קול קורא
חבישות לטיפול בפצעים קשיי ריפוי עבור מוסדות
שירותי בריאות כללית

 .1שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") מתעדת לערוך ,בכפוף להוראות כל דין ,הליך
תחרותי לבחירת סוגי ודגמי החבישות לטיפול בפצעים קשיי ריפוי שיהיו בשימוש
מוסדות כללית במהלך השנים ( 2016-2018להלן" :החבישות").
 .2לצורך זה ,וכחלק מתהליך מקדמי של לימוד הנושא ,סינון מקצועי ראשוני ,ביצוע
הערכה קלינית לגבי חבישות חדשות ,הכנת מסמכי ההליך וקביעת תנאיו המקצועיים,
כללית מבקשת לקבל תמונת מצב מלאה ביחס לסוגי ולדגמי החבישות המשווקים
נכון למועד זה בישראל (לרבות הידרוקלואידים ,חבישות קצף ,הידרוג'ל ,אלג'ינט,
היידרופייבר ,חבישה רטובה ,חבישות כסף ,חבישות פחם ,קולגן ,חבישת דבש ,חבישות
סיליקון וחבישות מיוחדות נוספות מסוגים שונים).
 .3במסגרת זאת ,וכחלק מבחינה מקצועית ,כללית ומערכתית של הסוגיה ,כללית מעוניינת
לקבל מידע ונתונים שיסייעו לה בקבלת החלטות מקצועיות שונות בשורה של סוגיות
המתעוררות בנסיבות העניין (כך למשל ,קביעת תנאי הסף להשתתפות בהליך העתידי;
וכו') לצד דוגמאות לבחינה ראשונית (וכן ,לפי העניין ,להערכה קלינית) של חבישות
חדשות ומתקדמות שעד כה לא אושרו לשימוש בכללית.
 .4אין בקול קורא זה ,או בפעולות שיינקטו על פיו ,כדי ליצור מחויבות כלשהי של כללית
כלפי גורם כלשהו ,או לחייב את הכללית וכל מי מטעמה בכל דרך שהיא להתקשר עם
גורם כלשהו .אין בהליך זה כדי להגביל בדרך כלשהי את שיקול דעתה המלא והמוחלט
של הכללית וכל מי מטעמה לגבי ההליך העתידי.
 .5כללית (לרבות כל מי מטעמה) תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,
לפנות לגופים אחרים או נוספים .יובהר ,כי הגשת התייחסות במסגרת הליך זה אינה
מקנה לפונה את הזכות להשתתף בהליך העתידי.
 .6כללית תהיה רשאית להפסיק הליך זה או לבטלו בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט ומבלי שתהיה חייבת לנמק את החלטתה.
 .7כללית שומרת לעצמה את הזכות לפנות לפונים ,כולם או חלקם ,לצורך קבלת הבהרות
למידע שהועבר על ידם.
 .8במסגרת המענה לפנייה זו ,על הפונים למסור מידע ונתונים בהתאם למפורט להלן:
 lתיאור מלא של הפונה (נא להתייחס בין היתר לגורמים הבאים :בעלות ,תחומי
פעילות ,וניסיון רלבנטי).
 lרשימת כלל סוגי ודגמי החבישות המשווקים בישראל על ידי הפונה (יש לפרט לגבי
כל מוצר האם הוא בעל אישור ועדת ציוד מקצועית של כללית ,אם לאו).
 lלגבי כל מוצר חדש לגביו מבקש הפונה כי כללית תבצע בחינה מקצועית ראשונית:
תיק מוצר הכולל :אישור אמ"ר או בקשה לחידוש/רישום אמ"ר ,מפרט טכני ,חומרי
גלם וחומר מקצועי רלוונטי (מאמרים ,מחקרים תלויים או בלתי תלויים וכד').
הערה :דוגמאות בכמות מספקת יתבקשו ע"פ דרישה ככל שיוחלט על ידי ועדת
הציוד המקצועית של כללית לבצע הערכה קלינית למוצר במוסדות כללית.
 lפרטים מלאים ביחס לזהות יצרן החבישות ולמפעל בו מיוצרים המוצרים (לרבות
מערך בקרת האיכות שלו).
 lפרטים כלליים ביחס להיקף התפוצה של החבישות בעולם ,לרבות רשימת המדינות
בהם משווקים החבישות.
 lרישיון יצרן (לגבי מוצרים המיוצרים בישראל  -נא לצרף רישיון יצרן בתוקף מאת
משרד הבריאות; לגבי מוצרים המיוצרים בארצות הברית או במדינה ממדינות
האיחוד האירופי  -נא לצרף רישיון יצרן בתוקף מאת הרשות המוסמכת הרלבנטית
על פי דיני אותה מדינה).
 lכל מידע נוסף הנדרש לכללית על פי שיקול דעתו של הפונה.
 .9על הפונים להגיש את התייחסותם הכתובה (לרבות הערותיהם וכיו"ב) לידי הכללית,
וככל הניתן גם באופן אלקטרוני (באמצעות  CDאו  .)EMAILהמענה יוגש בשפה
העברית או בשפה האנגלית.
 .10פונים המעוניינים בהגשת תשובה/מידע לכללית בהתאם לכל המפורט לעיל ,נדרשים
לעשות כן בהתאם למפורט להלן:
המועד האחרון להגשת התייחסות לאמור בקול קורא זה ,הנו יום ( 21.01.2015כולל).
הגשת התשובות/המידע תהיה באמצעות שליח בלבד ,לפי הפרטים להלן :משרדי הנהלת
שירותי בריאות כללית ,רחוב ארלוזורוב  ,115תל-אביב ,קומה  ,4אצל גב' לורן סווירי
(יש לתאם מראש בטלפון מס' .)03-6923580
 .11התשובה/המידע תכלול ,בין היתר ,גם את הפרטים הבאים :פרטים לגבי הפונה ,כולל
שם מלא ,כתובת ,טלפון ,פקס ,דוא"ל ואיש קשר.
 .12כל ההוצאות הכרוכות בהגשת התשובה תחולנה על המשיב בלבד ,ובשום מקרה לא
יהיה המשיב זכאי להחזר ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו
בקשר למענה ו/או הכנת המענה והגשתו.
כללית
מודעה זו מתפרסמת גם באתר כלליתwww.clalit.org.il :

