
 

 
 

 
 מערכת( בנושא RFIלמידע )בקשה 

 מרוחקים באתרים( Frozen Section) קפוא חתך לביצוע טלפתולוגיה 

 ("הבקשה" –)להלן        
 

 כללי .1
 

( מעוניינת לקבל מידע בנושא "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן .1.1

 באתרים( Frozen Section) קפוא חתך לביצוע טלפתולוגיה מערכת

 (, כמפורט בבקשה."המוצרים ו/או השירותים" –להלן  .מרוחקים

 

גרשון את המידע יש למלא על גבי טופס הבקשה המצורף ולשלוח אל  .1.1

 0.0.51..51עד  bihovsky_g@mac.org.ilלדואר אלקטרוני  ביקחובסקי

 

פרסום הבקשה למידע  אינו מבטל את זכותה של מכבי להמשך  .1.1

קודמות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין  התקשרויות

בעובדה שמציע התייחס במסגרת בקשה זו על מנת לבטל ו/או לשנות 

, לרבות מימוש עמוו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים 

 אופציות ככל שהן קיימות.

 
מובהר בזאת כי מטרת הפרסום הינה קבלת מידע ואין לראות בכך כל  .1.1

יבות מצידה של מכבי לקיים מו"מ או לבחור ספק כלשהו ו/או התחי

להתקשר עם מי מהפונים. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לפרסם 

לא להתקשר או/ו פנייה נוספת ו/או לפרסם בקשה להצעות מחיר 

 בהסכם כלשהו עם מי מהפונים.

 

 
 רקע כללי: .2

 

והפיענוח מבוצע על  Frozen Section (FS)כיום פתולוגים מבצעים באתרים מרוחקים 

על מנת לאפשר התייעצות עם קולגות באתר המרכזי )המכון  ידם במקום הביצוע. 

ע"י טכנאי מעבדה, בהדרכה ופענוח   FSלפתולוגיה של מכבי(, ואף לאפשר ביצוע 

באתרים מרוחקים. כמו כן,   FSמרחוק ע"י פתולוג, דרוש מערך טלפתולוגיה לביצוע 

 על הציוד בצד האתר המרוחק.יכולת שליטה מרחוק 

 

   , ואינו דורש FS-בשעת ביצוע ה on-lineמערך הטלפתולוגיה אמור לאפשר עבודה 

 של המכון, וכן, לא נדרשת שמירת נתונים.  LIS-קישוריות אל מערכת ה
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 תהליך ההטמעה מתוכנן להתבצע בשני שלבים, כדלהלן:

 
  בשלב ראשון מתוכננת התקנה של מערכת אחת לצורך לימוד 

 ולהטמעה באתר מרוחק אחד, כולל הקמת תשתית במכון.

   מערכות נוספות לצורך התקנה והטמעה  3-4בהמשך הקמה של           
 באתרים מרוחקים נוספים.

 

 המערכת והמידע הנדרשים: .3
 

הנדרשת. יש לספק להלן דרישות טכניות )כלליות בלבד( לציוד ולמערכת 

 מידע לגבי אפשרויות שונות:

   
  מצלמת מאקרו/וידיאו באתר המרוחק נדרשת להיות מקושרת למספר 

 .5מחשבים באתר המרכזי של מכבי ולמחשבים ניידים )לפחות 
 מחשבים(.

 
 סליידים באתר המרוחק עם יכולת סריקה בהגדלה  5-4 -סורק קטן ל

 אתרים. לאותם Remote live view, או X40של 

 
  זמן תגובה מהיר של כל מרכיבי ושלבי התהליך )סריקה, העלאת

 התמונה, העברה למחשב באתר המרכזי ולמחשב נייד וכו'(.

 
  / רשת פנימית( אמצעים להעברת התמונות ברשת התקשורתWEB ,)

כולל יכולת דחיסה. יש לציין גודל תמונה ופרטים נלווים, יכולות דחיסה 
 פרטים. של התמונה ללא אובדן

 
 .הפעלה אינטואיטיבית וידידותית למשתמשים 

 

 כיווני:  יש לציין מהירויות תעבורה ונפחי קווי תקשורת -העברת מידע דו
נדרשים לצורך הפעלת ציוד השליטה מרחוק )בצד המכון לפתולוגיה(, 

וכן, לצורך העברה של תמונות / קבצים ומידע נוסף המתקבלים 
 מהאתר המרוחק.מהסורק וממצלמת הווידאו 

 

  יש לפרט את סוגי הקבצים שנתמכים ובשימוש המערכת, כולל קבצי
 סוג קבצי התמונות, המועברות / מאוחסנות וקבצים אחרים.טקסט, 

 
 :בנוסף יש לפרט לגבי הנתונים הבאים 

 
o  מי הגורם אחראי על תחזוקת הציוד, תחזוקת התוכנה והשירות

 למערכת.
o  ל גיבוייםכול –מהם נפחי אחסון הנדרשים 
o .מהי קונפיגורצית המיחשוב של המחשב/ים הקשורים למערכת 
o מהם האמצעים המומלצים לגבי אבטחת מידע ואבטחת פרטיות 
o ( האם קיים קובץ לוגAudit Logשמתעד את התהליכים ). 
o  אופן טיפול בתקלה באמצע תהליך. האם ניתן להמשיך מנקודת

 כשל או נדרש לחזור על כל התהליך.



 

 
 

 הבקשה :טופס  .4

 

                                                                             התאגיד המציע:  .1.1

 

                                                                                __שם היצרן:  .1.1

 

                                                                            __: ערכתשם המ .1.1

 

                                                                               : ערכתדגם המ .1.1

 

 _____________________________________תהמוצע ערכתמידות המ .1.4

 

 :___________________________________________ .ארץ ייצור  .1.4

 

 ותק הטכנולוגיה בארץ /בעולם:______________________________. .1.4

 

 .תקנים קיימים למכשיר המוצע : ____________________________ .1.4

 

 

 ________.__________________________:__נוסף  רלבנטי מידע .1.4

 

 

 לקוחות מרכזיים: .1.14

 

נשוא ותק  ארץ לקוח

הבקשה אצל 

 הלקוח

 טלפון איש קשר

     

     

     

 

 מחירים  .1.11

 

 :__________________ ערכתמל עלותהערכת  .4.55.5.5

 

 עלות השירות לשנה: _______________________ .4.55.5.0

 

 פירוט עלויות נוספות במידת הצורך:___________ .4.55.5.3

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 הערות: .1.11

 

 

  המחירים אינם כוללים מע"מ. 

 

 $/ארה"ב/אירו/יין יפני / פרנק  ניתן להציע הצעות בש"ח

שוויצרי/ליש"ט/דולר קנדי/דולר אוסטרלי. לכל מטבע אחר יש לבקש 

  אישור מראש.

 

 

 

 

 מסמכים שיש לצרף לבקשה:  .1.11

 

 .תקני איכות 

 

 פרוספקטים. 

 

  .כל מידע רלבנטי אחר 

 

  מסמךMDS2 – Manufacturer Disclosure Statement for Medical 

Device Security  ( כאשר הוא ממולא ע"י יצרן 0.53/.5)גרסת

 המכשיר הרפואי.

 המסמך נתן להורדה בכתובת: 

-Disclosure-http://www.nema.org/Standards/Pages/Manufacturer

Security.aspx-Device-Medical-for-Statement 

 
 

http://www.nema.org/Standards/Pages/Manufacturer-Disclosure-Statement-for-Medical-Device-Security.aspx
http://www.nema.org/Standards/Pages/Manufacturer-Disclosure-Statement-for-Medical-Device-Security.aspx

