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 יכולה הערכה תאושר, אם החברה, לפי
בלבד. שבועות בתוך לשימוש להיכנס

 הגז מסכת
 של המוסבת

 צורך אין עוזכה.
בייצור

!■V* ־■י

*יי*

 של ים7החו בדיקת מערכת
מרחוק אבחון ואלתא. אלביט

 הפוגע (ספסיס) דם אלח ולמניעת סון
 בשלבי החלה כבר אנלייבקס ברקמות.

 בית בשיתוף אדם בבני ראשוניים ניסוי
בירושלים. הדסה החולים

 בריינסענרם
)Brainstorm:( גזע תאי

 המבוססות תרופות מפתחת החברה
 דלקות להפחתת מבוגרים גזע תאי על

 שצברה, הידע על בהתבסס מסוכנות.
 גם שתסייע תרופה לפתח מנסה היא

 בריאות שמתפתח נפוץ דלקתי לסיבוך
 שעבר בשבוע קשים. קורונה חולי של

 עצם מח לתרום לציבור קריאה פירסמה
באיכילוב. מבוצע הניסוי המיזם. לצורך

מוקדמת ובדיקה אבחון
 ונובהמד )BATM(באעמ

)Novamed:( ביתית ערכה
 בנימין שימש (שבה באטמ חברת

לאסטרט בכיר "יועץ בעבר נתניהו
 בחברת־הבת פיתחה בינלאומית") גיה

מק ערכה אדלטיס, שלה, האיטלקית
וירוס של ומדויק מהיר לאבחון צועית

 את משעה. פחות בתוך בליחה הקורונה
 מבתי חלק כבר מפעילים הזאת הערכה
 ובאיטליה. בישראל והמעבדות החולים
 עם יהד מפתחת, החברה אלו בימים
 נובהמד הירושלמית הביו־טק הברת

)Novamed,( אבל דומה בדיקה ערכת 
 מוכנה תהיה הערכה ביתי. לשימוש
חודשים. שלושה תוך לשיווק

 ):Newsight(ניוסי־י־ע
האור באמצעות

 מנס־ציונה הסטארט־אפ הברת
 לזיהוי ניידת ערכה של פיתוח מסיימת
 בלבד, אור מקור בעזרת ברוק הווירוס

 שיהיה ראשון, דגם ספורות. שניות ותוך
המו לשימוש במרפאות לפזר כבר ניתן

 אך חודשים, שלושה בתוך צפוי ני,
 ישותפו בפרויקט אם ההברה, לטענת
 את לקצר יהיה ניתן נוספות חברות

 ניוסייט שפיתחה הזיהוי מכשיר התהליך.
 חריר עם מהשב, עכבר של בגודל הוא

 את הכוללת המבחנה להחדרת המיועד
 אלחוטית מחובר המכשיר רוק. דגימת

מלא בינה ממשק וכולל לאינטרנט,
 הזמן כל אותו לעדכן המאפשר כותית

מוטציה). עבר שהווירוס במקרה (למשל,

 Vocaiis(הלת׳ תקאלי־ס
Health:( הקול בעזרת

 באבחונים המתמחה הסטארט־אפ,
 ובאמצעות קול מאפייני בסיס על שונים
מה קול בדיקת מציע מלאכותית, בינה
 ראשוני לאבחון טלפון, שיחת דרך בית,
 שמתחיל בניסוי הקורונה. תסמיני של

 באמצעות - מפא״ת בשיתוף אלו בימים
 דגימות נאספות - ייעודית אפליקציה

 "טביעת למצוא במטרה קורונה חולי של
 זיהוי שתאפשר ייחודית, ווקאלית אצבע"
 בשיתוף נערך הניסוי המחלה. של מוקדם

המ והשרון, בילינסון שיבא, החולים בתי
 (נשיא בתל־אביב אפקה האקדמית כללה

 מומחה הוא מויאל, עמי פרופ׳ המכללה,
מח וקבוצות דיבור), בעיבוד עולמי

 תוצאות ומצה״ל. מהאקדמיה נוספות קר
 להתקבל צפויות המחקר של ראשוניות

שבועות. ארבעה־שישה בתוך

סאליגנוסעיקס
:(Salignostics)

