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/מזון רפואי ושחרור יייעודקבלת הסכמה מטעם שירות מזון הארצי ליבוא מזון  הנחיה:
 2015לדצמבר  20, מיום מוצרים הנ"ל מתחנות הסגר

 
 

נמצאת בהרצה. יתכנו שינויים בהתאם אושר ע"י מנהל שירות מזון הארצי והנחייה הנ"ל 
 למסקנות. 

 
 עובדים בהתאם לעקרונות המתוארים בהנחייה.כבר תקופה כשנה אנו 

 
על פי תקנות הרוקחים תכשירים רפואיים  29ג-קיימים מוצרים מסוימים שבעבר יובאו בהתאם ל

 .1986התשמ"ו 
 

לא ניתן לרשום כמוצרים  המוצרים הנ"לטיפול במוצרים הנ"ל עבר לשירות מזון הארצי. לעיתים 
: חוסר התאמה לחקיקה הקיימת במזון, חוסר הבאותמסיבות  מן המניין בשירות מזון הארצי

ם צורך קיומי לעיתים במוצרים הנ"ל המיועדים וכדאיות ברישום מצד היבואן מחד ומאידך קי
 מוצר מתאים המיובא בתהליך יבוא מוסדר. העדרלאנשים הסובלים ממחלות מסוימות ו/או 

 
ייבאת תגיש לשירות מזון הארצי החברה המליבוא מצד שירות מזון הארצי לצורך קבלת הסכמה  

 מסמכים הבאים:
מספר יחידות אריזה   המתאר פרטי המטופל מספר ת.זמטעם החברה המייבאת טופס נלווה  .א

ר יצוין מספר יחידות המוצר מיובא מוסד הרפואי הממליץ על שימוש במוצווציון שם הרופא 
 החתום ע"י חברה המבצעת את היבוא בפועל.

לא יותר משנה מיום  טופס עדכני ,או מספר רופאים תום ע"י רופאהח ג' 29יצורף טופס  .ב
 הנפקה.

 : נוספיםצירוף מסמכים  . 1ג 
פה עבור מטעם הקו משווק באמצעות קופת חולים או מיועד למוסד רפואי יצורף מכתבמוצר  

מטופלים ספציפיים או מכתב ממוסד רפואי החתום ע"י מנהל מחלקה ומתייחס לכך מטופל/
 הם שהמוצר לא עובר בדיקות מסמכים ע"י שירות מזון הארצי ובדיקות מעבדשידוע לה

 בארץ, או עובר בדיקות מיקרוביולוגיה בלבד בארץ.
התייחסות החולה/הורים של החולה על כך בארץ במקרים שהמוצר מיועד לחולה ספציפי  . 2ג

. )אין צורך בהצהרה  זאת שידוע להם שהמוצר לא עובר בדיקות מסמכים/מעבדה בארץ
 .וקיימת חתימה של מוסד רפואי / רופא(במידה 

ד.   שירות מזון הארצי יחתום על טופס פנייה של החברה המייבאת וזה יהווה הסכמה ליבוא 
 מוצרים בתהליך המתואר.

המוגשות בשירות מזון הארצי לא באות במקום הסכמות אחרות הקיימות בין חולה  ותהצהר ה. 
 רפואי.למוסד 
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 בשחרור בתחנת הסגר יוגשו מסמכים הבאים: 
)מכתב הסכמה בא במקום  ספציפישירות מזון הארצי לשחרור משלוח  מכתב הסכמה מטעם .א

 אישור יבוא(.

 או מכתב מהרופא / מוסד רפואי המטפל בחולה.ו/ג'  29טופס  .ב

 מכתב ממוסד רפואי או מכתב מהחולה/הורים של החולה. .ג
 חשבון ספק. .ד

 בזמן שחרור המשלוח.  INVOICEנת הסגר יחתום בחותמת השחרור חשבון ספקתחבמפקח  .ה
 

מוצרים בהמוצרים המיובאים בהתאם לתהליך הנ"ל לא ייבדקו לבדיקות מעבדה מפאת מחסור 
יחידות יבוצעו בדיקות בהתאם לשיקול דעת של שירות מזון  100-במקרים שכמות תהיה מעבר ל

 .הארצי לרוב בדיקות מיקרוביולוגיה
 

תכות במידה ויצורפו אנאליזות נלוות למשלוח ייבדקו פרמטרים המתייחסים למיקרוביולוגיה, מ
 אחרים. םנוטריינטילא ייבדקו רמות ויטמינים ומינרלים ורמות כבדות ושאריות חומרי הדברה, 

 
מבחינת עמידה  נבדקלא יכול להיות אחראי על יבוא מוצר שלא ותחנות הסגר שירות מזון הארצי 

 דרישות החקיקה, גם בשלב הנפקת הסכמה ליבוא וגם בשלב שחרור מתחנת הסגר.ב
 

/הורים של מטופל עצמווג'  29 אחריות על מתן מוצרים הנ"ל מוטלת על רופא כמצוין בטופס 
 .המטופל

 
 
 
 
 
 

 


