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דבר מנהל המינהל לסחר חוץ 

שלום רב, 
חברות  מ-1000  למעלה  שכולל  בישראל,  המובילים  התעשייתי  היצוא  מענפי  אחד  הוא  הרפואי  הציוד  תחום 
ברחבי  פועל  והתעשייה  הכלכלה  שבמשרד  חוץ  סחר  מינהל  בשנה.  דולר  מיליארד  כ-2  של  בהיקף  שמייצאות 
אנו  היצוא הישראלי,  יחד עם מכון  ישראליות.  רפואי  ציוד  יצוא של טכנולוגיות  ולקדם  העולם על מנת להמשיך 
מקימים לאורך השנה ביתנים לאומיים בתערוכות מדיקל המובילות בעולם, ביניהן בתערוכת MEDICA בגרמניה, 

תערוכת CMEF בסין, והתערוכה הבינלאומית Med in Israel המתקיימת בישראל.

יצוא של ציוד רפואי נחשב מורכב במיוחד לאור הרגולציה שמכבידה על התהליך. מעבר לצורך בקידום המכירות 
של המוצר במדינה חדשה, נדרשת הבנה מעמיקה של הרגולציה הקיימת במדינת היעד לרישום הציוד. לעתים 
תכופות, יש לעמוד בתנאים נוספים שיאפשרו השתתפות של החברות הישראליות במכרזים ממשלתיים מקומיים 

שמהווים כניסה בלעדית לשוק בתי החולים הציבוריים. 

אחד השווקים החשובים בתחום זה הוא השוק הקוריאני בו פועלות חברות ממדינות רבות אשר נחשבות למובילות 
בנציגות הכלכלית בסיאול  לכן הוחלט  רגולטורית,  גם מבחינה  ומורכב  הוא שוק קשה  בתחום. השוק הקוריאני 
בראשות הנספח הכלכלי, לכתוב מדריך שיסייע לחברות ישראליות בהליך רישום הציוד הרפואי באופן שיפשט עד 

כמה שניתן את הכניסה לשוק הקוריאני. 

מינהל סחר חוץ שבמשרד הכלכלה והתעשייה מפעיל מערך של 43 נספחי כלכלה, שתפקידם לסייע לתעשייה 
ייזום פעילויות לקידום היצוא, ארגון משלחות ותערוכות, פתיחת דלתות בחברות  הישראלית במגוון דרכים כגון 
וגופי ממשל, סיוע עם רגולציה מקומית, עריכת סמינרים מקצועיים, וטיפול בשאר חסמי סחר הקיימים במדינות 

היעד. 

אני תקווה שמדריך זה יסייע לתעשייה הישראלית לממש את הפוטנציאל ולהגדיל את היקף היצוא של ציוד רפואי 
לשוק הקוריאני. צוות המינהל והנציגות שלו בקוריאה עומדים לרשותכם בכל עת. 

 www.trade.gov.il למידע נוסף: אתר מינהל סחר חוץ
 www.israeltrade.gov.il :בלוג מינהל סחר חוץ

בברכה ובהצלחה     
אוהד כהן           
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דבר הנספח המסחרי בקוריאה

שלום רב, 
התעשייה  עבור  אטרקטיבי  יעד  מהווה  טבעי  ובאופן  בעולם,  בגודלה  ה-14  הכלכלה  היא  הקוריאנית  הכלכלה 

הישראלית במגוון תחומים.
בשּוקי המכשור הרפואי בעולם קוריאה מדורגת במקום ה-11, והיא המדינה השלישית בגודלה בתחום זה באסיה 
אחרי יפן וסין. בשנים האחרונות ישנה מגמה ברורה של הזדקנות האוכלוסיה, הגדלת ההוצאה על טיפולים רפואיים 
ודרישה מתמדת לשיפור ברמת החיים. מגמה זו מחזקת את הדרישה לציוד רפואי איכותי ומתקדם. בעקבות זאת 
קוריאה נהפכה בשנים האחרונות לשוק יעד מרכזי באסיה עבור חברות ציוד רפואי ופארמה המעוניינות להיכנס 

לשוק עם פתרונות מתקדמים וחדשניים. 
ולהעניק  המסחר  קשרי  את  לחזק  פועלת  אשר  כלכלית  נספחות  בקוריאה  מפעיל  והתעשייה  הכלכלה  משרד 
תמיכה לתעשייה הישראלית. בשנים האחרונות התקיימו עשרות פעילויות לקידום היצוא הישראלי הכוללות, בין 
היתר, משלחות עסקיות מקוריאה לישראל וההיפך, ימי עיון בישראל על הזדמנויות עסקיות, סמינרים מקצועיים 
ישראלים לשותפים רלוונטיים בקוריאה,  יצואנים  בין  B2B שהפגישו  ישראליות, אירועי  בקוריאה לקידום חברות 
ארגון מפגשים בתערוכות מובילות בעולם ועבודה פרטנית מול חברות יעד קוריאניות בעיקר בתחום הציוד רפואי, 

תקשורת, סייבר ומוצרי צריכה. 
ענף הציוד הרפואי מורכב יותר מתחומים אחרים עקב הרגולציה המורכבת שדורשת רישום המוצר בגופי הפיקוח 
הרלוונטיים, קבלת רישיונות יבוא, בדיקות תקינה וכן רישום בביטוח הבריאות הלאומי בקוריאה. חברות ישראליות 

אשר יכירו את השוק ויתכוננו בהתאם יוכלו להצליח טוב יותר בקוריאה הדרומית. 
המדריך שלפניכם כולל סקירה אודות הגופים הממשלתיים הרלוונטיים לסקטור הציוד רפואי בקוריאה, תיאור 
כללי של מערכת הבריאות, מבנה בתי החולים ותהליכי הרכש שלהם. המדריך מפרט את כל השלבים בתהליך 
וכן עצות  הרישום, כולל מידע על עלויות רישום, הזמן הדרוש לכל שלב, כיצד והיכן מתבצעים ניסויים קליניים, 
פרקטיות שיסייעו לכם לעבור את התהליך בצורה חלקה ככל האפשר. בנוסף, ניתן למצוא בחוברת הסבר על 

שיטת הביטוח הרפואי בקוריאה, וכן דגשים נוספים שיש לשים לב אליהם בתהליך.
ישנן הזדמנויות רבות בסקטור הציוד הרפואי בדרום קוריאה עבור חברות ישראליות. למותג הישראלי בקוריאה 
וביצועים טכנולוגיים אך מכיוון שזהו שוק חופשי ומתקדם, התחרות מול  יתרון מובהק מבחינת איכות, חדשנות 

החברות המקומיות והבינלאומיות לא קלה.
ההבנה  את  להעמיק  הישראליות  החברות  את  מעודדת  והתעשייה  הכלכלה  משרד  של  הכלכלית  הנספחות 
שלהם בנוגע לשוק הציוד הרפואי הקוריאני ומנסה להנגיש מידע עסקי חשוב לתעשייה הישראלית באמצעות ימי 
עיון ומדריכים. אני בטוח שמדריך זה יעניק לחברה הישראלית את כל המידע הדרוש לה כדי להצליח בקוריאה 

הדרומית.
seoul@israeltrade.gov.il .נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע לקידום פעילותכם בקוריאה

קריאה מהנה,         

שי פילר         
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סיכום מנהלים
קוריאה1 היא המדינה השנייה העשירה ביותר במזרח אסיה, והיא מציגה הזדמנויות עסקיות הולכות וגדלות לספקי 
ורמת   ,2016 בשנת  אמריקני  דולר  אלף  ל-30  קרוב  היה  בקוריאה  לנפש  התוצר  זרות.  ממדינות  רפואי  מכשור 
חיים זו מאפשרת לאוכלוסייתה להוציא כספים על שירותי בריאות איכותיים. האוכלוסייה בה מזדקנת במהירות, 
51 מיליון נפש. יחד עם שיעור  13.1 אחוז מתוך אוכלוסיית המדינה המונה  65 מהווים  ואזרחים ותיקים מעל גיל 
ילודה נמוך שיעור האוכלוסייה הוותיקה צפוי להגיע ל-32.3 אחוז מתוך 52 מיליון נפשות בשנת 2030; על כן צפוי 

גידול בביקוש לשירותי בריאות.