היריון בדיקת כמו
 חד־פע־ בערכות שמתמחה ההברה,

 מקלון, סטיק, פיתחה היריון, לגילוי מיות
רוק. בבדיקת הווירוס של נוכחות שבודק

 תע״א אלביע, רפאל,
רחוק בשלע ואלתא:
 של מרחוק ולניטור לבדיקה מערכות

המבו במגע, צורך ללא קורונה חולי
 חיישנים מכ״ם, טכנולוגיות על ססות

 ידי על במהירות פותחו תרמי, וצילום
 המערכות ואלתא. אלביט רפאל, חברות

 קצב - החולה מדדי את לקבל מאפשרות
מה הרחק - דם לחץ חום, דופק, נשימה,

 אסף רמב״ם, החולים בבתי הרפואי. צוות
 רפאל, של מערכת בודקים והדסה הרופא
 האווירית התעשייה של מערכת - בשיבא

 בזיהוי (המתמחה AnyVision חברת ושל
מת בפ״ת רבין הרפואי במרכז פנים).
 אלתא של דומה פיתוח להכניס כוונים
הבא. השבוע בתחילת כבר קליני לניסוי

וציוד הנשמה מכונות
 האווירית התעשייה

חדשים ייצור פסי ורפאל:
 בין חיבר מפא״ת של החירום צוות

הנ מכונות של ישראליות יצרניות שתי
ביטחו מפעלים שני לבין ייעודיות שמה
 ייצור פסי לרשותן להעמיד שיוכלו ניים,

 חלקים: ובייצור הרכבה בשירותי ולסייע
המתמ האווירית, התעשייה של מפעל

 וטילים, לוויינים בייצור כלל בדרך חה
 המייצרת מרעננה, אינוויטק לחברת חבר

 בשטח, חירום לצוותי המיועדות מכונות
למכו שלם ייצור קו ימים בתוך והקים

 עציון אודי שפירסם כפי הנשמה. נות
 כבר מכונות 30 אחרונות״, ב״ידיעית

 יגיע פסח ואחרי הבריאות למשרד נמסרו
מפ בשבוע. מכונות למאות הייצור קצב
ההנש מכונות ליצרנית יסייע רפאל על
ובהרכבה. בייצור מלוד מדיקל פלייט מה

)Lifecan(יפקאן1י7
 ידני מפוח :MDSG־1

מאולתרים נחלקים
החד ממעבדת לייפקאן הסטארט־אפ

 מציע בתל־אביב אימפקט־לאבס של שנות
 ידני מפוח על המבוססת הנשמה מכונת

 אמבולנס, בכל הנמצא מהסוג ("אמבס,
חו של ראשונית בהנשמה לסייע שאמור

 לייצר הצליחה החברה במקביל. רבים לים
 נבדקות והן כאלה, מכונות חמש כבר

שיבא. הרפואי במרכז אלו בימים
 שבה מרחובות, mdsg בחברת גם

 צ׳ק יו״ר נכט, מריוס העסקים איש משקיע
 תוכנית יוצאי מהנדסים מפתחים פוינט,

 על המסתמכת הנשמה מכונת תלפיות
 במהירות לייצר או להשיג שניתן חלקים
 במכשירים מדובר המקרים בשני בארץ.

 ייעודית, למכונה משתווים שלא בסיסיים,
 במצבים סביר מענה לספק יכולים אבל

 הנדרשים האישורים יתקבלו אם מסוימים.
 להיעזר מבקשת ההברות שתי ממפא״ת,

 הביטחוניות התעשיות של הייצור בקווי
המוני. לייצור

הערה




גראבדייוידצילום:קורונהנגדשליהתאי?לוריסטם.ינאי,יקי

^VT

גזממסכותעוזכה:

