מייצרים פוטנציאל כלכלי

נובולוג :כאשר שירותי
הבריאות והטכנולוגיה נפגשים

מליווי בתכנון ובהקמת חוות גידול ומפעלים יצרניים למוצרי קנאביס רפואי ,הנחיה וליווי חברות לעמידה בתנאי הרגולציה,
דרך הפצת קנאביס רפואי לבתי המרקחת וללקוחות הקצה בבית ,ועד תשאול רוקחים והדרכת אחיות :קבוצת נובולוג  -מובילת
שוק ושותפה אסטרטגית של מרבית חברות התרופות הבין-לאומיות וחברות הציוד הרפואי הפועלות בישראל | אורנה יצחקי בירבך

ב

ובמסגרת זו היא מאפשרת אחסון בתנאים נאותים
רשימת המובילים של תעשיית הקנא-
ביס הרפואי בישראל כיום ,שמור מקום
והפצה בתנאי  ,GDPבכפוף לדרישות של היק"ר .כמו
כן ,החברה מבצעת רכש של ציוד וcomparator-
נכבד בצמרת לקבוצת נובולוג ()Novolog
 drugsלמחקרי קנאביס ,כמו-גם יבוא של מוצרים
החלוצה בתחום הפצת התרופות בארץ ובפיתוח
ותרופות משלימות למחקרים אלו.
שירותים מבוססי-טכנולוגיה בתחומי הHome-
 - Novolog Logisticsהחברה הגדולה בישראל
 Careו ה .Last Mile-חברת נובולוג הוקמה בשנת
בתחום הפצת התרופות ,מובילת שוק ושותפה אס-
 ,1966נסחרת בבורסה לני"ע בתל אביב מאז ,2017
טרטגית של מרבית חברות התרופות הבין-לאומיות
ומחזיקה בבעלות מלאה וחלקית בכ 10-חברות
מצליחות שפועלות בתחומי הלוגיסטיקה והשירו-
והמקומיות ,כמו-גם של חברות ציוד רפואי בין-
לאומיות הפועלות בישראל .החברה מפיצה למ-
תים הנלווים לעולמות הפארמה ,בHome Care &-
עלה מ 10,000-מוצרים ליותר מ 1,200-נקודות
 Last Mileובסטריליזציה לציוד רפואי.
נובולוג מובילה בתחום שירותי הבריאות,
ברחבי הארץ ,ופועלת מול כל קופות החולים ,בתי
ובפיתוח מגוון שירותים להנגשת מוצרים ושירו-
החולים ,רשתות הפארם ובתי המרקחת הפרטיים.
תי בריאות מבוססי-טכנולוגיה עד לבית המטופל.
מרבית ענקיות הפארמה הרב-לאומיות מופצות
זאת ,בין היתר ,באמצעות הקמת מערך תמיכה
על-ידי החברה כמו-גם חברות ישראליות ,כאשר
לחולים מורכבים הזקוקים לטיפול בביתם ,הס-
הדגש הוא על חברות מובילות בחדשנות ,במחקר
תרשים שרשרת הגידול וההפצה בקנאביס באסדרה החדשה ,שמות החברות בקבוצה ופעילות כל חברה
רת חסמים רגולטוריים ואחרים ,במקביל להפח-
ובפיתוח .מפיצה את מוצרי הקנאביס הרפואי לבתי
תיקי מוצר ,רישום מוצרים בישראל ובאירופה ,הכנה
תת עלויות הבריאות למבטחים.
החששות והמבוכה בתחום ,ומעלה את מודעות
המרקחת המאושרים ע"י היק"ר.
והדפסת חומרי אריזה ועלונים ,שירותי רוקחות וש-
הציבור הרחב והגורמים המטפלים .כמו כן ,אינ-
 - MediQuipחברה חדשנית ופורצת-דרך
בעולמות האשפוז והטיפול הביתי (,)Home Care
חרור אצוות ,הבטחת איכות ,ליווי בהתאמה לGMP-
פומד מתמחה בחשיפת מוצרים ושירותים לקהלי
The Health Care Group
המתמחה במתן שירותים רפואיים מבוססי-טכ-
קבוצת נובולוג מביאה את ניסיונה העשיר
 Post Harvestושירותים רבים נוספים.
