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חדשות

שירותי בריאות מתקדמים יום-יום גם לתושבי הפריפריה 
שראל רכשה במסגרת מכרז מרכזי

ארבעה מכשירי MRI המתקדמים ביותר של פיליפס 

מכשיר ה- MRI שנרכש במכרז

הרפואיים במרכזים  לשימוש  הוכנסו  כבר  המכשירים 
וולפסון, פוריה, הלל יפה - ביצוע מכרז מרכזי לרכישת

המכשירים הביא לחיסכון רב לבתי החולים 
חברת פיליפס מערכות רפואיות בישראל, זכתה במכרז של 
MRI מתקדמים מסדרת 'שראל' לאספקת ארבעה מכשירי 
לעבודה תואם  נלווה  ומכשור  ציוד  לרבות   ,1.5T  INGENIA
בסביבת MRI והתאמת האתרים לקליטת כל מערכת, עבור בתי 
הרפואי  המרכז  בפריפריה:  הממוקמים  הממשלתיים  החולים 
הרפואי המרכז  בטבריה,  פוריה  פדה  הרפואי  המרכז  בצפת,  זיו 
לאחר  זאת  בחדרה,  יפה  הלל  הרפואי  והמרכז  בחולון  וולפסון 
שבתי החולים הממשלתיים, קיבלו את אישור משרד הבריאות 
הרפואיים  במרכזים  בתחומם.   MRI יחידת  לראשונה  להפעיל 
והותקנו. סופקו  כבר  המכשירים  ווולפסון  פוריה  יפה,  הלל 
זיו בצפת, משלימים את עבודות הבנייה באתר  במרכז הרפואי 
התנהל   MRI במכשירי  להצטיידות  המכרז  המערכת.  לקליטת 
במשך למעלה משנה, תוך כדי משא ומתן ממושך ובלתי מתפשר
במטרה ספקים,  מספר  מול  החולים  בתי  עם  יחד  שראל  של 
להשיג עבור בתי החולים בפריפריה את המכשירים המתאימים
והמתקדמים ביותר, בתנאים הטובים ביותר. במקביל לרכישת 
בכל  אתר  והתאמת  לבינוי  הצעה  גם  המכרז  כלל  המכשירים 
התייחסות  המחייבת  ומתקדם,  משוכלל   MRI למכון  חולים  בית 
המגנטית, התהודה  מכשירי  סביב  לבינוי  מדוקדקת  טכנית 

הדרכות של הצוותים בהפעלת המכשור, לרבות ליווי צמוד
בהפעלה עד לשליטה במערכות, הדרכות בטיחות בכל הקשור 
לסביבת המערכת, כמו גם לידע מקצועי הקשור לניהול תהליכי
הבדיקות. בדיקות MRI הינן בדיקות דימות מתקדמות ביותר

המבוצעות ללא  קרינה מייננת ובעלות כושר אבחון גבוה במיוחד 
ובמגוון רחב מאוד של בדיקות, הכולל בין היתר בדיקות מקיפות

גוף,  שלד,  בדיקות  שדרה(  ועמוד  )ראש  העצבית  למערכת 
שד בדיקת  וכן  האונקולוגי,  המערך  עבור  גופי  כל  דימות  כולל 

הנחשבת כיום לבדיקת הדימות המתקדמת ביותר לזיהוי מוקדם 
של סרטן השד.

MRI מדגם INGENIA תוצרת פיליפס שנרכשו,  מערכות ה-
החדשה  הייחודית  לטכנולוגיה  הודות  ביותר  המתקדמות  הינן 
הניתן ככל  קרוב  לדיגיטלי  האנלוגי  האות  המרת  המאפשרת 

זו  דיגיטלית  טכנולוגיה  הסליל.  בתוך  קליטתו  עם  ומיד  לנבדק 
גוף,  בבדיקות  לרעש  אות  ביחס   40% עד  של  שיפור  מאפשרת 
סריקה ובמהירות  משופרת  תמונה  באיכות  ביטוי  לידי  הבא 