ובתי  כגון בתי חולים, מרפאות  לקוריאה מערכת משוכללת של שירותי בריאות. מתקנים של שירותי הבריאות, 
מרקחת, מצויים בה בשפע ופתוחים לגישה חופשית לציבור. תכנית הביטוח של שירותי הבריאות היא הפלטפורמה 
הוא   )NHI - National Health Insurance( הלאומי  הבריאות  ביטוח  בריאות.  עסקי  של  למימון  ביותר  החשובה 
הביטוח הציבורי היחיד בקוריאה. הוא דורש מכל האזרחים המרוויחים משכורת להפריש אחוזי פרמיה מסוימים 
לביטוח, והוא דורש גם מכל ספקי שירותי הבריאות לקבל כיסוי של ה-NHI. ה-NHI מספק לכל האוכלוסייה כיסוי 
אוניברסלי וגישה חופשית לכל הארגונים של שירותי הבריאות במחירים הנקבעים על ידי הממשלה. בשנת 2016 

עבר התקציב של החזר ההוצאות של ה-NHI את ה-10 מיליארד דולר.
קוריאה מדורגת במקום ה-11 בשּוקי המכשור הרפואי בעולם, והיא המדינה השלישית בגודלה בתחום זה באסיה 
הוא:  אף  מרשים  שלו  הצמיחה  קצב   .2015 בשנת  דולר  מיליארד  בכ-5.2  הוערך  זה  שוק  וסין.  יפן  אחרי  לבדה 
4.9 אחוזים מעל השנה שקדמה לה. שוק זה צפוי לגדול בקצב דומה  ב-2015 רשם השוק קוריאני צמיחה של 

במהלך השנים הבאות.

במשך עשרות שנים המקור העיקרי לאספקת מכשור רפואי לקוריאה הוא יבוא, המהווה כ-60 אחוז מנתח השוק. 
63.3 אחוז מכלל השוק  2015 קוריאה ייבאה מכשירים רפואיים בשווי של כ-2.9 מיליארד דולר, המהווים  בשנת 

המקומי לשנה זו. הספקיות הגדולות ביותר של מכשור רפואי לקוריאה הן ארצות הברית, גרמניה, יפן וסין.
כלכלת המדינה מרוכזת ברובה הגדול בערים הגדולות, ולפיכך שוק המכשור הרפואי מרוכז באופן דומה בחמש 
רבתי'(  סיאול  'אזור  )הקרויים  וקיונגי  סיאול  אזורי  בעיקר  ודאג'ון.  גוואנגג'ו  דאגו,  בוסאן,  סיאול,  הגדולות:  הערים 
מייצגים כ-60 אחוז משוק היבוא של המכשור הרפואי הטכנולוגי המתוחכם. מודל ההפצה האופייני של מכשירים 
מיובאים הוא תמהיל של מכירה ישירה ובלתי ישירה על ידי יבואנים מקומיים או מפיצים השותפים למפיצי משנה 

בערים אחרות, קטנות יותר.

תהליכי הרכש של בתי החולים מתחלקים לשני סוגים שונים בהתאם לסוג בית החולים, ציבורי או פרטי. מעבר 
לכמות מסוימת, בתי חולים ציבוריים הנתמכים על ידי שלטון מרכזי או מקומי נדרשים לבצע רכישות באמצעות 
תהליך של מכרז תחת פיקוח של סוכנות הרכש הממשלתית. בתי חולים אוניברסיטאיים פרטיים הם משתמשי 
קצה עיקריים של מכשור היי-טק מיובא. בחירת המכשירים נעשית בתהליכים פנימיים ובהתייעצות עם רופאים, 
אך רוב תהליך הרכש של המכשור מבחינה לוגיסטית מועבר למיקור חוץ, לארגוני רכש חוזי. לבתי החולים אין 
לשיקולי  בהתאם  מועדף  מותג  לבחור  חופשיים  הרופאים  מקומית.  מתוצרת  רפואיים  מכשירים  לרכוש  תמריץ 

איכות ומחיר.

ותרופות  מזון  לבטיחות  המשרד  זרים.  מכשור  ליצרני  משמעותיות  הזדמנויות  מספקת  הרגולטורית  המערכת 
)MFDS( הוא המשרד הממשלתי האחראי לרגולציה בתחום המכשור הרפואי. ל-MFDS יש מערכת בת ארבעה 

בכל מקום במסמך שבו מופיע השם קוריאה הכוונה היא לקוריאה הדרומית או בשמה הרשמי רפובליקת קוריאה.  1
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ותלויים בסיווג המכשיר. ברוב המקרים  ומסלולי הרגולציה הטרום-שיווקיים שונים  סיווגים למכשירים רפואיים, 
זמני  זרים.  ליצרנים  לא  קוריאניים,  ליבואנים  מוענקים  למוצרים  הרישיונות  ברורות.  לאישור   MFDS-ה דרישות 
מוצר  בדיקות  היישום.  ולמורכבות  לסיווג  בהתאם  חודשים  לכמה  אחד  יום  בין  נעים  לרישיון  בבקשות  הטיפול 
דו"חות קליניים שהופקו מחוץ  או  דו"חות בדיקה  נדרשים. ה-MFDS מקבל  אינם  או מחקרים קליניים  מקומיות 
לקוריאה. הסוכנות מכירה בתקנים בינלאומיים, כגון ISO/EN ,IEC ו-ASTM המאומצים בדרך כלל על ידי ממשלות 
רבות בעולם בתחום המכשור הרפואי. יצרנים זרים נדרשים להסמכה של מערכות איכות הקרויה KGMP, דרך 
 ,KGMP-מסמיך מפעלי ייצור זרים בהתאם ל MFDS-היבואנים הקוריאנים, לפני אישור המוצרים שלהם בקוריאה. ה
על ידי עריכת ביקורת באתר או על ידי סקירה של מסמכי האיכות של הארגון. ה-MFDS יכול לאשר מכשיר מיובא 
 MFDS-אמריקני. התרגומים של התקנות לאנגלית או מסמכים המסבירים את דרישות ה FDA או CE לפני אישור
מוגבלים. התקשורת עם הסוקרים היא חלק קריטי לצורך אישורי מוצר אפקטיביים ויעילים; על כן לא ניתן להגזים 

בחשיבות העסקתם של אנשי מקצוע מנוסים בתחום הרגולציה.

