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תקנות הרוקחי )תנאי ייצור נאותי לתכשירי( ,התשס"ט:2008
אב דר בפיקוח על איכות של

תרופות*

שגב שני **,זוהר יהלו***

תקציר
בשנת  2008הותקנו תקנות שנועדו להסדיר לראשונה בחקיקת משנה את אופ הפיקוח על איכות תרופות .תקנות
הרוקחי )תנאי ייצור נאותי לתכשירי( ,התשס"ט 2008מסדירות לראשונה במפורט את אופ הפיקוח על איכות
תרופות בישראל .חקיקה זו ראשיתה בניסיו לחתו על הסכ הכרה הדדית בי ישראל לקהילה האירופית בנוגע
לפיקוח על תנאי ייצור נאותי .במסגרת זו נדרשה ישראל לתק את החקיקה המקומית כדי לעג את מחויבות
המדינה לקיו סטנדרטי הדומי לאלו הנהוגי באירופה ,במפעלי התרופות בישראל .ע זאת על פי תיקו
מהותי שבוצע בתקנות בשנת  ,2010הורחבה תחולת ג על יבואני התרופות הפועלי בישראל .אחד השינויי
מרחיקי הלכת שבתקנות הוא העברת האחריות לשחרור אצוות לשוק ומת היתרי שיווק ממשרד הבריאות ליבואני
התרופות ,כמקובל באירופה .המאמר ד בשינויי אלה ומפרט את האחריות המוטלת על כתפי יצרניה ויבואניה
של תרופות בהקשר זה ואת סמכויות האכיפה של משרד הבריאות במסגרת התקנות.
מילות מפתח :תרופות ,איכות ,אבטחת איכות ,תנאי ייצור נאותי ,יבוא ,שחרור אצווה ,רוקח אחראי.

מבוא
הפיקוח על תרופות )"תכשירי" בלשו החוק( מבוסס על עמידה בשלושה קריטריוני – בטיחות ,יעילות ואיכות.
בטיחות ויעילות ה שני פרמטרי קליניי הברורי לכול ,ואופ בדיקת מתבסס על ביצוע ניסויי קליניי בבני
אד .ניסויי אלה בודקי את האפקטיביות של הטיפול התרופתי ואת שיעור תופעות הלוואי הכרו בו .תוצאות
הניסויי הקליניי מאפשרות להערי ה את התועלת שבשימוש בתרופות וה את הסיכו הכרו בו ,ועל סמ
ההערכה נופלת ההחלטה א לאשר שימוש בתרופה ובאילו תנאי.
ע זאת בבדיקת הבטיחות והיעילות של תרופות לא די .בשני האחרונות גדלה ההכרה בחשיבות הצלע השלישית
במשולש הקריטריוני לאישור תרופות ,דהיינו דרישת האיכות .לעומת דרישות הבטיחות והיעילות המתייחסות
לתרופה באופ עקרוני ,דהיינו על יסוד שימוש בתרופה העומדת במפרטי )ספציפיקציות( שקבע היצר ,דרישת
האיכות נועדה להבטיח שכל אחת ואחת מהתרופות המגיעות לידי המטופל אכ עומדת בספציפיקציות האמורות.
כיו ברור שבחינה עקרונית של שאלות הבטיחות והיעילות ,ללא התייחסות לאיכות של תהליכי הייצור וההפצה
של התרופה ,היא חסרת ער ,שכ תרופה שיוצרה או הופצה בתנאי בלתי נאותי עלולה להיות ג בלתי יעילה
וג מזיקה לבריאות.
לפיכ מקובל כיו כי הקפדה על תנאי ייצור נאותי ) (Good Manufacturing Practice – GMPבמפעלי התרופות היא
רכיב חיוני בפיקוח על איכות התרופות המשווקות לקהל הרחב .במדינות המערב מקובל כי אישור על קיו תנאי
 – GMPלמפעל בכלל ולקו ייצור ספציפי בפרט – הוא תנאי מוקד לאישור שיווק של תרופות .הדוקטרינה של
 GMPבעול עברה שינויי מהפכניי לאור השני .בעבר הרחוק נדרשו מפעלי התרופות לבצע בקרת איכות
_____________________________________

* ד"ר שגב שני – המחלקה לניהול מערכות בריאות ,הפקולטה למדעי הבריאות ,אוניברסיטת בגוריו ,באר שבע; סמנכ"ל
רפואה ורגולציה ,ניאופר בע"מ.segevshani@neopharmgroup.com .
** זוהר יהלו ,משרד עורכי די.
הבהרה :הדעות המובעות במאמר זה ה דעותיה האישיות של המחברי ואינ מייצגות בהכרח את עמדת המוסדות
במסגרת ה פועלי.
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) (Quality Control – QCבלבד ,דהיינו בדיקה מדגמית של מוצרי מוגמרי .בשני האחרונות עבר הדגש להבטחת
האיכות ) ,(Quality Assurance – QAדהיינו יצירת מערכת שנועדה להבטיח מראש את איכות של כל אחד
מהפריטי המיוצרי .מערכת זו מבוססת על התפיסה שלכל גור המעורב בתהליכי הייצור וההפצה השפעה על
איכות המוצר הסופי .לכ מערכת האיכות במפעל תרופות אמורה להתייחס לא רק לחומרי הגל ולתנאי התשתית
באתרי הייצור וההפצה אלא ג להיבטי נוספי ,כגו נוהלי העבודה הפנימיי של הגורמי השוני וההסכמי
הכתובי ביניה ,הליכי הביקורת הפנימיי של כל אחד מהגורמי ואיכות כוח האד המעורב בתהלי ,לרבות
ההדרכות המקצועיות שניתנות לה.
לצד דוקטרינת ה GMPהתפתחו בשני האחרונות דוקטרינות משלימות ,הנוגעות להיבטי נוספי בפעילות
הגורמי השוני בעול הפרמצבטיקה .דוקטרינה כזו היא דוקטרינת תנאי ההפצה הנאותי ) Good Distribution
 ,(Practice – GDPהעוסקת במכלול התהליכי בי גמר הייצור לבי נקודת הקצה המספקת תרופות לצרכ .כיו
ברורה ההשפעה של תהליכי אלה על איכותו של המוצר המסופק לצרכ באופ שהקפדה על תנאי ההפצה היא
למעשה פועל יוצא של ההקפדה על תנאי הייצור .ע זאת בכל הנוגע לחקיקה הישראלית נוצרה הפרדה בי שני
התחומי כאשר הותקנו תקנות המסדירות את פעילות של יצרניה ויבואניה של התרופות ,ואילו תקנות דומות
שיסדירו את פעילות של מפיצי התרופות ,טר הותקנו.

