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   רעננה


הולמת רופא התנהגות שאינה – 6791-פקודת הרופאים ]נוסח חדש[ תשל"זהנדון:

  12.261., 92.261פניותינו אליך מיום 

03.3.02והשיחהשנערכהעימךבתאריך,בהמשךלפניותינושבנדון .0 להעלותעלהכתבאתעיקרי הרינו
 הדבריםפעםנוספת.

  לסע' שוב אותך אפנה ישראל, במדינת רופאים על החלים והסייגים החובות בענין 00-ו9לשאלתך
הרופאים]נוסחחדש[,תקנותהרופאים)פרסומתאסורה(התשס"חוכלליהאתיקההרפואיתשלודתלפק

"פרסום הבאים: בנושאים עמדה ניירות  ראה האתיקה, כללי לענין בישראל. הרופאים הסתדרות
ו ובטלוויזיה" ברדיו פרסום איסור רופאים", -ופרסומת לאקדמיה". המתחפש עלולה"שיווק הפרתם

להו משמעת עבירת וות ד' פרק פי על רופא הולמת שאינה לפקודת–התנהגות משמעת" "אמצעי
 .0992הרופאים]נוסחחדש[תשל"ז

 איסורכרופאמורשהבמדינתישראל,האתיתוהחוקיתלפיהישעליך,הובהרהלךהעמדההמקצועית
בהתאםעיםכגון"תכניותמינוי"להשתמשבצילומימטופליםאואנשיםהנחזיםכמטופלים,להציעמבצ

 להוראותהחוקכאמור.

  שלע"גמדיהלציבורהרחבפרסוםעלידירופאמורשהבמדינתישראלהובהרלךכיעידודלאיחיסון,
 הבריאות, משרד של מאלה שונות הכוללותהמלצות "חיסון"מתן באמצעות תוך,הומאופתיתכשיר

"רפואה על בציבור הסתמכות ראיותיצירת נסמכת שאינה " , בה יש במטופליםהעילפגפוטנציאל
 .בבריאותהציבור

 מ כיצד נולשאלתנו וההכנההאותםאתהתכשיריםפקים ההנפקה כי הבהרת מספק/רושםלמטופליך,
"הומאופתים"בהצגתמוצריםהובהרהלךכי.ולעיתיםבבתימרקחתעלפיהנחיותיךבמרפאתךנעשית

וכן"טיפול,כךגםבהצגתםכ"חיסונים"או"תרופות"כמבוססיםמחקריתומדעיתבמפורשאומכללא
,ומהוויםהתנהגותשאינההולמת"בדרךשלקישורלרישיונךועיסוקךברפואהאינםמותריםיתהומאופ

 .רופא

אתרךמבדיק .6 את תנו זה, מכתבנו למועד חיסוניםנכון מפני המזהיר העמוד הסרת והוספתלמעט
יתירהמזוהאמורבפרסומיךתוךשימושבתארך.שחלבהםשינוימשמעותיאנולארואים,דיסקליימר

 הסייגאותוצירפתלפרסוםלאורבקשותינו.כרופאכללי,מרוקןלמעשהמתוכןאת

הינךממשיך.בנוסףמבצעיתשלוםובאתרךעדייןמופיעים,צילומימטופליםאוהנחזיםלהיותמטופלים .3
 "חיסוניםהומאופתים"תוךהתבססותעל"מחקרקליני"שמהותואינהברורהאוולתארמוצריםלשווק
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גםמבוססת, תכשירכמו יכינוי תרופות, בשם הומאופתים ום במילים חלב"",מרפאה"שימוש "טיפת
 לתיאורפעילותך.

וכןעלמעמדאוכשירות"רפואה"עלציבורקרבההסתמכותבהאמור,מהווההטעייתהציבורויצירת
ראיות.נסמכיובפועלגםאינם,מקצועיתשאינםקיימםבמסגרתרישיונךלעסוקברפואה

והש .4 פניותינו למרות עימך שנערכה יחה , " כדלקמן אמירה באתר אתמופיעה לצמצם דרכים ישנן
החיסונים של המזיקות גורפתההשפעות בצורה החיסונים ממתן להימנע חיסון,יש לאי עידוד תוך "

 בניגודלהמלצותמשרדהבריאותוהעמדההמקצועיתהמקובלת.

נפנהאותך זה החיסוניםלענין הבריאותבלתדריך משרד התדריך . מכוון שמבוססמהווהכלי וכמובן
ומחקרית מדעית התדריך של המנחים הקווים בסיס על . תשובותבישראלמורשהרופאיכול למצוא

התדריך.http://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Pages/tadrich_Chisunim.aspx.ופתרונותבעבודההשוטפת
לתתחיסוניםמסוימי לאניתן או מצביםבהםלאמומלץ פירוטשל היתר, בין םעלבסיסמידעכולל,

 מים.מדעימתוקף,בניגודלגישההמוצגתעלידךלגביחיסוניםמסוי

"או"חיסוןהומאופתילחצבת"למוצרים6102/02בשם"חיסוןהומאופתילשפעתכינוימתןנבהירשוב, .2
הומאופתייםשיעילותםלאהוכחה כפי עולהמתשובתךאלינו, ומנוגדשאף מהווההטעיהשלהציבור ,

הומאופתייםשללתנאיהאישורשלהמוצריםכמוצריםללאהתוויהרפואיתמאושרתלפינוהלמוצרים
אגףהרוקחות.

לתקנותהרופאים6לעניןהפרסוםבאתרכיה"החיסון"מתבססעלמחקרקליני,לתשומתלבךעלפיסע' .2
 אסורה רפואי טיפול של הצלחה על נתונים ציון אסורה(, ה)פרסומת אף שאינהא,יומהווה התנהגות

 .מישהוסמךמטעמומשרדהבריאותאוהולמתרופאלמעטאםניתןלכךאישורהמנהלהכללישל

זהאואחרשניתןעלהומיאופתיתכשירעליךלהסירכלהתייחסותל"מחקרקליני"שלחיסוןאו,לפיכך
ידך.כמובןשאםישבידךנתוניםמדעייםנשמחלקבלם.

אותכשירתןלהכיןולנפקניעלפינהלימשרדהבריאות,כפישנמסרלך,במרפאתך,מהיבטהמוצרים .9
לביתבהתאםישלהפנותמטופליםולאע"יהרופא.בלבד,רוקחבביתהמרקחתעלידיתהומאופתיהכנה

מספקונרופאאינבובאופןישירבאותואופןשהומאופתיותמוצריםמרקחתעםמרשםולאלספקלהם
.למטופליותרופות

הנךנדרשלהסדיראתדלעיל,לפיכך0משמעתכאמורבסע'המשךפרסומיךבנוסחהקיים,מהווהעבירת .8
 .לאמורבפניותינואליךפרסומיךופעילותךבהתאם

,ובברכהבכבודרב

ד"רטללביאאיילחקו,עו"ד

יו"רהוועדהלהטעייתהציבורבפרסוםהועדהלהטעייתהציבורבפרסום.


 
  2משרד הבריאות,  פרופ' איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור : עתק ה

 2ד"ר ורד עזרא, ראש מינהל רפואה, משרד הבריאות  
  2ראש שירותי בריאות הציבורסגן, ד"ר אהוד קלינר,   

 ד"ר אמיר שנון, מנהל האגף לרישוי מקצועות הרפואה2             

http://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Pages/tadrich_Chisunim.aspx

