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

להעז ולהשפיע על תחום הבריאות באמצעות חדשנות ויזמות.

החודש בניוזלטר: 
בפינת רפואה פרסונלית תכירו את ד"ר יאיר פלד, ראש מעבדת חדשנות וקרדיולוג פולשני במרכז הרפואי 
רמב״ם, מרצה בכיר ויזם. בפינת Elevator pitch תכירו את חברת Nine plus life שמספקת ליווי מרחוק 
בזמינות מלאה לזוגות בתקופת ההריון ובפינת בדיקת דופק על שעונים אופנתיים מצילי חיים והרגולציה 

שמונעת מהם לעשות זאת.

בדיקת דופק
על שעונים אופנתיים מצילי חיים 

והרגולציה שמונעת מהם 
לעשות זאת 

רפואה פרסונלית
ד״ר יאיר פלד

ראש מעבדת חדשנות וקרדיולוג 
פולשני במרכז הרפואי

רמב״ם, מרצה בכיר ויזם

  ELEVATOR PITCH
  NINE PLUS LIFE חברת

שמספקת ליווי מרחוק 
בזמינות מלאה לזוגות 

בתקופת ההריון 

מתי ולמה נכנסת לתחום החדשנות? 
היזמות היא כנראה תורשתית אצלנו במשפחה, סבתי וסבי שרה וזאב פלד ז"ל הקימו את מפעל בגדי הים 
פילפל. עוד בהיותי סטודנט לרפואה השתלבתי בחברת סטארטאפ קטנה בנשר בתור עובד זוטר ומאז 
החשק ליזמות דבק בי. ב-2001 הקמתי את החברה הראשונה שלי, קוראסיסט, על בסיס רעיון שצץ במוחי 
במהלך הרצאה בשנה חמישית ללימודי רפואה. החברה מבצעת היום ניסוי קליני לטיפול באי ספיקת לב. 

בהמשך הקמתי 5 חברות נוספות תוך כדי התקדמות בקריירה הרפואית.  

תאר את אחד האתגרים בתחומך שנעשתה בו התקדמות טכנולוגית משמעותית? הצלחה דיגיטלית? 
תחום המחלות המבניות בלב עבר מהפכה במהלך הקריירה שלי. בזמן לימודי הרפואה שלי לא ניתן היה 
לטפל במרבית המחלות המסתמיות בלב ללא ניתוח לב פתוח גדול. היום חלק ניכר מהמחלות המסתמיות 

מטופלות בצינתור ללא הרדמה והחולה יכול ללכת לביתו מס׳ ימים אחרי הפעולה.

מה ההחלטה הכי חשובה בקריירה שלך? 
ההחלטה החשובה ביותר שקיבלתי חוץ מלהתחתן עם אישתי היתה ללמוד רפואה אחרי לימודי הפיסיקה. 
השילוב בין לימודי הפיסיקה והכניסה לעולם הרפואה איפשרו לי לפתח במקביל את הקריירה הרפואית 

ואת העיסוק בחדשנות. הטיפול בחולים מעלה צרכים שמזינים פרוייקטים חדשים. 

טיפ לניהול אפקטיבי של הזמן? 
ניהול אפקטיבי של הזמן כולל עבורי 3 דברים מרכזיים:

1. תיעדוף משימות. 
2. גיוס עובדים ובניית צוות שמוביל את הפרוייקט.

3. לדעת מתי לא להשקיע מאמצים בנושאים שלא באמת מקדמים מטרה משמעותית.

מה הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה מגיע בבוקר לעבודה? 
יש כמה דברים שאני מאוד אוהב, אחד זה סיום פעולת TAVI  מוצלחת, פרוצדורת השתלת מסתם אורטלי 
בצינתור. מדובר בפעולה שהיא מורכבת ביותר וכרוכה בלא מעט אתגרים, אני מקבל סיפוק עצום מלראות 
את החולה הולך הביתה ומרגיש הרבה יותר טוב אחריה. פעולה נוספת מאתגרת ומספקת מאוד הינה 
צנתור דחוף בזמן התקף לב חריף. זוהי פעולה מסובכת שדורשת קבלת החלטות מהירה בתנאי לחץ, 
מיומנות מנואלית, ועבודת צוות. פעמים רבות החולה מגיע במצב קשה ביותר וניזקק לפעולות החייאה, 