המערכת  כמו-כן,  האנלוגיות.   MRI-ה למערכות  בהשוואה  מוגברת 
בעלת מפתח רחב של 70 ס"מ, המגדיל באופן משמעותי את נוחות
השימוש עבור הנבדק הנסרק, במיוחד עבור נבדקים קלסטרופוביים
ונבדקים בעלי משקל גבוה, שלא ניתן לסורקם במכשירים בעלי

מפתח קטן יותר הקיימים כיום. 
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וילון חד-פעמי לבתי החולים

חדש על המדף

כמו-כן, המכשיר החדש מאפשר גם את ביצוען של פרוצדורות 
פולשניות שונות, כגון: ביופסיות שד וביופסיות ערמונית. עד היום
הגבילו תקנות משרד הבריאות את מספר המכשירים, ואפשרו
מכשיר MRI אחד לשירות 750 אלף תושבים, לאחר רישוי המכשירים

את  משמעותית  תשפר  העדכנית  המכשירים  מצבת  החדשים, 
המצב והיחס יעמוד על מכשיר אחד ל-450 אלף תושבים. הגבלת
מספר המכשירים אילצה מטופלים מהפריפריה להתנייד מרחקים
בשעות  לעיתים  הנדרשות,  הבדיקות  את  לבצע  מנת  על  גדולים 
לא שעות, ובהתראה קצרה. רשימת ההמתנה לבדיקות התארכה,
ומטופלים רבים נאלצו להמתין חודשים ארוכים לביצוע הבדיקה.
לפני כשלוש שנים החליט משרד הבריאות לפעול לאישור 14 
רישיונות נוספים להפעלת מכשירי MRI, בעיקר בפריפריה, וכך 
נסללה הדרך להקמת יחידות ה-MRI במרכזים הרפואיים הללו. 

אבי בוסקילה, מנכ"ל 'שראל':
החולים  בתי  לארבעת   MRI מערכת  של  מרוכז  לרכש  "המכרז 
בבתי המקצוע  וגורמי  ההנהלות  עם  פעולה  בשיתוף  התבצע 
החולים ודרש הכנה ותשומת לב לפרטים הקטנים ביותר הנדרשים
בסוג זה של מכשור. הצלחנו להביא את כל ארבעת בתי החולים
לסטנדרטיזציה ומפרט מקצועי וטכני משותף לכולם. לאחר 
בחינה של מערכות ה-MRI הטובות בשוק, בחרנו בפילפס
אשר הובילה במכרז בשקלול ההיבט הטכנולוגי וההיבט
הכלכלי, כל זאת תוך ניצול הידע והניסיון הקיים ב'שראל' והדגשת
היתרון לגודל ברכש מרוכז של ארבעה מכשירים, במטרה

להשיג את המחיר המיטבי''.

חברת EcoMed החלה בשיווק וילון חד-פעמי עבור בתי החולים,
כסף.  יוני  על  המבוססת  בקטריאלית,  אנטי  יכולת  בעל  וילון 
ייצור הבד ולא מרוססים  יוני הכסף מוכנסים לתוך הבד בזמן 
מהבד. אינטגרלי  חלק  להיות  הופכים  הם  ובכך  הבד,  פני  על 
הפעילות האנטי בקטריאלית היא על פני כל שטח הפנים 
של הבד, ולכן היא ממושכת, קבועה, ולכל אורך חיי הוילון.
ובהשוואה מקובלים,  בינלאומיים  בקריטריונים  עומד  הוילון 
לוילון בד רב-פעמי, הוילון החד-פעמי של חברת EcoMed מציע 
בנוסף גם עלות רכישה נמוכה, חיסכון בעלויות הכביסה ובאחזקה
והתאמה שמירה  כדי  תוך  ועוצבו  תוכננו  הוילונות  שוטפות. 