מערכת ה-NHI מציבה בפני תעשיית המכשור הן הזדמנויות והן איומים. ל-NHI יש זכות ראשונה לבחור או לא 
לבחור מכשיר לצורך החזר הוצאות. התקנות דורשות כי עבור כל המכשירים הזכאים להחזר הוצאות כחומרים 
)שירות סקירת   HIRA-יוגשו בקשות להחזר הוצאות ל ניתנים להשתלה(  או  )למשל, מוצרים מתכלים  טיפוליים 
והערכת ביטוח הבריאות( תוך 30 ימים מקבלת האישורים הרגולטוריים. כל אותם מכשירים המוגדרים כמכשירים 
מועתקים יחד עם המכשירים שכבר רשומים להחזר הוצאות מתומחרים על פי אותם מחירים של הקטגוריה שאליה 
הם שייכים )מחיר סטנדרטי(. לגבי מכשיר המציע מאפיינים ויתרונות חדשים אפשר להגיש בקשה למסלולים של 
בחינת ערך כדי לשאוף ל-100 אחוזי מחירי פרמיה מעל למוצר המתחרה; תהליך זה עשוי להימשך כמה חודשים. 
מכשיר רפואי המציג טכנולוגיה חדשה לגמרי באופן שהוא משנה את צורת העבודה של הרופאים כפוף לאישור 
HTA )הערכת טכנולוגיה רפואית( לפני שאפשר להגיש עבורו בקשה להחזר הוצאות. תהליכי אישור של החזר 

הוצאות עשויים להימשך החל מכמה חודשים ועד שתיים-שלוש שנים בהתאם לרמת החדשנות של המוצר.
למחזיקי רישיונות יש אחריות מלאה בנוגע לעמידה בדרישות רגולטוריות ובקשות להחזר הוצאות. חיוני כי יצרנים 
זרים ימנו לעצמם גורמי צד שלישי כמפיצים או מחזיקי רישיונות; קרי, כנציגיהם בקוריאה לצורך קבלת אישור 

רגולטורי והגשת בקשות להחזר הוצאות.
לקוריאה יש משטר חזק של אכיפה והגנה על זכויות הון אינטלקטואלי )IPR(. המשרד הקוריאני להון אינטלקטואלי 
)KIPO( הוא הסוכנות הממשלתית לרישום פטנטים וסימונים מסחריים. לחברות מכשור רפואי מומלץ לרשום את 
הפטנטים שלהן בסוכנות זו, אם הדבר רלוונטי, כדי להגן על זכויותיהן בקוריאה. חברות מכשור רפואי העומדות 
מול ה-MFDS או ארגוני צד שלישי ייעודיים נדרשות לעיתים למסור מידע קנייני במהלך התהליך הרגולטורי, וייתכן 
שנציגיהן יחושו שלא בנוח לחשוף מידע מפורט. הדבר נכון בייחוד לגבי חברות זרות המודאגות ממצב שבו המידע 
ועובדיהם. במקרים כאלה, ניתנת לחברות אפשרות למסור מידע  הקנייני שלהם נחשף בפני מפיצים קוריאנים 

.MFDS-רגיש ישירות לבוחנים-סוקרים ב
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סקירה כללית של השוק
1. מחווני מפתח של שוק הבריאות בקוריאה

הרפובליקה של קוריאה ממוקמת בצפון מזרח אסיה בין סין 
ליפן. 

הקוריאני.  האי  חצי  של  הדרומי  חלקו  על  משתרע  שטחה 
שטח המדינה כ-100 אלף קמ”ר, פי חמישה לערך משטח 

מדינת ישראל. 
התוצר המקומי הגולמי )תמ”ג( לנפש של קוריאה הדרומית 
כמדינה  דורגה  והיא  דולר,  ל-27,195  הגיע   2015 בשנת 

השנייה העשירה ביותר במזרח אסיה אחרי יפן.
של  לנפש  לתמ”ג  זו  בשנה  הגיעה  ישראל  השוואה,  לשם 

35,343 דולר2.
אוכלוסייתה של קוריאה הוערכה בשנת 2015 בכ-51 מיליון 
נפש, והיא צפויה לגדול בִאטיות רבה עד שתגיע ל-52 מיליון 

בשנת 2030. לשם השוואה, אוכלוסייתה של קוריאה מנתה ב-2015 פי שישה לערך מאוכלוסיית ישראל.
אוכלוסייה המזדקנת במהירות ופריון נמוך הם מהחמורות שבבעיות החברתיות בקוריאה. אחוז האזרחים הוותיקים 
באוכלוסייה שגילם 65 ומעלה הגיע ל-13.1 אחוז בשנת 2015. קצב ההזדקנות של האוכלוסייה בקוריאה היה מהיר 
יותר מבכל מדינה אחרת ב-OECD בשנים האחרונות. תוחלת החיים הצפויה בלידה בשנת 2015 הייתה 82.1 שנים, 
1.23 בשנת 2015, אחד הנמוכים בעולם. במהלך עשר  אחת המובילות בעולם3. בו בזמן שיעור הפריון עמד על 
השנים האחרונות הממשלה הציבה כיעד מדיניות ראשון במעלה את ההעלאה של שיעורי הפריון על ידי תכניות 

שונות לתמיכה בהיריון וטיפול בילדים לזוגות צעירים עובדים.

טבלה 1: דמוגרפיה

מידעתיאורים

51 מיליוןאוכלוסייה )2015(

52 מיליוןאוכלוסייה משוערת בעתיד )2030(

13.1%אזרחים ותיקים מגיל 65 ומעלה )2015(

32.3%אזרחים ותיקים צפויים מגיל 65 ומעלה )2030(

82.1 שניםתוחלת חיים בלידה בשנת 2015

1.23שיעור פריון בשנת 2015

מקור: הלשכה הקוריאנית לסטטיסטיקה

 )IMF( קרן המטבע הבינלאומית  2
https://en.wikipedia.orQ/wiki/List of countries by GDP (nominal) per capita  

הלשכה הקוריאנית לסטטיסטיקה  3
file:///C:/Users/youngkim/Downloads/%EC%84%B8%EA%B3%84%EC%99%80+%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%9D%98+%E  

C%9D%B8%EA%B5%AC%ED%98%84%ED%99%A9+%EB%B0%8F+%EC%A0%84%EB%A7%9D.pdf

איור 1: מפת קוריאה
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הקשורות  ומחלות  דם  וכלי  לב  מחלות  לסוגיה,  הסרטן  מחלת  הם  בקוריאה  העיקריים  התמותה  גורמי  שלושת 
לכל  ל-150.8  הגיע  הסרטן  מחלת  של  כתוצאה  שנגרמו  המוות  מקרי  מספר  למוח.  הדם  ולאספקת  הדם  לכלי 
100,000 נפש בשנת 2015. סוגי הסרטן עם שיעורי התמותה הגבוהים ביותר היו סרטן הריאה, סרטן הכבד וסרטן 
הקיבה. הגורם השני למוות הנו מחלות כלי דם לרבות מחלת לב )55.6 לכל 100,000( ומחלות כלי דם במוח )48.0 
לכל 100,000(. במהלך השנים שיעור מקרי המוות ממחלות כלי דם המשיך לעלות, בעוד ששיעור מקרי המוות 
ממחלות כלי דם במוח המשיך לרדת. ראוי לציין כי דלקת ריאות הייתה הגורם הרביעי למוות בשנת 2015 )28.9 

לכל 100,000( ואחריה - התאבדות )26.5 לכל 100,000( וסוכרת )20.7 לכל 100,000(, בהתאמה.

