
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 ד״ר ד״ר נטלי בלוך, ראש המרכז לחדשנות בבריאות דיגיטלית בשיבא, על 

 Elevator הסיבה שהחליטה להיכנס לעולם החדשנות והאתגרים עמם היא מתמודדת במסגרת התפקיד. בפינת ה

Pitch תשמעו על חברת MEDINT אשר מאפשרת איתור מידע רפואי חיוני לאנשים בעלי מחלות מורכבות ובפינת 

בדיקת דופק על תחרות האתגר של בני ציון ומה שלמדנו בתהליך. תהנו!

מתי ולמה נכנסת לתחום החדשנות? 
שאירגוני  הבנתי  חוץ  מרפאות  של  רפואי  ובניהול  בבוסטון  משפחה  ברפואת  פרקטיקה  של  שנים  לאחר 
בריאות לא יודעים לאמץ טכנולוגיות קיימות שמשומשות באופן נרחב בשאר עולמות התוכן בחיים אבל עולם 
הבריאות נשאר שמרן עם חוקים קשיחים. זה גורם לעולם הרפואה להישאר ארכאי באופן בו השירותים 
בניהול שירותים, מחלות,  לא  וטיפול אבל  באיבחון  דרך  פורצות  טכנולוגיות  יש  אומנם  ניתנים.  הרפואיים 
תהליכי עבודה וכו. זה הוביל אותי לצאת ללימודי ניהול ולאחר מכן תת-התמחות בחדשנות בדרך בה אנו 

מספקים שירותים רפואיים ב-2012 ומאז אני בעולם החדשנות.

מה ההחלטה הכי חשובה בקריירה שלך?
חוויתי התפתחות  שינוי,  ולעשות  בו  שהייתי  הנוחות  אזור  את  לעזוב  כשהחלטתי  פעם  חושבת שכל  אני 
חשובה מאוד בקריירה שלי מבלי שהתכוונתי לכך: כשעזבתי את ישראל לאירופה וארצות הברית, כשעזבתי 
את הקליניקה ללימודי ניהול וחדשנות וכשהחלטתי לחזור ארצה אחרי 17 שנים. כל שינוי הוביל לפתיחת 
דלת חדשה שהובילה לעולמות תוכן חדשים ומרתקים שלא הייתי נחשפת אליהם אילולא עשיתי את השינוי.

טיפ לניהול אפקטיבי של הזמן?
לא בטוחה שיש לי טיפ טוב. בסך הכל אני מאוד יודעת לשמור על זמן איכות עם משפחה וזמן לעצמי. 

אני לא מסיימת את השבוע בתחושה שנגמר לי האויר. ואולי זה גורם לי לנצל את הזמן שכן מיועד לעבודה 
בצורה יותר יעילה.

מה הדבר הראשון שאת עושה כשאת מגיעה בבוקר לעבודה? 
אומרת שלום לנמצאים במרכז ועוברת שוב על לוח הפגישות לאותו היום לוודא שאין הפתעות לא מתוכננות.

 
מה הדבר שאת הכי אוהבת בעבודה שלך? 

הרבה מאוד דברים: אוהבת לעבוד עם הצוות שלי, לחשוב אסטרטגית איך לקדם את עבודת המרכז, לקדם 
חשיבה חדשנית בקרב רופאים בבית החולים, לעבוד מול סטארטאפיסטים מוכשרים ולחשוב על כיוונים 

חדשים אותם הייתי רוצה לפתח בכדי לקדם את שיפור פני הרפואה. 
 

אתגר איתו את מתמודדת בקידום חדשנות: 
יש לא מעט אתגרים, האתגר הכי משמעותי כרוך ברגולציה שעדין לא ממש תואמת לעולם הדיגיטלי. האתגר 
השני הוא הטמעת טכנולוגיות במערכות מיחשוב קיימות שאינן ידידותיות לשימוש. אתגרים אחרים כמובן 
כל  למימוש  שיספיקו  כספים  לגיוס  אתגר  ולבסןף-  החדשים  לצרכים  מותאמות  שאינן  בתשתיות  כרוכים 

התוכניות שלי.

אם לא היית בתחום הבריאות מה היית עושה? 
קשה לי לדמיין.... אני חושבת שהייתי בוחרת במקצוע יותר אומנותי כמו אדריכלות.