למסילות הקיימות בבתי החולים.
הבד לוילונות  בהשוואה  משמעותית  נמוך  הוילונות  משקל 
יותר,  ומהירה  פשוטה  קלה,  החלפה  מאפשר  ולכן  המקובלים, 
בתוך 30 שניות. הוילון החד-פעמי של חברת EcoMed עשוי מבד 
לא ארוג 100% פוליפרופילן. הבד ממוחזר ב-100% כפסולת לא 
וידידותיים  מתכלים  הם  להחליפם,  צורך  כשיש  ולכן  מבוזבזת, 
בקשת לפי  המסופקים  הוילונות  את  להתאים  ניתן  לסביבה. 
הלקוח בגדלים שונים. חברת EcoMed גם מציעה מגוון רחב של 
צבעים נקיים ורעננים, המתאימים ביותר לסביבת העבודה
מאפשרת וילון  כל  גבי  על  ופשוטה  ברורה  מדבקה  הרפואית. 
ברורה. בצורה  הוילון  החלפת  תאריך  את  לראות  אחד  לכל 
פרטיותו על  לשמור  מנת  על  כניסה'',  ''אין  מדבקה  מודבקת  כמו-כן, 

של החולה ולמנוע הפצת זיהומים.
לפרטים: רוני קליינר, מנהל תחום מוסדי טלפון: 09-8922044

הוילונות תוכננו ועוצבו תוך שמירה והתאמה
למסילות הקיימות בבתי החולים והם מגיעים

במגוון רחב של צבעים 
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כנס בפריז

דיונים בכנס בינלאומי בפריז של ארגוני הרכש הרפואי 
על חשיבות הסטנדרטיזציה ושרשרת  אספקה יעילה

במערכת הבריאות על פי מודל 'קצה הקרחון'

מודל קצה הקרחון

בכנס שנערך בחסות ארגון IHF, עמדו המשתתפים על 
הצורך להדק את שיתופי הפעולה בין רוכשים וספקים 
בתחום הבריאות ולייעל את שרשרת האספקה הרפואית

העוסקים הגורמים  בפני  כיום  העומדים  הגדולים  האתגרים  אחד 
בתחום הבריאות בכל רחבי העולם, הוא הצורך להדק את שיתופי 
ולייעל את עבודת  וספקים בתחום הבריאות  בין רוכשים  הפעולה 
זו נערך בפריז באחרונה כנס שהוקדש לנושא  המערכת. במסגרת 
בחסות ארגון IHF, בו נטלה חלק נציגה מחברת שראל. הכנס נמשך 
אוסטרליה, בהן:  מדינות,  ממגוון   GPO של  נציגים  וריכז  יומיים 
סינגפור, ארה"ב, גרמניה, בלגיה ועוד. מטרת הכנס הייתה לעלות 
נושאים שרלוונטיים לארגוני GPO, מתוך רצון למצוא פתרונות
והערך התרומה  מה  הבריאות,  מערכת  את  מייעלים  כיצד  לסוגיה: 
המוסף של אותם ארגונים ללקוחות אותם הם משרתים במקרה

זה בתי החולים. הדיון התנהל תחת הנחות העבודה כי במדינות 
ה-OECD תקציב בתי החולים מתחלק ל-75% עלויות כוח אדם, 
ו-25% עלויות רכש. מאחר ושינויים בכוח אדם הינם מורכבים,  עיקר

ההתייעלות בחיסכון לבתי החולים תגיע מהרכש.
עיקר הדיון נסב סביב האינטרס המשותף – לסייע לייעל את מערכת
המשול המוצר  למחיר  מעבר  להסתכל  כך,  ומתוך  הבריאות, 

לקצה הקרחון הנראה לעין, להבין את כל שרשרת האספקה, 
הבלתי  הארי  לחלק  המשולים  המוספים  הערכים  מהם  ולבחון 
נראה של הקרחון ללקוחות. שני נושאים מרכזיים שעלו בכנס 
הם: מה הלקוח מצפה מארגוני רכש, על פי מודל קצה הקרחון ומה 
משמעות הסטנדרטיזציה ביעילות שרשרת האספקה. על פי מודל 
קצה הקרחון הלקוח מצפה מה-GPO ליושרה במשא ומתן, ליחס 
הוגן של עלות מול תועלת ולעמידה בסטנדרטים של איכות, אבל יש

עוד הרבה מעבר, כפי שניתן ללמוד ממודל הקרחון. 