טבלה 2: גורמי מוות בשנת 2015 בקוריאה

מספר מקרי גורם המוותדירוג
המוות

אחוז מכלל מקרי 
המוות בשנה

תמותה 
)מקרי מוות 

ל-100 אלף איש(

76,85527.9150.8סרטן1

28,32610.3955.6מחלת לב2

24,4558.948.0מחלת כלי דם במוח3

14,7185.328.9דלקת ריאות4

13,5134.926.5התאבדות5

10,5583.820.7סוכרת6

7,5382.714.8מחלות כרוניות בדרכי הנשימה התחתונות7

6,8472.513.4מחלות כבד8

5,5392.010.9תאונות דרכים9

5,0501.89.9לחץ דם גבוה10

2. מערכת הבריאות
מערכת הבריאות הקוריאנית היא שילוב של גורמים ציבוריים ופרטיים. הממשל המרכזי מכתיב את מימון הטיפול 
 National Health Insurance הרפואי ואת התמחור של החזר ההוצאה במסגרת תכנית הביטוח הבריאות הלאומית
שקבעה  ובתקנות  בכללים  לעמוד  הפרטיים  הספקים  את  והן  הציבוריים  הספקים  את  הן  מחייב  החוק   .)NHI(
94 אחוז מכלל הספקים  )NHI( ספקים פרטיים המהווים  הממשלה. מתחילת דרכו של ביטוח הבריאות הלאומי 
שירות  למנוע  הורשו  ולא  מלאים  בריאות  שירותי   NHI-ה למבוטחי  לספק  חויבו  הקוריאנית,  הבריאות  במערכת 

 .NHI ממטופלי
ורמת  המתקנים  לגודל  בהתאם  קטגוריות  למספר  הרפואי  הטיפול  ספקי  את  מחלקת  הממשלתית  המערכת 
“בית  הקרוי  בסיווג  מקובצים  אוניברסיטאיים  חולים  בתי  הוצאות.  החזר  של  שונים  שיעורים  ומחילה  המומחיות 

חולים כללי במעמד גבוה” ומתפקדים כספקים של שירותי בריאות באיכות הגבוהה ביותר במדינה.
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טבלה 3: ספקים של שירותי בריאות בקוריאה בשנת 2015

מיטות בית חוליםמספר מוסדותסיווג

4343,204בית חולים כללי במעמד גבוה

294101,599בית חולים כללי

1,496191,546בית חולים

1,372237,669בית חולים לטיפול לטווח הארוך

29,48878,378מרפאה

213280בית חולים דנטלי

16,60958מרפאת שיניים

3167מרכז ילודה

3,477366מרכז שירותי בריאות ציבורי

26016,501בית חולים לרפואת המזרח

11,6242,978מרפאה לרפואת המזרח

21,2670בית מרקחת

מקור: מערכת ‘ביג דאטה’ פתוחה לביטוח הבריאות; שירות סקירה והערכת ביטוח הבריאות

שולט  המרכזי  השלטון  האוכלוסייה.  כלל  על  חלה  אשר  היחידה  הציבורית  הבריאות  ביטוח  תכנית  היא   NHI-ה
 NHI-כמסגרת על כללית של המדינה לשמירה על בריאות אזרחיה. הרשימה של החזר ההוצאות של ה NHI-ב
מפורסמת וזמינה לכלל הציבור. הרשימה )https://www.hira.or.kr/main.do( מספקת מידע על אודות השירותים 

והמוצרים הזכאים להחזר הוצאות. בשנת 2015 תקציב ה-NHI עמד על כ-45 מיליארד דולר.
הרעיון מאחורי ה-NHI הוא יצירת מערכת בריאות סוציאלית הממומנת מגביית מס בריאות דיפרנציאלי ומספקת 
שירותי בריאות ברמה שווה לכלל האוכלוסייה. ה-NHI ממומנת על ידי אזרחים ומעסיקים כאחד. כל אזרח בעל 
הכנסה נדרש להפריש לקרן ה-NHI פרמיה חודשית מתוך הכנסותיו. שיעור הפרמיה למועסקים בשנת 2016 היה 
6.12 אחוזים מהכנסותיו של כל עובד, ואילו המעסיקים נדרשים להפריש לקרן ה-NHI סכומים השווים לסכומים 
המופרשים על ידי עובדיהם. אזרחים מחוסרי עבודה או אזרחים שהכנסותיהם נמצאות מתחת לסף מסוים, נהנים 
אף הם מכיסוי מלא בשירותי בריאות באותה רמה של איכות, היקף ונגישות בתכנית הקרויה ‘סיוע רפואי’. הנהנים 

מתכנית ‘סיוע רפואי’ פטורים הן מחובה של הפרשת הפרמיות והן מהשתתפות עצמית.
 .NHI-אנשים יכולים אפוא לגשת לכל מרפאה, בית חולים או בית מרקחת במדינה ולקבל טיפול המכוסה על ידי ה
במדינה.  ספק  כל  אצל  כלשהם  ספציפיים  רופאים  או  בריאות  שירותי  של  ארגונים  לבחור  רשאים  הם  כן  כמו 
מהשיעור  אחוז  ל-80  אחוזים   5 בין  הנעים  שונים,  בשיעורים  עצמית  השתתפות  לשלם  גם  נדרשים  המטופלים 
שונות  דרגות  לכמה  הבריאות  שירותי  של  הארגונים  את  מדרגת  הבריאות  מערכת  הממשלה.  ידי  על  המוכרז 
מכן  לאחר  ורק  בסיסיים,  לטיפולים  למרפאות  כול  קודם  לגשת  אנשים  ומעודדת  למומחיות  או  לגודל  בהתאם 
יותר של משאבים. עם  יעילה  יותר למען הקצאה  יותר לטיפולים מורכבים  לעלות מדרגה לספקים מתוחכמים 
זאת, המערכת אינה אוסרת על אנשים לשלם יותר כדי לזכות בטיפול טוב יותר במרכז רפואי מדרגה גבוהה יותר.

כביטוח הבריאות הלאומי היחיד ל-NHI יש זכות סירוב ראשונה בכל הנוגע לבחירה )או אי-בחירה( של מוצר או 
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שירות לכיסוי של החזר הוצאות. באופן עקרוני הכוונה היא לכסות את כל השירותים הנחוצים מבחינה רפואית. 
עם זאת, ה-NHI הצהיר מיום היווסדו שלא יכסה טיפולים על פי בחירה, כגון טיפולים אסתטיים ושירותים ומוצרים 
תקציב  אם  יקרים,  מוצרים  או  שירותים  על  הוצאות  החזר  לפעמים  דוחה   NHI-ה כן  כמו  סטייל’.  ‘לייף  למטרות 
ומוצרים רבים ככל האפשר, ככל  כוונת ה-NHI היא לכסות שירותים  ואולם בעיקרון  זאת.  אינו מאפשר   NHI-ה

שהדבר אפשרי.

נוסף על NHI קיים בקוריאה גם ביטוח פרטי. הוא נועד לכסות )1( דמי השתתפות עצמית שהמטופל משלם בעבור 
השירותים המכוסים או )2( שירותים שסורבו להחזר הוצאות אך אושרו על ידי הממשלה לחיוב המטופל. לקביעה 

של שיעורי הפרמיה של חברות הביטוח הפרטיות נדרש אישור של הממשלה לפני הצעת פוליסת ביטוח לציבור.

לצבא יש מערכת שירותי בריאות נפרדת משלו המשרתת אך ורק חיילים. בתי החולים הצבאיים מחולקים לשלוש 
רמות על פי רמת השירותים המוצעים. הטיפול הראשוני ניתן במרפאות על בסיס יחידתי )בתוך היחידה הצבאית(, 
ולאחר מכן מופנים לרמה גבוהה יותר של בתי חולים שבהם ניתנים שירותי רפואה מורכבים יותר. לאחר השלמת 

הטיפול האקוטי החיילים מופנים בחזרה למתקנים הרפואיים שביחידותיהם לשיקום או טיפול ארוך טווח. 