החקיקה הישראלית לפני תקנות

הGMP

תקנה  6לתקנות הרוקחי )תכשירי( ,התשמ"ו) 1986להל – תקנות התכשירי( קובעת כי:
")א( לא ירשו המנהל תכשיר ,לא יחדש רישומו ולא יאשר כל שינוי ברישו ,אלא לאחר
שנתקיימו כל אלה:
) (1הרוקח הממונה המציא תעודת איכות של המכו כמשמעותה בתקנה )13ד( המעידה כי
התכשיר נבדק ונמצא באיכות מתאימה לשימוש רפואי;
) (2המנהל שוכנע כי התכשיר אינו מזיק או אינו עלול להזיק לבריאות ,כי הוא יעיל להתוויה
שלה נועד וכי אי בשמו של התכשיר כדי להטעות;
) (3המנהל שוכנע כי התכשיר ייוצר בתנאי ייצור נאותי".
על פי תקנה זו הייתה הדרישה שכל תרופה המאושרת לשיווק בישראל תיוצר בתנאי ייצור נאותי מעוגנת בחקיקה
הישראלית זה שני רבות .ע זאת עד לשני האחרונות הייתה לדרישה זו משמעות מוגבלת ושונה לחלוטי מזו
המקובלת במדינות המערב ,היות שלא נקבעו קריטריוני ברורי לבדיקת תנאי הייצור במפעלי התרופות .בכל
הנוגע לתרופות מיובאות הסתמ משרד הבריאות לחלוטי על אישורי של רשויות זרות ונמנע מלבדוק את איכות
התכשירי על סמ תנאי הייצור במפעלי .הפיקוח על מפעלי תרופות בישראל נעשה לפי הוראות חוק רישוי
עסקי ,תשכ"ח 1968והתקנות שהותקנו מכוחו ,בדומה לכל עסק טעו רישוי אחר .ההחלטה א לתת רישיו עסק
למפעל תרופות נמצאת בידי הרשויות המקומיות ,המחויבות על פי חוק להתייע ע גופי שוני ,ובה משרד
הבריאות .אול במש שני למרות התפתחות דוקטרינת ה GMPבעול לא היה במשרד הבריאות גו המתמחה
בענייני ייצור תרופות ,ובקשות הרישוי של מפעלי תרופות טופלו על ידי הרוקחי המחוזיי ,המופקדי על אישור
בתי מרקחת ובתי מסחר לתרופות.
בעקבות זאת היה הפיקוח הרגולטורי על מפעלי תרופות מצומצ ,ומפעלי התרופות הישראליי נדרשו לעמוד
בסטנדרטי נמוכי מ המקובל במדינות המערב .למרות דרישות החוק הנמוכות פעלו מפעלי מסוימי מיזמת
לשיפור איכות כדי לעמוד בדרישות רשויות זרות באופ שיאפשר ייצוא של התרופות המיוצרות בה למדינות
המערב .באופ פרדוקסלי אפוא במש שני רבות היה הגו המרכזי שהביא להעלאת הסטנדרטי במפעלי תרופות
ישראליי הרגולציה במדינות זרות ולא פעילות משרד הבריאות הישראלי.
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שינוי ניכר באופ הפיקוח על מפעלי תרופות חל ע העברת סמכויות הפיקוח והבקרה של משרד הבריאות על מפעלי
תרופות ליחידה ייעודית הכפופה למכו לביקורת ותקני של חומרי רפואה – יחידת ה .GMPיחידה זו פרסמה
לראשונה נוהלי  GMPמחייבי ,שחלו על כלל מפעלי התרופות בישראל ,והחלה בביצוע ביקורות מקיפות על
מפעלי אלה .ע זאת הנהגת דרישות ה GMPלא עוגנה במש שני בחקיקה מתאימה.