5 ל א ר ש י ב ה  א ו פ ר י  ת ו ר י ש ל ן  י ז ג מ ל  א ר ש

לגמלאות. שפורש  גבאי,  דוד  ממג״ר  באחרונה  נפרדה  שראל  חברת 
בכיר וסמנכ״ל  התרופות  חטיבת  כמנהל  בחברה  שימש  דוד 

לשירותי רפואה ורוקחות.
בשנת  הבריאות  במשרד  האספקה  בשירותי  דרכו  את  החל  הוא 
מספר  במהלך  וחבישה  כימיקלים  במחסן  רוקח  בתפקיד   1974
לאחר וחבישה.  כימיקלים  מחסן  מנהל  לתפקיד  התקדם  שנים, 

מכן, קודם לתפקיד מנהל חטיבת התרופות. 
רפואה  לשירותי  בכיר  סמנכ"ל  לתפקיד  קודם   ,1999 בשנת 
ורוקחות. דוד גבאי אדם צנוע, בעל חוש הומור עשיר, אך יחד 
עם זאת, רציני, מסור אחראי, מקצועי, וישר. דוד ידע לעמוד
ביותר, הטוב  הצד  על  מקצועיות  בעיות  ולפתור  בלחצים 

והשותפים  הכפיפים  עם  פעולה  ובשיתוף  ונעימה  באווירה חיובית 
השנים, כל  לאורך  בחברה  תפקידיו  כל  במסגרת  לעבודה. 
באהבה מקובלת  נורמה  לכל  מעבר  מרובות  שעות  הקדיש  דוד 
הבריאות  במערכת  רבה  להערכה  זוכה  דוד  יתרה.  ובמסירות 
והחיסונים התרופות  רכש  בתחום  מקצועית  אוטוריטה  ומהווה 
פעמים הגיע  לתפקידו,  מעבר  אחראי,  כרוקח  הלאומית  ברמה 

ומוצרים מצילי ובחגים לאספקת תרופות  רבות בסופי שבוע 
חיים ללקוחותינו ועשה זאת תמיד בשמחה ובמסירות. דוד היה 
דעתן ומקצועי ופעל תמיד לטובת שראל ולטובת הלקוחות, כל זאת

על פי הנהלים והחוקים.

 אבי בוסקילה, מנכ"ל שראל:
״דוד הביא את פעילות התרופות בשראל לצמיחה מתמדת
מקצועי,  עובד  להיותו  מעבר  שנה.  בכל  חדשים  ולשיאים 
מסור ונאמן, דוד היה גם חבר ושותף לדרך ארוכה שעברנו
להנהלה,  לעובדים,  לשראל,  יחסר  שהוא  משוכנע  אני  יחד. 
במנהלים לזכות  לחברה  מזדמן  יום  בכל  לא  וללקוחות.  לספקים 

מסוגו ואני גאה על שהייתה לנו הזכות לעבוד יחד.
הדרך את  ימצא  כי  ומשוכנע  בהמשך  הצלחה  לו  מאחל  ‘‘אני 
ולמערכת הבריאות בישראל״. לתרום מניסיונו העשיר לשראל 

שראל נפרדת מדוד גבאי
סמנכ״ל בכיר לשירותי 

רפואה ורוקחות 

הנהלת ועובדי שראל
נפרדים מדוד גבאי

סירקו לצפייה

פורש לגמלאות

בקצה הקרחון )החלק הגלוי( נמצא המחיר )Price(, בבסיס הקרחון
אינספור נמצאים  הקרחון(  של  הכובד  ועיקר  הסמוי  )החלק 
שיקולים וערכים מוספים המוזילים עלויות ומשפרים בסופו 
של תהליך את איכות השירות והטיפול הרפואי. עלות הבעלות 
הכוללת, מהווה שיטת הערכה כלכלית המיועדת לעזור לרוכשים 
לשערך את העלויות הישירות והעקיפות המתייחסות לרכישה. 
התפעול. עלויות  בתוספת  הרכישה  מחיר  את  כוללת  זו  עלות 
כאשר בוחנים אלטרנטיבות של רכישה, אין לבחון רק את מחיר 
הפריט המיידי אלא את עלותו ואת מחירו ארוך הטווח. הפריט

עם עלות הבעלות הכולל יהיה בעל ערך רב בטווח הארוך.

