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עניין מרכזי

במחלקה  בכיר  רופא  פבני,  דימטרי  ד"ר 
לניתוחי לב־חזה, בסך הכל רצה לנוח בין 

פמ קודליק,  נחמן  עם  אקראית  שיחה  ־ניתוחים. 
ניתוח,  בחדר  לב־ריאה  מכונות  שמפעיל  פיסט 
אולי תהפוך את השניים לסיפור הצלחה סטארט־

אפיסטי ותביא, כך מקווים, גם לאקזיט. 
אנשי  שני  של  בראשם  שעלה  המקורי  הרעיון 
תיקון  לבעיית  פתרון  מציאת   - הרפואי  הצוות 
מסתם לבבי מיטרלי - השלים בימים אלה ניסויים 

־ראשונים בחיות מעבדה, ונמצא בשלבים הראשו
נים של פיתוח מתקדם והשקעה של גורם עסקי. 
אם יצליח, הרי מדובר בפתרון שיוכל לשפר בצורה 
משמעותית את הטיפול בחולי לב בארץ ובעולם. 

תיקון  מאפשר  וקודליק  פבני  שפיתחו  המכשיר 
של מסתם מיטרלי לבבי ללא צורך בניתוח לב פתוח 

־אלא בגישה זעיר־פולשנית. פנייה של השניים לצ
וות פיתוח עסקי באגף מחקר ופיתוח התניעה את 
הרעיון והביאה למציאת השקעה חיצונית ולהקמת 

־חברת הזנק לפיתוחו. ההיתכנות הכלכלית של הר
עיון עומדת על עשרות עד מאות מיליוני דולרים. לא 

רע עבור מה שהתחיל בשיחת מסדרון אקראית!
ופיתוח  למחקר  האגף  מנהלת  רול,  מיכל  ד"ר 

משא משקיע  החולים  שבית  סיפרה  ־)מו"פ(, 
ובפיתוח  בבחינה  ואנושיים,  כספיים  רבים,  בים 
של רעיונות חדשים של הצוות הרפואי שלנו: מי 

היחידה   - למו"פ  לאגף  חדש  רעיון  עם  שמגיעים 
־לפיתוח עסקי בראשותה של ד"ר לילך וייס, מק

להם  המאפשרת  וכספית  מקצועית  עזרה  בלים 
לבחון את הרעיון, להגן עליו בעזרת פטנט ובמידת 
הצורך לבנות אב־טיפוס ולבצע ניסויים ראשונים 

המוכיחים את היתכנותו. תוך כדי תמיכה במהלך 
־הפרויקט, ישווק צוות היחידה את הפרויקט למ

וייקחו  סטארט־אפ  חברת  יקימו  אשר  שקיעים 
את הפרויקט לשלב הבא. 

חלק נכבד מפעולות אלה נעשות במסגרת חממה 

 המרכז הרפואי מקדם רפואה גם דרך רעיונות מקוריים 
לפיתוח מכשור רפואי פורץ דרך

כזה ה או  חדש  רעיון  לו  שיש  וחוקר  רופא  לכל  פונה  למו"פ  אגף 
שיושב במגירה זמן מה, לפנות אלינו ולאפשר לנו לעזור לו לבדוק 
את היתכנותו. אם יתברר כי אפשר - נעשה הכל כדי להוציא את הרעיון 
חוקית,  מבחינה  למעביד  שייכות  הסגל  שהמצאות  פי  על  אף  לפועל. 
המרכז הרפואי לא מצמצם את מעורבותו לבעלות על ההמצאות אלא 
של  הראשונים  בשלבים  משקיע  המרכז  אותן.  לממש  בפועל  מסייע 
הפיכת הרעיון למוצר ומסחורו לגורם חיצוני המסוגל להשקיע ולהביא 

הפרויקט למימוש. 
עם הרופאים והפרויקטים הגדולים שיצאו מהמרכז הרפואי להמשך 
מחלקת  מנהל  שפרכר,  אלי  פרופ'  את  למנות  אפשר  תעשייתי  פיתוח 
ראשוניים  פיתוח  בשלבי  הנמצאת  לפסוריאזיס  תרופה  שפיתח  עור, 
בתעשייה; את פרופ' נדיר ארבר, מנהל המרכז המשולב למניעת סרטן 

־שפיתח ערכה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס באמצעות חברת מי

קרומדיק; ופרויקטים נוספים של מכשור רפואי הנמצאים כבר בניסויים 
קליניים בחברות ביומד. 

