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 לכבוד
 מנכ"לי קופות החולים

 
 שלום רב,

 
  OTCמתן גמול מיוחד לרוקח עבור מכירת תכשירי הנדון > 

 
 

 מצ"ב הנחייתו של ראש אגף הרוקחות, ד"ר אייל שוורצברג, המדברת בעד עצמה7 

רוקחים לפעולות של  מתהנחייתו של ד"ר שוורצברג פורסמה בעקבות תופעה מתרחבת של רתי

ללא דרישה  ,וזאת באופן יזום ,למטופלים המגיעים לבית המרקחת  OTCם ומכירת תכשירי קידו

 משיקולים מסחריים גרידא7ושלא במסגרת ייעוץ רוקחי  ,של המטופל

לכאורה למותר לציין, כי חובתו של הרוקח היא בראש ובראשונה לטובת המטופל, וניסיון 

קצועי של הרוקח על מנת לקדם אינטרסים מסחריים החורגים ממערך להשתמש במעמדו המ

ל הרוקח להפעיל בבואו לתת שירות למטופל חותר תחת חובה זאת, פוגע במעמדו עהשיקולים ש

 ,למטופל המקבל המלצה לתכשיר שאינו נדרש לו בהכרח שאינו תורםהמקצועי של הרוקח, וודאי 

 משיקולים שאינו ער להם7ו

הנכם נדרשים להטמיע הנחיה זו בכל בתי המרקחת של הקופה ואלה הקשורים לאור האמור, 

 עימה7

 

 לפעולתכם בהתאם7

 

 בברכה,

 

 חבר טוב –רויטל טופר 

 סמנכ"ל לפיקוח על קופו"ח

 ושירותי בריאות נוספים )בפועל(
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 העתק>

 הבריאות תשרה"כ יעל גרמן, ח
 , כאן מנכ"ל משרד הבריאותפרופ'  ארנון אפק, 

 בועז לב, המשנה למנכ"ל, כאן ד"ר
 ד"ר ורד עזרא, מ"מ ראש מנהל הרפואה, כאן

 חברי הנהלת משרד הבריאות
 המשפטית, כאן יועצתלמשנה עו"ד נתן סמוך, ה

 עו"ד שמעון רייפר, מ"מ נציב קבילות הציבור, כאן
 ליאור ברק, האגף לפיקוח על קופות החולים , כאן רו"ח

 האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאןתורן,  –גב' אריאלה אדיז'ס 
 מר עמיחי בירנצוויג, האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאן 

 , כאןגב' חוה חג'ג', האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן
  , כאןמר מתן אונגר, האגף לפיקוח על קופו"ח

 רו"ח איתי קלטניק, האגף לפיקוח על קופו"ח , כאן
 על קופו"ח ושב"ן, כאןהאגף לפיקוח רו"ח  עבדאללה זועבי, 

 האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאןמר אייל חסידים, 
 מנהלי כספים, קופות חולים

  מנהלים רפואיים, קופות חולים
 , קופות חוליםמנהלי שב"ן

 יועצים משפטיים, קופות חולים
  מנהלי פניות הציבור קופות חולים

 
 
 
 
 
 
 
 

 