לשורה מעבר  לראות  חשוב  מוצר,  של  רכישה  על  כשמדברים 
התחתונה של מחיר. יש עלויות נוספות כמו: ניהול הזמנות, ניהול 
מלאי, עלויות כוח אדם, זמינות, עלויות אחסון והפצה, אבטחת
בחשבון, לקחת  שחשוב  היבטים  ושאר  ורגולציה  איכות 

כך שיש תהליכים רבים אחרים מעבר לשורת המחיר. 
נושא שני שעלה בדיון נוגע לחשיבות הסטנדרטיזציה לעתיד
הרכש, בייחוד לאור העובדה שבעתיד צפויה אוטומציה מלאה 

לגורם הסטנדרטיזציה  את  ההופך  מהלך  התהליכים.  כל  של 
חשוב ומשמעותי אף יותר.

נכון של  זיהוי  לכל העוסקים בתחום ברור מה קורה כאשר אין 
מעורבים בהם  תהליכים  שרשרת  גורר  הדבר  מוצר/הזמנה. 
מבוזבזים.  ותהליכים  גבוהות  עלויות  רב,  זמן  גוזל  הצדדים,  כל 
בין הזמנת הלקוח כשיש סטנדרטיזציה, קיימת התאמה מוחלטת 
לאספקה של הספק, שם מתחיל ונגמר התהליך. אולם, כשאין 
ההזמנה בין  התאמה  חוסר  להיווצר  עלול  סטנדרטיזציה, 
לאספקה, ואז נוצרים תהליכי משנה רבים, ביניהם: הלקוח 
מעוניין להחזיר את הפריט הלא נכון, הלקוח שולח שוב הזמנה
הנכון,  הפריט  את  בשנית  לספק  צריך  הספק  שרצה,  לפריט 
הקלדות לבצע  יש  טעו,  בו  הפריט  את  להחזיר  צריך  הספק 
חדשות, זיכויים וחיובים. כל תהליכי המשנה הללו כרוכים בזמן, 
כוח אדם, וכמובן כסף. סטנדרטיזציה נותנת מענה, מייצרת זיהוי 
מוחלט בין הביקוש לאספקה, ובכך מקטינה את הסיכוי לטעות.
העוסקים הגופים  כל  בפני  כיום  העומד  האתגר  נובע  מכאן 
- לגרום ללקוחות ולספקים לא רק להבין את חשיבות בתחום 

הסטנדרטיזציה, אלא גם לגרום להם להשקיע בכך כסף.
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MADE IN ISRAEL

ידי חברת BesTech בע"מ  רובוטיקה’ מיוצגת בישראל על  ‘מזור 
ולרופאים לחולים  נוסף,  למידע    benny.hascal@gmail.com

www.MazorRobotics.com
לפרטים: בן אליהו, מנהל תחום מכשור טלפון: 09-8922092

‘מזור רובוטיקה’ הינה יצרנית ישראלית העוסקת במחקר ופיתוח
הרובוטיקה בתחום  בעולם  מסוגם  המתקדמים  חדשניים, 
הרפואית ומשווקת זה למעלה משמונה שנים, בישראל ובעולם,
רובוטים בתחום ניתוחי עמוד שדרה  וכעת גם עבור ניתוחי מוח. 
מספקת  ,Renaissance מזור  של  הרובוטית  ההנחייה  מערכת 
למנתחים לחולים,  ביותר  ובטוחה  מדוייקת  ניתוחית  סביבה 
ולצוות חדר הניתוח, מאפשרת צמצום השימוש בקרינת רנטגן
קליניות  תוצאות  ומתמשך  עקבי  באופן  ומציגה  הניתוח  בחדר 
מצויינות, בהשוואה לניתוחים אחרים. Renaissance היא
מערכת ההנחייה הרובוטית היחידה לניתוחי עמוד שדרה בעלת 
בעלת וגם   CE-ו  FDA לרבות  בעולם  המחמירים  התקן  אישורי 

אישור משרד הבריאות הישראלי - אמ"ר.