3. ארגונים ממשלתיים ושחקני מפתח
בהפעלת ה-NHI מעורבות ארבע סוכנויות ממשלתיות:

)MOHW( משרד הבריאות והרווחה  •
)HIRA( שירות סקירה והערכת ביטוח הבריאות  •

)NHIS( שירות ביטוח הבריאות הלאומי  •
)NECA( הסוכנות הלאומית לשיתוף פעולה בנושא שירותי בריאות מבוססי-ראיות  •

ה-MOHW ממלא תפקיד מרכזי בגיבוש מדיניות הנוגעת לטיפולי בריאות ובאישור של החזרי הוצאות על שירותים 
או מוצרים יחידניים. המשרד יוזם החלטות מדיניות על מנת לקבוע סדרי עדיפויות בהחזר הוצאות, בהתבסס על 
 NECA-ו HIRA ,NHIS מאציל על הסוכנויות MOHW-צורכי הבריאות של אנשים וגם בהתאם לזמינות תקציבים. ה
משימות לצורך קביעה של החלטותיו הסופיות עבור ה-NHI, בעודו מחזיק בסמכויות לקבלת ההחלטות הסופיות.

ה-HIRA הנו ארגון ממשלתי למחצה שהוקם על מנת לספק טיפול הוגן וסביר לחולים מבלי שמערכת הבריאות 
תיקרוס תחת לחצי עמידה בעלויות. כארגון הכפוף ל-HIRA ,MOHW מקבל בקשות להחזר הוצאות על מוצרים 
חדשים או שירותים מבתי חולים, מחברות תרופות או מחברות מכשור רפואי, והוא בוחן את הבקשות כדי להכין 
HIRA מקבל  הוצאות,  אישור של החזרי  ה-MOHW. לאחר  ידי  על  סופי  אישור  הצעות לתכניות הטבה לקראת 
 HIRA כמו כן .NHIS-תביעות להחזר הוצאות שהוגשו על ידי ספקים ומזכה תביעות מאושרות לתשלום על ידי ה

גם מפקח על ספקים כדי לוודא איכות הולמת של הטיפול הניתן למטופלים.

הכספים  את  ומנהלת  פרמיות  מהאנשים  גובה  היא   .MOHW-ה של  למחצה  ממשלתית  סוכנות  הנו   NHIS-ה
HIRA. בכל שנה ה-NHIS מנהלת משא ומתן עם בעלי העניין  ידי  עד לביצוע התשלומים לספקים, שאושרו על 
המממנים את ה-NHI כדי לסכם על שיעורי הפרמיה לשנה הבאה. היא גם אחראית ליישום של תכניות הטבות 

לחולים המטופלים בבית.

במטרה   2009 בשנת   MOHW-ה ידי  על  הוקמה  היא  יחסית.  חדשה  למחצה  ממשלתית  סוכנות  הנה   NECA-ה
קוריאנית  כגרסה   .MOHW-ה של  ההוצאות  החזר  שיקולי  על  תוחלנה  אשר  בריאות  לטכנולוגיות  ראיות  לפתח 
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)NICE( הבריטי היא עורכת סקירת ספרות שיטתית כדי להעריך  המכון הלאומי למצוינות בבריאות ובטיפול  של 
את הבטיחות ואת האפקטיביות של טכנולוגיות בריאות חדשות, והיא מאשרת או עוצרת הכנסתן של טכנולוגיות 

.NHI-בריאות חדשות למערכת ה

איור 2: הסוכנויות הממשלתיות המפעילות את ביטוח הבריאות הלאומית

FINANCIAL ADMINISTRATION
•	Collect	premiums	from	

companies or individuals.
•	Pay	hospitals	for	the	

reimbursement claims cleared 
by HIRA.

•	Pay	patients	for	the	services	
or products reimbursed 
directly to patients.

 POLICY	DECISION•Decide	general
 policy	for	NHI•Announce	officially	all
reimbursement-related decisions

TECHNICAL REVIEW OF 
REIMBURSEMENT
•	Listing-Review	

reimbursement applications 
and recommends 
reimbursement, pricing and 
scope.

•	Reimbursement	Payment-
Review reimbursement claims 
submitted by healthcare 
service organizations.

LITERETURE REVIEW OF 
THERAPY
•	Conduct	a	literature	review	of	

a new therapy to determine 
whether it has been proven 
for safety and efficacy 
worthwhile for consideration 
of reimbursement.

Government Agencies for NHI

HIRA NECA NHIS

MOHW



16

איור 3: תפקידי הסוכנויות הממשלתיות בביטוח הבריאות הלאומי

4. הוצאות על טיפולי בריאות
ההוצאות על טיפולי בריאות בקוריאה עולות במהירות על פי נתוני משרד הבריאות והרווחה. ההוצאה הכוללת על 
בריאות כאחוז מהתל”ג הוכפלה בעשר השנים האחרונות מ-5.8 אחוזים או 52.5 טריליון וון קוריאני )כ-50 מיליארד 
דולר( בשנת 2006 ל-7.1 אחוזים או 105 טריליון וון קוריאני )כ-100 מיליארד דולר( בשנת 2014. באותה תקופה 
עלה שיעור הגידול השנתי הריאלי הממוצע של הוצאות הבריאות על הגידול בתמ”ג. המדינה חוותה אחד משיעורי 
מדשדשת  כלכלית  צמיחה  עם   .OECD-ב החברות  המדינות  מבין  ביותר  הגבוהים  הבריאות  בהוצאות  הגידול 
של  העולה  האחוז  במדינה.  לדאגה  מקור  הפכה  הבריאות  בהוצאות  העלייה  האוכלוסייה  של  מהירה  והזדקנות 
65 ומעלה היוו  NHI לאזרחים הוותיקים הנו אחת הדאגות הגדולות במיוחד: אזרחים ותיקים בני  החזרי הוצאות 

כ-38 אחוז מסך כל החזרי ההוצאות של ה-NHI בעשרת החודשים הראשונים של 2016.

אף-על-פי שה-NHI מציבה לעצמה כיעד כיסוי אוניברסלי של כל השירותים או המוצרים הנחוצים מבחינה רפואית, 
כיסויי NHI היוו רק 63.2 אחוז מהוצאות הטיפול הבריאותי לשנת 2014. שיפור של אחוזים נמוכים כאלה של החזר 
הוצאות ציבורי כבר הפך למשימה לטווח הארוך של הממשלה. היעד שהממשלה הנוכחית הציבה לעצמה בתחום 
כלי דם במוח  לב,  – סרטן, מחלות  ביותר  מדיניות הבריאות הוא הרחבת הכיסוי למחלות שעלותן היא הגבוהה 

ומחלות נדירות.

כ-67 אחוז מהחזרי הוצאות ה-NHI משולמים לבתי חולים בעבור שירותים שניתנו לחולים. במחירי שירות אלה 
או  חוץ מתרופות  ההון  הוצאות  שאר  וכל  תומכים  וצוותים  רופאים  לרבות  כל העלויות  את  בתי החולים מכסים 
מכשירים אשר ההוצאות עליהם מוחזרות בנפרד כתשלומים עבור מוצרים. התשלומים לבתי החולים משמשים 

לכיסוי של עלויות הרופאים והצוותים התומכים, הוצאות הון וכל שאר מוצרי האספקה.

