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חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס'  ,)63התשע"ט*2018-
הוספת סעיף 21ד

.1

התשנ"ד ,11994-אחרי סעיף 21ג יבוא:

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי,
"ניפוק תכשיר
מרשם שניתן
במרשם אלקטרוני

21ד( .א) לשם ניפוק תכשיר מרשם שניתן במרשם אלקטרוני
תאפשר קופת חולים לכל בית מרקחת ,ובכלל זה לבית מרקחת
שאינו נותן שירותים לקופת החולים לפי סעיף ( 23בסעיף
זה  -הסדר) ,לקבל גישה למערכת הממוחשבת שלה ,והכול
בהתאם להוראות סעיף זה; בסעיף זה -
"בית מרקחת" ו"תכשיר מרשם"  -כהגדרתם בסעיף 21ג;
"מרשם אלקטרוני"  -מרשם כמשמעותו בפקודת הרוקחים,
החתום בידי מי שמוסמך לכך לפי סעיף  26לפקודה
האמורה ,שהוא מסר אלקטרוני החתום בחתימה
אלקטרונית מאובטחת; לעניין זה" ,חתימה אלקטרונית
מאובטחת" ו"מסר אלקטרוני"  -כהגדרתם בחוק חתימה
התשס"א;22001-

אלקטרונית,
"רוקח אחראי"  -כהגדרתו בפקודת הרוקחים.
(ב) הגישה של בית מרקחת למערכת הממוחשבת כאמור
בסעיף קטן (א) תהיה רק למידע על תכשירי מרשם שטרם
נופקו ,בכפוף לכך שהמבוטח הציג כרטיס חבר של קופת
החולים ,ובאופן שימזער ,ככל האפשר ובשים לב לחלופות
טכנולוגיות מקובלות ,את הסיכון לפגיעה בפרטיותו של
המבוטח.
(ג) רוקח שניפק תכשיר מרשם שניתן במרשם אלקטרוני,
ידווח על כך לקופת החולים באמצעות המערכת הממוחשבת
כאמור בסעיף קטן (א).
(ד) לא יעביר אדם מידע או נתונים על מידע שהגיע אליו
לפי סעיף זה ,לא יעיין בהם בלא זכות גישה ולא יעשה בהם
כל שימוש אלא לשם ניפוק תכשיר מרשם למבוטח ובהתאם
להוראות לפי פקודת הרוקחים ובהיקף הנדרש לשם כך.
(ה) רוקח אחראי בבית המרקחת שקיבל גישה למערכת
ממוחשבת של קופת חולים יודיע לקופת החולים על פריצה
למערכת או שימוש לא מורשה בה מיד כשנודע לו על כך.
(ו)

*
1
2

50

( )1קופת חולים רשאית לגבות מבית מרקחת תשלום
בסכום סביר בעד קבלת גישה למערכת הממוחשבת
שלה ,ויכול שהגבייה תיעשה באמצעות מי שקופת
החולים התקשרה עמו לעניין מתן הגישה כאמור.

התקבל בכנסת ביום כ"ח בחשוון התשע"ט ( 6בנובמבר  ;)2018הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,808 -מיום ו' בחשוון התשע"ט ( 15באוקטובר  ,)2018עמ' .284
ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;156התשע"ח ,עמ' .52
ס"ח התשס"א ,עמ' .210
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דיווח לכנסת

.4

בתום שנה ובתום שלוש שנים מיום התחילה תדווח כל קופת חולים לוועדת העבודה
הרווחה והבריאות של הכנסת על מספר בתי המרקחת שאין להם הסדר עם הקופה
וביקשו לקבל גישה למערכת הממוחשבת שלה ,על מספר בתי המרקחת שקיבלו גישה
למערכת הממוחשבת שלה ועל הסכום שנגבה בעד הגישה.
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
ושר הבריאות
ראובן ריבלין
נשיא המדינה

יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת
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