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ארגוני הרוקחים בישראל ונציגי הרוקחים אצל המעסיקים להצעת   תגובתנדון: ה

 . המחליטים בנושא הפחתת רגולציה במערכת הבריאות
 ( hila@psi.org.il, בדוא"ל:הצעת הפחתת רגולציה במערכת הבריאות :סימוכין במענה ציינו)

 שלום רב, לכבוד השרים 

היתר   בין  נובעים  אלו  שינויים  האחרונות.  השנים  בעשרים  משמעותיות  תמורות  עובר  הרוקחות  מקצוע 

מורכבות   הרוקח,  פועל  בה  והטכנולוגית  המקצועית  בסביבה  שינוי  הלימוד,  תוכנית  הטיפול  משינוי 

מספר הקשישים הנדרש לטיפול תרופתי כרוני ארוך טווח. אם בעבר מיקוד המקצוע היה בעיקר  ו  התרופתי

הרי שכיום ההתמקדות היא במטופל, מניעת טעויות בטיפול התרופתי, ייעוץ   ,הליך הניפוק וב  במוצר הסופי 

הטיפו ביעדים  ועמידה  להיענות  המטופל  ליווי  התרופה,  מסירת  במעמד  וי לפרטני  בעיות  כן  ים  פתרון 

הלימודים כמו גם החקיקה המלווה את הרוקחות בארץ    תכניות  ,רה מזוהקשורות בטיפול התרופתי.  ית

לתארים מתקדמים ברוקחות קלינית, כמו גם התמקצעות    ואףהביאה להתפתחות של התמחויות שונות  

ייחודיות, אספטיות ואחרות, כגון הזנת על וטיפול    בידי רוקח, הכנות רוקחיות   םבייעוץ תרופתי, מתן מרש

תמורות אלו    בסרטן וכאלו שאינן זמינות ממגוון התרופות המשווק כמוצר מוגמר, ייעוץ למטופלים ועוד.

במלואן על ידי כותבי הצעת המחליטים, היו מביאות לשיפור ניכר    מאומצותהמתוארות לעיל, ככל שהיו  

ניכר למערכת הבריאות בישראל. על אף האמורבאיכות הטיפול שניתן, תוך חי כותבי הצעת    ,סכון  בחרו 

שכל מטרתם לחסוך בעלויות  ים,  יהמחליטים להתעלם מתועלות מקצוע הרוקחות ולהתרכז בשינויים טכנ 

 . כוח אדם במחיר סיכון ופגיעה בבריאות הציבור

מקצו חובות  עליו  חלות  כך  עקב  החולה,  זכויות  בחוק  כמטפל  מוגדר  מפעולות  הרוקח  הנגזרות  עיות 

הוא   הרוקח  הרוקחות.  מקצוע  את  לבין    החוליההמייחדות  הרופא,  מבצע  אותה  האבחנה  בין  המקשרת 

במקרים  חולייה זו הינה חיונית להתאמת הטיפול שנרשם, לאיכות הטיפול ולבטיחות המטופל.    .המטופל

האחרונה  רבים   הנקודה  הינו  יהרוקח  שבה  לפני  המטופל  את  הנקודה  נו  הואפגוש  או  התרופות  את  טל 

כך,   או  כך  בעצמו.  לטפל  דרך  בוחר  או  רופא  אל  פונה  שהוא  לפני  להתייעץ  מטופל  מגיע  אליה  הראשונה 

 הרוקח הינו נקודה קריטית בשרשרת הטיפול הבריאותי במטופל! 

כי   להדגיש  העברית,    תכניותחשוב  ובאוניברסיטה  גוריון  בן  באוניברסיטת  בישראל,  ברוקחות  הלימוד 

 הותאמו למטרות לעיל וכי הרוקחים הם בעלי הידע המתאים לבצע את הפעולות שהוזכרו.