הנשתהלמכונות

מפתח־תקווההרפואיהמכשורחברת
)בשמןגזמסכותלהמרתשיטהפיתחה

נמצאותשכמותןספיר"(,"אבןהמקצועי

החירום,ושירותיצה"לבמחסנילרוב
פי־.(BPAP)ניידותנשימהלמכונות

תוח

$TS1$פיתוח$TS1$

$DN2$פיתוח$DN2$הנשמהמכונתמחליףממשלאכזה

כפ־לשמשיכולאבלומורכבת,ייעודית

תרון

$TS1$כפתרון$TS1$

$DN2$כפתרון$DN2$מכונהיוצרתההסבהקיצון.במצבי

דרךמפוחבאמצעותאווירשמזרימה
המטופל,נשימתעםומסתנכרנתהמסכה
אולחותלפילטרחיבוראופצייתלהויש

יזםכבירי,עוזהמנכ"ל,לפיחמצן.לבלון

הרפואי,המכשורבתחוםותיקוממציא
הדגם,אישורבשלבנמצאתהמכונה
הקרובים.בימיםמוכןיהיהסופיודגם

דורשתלאהיאהמערכת:שלהיתרון

מס־שלבלבדהסבהאלאמחדש,ייצור

כות

$TS1$מסכות$TS1$

$DN2$מסכות$DN2$.עםבתיאוםפועלתעוזכהקיימות

הבריאות.משרדשלהחירוםצוות

האווירית:התעשייה

נחירותנגדלמכשירהסבה

שיטהפותחההאוויריתבתעשייה

,cpapמכשירישלמהירהלהסבה
מנחירותלסובליםבמקורהמיועדים

לאכאןגםהנשמה.למכונותבשינה,

ייעודיתלמכונהמלאבתחליףמדובר

ברי־"איןלמצביבפתרוןאלאמורכבת,

רה".

$TS1$."ברירה$TS1$

$DN2$."ברירה$DN2$מערכתאלאווירמזריםהמכשיר

החברהקבוע.אווירלחץומייצרהנשימה

המח־שרה","ידלארגוןהשבועפנתה

זיק

$TS1$המחזיק$TS1$

$DN2$המחזיק$DN2$להשאלה,כאלהמכונותשלבמלאי
הר־ההסבה.לצורךאותןלקבלבבקשה

עיון

$TS1$הרעיון$TS1$

$DN2$הרעיון$DN2$חברת־בתשלדומהפיתוחמזכיר

עםשיחדהשבוע,שפורסםמרצדסשל

פי־בלונדוןקולג׳היוניברסיטימהנדסי

תחה

$TS1$פיתחה$TS1$

$DN2$פיתחה$DN2$היאגםשמתבססתהנשמה,מכונת

.cpapמכשירשלהסבהעל

האוויר:חיז,

לאוסומסיידנימבלון

שלוהתקשובהאלקטרוניקהיחידת

מכונתשלנוסףמיזםמובילההאווירחיל

לייצרשניתןמאוד,ובסיסיתזולההנשמה

וללאנמוכהבעלותשלהיחידותמאות

בבלוןמדוברכאןגםייצור.במפעליצורך
באופןשיופעלדאמבו"(,הידניההנשמה

הזמןנגדמרוץמפא"ת.גולד,דניד"ר

הרו־ליגתגםחברולפרויקטאוטומטי.

בוטיקה

$TS1$הרובוטיקה$TS1$

$DN2$הרובוטיקה$DN2$שללנוערFirst,המחקרמרכז
מד"אישראל,מיקרוסופטשלוהפיתוח

מע־מיקרוסופטאיכילוב.החוליםובית

מידה

$TS1$מעמידה$TS1$

$DN2$מעמידה$DN2$הגראז׳,שלה,החדשותמעבדתאת
ומספקתהצעירים,המפתחיםלרשות
וחומרים.ציודלהם

רססנגדמדבקההסכני־ון:

הווירוס

שפיתחוהייחודית,"מאיה"מדבקת

לה־בפקולטהוצוותוזוסמןאילפרופ׳

נדסת

$TS1$להנדסת$TS1$

$DN2$להנדסת$DN2$למס־מוצמדתבטכניון,מכונות

כת

$TS1$למסכת$TS1$

$DN2$למסכת$DN2$היאהסטנדרטית.הרפואיתהפנים

יותרוליעילהלעמידהאותההופכת

הצוותיםעלההגנהאתבכךומשפרת

במדפסתהמיוצרתהמדבקה,הרפואיים.