בדיקת דופק
למידה חדשנית

במרכז הרפואי בני ציון

רפואה פרסונלית
ד״ר נטלי בלוך

ראש המרכז לחדשנות בבריאות 
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איתור מידע רפואי חיוני לאנשים 
בעלי מחלות מורכבות

רפואה פרסונלית
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ד״ר נטלי בלוך

ראש המרכז לחדשנות בבריאות דיגיטלית ביה״ח שיבא

השכלה: רופאה פנימאית ומשפחה, תואר שני בניהול

מה המוצר שלכם ואיך נולד הרעיון?
תניה אטיאס, מייסדת ומנכ״לית מדינט, בוגרת היחידה הטכנולוגית של חיל המודיעין, נחשפה למקרה של 
חבר עם גידול סרטני ונדיר במוח לפני שלוש שנים וחצי. יומיים אחרי שידעה על המקרה כבר ישבו 30 חברים 
מיחידות המודיעין, כשהם עוברים על ערימות של מידע בניסיון לאתר מומחים ומטופלים דומים ולבדוק איזה 
טיפולים הם קיבלו. ממש עבודת מודיעין: הגדירו את פערי המידע, חילקו תפקידים והתחילו לחפש. השימוש 
בכלים שהכירו לצורך המטרה, הובילה אותם למידע ותובנות שלא היו לפני כן על ״שולחן הרופא״. באותו 

.MEDINT הערב קיבלה תניה החלטה להקים את
מדינט מציעה מוצר משולב בשירות של איתור מידע רפואי חיוני לאנשים שאובחנו עם מחלות מורכבות, 

באמצעות איסוף וניתוח של מידע והתאמתו לצרכים הספציפיים של החולה. 

סרטון על השירות של מדינט

היקף הגיוסים?
כ-2.5 מיליון דולר

האם התחלתם לעשות פיילוטים עם ארגוני בריאות? 
כן

איך זה עובד?
רופאים מומחים בכירים מגדירים שאלות )דילמות רפואיות אמיתיות במצבים מורכבים של מטופל ספציפי( 
ומדינט מבצעת עבורם מחקר מבוסס מקרה, שבסופו הם מקבלים מידע מזוקק, מדויק ורלוונטי למקרה של 
המטופל שלהם כדי לסייע להם לקבל החלטה מיטבית עבור החולה שלהם. לעתים קרובות כולל המידע 

טיפולים, שיטות וטכנולוגיות חדשניות, ניסויים קליניים, מקרי בוחן וכו'.    

מה הטעות הכי גדולה שעשיתם ואיך התגברתם עליה?
מהיום הראשון, מדינט התחילה לשרת מטופלים ישירות. רק בשלב מאוחר יותר פנינו להציע את השירות 
לרופאים שמשרתים מטופלים. בדיעבד, נכון היה לאפיין את המוצר והשירות אל מול הרופאים מוקדם יותר, 
קליני  פידבק  לספק  שלהם  היכולת  ולאור  החולה,  של  ההחלטות  קבלת  בתהליך  שלהם  החשיבות  לאור 

שישפר את המוצר. 

רגע משמעותי בחיי סטארטאפ
אחד הלקוחות הראשונים שפנו אלינו, סבל ממחלת סרטן עם מוטציה ייחודית. לאחר מאמץ, נמצא לו ניסוי 
קליני מתאים בארה״ב, והוא בחר להגיע לשם. יומיים לפני שהוא התחיל את הטיפול, המצב שלו התדרדר 

והוא נפטר. זה המחיש לנו את החשיבות של הנגשת מידע מדויק בזמן אמת.  

סיפור פיקנטי או הומוריסטי סביב גיוס/פיבוט של המוצר/מו״מ/ גיוס עובדים/עסקה שנסגרה ועוד...
פיתחנו כלי פנימי להתאמה בין מחקרים קליניים למטופלים על בסיס ניתוח התיק הרפואי של החולה מצד 
אחד וניתוח של המחקרים הקליניים מהצד השני. כלי זה הצליח לבצע התאמות באחוז גבוה עד כדי כך 
שחברות אחרות ובתי חולים ביקשו מאיתנו לשתף איתם את הכלי לצרכיהם- מטכנולוגיה שחשבנו שתשמש 
כלי לקיצור זמן המחקר עבור החוקרים שלנו לכלי טכנולוגי משמעותי שחברות אחרות מעוניינות להשתמש 

בו.