ארגוני הרוקחים בישראל סבורים כי על מנת להבטיח את הרצף הטיפולי כמו גם את בטיחות המטופל, יש  

והערכתם של   ובאופן שיקבע את תפקידו של הרוקח באבחונם  יד,  להגדיר את מקצוע הרוקחות כמשלח 
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והדרכת  נושאי ייעוץ  מידע,  מתן  רוקחי,  משגוח  ניפוק,  רקיחה,  לרבות  התרופתי,  בטיפול  הקשורים  ם 

ואשר   בתרופות  הקשורים  נוספים  והיבטים  התרופתי  לטיפול  להיענות  ליווי  ידי  מטופלים,  על  נעשים 

בור  רה מזו, סבורים הארגונים כי על מנת לאפשר את התפתחות המקצוע ולהגן על בריאות הצירוקחים. ית

והרצף הטיפולי, ראוי כי יוגדרו התמחויות נוספות בהם יוכלו הרוקחים להתמקצע מעבר לרישיון הקיים  

לבריאות    כיום. הכבד  הנזק  על  המצביעים  רבים  מחקרים  קיימים  הרחב  בעולם  כי  לציין,  המקום  זה 

וב לא נכון של תרופות  הציבור כתוצאה מטיפול תרופתי לא נכון. מינון יתר, שילוב לא נכון של תרופות, שיל

ושימוש   גדולה  גדולה של תרופות בבתים כתוצאה מרכישה של כמות  עם תוספי מזון, אחזקה של כמות 

 ועוד תקלות שטיפול רוקחי מפחית את כמותן וחומרתן.  ,בתרופות שלא אוחסנו כראוי 

וחלק   חשובה  חוליה  מהווה  הרוקח  כי  להדגיש  מהווה    י אינטגראלחשוב  והוא  המטפל  הרפואי  מהצוות 

 :שומר הסף למניעת בעיות הקשורות בטיפול התרופתי. תפקידיו כוללים בין השאר

אבחון והערכת נושאים הקשורים בטיפול התרופתי לרבות רקיחה, מדיניות רכש, כלכלת תרופות,   .1

התרופה, ולבסוף מתן  ניפוק, בקרה והסבר, כמו גם ייעוץ והנחיית המטופל במעמד הניפוק וקבלת  

 הדרכה לשימוש בטוח ומושכל.

בטיפול   .2 הקשורות  בעיות  למנוע  מנת  על  ולמטופל  לרופא  פרטני  באופן  תרופתי  ומידע  ייעוץ  מתן 

תרופה בין  גומלין  יחסי  היתר  ובין  בטיחות  בעיות  זיהוי  למטופל,  התאמה  שעיקרן  -התרופתי 

תרופה תזונה,  לתוסף  תרופה  לבדי-תרופה,  תרופה  המלצות  מחלה,  ומתן  ועוד,  מעבדה  קות 

 מתאימות. 

טופל להתמדה והיענות לטיפול  הטיפול ובין היתר מתן כלים בידי המ  ות הדרכה ומעקב אחר תוצא  .3

 לו.   יתןשנ

ומעורבות   .4 בריאות  ארגוני  ברמת  למטופלים  שנרשם  הטיפול  איכות  רישום  של  תקופתית  בחינה 

 במדיניות הרישום, רכש וכלכלת תרופות. 

עם .5 ישיר  פעולותיו    קשר  כלל  ותיעוד  מתאימות  המלצות  רוקחית,  אנמנזה  ביצוע  תוך  המטופל 

 בגיליון החולה/תיק המטופל.

לפיה ניפוק תכשיר או רעל רפואי יתאפשר גם באופן אוטומטי או    ,, המצורפת למכתב זההצעת המחליטים

( מהווה רעיון תקדימי ומסוכן! כולנו בעד התייעלות והקטנת ההוצאה  1.1על ידי אדם שאינו רוקח )סעיף  

חיי אדם.   תוך סיכון  לניפוק תרופות  הציבורית, אך לא על חשבון בטיחות הטיפול התרופתי  מתן אישור 

הרוקח, שלא מתחשב בסיכון למטופל )תרופות מרשם, סם מסוכן, מטופל תשוש, ריבוי  ללא המעורבות של  

