
ישן מפני  "

"חדש תוציאו
אופני הגשת בקשות לאגף  

ציוד רפואי במשרד הבריאות

.Ph.D, נדב שפר

2019נובמבר –פ "חשוון תש

(  ר"אמ)אגף ציוד רפואי 
, חטיבת טכנולוגיות רפואיות

מידע ומחקר  

משרד הבריאות
בית הספר להנדסה רפואית  

המכללה האקדמית  –" אפקה"
אביב -להנדסה בתל
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יחידות משרד הבריאות
ממצאי סקר שביעות רצון הלקוחות

2018, ח מסכם"דו

....הבה נחסוך שאלות בהמשך



מדוע הוסתר סקר שביעות רצון על "

משרד הבריאות
"משרד הבריאות מסתיר ממצאי סקר שהוא ערך

12.8.2019, "ישראל היום"
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מתודולוגיה

מקבלי השרות ביחידות השונות של משרד הבריאות יחידת הדגימה

(פירוט בעמוד הבא)מהיחידות השונות פונים לקבלת שרות 1,110 המדגם

:  אקראית מתוך רשימת הלקוחות שפנו לקבלת השירות

מאגר הלקוחות לסקר נגזר מתוך רשימות לקוחות הקיימות במערכות יחידות המשרד  

"קול הבריאות"וכן מתוך מאגר הלקוחות הפונים למוקד ( אשר קיבלו שירות ביחידות אלו)

שיטת הדגימה

אינטרנטית  " / מידע שיווקי"י שאלון מובנה ממכון הסקרים של "טלפונית עפ

באמצעות משלוח לינק במייל למילוי עצמי
שיטות הריאיון

לכלל המשיבים± 3.2% טעות הדגימה

ללקוחות שקיבלו שירות מהמשרד בחודשים מרץ 2018ספטמבר -מאי

יולי  -
מועד ביצוע

בחינת שביעות רצון הפונים ליחידות משרד הבריאות מטרת המחקר

י ועדת היגוי בה השתתפו  "ע2015הסקר מבוסס על שאלון שהתגבש בשנת •

מנהלים מלשכות הבריאות ומיחידות המשרד

מתוך כלל המשיבים( 4-5מדרגי )הציונים מוצגים כשיעור הלקוחות המרוצים •

בין המדידות+10%מסומנים הבדלים של •

חוק חופש המידע  , לראשונה. כל יחידות המשרד תושאלו בטלפון2017עד •

י משלוח  "תושאלו ע( תהליכים במייל)בפניות הציבור ופסיכולוגיה התמחויות 

.מיילים

הערות
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מנהליםמתוך סיכום ' עמ

( 68%)הם מעט מרוצים יותר ובשיפור העוסקים במקצועות הבריאות , בדומה לשנה שעברה•

אך חלה ירידה  , מהם מדווחים על שירות בהתאם ומעל לציפיות 80%כאשר , מאוכלוסיות אחרות

(.70%)בשיעור המקבלים את מבוקשם באופן מלא 

בעיקר בסגירת מעגל  , (43%)נמוכה ובירידה אוכלוסיות המיוחדותשביעות הרצון של הפונים ב•

.הטיפול ובשירות עובדי המשרד

כאשר  מהשרות שהם מקבלים לקוחות וחברות עסקיות הרצון של קיימת שונות בשביעות •

וברוקחות ציון שביעות ( לקוחות מרוצים96%)קיים שיפור משמעותי בשביעות הרצון ר"באמ

.נמוכה-הרצון בינונית

.היא הנמוכה ביותרהציבור לתלונות שביעות הרצון של הפונים•
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השוואה לאורך זמן-שביעות רצון כללית 

.מראה שיפור נוסף בשביעות הרצון וכיום היא היחידה המצטיינתר"האמיחידת 

.יציב בשלוש השנים האחרונותמערך הרוקחות 

"?ה שבע רצון באופן כללי מהשירות שקיבלת מהיחידה/י באיזו מידה את/אנא דרג"

36%

43%

30%
34%

60%

96%

50%

38%

42%
41%

49%
46%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

ר"אמ

רוקחות

חברות ולקוחות עסקיים



הכלסך פרמטר

2015

ממוצע זמן עד  

למתן האישור

ממוצע זמן עד למתן  2018הכלסך 

האישור  

הערותאחוז הגידול

תקנים בלתי  2כן יש כמו (2019יוני )1110עובדים מן המניין  

עקב קשיי גיוס  מאויישים

א"כ

לא אושרה העסקת  )20סטודנטים

–סטודנטים ויועצים ב 

2019)

