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   0102)9002(מ 'סמ זרכמ

  
  ) סמים ואלכוהול(אבחון מתמכרים לחומרים פסיכו אקטיביים 

  

   רהבהת האלושל תובושת

  

  

, מספר טלפון, כתובתו, שם המרכז? האם ניתן לקבל פרטים על המרכז הקיים  :שאלה
  ? שם המנהל

פינת שדרות ( 6בן זומא ' נמצא ברח "המרכז לאבחון מתמכרים לסמים"  :תשובה
  .ר אלי אלבז"מנהל המרכז ד. 03-6816343: טלפון. יפו, )22ירושלים 

  

במחוז אחד או (האם ניתן להגיש הצעה לאבחון נפגעי אלכוהול בלבד   :שאלה
  ?או שההצעה חייבת לכלול גם נפגעי סמים וגם נפגעי אלכוהול ,)בשלושתם

ים לאבחון הן מתמכרים לסמים והן מתמכרים /יש להגיש הצעה למרכז. לא  :תשובה
  . לאלכוהול

  

  

  ....אבחון ראשון ואבחון מעקב –נפלה טעות  1.8.3.2.2בסעיף   :שאלה

הניסוח הנכון צריך ). ולא כפי שנכתב בשאלה( 18.3.2.2מדובר בסעיף . נכון  :תשובה
  )..."אבחון ראשון מלא ואבחון מעקב מלא: "... (להיות

  

  ?ס"מדוע מנהל האבחון לא יכול להיות עו  :שאלה

מוסמך / פסיכולוג קליני או שיקומי מומחה / אלי עובד סוצי :המנהל יהיה  :תשובה
   . פסיכיאטר/ נרקולוג / בקרימינולוגיה קלינית 

 

של המוסד להעלאת אבחוני המעקב מפעם בשנתיים " התחייבות"האם ישנה   :שאלה
  ?לפעם בשנה

  .אין התחייבות  :תשובה

  

מה שיוזיל את (האם ניתן לסמוך או לאפשר בדיקות רפואיות בקופות החולים   :שאלה
  ?)האבחון אך יאריך ככל הנראה את תקופת האבחון

  . לא  :תשובה

  

מצויין כי בדיקות הדם מבוצעות הן לאבחון נפגעי סמים והן  6.3בסעיף   :שאלה
שבדיקות השתן הן לסמים ) 6.4.1(מפורט  6.4בסעיף , עם זאת. לאלכוהול

  ?הן לאלכוהול בלבד) 6.4.2סעיף (ובדיקות הדם 

  . 6.3יש לפעול על פי סעיף   :תשובה
  . מתייחס גם לאבחון מתמכרים לאלכוהול וגם לסמים 6.4.2סעיף 

  

  

האם רק לגילוי חומרים או גם לבדיקות דם כלליות ? אלו בדיקות דם נדרשות  :שאלה
  ? רפואי של המועמד-המאבחנות מצבו הכללי

הרופא שבודק את המאובחן יחליט איזה בדיקות . 6.4.2יש לפעול על פי סעיף   :תשובה
  .ל פי מצבו ועל פי סוג האבחוןדם נדרשות ע
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קבילים או שיש צורך באישור מעבדה  ם בדיקות שתן בערכות לגילוי מהירהא  :שאלה
  ?אשר תפרק את החומרים

  . 6.4.1נדרשת בדיקה שתאפשר גילוי כל החומרים המפורטים בטבלה בסעיף   :תשובה

  

 3 - חות באבחונים לפ 300משמעות הסעיף הדורש  3.2.3סעיף  6עמוד   :שאלה
  ?האם ניסיון מצטבר ארגוני יספק, השנים האחרונות כדרישת סף

  . הניסיון יהיה לכל עובד מקצועי, כפי שהוגדר בסעיף זה. לא  :תשובה

 

בכוונתנו להשתמש בתכנה טיפולית ייחודית הנמצאת כיום  11סעיף  24עמוד   :שאלה
ח לאומי עדיין האם המוסד לביטו, התאמות לצרכי המכרז' בשימוש ותעבור מס

  ?ידרוש בעלות על זכויות יוצרים

   .כן  :תשובה

 

  ?ז דורש הקמת מערכים נפרדים לאבחון סמים ואלכוהולהאם המכר  :שאלה

  . ובלבד שיהיה אפיון לפי סוג ההתמכרות. לא  :תשובה

  

בהתחשב בדרישת המכרז לקבוע פוטנציאל שיקומי של  18סעיף  29עמוד   :שאלה
  ?כז האבחון יידרש לאבחן מחלות זיהומיותהאם מר, המאובחנים

סעיף (במכרז מתבקשת הערכת יכולתו של המאובחן לעבור תהליך גמילה . כן  :תשובה
  . אבחון מחלות זיהומיות הכרחי לצורך מתן ההערכה). 6.2.1.2

  

האם רשימת העובדים השמית מחייבת או לחילופין ניתן עקב תנאים משתנים   :שאלה
  ?ות לתנאים הנדרשיםלהחליפה תוך הצמד

ובלבד שהעובד החדש יעמוד בכל הקריטריונים שנקבעו במכרז . לא מחייבת  :תשובה
  . ויאושר על ידי המוסד

  

האם ניתן להסתפק בחוות דעת על הארגון של  18.1.2סעיף  29עמוד   :שאלה
  ?המציע

  . וןיבדקו חוות דעת על המיועד לנהל את מערך האבח, על פי סעיף זה. לא  :תשובה

 

 


