
 

 פרטי התקשרות באנגלית כל הבריאות פרטי התקשרות בעברית

 האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן 

  משרד הבריאות
 

 91010ירושלים  1176ת.ד.
pkupot@moh.gov.il  

 02-5655992 פקס: 02-5080107 :פוןטל

 

The Health Care Organizations and 

Supplementary Regulatory Division 

Ministry of Health 

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 

pkupot@moh.gov.il 

Tel: 02-5080107 Fax: 02- 5992565  

 
 

 י"א בטבת, התש"פ
 2020ינואר  08

101015320 
 לכבוד

 מנכלי קופות החולים
 רוקחים ראשיים, קופות חולים

 
 שלום רב,

 

 איסור תגמול לרוקח עבור מכירות בבית המרקחתהנדון : 

  

 הלן;בעקבות פניות רבות בנושא שבנדון נבקש להבהיר כל

 

מחויב לעמוד משכך הוא כמטפל והרוקח מוגדר , 1996-התשנ"ו , לחוק זכויות החולה,2בהתאם להוראות ס' 

על  ושמירהסטנדרטים מקצועיים גבוהים ב עמידההוראות החוק המחייבות מתן טיפול רפואי נאות למטופל, ב

 בריאות המטופל. 

 

 יעוץ רוקחי.מתן יהדרכה ו, ולבתשאהרוקח נדרש לבצע עבודתו המקצועית תוך התמקדות 

הגברת היענות לשימוש בתרופות שנרשמו מקצועיות כגון; כמו כן, במסגרת עבודתו נדרש הרוקח לעסוק בסוגיות 

יעוץ למטופלים, בעיקר לאלה הנוטלים מתן ילמטופל, מניעת תופעות לוואי, הקטנת השימוש בתרופות נרקוטיות ו

 מספר רב של תרופות ושאינם מאוזנים.

 

עלול לעודד שימוש לא מושכל בתרופות, בתוספי תזונה ובמוצרים אחרים הנמכרים  קידום מכירות ע"י הרוקח

 ואת האחריות המקצועית המוטלת על הרוקח.  , את מחויבותו האתיתבבית המרקחת ונוגד את תפקידו

לא שתו ושיקול דעתו את פעול עשוי להנחותעל מנת שלא להעמיד את הרוקח במצב שבו התגמול עבור מכירות 

 בבית מרקחת.לטובת המבוטח, אנו מנחים את הקופה כי לא ניתן לתגמל את הרוקח בעבור מכירות 

לטיפול תגמול רוקחים יש לבצע על פי עקרונות רוקחיים מקצועיים כמו מתן ייעוץ רוקחי מורחב, הגברת היענות 

 , ניטור תופעות לוואי וכדו'.יתרופת

 .1/3/2020נבקשכם לעדכננו בדבר הצעדים שננקטו על מנת ליישם הנחיה זו עד ליום 

 

 

 בברכה,        בברכה,

      

 ו,דינה צ'רנ       אלי מרום,

 ושב"ן גביהזכאויות,  בכיר מנהלת תחום      סגן מנהל אגף הרוקחות 
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 העתקים:

 דיגיטלית מר מוריס דורפמן, ראש חטיבת רגולציה, מחשוב ובריאות

 גב' שרי פנג שגב, מנהלת תחום חלופות הוצאה על שירותי בריאות, חטיבת רגולציה 

 מנהלים רפואיים, קופות חולים

 עו"ד טל נשרי, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

 עו"ד שירלי אברמוביץ, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

 ושב"ן בקרה על קופו"חגב' רויטל קדמי, מרכזת בכירה פניות הציבור, אגף פיקוח ו
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