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  כללי:. 1 
  

  פורסמו   - 118ע"מ  6346, בקובץ תקנות  2004בנובמבר    10התשס"ה,   ןביום כ"ו בחשוו  1.1
  תקנות הרוקחים (מכירה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח),        
  התשס"ה להלן : התקנות .       
  שם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח . קבעו התנאים לשיווק  תכשירים בלא מרנבתקנות        

  
  תכשירים משווקים לבית מרקחת ולעסק אחר מבית מסחר לתרופות  רשוי על פי חוק. 

  
  מפרטת את חובת הדינים והחשבונות שבית המסחר לתרופות יגיש למנהל . 26תקנה        

  
  רוקחות:אגף ה –ניתן לעיין בתקנות גם באתר האינטרנט של משרד הבריאות    1.2

  .health.gov.il/download/forms/a2644_doc_1763.pdfld.ohttp://wwwכתובת האתר:            
  

  תכשירים בלא מרשם עליהם חלות התקנות, כוללים רק חומרים פעילים מן המפורטים ברשימה    1.3
  בתוספת השנייה לתקנות ובהתאם לתנאים ולמגבלות הנקובים בה. משרד הבריאות יפרסם את רשימת        

  התכשירים בשמם המסחרי שאושרו לשיווק כללי באתר האינטרנט של אגף הרוקחות.         
  
   

  . הגדרות2
  

  כללי המוצע  אוגדן ובו העתק של כל עלון לצרכן של תכשיר בלא מרשם לשיווק – "אוגדן  עלונים"
למכירה. האוגדן יימצא סמוך למשטחי אחסון ותצוגת התכשירים בלא מרשם, במקום גלוי 

  לעין ונגיש לצרכנים.  
  

  פעולה הננקטת ע"י בעל הרישום של תכשיר או המפיץ או ע"י    -" )Recallחזרת תכשיר מן השוק ("ה         
     כאשר יש צורך מסיבות של איכות, בטיחות משרד הבריאות                                                                

   ו/או יעילות במניעת השימוש בתכשיר מסוים או באצווה                                                                
  .ל תכשירש מסוימת                                                               

  כהגדרתו בתקנות. – "המנהל"
  

  כהגדרתו בתקנות.  -"הרוקח המחוזי" 
  

תקנות הרוקחים (מכירה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח), התשס"ה  –"התקנות"     
-  2004 .  
  

  ל אריזת עלון לצרכן בשפות עברית, ערבית, אנגלית ורוסית אשר חובה לצרפו לכ – "עלון לצרכן"  
     .1986 - תכשיר,בהתאם להוראות תקנות הרוקחים (תכשירים),התשמ"ו                            
                            

  עסק, למעט אטליז או עסק שעיקר עיסוקו מכירת פירות וירקות, הטעון רישוי לפי   – עסק אחר" "   
  :1995-רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה הפריטים הבאים לצו                        
  ג'  : עסק למכירתם או לחלוקתם של חומרים ותכשירים רפואיים.  1.3  )1(
  למכירת מזון,   - קיוסק, מרכול, מכולת סופרמרקט או מקום אחר  -:  עסק      4.7)    2(          

  לרבות משקאות .                                
  בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב. –א' :  אירוח ולינה 7.1)    3(           

  
  שקיבל אישור מאת הרוקח המחוזי לשיווק  תכשיר בלא מרשם לשיווק כללי

  
  בלא מרשם שאושר למכירה שלא בבית מרקחת, המכיל   תכשיר –"תכשיר בלא מרשם לשיווק כללי "   

  רק חומרים פעילים מן המפורטים ברשימה הנספחת לתקנות                                                     
  ובהתאם לתנאים ולמגבלות  הנקובים בה.)                                                    
  רשימת התכשירים מפורסמת באתר משרד הבריאות.                                                    

  הנוהל . תוכן3
  

  . שיווק תכשירים בלא מרשם לשיווק כללי3.1
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  שיווק התכשירים בלא מרשם לשיווק כללי ייעשה רק מבית מסחר לתרופות כהגדרתו בפקודה    
  וישירות לעסק האחר. באחריות בית המסחר לתרופות לוודא קיום אישור בתוקף לעסק האחר לשיווק             
       שיווק כללי.תכשירים בלא מרשם ל         

  
  . תעוד שרשרת  השיווק  בתעודת משלוח/בחשבונית 3.2

  
  התכשירים בלא מרשם ישלחו בלווי  תעודת משלוח או חשבונית עליהם יסומנו הפרטים הבאים:              

  .  שם בית המסחר השולח.1
  .   שם הנמען, בית המרקחת או העסק האחר וכתובתו.2
  .  שם התכשיר.3
  הברקוד (לא חובה ) . ציון4
  . מספר האצווה.5
  . כמות האריזות. 6

  
  הפצה והובלה 3.3
  

       -GDP  Good Distribution Practiceהפצה והובלת התכשירים יהיו  על פי כללי תנאי הפצה נאותים         
  לפגוע באיכותם  המקובלים בשוק האירופאי המשותף .אין לשלוח תכשירים יחד עם חומרים אחרים העלולים        
  כגון חומרי ניקוי.         

  
  עלונים לצרכן  3.4

באחריות בית המסחר לתרופות  לצרף לכל משלוח ראשון של תכשיר בלא מרשם לשיווק כללי   את העלון 
שפות, המיועד לאוגדן העלונים בבית המרקחת ובעסק האחר. כמו כן יש  4 - לצרכן  שאושר לבעל הרישום ב 

  אלה  על פי דרישה של בית מרקחת או עסק האחר כאשר קיים להם מחסור.לספק עלונים 
  

  תכשירים שפג תוקפם  3.5
   

  תכשירים שפג תוקפם ב"עסק האחר" יועברו על ידי האחראי בעסק האחר לבית המסחר לתרופות        

  ממנו נרכשו לצורך העברתם להשמדה.      

