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 גישה למאגר מידעלאספקת  אינפומד אתרי רפואה בע"מ בכוונת מכבי להתקשר עם חברת

 .10.3.2019 לתאריךעד  10.3.2017לתקופה של 

 

 התקשרות עם ספק יחיד. -ם( לחוק חובת המכרזי29) 3ההתקשרות הינה על פי תקנה 

 

הנתונים והשירות מאגר ל( הינה ספק יחיד הספק)להלן:  אינפומד אתרי רפואה בע"מ חברת 

 .המפורט מטה 

 

 להלן עיקרי הטעמים המצטברים להתקשרות זאת:

המידע הזכאותי אודות התרופות, הנמשך מתוך מערכות  של מסד הנתונים של אינפומד מאפשר הצגה

 זה לצד זה.  אינפומד,  מידעהמשך ממאגר נדע הרפואי/פרמקולוגי אודות התרופות, שמכבי, ואת המי

 הוא: באתר מכביהמידע המוצג 

  – מידע לצרכן .1

 חומר פעיל בעברית ובלועזית ושמות מסחריים זיתעבעברית ובלו שמות התרופה :

 של תרופות בהן נכלל חומר פעיל.

 מצבים שהתרופה נועדה לטיפול בהם. מידע על 

   נטילת התרופה: צורך במרשם, , טווח המינון, משך ההשפעה, הוראות שימוש ואופן

אחסון, מנה שנשכחה, הפסקת התרופה, מינון , קשר למזון שיוך למשפחת תרופות, 

 מידע אודות חצייה/כתישה.עודף, 

  ,אזהרות לשימוש בתרופה: מתי יש לפנות מיד לרופא, הריון, הנקה, תינוקות וילדים

קשישים, נהיגה, אלכוהול. על מה חשוב לדווח לרופא, השפעת שימוש ממושך, 

תופעות לוואי,  תגובות בין תרופתיות, סיכון ממנת יתר, סיכון לפיתוח מחלות.

 התוויות נגד.

תן למשוך אותם ולהציג אותם ילשדות מובנים, כך שנ ופרדמהמידע במאגר  – מידע מובנה .2

 מכבי. באתר

לל נתונים שהוזנו או נבדקו על ידי איש מקצוע מתחום והמאגר כ – מקצועיות פרמקולוגית .3

לדיוק המקצועי של  האחריות המשפטיתעליה את  תקבלמ החברההרוקחות או הרפואה. 

 המידע במאגר, גם כשנתוניו מופיעים באתר מכבי.



מידע בתרופות קיימות  ותחזוקתמידע על תרופות חדשות הוספת  – דע חייב להיות מעודכןהמי .4

 על בסיס שוטף.

 

 

 

תב בשפה הנהירה לציבור הרחב ולא לאנשי מקצועות הרפואה נכהמידע במאגר  – בהירות .5

 בלבד. 

 כל המידע זמין בשפה העברית.  –שפות  .6

 גישה פתוחה ללא הגבלת משתמשים בו זמנית. .7
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