תקנות ה – GMPעקרונות כלליי
הפיקוח של משרד הבריאות על מפעלי תרופות בישראל עלה מדרגה רק ע התקנת תקנות הרוקחי )תנאי ייצור
נאותי לתכשירי( ,התשס"ט) 2008להל – תקנות ה ,(GMPאשר נכנסו לתוק באוקטובר  .2009התקנות
מגדירות לראשונה מה תנאי  GMPומחייבות כל יצר או יבוא של תרופות בישראל לקבל אישור מיוחד ,נוס על
רישיו העסק ,לצור ייצור או ייבוא של תרופות .התקנות החדשות ,אשר התקבלו בתמיכת התעשייה המקומית
שראתה בה צעד שיסייע לייצוא תרופות ישראליות לחו"ל ,מטילות על יצרניה ויבואניה של תרופות חובות רבות
הנובעות מדוקטרינת ה .GMPלתקנות ה GMPהשלכות רבות ומהותיות על תעשיית התרופות בישראל ,וג כיו
כשנתיי וחצי לאחר כניסת לתוק טר הושל תהלי הטמעת.
כאמור ,החידוש העיקרי בתקנות היה עיגונה בחקיקה של הדרישה ממפעלי תרופות לקבלת אישור ייצור תרופות או
ייבוא ,המונפק על ידי המכו לביקורת ותקני של חומרי רפואה במשרד הבריאות כתנאי לייצור תרופות בישראל
)תקנה )2א( לתקנות ה ,(GMPוזאת בנפרד מהדרישה לקבלת רישיו עסק למפעלי תרופות.
הגדרת המונח " "GMPבתקנה  1לתקנות מבהירה כי מדובר ב"מכלול הפעולות שנועדו להבטיח כי תכשיר רפואי
מיוצר לשימושו המיועד באופ הדיר ומבוקר לפי עקרונות הדירקטיבה האירופית  EC/2003/94לתכשירי לשימוש
בבני אד ו EEC/91/412לתכשירי וטרינריי והמפורטי במדרי  GMPשל האיחוד האירופי ),(Eudralex Vol. 4
לרבות תיקוני שנעשו בה מזמ לזמ" .בכ אימצה מדינת ישראל באופ רשמי את מדיניות האיחוד האירופי בכל
הנוגע לרגולציה על איכות ייצור תרופות .תקנות ה GMPקבעו תנאי רבי לקבלת אישור ה ,GMPכמקובל
במדינות המערב ,והעניקו למשרד הבריאות סמכויות פיקוח ואכיפה נרחבות וייחודיות בכל הנוגע למפעלי תרופות.
עיתוי החקיקה החדשה ומהותה אינ מקריי .החל מסו שנות ה 90נמצאת ישראל בתהלי של התאמת דרישות
האיכות מתרופות לדרישות האיכות בעול המערבי באופ שיאפשר בעתיד הכרה בתרופות המיוצרות בישראל
ככאלה העומדות בדרישות האירופיות ללא צור בבדיקת מחדש על ידי הרשויות האירופיות .יעד זה הוא שהביא
לתמיכה גורפת של תעשיית התרופות בישראל בהתקנת התקנות א על פי שה מחייבות את מרבית המפעלי
בישראל להשקיע משאבי ניכרי כדי לשדרג את פעילות ,וא משיתות אגרות חדשות בשיעור ניכר על מפעלי
אלה .כפועל יוצא של תהליכי אלה החלו בתחילת שנות האלפיי מגעי ע נציבות האיחוד האירופי בבריסל כדי
להגיע להסכ להכרה הדדית בי ישראל לבי מדינות האיחוד האירופי בתחו ה .GMPכבר בשלבי הראשוני
התנה האיחוד האירופי את התקדמות המגעי באימו הסטנדרטי האירופיי ובהתאמת החקיקה בתחו זה
בישראל לחקיקה האירופית.
בשנת  2008נעשה הצעד הראשו בתהלי ההתאמה של החקיקה הישראלית לחקיקה האירופית ע התקנת הנוסח
המקורי של תקנות ה ,GMPאשר אימצו את הסטנדרטי האירופיי .ע התקדמות השיחות התברר שיש צור
בתיקו חקיקה נוס כדי ליישר קו ע החקיקה האירופית .בעקבות זאת בוצע בשנת  2010תיקו מקי בתקנות
ה ,GMPותחולת התקנות הוחלה ג על יבואני תרופות ותוקנו תקנות הרוקחי )תכשירי( ,התשמ"ו ,1986וכ
האחריות לשחרור אצווה הוטלה על הרוקח האחראי של היצר או היבוא ,כפי שיפורט להל.
תקנה )2ב( לתקנות ה GMPמונה את תנאי הס לקבלת אישור ייצור תרופות או ייבוא .על פי התקנה :מת
האישור מותנה בהיותו של מבקש האישור בעל רישיו עסק; ככל שהוא נדרש ,ימלא אחר הוראות תקנות ה;GMP
העסק שבשבילו מתבקש האישור ינוהל על ידי אנשי מקצוע מיומני ,בעלי הכשרה רלוונטית לתפקיד ,ובה
מנהל אבטחת איכות ,רוקח אחראי ומנהל עסק או בעל תפקיד אחר האחראי לייצור .כמו כ מותנה מת האישור
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בייצור התרופה בתנאי  ,GMPבביצוע בקרה בעסק על ידי משרד הבריאות ובייצור חומרי הגל הפעילי )(APIs
בתנאי .GMP
תקנות ה GMPמטילות על בעל אישור ייצור או ייבוא כמה וכמה חובות ,ובה החובה להקי ולהפעיל מערכת
אבטחת איכות יעילה )תקנה )6ה(( ,חובות הנוגעות לניהול כוח האד בעסק )תקנה  ,(9חובת הכנת נוהלי בטיחות
וקיו הדרכה בנושא )תקנה  ,(10החובה לקיי מערכת תיעוד מסמכי )תקנה  ,(13החובה לשמור דוגמאות של
חומרי הגל )תקנה  ,(14החובה להקי מערכת רישו וחקירה של תלונות ציבור )תקנה  (15והחובה לבצע ביקורת
פנימית תקופתית ולתעד אותה ,כמו ג את הפעולות שננקטו בעקבותיה )תקנה  .(16חובות אלו ה שיקו של
עקרונות ה ,GMPהמטילי על הכפופי לה דרישות אחדות בנושאי בקרה ופיקוח ,נוס על ההלי הרגולטורי
הפורמלי של בקשת האישור וחידושו.

הדרישה למינוי "רוקח אחראי"
כאמור ,אחד מתנאי הס לקבלת אישור לייצור תרופות או ייבוא לפי תקנות ה GMPהוא הדרישה למינוי רוקח
אחראי .עד להתקנת התקנות היה נהוג למנות בכל מפעל תרופות "רוקח אחראי" ,בדומה לתפקיד הקיי בבתי
מרקחת ובבתי מסחר לתרופות ,אול בהיעדר חקיקה לא היו מעמדו וסמכויותיו של הרוקח האחראי במפעל
תרופות ברורי .תקנות ה GMPעיגנו בי היתר לראשונה את החובה של כל יצר תרופות למנות ,לצד מנהל אבטחת
איכות ,ג רוקח אחראי )תקנה )2ב() (3לתקנות( והחילו חובה זו ג על יבואני תרופות ,שקוד לכ לא נדרשו כלל
להעסיק רוקחי בהקשר זה.
על פי תקנה )17ב( לתקנות ה GMPתפקידי הרוקח האחראי ה להבטיח שכל אצווה )קבוצת תרופות שיוצרו
בהלי ייצור אחד( המיועדת להשתחרר לשוק תיוצר ותיבדק לפי התנאי בפקודת הרוקחי ובתקנות התכשירי
ולפי תנאי הרישו של התרופה לפני שחרורה לשיווק ,לאשר את מסמכי שחרור האצוות ,לרכז את כל האישורי
בנפרד ולשמור אות באחריותו .לכ הרוקח האחראי אחראי באופ אישי להחלטה על התרת שיווק של תרופות
ספציפיות ,ולמעשה על הרוקחי האחראיי הוטלה האחריות לקבוע כי כל תרופה ספציפית המשווקת בישראל
עומדת בדרישות האיכות.
תנאי הכשירות למינוי רוקח אחראי )כמפורט בתקנה )17א( לתקנות ה (GMPה רישיו לעסוק ברוקחות וניסיו
מוכח של שנתיי במפעל המייצר תכשירי רפואיי ,בפעילות של בדיקות איכותיות של חומרי גל ותכשירי ,של
בדיקות כמותיות של חומרי גל ומוצרי מוגמרי ושל בדיקות הנדרשות כדי להבטיח את איכות התכשיר .לעומת
זאת מרוקח בעל תואר שני בתחו המדעי נדרש כאמור ניסיו של שישה חודשי בלבד .הדירקטיבה האירופית,
שעליה מסתמכות תקנות ה ,GMPכוללת כמה וכמה דרישות לעניי הכישורי הנדרשי מ"הרוקח האחראי"
) ,(Qualified Personא אינה כוללת דרישה שהרוקח האחראי יהיה בהכרח רוקח 1.ג בצרפת מגבילה החקיקה
המדינתית את התפקיד לרוקחי בלבד .במוב זה ישראל וצרפת יוצאות דופ בהגבלת העיסוק לרוקחי בלבד א
על פי שאי מניעה אמתית להעסיק כל בעל מקצוע המוכשר בייצור תרופות ובאבטחת איכות ושהכשרתו אינה
רוקחית.
בישראל ערב התקנת תקנות ה GMPלא היו בנמצא רוקחי בעלי ניסיו בבדיקות בקרת איכות בקרב יבואני
תכשירי רפואיי .כדי לסלק מכשלה זו נקבעה במסגרת תיקו התקנות בשנת " 2010הוראת מעבר" ,ולפיה
רוקחי מורשי בעלי רישיו בתוק של שנתיי לפחות ,אשר ערב כניסת התקנות לתוק היו מועסקי אצל
יצרני או יבואני של תכשירי רפואיי ועמדו בדרישות קורס הכשרה לרוקחי אחראיי ,יוכלו להתמנות
לרוקחי אחראיי לצור שחרור אצוות תכשירי רפואיי .בכ יצרו למעשה התקנות מצב שלפיו יהיו בישראל
שני סוגי רוקחי אחראיי :רוקח אחראי בבית מרקחת או בבית מסחר לתרופות ,אשר על פי פקודת הרוקחי
]נוסח חדש[ ,תשמ"א) 1981להל – פקודת הרוקחי( נדרש לפחות לשנתיי ניסיו ברוקחות לאחר קבלת
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תקנות הרוקחי )תנאי ייצור נאותי לתכשירי ( ,התשס"ט :2008אב דר בפיקוח על איכות של תרופות