שעות  24: ל"מסלו2395כחודשיים1399אישורי יבוא תקופתי

(  שבועיים: ל"דוא)

71.1%

אישורי יבוא חד  

פעמי

שעות בכל 24–פחות מ 10230ימי קלנדריים  87443

דרכי ההגשה  

17%

101431262524.5%סך כל אישורי יבוא  

30.2%ימים  3366113כחמישה חודשים  2584אישורי רישום  

5.4%שעות  38848שעות  36848אישורי יצוא

חוות  , פניות כלליות

התייעצויות  , דעת

שעות לפניות  693548

המגיעות דרך  

;  "קול הבריאות"

שלושה שבועות  

לפניות המגיעות  

בדרכים אחרות  

שעות לפניות  826224

קול  "המגיעות דרך 

שבוע לפניות  ; "הבריאות

המגיעות בדרכים 

אחרות  

19.1%



? על מה נשוחח 

סיווג מוצרים•

(['י)ו "כ, "ויקרא]"" ישן מפני חדש תוציאו: "אופני הגשה•

המעבר לרגולציה החדשה באירופה והשלכותיו על •

ההגשה בישראל  

•Brexit  והשלכותיו על הגשת בקשות בישראל



איך מסווגים מוצרים לקראת הגשתם  
?לאישור משרד הבריאות 

:של אגף הרוקחות47נוהל •

❑Primary mode of Action

( FDA–עדיפות ל )סיווג במדינות מוכרות ❑

(שימוש)מבחן הייעוד •

סיווגי מכס•



שמורותהזכויותכל 10

"הכרעהכלל":הרוקחותאגףשל 47נוהל

Primary mode of action



...ועדת סיווג–ואחרי כל ההסבר הזה 



? על מה נשוחח 

סיווג מוצרים•

"  ישן מפני חדש תוציאו: "אופני הגשה•

(['י)ו "כ, "ויקרא]"

המעבר לרגולציה החדשה באירופה והשלכותיו על •

ההגשה בישראל  

•Brexit  והשלכותיו על הגשת בקשות בישראל



יבואאישור 

בשערי מדינת ישראל היתר להכניס את הטובין •

.בלבדאישור מעבר < =

אישור רישום≠  אישור יבוא  

!ר"האמלשיווק / מהווה אישור לשימוש אינו•

!אופןבשום ככזה אסור להציגו •

סיווגי המכס אינם זהים תמיד להגדרות של משרד  •
!הבריאות 



סוגי אישורים

בשימוש שוטף  / מוצרים בשיווק –תקופתיאישור •

:מטרות שונות–חד פעמי אישור •
משלוח שמיובא פעם אחת בלבד–

תדירות נמוכה של יבוא–

המוצרים טרם נרשמו  –

אין אישור תקופתי ונדרש יבוא במועד קרוב–



הגשה אלקטרונית מלאה•

"קיט מלא"ב•

ZIP-הגשה ב•

הגשה באמצעות פורטל הכספות •

תהליכי רישום

באמצעות פקס•

ל  "דואבאמצעות •

ל"מסלובאמצעות מערכת •
תהליכי יבוא

הייצוא פנייה למכון •

(ר"אמי אגף "חתימה ע)
תהליכי יצוא
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? על מה נשוחח 

סיווג מוצרים•

"  ישן מפני חדש תוציאו: "אופני הגשה•

המעבר לרגולציה החדשה באירופה והשלכותיו על •

ההגשה בישראל  

•Brexit  והשלכותיו על הגשת בקשות בישראל



כדור הבדולח של האסדרה 



(1)נקודות מרכזיות להשוואה 

ישראל  

ללא שינוי•

ללא שינוי  •

הרחבת רשימת המדינות  •

?  המוכרות

איחוד אירופאי

הגדרות  •

פרשנות וסיווג•

חקיקה לעומת רגולציה•



19כל הזכויות שמורות  

"חוק הציוד הרפואי"הגדרת ציוד רפואי ב

ולמעט תכשיר כהגדרתו  , כל אחד מהמפורטים לעיל
...  בפקודת הרוקחים

וכן מכשיר או תוכנת , מכשיר המשמש בטיפול רפואי(1)
, לעניין זה; מחשב הנדרשים להפעלת מכשיר כאמור