Health insurance management duties

Payment for medical care service provided

Medical care service
provision duties

Review & 
Assessment Duties

Support for health 
insurance benefit policy

Notification of review
& Assesment results

Request for verification 
of health care benefit 
subjects

Notification of review 
& Assessment results

Health Insurance 
Review & Assessment Service

Provision of healthcare 
information

Request for medical 
care cost review

Health care 
Institution

The insured

Contributions

Provision of medical care services
Co-payment

MINISTRY OF 
HEALTH & WELFARE

HIRA
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איור 4: תזרים פיננסי של הוצאות של טיפולי בריאות

מקור: משרד הבריאות ורווחה        
)OOP* )out of pocket payment = תשלום הדורש הוצאת מזומנים

5. רקע היסטורי והתפתחויות אחרונות
בחוקת   36 סעיף  קוריאה.  אזרחי  עבור  העיקריות  הסוציאלי  הביטוח  מתכניות  אחת  לשמש  נועדה   NHI-ה
הרפובליקה של המדינה מגדיר את זכותו של האזרח להגנת המדינה על בריאותו. על מנת ליישם את השליחות 
על פי החוקה, הממשלה הציגה בשנת 1977 את ה-NHI כגוף ציבורי הראשון בתולדות המדינה התומך בבריאות. 
עד אז לא הייתה בקוריאה מערכת כלשהי התומכת בנושא הבריאות, וכל אזרח קיבל שירותי בריאות מספקים 
פרטיים בעלות מלאה. מתחילת דרכה ה-NHI אימצה ספקים פרטיים, כיוון שהם היו מקור האספקה הדומיננטי 

באותה העת. מסיבה זו ספקים פרטיים שולטים בשוק שירותי הבריאות גם כיום.

מאז הרחיבה ה-NHI במהירות את הכיסוי שהיא מעניקה, עד שב-1989 היא העניקה ביטוח בריאותי לכל אוכלוסיית 
המדינה רק 12 שנים לאחר הקמתה. עקב כך המדינה קיבלה תנופה עצומה למימוש מהיר של צריכה בשירותי 
להקמה  שקדמה  לתקופה  בהשוואה  בהרבה  קטנה  בעלות  בריאות  שירותי  לקבל  יכלו  שאנשים  כיוון  בריאות. 

ולהפעלה של ה-NHI, הביקוש לטיפול בריאותי עלה באופן דרמטי.

לכול  הכיסוי  בהרחבת  מתמקדת  היא  המדינה.  אזרחי  לכלל  אוניברסלי  טיפול  לספק  כאמור,  שואפת,   NHI-ה
באמצעות משאבים מוגבלים, צעד שמוביל לשיעורי החזר הוצאות נמוכים יחסית. כדי לפצות על חוסרים בהכנסות 

עקב שיעורי החזר נמוכים הספקים נערכו לקבל נפח גבוה של מטופלים בזמני טיפול קצרים.

המשא ומתן המתנהל על שיעורי הפרמיה לשנה הבאה היה תמיד אחד התהליכים המורכבים במערכת על רקע 
השנים  בעשר  לעלות  המשיך  הפרמיה  שיעור  הפרמיה.  תשלומי  את  לצמצם  ומעסיקים  עובדים  של  מאמציהם 

האחרונות מ-4.77 אחוזים מההכנסה בשנת 2007 עד 6.12 אחוזים בשנת 2016, בהתאמה.
הצגת ביטוח בריאות פרטי כתכנית בחירה היא התפתחות חדשה במערכת הבריאות בקוריאה. קודם לכן הממשלה 

Subsidies

Pharmacies

Long-term care 
hospitals

Long-term care 
insurance (NHIS)

Central and local 
governments

Subsidies

Subsidies

Taxes

OOP

OOP
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Long-term care 
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Ambulatory
Long-term care 
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R
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Social health insurance 
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אסרה במשך תקופה ארוכה על הפעלת ביטוחי בריאות פרטיים מחשש שביטוח פרטי יגרום לאנשים לצרוך שירותי 
בריאות שלא לצורך, מצב שיגביר את העומס הפיננסי על קרן ביטוח הבריאות הציבורית. לאחר תקופה ארוכה 
של דיונים בשנת 1999 הותר לבסוף ביטוח פרטי כהשלמה ל-NHI באמצעות כיסוי של דמי ההשתתפות העצמית 
ידי המטופל.  ידי ה-NHI או שאושרו לתשלום מלא על  שמטופלים נדרשו לשלם עבור השירותים שמכוסים על 

הביטוח הפרטי גדל מאז במהירות, וכיום 75 אחוז מהאוכלוסייה מחזיקים בפוליסות ביטוח רפואי פרטיות.

NHI והורדת ההשתתפות העצמית של המטופלים נמצאות בעדיפות גבוהה בסדרי העדיפות של  הרחבת כיסוי 
מדיניות הממשלה. בשנת 2013 הנשיאה דאז פארק גון הייה הציבה בעדיפות הגבוהה ביותר של מדיניות הבריאות 
את הרחבת הכיסוי של ה-NHI לארבע קבוצות המחלות במסגרת מה שכונה “מדיניות לחיזוק הכיסוי של ארבע 
המחלות הרציניות”. ארבע קבוצות המחלות הן: )1( סרטן; )2( מחלות לב; )3( מחלות של המוח; )4( מחלות נדירות. 
לאחרונה  נרשמו  הללו  בקבוצות  הנכללים  מוצרים  או  שירותים  של  שונים  פריטים  כמאה  זו  למדיניות  בהתאם 
כזכאים להחזר הוצאות. בתהליך זהה הממשלה הורידה את אחוזי הכיסוי של החזר הוצאות על הפריטים האלה 
ל-50 או ל-20 אחוז. לעומת זאת, השיעור הרגיל של החזר הוצאות ממשלתי ב-NHI הוא 80 אחוז. מדיניות זו צפויה 

להימשך עד סוף 2017.

6. שוק המכשור הרפואי
קוריאה מדורגת במקום ה-11 בשּוקי המכשור הרפואי בעולם, והיא השלישית בגודלה באסיה אחרי יפן וסין. שוק 
זה הוערך בכ-5.2 מיליארד דולר בשנת 2015. קצב הצמיחה מרשים אף הוא: ב-2015 השוק רשם צמיחה של 4.9 

אחוזים מעל לשנה שקדמה לה. השוק צפוי לגדול בקצב דומה במהלך השנים הבאות.

טבלה 4: שוק המכשור הרפואי בקוריאה 2016-2011 

2015 הגדלה20112012201320142015יחידהתיאורים
מעל 2014 )%(

ביליוןייצור מקומי
3,3663,8774,2244,6045,0018.6וון קוריאני

מיליוןיצוא
US 1,6721,9662,3562,5762,7105.2דולר

מיליוןיבוא
US 2,5212,6002,7282,9702,9440.9דולר Δ

מיליוןעודף מסחרי
US 848דולר Δ634 Δ372 Δ394 Δ233 Δ40.9 Δ

מיליוןגודל השוק
US 4,3064,5924,6315,0195,2644.9דולר

מקור: המשרד לבטיחות מזון ותרופות 2016
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7. יבוא
במשך עשרות שנים המקור העיקרי לאספקת מכשור רפואי לקוריאה הוא יבוא, המהווה כ-60 אחוז מנתח השוק. 
63.3 אחוז מכלל השוק  2015 קוריאה ייבאה מכשירים רפואיים בשווי של כ-2.9 מיליארד דולר, המהווים  בשנת 

המקומי לשנה זו.

קוריאה מייבאת את מרבית המכשירים הטכנולוגיים המתוחכמים ממדינות מפותחות, כגון ארצות הברית, אירופה 
ויפן. עם זאת, מעמדה של סין עולה במהירות כספקית הגדולה ביותר של מכשירים בטכנולוגיה לא מתוחכמת.

הספקית הגדולה ביותר של מכשור רפואי לקוריאה היא מאז ומעולם ארצות הברית. היבוא מארצות הברית בשנת 
2015 הסתכם בכ-1.3 מיליארד דולר או 46.7 אחוז מכלל היבוא של מכשור רפואי. באותה השנה קוריאה ייבאה 
מכשירים גם מגרמניה )442 מיליון דולר, 15%(; יפן )307 מיליון דולר, 10%( וסין )140 מיליון דולר, 4.8%(, בהתאמה.