־הנהלת המרכז הרפואי מקווה כי לפחות חלקם יבשילו למוצרים בת
חום הרפואה, יקדמו את איכות הטיפול בחולים ויביאו רווחים גדולים 
מנהלת  וייס,  לילך  ד"ר  מסכמת  להדגיש",  "חשוב  ולחוקרים.  למוסד 
הפיתוח העסקי באגף למו"פ, "כל פרויקט המגיע אלינו הוא כמו תינוק, 
שאותו אנו מטפחים החל משלב הרעיון ועד לשלב המסחור, שבו הוא 

יוצא לתעשייה להמשך דרכו. 
"אנו באגף מלווים את הממציא לאורך כל התהליך ומעניקים לו את 

לה ביותר  הטובים  הסיכויים  את  לו  הנותנים  המקצועיים  ־השירותים 
לממציא  המאפשרת  ביותר,  מתגמלת  זאת  ועם  קשה  עבודה  צלחה. 
ומעולם של   - ליהנות מכל העולמות: מהעולם הקליני שבו הוא פועל 

יזמות, פיתוח ועסקים". 

בואו ליהנות מכל העולמות

מד־טק: מרעיון  למוצר

בתמונות: מפגשי מד־טק
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עניין מרכזי

רפואי.  מכשור  לפיתוח  למו"פ,  באגף  וירטואלית 
חממה זו היא דוגמה ייחודית מסוגה בארץ לזריקת 
לצוות שלו,  ,שמעניק המרכז הרפואי  ליזמות  מרץ 
אופטימלית  בצורה  הרעיון  קידום  את  המאפשרת 

בעזרת כספים פנימיים שמקצה לכך בית החולים.
סגל  של  הפטנטים  ובקשות  ההמצאות  היקף 
למו"פ,  האגף  בעזרת  שנרשמו  הרפואי  המרכז 
בקשות  משתי  בעלייה:  האחרונות  בשנים  נמצא 

־לפני כעשור, לעשרות משפחות של פטנטים בת
חומים של מכשור רפואי, דיאגנוסטיקה ותרופות. 
ההמצאות  מספר  האחרונות  בשנים  מכך,  יתרה 
 26 2011 לבדה נבדקו  של הסגל הולך וגדל: בשנת 
רעיונות חדשים של הסגל בתחום מכשור רפואי, 
ושבעה מתוכם, שנמצאו ראויים ובעלי פוטנציאל 

ממשי, כבר מתקדמים לתהליכי פיתוח. 
חוקר  למרכז  הפך  הרפואי  שהמרכז  העובדה 

־וממציא אינה נסתרת מעיני כמה מהדמויות המו
הרפואה  בעולם  ההשקעות  בתחום  בארץ  בילות 
במחקר  שותפויות  ליצור  שמבקשים  והביו־טק, 
רפואי.  מכשור  בפיתוח  הבא  הדבר  את  ולאתר 

הוקם  האחרונה  בשנה  היחידה  פעילות  במסגרת 
־ופועל מועדון יזמות חדש - מועדון מד־טק. המו

עדון הוקם למטרת קידום רעיונות ויזמות של סגל 
בית החולים בתחום הטכנולוגיות הרפואיות, הוא 
אינטרנט  ואתר  דו־חודשיות  פגישות  על  מבוסס 

מובי דמויות  עם  משתתפיו  את  ומפגיש  ־ייעודי, 
לות בעולם הביו־טק בישראל. 

עסקי  לפיתוח  היחידה  מנהלת  וייס,  לילך  ד"ר 

לאגף  לחבור  הרופאים  "היענות  מספרת:  באגף, 
־גבוהה. עם זאת, אנו שואפים למקסם את הפו

רעיונות  לקידום  הרפואי  במרכז  הקיים  טנציאל 
הרפואי  הצוות  בהיות  רפואי.  למכשור  חדשים 
יום־ במסגרת  נחשף  הוא  הרפואה,  בחזית  שלנו 
הר הטיפול  של  המקובלות  לפרקטיקות  ־יומית 

ולפתח  וחוסרים,  צרכים  לזהות  יכול  ולכן  פואי 
רעיונות לפתרונם". ||

www.iac.ac.il≠בקרו אותנו ב
®™≤¥µµµ≤© חייגו עכשיו

Æההסמכה להענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה Æהמכללה האקדמית לישראל ברמת גן בע¢מ¨ חל¢צ¨ קיבלה היתר מהמל¢ג לפתוח את תכנית הלימודים

