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 11.11.11מיום  כתבה -מאקו "  אתר "–הטעיית הציבור עידוד לצריכת סמים מסוכנים ו  הנדון:

  ן?מה יביא אותך הכי טוב לדד ליי –ריטלין, קונצרטה או אדרל " – מתן גולדברג
    

 ". כתבה, "להלן: השבנדוןהכתבה  ההועברמוצרי בריאות, דיקת הוועדה למניעת הטעיית הציבור בפרסום לב

הוראות החוק בישראל והאמנה  אשר על פי פסיכיאטריותבתרופות מרשם  תהעוסק  כתבהמדובר ב .7
הבינלאומית לסמים מסוכנים, מוגדרות כסמים מסוכנים הנדרשים במרשם מיוחד, אבחנות 

 מתאימות ומעקב רפואי. רפואיות 

עוסק  נכתבו על ידי מי שאינו בעל הכשרה כלשהי בתחום מקצועות הבריאות הוכותרת כתבהה .8
מביא בפני הציבור גיבוב של חלקי מידע, מידע שאינו מבוסס מדעית וחצאי ו בתרופות מרשם

 אמיתות, באופן הגורם להטעיית הציבור.

לא אבחנה רפואית, ללא מעקב רפואי ושלא כתבה זו מעודדת שימוש בתרופות מרשם אלה ל .3
אינו אפשרי ללא  ,בהתאם לטובת הציבור, בגירים וקטינים כאחד. שימוש בתרופת מרשם אלה

ושימוש לא משוכל בתרופות מרשם ובסמים מסוכנים עלול לגרום להתמכרות  מרשם ואבחנה
 ותופעות לוואי. 

תוך התנגשות עם טיפול וקובלים ויתכן שלא בהתאם להוראות ולמינונים המ צריכההמאמר מעודד  .:
אף עלולה  בנוסף. סיבוכיםתרופתי אחר של הקוראים, דבר שעלול להחמיר מחלות קיימות או ליצור 

ופשיעה  אינטרנטכגון אתרי  מהימניםלעודד רכישתם  של תרופות מרשם אלה ממקורות בלתי 
 פרמצבטית

מסירת מידע אמין ומהימן לציבור בנושאי בריאות, בפרט לאמצעי התקשורת חובה ואחריות ב .;
כאשר מדובר במדור המתפרסם באתרכם מידי יום ובמידע שיש בו, יש כדי להשפיע על בריאות 

על פרסום תרופות מרשם בישראל ללא אישור איסור אביא לתשומת לבכם על פי הדין קיים  הציבור.
 משרד הבריאות. 

וכן לפנות למשרד הבריאות המדובר לאלתר  כתבהם להסיר את הלאור האמור לעיל הנכם נדרשי .6
 או לגורם רפואי ומקצועי מוסך לפני פרסום כתבות מעין אלה. 

 בכבוד רב ובברכה, 

 ד"ר ט. לביא                                                          חקו, עו"ד .א

 העתק : 
 פרופ' איתמר גרוטו, משנה למנכ"ל

 רא, ראשת חטיבת הרפואה, ד"ר ורד עז
 ד"ר אהוד קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור. 

 מג'ר אלי מרום, סגן מנהל המערך, אגף הרוקחות. 
 ד"ר פאולה רושקה, מנהלת המחלקה להתמכרויות. 

 ד"ר רוני ברקוביץ, ראש האגף לאכיפה ופיקוח.
 עו"ד נילי דיקמן, ממונה טכנולוגית רפואיות

 לוגיות רפואיות ומקצועות הרפואההוועדה לבדיקת הטעיית הציבור בפרסומי מוצרי בריאות, טכנו
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