יעד רלוונטיים ,הקמת אתרי תוכן עם מידע רפואי
נולוגיה ומכשור רפואי לחולים כרוניים ולחולים
 - Medicareמספקת שירותי לוגיסטיקה ושילוח
כמובילת תחום בעולמות הפארמה אל עולם הק-
ייעודי ללקוחות ,ביצוע פעולות שיווק והסברה
מורכבים בביתם .החברה עוסקת בעולמות השי-
של תרופות מרשם וקאנביס רפואי ,ומציעה סל שירו-
דיגיטליים עבור כלל שרשרת הערך הפועלת בע-
נאביס הרפואי ,אשר נדרש להתאמות לסטנדר-
נה ,הנשימה ,שיקום ביתי ,טיפול בחולים מונש-
תים מלא ומקיף לחברות הקנאביס ולמטופליהן הכו-
נף הקנאביס הרפואי  -עד למטופל הקצה.
טים הנהוגים ולרגולציה החדשה תחת הרפורמה
מים בביתם ,הוספיס בית ,שיקום ריאתי ,שיקום
לל שירותי מוקד טלפוני ייעודי ,בית מרקחת מאושר,
 - DORמתמחה במתן שירותי One Stop Shop
של משרד הבריאות והאסדרה החדשה.
לעולם הרגולציה ,ומספקת שירותים לחוות ריבוי וגי-
אורתופדי ועוד .בימים אלו מובילה החברה מהלך
הפצה לבתי מטופלים ,הדרכת אחות בבית הלקוח,
חברות הקבוצה נותנות מענה הוליסטי לאקו-
הדרכה רוקחית ועוד .כחלק מאסטרטגיית מתן שי-
דול ,מפעלי ייצור ,מיצוי ואריזה ,בתי מסחר ,בתי מר-
מהפכני של דיאליזה בבית המטופל ,המבוסס על
סיסטם של תעשיית הקנאביס הרפואי המתהווה
רותים למטופלים בבתיהם .החברה מתמחה במתן
קחת ומיזמים טכנולוגיים מעולם הקנאביס הרפואי.
ומתפתחת ,מלוות ותומכות את כל החוליות המעו-
טכנולוגיה חדישה ובלעדית בהובלה של מיטב
רבות בשרשרת הערך  -החל מליווי מיזמי טכנולו-
שירותי  Last Mileבתחום הפארמה וליווי מטופלים,
החברה מעסיקה רופאים ,רוקחים ,מהנדסי ולידציה
הרופאים והצוותים הרפואיים המובילים בארץ.
גיות פורצות-דרך ועד לשיטות מחקר ,מהחקלאים
תוך הקפדה מלאה על תנאי איכות התרופות בהתאם
וייצור ,אנשי רישום ורגולציה .בין שירותי החברה
מדיקוויפ מספקת פתרון הוליסטי מלא המורכב
וחוות הגידול והריבוי ,המפעלים היצרניים ,בתי
לדרישות משרד הבריאות וחברות התרופות.
הממוקדים ברגולציה :תכנון ,הקמה וולידציה בעת
ממערך ציוד רפואי מתקדם ,מערך טכני תומך,
המסחר ובתי המרקחת ועד המטופלים בביתם.
 - Trialogעוסקת במחקרים קליניים של מוצרי
הסבה/הקמת מתקן חדש לגידול ,ייצור והפצה.
צוות רופאים מומחים בתחומם ,מוקד טלפוני,
קנאביס רפואיים כפופים לרגולציה ,הדומה לרגו-
כמו כן ,החברה מסמיכה חדרים נקיים ,ציוד ומי-
לפניכם פירוט החברות המרכזיות בקבוצה ,שביחד
 Telemonitoring ,Telemedicineוכדומה.
 - Targetcareedחברת שירותים וניהול תהל�י
החברה
לציה המחמירה של תעשיית התרופות.
כון ,תשתיות ,ניקיון ,מערכות מחשוב ותהליך; מלווה
2019של נובולוג.
הערך
נותנות מענה שלם בכל שרשרת
 TheMarker Magazineהמחלקה המסחרית חודש
חודש  TheMarker Magazine 2019המחלקה המסחרית
כים בתחום הבריאות ,המתמחה בניהול מערכים
מחזיקה ברישיון היק"ר לביצוע מחקרי קנאביס,
לעמידה ב IMC-GAP/GMP/GDP-ואחראית על הכנת