הדיפלומה ,ורוקח אחראי לפי תקנות ה ,GMPאשר נדרש לניסיו במעבדות לבקרת איכות או שעבד ערב התקנת
התקנות אצל יצר או יבוא ועבר בהצלחה קורס הכשרה כמתואר לעיל2.
היות שתפקיד הרוקח האחראי קריטי בעניי יישו דרישות תקנות ה ,GMPובשל החלת התקנות ג על יבואני,
מצא לנכו משרד הבריאות לפרס נייר הבהרה אשר הרחיב ופירט את דרישות התפקיד המצופות מרוקח אחראי,
ובכלל זה הרוקח האחראי של היבוא )להל – נייר ההבהרה( 3.מסמ זה קובע במפורש כי לרוקח האחראי תהיה
הסמכות והאחריות הבלעדית לאשר אצוות או לפסל.
לש כ נדרש הרוקח האחראי:
•

להכיר את אלה :החקיקה הפרמצבטית בישראל הקשורה לתפקידו ,נוהלי משרד הבריאות העדכניי
הרלוונטיי לתפקידו ,המהדורה העדכנית של תקנות ה GMPהאירופי )בחלקי הרלוונטיי לתפקידו(
והנהלי הישראליי והבילאומיי המתייחסי לרישו תכשירי.

•

להכיר את מערכת אבטחת האיכות של המפעל ,לרבות סקירת תיק אצווה ,סקירת מוצר שנתית ) Product
 (Annual Reviewשל תכשירי המפוקחי על ידיו והכרת התהליכי לטיפול בתלונות והחזרת מוצרי.

•

להחזיק בגישה למידע הרלוונטי המופיע בתיקי הרישו של התכשירי המפוקחי על ידיו ולקבל דיווח
מהיצר של כל תכשיר על אודות כל שינוי באתרי הייצור ,המפרט ,שיטות הייצור ,הבדיקה והבקרה ,או כל
שינוי אחר שעשוי להשפיע על איכות התכשיר ועל תיק הרישו שלו.

•

כמו כ לצור קבלת ההחלטה בעניי שחרור אצווה מיובאת ,עליו לקיי קשר ע בעל התפקיד הזהה לו
אצל היצר ,לבחו את מסמכי שחרור האצווה מחו"ל ,חריגות בייצור וכל מסמ אחר שלעניות דעתו
רלוונטי לצור העניי ,ולבדוק את תנאי השינוע של התכשיר עד הגעתו לישראל ועמידתו בדרישות החוק
והנהלי ,טר ההחלטה על מת היתר שיווק לאצווה4.

למעשה ,הרוקח האחראי ממוק בצומת השולט על שלושה תחומי עיקריי :מער ה GMPשל הייצור ,מער
הרישו ) (Regulatory Affairsומער השינוע ,האחסו וההפצה ) .(GDPבמקרי שבה נדרשת בדיקת מעבדה של
האצווה באר מתרחבת מטריית השליטה ג לנושא הבקרה על המעבדה המבצעת בדיקות בישראל .כל תחו כזה
בפני עצמו דורש מומחיות גבוהה הנשענת על השכלה ,ניסיו והשתלמויות מקצועיות רציפות .השליטה בשלושת
התחומי הללו והיכולת לעשות אינטגרציה במידע הזור מכל אחד מתחומי אלו היא מהות תפקידו של הרוקח
האחראי ,כפי שמבהיר מסמ ההבהרה שהוציא משרד הבריאות.
על רקע זה אפשר לקבוע כי התקנות והנהלי שפרס משרד הבריאות מכוח הביאו הלכה למעשה לידי יצירת
מקצוע חדש של רוקח אחראי של יבוא תרופות ,שלא היה קיי עד היו בישראל .על הרוקח האחראי מוטלת
אחריות אישית כבדה ביותר ,שעשויה להעמיד אותו בקונפליקט ע האינטרסי של הגור המסחרי המעסיק אותו
)כאשר החלטה על פסילת משלוח תרופות עשויה לגרו נזק כלכלי לחברה המעסיקה את הרוקח האחראי( .תקנות
ה ,GMPשהטילו על הרוקח האחראי חובות רבות ,לא העניקו לו כנגד עצמאות או הגנה מפני הגור המעסיק
אותו .מצב זה עלול לעורר סוגיות אתיות ומשפטיות כבדות משקל של התנגשות בי חובותיו המקצועיות של הרוקח
האחראי לחובותיו כלפי מעסיקיו.
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קורס הכשרה לרוקחי אחראיי לצור שחרור אצוות נבנה על ידי משרד הבריאות בשיתו ע בית הספר לרוקחות של
האוניברסיטה העברית בירושלי ,והוא כולל ג תרגול מעשי במעבדות .מאז התקנת תקנות ה GMPועד כה הסתיימו
בהצלחה כמה מחזורי של הקורס וצפויי להיפתח מחזורי נוספי.
נייר ההבהרה שכותרתו "שינוי מתכונת הייבוא – נייר הבהרה" פורס באתר משרד הבריאות ,בכתובת:
. http://www.old.health.gov.il/Download/pages/matconet_yevo.pdf
לדיו מפורט בתפקידי הרוקח האחראי ראו :ש' שני ,ז' יהלו תנאי ייצור והפצה נאותי לתרופות ):(GMP/GDP
המדרי המעשי ) 10495תשס"א(.
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דיני רוקחות