 )US טבלה 5: יבוא מכשירים רפואיים לפי מדינות )יחידה 1,000 דולר

201320142015יבואןדירוג

% לכל יבוא 
היבוא

% לכל יבוא
היבוא

% לכל יבוא
היבוא

1,230,56345.11,299,24144.41,374,40046.7ארצות הברית1

402,38714.7486,80316.6442,90315.0גרמניה2

331,43512.1308,22010.5307,43110.4יפן3

121,1844.4137,0424.7140,9964.8סין4

149,2985.5131,6864.5137,6594.7שווייץ5

55,6452.063,9752.254,7981.9צרפת6

48,1851.855,7921.953,2731.8אנגליה7

35,5651.345,8001.642,2101.4הולנד8

41,5321.542,3731.442,3111.4איטליה9

37,8701.441,4611.434,7421.2שוודיה10

סך הכול מעשר המדינות 
הראשונות

2,453,66489.92,612,39389.22,623,72389.3

2,728,888100.002,928,357100.02,923,060100.0סך הכול יבוא

מקור: המשרד לבטיחות מזון ותרופות 2015

יבוא מכשור רפואי לקוריאה מרוכז באופן מסיבי בפריטי נפח גבוה: סך כל הכמות של שלושים המוצרים השכיחים 
ביותר מהווה כמחצית מכלל יבוא המכשור הרפואי. בין הפריטים שיש ביקוש גבוה לייבא אותם ניתן למנות עדשות 
מגע, צנתרים ורידיים, ציוד הדמיה בתהודה מגנטית )MRI(, ציוד דיאליזה, ציוד טומוגרפיה ממוחשבת )CT(, שתלים 
למפרקי ברך ועוד. טבלה 6 מציגה את היבוא של שלושים המוצרים המבוקשים ביותר בשנים האחרונות. הצפי הוא 

שהביקוש הרב לכל הפריטים האלה יימשך גם בשנים הבאות.
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 )US טבלה 6: יבוא מכשור רפואי – 30 הפריטים המבוקשים ביותר 2015 )יחידה 1,000 דולר

201320142015%פרטיםדירוגים

120,08197,295124,62328.1עדשות מגע רכות1

95,130114,072122,0387.0צנתר2

61,04366,90369,7574.3מערכות טיהור מים, המודיאליזה3

57,75460,97764,9896.6פרוטזות ברך, פנימיות, סך הכול4

51,43731,48563,670102.2צנתר )קטטר(, קנולה וצנרת, וסקולרי5

6MRI 72,69662,69863,5610.9מערכות

7CT 63,38355,35056,8292.7מערכות

43,753104,95455,368-47.2משקפיים מתקני ראייה8

בדיקת chemiluminescence; אנלייזר 9
)CLIA(, אוטומטי

32,33123,34454,090165.9

1850,38751,1541.5אנלייזר אוטומטי לכימיה קלינית10

37,80241,17646,44612.8עדשות תוך-עיניות11

21,06131,02141,00432.2אלקטרודת מערכת ניתוח חשמלית12

13Probe45,19932,50037,80316.3

32,46918,55837,721103.3מכשיר אנדוסקופ14

34,91627,34636,35432.9מערכת אולטרסאונד, הדמיה, אבחונית15

36,14033,29835,9598.0סיכה )להידוק(16

21,87918,66834,12882.8בורג עצם אורתופדי, לא מתכלה17

-25,93336,20833,1638.4לייזר, כירורגי18

13,60215,91932,756105.8מערכות, מכשירי הדמיה19

19,09519,34132,47868.0תחבושות20

29,41014,72329,34299.2כפפות לשימוש רפואי21

-16,14728,56128,5420.1פלטת קיבוע אורתופדית, לא מתכלה22

-44,86843,98128,44935.3שתל / פרוטזה23

20,67822,76827,39420.3מכשיר להחדרת שתל תסחוף24

22,63026,52717.2-ריאגנטי IVD לאנדוקרינולוגיה, הורמונים25

16,82222,07923,7227.4ערכה להתרמת דם26

30,23014,35422,73158.4מכשיר כירורגי27
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201320142015%פרטיםדירוגים

16,78918,19122,68924.7פרוטזות ירך, פנימיות, סך הכול28

-61,04366,90322,65766.1מערכת המודיאליזה, חדירות גבוהה29

19,42521,50822,2553.4תפר נספג30

)A( 1,141,1341,214,4681,348,19511.0סך הכול 30 פריטים

)B( 2,728,8882,970,9952,994,0560.8סך הכול כל הפריטים

)A/B*100( 41.8240.8845.79יחס-

מקור: המשרד לבטיחות מזון ותרופות 2016

נציגות  יש  הללו  לחברות  איכותי.  רפואי  מכשור  באספקת  מרכזי  תפקיד  ממלאות  מכשור  לייצור  הענק  חברות 
וצוותים מקומיים במדינה, והן מקדמות את מוצריהן ישירות מול משתמשי הקצה. בשנת 2014 חברת ג’ונסון אנד 
רושה,  סימנס,   – ברשימה  אחריה  לקוריאה;  יובא  מתוצרתה  מכשור  אשר  ביותר  הגדולה  החברה  הייתה  ג’ונסון 

קובידיאן, מדטרוניק ואבוט על פי סדר זה. 

טבלה 7: יבוא מכשור רפואי – 10 החברות המובילות 2015

% לכל יבואערכים ב-TUSD 2015(קטגוריית המכשירדירוגים

1Johnson and Johnson Medical141,1034.79

2Siemens119,0464.04

3Roche Diagnostics Korea115,0973.91

4Covidien Korea107,4323.65

5Medtronic Korea104,5883.55

6Abbott Korea91,8823.12

7Johnson and Johnson Korea86,6192.942

8Phillips Korea70,2922.39

9Olympus Korea63,8132.17

10Stryker Korea63,5482.16

מקור: האיגוד למכשירים רפואיים קוריאה
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8. ייצור מקומי
במשך עשורים לא עלה בידה של תעשיית הייצור של מכשור רפואי בקוריאה להתחרות מול המוצרים המיובאים. 
ואולם היא התקדמה בצורה משמעותית בשנים האחרונות בזכות מדיניות ממשלתית תומכת הרואה בתעשיית 
ציבוריות  מחקר  קרנות  מקדמת  זאת  מדיניות  המדינה.  של  העתידיים  הצמיחה  ממנועי  אחד  הבריאותי  הטיפול 
עשירות והישגים טכנולוגיים בתחומי טכנולוגיית המידע )IT(, הנדסה ביו-רפואית, אלקטרוניקה, ביולוגיה, הנדסת 
חומרים ועוד. עקב כך יצרנים קוריאנים הצליחו לייצר מכשור בייצור מקומי בכמה מגזרים ספציפיים, והחזקים 
שבהם התייצבו מול יצרנים זרים בכמה פלחי שוק ספציפיים בתחרות על השוק המקומי. תעשיית הייצור הקוריאנית 
נמצאת כעת בעיצומו של תהליך, שבו היא משדרגת את מעמדה מיצרנית של קבוצות מוצרים בטכנולוגיה פשוטה 

ובמחירים נמוכים לספקית מוצרים בטכנולוגיית ביניים ובמחירי ביניים.