תמוהה  Polypharmacy  -תרופות   בצורה  שמתעלם  צעד  שקול,  לא  צעד  הוא  וכד'(  משיקולי  ומסוכנת  , 

ונאותה. בטוחה  רפואה  ניפוק    איכות  של  לוגיסטיים  לתהליכים  אוטומציה  הכנסת  כי  סבורים  הארגונים 

גם    ,בשר ודם, ונכון לעת הזאת, אין אף מדינה שפעלה באופן שבו הרוקח  -ת את הצורך ברוקח  אינה מייתר

בסיומו של תהליך אוטומטי או ממוכן, אינו חלק ממנו. ככל שיש כוונה להרחיב את הפעילות הממוכנת,  

 הרי שיש לעגן את תפקיד הרוקח כפי שהוגדר לעיל גם בשלוחות ניידות ככל שיאושרו.  

דתנו זו סתירה לעידוד חדשנות ודיגיטציה, אך המסר אותו אנו מבקשים להעביר הוא כי הרוקח  אין בעמ

  חייב להיות דמות בלתי נפרדת מהאוטומציה.

 



    

3 

 

צריכה   הרגולציה  עם  מרקחתהתמודדות  בית  לפתוח  שלוקח  הרב  הזמן  משך  של  במישור  שלוקח  לבוא   ,

חידוש למינוי רוקח אחראי,  ל קנאביס רפואיקבל אישור או  לניפוק  עשרות הדו"חות שכל  לקבל אישור   ,

ולהגיש במהלך   נדרש למלא  בית מרקחת  בין מחוזות שונים,  הרוקח אחראי בכל  שנה, הרגולציה השונה 

ועוד גבוה,  ומחיר  רוקחיות  הכנות  של  זמינות  היעדר  בישראל,  שנוצרה  הכנות  של  הקשה  נושאי    הבעיה 

 רגולציה רבים!  

שיקולים   מתוך  הרוקחות  בענף  מבני  שינוי  ליצור  מנסה  היא  ברגולציה,  עוסקת  אינה  המחליטים  הצעת 

 רות והטיפול הרוקחי הניתן לאזרחי מדינת ישראל! יכלכליים, תוך פגיעה קשה באיכות הש

ל מרקחת  6  סעיףבאשר  בתי  של  וניהול  פתיחה  )תנאי  הרוקחים  בתקנות  שינויים  תרופות(,  :  וחדרי 

השינויים המבניים המוצעים בדמות שלוחות ניידות וביטול הקצאת שטח ייעודי במחסן    ,1982-התשמ"ב

בשינויים    מדובר  מגמה.  אותה  של  המשך  הינם  גלם,  וחומרי  תכשירים  אחסון  לטובת  המרקחת  בית 

המוצעי  השינויים  התרופות.  באיכות  פגיעה  להיות  עלולה  בעטיים  שכן  באשר  בעייתיים,  חשש  מעלים  ם 

לאיכות השירות הרוקחי, כמו גם לרווחת המטופל ולנגישות המטופל המוגבל והנכה. ביטול שטח האחסנה  

התרופות   באיכות  לפגוע  עלול  אשר  מסוכן  צעד  מהווה  תכשירים,  גם  כמו  גלם,  חומרי  לטובת  במחסן 

, לא בכל בתי המרקחת מערכת  ובזמינות תכשירים למטופלים. חשוב לזכור, כי במבנה הקיים נכון להיום

ההזמנות פתוחה מהיום למחר בעוד שבבית המרקחת צריך להיות מלאי מספיק כדי לאפשר טיפול זמין  

 ואיכותי למטופליו. 