אחריות של יבואני תרופות לפי תקנות

הGMP

כאמור ,במסגרת תיקו תקנות ה GMPבשנת  2010הורחבה הדרישה לקבל אישור לייצור תרופות ג לייבוא של
תרופות )תקנה )2א( לתקנות ה .(GMPעל פי התקנות נדרשי ג יבואני תרופות למנות רוקח אחראי )פונקצייה
שלא הייתה קיימת עד לביצוע התיקו( ולעמוד בדרישות זהות לאלו המוטלות על יצרני תרופות .אול חלק
מהניסוחי בתקנות מותאמי לייצור תרופות בלבד )למשל ,מינוי אחראי לייצור הוא דרישה לצור קבלת אישור
ג כאשר מדובר על ייבוא בלבד( ,ולא ברור כיצד ה ייאכפו ,א בכלל ,על יבואני.
מלבד הדרישות המוטלות על יצרני תרופות שחלות ג על יבואני תרופות ,כוללות התקנות ג הנחיות ספציפיות
לעניי התנאי לשחרור אצווה מיובאת .התקנות קובעות כי הרוקח האחראי של היבוא ישחרר אצווה לשיווק רק
לאחר שעברה בדיקת מעבדה הכוללת בדיקה איכותית ) (qualitativeמלאה ,בדיקה כמותית ) (quantitativeשתכלול
בדיקה של החומר הפעיל ,לפחות ,ובדיקות נוספות הנדרשות להבטחת איכות התכשיר לפי תנאי הרישו )תקנה
)17ב() .((3אול היבוא יהיה פטור מביצוע הבדיקות ,בי היתר א התרופה מיובאת ממדינה שמשרד הבריאות
הכיר בה כמדינה המקיימת תנאי ייצור נאותי שה שווי ער לתנאי הייצור הנאותי המתקיימי בישראל,
והאצווה המיובאת אושרה לשיווק ונבדקה בבדיקת מעבדה כאמור באותה מדינה5.
היות שתקנות ה GMPאינ כוללות פירוט מספק לעניי אחריות של יבואני ,פרס משרד הבריאות כאמור נייר
הבהרה 6ונוהל לשחרור אצווה לשיווק 7,המפרטי את התנאי המעשיי לעניי הלי שחרור אצוות על ידי יצרני
תרופות ויבואניה.
סוגיה מרכזית שהתקנות אינ נדרשות לה היא מהו למעשה "ייבוא" של תרופה ,ועל פי זה ,מי נחשב "יבוא" של
תרופה )בניגוד להגדרה ברורה ומפורטת של המונח "ייצור" ,הכלולה בתקנות( .ראוי לציי שעוד בטר התקנת
התקנות הייתה קיימת איבהירות רבה באשר לשאלה מי הוא יבוא של תרופה .לפי סעי 47ב לפקודת הרוקחי,
רק בעל הרישו של התרופה יכול לייבא אותה לישראל .אול נוהלי הייבוא של משרד הבריאות מאפשרי ייבוא
בפועל )דהיינו שחרור מהמכס( רק על ידי מפעל לתרופות ,בית מסחר לתרופות או מחס תרופות של מוסד רפואי8.
היות שחלק ניכר מבעלי הרישו אינ תואמי את ההגדרה כאמור ,נוצר מצב שבו לתרופות רבות יש שני יבואני
רשמיי – בעל הרישו ומי שאחראי לשחרור התרופה מהמכס ,ושאי לו חלק מעשי בתהלי הייצור .בהקשר זה
התקנות יוצרות למעשה סטטוס חדש של "בעל אישור ייבוא" ,שיכול להיות בפועל גור שונה מבעל הרישו
ומהגור המשחרר את המוצרי מהמכס .מצב זה מבלבל ביותר ,שכ לעניי שחרור מהמכס מדובר ביבוא אחד,
לעניי רישו התכשיר מדובר ביבוא שני ,ואילו לעניי קבלת אישור ייבוא האצוות ושחרור מדובר ביבוא שלישי.
מוב שקיימת ג אפשרות שגו אחד או שניי יבצעו את כלל הפעולות המוזכרות או חלק מה.

