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לכבוד
גב' אתי נחשון
מרכז ביוקיור
קניון אילון רמת גן
ובאמצעות פקס מס' 653503131 :
שלום רב,
הנדון :הטעייה חמורה של הציבור ועיסוק ברפואה שלא כדין – אתי נחשון -

://www.biocure.co.il

הרינו לפנות אליך בעקבות ,פניות למשרד הבריאות וכן פרסומים שהגיעו לידיעתנו בענין שיטות טיפול ואבחון
הניתנים על ידך תוך שימוש בתואר ד"ר ,בניגוד לחוק וכן שיטות אבחון וטיפול באמצעות מכשיר "גלובל
דיאגנוסטיקס"(להלן":המכשיר"). 
 .1מפניות שהגיעו למשרד הבריאות וכן מבדיקתנו עולה כי באתרך  http://www.biocure.co.il/lמוצע טיפול
הנחזהלהיותרפואי,"אבחוןתדריםרפואי"באמצעותמוצגהמכשיר המואר כמכשיררפואיפשוטו
כמשמעו.ביןהיתרהינךמאתרתומטפלתבמגווןרב ובלתיסבירלחלוטין שלבעיותומצביםרפואיים,
לחץדםגבוה,סוכרת,כאביגב,קידידה,סינוסיטיס,אסתמה,כאביראש,טפילימעייםועוד.
 .2משמעות הדבר ,עיסוק ברפואה במפורש או במכללא ללא רישיון ,דבר המהווה עבירה פלילית.
מפרסומייךזה עולהעולהמצגשלטיפולרפואיבחולים,אבחונםבאמצעותהמכשיר ,המתוארכאמור
כמכשוררפואיאונחזהלהיותרפואי,ומתןותכניות  טיפוליתוריפוי,במגווןשלעשרותמחלותומצבים
רפואיים,דברהמהווההפרהשלהוראותייחודהמקצועעלפי לפקודתהרופאים,[נוסחחדש],תשל"ו-
1791וכןהטעייהחמורהשלהציבורבניגודעלפיהוראותחוקהגנתהצרכן.
כךלמשל,אתמפרסמת"אנומעניקיםלפוניםאלינומגווןפתרונותאבחוןומגווןטיפולים,המתואמים
אישיתלכלמטופלומטופל.החלברפואהמשולבתמתקדמתולאפולשנית"
 .3משמעותהדבר,עיסוקברפואהללארישיון,דברהיכוללהוותמהווהעבירהפלילית.אתמגדילהלעשות
ומציגה "עדויותמטופלים"עלומים , ללאכלדרךלאמתןמתוךמטרהלשדללטיפולרפואילאמוסמך,
והצהרותעלומותחוזרותבדברהוכחהמחקריתומדעיתלאותןשיטותאבחוןנסתרות.
 .4אשרלמכשירעצמו,למכשיראיןכליישוםרפואימוכח,והואלא אושרכמכשוררפואיבישראל.יתירה
מזו,גםמאתרהחברההמייצרתבחו"לעולהכיאיןלמכשירכליישוםרפואימוכח ,זאת בניגודלעולה
מפרסומייךופרסומימרכזיהאבחוןהמטפליםאליהםאתמפנהבאתרךובפרסומיך. 
 .5הינךנדרשתבזאתלפעוללאלתרכדלקמן:
א.

להעבירלידינוהעתקתעודתה- Phdשלך.

ב.

להוסיףבאופןברור ובולט בכלעמודבאתרו ,וכןבמשרדיך הודעה לפיה,כל האמורבפרסומיך
אינו מהווה ייעוץ רפואיוהתוויה רפואית וכן כי את ו/או המטפלים בסניפיך אינם מוסמכים
לעסוקברפואהו/אומחזיקיםבתעודתהכרהבמקצועותהבריאות

הוועדה לבדיקת הטעיית הציבור בפרסומים
למוצרי בריאות וטכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות הציבור
משרד הבריאות
ת.ד 7711.ירושלים 17171
דוא"ל hataia@moh.gov.il
טל 02-5080643 :פקס10-1414741 :

Committee for Public Deception in
Advertising of Health Products and
Medical Technologies
Public Health Services
Ministry of Health
P.O.B 1176, Jerusalem 91010
Email: hataia@moh.gov.il
Tel: 10-3171145 Fax: 02-6474840








תיקוןוהסרתהפרסומים המתייחסיםלטיפולואבחוןרפואילרבותהסרתמידעהנוגע למכשיר
ג.
כמכשיר"רפואי"במפורשאומכללא.
ד.

לצייןכילמכשיראיןכליישוםרפואימוכחואישורמשרדהבריאותהישראלי.

 .1בנוסף הנך נדרשת להעביר לנו ,הסבר מפורט על אופן האבחון באמצעות המכשיר באותן מחלות
המפורטות באתרך , על בסיס איזו הכשרה הנך מתיימרת לתת אבחון רפואי וכיצד נעשה הטיפול בכל
אותהמצביםרפואייםבאמצעותהמכשיר.




בכבודרבובברכה, 




ד"רטללביא



א.חקו,עו"ד






הוועדהלבדיקתהטעייתהציבורבפרסומים 






העתק  :פרופ' איתמר גרוטו ,ראש שירותי בריאות הציבור ,משרד הבריאות
חברי הוועדה
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