בבדיקות CT וMRI, הטכנולוגיות שפיתחה החברה נותנות מענה לארגוני בריאות, חברות 

טכנולוגיה הוסטרטאפים אשר דרכן, מגדילים את יכולותיהן הטכנולוגיות ומתאימים את מוצריהן לאתגרי מערכת הבריאות. 

מהם החסמים המרכזיים לקידום חדשנות, אותם אתה פוגש במסגרת תפקידך?

המנעות מקידום חדשנות בשל אי בהירות רגולטורית:

פעמים רבות אין רגולציה ברורה שמגדירה מה מותר ומה אסור, למשל, כל נושא המידע השמור בענן. ארגון חדשני לא ירתע 

מקידום חדשנות בשל כך, אלא ידאג לכסות את עצמו מבחינת סיכונים וכשתיקבע רגולציה יעשה התאמה. ארגוני בריאות 

מובילים מייצרים רגולציה פנימית על פי סטנדרטים עולמיים ופתוחים להבנה שכאשר ידרשו לכך, יעשו התאמות. 

המנעות מקידום חדשנות בשל היעדר צוות מוביל שהוכשר לכך:

והקצאת  צוות  ארגוני בריאות מחזיקים במשאב משמעותי שהוא המידע הרפואי אך מעטים משקיעים בהכשרת אנשי 

משאבים לצורך קידום חדשנות בכדי למנף את התובנות מהמידע ולשפר את איכות הרפואה.

גורם הסיכון

גופי בריאות ופארמה מנסים להימנע מסיכון מעצם הוויתם, חדשנות משמעה ללכת אל עבר הלא נודע, דבר בעייתי עבור 

ארגונים שב-DNA שלהם יצירת סיכונים מחושבים.

התעלמות מערך הליבה של הארגון 

חדשנות יכולה להיות סינטטית כאשר היא אינה עונה על אתגר מהותי שך הארגון אשר נמצא בהלימה לאסטרטגית הארגון 

יראה  רוצים שזה  הייתם  איך  או החזון של הארגון?  ולCORE BUSINESS  שלו. חדשנות מתחילה בשאלה: מה החלום 

אחרת? למשל: איך דואגים שאנשים יהיו בריאים ושיהיו פחות צרכני שירותי בריאות...

טיפ לניהול יעיל של משימות? 

אני מציע את המודל של בחינת המשימות 

על פי דחיפותן וחשיבותן:

שם: עדי בן-נשר

תפקיד: ארכיטקט דיגיטל 

בחברת מייקרוסופט

בדיקת דופק

במסגרת הכנס השנתי שהתקיים לפני כחודש, התקיימה סדנת מקדמי החדשנות המסורתית שלנו.

השנה התמקדנו ב-10 סוגיות שונות בנושא קידום חדשנות בבריאות אותן הובילו בעלי תפקידים מובילים העוסקים בחדשנות 

הלכה למעשה במסגרת תפקידיהם השונים. בכל שולחן התקיים דיון בהתאם לסוגיה, ניתנו כלים פרקטיים להתמודדות עם 

הסוגיה )אשר נבנו מראש במסגרת תהליך חשיבה שנעשה עם כל אחד ממנחי השולחנות(, וכן הוקדש זמן ליצירת תוצר 

משותף שהינו כלי נוסף שנבנה בהתאם לחכמת יושבי השולחן.

קראנו לסדנה: '50 כלים למקדמי חדשנות' ולא בכדי, יצרנו כ-50 כלים פרקטיים שיוכלו לסייע לכם בקידום חדשנות ואנו 

שמחים לחלוק אתכם את הידע השימושי הזה שיהיה זמין בקרוב באתר שלנו. 

רבות  הידע, ההיכרויות שנרקמות שהופכות פעמים  לראות את החשיבה המשותפת, שיתוף  כל שנה מחדש  זה מרגש 

לשיתופי פעולה עתידיים ואת המעורבות והאכפתיות כלפי הנושא של קידום החדשנות במטרה אחת ברורה: לשפר את 

איכות הרפואה, את שביעות רצון המטפלים והמטופלים וקלישאתי ככל שזה ישמע: לייצר לנו שירותי בריאות טובים 

יותר.

אני אנצל את המעמד בכדי להודות לכל אחד ואחת מכם, 
קהילת מקדמי החדשנות שלנו אשר מונה היום מעל 1000 חברים,

 .HEALTHIL על שלקחתם חלק ועל היותכם שותפים לדרך ולעשיה של

מסכמים את סדנת מקדמי חדשנות בכנס השנתי לבריאות דיגיטלית

 DIGITAL.HEALTH.NOW. 2019

1. טיפול בבעיות דוחקות, כיבוי שרפות, פרוייקטים, משברים, פגישות והכנה המחייבים עמידה בלוח זמנים. 

2. פעילויות של תכנון לטווח ארוך, צפיית בעיות ומניעתן, העצמת אחרים, התפתחות אישית ומקצועית, השקעה במערכות  

   יחסים.השקעת זמן רב ברביע זה, מקטינה את הצורך לבלות זמן באזור הרביע הראשון, במשברים ובכיבוי שריפות.

3. מענה לטלפונים )ביניהם סקרים, מבצעים…(, ביקורים ומפגשי פתע, לעתים קרובות הם מענה לציפיותיהם של אנשים   

    אחרים, ואינם באמת חשובים לנו.

4. תוכניות טלויזיה, דואר זבל, שיחות רכילות, פייסבוק וכד'

   אני דואג להשאיר לבוקר את הדברים המסובכים והקשים שהם לרוב ברמת חשיבות גבוהה בטרם הם הופכים לדחופים. 

אם לא היית בתפקיד שלך מה היית עושה? 

כנראה שהייתי בוחר בתפקיד שבו ישנה יכולת לקבוע מדיניות ציבורית לצורך הובלת תהליכים עם אימפקט חיובי משמעותי 

)אבל לא משהו שמסתמך על תהליכי בחירות מפלגתיות(

דחוף
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פחות דחוף