שחרור אצוות
תיקו תקנות ה GMPוהתיקו שנלווה לו בתקנות הרוקחי )תכשירי( ,התשמ"ו 1986נכנסו לתוק בחודש
אפריל  .2011עד לכניסת התיקוני לתוק הרוקחי האחראיי של המפעלי בישראל ה שביצעו את הלי
שחרור האצוות לשיווק .אול בכל הנוגע לתרופות מיובאות נדרש אישור מאת משרד הבריאות ,שנית לאחר
_____________________________________
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לפי מדיניות משרד הבריאות ,כל עוד לא נחת הסכ הכרה הדדית ע האיחוד האירופי וע מדינות שלה הסכ הכרה
הדדית ע אירופה ,הודיע משרד הבריאות כי יכיר חדצדדית במדינות האלה כמדינות המקיימות תנאי ייצור נאותי:
מדינות החברות באיחוד האירופי ,ארצות הברית ,קנדה ,שוויי ,נורווגיה ,איסלנד ,אוסטרליה ,ניו זילנד ,יפ ,ישראל.
הכרה זו תהיה בתוק עד ליו  .2.4.2013משמעות הדברי היא כי אצוות המיובאות ממדינות אלה ,לאחר שנבדקו בה
בבדיקת מעבדה ,לא יידרשו לעבור בדיקת מעבדה נוספת בישראל.
ראו לעיל הערה .3
נוהל  ,EX-004/02שכותרתו "אישור אצווה לשיווק על ידי היבוא"; הנוהל מפורס באתר משרד הבריאות ,בכתובת:
.http://www.old.health.gov.il/download/forms/a3891_EX004_02.pdf
נוהל מס'  33מאת אג הרוקחות במשרד הבריאות ,שכותרתו "ייבוא ושיווק תרופות וחומרי פרמצבטיי"; הנוהל
מפורס באתר אג הרוקחות במשרד הבריאות ,בכתובת.http://www.old.health.gov.il/forms/search_result.asp :
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בדיקה במכו לביקורת ותקני של חומרי רפואה ,משו שמשרד הבריאות לא הכיר בתוצאות בדיקות מעבדה של
מפעלי בחו"ל .במקרי הללו נשלחו דגימות של האצוות בצירו תעודת האנליזה שלה לבדיקת המעבדות
המוכרות על ידי המכו לביקורת ולתקני של משרד הבריאות.
בפועל ,במסגרת זאת מלוא המשקל לצור שחרור אצוות נית לתוצאות בדיקות המעבדה של התכשיר המוגמר ללא
התייחסות מיוחדת לפרמטרי נוספי במסגרת תהלי קבלת ההחלטה על שחרור אצווה לשוק .בניגוד לכ,
במקרה של שחרור אצוות מייצור מקומי ,שחרור האצווה לשיווק לא הוגבל לבקרה של תוצאות בדיקות המעבדה
של התכשיר המוגמר בלבד ,כלשו החוק ,אלא היה כפו לפרשנות רחבה יותר ,אשר חייבה את הרוקח האחראי
לקבל על עצמו אחריות לכל היבטי האיכות של ייצור אצוות התכשיר ,לרבות בדיקות המעבדה בכל שלבי הייצור.
בניגוד למתכונת שחרור האצווה שהייתה קיימת בישראל בטר התקנת תקנות ה ,GMPבעול הרחב לא הייתה
קיימת מתכונת גורפת של שחרור אצוות יבוא על ידי הרשות הרגולטורית .הסיבות העיקריות לכ ה כי בדיקות
המוצר המוגמר במעבדה אינ מספיקות לצור אבטחת איכותו של תכשיר המאושר לשיווק וכ העלויות הגבוהות
של יישו גישה זו ,שאינ במסגרת יכולתה של הרשות הרגולטורית .יוצאי מ הכלל ה מוצרי פלסמה וחיסוני,
אשר בשל דרגת הסיכו הגבוהה שלה נבדקי מעבדתית על ידי הרשויות ה באירופה וה בארצות הברית
)במתכונת שונה בכל יבשת( .שינוי הגישה בישראל היה אפוא עניי של זמ.
התיקו שבוצע בתקנות ה GMPובתקנות התכשירי ואשר נכנס לתוק באפריל  2011העביר את האחריות
לשחרורי אצוות של מרבית התרופות אל הרוקח האחראי של היצר או של היבוא .תקנה )15א( לתקנות
התכשירי ,בנוסחה החדש ,קובעת כי לא ישווק אד תרופה אלא א כ היא מתו אצווה אשר לגביה הודיע
הרוקח האחראי של היצר או של היבוא ,למשרד הבריאות ,כי נת את אישורו לשחרור האצווה לפי ההוראות של
תקנות ה 9.GMPכאמור ,תקנה )17ב() (1לתקנות ה GMPקובעת כי הרוקח האחראי של היצר או היבוא הוא
הנושא באחריות להבטיח כי אצווה של תרופה תיוצר ותיבדק לפי דרישות פקודת הרוקחי ,תקנות ה,GMP
תקנות התכשירי והנהלי שהוצאו מכוח ותיק הרישו של המוצר לפני שחרורה לשיווק לצור כ ,קובעת תקנה
 12לתקנות ה ,GMPכי הרוקח האחראי ומחלקת אבטחת האיכות של היצר או היבוא נדרשי לאשר את בדיקות
המעבדה ,תנאי הייצור ,תוצרי בקרת תהלי הייצור ,מסמכי הייצור ,דוחות חריגי והתאמת התרופה למפרטי
המתאימי בתיק הרישו של התרופה ,וכ את מסמכי שחרור האצוות .מעבר לכ ,תקנה )17ב() (2לתקנות
ה GMPדורשת כי הרוקח האחראי מטע היצר או היבוא ירכז את כל האישורי האמורי בנפרד וישמור אות
תחת אחריותו .כאשר המדובר ביצר התרופה ,הרי שהדרישות המפורטות לעיל מתבצעות על ידו כחלק מתהלי
הייצור ,בעוד כאשר מדובר על אצווה מיובאת ,נדרש הרוקח האחראי של היבוא להסתמ על בדיקות שלא נעשו על
ידו בפועל ועל האישורי של היצר עצמו10.
א כי התיקו שבוצע בתקנות ה GMPותקנות המכשירי נועד בי היתר להגביל את אחריותו של משרד הבריאות
להלי שחרור אצוות של תרופות ,למעשה ספק א הוא יכול להסיר את אחריותו הרגולטורית של משרד הבריאות
בעניי זה .תקנה )15ב( לתקנות התכשירי קובעת כי ע ההודעה על שחרור אצווה שנדרש רוקח אחראי להעביר
למשרד הבריאות עליו להגיש ג ,לפי דרישת משרד הבריאות ,מסמכי ,נתוני או דוגמאות מתו האצווה ,חומרי
ייחוס הנדרשי לביצוע בדיקות מעבדה או כל מידע אחר הנוגע לשיווק בטוח של האצווה .בכ מאפשרות למעשה
התקנות למשרד הבריאות לבקר את הלי קבלת ההחלטות על שחרור אצווה המבוצע על ידי הרוקח האחראי .זאת
א על פי שמסירת מידע כאמור אינה מעכבת את שחרור האצווה ואינה מסירה מהרוקח האחראי את האחריות על
שלבי ההחלטה על שחרור האצווה ועל השלכות ההחלטה .מלבד זאת ,כאמור לעיל ,משרד הבריאות הוא הגו
המוסמ להעניק אישורי יצר/יבוא ,לבצע ביקורות ופיקוח על אופ פעילות של יצרני ויבואני ,ובאפשרותו
לאכו בקפדנות את כל הקשור למת היתרי שיווק אצוות .למעשה ,כפי שיפורט להל ,סמכויות האכיפה של משרד
הבריאות לאחר התקנת תקנות ה GMPהורחבו הרחבה דרמטית לעומת סמכויותיו ערב התקנת תקנות ה.GMP
_____________________________________

 9תקנה  16לתקנות התכשירי מחילה הסדר דומה ג על אצוות של חומרי גל.
 10בשל איהבהירות שהייתה קיימת באשר לדרישות התקנות לעניי שחרור אצווה מצד יבוא ,פרס כאמור משרד
הבריאות מסמ הבהרה וכ נוהל שחרור אצווה לשיווק ,כמפורט בהערה  3ו ,6שבה פורטו סוגי הבדיקות והאישורי
שנדרש הרוקח האחראי לקבל לידיו לצור שחרור אצווה לשיווק.
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הפיקוח והבקרה על יישו תקנות