ולמחרת, לאחר פעולה מוצלחת, אתה רואה אותו מתגלח בחדר שלו כאילו שהוא בבית מלון. 
תהליך  זהו  ברעיון.  וההתאהבות  רעיון  נולד  שבו  השלב  הוא  עליי  האהוב  החלק  החדשנות  של  בכובע 
שלוקח מס׳ שבועות. בדר״כ אני מאתר צורך UNMET NEED שמקנן במוחי פרק זמן ואז נופל האסימון 
וצץ פתרון. בשלב הראשון הקונספט מאוד מופשט ובהמשך הוא מתפתח לפרטים יותר פרקטיים ואז אני 

מתאהב בפרוייקט.
 

אתגר איתו אתה מתמודד בקידום חדשנות: 
החדשנות דורשת מאמץ מתמשך לאורך זמן והתמודדות עם משברים ואתגרים וגם המזל משחק תפקיד.

הקושי הגדול עבורי בחדשנות זה החשש שעבודה רבת שנים לבסוף לא תבשיל למוצר שיעזור לחולים. 
יש מי שעושה EXIT גדול וגם זוכה פעמיים בלוטו )יש כזה...( , ואחר יכול לעבוד שנים ולבסוף לא להצליח. 

אם לא היית בתחום הבריאות מה היית עושה?
מקים מועדון סקווש, אולי זה עוד יקרה.

רפואה פרסונלית

ד"ר יאיר פלד
ראש מעבדת חדשנות וקרדיולוג פולשני במרכז הרפואי רמב״ם, 

מרצה בכיר פקולטה לרפואה בטכניון, דירקטור, יזם ומנהל קליני בחברות 
קוראסיסט קרדיווסקולר, פאראגייט מדיקל, פרוארק מדיקל, כאספה.

השכלה: תואר ראשון בפיסיקה - אוניברסיטת ת״א
             לימודי רפואה MD ו- PHD - טכניון

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 המוצר שלכם ואיך נולד הרעיון?
הרעיון נולד מצורך אישי והרצון לתת מענה לצורך קיים. אני, אלה טלקר, ליוויתי זוגות רבים בתקופת ההריון 
בהיותי  תומכת הריון ולידה מוסמכת מעל 7 שנים. במהלך הליווי של אחד הזוגות נשאלתי איך ניתן לשכפל 
את השירות לזוגות נוספים ולתת את הליווי החל מתחילת ההריון בזמינות מלאה מבלי לחכות לפגישה. ככה 

.NINE PLUS LIFE -נוצרה אפליקציה

היקף הגיוסים?
200K

האם התחלתם לעשות פיילוטים עם ארגוני בריאות?
אנחנו נמצאים כעת בתהליך מול המרכז הרפואי רמב״ם.

איך זה עובד?
יצרנו אפליקציה המעניקה ליווי רגשי מותאם אישית בזמינות מלאה מתחילת ההריון ועד 6 שבועות לאחר 
לידה.  בעזרת אלגוריתם ייחודי אנו עושים התאמה של אשת מקצוע ליולדת ופותחים ביניהן צאט להתכתבות 

מבוסס בינה מלאכותית אשר משמש ככלי עזר עבור נותנת השירות.

מה הטעות הכי גדולה שעשיתם ואיך התגברתם עליה?
בתחילת דרכינו חשבנו שאנחנו מקום הנותן מידע זמין, קצר וענייני עבור זוגות בהתאם לשבוע ההריון שלהם 
ובנוסף מספקים מקום ייחודי שנותן חשיפה לאנשי מקצוע מתחום רפואה משלימה אשר אומתו עיי החברה. 
בהמשך הבנו שהכפתור לשאול שאלה בזמינות מלאה 24/7 הוא מרכזי וחשוב מכל. מרגע שהבנו את העיקר, 

שינינו ופיתחנו את האפליקציה בהתאם לכפתור שעד אז לא היה במרכז האפליקציה. 