ההסבר המחליטים  בדברי  ללהצעת  רקע  כוונת    ,8-1סעיפים  ,  אם  אך  הדברים  רוח  על  הסכמה  ישנה 

רוקחים   גיוס  בעיית  את  זו  בדרך  לפתור  שגיאה  המחליטים  בה  רואים  אנו  הגבוהה,  מהשחיקה  הנובעת 

השורות למילוי  פרודוקטיבית  הצעה  עולה  הייתה  אילו  היה  טוב  תקנים(  חמורה.  לבדיק)איוש  חוסר    ת, 

למחסור הרוקח,  ברוקחים,    הסיבות  תפקידי  והטמעת  הגדרת  גם  חשיבה  כמו  צוות  בניית  ידי  על  וזאת 

ונציגי הרוקחים אצל ויחד  המעסיקים כו  בשיתוף ארגוני הרוקחים  מטקסים עצה  לל נציגות מהאקדמיה 

 . בעיית גיוס רוקחיםכיצד ניתן לפתור את 

יתרה מזאת, סוגיית גיוס רוקחים מתייחסת לנושא מצבת כוח אדם, אך תוכן ההצעה אינו מסביר כיצד  

 הוא משפיע על נושא חשוב זה.

קעת כספים רבים בשינוי מבנה בית  ההצעה, מחביאה בתוכה שינוי מבני מהותי בבתי המרקחת, תוך הש

יגויסו הסכומים הנדרשים  ,והצטיידות בציוד אלקטרוני ממוכן. ההצעה אינה מסבירההמרקחת     , מהיכן 

אותם יממן  הכספים    מה  ,מי  את  לגייס  יצליחו  שלא  הפרטיים  המרקחת  בתי  מאות  של  בגורלם  יעלה 

נפח גדול  ,בפריפריה  מה יקרה לבתי המרקחת המוסדיים  ,הנדרשים לשם כך בעלי  יידחו  ש   ,כאלו שאינם 

 . השינוייםאישור בתור של 

פוגעת אנושות    לסיכום, הצעת המחליטים רצופה בכוונות טובות לטובת ייעול ההוצאה הציבורית, אך היא 

אזרחי ישראל,  לו זכאים  באה על חשבון איכות הטיפול התרופתי  במקצוע הרוקחות, בתפקיד הרוקח והיא  

הגורמים   כלל  של  מוחות  וסיעור  שיתוף  של  בתהליך  להחיל  היה  ראוי  עסקינן,  רגולציה  בהפחתת  ואם 

 המשפיעים על עולם הרוקחות בארץ.  
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האמור כל  לנוסח  ,  לאור  בתוקף  מתנגדים  המעסיקים  אצל  הרוקחים  ונציגי  הרוקחים  הצעה הארגוני 

הציבורית ההוצאה  ייעול  לצורך  משותף  עבודה  צוות  לבנות  בזאת  ומציעים  וביסוס כלשונה,  הגדרת   ,

ישראל לאזרחי  כולל  באופן שייתן מענה  ובעתיד  בהווה  הרוקח  איכות הטיפול    תפקידי  על  תוך שמירה 

 .בכללותות הרוקחי  התרופתי והשירו

למען הסר ספק, לא נוכל לאפשר התנהלות חד צדדית וכוחנית המשנה סדרי יקום אשר תסכן את בריאות  

המטופלים. הרוקחים בישראל, כולם באמצעות נציגיהם הח"מ לא יוכלו לאפשר את מימושה של ההצעה  

  .יוזמיההנ"ל ולא יעמדו מנגד לנוכח כוונת 

 

 בברכה: 

 
 אמיתי ד"ר אלינה  

 "ר ארגון הרוקחים בישראלוי
 שימי שמריהו הללי 

 בהסתדרות  מזכ"ל איגוד הרוקחים
 דודו פפו 

 יו"ר הסתדרות הרוקחים בישראל
   

 ורצברג פרופ' איל ש
מנהל הוועדה המקצועית בארגון  

 הרוקחות 

 נה 'ואיל מחאג
 רוקחי קופ"ח כללית  נציג

 אכרם דלאשה 
מאוחדתנציג ועד רוקחי קופ"ח   

   

 אמיר ג'ראיסי  
 יו"ר ועד פעולה רוקחי סופר פארם

 איזבלה שימונוב
 נציג ועד רוקחי קופ"ח מכבי 

בוריס פבין  "רד  
 נציג ועד רוקחי קופ"ח לאומית 

   