חברת 'מזור רובוטיקה' החלה דרכה על בסיס מחקר ברובוטיקה
להנדסת הפקולטה  של  רובוטים  לפיתוח  במעבדה  כירורגית 
מכונות בטכניון בחיפה בשנות ה-90. החברה נוסדה על ידי 
הפקולטה  של  לרובוטיקה  המעבדה  ראש  שוהם,  משה  פרופ' 
להנדסת מכונות בטכניון ואלי זהבי, לשעבר סגן נשיא להנדסה 

באלסינט. פרופ' שוהם ידוע כחוקר מוערך ביותר בתחום וזכה 
המוענק היוקרתי,  אדיסון  תומאס  פרס  לרבות  רבים,  בפרסים 
בתחום. דופן  ויוצאת  מוכחת  תרומה  בעלי  פטנטים  לממציאי 

מ-2006 החל  משווקת  מזור  של  הרובוטית  ההנחייה  מערכת 
ושוחררה באופן מסחרי מלא בשנת 2011, לאחר שקיבלה את אישור 
ה- FDA ו-CE. עד 2014 הותקנו מערכות ‘מזור רובוטיקה’ בלמעלה
מוקמו  שתלים   45,000 מעל  העולם,  ברחבי  חולים  בתי  מ-80 
שדרה. עמוד  ניתוחי  אלפי  במהלך  מזור  של  הרובוטים  בסיוע 

בשנה האחרונה ביצעה חברת מזור רובוטיקה השקה מסחרית
לאפליקציית המוח החדשה שתשולב במערכת הקיימת

Renaissance ותסייע בביצוע ביופסיות מוח וניתוחי
)Deep Brain Stimulation DBS(. בשנה שעברה, סייעה מערכת
מרפא למציאת  דרך  ופורץ  מיוחד  במאמץ   Renaissance
מוביל גורם   Diffuse Intrinsic Pontine Glioma  - למחלת 
למוות כתוצאה מגידולי מוח בילדים. באמצעות הגישה החדשנית
והמדוייקת של מערכת Renaissance, מקווים המנתחים ללמד

יותר על המחלה וגורמיה, בתקווה למצוא לה טיפול יעיל.

‘מזור רובוטיקה’ 
חברת שראל מעודדת את החברות הישראליות הפועלות בתחום הרפואה 

והבריאות. בכל גיליון, נעניק במה לחברות ישראליות שעושות חיל בתחום, 
בארץ ובעולם



כיהן כמשנה למנכ”ל בחברת שראל
בין השנים 1996-2005.

שילוב עם  החיובי  במובן  שונה  שונה.  מיוחד,  אדם  היה  ״אסא 
טיפוסי  לא  כל-כך  הכלה.  ויכולת  סבלנות  למידה,  נדיר:  תכונות 
במקומותינו״, ספד לו  שמוליק בקרמן, מי ששימש אף הוא

כמשנה למנכ"ל יחד עם אסא. ״אסא הכיר את בתי החולים 
לפני ולפנים. הכיר את הארגונים, התהליכים, האנשים בכל 
שכבות הארגון, הצד המקצועי, הצרכים,  דרך קבלת ההחלטות. 
לחינם  ולא  לה,  ומחוצה   שראל  בתוך  כמנטור  שימש  אסא 
הוא הפך ליועץ בכיר לאגפים שונים במשרד הבריאות, לאחר 
בתוך החולים  בתי  של  שגריר  היה  גם  אסא  משראל.  פרישתו 

שראל. ״הוא ייחסר לכולנו מאוד״.