רגע משמעותי בחיי סטארטאפ
ALTAIR -השקעה של קרן השקעות בין לאומית

סיפור פיקנטי או הומוריסטי סביב גיוס/פיבוט של המוצר/מו״מ/ גיוס עובדים/עסקה שנסגרה ועוד...
 זוג מרוסיה שליווינו  און ליין, בחרו להגיע לישראל בשביל ללדת כאן בישראל עם תומכת ההריון והלידה 

האישית שלהם במקום במיאמי.

איפה תהיו בסוף 2019? מטרות? יעדים?
הטמעת מוצר עם ארגונים גדולים.

המלצות כלליות ומידע נוסף שתרצו לשתף? 
אנחנו מאמינים שלכל אשה ובן זוגה מגיע להם לקבל מענה רגשי זמין ומותאם אישית בנוסף לליווי רפואי 

קיים ואנחנו כאן בשביל כל אחד ואחת 24/7.

  Nine Plus Life :שם חברה
מספר עובדים: 5

מיקום: רופין - יזמות ירוקה
שנת הקמה: 2017

בדיקת דופק

אבחון מהיר ומדויק הוא חיוני לצורך מתן מענה 
המטופל  של  הפרוגנוזה  ושיפור  הולם  רפואי 
במגוון רחב של מקרים רפואיים וכולל כל פי רוב 
את האנמנזה הנלקחת מהמטופל בנוגע לרקע 
הרפואי, סמפטומים ופרמטרים נוספים התלויים 
אלא  המטופל  של  הורבאלית  ביכולתו  רבות 
אירוע  או  לטראומה  בדומה  שונים  שבמצבים 
אקוטי, נשללת האפשרות מהאדם להתריע על 
כך  על  לדווח  לחלופין  או  במצבו  ההידרדרות 
שהוא נזקק לטיפול רפואי דחוף, כך ממש, קרה 

ל- גייב בורדט, לפני מספר שבועות. 

להרשמה - לחץ כאן

על שעונים אופנתיים מצילי חיים והרגולציה שמונעת מהם לעשות זאת

גייב רכב על אופניו, ולאחר זמן מסויים, איבד איבד את הכרתו, נפל ונחבל. 
נשקפה סכנת חיים אמיתית לגייב  שדרשה טיפול רפואי דחוף אם כי לא היה ביכולתו לדווח על כך. 
מזלו, היה כי הוא היה מצויד בAPPLE WATCH, שסייע להציל את חייו. החיישנים שבשעון זיהו את 
הנפילה, נשלחה הודעת טקסט לבנו עם התוכן ׳מצב חירום׳ והתראה על כך כי זוהה מצב של נפילה 
ופציעה. כמו כן בהודעה צויין מקום הימצאו של האב. במקביל, השעון שלח התראה לשירותי רפואה 
דחופה אשר הזעיקו למקום אמבולנס עם צוות רפואי. אך לא כאן תם הדבר, השעון המשיך להתריע 
ונסיעתו לבית  גייב עם שינוי מיקום המצאות של האב וזאת בשל הגעתו של האמבולנס  לבנו של 
החולים ואף המשיך לעדכן בבדיקות אשר נערכו שם – שעון אפל, הינו דוגמא למגוון רחב של אביזרים 
 דיגיטלים אשר נכנסו לחיינו בשנים האחרונות ומאפשרים לנו לקבל מידע רציף על מדדים שונים:

דופק, לחץ דם, ועוד. החשיבות בידיעת המדדים הינה הכרחית במצבים בריאותיים מסויימים, אך 
מקרה זה מעיד גם על היותם כלי ממשי לסיוע והצלת חיים במצבי קיצון וטראומה. 

לצערינו, נכון להיום בישראל לא ניתן להפעיל מצב זה בשעוני אפל וזאת בשל סיבות שונות של 
רגולציה, תקציבים ועוד. היינו שמחים לדעת מה דעתכם על כך ואנו מזמינים אתכם, להשפיע ולהביע 
DIGITAL.HEALTH.NOW. דעה על נושא זה ואחרים בסדנת החסמים שתערך ב-27.11 באירוע המרכזי

הצטרפו לאחד מהשולחנות כמקדמי חדשנות והשפיעו על קידום החדשנות בישראל.

https://www.tfaforms.com/4768836

