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תאריך 27 :אוקטובר 2019
לכבוד
מר אבי אלמוג
מנהל מח' רכש ריאגנטים וציוד מעבדות
שירותי בריאות כללית
שלום רב,
הנדון :בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
רכש קו אוטומציה מלא עבור מוני דם הכולל משטח וצובע ומיקרוסקופ דיגיטלי מאת חברת דובר עבור
מעבדה המחוזית בירושלים .

 .1כללי :
בית חולים  /מחוז

ירושלים

מבקש לרכוש ( שם טכנולוגיה )

קו אוטומציה מלא עבור מוני דם הכולל משטח וצובע
ומיקרוסקופ דיגיטלי

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.
 .2הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש :
דגם

XN-9000

יצרן

Sysmex
חברת דובר מדיקל

משווק ע"י ( ספק בארץ )

המטולוגיה

אושר בוועדה ( שם הוועדה )
מועד התכנסות הוועדה

תיק 232

בקשה מס'

 .3ועדת הציוד אישרה מס' דגמים נוספים בטכנולוגיה זו ,כדלקמן :
שם הספק

שם היצרן

דגם ומק"ט כללית

הערות

רניום מדיקל

Beckman Coulter

– 1000129354
DXH 800
–1000124265
DXH SMS

קו אוטומציה עם משטח וצובע ,
לא ניתן לחבר מיקרוסקופ
דיגיטלי על הקו

פריגו

Siemens

Advia – 1890275891
2120
– 1000113520
Cellavision DM-9600

קו אוטומציה עם מיקרוסקופ
דיגיטלי ללא חיבור של משטח
וצובע.

(להלן" :הדגמים האחרים")
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עם זאת ,על פי הדרישות הקליניות שהגיש המוסד ,הדגמים האחרים אינם מתאימים
ואינם רלבנטיים עבור רכש זה:
בהתאם לדרישות הקליניות  ,נדרש קו אוטומציה מלא הכולל מאבחני מונה דם בהתאם
לכמות המבחנות היומי ואחוז הגידול  ,משטח וצובע אשר מחובר לקו האוטומציה ,
מיקרוסקופ דיגיטלי המחובר לקו האוטומציה
חברת רניום מדיקל אינה מקיימת את כל התנאים הנדרשים :
לא ניתן לחבר לקו האוטומציה מיקרוסקופ דיגיטלי.
א.
שטח הכולל של הקו תופס את רב שטח המעבדה והינו חוסם מעברים ליציאה וכניסה
ב.
למעבדה ואינו מאפשר זרימת עבודה תקינה וגישה למכשור נוסף הקיים במעבדה.

חברת פריגו אינה מקיימת את כל התנאים הנדרשים :
א.
ב.

המשטח והצובע של  Siemensשניתן לחבר על קו האוטומציה נבדק ונפסל בוועדה המקצועית
ולכן לא קיים משטח וצובע אשר ניתן לחבר על קו האוטומציה.
שטח הכולל של הקו תופס את רב שטח המעבדה והינו חוסם מעברים ליציאה וכניסה למעבדה
ואינו מאפשר זרימת עבודה תקינה וגישה למכשור נוסף הקיים במעבדה

 .4למיטב ידיעתי ,ועל סמך בדיקה שערכתי ,נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה
קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט
לגבי טכנולוגיה כאמור.
 .5הערות :
 .6חברת דובר הינה החברה היחידה אשר מקיימת את כל התנאים להצבת קו אוטומציה מלא
הכולל משטח וצובע ומקרוסקופ דיגיטלי בשטח המעבדה הקיים ומאפשר זרימת עבודה תקינה
וגישה לכל המכשור הנוסף הקיים במעבדה (קרישת דם  ,שקיעות דם  ,וכו').

 .7בהתאם למצב הדברים בפועל ,ולפי הידוע לנו נכון למועד זה ,הרי שלגבי דרישת הרכש
נשוא חוות דעת זאת ,קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה
כמפורט לעיל ,והכל כמפורט לעיל.
בכבוד רב ובברכה,
עוז קלו
יועץ הנדסה רפואית
העתקים:
ד"ר ערן פלג ,מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ ,כללית הנדסה רפואית בע"מ
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