בס"ִד

פרופיֹל ֱקבוצת ש.א.ג שרותי רפואה בע"מ
מי אנחנו....
ֱקבוצת ש.א.ג נוסִדה בשנת  ,1992ע"י מר אייֹל גרינבאום בירושֹלים כעסֱק עצמאי ,ובשנת  1995הפכה
ֹלחברה בע"מ.
הֱקבוצה כוֹלֹלת  5חברות נפרִדות העוסֱקות בתחומי ציוִד רפואי ,ציוִד החייאה ,עזרה ראשונה
וטראומה ,ציוִד אסטטיֱקה וכירורגיה פֹלסטית ,פתרונות טֹל-רפואה ,הפעֹלת מרכזים רפואיים
והפעֹלת בית מרֱקחת.
ֹלחברה תו תֱקן  ISO 9001:2008תו אמון הציבורֹ .לכֹל מוצרי הֱקבוצה אישורי  ,FDA/CEמכון התֱקנים
 /תמ"ת ואמ"ר.
איִדיאוֹלוגיה:
ֹלהיות מוביֹלה בתחום פעוֹלתה.
ֹלשמור וֹלהֱקפיִד עֹל איכות גבוהה שֹל מוצרים ושירותים.
ֹלשמור וֹלהֱקפיִד עֹל איכות השירות הטוב ביותר.
שביעות רצון הֹלֱקוח.
אמינות ומֱקצועיות.
תרומה ֹלֱקהיֹלה.
מתן מענה כוֹלֹל ֹלצורכי הֹלֱקוח ,תוך ראיית טיב המוצר ואיכות השרות כערך עֹליון.
התאמת השרות והמוצר ֹלֹלֱקוח.
חִדשנות  -פיתוח נישות ייחוִדיות שֹל מוצרים ושירותים איכותיים.

חברות הבית:
ש.א.ג שירותי רפואה בע"מ
ש.א.ג מתמחה בציוִד מציֹל חיים ,רפואת חירום ,החייאה ,טראומה ועזרה ראשונה.
ֹלחברה מערך הִדרכה והשתֹלמויות בעזרה ראשונה והחייאה מהמוביֹלים בתחום בארץ ובחו"ֹל.
מרכז רפואי שער בנימין בע"מ
החברה מפעיֹלה מרכז רפואי רב תחומי עבור ֱקופת חוֹלים ֹלאומית.
צוות העובִדים כוֹלֹל בתוכו רופאים ,אחיות ,מזכירות ,טכנאי רנטגן ואוֹלטרסאונִד ,צוות פרא רפואי וכו'.
המרכזים נותנים שירותים רפואיים בתחומים הבאים :רפואת משפחה ,יֹלִדים ,טיפת חֹלב ,גניֱקוֹלוגיה,
ֱקרִדיוֹלוגיה ,כירורגיה ,גסטרואנטרוֹלוגיה ,א.א.ג ,עור ,אנִדוֱקרינוֹלוגיה ,פיזיוטרפיהִ ,דיאטנית ,רנטגן,
אוֹלטרסאונִד מייֹלִדותי וכֹלֹלי.
 G3פרוייֱקטים רפואיים בע"מ
ניהוֹל פרוייֱקטים רפואיים תוך שת"פ עם מומחים בתחומי ניהוֹל פרוייֱקטים ,רופאים ומהנִדסים.
החברה מתמחה בפתרונות רפואה מרחוֱק ובהֱקמת מרכזים רפואיים וניהוֹל מערכות רפואה בארץ
ובחו"ֹל וכן פרויֱקט עִד מפתח בחו"ֹל.
גאיה מִדיֱקֹל בע"מ
גאיה הינה נציגתה הבֹלעִדית שֹל מס' חברות בתחומי הפוטותרפיה ,מערכות ניטור מתֱקִדמות וציוִד
אסתטיֱקה.

 PHARM 4 Uבע"מ
בית מרֱקחת ייחוִדי אשר מציע מגוון רחב שֹל תרופות מרשם ,תרופות ֹלֹלא מרשם ,מוצרי ֱקוסמטיֱקה,
טואֹלטיֱקה ,בשמים ,מוצרי טבע ועוִד מגוון רחב שֹל שירותים .בית המרֱקחת בשער בנימין הינו הסנונית
הראשונה והמהפכנית בתחום .מתוכננים סניפים נוספים בארץ ובחו"ֹל...

בס"ִד

אבני הִדרך:
 - 1992הֱקמת ש.א.ג שרותי רפואה ,עסֱק ֹלהִדרכות עזרה ראשונה והחייאה.
 - 1995הֱקמת ש.א.ג שרותי רפואה כחברה בע"מ.
ֱ - 1998קבֹלת תו התֱקן .Iso 9001
 - 2000הֱקמת מרכז רפואי בשער בנימין והפיכתו ֹלמוִדֹל מצֹליח ונִדבך חשוב ומהפכני במתן שרותי
רפואה ֹלתושבים באזור.
 - 2006מייסִד החברה ,מר אייֹל גרינבאום עבר השתֹלת כבִד ,אשר הציֹלה את חייו ומאז שם ֹלו ֹלמטרה:
הצֹלת חיים ותרומה ֹלֱקהיֹלה.
 - 2008הֱקמת  G3פרוייֱקטים רפואיים בע"מ.
 - 2009הֱקמת גאיה מִדיֱקֹל בע"מ.
 - 2012הֱקמת בית מרֱקחת  PHARM 4 Uבע"מ.
חברות מיוצגות
 - Heartsineחברה המוביֹלה בייצור ִדפיבריֹלטורים ֹ Semi-Automaticלמעֹלה מ 40-שנה.
אתר הייצור נמצא באירֹלנִד והנהֹלת החברה בארה"ב.
 - Sam Medicalחברה אמריֱקאית המתמחה בייצור פטנטים ֹלֱקיבועים בשטח.
 - Medtradeחברה אנגֹלית המייצרת את ה Cellox-הפטנט ֹלעצירת שטפי ִדם.
 - Waterjelחברה אמריֱקאית ֹלייצור הפתרונות המוביֹלים ֹלטיפוֹל בכוויות.
 - American Scientificיצרן אמריֱקאי ֹלמִדי חום ֹלֹלא מגע .non contact thermometer -
 - Elmanיצרן אמריֱקאי ֹלציוִד כירורגיה וִדיאטרמיה.
 - Canfieldיצרן אמריֱקאי ֹלמצֹלמות וציוִד אבחון ֹלאסטטיֱקה וכירורגיה פֹלסטית.
 - Daavlinיצרני ציוִד פוטוטרפיה מהמוביֹלים בעוֹלם.
 - Casmedחברה אמריֱקאית המתמחה בייצור מוניטורים ומִדי ֹלחץ ִדם משוֹלבים.
 - Trgחברה אמריֱקאית המייצרת ווסתי חמצן ומיכֹלי חמצן.
 - Choicemmedיצרני ציוִד ניטור ,פֹלסאוֱקסימטר ומוֹלטי פרמטר.
 - Revitacareיצרנית חומרים ֹלמזוטרפיה ייחוִדיים מצרפת.
ועוִד....

בין ֹלֱקוחותינו:

ועוִד....
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