øכואב לך הראש ממחשבות על עתידך במקצועי

ולהתקדם לתפקיד בכיר במערכת הבריאות
בריא יותר ללמוד אצלנו

®M.A© תואר שני
במנהל מערכות בריאות

יום לימודים אחד בשבוע במשך 
שנתיים או יומיים בשבוע במשך שנה

ניתן להתמחות בגרונטולוגיה

התוכנית מיועדת לבוגרי תואר 
ראשון בממוצע ∞∏ ומעלה

מד־טק: מרעיון  למוצר
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מרכז הרפואי שלנו נבחר לבית החולים המצטיין בסיומו של יריד ה
2012 שהתקיים באוניברסיטת תל־אביב. הקריט־  המחקר לשנת
ריון לבחירה היה מספר האבסטרקטים שהוגשו, שעמד השנה על 160 
שפירא,  יצחק  פרופ'  בפקולטה.  המינויים  מספר  חלקי  אבסטרקטים 
תל־ הרפואי  במרכז  דקאן  וסגן  השיקומי  החולים  בית  מנהל  סמנכ"ל, 
־אביב מדגיש: "הזכייה היא תעודת כבוד למרכז שלנו ובאה על רקע המ

ספר הגדול של המינויים האקדמיים ביחס לבתי החולים האחרים מחד 
רשימת  בראש  גיסא".  מאידך  שהוגשו  האבסטרקטים  ומספר  גיסא, 
המחלקות המובילות במספר האבסטרקטים שהוגשו עומדות פנימיות 
ד' וה' עם 13 אבסטרקטים כל אחת; ראומטולוגיה עם 10 אבסטרקטים; 
נוירולוגיה עם 9 אבסטרקטים; ואפידמיולוגיה, גסטרו וקרדיולוגיה עם 

8 אבסטרקטים כל אחת.

המרכז הרפואי תל־אביב במקום הראשון ביריד המחקר של אוניברסיטת תל־אביב

החוקר במרכז - ימי המחקר של המרכז הרפואי
יומיים  במשך  התקיימה  מחקרית  חגיגה 
ימי  במהלך   .2011 דצמבר  חודש  בסוף 
פוסטרים  כ־200  והוצגו  הרצאות  נערכו  המחקר 
את  החולים.  בית  סגל  של  מחקר  עבודות  של 

גבי ברבש, מנהל המרכז הר ־האירוע פתח פרופ' 
למו"פ  האגף  ואת  החוקרים  את  בירך  אשר  פואי, 
ביותר  הגדול  הנכס  כי  וציין  המרשים,  ההישג  על 

־של בית החולים שלנו הוא ההון האנושי. "על הב
סיס האיתן של ההון האנושי הקיים במוסדנו וזה 

החו בית  את  בעתיד  נבנה  השנה,  חיזוק  ־שיקבל 
לים שלנו".

ופיתוח  למחקר  האגף  מנהלת  רול,  מיכל  ד"ר 
"ימי המ כי  ־שארגנה את האירוע סיכמה ואמרה 

הוא תעודת  קיומם  ועצם  רבה  הצלחה  נחלו  חקר 

לכינוס הגיעו  כבוד לבית החולים שלנו". לדבריה 
גם אורחים רבים מחוץ לבית החולים ואנו מקווים 
כי נוצרו קשרים ושיתופי פעולה מדעיים חדשים.

הזוכים בימי המחקר לשנת 2011 הם:
√  במקום הראשון ובשלושת אלפים שקלים זכה 

ד"ר אולג דולקרט מהחטיבה האורתופדית. 
ד"ר עופר  זכה  ובאלפיים שקלים  √  במקום השני 

שריג ממחלקת עור. 
פרופ'  זכה  שקלים  ובאלפיים  השלישי  √  במקום 

ג'ף האוסדורף מהמחלקה הנוירולוגית.
בתחום  יזמות  על  מו"פ  אגף  של  מיוחד  √  פרס 
המכשור הרפואי הוענק לנחמן קודליק מניתוחי 

לב־חזה. ||

פרופ' ג'ף האוסדורף, ד"ר אולג דולקרט, ד"ר עופר שריג ונחמן קודליק

ד"ר מיכל רול


