ט' בניסן ,התש"פ
03/04/2020
סימ וכין176455120 :

לכבוד
בעלי רישום תכשירים וטרינריים
בתי מסחר לתכשירים וטרינריים

שלום רב,

הנדון :אבטחת אספקה שוטפת של תכשירים וטרינריים – מענה בתקופת מחסור
מטרת פרסום מכתב זה לרענן ול ייעל את תהליך העבודה ולאפשר היערכות מוקדמת ככל הניתן על מנת להבטיח
את המשך רציפות אספקת תכשירים וטרינריים למשקי החי  ,זאת בהמשך למכתבנו בנושא ריענון תנאי הגשת
בקשות לאישור תכשירים וטרינריים בהתאם לתקנה  29א' ) (3וטרינרי )רצ"ב( מה .09/03/20-
ב  15/03/20-פורסם חוזר המעדכן את אופן ניהול הפסקות השיווק )רצ"ב( .החוזר מחליף את נוהל " – 104דיווח על
כוונה להפסיק שיווק  /כוונה שלא לחדש רישום תכשיר רפואי" ותוקפו החל מה  15/03/2020-ועד ל .15/03/2021-
באתר משרד הבריאות תוכלו למצוא הודעות על הפסקות שיווק ,אשר מתעדכנות מידי יום:
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/Recall_drugs/Pages/drugstop.aspx
)דף הבית  <-הודעות וכנסים  <-אזהרות בנושא תרופות ותמרוקים  <-הודעות על הפסקת שיווק תרופות(.
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בתי מסחר רשאים לבצע יבוא בהתאם לתקנה  29א' ) (3וטרינרי במידה ויש צפי למחסור בתכשיר .יש למלא את
הטופס המתאים )טופס  6ו  8 -מתוך הסכמת המנהל( ולהקפיד על רישום פרטים מדויקים ,לרבות נימוקים לבקשה
וסימון מתאים בהצהרת הרופא הווטרינר .ניתן להוריד את הטפסים בקישור:
http://www.health.gov.il/Subjects/PharmAndCosmetics/ImportDrugsAndPreparations/Pages/Permi
tsToImportR29.aspx
יש לשלוח את הבקשות לתיבת בקשות  29וטרינריvet29@MOH.GOV.IL :
אגף הרוקחות והשירותים הווטרינריים יבחנו את הבקשות בהקדם .ההחלטה תימסר למבקש ,לרבות סירוב.
לתשומת ליבכם יבוא תכשירים וטרינריים בהתאם לתקנה  29א' ) (3נועד לטפל בבעיה הנובעת ממחסור  ,למשך
המחסור בתכשיר וכל עוד השימוש נעשה בהתאם להתוויה הרשומה.

ב ב ר כ ה,
אמירה עובדיה ,רוקחת
מנהלת המחלקה ליבוא ,פרמצבטיקה וסמים
אגף הרוקחות ,משרד הבריאות

ד"ר ארז לוברני
מנהל תחום פיקוח תכשירים וטרינרים
השירותים הווטרינרים ובריאות המקנה

העתק :מגר' הדס רבינוביץ -רותם ,מנהלת אגף הרוקחות ,משרד הבריאות
מגר' אלי מרום ,סגן מנהלת אגף הרוקחות ,משרד הבריאות
ד"ר תמיר גושן ) ,מנהל (בפועל( השירותים הווטרינרים ובריאות המקנה ,משרד החקלאות ,בית דגן
עו"ד שירלי אברמוביץ ,עוזרת ראשית ,הלשכה המשפטית ,משרד הבריאות
מגר' ויקטוריה פינקל -פקרסקי ,רשות מוסמכת לייבוא ,משרד הבריאות
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