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של קורס  (2018ינואר ) של בוגרי המחזור הראשון חוות הדעת  

 "העדכניות יתוח מכשור רפואי בקומפליינס לדרישות הרגולציה"פ
 
 

 אינסייטקמנהל שירות, , ארז אסס

אפתח ואומר שלדעתי זהו קורס חובה לכל חברה שמפתחת מכשור רפואי ורוצה להבטיח כי עובדיה "

לא ניתן למצוא  תח, לייצר ולתחזק את המכשור הרפואי.)וגם מנהליה( יבינו את הסביבה שבה עליהם לפ

 כך של נושא הרגולציה הרפואית.-כיום בארץ אף מקור מקצועי שמעביר קורס בצורה מקיפה כל

למרות השם )רגולציה רפואית( קורס זה מיועד לאנשי פיתוח, מנהלי פרויקטים , מנהלי שירות וגופים 

כמנהל שירות  ת ורגולציה שהם הקהל הטבעי של קורס זה.ולאו דווקא לאנשי איכו -אחרים בארגון 

הקורס סיפק לי הרבה  -בחברת אינסטייק )לפני כן עבדתי בגי אי מערכות רפואיות וחברת מדטרוניק( 

תחום השירות )שכולל היבטים רגולטוריים רבים( נמצא בממשק עם גורמים רבים   מעבר למה שציפיתי.

וזאת על  -עבודה, הדרישות הרגולטוריות והתקנים השונים בעולם בחברה ומחייב הבנה רבה בדרכי ה

 מנת להבטיח עמידה באותם תקנים ורגולציות.

זאת הייתה הפעם הראשונה שבה נחשפתי לקורס שמסתכל  -שנות עבודתי בתחום הרפואי  13במשך 

יו מוכרים אך מקצה לקצה ונוגע בכל ספקטרום הפעילויות של חברות מכשור רפואי.ההיבטים המעשיים ה

ראויה לציון  כאן הם קיבלו עטיפה תיאורטית והסברים כיצד הדברים נעשים באזורים שונים בעולם.

 לא כולם מודעים לכך ויהיו חברות שייזכרו בכך מאוחר מדי. -ההתייחסות לרגולציה העולמית המשתנה 

תשובה עניינית  לא הייתה שאלה שלא קיבלה -ברור היה שהמרצים כולם הינם מומחים בתחומם 

 ואני מחכה לקורסים מתקדמים בשלל הנושאים שנלמדו. -ומקצועית 

ברצוני להתייחס לעלות הקורס שהייתה יותר מהוגנת ביחס להיקף השעות ,כמות הידע והתועלת 

 שהקורס מספק.

 "תודה רבה על היוזמה והקורס  קורס חובה ! -לסיכום 

 

 

 פיתוח הנדסי ועיצוב מוצר Intovisionחברת   גל רימון, מהנדס מכונות ומנהל פרויקטי פיתוח,

מכונות בפיתוח היו לי תהיות בהתחלה אם הקורס בכלל רלוונטי עבורי. חשבתי שהוא  "בתור מהנדס

יכלול סקירה של תקנים משעממים וחצי קורס בכלל לא רלוונטי לפיתוח. שמחתי מאוד לגלות שכבר 

מתחילת הקורס עסקנו למעשה בהתאמת פיתוח מכשור רפואי לדרישות הרגולציה, בארה"ב, באירופה 

ור מבין שתהליך פיתוח נכון וטוב משמעותו מוצרים רפואיים טובים ובטוחים, וזה מתבטא ועוד. הרגולט

בדרישות הרגולטוריות אותן לומדים בקורס. הקורס נותן סקירה בתחום שקשה להכיר אותו בדרך אחרת, 

 ונותן כלים להתמודד עם פיתוח מוכוון רגולציה. בזכות הידע שנרכש בקורס אנחנו יודעים לתת היום

מענה יותר נכון ללקוחותינו המפתחים מוצרים רפואיים, ולכוון אותם לתהליך פיתוח נכון יותר ויעיל יותר. 

ניכר כי המרצים הם אוטוריטות בכל התחומים הרלוונטיים להרצאות ומעבר, ויודעים לתת תשובות 

 והכוונה לכל שאלה שעולה. מומלץ בחום לכל מי שעוסק בפיתוח מוצרים רפואיים".
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 ד"ר שהדי חסן, מנכ"ל הלת'ימייז

יה מעולה והעניק סקירה מקיפה בנושא דרישות הרגולציה בתהליך פיתוח מכשיר רפואי, גם הקורס ה"

( י גינותבצורה שמאפשרת לנהל תהליך זה בצורה יותר טובה ויעילה. המרצה )גד ,CE -וגם ה FDA -ה

 הוא מקצוען, מנוסה, בקיא בכל האספקטים הרגולטוריים ועונה ברצון על כל שאלה. לדעתי, הקורס הוא

 ".חובה ומומלץ לכל מי שמתעסק בפיתוח מכשור רפואי, כולל בתחום התוכנה

 

 

 

Ester Yablonka ,QMS Manager, Q Core Medical 

This comprehensive course covered a wide range of topics in Regulatory Assurance. 

The lessons were well organized and provided references to knowledge sources for 

further self-study. 

The numerous issues encountered throughout my daily work were addressed and 

presented clearly and in an organized manner, allowing me to get a better picture of the 

RA requirements and their implementation in quality systems. Furthermore, I have 

acquired a valuable professional knowledge that facilitated communication with my 

colleagues at the Regulatory department.  
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