הGMP

עוד בטר הותקנו תקנות ה GMPהעניקה פקודת הרוקחי למשרד הבריאות סמכויות פיקוח מסוימות .סעי 46
לפקודת הרוקחי קובע כי מנכ"ל משרד הבריאות – או מי שהוסמ לכ מטעמו בכתב – רשאי לבקר בכל עת בכל
עסק ,חנות או מקו שבה עוסקי ,או נחשד שעוסקי ,בסמי מרפא או ברעלי רפואיי ,ורשאי הוא ליטול
מדגמי של סמי מרפא ורעלי רפואיי כאמור בכמויות מספיקות לאנליזה11.
בנוס ,סעי  46לפקודת הרוקחי קובע כי משרד הבריאות רשאי לאסור מכירתו של מצר הנחשב מזיק לבריאות
או מסוכ מבחינה אחרת ,או לתפסו ,עד לסיו חקירה המנוהלת על ידיו או מטעמו או לנקיטת הליכי לפי פקודה
זו או לפי חיקוק אחר .אול הפקודה אינה מבהירה מהו מצר "מזיק לבריאות" או "מסוכ מבחינה אחרת" .יתר
על כ ,הסמכויות לפי סעי  46לפקודה אפשרו למשרד הבריאות לתפוס מוצרי חשודי ,א זאת רק בזיקה להלי
של חקירה מסוימת .הסמכויות האמורות לא התייחסו כלל לחפצי שאינ התרופות החשודות עצמ ,כגו
מסמכי ,וא לא לגורל של מוצרי חשודי בסיומה של החקירה .לכ עד להתקנת תקנות ה GMPהיו סמכויות
האכיפה של משרד הבריאות מוגבלות ,והיקפ המדויק לא היה ברור.
תקנה  21לתקנות ה GMPמאגדת את סמכויות הפיקוח העומדות לרשות משרד הבריאות לצור פיקוח על יישומ
של תקנות ה GMPוקובעת כי לצור פיקוח על ביצוע הוראות התקנות רשאי עובדי משרד הבריאות שקיבלו
הסמכה מתאימה לפעול כדלקמ:
א .להיכנס ,לאחר שהזדהו ,למקו שמיוצרי ,מוחזקי או מוצעי בו למכירה חומרי גל או תכשירי כדי לבדוק
אות ואת תהליכי ייצור וא קוימו הוראות תקנות התכשירי.
ב .לדרוש מאד הנוגע בדבר למסור לו מידע ומסמכי הנוגעי לחומרי גל ותכשירי.
ג .ליטול דוגמאות של חומרי הגל והתכשירי בכמות מספקת לביצוע בדיקות שונות ולנהוג בה בכל דר,
והדוגמאות יימסרו למשרד הבריאות בלא תשלו.
ד .לתפוס את חומרי הגל והתכשירי ,לאסור ייצור ומכירת ,וא התעורר חשש כי ה מזיקי או עלולי
להזיק לבריאות הציבור – להשמיד.
ה .לבצע בקרה או ביקורת פתע בעסק12.

התקנות אינ מגדירות מה הנסיבות שבה יותר השימוש בכל אמצעי ואמצעי ,וא משרד הבריאות נדרש להפעיל
את סמכויות הפיקוח בהדרגה או לפי נסיבות מסוימות ,למעט סמכותו להשמיד חומרי גל ותכשירי ,שתותר רק
א התעורר חשש כי ה מזיקי ,או עלולי להזיק ,לבריאות הציבור .ע זאת לפי עקרונות המשפט המינהלי,
ובייחוד עקרו המידתיות ,נראה כי ג את יתר הסמכויות יש להפעיל בזיקה לחשד מסוי ובהתאמה למהותו.
מלבד זאת מעניקות תקנות ה GMPסמכויות נרחבות למשרד הבריאות בנוגע לעסקי עצמ .תקנה )23א( לתקנות
ה GMPקובעת כי א משרד הבריאות ראה שעסק פועל באופ המזיק – או העלול להזיק – לבריאות הציבור או
בניגוד לתקנות ה GMPאו בניגוד לתנאי האישור שלו ,הוא רשאי לאסור ייצור או מכירה של התכשירי ,לתפס
ולהשמיד במידת הצור ,וכ רשאי הוא לבטל את האישור ,להשהותו או שלא לחדשו .משמעות הדברי היא כי
_____________________________________

 11ההגדרה של "ס מרפא" בסעי  1לפקודה כוללת ג תכשיר רפואי ותכשיר מזו רפואי .על כ סמכויות הפיקוח
המוקנות למשרד הבריאות לפי סעי זה חלות ג בכל הנוגע לתכשירי.
 12תקנה  22לתקנות ה GMPקובעת כי לא יסרב אד לאפשר למשרד הבריאות כניסה לחצרי שמייצרי בה תכשירי,
לא יפריע ולא יעכב כניסה של משרד הבריאות כאמור ,בעצמו או על ידי אחר ,ולא יימנע מלהציג ,לפי דרישה ,את כל
מלאי התכשירי ,חומרי הגל ודוגמאות שבהחזקתו או בשליטתו ואת הרשומות והפנקסי שעליו להחזיק ומסמכי
אחרי שדרש משרד הבריאות ,הנוגעי לעסקאותיו בחומרי גל ותכשירי .הוראה זו יוצרת למעשה עברה פלילית
במקרה שבו אד מסרב לשת פעולה ע גו מוסמ של משרד הבריאות.
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בכל מקרה של הפרת התקנות או סטייה מתנאי האישור רשאי משרד הבריאות לבטל את האישור ,ומשמעות
הביטול היא הפסקת פעילות העסק בתחו התרופות ,וכ לנקוט צעדי באשר לתכשירי פרטניי13.
לפיכ בניגוד לסמכות הכללית המצויה בידי משרד הבריאות מכוח פקודת הרוקחי ,תקנות ה GMPהעניקו לידי
משרד הבריאות סמכויות נרחבות ביותר לצור פיקוח ובקרה על ייצור תכשירי וייבוא על פי התקנות.
הסמכויות נוגעות לא רק לתכשירי המיוצרי לפי עקרונות ה GMPאלא א לחומרי הגל שבה נעשה שימוש
בתהלי הייצור של תכשירי אלו ,וכ ג לבעל אישור הייצור או הייבוא עצמו ,כמו ג לבעלי תפקיד מטעמו ,שיש
לה חלק בתהלי הייצור או הייבוא של התכשיר.

לסיכו:
תקנות ה ,GMPעל התיקוני שבוצעו בה והנהלי שהוצאו מכוח ,מהוות מהפכה של ממש בכל הנוגע לבקרה של
ייצור תרופות וייבוא ,ה מצד חברות התרופות וה מצד הרגולטורי המפקחי על פעילות .בפרק זמ קצר יחסית
נדרש שוק התרופות הישראלי לעבור ממשטר רגולטורי ,המתבסס על סטנדרטי פורמליי נוקשי והמעניק
לשחקני השוני שיקול דעת מינימלי ,למשטר רגולטורי מתקד ,הדורש מכל הגופי הרלוונטיי לנהל מער
איכות מתקד המותא למאפייני הספציפיי של פעילות ,וזאת כדי להבטיח את איכות התרופות המשווקות
בישראל.
לפיכ הרפורמה משנה לחלוטי את אופ התנהלות יצרני התרופות ובעיקר את אופ התנהלות היבואני ,וכ את
האופ שבו נדרש משרד הבריאות לפקח על פעילות הגופי השוני .מחד גיסא הרפורמה מעבירה לידי חברות
התרופות את הסמכות והאחריות לשחרור תרופות לשוק בישראל תו הצבת דרישות שעליה לעמוד בה באשר
לאופ הייצור או הייבוא של התרופה .מאיד גיסא מעניקות התקנות למשרד סמכויות אכיפה וביקורת חסרות
תקדי לצור הבטחת יישו התקנות על ידי הגופי השוני .לא נותר אלא לקוות כי סמכויות אלה תופעלה
בתבונה לש שמירה על בריאות הציבור וקידו תעשיית התרופות בישראל.

