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  לניהול ואיסוף מדידות עצמיות ושאלונים רכתישה ותחזוקה של מעככוונה להתקשר עם חברת דטוס לר הנדון:

 

מערכת המהווה פלטפורמה לאיסוף, לרכישת  בע"מ להתקשר עם חברת דטוסשירותי בריאות בכוונת מכבי 

  .המבוססים על נתוני מעקב דיגיטליים ממגוון רחב של מכשירי קצה ביתיים ושאלונים ,עיבוד והצגה של נתונים

רופא קשר ישיר ורציף בין לטובת  ואקטיבי המעמיד את המטופל במרכזמאפשרת ניהול בריאות פרהמערכת 

ידי -המיוצר על ,אפשרת אינטגרציה לקבלת כל המידעתובדרך זו מ המשפחה והצוות המטפל למטופל

 .לים דרך מכשירי הקצה הביתייםהמטופ

 .שנים 7 לתקופה של  ההתקשרות

 

 התקשרות עם ספק יחיד. -( לתקנות חובת המכרזים 29) 3ההתקשרות הינה על פי תקנה 

 

 הטיעונים המצטברים לספק יחיד:

 

 ,מדידות עצמיות תוכניותבאמצעות  "מסעות לקוח" לניהול משולבת מערכת המהווה פלטפורמה .1

 .למילוי עצמי ע"י המטופלים שאלוניםגם והמבוססות על מכשירי מדידה 

 

 :מדידות עצמיות באמצעות אפליקציהיכולות  .2

איסוף, עיבוד והצגה של נתונים המבוססים על נתוני מעקב דיגיטליים ממגוון רחב של מכשירי  .2.1

 .לתוכנית הטיפול האישית של המטופלוהכל בהתאם קצה ביתיים 

או צילום המכשיר באיסוף של הנתונים על ידי התממשקות לסנסורים, הזנה ידנית תמיכה  .2.2

 .המדד ללכידה אוטומטית של OCRוביצוע 

תמיכה ויכולת התממשקות קלה ומהירה )עד חודש עבודה( לכל מגוון מכשירי המדידה  .2.3

 .הרפואיים

ניהול תוכניות איסוף ומעקב קבועות מראש, על פי נושאי תוכן ייעודיים, ואיסוף המדדים כנגד  .2.4

מתריעה על  מראששנקבעו תוכניות אלו. המדדים שנאספים מנותחים ועל בסיס תסריטים 

 .וי בנתונים, ומפעילה תהליכי משנהחריגות, מציפה מגמות שינ

 .באמצעות ממשק למטופליםמדידה שיוך תוכניות  .2.5

 

 של שאלונים ומילויניהול תהליך הרישום יכולות  .3

החכם( באמצעות לינק לאחר )כולל בטלפון  WEB -מתן אפשרות למילוי שאלונים באפליקציה וב .3.1

 .הזדהות

 .)כולל בטלפון החכם( ובאפליקציה Web-המטופל ב ע"יצפייה בתוצאות שאלונים היסטוריים  .3.2

 .עברית, רוסית, ערבית ואנגליתבתמיכה בריבוי שפות של שאלונים ובפרט  .3.3

 .מאוחר יותרבמועד המשך מילוי הפסקה זמנית במילוי השאלון ואפשרות ל .3.4

 .צגת משוב מידי בסיום של כל שאלוןה .3.5

 

מרוכזת עם פרטנית או פורטל ייעודי למטפלים להצגה של כלל תוצאות המדידה / שאלונים בצורה  .4

 אפשרות ניהול אוכלוסיות לצוות המטפל.

 .SDKהטמעת המוצר כחלק מאפליקציית מכבי באמצעות  .5

 .Auth2 (OpenId)יכולת מוכחת של הזדהות באמצעות פרוטוקול  .6



ו/או ע"י מעבר למסך  אפליקציה/אונלייןמאתר מכבי  SSOישיר הזדהות מטופל ע"י מעבר מימוש  .7

 .של מכבי הזדהותה

 .מחלה מסוימיםיכולות המערכת אינן מוגדרת מראש לתחומי בריאות / תחומי  .8

 .השנתיים האחרונותטווח הזמן של יון מוכח במימוש יישום דומה בישראל בניס .9
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