ננומטרייםמסיביםמורכבתתלת־ממד,

שמשפרמהחיטוי,בחומריהמצופים

ננומטרייםחלקיקיםשלהלכידהאת

המגיעותהרססמטיפותנגיפיםומנטרל

צוותידיעלאושרההמדבקהלמסכה.

תיב־הקרוביםובימיםבמפא"תהחירום

דק

$TS1$תיבדק$TS1$

$DN2$תיבדק$DN2$לגליל.הרפואיבמרכזבפיילוט

הירושלמיתארגמןחברתבמקביל,

עםייחודיבדבעלתמסכהפיתחה

מת־ויוניםאנטי־מיקרוביאליותתכונות

כתיים,

$TS1$,מתכתיים$TS1$

$DN2$,מתכתיים$DN2$חדירהבלתילהיותשאמורה

לווירוסים.

:(MedCu)מדקיו
נחושתבשילובמסכה

בתוכההמשלבתרפואיתהגנהמסכת

שלהראשיהמדעןשלפינחושת,יוני

MedCu,קוטליםבורוכוב,גדיד"ר
איתה.במגעשבאיםמהווירוסים99%

בןמחקרעלהמבוסםבפיתוחמדובר
ברחובות,החברהבמעבדותשנים10
ושפעתהסארסמגפותבעקבותשהחל

אלהבימיםמייצרתהחברההחזירים.

הבריאותמשרדעבורמסכותמיליוני

הבריאותמשרדלאישורוממתינההסיני

המיקרוסקופייםהנחושתחלקיקיבארץ.
בתוךשווהבצורהומפוזריםמשולבים
עשויהשממנוהייחודיהפולימריהאריג

מאוד,מהירייצורשמבטיחמההמסכה,
למס־בניגודמוקדמת.היערכותללא

כות

$TS1$למסכות$TS1$

$DN2$למסכות$DN2$שלהמסכותהבסיסיות,הרפואיות

MedCuהחובשעלגםלהגןמתיימרות

סביבתן.עלרקולאאותן
MedCuמרכי־בשילובמתמחה

בי

$TS1$מרכיבי$TS1$

$DN2$מרכיבי$DN2$לטי־ייעודיותבתחבושותנחושת

פול

$TS1$לטיפול$TS1$

$DN2$לטיפול$DN2$למנועבמטרהריפויקשייבפצעים
זיהומים.

:(clew)קלאר
אחרממוחשבמעקב

חוליםמאות

מלאכו־בינהמערכתפיתחהקלאו

אחריממוחשבמעקבשמאפשרתתית,

ומספקתאחד,בקרהמחדרחוליםמאות
במצבם.הידרדרותשלמוקדםזיהוי

איכי־החוליםבבתיתותקןהמערכת

לוב

$TS1$איכילוב$TS1$

$DN2$איכילוב$DN2$.הרפואילצוותתאפשרהיאושיבא

שצפוייםבחוליםטיפולולתעדףלזהות

היאהמטרהשעות.12־6בתוךלהידרדר

צוותכאשרגםהולםטיפוללאפשר

שלרבבמספרלטפלנדרשקטןרפואי

בו־זמנית.חולים

ההדפסות":"לשכת
למכונותחלקיםהדפסת
ממדבתלתהנשמה

גל־איל,שימנוסה,יעקבהיזמים

עד

$TS1$גלעד$TS1$

$DN2$גלעד$DN2$הקימוקונסטנטינובסקיויבגניכהן

להדפסות"הלשכהאתשעברבשבוע

כלאתשמאגדמערךחירום"לשעת

תלת־ממדבהדפסתהעוסקותהחברות

למ־חילוףחלקילייצרומטרתובארץ

כונות

$TS1$למכונות$TS1$

$DN2$למכונות$DN2$הנש־מכונותכמוחיים,מצילות

מה

$TS1$הנשמה$TS1$

$DN2$הנשמה$DN2$למערךהרלוונטייםאחריםומוצרים
תלת־ממד.מדפסותבאמצעותהרפואי,

במפעליםהתלותאתלחסוךהיאהמטרה
כברהפניות.מעומסשקורסיםבחו"ל,

חברתבדחיפותהדפיסההחולףבשבוע

מרחובותסטרטסיםהתלת־ממדהדפסות

שלהנשמהלמכונותמתכליםחלקים

שיבא.החוליםבית

חיסוןעלעובדותחברות39ובעולם:
קבוצות39בקליפורניה,מילקןהמחקרמכוןלפי

חיסוןלפיתוחרשמיבאופןכיוםפועלותהעולםברחבי

צוותכיבבריטניהפורסםהשבועבתחילתלקורונה.