איפה תהיו בסוף 2019? מטרות? יעדים?
אנחנו שואפים להיות סטנדרט של איך מנגישים מידע רפואי מדויק, אמין וחדשני בישראל ובעולם. בסוף 
השנה הנוכחית אנחנו מכוונים שהפתרון שלנו יהיה זמין לרופאים וחולים בישראל, וכן לפחות שלוחה אחת 

בחו״ל. 

MEDINT :שם חברה
מספר עובדים: 10 עובדי חברה, 20 עובדים חיצוניים: 

                     חוקרים ורופאים

מיקום: המגדל המשולש, עזריאלי, ת״א    
שנת הקמה: 2014

$2.5M :היקף גיוסים

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

למידה חדשנית במרכז הרפואי בני ציון
עד כמה נהנתם מההדרכה המקצועית האחרונה שעברתם במסגרת תפקידכם? 

כחלק מצוות רפואי, אתם ודאי נדרשים להכשרות והדרכות מקצועיות כחלק מתכנית העבודה השוטפת. 
נכון להיום מרבית ההדרכות מועברות בצורה פרונטלית או דרך לומדות בנאליות למדי.

במסגרת תחרות האתגר שקיימנו בבני ציון החלטנו )הצוות המשותף של HEALTHIL וביה״ח(  להתמקד 
 LEARNIT באיתור טכנולוגיות למידה להכשרת הצוות הרפואי, במסגרת התהליך חברנו לקהילת הלמידה
במכון הישראלי לחדשנות )קהילה אחות של HEALTHIL(, והוצאנו קול קורא לטכנולוגיות רלוונטיות. 

במסגרת התחרות הגישו 23 חברות, מתוכן 10 חברות עברו שלב והציגו את הטכנולוגיות שלהן במסגרת 
אירוע 'חשיפת טכנולוגיות הלמידה' ובו נכח צוות השיפוט מטעם בני ציון שהכיל חברי הנהלה, חברים 

מצוות ניהול סיכונים וחברי צוות ממשאבי אנוש והדרכות, לצד נציגים מארגוני בריאות נוספים. 
במסגרת התהליך נחשפנו לטכנולוגיות מעניינות שמאפשרות חווית למידה אינטרקטיבית המעודדת 
מעורבות גבוהה של המשתמש. כעת אנו לקראת קבלת ההחלטה בדבר החברה הזוכה בתחרות אשר 

תזכה בפיילוט בבני ציון בשווי 100,000 שקלים. 

מה למדנו בתהליך?
ההתאמה  יכולת  למול  הנייר'  'על  מתאימים  נראים  אשר  טכנולוגיים  פתרונות  בין  פערים  קיימים 
הספציפית לארגון ולמטרותיו. התהליך עצמו העצים את הצורך של בני ציון ב- LMS )מערכת ניהול 
מענה  לתת  ביכולתה  בעיקרה  הזוכה מתבססת  הטכנולוגיה  ובחירת  במקביל,  תירכש  למידה( אשר 
לצרכי ההדרכות של הארגון כמו גם אופק ההטמעה העתידי בארגון. ריבוי ההדרכות בבתי החולים 
יענה על האתגר מבלי להעמיס על הצוות  דורש פתרון אטרקטיבי, גמיש יחסית וקל לתפעול אשר 
האחראי לכך מטעם ביה״ח, לתובנות כאלו, טריוויאליות ככל שיראו מהצד, ניתן להגיע רק לאחר תהליך 

עומק ושיחות ממוקדות עם החברות הטכנולוגיות.

במידה ולקחתם חלק באירוע ויצרתם קשר עם אחת החברות שהשתתפו, נשמח לשמוע על כך. 
בנוסף, במידה ויש לכם נסיון עם טכנולוגיה מעניינת מעולם הלמידה, אשמח שתכתבו לי ותשתפו את 
ניסיונכם. בסופו של יום, אנחנו שואפים לקיים כמה שיותר תהליכים מוצלחים אותם נוכל לשכפל 

לארגונים נוספים החולקים את אותם אתגרים. 

https://www.heb.medint.io/services
https://mailchi.mp/israelinnovation/innovaitonenablers
https://mailchi.mp/israelinnovation/innovaitonenablers