 
  דינים וחשבונות  3.6

  
  מישיתהחדין וחשבון לרוקח המחוזי לפי הטופס שבתוספת   ת לשנהאחיש בית מסחר לתרופות יג

לתקנות וכן באמצעי אלקטרוני כפי שיקבע הרוקח המחוזי , בו יפורטו התכשירים בלא מרשם  שנמכרו 

  לעסק אחר וכמותם.

  

  פעולות אסורות 3.7
 

  מרקחת או לעסק אחר .בית מסחר לתרופות לא ימכור תכשירים בלא מרשם לשיווק כללי אלא  לבית   
  
  
  

  החזרה מהשוק -איסור שיווק  3.8
  

במקרה של הודעת החזרה מן השוק של תכשיר בלא מרשם יופסק שיווקו מיידית והוא יוחזר לבית    3.8.1
  המסחר לתרופות ממנו נרכש או לכל מקום אחר שיורה המנהל.
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, או בעל הרישום ן,ידי היצר-עלעת בכל להינתן מן השוק יכולה בלא מרשם החזרת תכשיר הוראה ל  3.8.2
מחייבת לקבל את התכשירים בחזרה ולאסן אותם בנפרד  –הוראה כאמור  משרד הבריאות.על ידי 

  על פי הוראות המנהל.
  

  
  מתן הוראות   3.9

  
ראה המנהל או הרוקח המחוזי כי אחסון התכשירים או ההפצה שלהם או ההובלה שלהם עלולים להזיק 

עומדים בדרישות התקנות או הנהלים,  רשאי המנהל או הרוקח המחוזי  לאסור מכירה  לבריאות או שאינם
של תכשירים בלא מרשם מבית המסחר לתרופות, לתופסם או להשמידם לאחר שנתן לבעל בית המסחר 

  הזדמנות להשמיע את טענותיו.
  לסכן את   סייג: במידה והרוקח המחוזי או עובד המשרד מצא כי השהיית מתן ההוראה עלולה 

  בהזדמנות  בריאות הציבור רשאי הוא לתת על אתר הוראה לביצוע מיידי כאמור, אולם          
  הראשונה לאחר מכן תינתן האפשרות לבעל האישור להשמיע את השגותיו.           

  
  

  שמירת מסמכים  3.10
  

בכל עת לביקורת הרוקח הרוקח האחראי  ישמור בבית המסחר לתרופות את המסמכים הבאים, זמינים  
  המחוזי :

   )  עותק עדכני מתקנות הרוקחים (מכירה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח),1(
  .2004 - התשס"ה      

  )  חוזרים  והודעות של משרד הבריאות שעניינן התקנות והתנאים להפעלתן.2(

  מסחר .)  דו"חות הביקורות שערך הרוקח המחוזי  בבית ה3(

  )  התכתבויות עם משרד הבריאות .4(

  )  תלונות לקוחות בעניין איכות התכשירים בלא מרשם ודרכי הטיפול בתלונות.5(

  )  כל מסמך או העתקו המעיד על מכירת תכשיר בלא מרשם לעסק אחר.6(

  ) הנה למשך שלוש שנים מיום המכירה.6סייג: חובת השמירה לגבי סעיף (      

  ים המעידים על החזרת  תכשירים לשיווק כללי מבתי המרקחת ומבתי  העסק האחר ואופן  ) כל המסמכ7(
  פינויים.    

  

  :אחריות ליישום.   4
  

  בתי מסחר לתרופות-רוקחים אחראים          

  אגף הרוקחות.

  . וקחים מחוזייםר         

  
  נספחים:   . 5

  
  אין           

  
  
  
  מסמכים ישימים:   . 6
  

  .1981 –תשמ"א ה ],נוסח חדש[רוקחים פקודת ה

  . 1986–, התשמ"ו תקנות הרוקחים (תכשירים)        

  .2004 - , התשס"ה )(מכירה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח תקנות הרוקחים        
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  6/2001נוהל איסור שימוש בתכשיר  רפואי ו/או החזרתו מן השוק 

  

  תחולה: .    7
  

  לתוקפו עם  פרסומו.הנוהל יכנס         

  

  תפוצה:    . 8 
      

  שר הבריאות
  מנכ"ל משרד הבריאות

  המשנה למנכ"ל משרד הבריאות
  משרד הבריאות ,ראש מנהל רפואה

  ראש מינהל טכנולוגיות רפואיות
  משרד הבריאות ,לשכת היועצת המשפטית
  סמנכ"ל הסברה ויחב"ל

  התאחדות התעשיינים יצרני התרופות
  יגוד לשכות המסחר א

  שראל בע"מ
  ארגון תל"ם

  פארמה ישראל
  בעלי רישום 

  אגוד הרוקחים בהסתדרות 
  ארגון הרוקחות בישראל

  הסתדרות הרוקחים ענף בתי המרקחת
  רשתות הפארמה

  מנהלי שירותי הרוקחות בקופות החולים
   ם, ת"א, חיפה, מרכז, צפון, דרום-י –רוקחים מחוזיים 

  משרד הבריאות ,אגף הרוקחות        
  

  
  
  

  

  :תפקיד  :חתימה
  

   עוזר מקצועי בכיר למנהל אגף הרוקחות
   

  :כותב הנוהל
  

  מגר' אלי מרום

    :חתימה
  : תפקיד

  מנהלת אגף הרוקחות
  

  
  : מאשר הנוהל

  מגר' בתיה הרן
   