עתירי שירות ,ידע ותהליכים מורכבים בעבור
בשירות התעשייה
 - Innovomeddמתמחה באיתור פיתוחים טכנ�ו
תאגידים מובילים במשק הישראלי בכלל ובענף
לוגיים ,חברות וסטארט-אפים בעולמות הקנאביס
הביטוח בפרט .החברה עוסקת בפיתוח שירותי
רפואה ,מכירה ותפעול של כתבי שירות ומתן שי-
הרפואי ,קידומם וחיבורם לחברות בין-לאומיות בא
קבוצת נובולוג נחשבת למובילת שוק ושותפה אסטרטגית של מרבית חברות התרופות הבין-לאומיות
רותי סילוק תביעות עבור חברות הביטוח.
בתחומי
מצעות מרכז חדשנות  -הראשון מסוגו בארץ
וחברות הציוד הרפואי הפועלות בישראל .מאז הקמתה ,מהווה החברה פלטפורמה( ( )Hubשל שיר�ו
 - Mediplasttהספקית העיקרית והמובילה ב�י
אלו.
בימים
הבריאות והפארמה  -המתחיל בפעילותו
תים מבוססי טכנולוגיה ישראלית חדשנית עבור לקוחות הקצה.
שראל במתן שירותי סטריליזציה למוצרים רפואיים
 - Infomedמתמחה בכתיבה ובהפצת תכנים
תחומי הפעילות של נובולוג אטרקטיביים ויוצאי-דופן בזירת החברות הציבוריות הישראליות .המה-
רפואיים לקהל הרחב ולקהל המקצועי ,קידום
בגז  .ETOשירותי סטריליזציה מתקדמים הניתנים
לכים האסטרטגיים של החברה מייצרים הזדמנות לכניסה מושכלת לעולמות ,שבהם נפגשים שירותי
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ושיווק דיגיטלי ,בנייה דה
ציוד רפואי מתכלה ,הינם השלב האח-
ליצרנים של
פלטפורמות
וניהול של
הבריאות והטכנולוגיה ומייצרים פוטנציאל כלכלי רב.
רון של תהליך הייצור לפני הפצתם ללקוחות הסו-
זי
יומנים,
ניהול
ולמרפאות,
דיגיטליות לרופאים
בעל השליטה בחברה והמייסד הינו אודי פוזיס ,ולאחרונה הצטרפו כבעלי מניות משמעותיים  -בנו-
פיים (מוסדות רפואיים בכל העולם) .עם לקוחות
מון תורים ועוד; במקביל מספקת שירותים לקהל
סף ,כמובן ,לגופים המוסדיים ולציבור :מורי ארקין -יזם הבריאות מהמובילים בעולם; ואלי דהן-יזם
הרחב ,רופאים ,מרכזים רפואיים ,קופות החו -
החברה נמנות חברות ציוד ומכשור רפואי ,חברות
מעולמות ביטוחי הבריאות והבריאות הדיגיטלית.
לים ,חברות תרופות וגופים רפואיים בישראל.
ביוטק וסטארט-אפים בתחומי המכשור הרפואי.
הקבוצה ,הנהנית מאמון המשקיעים ,גייסה לאחרונה כ 120-מיליון  ₪בהנפקה פרטית לצורך חיזוק,
'אינפומד'  -אתר התוכן הוותיק והמקצועי ביותר
ביסוס והאצת מהלכי ההתרחבות העסקית בארץ כמו-גם במטרה לצאת לשווקים בחו"ל .מניית הח-
לפרטים נוספים אודות פעילות הקבוצה ניתן לקרוא באתר
בישראל בתחום הרפואה ואורח החיים הבריא.
ברה מתחזקת משמעותית בתקופה האחרונה ,במקביל לשיפור והתקדמות מואצת ברווחי הקבוצה.
הקבוצה ובאתרי החברות .ליצירת קשר:
cannabis@novolog.co.il
אינפומד מספקת תוכן רפואי תומך שמפיג את

מרקר מגזין

עולם שלם בתחום הקנאביס הרפואי

נדל"ן  -חיתוך

טאבלויד  -ללא חיתוך
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