מוצר ביולוגי או , חומר כימי, רבות אבזרל–" מכשיר"
;  מוצר ביוטכנולוגי

;  עדשות מגע(2)

מכשיר חשמלי הפולט קרינה מייננת או בלתי מייננת  (3)
המשמש לטיפול קוסמטי



20כל הזכויות שמורות  

(1/2)הגדרת טכנולוגיות רפואיות שונות 

?מהי תרופה , ראשית

":הגדרות: "1סעיף , 1981–א"התשמ, (נוסח חדש)פ פקודת הרוקחים "ע?"תרופה"מהי 

, כל צורה של סמי מרפא... נסיוב, תרכיב, תכשיר רוקחות, מוצר כימי
,  לרבות תכשיר לשימוש ברפואה וטרינרית, שעברו תהליך של עיבוד

ורידית ותכשיר מזון רפואי  -תכשיר בעל ערך תזונתי המיועד להזרקה תוך
שאינו מיועד להזרקה תוך ורידית



21כל הזכויות שמורות  

(2/2)הגדרת טכנולוגיות רפואיות שונות 

?(  ר"אמ)מכשיר רפואי /מהו אביזר
:של מינהל הרפואה במשרד הבריאות58/99חוזר 

אשר  נועד לאחת מן  , משתל או חומר, אביזר, מכשיר•
:המטרות הבאות

או הקלה או טיפול , ניטור או מניעה של מחלה, אבחון•
;בה

או הקלה או טיפול , נכות, אבחון או ניטור של פציעה•
;בהן

;תחליף או כלי עזר לפצוע או לנכה•
בדיקה או החלפה או שינוי של איבר אנטומי או תהליך  •

;פיסיולוגי
.השפעה על תהליכי רביה•



ועדת סיווג כבר –ואחרי כל הדיון הזה 

?  אמרנו 



כל הזכויות שמורות   23

חוק הציוד הרפואי

,"בפנקסרפואיציודרישום":'בפרק

:(ב)6סעיף

להנחתהוכח,(א)קטןסעיףהוראותאףעל"
מתבקששלגביורפואיציודכיהמנהלדעת

אומוכרתבמדינהרשום),בפנקסרישום
ומשווק,(מוכרתבמדינהלשיווקמותר

...בפנקסהמנהלאותוירשום,מדינהבאותה



כל הזכויות שמורות   24

חוק הציוד הרפואי

סעיף,"בפנקסרפואיציודרישום":'בפרק
:(ב)6

דעתלהנחתהוכח,(א)קטןסעיףהוראותאףעל"
רישוםמתבקששלגביורפואיציודכיהמנהל
לשיווקמותראומוכרתבמדינהרשום,בפנקס

אותוירשום,מדינהבאותהומשווקמוכרתבמדינה

עלתעלהשלאלתקופהבפנקסהמנהל
באותהלשווקומותרשבההתקופה

...מוכרתמדינה
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חוק הציוד הרפואי

סעיף,"בפנקסרפואיציודרישום":'בפרק
:(ב)6

דעתלהנחתהוכח,(א)קטןסעיףהוראותאףעל"
רישוםמתבקששלגביורפואיציודכיהמנהל
לשיווקמותראומוכרתבמדינהרשום,בפנקס

אותוירשום,מדינהבאותהומשווקמוכרתבמדינה
התקופהעלתעלהשלאלתקופהבפנקסהמנהל

ואם,מוכרתמדינהבאותהלשווקומותרשבה
המוכרתבמדינהברישוםנקבעו

אלהתנאיםהמנהליכלול...תנאים
.בפנקסברישום



(2)נקודות מרכזיות להשוואה 

ישראל  

?  שינוי בדרישות מיצרן מקומי•

? בתיעדוףשינוי •

איחוד אירופאי

החמרת הדרישות  •

NB–צמצום מספר ה •



?בתיעדוףשינוי 



Brexit

בתוספת הראשונה בחוק הציוד הרפואי המדינות  

מופיעות בשמן  



Keep up the good work (*)
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"  Are you being served?" מר גרייס הצעיר בסדרת הטלוויזיה )*( 

"(?מישהו מטפל בך )"



תודה
ר נדב שפר"ד