_____________________________________

 13תקנה  24לתקנות ה GMPקובעת כי משרד הבריאות לא יתפוס חומר גל או תכשיר רפואי ולא ישמידו ,ולא יית הוראה
כאמור בתקנות  23אלא לאחר שנת לבעל האישור או בעל הרישו ,לפי העניי ,הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניו .בכ
מעגנות התקנות את זכות השימוע של בעלי עניי בטר יינקטו נגד צעדי מנהליי .ע זאת התקנות קובעות כי
במקרה שמשרד הבריאות סבור כי השהיית מת ההוראה עלולה לסכ את בריאותו של הציבור ,רשאי הוא לתת הוראה
לאלתר ,ובלבד שיית לבעל האישור או לבעל הרישו ,לפי העניי ,להשמיע את טענותיו בהזדמנות הראשונה לאחר מכ
)שימוע מאוחר(.
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דיני רוקחות

הערות למאמר :תקנות הרוקחי )תנאי ייצור נאותי לתכשירי( ,התשס"ט:2008
אב דר בפיקוח על איכות של תרופות
יש לשבח את המחברי שניסיונ ובקיאות בנושא הרגולציה והחקיקה הפרמצבטית ניכרי בכתיבת ,העולה מ
התוכ ומדויק מהבחינה המשפטית והרגולטורית ,כמו ג בניסוח בהיר ,ודידקטי שמעניי ג קורא שאינו עוסק
בתחו זה ביומיו.
המאמר משלב בי התחו הפרמצבטי לתחו הרגולטורי והמשפטי ,עוסק בתחו שאינו מוכר לרוב העוסקי
ברפואה ,ולא כל שכ לרוב המשפטני .הרגולציה החדשה מרחיבה באחת את האחריות המשפטית המוטלת על
"הרוקח האחראי" ושל חברות תרופות ,כמעסיקות של רוקחי אחראיי ,מעל ומעבר לתחו הרגולטורי הצר,
וחושפת אות לאחריות משפטית מורחבת ג בתחו הנזיקי ,ועד לתחו הפלילי .המאמר מדגיש ג את אחריות
יבואני וסוכני חברות תרופות זרות ומפיצי תרופות ,ה כמהעסיקות "רוקחי אחראיי" ובנשיאה באחריות לפ
הרחב של איכות התכשירי המופצי על ידיה.
המאמר אמנ מתמקד בסוגית שבתקנות הרוקחי החדשות ,עולות ג השלכותיה המשפטיות הרחבות יותר .כ,
למשל ,א עד לאחרונה חברות תרופות הפועלות בישראל – בי א ישראליות או חברות רב לאומיות – היו טוענות
להיעדר אחריות על תכשירי שעברו בדיקות אצווה במכו התקני של משרד הבריאות ,הרי שהתקנות החדשות,
אינ מאפשרות לחברה שנתבעת בנזיקי ,בגי נזק מתכשיר ,להעלות טענות ,או להגשת הודעת לצד ג' נגד משרד
הבריאות .,חברות תרופות ג לא תוכלנה לטעו טענות הגנה ,כאשר העלוני לרופא ו/או לצרכ אינ מכילי
הוראות נגד או אזהרות ,כי נוסח העלו אושר על ידי משרד הבריאות.
כ ,למשל ,טענה חברת תרופות רב לאומית שלא טרחה להזהיר את הרופאי ואת הצרכני בישראל ,בעלוני
לשתי הקבוצות ,מפני שימוש בתרופה נוגדתדכאו המיועדת לילדי ונוער ,א שבמדינות אחרות התכשיר נאסר
לשימוש בקבוצת גיל זו ,בטענה שמשרד הבריאות הוא שאישר את נוסח העלו .א שג קוד לתקנות החדשות לא
היה תוק משפטי לטענה מסוג זה ,שכ חובת הזהירות הנזיקית של חברת תרופות ,קיימת ללא קשר לאישור משרד
הבריאות .התקנות החדשות מדגישות את חובת הזהירות החברות ומוסיפות עליה את היותה חובה חקוקה.
המאמר מבהיר כי התקנות החדשות מטילות אחריות מלאה על חברת התרופות ונציגיה ,על כל סטייה בתהלי
הייצור ,הבקרה ,האריזה ,ניסוח העלוני ,השיווק וההפצה מפרקטיקה של  GMPו ,GDPשכ החברה היצרנית
ו/או המפיצה ,והיא זו שאחראית להעסיק רוקח אחראי שיוודא את איכות המוצר ,מבחינת הייצור כמבחינת כל
התנאי הנלווי.
מ המאמר א עולה האפשרות לניגוד ענייני בי הרוקח האחראי לבי החברה .אכ זו דילמה קשה לרוקח ,אשר
מחד גיסא נתו לפיקוח הרוקח המחוזי מטע משרד הבריאות ועלול לאבד את רישיונו לעסוק ברוקחות ,א
יימצא מעלי עי מהפרות כללי ייצור ,אחסו או הפצה נאותי ,ומאיד גיסא הוא עלול לאבד את מקו עבודתו
א חברת התרופות ,מעסיקתו ,תראה בו "עושה צרות" סדרתי ,הגור לה הוצאות מרובות בדרישותיו הבלתי
מתפשרות לבקרת איכות ועמידה בתנאי רגולציה הקפדניי .דילמות אלה שבמסגרת סוגיית הנאמנות הכפולה ,לה
חשופי ג רופאי הפועלי עובדי במערכות ציבוריות המגבילה זכויות חולי .כ או כ ,סוגיית הנאמנות
הכפולה של רוקחי בתעשייה הפרמצבטית ,לאור התקנות החדשות ,עשויה להיבח בפסיקה א וככל שתוגש
תביעת נזיקי נגד חברת תרופות בשל נזק שנגר עקב התרשלות רוקח אחראי שלא הקפיד על בדיקת כל שלבי
הייצור ו/או מילוי דרישות רגולטוריות של איכות המוצר.
ד"ר שמואל וולפמ ,עו"דs.wolfman@wolfman-law.com .
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