 אבי בוסקילה, מנכ"ל שראל:
השנים  בכל  אבל  אסא,  של  פרישתו  לאחר  לשראל  "הגעתי 
איש  היה  אסא  לפעם.  מפעם  אותו  לפגוש  הזכות  לי  הייתה 
רבים  בתחומים  רחבות  ידיעות  ובעל  אינטליגנט  נעים,  שיחה 
הרפואית. והלוגיסטיקה  הרכש  ותחומי  רפואי  מכשור  על  בדגש 
במהלך השיחות שניהלנו, נהניתי מאוד לשמוע ממנו סקירה

וניתוח של השוק הרפואי. הפירגון שלו בכל שיחה היה בלתי רגיל 
ומעודד’’.   נעים  זה היה כל כך אמיתי,  ואצלו  מה שחסר במחוזותינו 
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פיתחה  ,Medasense Biometrics Ltd חברת   - המפתחת 
מדידה  בסיס  על  הכאב  רמת  את  המעריכים  ניטור  מכשירי 
אובייקטיבית המאפשרת לרופאים להתאים את הטיפול באופן
אישי ובזמן הנכון. כאב נחשב כיום כמדד החיוני החמישי.
או מתקשרים  שאינם  במיוחד  בחולים,  בכאב  טיפול  זאת,  עם 

תחת הרדמה, עדיין מהווה אתגר גדול. 

שנה,  בכל  ניתוח  שעוברים  בארה"ב  חולים  מיליון  כ-30  מתוך 
לאחר בהתאוששות  קשים  מכאבים  לסבול  ממשיכים   40%
ניתוח ואילו 70,000 אנשים מתים בכל שנה בכל העולם ממינון 
ייתר הכרוך במשככי כאבים. כיום, רופאים מסתמכים על הערכת
הכאב הסובייקטיבית של החולים או משתמשים בשיקול הדעת
יכולים הסובייקטיבי שלהם להערכת כאב, כאשר החולים לא 

לתאר את הכאב שלהם. חברת מדהסנס ביומטריקס
)Medasense Biometrics Ltd( פיתחה טכנולוגיה לא פולשנית
המוגנת בפטנט ומאפשרת הערכה אובייקטיבית של כאב בחולים

מורדמים או ערים.

יכולה לייעל את הטיפול במשככי  יותר של כאב  הערכה טובה 
הטיפול לאחר  החולה  של  הרפואי  מצבו  את  לשפר  כאבים, 
בכאב. אופטימלי  שאינו  בטיפול  כרוכות  עלויות  ולהפחית 
הכאב  רמת  את  המעריכים  ניטור  מכשירי  הינם  החברה  מוצרי 
על בסיס מדידה אובייקטיבית. המידע נאסף באמצעות אצבעון 
חיישנים  מספר  כולל  האצבעון  החולה.  של  לאצבעו  המחובר 
העוקבים אחר שינויים במדדים פיזיולוגיים המושפעים מכאב 
בינה  על  המבוססים  אלגוריתמים  כאב.  לשיכוך  ומתרופות 
מלאכותיים שפותחו על ידי החברה, ממירים בזמן אמת את 
המדדים הפיזיולוגיים הללו  למדד אובייקטיבי של השינויים 
בכאב, המאפשר לרופאים להתאים את הטיפול במשככי
כאבים באופן אישי למטופל ובתזמון הנכון, על מנת למזער את

תופעות הלוואי ולהשיג תוצאות קליניות טובות יותר.

Meda Sense
טכנולוגיה חדשה מאפשרת הערכה

אובייקטיבית של כאב בחולים
מורדמים או ערים

לפרטים: בן אליהו, מנהל תחום מכשור טלפון: 09-8922092

הלך לעולמו אסא רייכרט 

אנו משתתפים
בצער המשפחה

יהי זכרו ברוך



חדשות

mail@sarel.co.ilwww.sarel.co.il 09-8922111 09-8922020

כך חוסכים מיליונים
בשנה לבתי החולים 

לצפייה בסרטון סרקו את הברקוד

פוריה פדה  הרפואי  במרכז  התקיים  האחרון  אפריל  בחודש 
הניתוח הראשון ביחידה החדשה לניתוחי לב־חזה, שהוקמה 
בשנה  שקלים.  מיליון   10 של  בהשקעה  שראל  חברת  בסיוע 
ניתוחים.  כ־150  היחידה  של  הניתוח  בחדר  להיערך  צפויים  הקרובה 
היחידה החדשה הוקמה בליווי בית החולים 'שיבא' בתל השומר. 
בשיבא,  לב  ניתוחי  מחלקת  מנהל  רענני,  )אודי(  אהוד  פרופ' 
וד"ר ארז קכל, מנתח בכיר  מלווה את הקמת היחידה החדשה, 
מתבצעים הניתוחים  בפוריה,  היחידה  את  נבחר לנהל  בשיבא, 
עם צוות מביה"ח פוריה שעבר הכשרה אינטנסיבית. היחידה החדשה
תאפשר לתושבי הגליל לקבל את הטיפול הנדרש קרוב לבית, 

מבלי לנסוע לשם כך לחיפה או למרכז הארץ.

