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  עקרונות. 1
  

  מרקחת. -בבית  רקנוהל זה מתייחס לצמחי המרפא אותם מותר מסיבות בטיחות לשווק      

  הנוהל מפרט את הדרישות לסימון האריזה המנופקת לצרכן.    

      

  :הגדרות. 2

  תקנות הרוקחים (תנאי פתיחה  יפ- לרשימה א' מתוך צמחי מרפא ע – רשימת צמחי המרפא  
  המותרים לשיווק בבתי מרקחת בלבד,  1982-מרקחת וחדרי תרופות)  התשנ"בוניהול של בתי   
  
  הרשימה.להלן:    
  

  תוכן הנוהל:. 3

  

  שיווק וניפוק:   3.1  

  צמח מרפא הכלול ברשימה ישווק  ללא מרשם רופא בבתי מרקחת  ובאמצעות  בתי מסחר             
  .בלבדלתרופות          

  

  סימון:  3.2

  ל צמחי מהרשימה תכלול לפחות את הפרטים הבאים:                     תווית ש   

  שם בית המרקחת וכתובתו.  .א

  שם הצמח.   .ב

 התאריך המסומן על האריזה שסופקה  יפ-ללשימוש עד ____(ע  .ג
  המרקחת).-בבית                               

  בלבד יש לציין זאת. לשימוש חיצוניאם הצמח מיועד   .ד

  ש ואיחסון.הוראות שימו    .ה

        תווית אזהרה:  .ו

            

  

  

יש להיוועץ     –"נשים בהריון, נשים מיניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם  וילדים 

  ברופא או ברוקח".  
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   מסמכים ישימים:. 4
  

  .1981-פקודת הרוקחים [נוסח חדש] התשמ"א    

  .1982-התשמ"ב –)תקנות הרוקחים (פתיחה וניהול בתי מרקחת וחדרי תרופות     

  -רשימת צמחי המרפא ע"פ תקנות הרוקחים (פתיחה וניהול בתי מרקחת וחדרי תרופות)     
  .1982-התשמ"ב    

  
  
  
  אחריות ליישום: . 5
  

  משרד הבריאות  -  אגף הרוקחות     
          ם, ת"א, חיפה, מרכז, צפון, דרוםרושלירוקחים מחוזיים:  י    

    
  
  
  
     תחילה:. 6

  תחילתו של נוהל זה מתאריך פרסומו.    

  

  

   תפוצה:. 7
  

  מנכ"ל משרד הבריאות    
  משרד הבריאות - המשנה הרפואי למנהל הכללי    
  יצרנים/יבואנים, בתי מסחר לתרופות    
  הסתדרות הרוקחים    
  איגודי הרוקחים    
  , חיפה, מרכז, צפון, דרוםביבא-לם, תרושלירוקחים מחוזיים: י    
  המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה    
  משרד הבריאות  - הלשכה המשפטית    
  משרד הבריאות -אגף הרוקחות     
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  כותב הנוהל:
   

  הרוקח טל לביא                  
  

  תפקיד:  
  

   (הומאופתיים)רכז ארצי רישום תכשירים 
  

  :ותאריך חתימה
  

  מאשר הנוהל:  

  מגר' בתיה הרן

  תפקיד:  

  מנהלת אגף הרוקחות

  

  :ותאריך חתימה
  

  


