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 לכבוד

 בעלי רישום של תכשירים 
 אגף כימיה ופרמצבטיקה  –התאחדות התעשיינים 

 ענף תרופות  –אגוד לשכות המסחר 
 פארמה ישראל

 החולים-קופות  -מנהלי שירותי רוקחות 
 מרקחת-ענף בתי  -הסתדרות הרוקחים    

  ההסתדרות הרפואית בישראל )הר"י(
 הסתדרות העובדים  –ארגון רוקחי המדינה 

 ארגון הרוקחות בישראל
 פארם(-סנטר  -פארם-ניו -רשתות הפארמה )סופרפארם

 מרקחת-רוקחים אחראים בבתי
 
 

 שלום רב,
 

 

 ד"התשע, באייר' ד                                                                   
 4400 במאי 40 ראשון, יום                                                        

 
                                                                                 41004400 

 
   400.  ש.א                   

 מועבר בדוא"ל                                                                                      
 

  PARACETAMOL בתרופה שימוש - אובדנות  למינעת  לאומית תכנית  תוהפעל יישוםהנדון: 
 
 

משרד הבריאות פועל במספר מישורים.  ,במסגרת החלטת הממשלה ליישום והפעלת התוכנית הלאומית למניעת אובדנות
 . , אשר במינונים גבוהים עלולה לגרום לנזק כבדי ומוותPARACETAMOLממאמץ זה הוחלט להתמקד בתרופה כחלק 

 
 פעל אגף הרוקחות בחודשים הקרובים:ילכך בהתאם 

 
   01 המכילה מגבלה על מכירה של  אריזה אחת   –תיקון תקנות הרוקחים תכשירים ללא מרשם לשיווק כללי   (0

 ./טבליותקפליות     
 
 רט בחוזר אגף שפוכפי ,(.הרוקח של ד"בשק) מיוחדות נסיבות יש אם כדורים 044ל עד   רוקח ידי על מכירות של הגבלה (4
 רצ"ב. - 41.44.4400הרוקחות מיום    
 
 
 והעלונים ביחס לסיכון במינון יתר של פראצטמול על האריזההוספה של אזהרה מפורשת  (3
 
 

                                                                                                                                                                                                   50.22..005נבקש התייחסותכם בכתב עד ליום    
 ב ב ר כ ה,           

 
 

 ד"ר  איל שורצברג                                                                                                                                                          
 מנהל אגף הרוקחות                                                                                                                                                לוט:

 
 

 בריאותה משרד ל"מנכ   , גמזו  רוני' העתק:  פרופ
 הבריאות משרד ל"למנכ המשנה   ,  לב בעז ר"ד             
 הבריאות משרד, רפואיות טכנולוגיות מינהל ראש                   ,לוקסנבורג אסנת ר"ד             
 הבריאות משרד, סגן מנהל אגף הרוקחות  מגר' אלי מרום,             
 הבריאות לת המחליקה לרישום תכשירים, משרדמנה מגר' רחל גוטמן,             
 אביב, חיפה, מרכז, צפון, דרום-ירושלים, תל הרוקחים המחוזיים,                
 הבריאות משרד ,הלשכה המשפטית עו"ד נילי דיקמן,             
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( 0ון מס' תקנות הרוקחים )מכירה של תכשיר בלא מרשם, שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח( )תיק

      0.22 -התשע"ד 

, ובאישור ועדת 01901 -לפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א  14-)ג( ו04בתוקף סמכותי לפי סעיפים 

 העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

 

   

תיקון התוספת 

 השניה

א ביית בתוספת השניה לתקנות הרוקחים )מכירה של תכשיר בלא מרשם, של  .0

, Paracetamol, בחומר הפעיל 44402 -מרקחת או שלא בידי רוקח( התשס"ה 

בפרט א' בטור ב' שלצידו יבוא בסופו "מכירה של אריזה אחת בלבד ביום 

 למטופל";

 יום מיום פרסומן. 34תחילתן של תקנות אלה  .4 תחילה

 (4400______________ התשע"ד ) ____________, 

 (3-3099)חמ 

 

_____________________ 

 יעל גרמן

 שרת הבריאות

 

                                                                 
 .039; ס"ח התשס"ב, עמ' 110, עמ' 33דיני מדינת ישראל, נוסח חדש  1
 ; התשע"ד, עמ' ....009ק"ת התשס"ה, עמ'  2
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