
ורישומם), במיוחד שנרקחו לתרופות אחידים (מחירים הרוקחים תקנות
התשל"ז-11977

אלה: תקנות אני מתקין הרוקחים, לפקודת ו־48(ו) 47 לפי סעיפים סמכותי בתוקף

-הגדרות אלה 1. בתקנות
באותה תקפו וכפי הממונה בידי שאושר רפואיים, כפי גלם חמרי של מחירון - "מחירון"

שעה;

באותה תקפו וכפי הממונה בידי שאושר כפי רוקח, של הטרחה גמול תעריף - "תעריף"
שעה;

23 לפקודה; לפי סעיף מרשם פי על במיוחד תרופה שנרקחה "תרופה" -

צרכן; בידי לשימוש המוכן סגורה באריזה סם - רפואי" "תכשיר

על הפיקוח לחוק שני1 לענין פרק ממונה להיות אותו הבריאות מינה ששר מי - "ממונה"
התשי"ח-1957. ושירותים, מצרכים

מחיר חישוב דרך
אחיד

התשמ"ה) (תיקון

והתכשירים הגלם חמרי של מחירם הסכום הכולל של יהיה לתרופה האחיד המחיר .2
כלהלן: החישוב לפי תרופה, אותה להכנת ששימשו הרפואיים

יחושב - גרם  ממאה פחות  בתרופה  רפואי גלם חומר  של  כמותו היתה  (1)
במחירון; הנקוב לפי מחירו

יחושב יותר - או גרם מאה בתרופה רפואי גלם חומר של היתה כמותו (2)
;20% של בהפחתה במחירון הנקוב לפי מחירו

מחירו כך: יחושב - רפואי בתכשיר תרופה בהכנת שימוש נעשה (3)

כמחיר מחירו יהיה שבאריזה התכשיר  כמות  במלוא שימוש נעשה (א)
לפקודה; 48(א) סעיף לפי לו שנקבע האריזה מלוא

שבאריזה התכשיר  כמות ממלוא בחלק שימוש נעשה  (ב)
מלוא של לקמעונאי חלק מהמחיר אותו היחסי של החלק מחירו יהיה -

_________________
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התשל"ז-1977 שנרקחו במיוחד ורישומם), (מחירים אחידים לתרופות הרוקחים תקנות

מקסימליים),  (מחירים רפואית בצו אספקה  שנקבע כפי התכשיר,  כמות
על יעלה לא האמור החלק שמחיר ובלבד ;60% בתוספת התשי"ב-1952,

בפיסקה (1). כאמור שבאריזה, התכשיר כמות מחיר מלוא

של הטרחה גמול
רוקח

בתעריף יווסף למחירה המפורט בשיעור תרופה כל הכנת בעד רוקח גמול הטרחה של .3
.2 תקנה לפי האחיד

מחירים -רישום ממנו העתק על או המרשם על ירשום תרופה שרקח 4. רוקח
התרופה; נרקחה בית המרקחת בו והמען של השם את (1)

הוכנה שמהם  הרפואיים והתכשירים הגלם חמרי כל של מחירם את  (2)
גמול טרחתו; סך התרופה ואת

נפרד. מחיר בעדה גבה אם - האריזה מחיר את (3)

תוקף 1977).תחילת בספטמבר 1) התשל"ז באב י"ח ביום אלה תקנות של תחילתן .5

במיוחדהשם שנרקחו לתרופות אחידים (מחירים הרוקחים "תקנות ייקרא אלה לתקנות .6
התשל"ז-1977". ורישומם),

(1977 ביולי 6) התשל"ז בתמוז כ'
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