"בניתוחי לב יש שלושה מצבים", מסביר ד"ר כחל.
"יש חולים שעוברים צנתור ואחריו הם זקוקים לניתוח מתוכנן.
במקרה כזה, יש טווח של שבוע-שבועיים לקבוע ניתוח. חולים 
היו אלה  דחוף.  לניתוח  לפעמים  נזקקים  צנתור  אחרי  אחרים 
גם לא מעט מצבי יש  מועברים באמבולנס למרכז רפואי אחר. 
נוכל מהיום  חיים.  בסכנת  הוא  מנותח,  לא  החולה  שאם  חירום 

לתת שירות לכל החולים הללו.

"אמנם בפוריה יש יחידת צנתורים מצויינת, אבל היא לא מהווה 
הקיים  הניתוח  חדר  "גם  כחל,  ד"ר  מוסיף  לב",  לניתוחי  בסיס 
לא היה בנוי לביצוע ניתוחי לב, שמצריכים ציוד מקצועי מיוחד.
דולר,  מיליון  חצי  של  בעלות  לב־ריאה  מכונת  מגרמניה  רכשנו 
מכשירי הנשמה, מכשיר למדידת גזים ועוד ציוד מיוחד שבהרבה 
מובנים ישרת את כלל האוכלוסייה ולאו דווקא רק לניתוח לב". 
ההערכה היא שבשנה הראשונה יבוצעו בין 100 ל־150 ניתוחי לב, 

בשנה. לב  ניתוחי   200-300 יבוצעו  הקרובות  ובשנתיים-שלוש 
פרופ' עופר אמיר, מנהל המערך הקרדיו־וסקולרי בפוריה: "מדובר
בפרוייקט שמנגיש את כל הנושא של ניתוחי לב-חזה לתושבים
יינתן השירות  חיים.  מציל  שירות  לקבל  להם  ומאפשר  שלנו 
בסמיכות למקום מגוריהם, מבלי להיטלטל בכבישים לחיפה או
למרכז הארץ.  הדבר מאפשר לנו להתקדם במערך הקרדיו־וסקולרי
בהן, מוגבלים  היינו  עתה  שעד  יותר  מורכבות  פעולות  ולבצע 

בשל העדר גיבוי כירורגי". לפי דרישת הנהלת ביה"ח פוריה הוקצב 
היחידה.  הפעלת  לצורך  והמכשור  הציוד  רכש  לביצוע  קצר  זמן 
אנשי שראל, בליווי מקצועי קליני של ד"ר קכל ושמעון סבח, 
המסחרי  הניהולי,  בצד  החולים  בית  של  האדמניסטרטיבי  המנהל 
ומציאת פתרונות והלוגיסטי. שראל ביצעה מעקב אחר האספקות 
לציוד שמועד האספקה שלו ארוך יותר מהמועד שנקבע לביצוע 
איכות  על  התפשרה  לא  פוריה  ביה"ח  הנהלת  הראשון.  הניתוח 
פשרה הייתה  לא  ובראשונה  ובראש  והקבועים  הזמניים  הפתרונות 

על מועד הניתוח הראשון שבוצע בזמן ובמועד שנקבע.

החלה לפעול היחידה החדשה לניתוחי לב-חזה
במרכז הרפואי פדה פוריה בטבריה 

הוקמה בהשקעה של כ-10 מיליון שקלים - ההערכה היא שבשנה
הראשונה יבוצעו בין 100 ל־150 ניתוחי לב, ובשנתיים-שלוש הקרובות

יבוצעו 200-300 ניתוחי לב בשנה