 זוהיר פראג 
 נציג רוקחי בי"ח ממשלתיים 

 זיו ברס 
 נציג רוקחי בי"ח של כללית 

 

   

 

 :יםהעתק

 Isilman@knesset.gov.il: , בדוא"ל בכנסת הבריאותוועדת , יו"ר ח"כ עידית סילמן
 Mankal@mof.gov.ilבדוא"ל:  ,מר רם בלינקוב, מנכ"ל משרד האוצר

 Mankal@moh.gov.ilבדוא"ל:  ,פרופ' נחמן אש, מנכ"ל משרד הבריאות
 service.gov.il-Naziv@civil , בדוא"ל:פרופ' דניאל הרשקוביץ, נציב שירות המדינה

 ehudda@clalit.org.il:  , בדוא"לכלליתקופת חולים פרופ' אהוד דודסון, מנכ"ל 
 dadon_s@mac.org.il, בדוא"ל: לוי, מנכ"לית מכבי שירותי בריאות-גב' סיגל דדון

   sigal.r@meuhedet.co.il, בדוא"ל: גב' סיגל רגב רוזנברג, מנכ"לית קופ"ח מאוחדת
 h.fernandes@leumit.co.ilת, בדוא"ל: מר חיים פרננדס, מנכ"ל לאומית שירותי בריאו

 arnon@histadrut.org.il, בדוא"ל: החדשה דוד, יו"ר ההסתדרות-מר ארנון בר
 simchi@histadrut.net, בדוא"ל מר יואב שמחי, יו"ר ההסתדרות הלאומית

 ariel@histadrut.org.il , בדוא"ל מר אריאל יעקובי, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, ההסתדרות

mailto:Mankal@mof.gov.il
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mailto:Naziv@civil-service.gov.il
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 prosperbe@clalit.org.il, בדוא"ל:  מר פרוספר בן חמו, יו"ר ארגון עובדי הכללית
 sheli.v@meuhedet.co.il, בדוא"ל גב' שלה ונטורה, יו"ר ועד עובדי קופ"ח מאוחדת
 Eyal.er@gmail.com, בדוא"ל עו"ד איל ארז, יו"ר עובדי מכבי שירותי בריאות

 Gmataraso@leumit.co.ilבדוא"ל  מר גבי מטרסו, יו"ר עובדי לאומית שירותי בריאות
 gilb@histadrut.org.il, בדוא"ל טל, יו"ר הסתדרות המעו"ף-עו"ד גיל בר

טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר, משרד הבריאות בדוא"ל:  , מנהלת חטיבת דר' אסנת לוקסמבורג
Osnat.luxenburg@moh.gov.il 

 Ori.schwartz@moh.gov.il :בדוא"ל עו"ד אורי שוורץ, יועמ"ש משרד הבריאות
 hadas.rotem@MOH.GOV.IL, בדוא"ל מגר' הדס רותם, ראש אגף הרוקחות במשרד הבריאות

 MarkLe@clalit.org.il, בדוא"ל: מגר' מרק לוין, מנהל מחלקת רוקחות, אגף הרפואה בקהילה בכללית
 Lomnicky_y@mac.org.il: דר' יוסי לומנציקי, רוקח ראשי, מכבי שירותי בריאות

   :, בדוא"לגב' שרון אלמקייס, מנהלת תחום רוקחות ורשת מאוחדת פארם
elmakias_sharon@meuhedet.co.il 

:  , בדוא"למגר' טל רוה, מנהל מחלקת רוקחות ורוקח ארצי לאומית שירותי בריאות
traveh@leumit.co.il  

 pharm.co.il-Nitzanl@super, בדוא"ל: פארם-מר ניצן לביא, מנכ"ל סופר 
 Pharm.co.il-AlfredE@Superפארם, בדוא"ל: -מגר' אלפרד אלאסמר, מנהל תפעול בתי מרקחת סופר

, בדוא"ל:  (Beמר חאתם עמשה, רוקח ראשי ומנהל תחום בית מרקחת ברשת בי דראגסטור בע"מ ) 
.ilHatima@bestore.co 
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