כבראוקספורדבאוניברסיטתג׳נרממכוןבכירמדענים

לצורךמתנדבים510בגיוסהחלואףכזהחיסוןפיתח
לווירוסחיסוןגםבעברשפיתחמבטיח,צוותזהוניסוי.

mers^והוכיחב־5102(,שהתפרץהגמלים)וירוס

Moderna))מודרנהחברתבמקביל,במחקרים.עצמו

לבריאותהלאומיים)המכוניםN1H־mהאמריקאית

אדםבבניבניסוישבועייםלפניכברהחלובארה"ב(

זריקותקיבלובסיאטלמתנדבים45משלהןלחיסון

ניסיונית.מנהעם

שותפותהקימוהאמריקאיוהממשלibmחברת

מה־לכ־61גישההעולםמרחבילחוקריםשמאפשרת

שבי־על,
$TS1$,מהשביעל$TS1$

$DN2$,מהשביעל$DN2$ולהאיץלסייעבמטרהבעולם,מהחזקים
גםחבריםבשותפותוהתרופות.החיסוניםפיתוחאת

,mitנאס"א,האמריקאי,האנרגיהמשרדמעבדות

כמונוספותטכנולוגיהוענקיותלמדעהלאומיתהקרן

כידווח,שעברבשבועכברואמזון.מיקרוסופטגוגל,

לבחוןלחוקריםאיפשר,Summitבעולם,החזקמחשב־העל
77קצרזמןתוךמתוכןולסנןתרופתיות,תרכובותכ־000,8

מנגיףלמנועביותרהגבוההפוטנציאלעםתרכובות

בגוף.תאיםלהדביקהקורונה

ובעולםבארץחוליםבתיהתמונה,שתתבהרעד
קיימות,תרופותשלשוניםבצירופיםשימושעושים

דקותבתוךוזוליםזיהוימארה"ב.אבוסשלהבדיקהערכת

התאמתןמידתאךאחרים,וירוסיםנגדשפותחו
בולטותאלוביןעדיין.התבררהלאהנוכחילווירוס

כלורוקוויןהאסלה,נגדבמקורשפותחהברמדסיביר,
לטי־המשמשותורזולסטהקלטרהמלריה,נגדלטיפול

פול

$TS1$לטיפול$TS1$

$DN2$לטיפול$DN2$לסיבוכיהמיועדתקסופלוזהאיידס,ובנשאיבחולי

מפתחיהשלטענתהיפנית,ופאוויפיראווירשפעת,

קלים.חוליםאצלהמחלהמשךלהפחתתיעילהנמצאה
הגיעהביותרהטובההבשורההבדיקות,בתחום

הת־חברתשלהניידהבדיקהמכשירמחו"ל:השבוע

רופות

$TS1$התרופות$TS1$

$DN2$התרופות$DN2$אבוטהאמריקאית(Abbott)קורונהחולימזהה

13בתוךשליליותתוצאותומספקדקותחמשבתוך

ממינהלאישורהחברהקיבלההשבועבתחילתדקות.

בערכה.חירוםלשימוש(FDA)האמריקאיהתרופות

הקיימתביותרהמהירהבבדיקהמדוברהנראה,ככל
אומהגרוןדגימהמחייבתהיאהנגיף.לגילויכיום

אתמיוחדת.למחסניתשמוכנסמקלון,באמצעומהאף

אשרבלבד,ק"גשלושההשוקללמכשירמשחיליםזו

חיידקולזיהוישפעתבדיקותלביצועכהעדשימש

הסטרפטוקוקום.

הערה