הייצור המקומי של מכשור רפואי בשנת 2015 הוערך בכ-5.0 מיליארד דולר, עלייה של 8.6 אחוזים לעומת השנה 
שקדמה לה. המגזרים שתרמו נפחים משמעותיים לסך כל הייצור היו, על פי סדר הדירוג, ציוד הדמיה רדיולוגי, ציוד 
הדמיה אולטרסאונד, מערכות לניהול ארכיון והפצת תמונות )PACS(, רנטגן דיגיטלי, עדשות מגע רכות, עדשות 
וציוד לייזר כירורגי. הייצור המקומי מוגבל לסוגים  למשקפי ראייה, סגסוגות דנטליות, ציוד טומוגרפיה ממוחשב 
מסוימים של מכשירים: ערך הייצור הכולל של שלושים הפריטים בעלי הנפח הגבוה ביותר מייצג סך כולל של 67.1 

אחוז מהייצור המקומי הכולל לשנת 2016.

שתלים דנטליים הם המוצר המוביל מבחינת ערך הייצור בשנים האחרונות, והוא השיג גידול משמעותי הן בשוק 
המקומי והן בשוקי חו”ל בשנים האחרונות. נפח הייצור שלו לשנת 2015 הוערך ב-647 מיליון דולר. מבין המוצרים 
)PACS(, ציוד  זו ניתן למנות גם ציוד ההדמיה, מערכות לניהול ארכיון והפצת תמונות  בעלי הנפח הגבוה לשנה 
הדמיית רנטגן דיגיטלי, עדשות מגע רכות, עדשות תיקון ראייה למשקפי ראייה, מזרקים, שתלים לעמוד השדרה, 

.CT ציוד לייזר כירורגי וציוד

טבלה 8: ייצור מכשור רפואי – 30 הפריטים המבוקשים ביותר 2015

קוד מס'
קטגוריה

% שינוי 2015תיאורים
משנה 
קודמת דירוג%ייצור

1C12050647,999,81612.9618.33שתלים דנטליים

2A26380441,704,0268.8326.66ציוד הדמיה אולטרסאונד-

3A26430 תוכנה למערכות ניהול ארכיון
)PACS( והפצת תמונות

166,404,7923.33320.68

4A11110160,090,8863.20425.06ציוד רנטגן דיגיטלי

5A77030149,696,6142.9955.50עדשות מגע רכות

6A77010122,751,9512.4563.18עדשות לתיקון הראייה

7C01020116,156,8152.32711.43סגסוגות דנטליות לטיפולי שיניים

8B04230109,238,8522.18883.35ביו-חומרים פרוסתטיים

9A58020)probes( 107,970,6332.1690.33פרובים רפואיים
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קוד מס'
קטגוריה

% שינוי 2015תיאורים
משנה 
קודמת דירוג%ייצור

10A11010104,772,4072.091016.86ציוד טומוגרפיה ממוחשבת

11A3701089,854,7641.80112.21ציוד לייזר כירורגי

12C12090 מכשירים כירורגיים לשתלים
דנטליים

88,291,7071.771238.80

13D07010 מכשיר לבדיקת אימונוכימיה
)שימוש אישי(

87,354,8811.751328.76

14A5401085,477,5371.711434.88מזרקים

15A8306071,924,3091.441535.50מחממים חשמליים לשימוש אישי-

16D04160 עבור סמן מחלות IVD ריאגנטים
)IMD( מדבקות

65,703,1031.311628.16

17B0316064,711,4271.291712.96פרוטזה לקיבוע עמוד השדרה

18A8308060,247,0401.201824.42מעוררים חשמליים לשימוש אישי-

19A7903059,338,8251.191944.20ערכת עירויים

20B0501058,035,9561.16205.49סד לקיבוע שברים

21A7801056,713,3621.13217.32מכשיר שמיעה

22A2203054,146,5411.082245.99מכשיר למדידת גלוקוז בדם

23A6801053,667,9551.07230.60יחידה דנטלית וכיסא

24D06080 DNA עבור סמן IVD ריאגנטים
למחלות מדבקות

52,982,6371.06247.83

25A7901050,551,0771.012588.63משאבת עירוי תרופות

26A3510048,710,7460.972669.80ציוד כירורגי אולטרסאונד

27A5301048,216,1370.96274.79מחטים להזרקה-

28C01030 סגסוגות דנטליות שאינן יקרות
ערך שימוש

45,612,7050.91280.52

29B0707043,205,3460.862918.40תחבושת לפצע

30B0330042,451,3530.85308.76צנתר

3,353,984,20067.110.24סך הכול 30 פריטים מבוקשים ביותר

5,001,618,064100.08.62סך הכול ייצור מקומי של כלל המכשירים

מקור: מכון הפיתוח של תעשיית הבריאות הקוריאנית
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)US טבלה 9: הכנסות של חברות המכשור הגדולות בקוריאה )יחידה 1,000 דולר

% הגידול 20102011201220132014חברותמס'
משנה 
קודמת

1Samsung Medison Co., Ltd.2572612762682845.9

2Carecamp Inc.2853022622712720.1

3Johnson & Johnson Medical Korea25226725824126811.2

4GE Healthcare Korea232245238224212-5.1

5Baxter Korea1381531581651745.0

6VATECH. Co., Ltd.12612413815317211.9

7Osstem Implant Co., Ltd.11313115115514110.3

8Fresenius Medical Care Korea1101301381491522.2

9Bodyfriend Co., Ltd1834427814383.1

10Standard Diagnostics, Inc.841139111713515.9

11Shin Hung Co., Ltd.1671681521221230.5

12Chemiglas Corp.95110131118112-5.3

13Ceragem Co., Ltd.6764698610522.2

14PJ Electronics Co., Ltd.89102111113104-7.5

15INSAN MTS Co., Ltd.77111152104-31.7

16ISM Co., Ltd.122125116102101-1.0

17HDX Corporation64707510699-6.0

18Nuga Medical Co., Ltd.58759510494-10.3

19Gambro Korea Ltd92798892931.5

20i-SENS, Inc375266829111.4

מקור: מכון הפיתוח של תעשיית הבריאות הקוריאנית )2015(, דו”ח ניתוח תעשיית המכשור הרפואי לשנת 2015

מצד  והן  אנשים,  מצד  הן  בתולדותיה,  ביותר  הגבוהה  ברמה  הלב  לתשומת  זכתה  הרפואי  המכשור  תעשיית 
2014 את התעשייה הזו כאחד ממנועי הצמיחה העתידיים של קוריאה,  הממשלה, מאז בחרה הממשלה בשנת 
במיוחד במונחים של יצוא. לקידום צמיחתה הכלכלית קוריאה מסתמכת במידה רבה על יצוא, ולכן הצורך בהמשך 
גידול היצוא חיוני. הממשלה התמקדה מאז בשיפור האקלים העסקי כדי לטפח את תעשיית המכשור באמצעות 

הגדלה של קרנות המחקר, ביטול רגולציה בלתי סבירה ובניית רשתות של מומחים בדיסציפלינות שונות.
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הממשלה הציבה לתעשיית המכשור מטרה ספציפית להגיע ליצוא בסך 13.5 מיליארד דולר עד סוף שנת 2020. 
במאמץ לממש מטרה זו היא קבעה ארבעה נדבכים למדיניות:

השקעה אסטרטגית במו”פ הממוקד במסחור  .1
תמיכה בחדירה לשוק באמצעות שיפור של תדמית המוצרים מתוצרת מקומית וצמצום הרגולציה  .2

תמיכה ביצוא לשווקים בחו”ל בעלי ערך מוסף גבוה  .3
בניית פלטפורמות לחדשנות פתוחה  .4

9. יצוא
בשנים האחרונות קוריאה הגיעה לגידול משמעותי ביצוא מכשירים רפואיים. בשנת 2015 סך כל היצוא הסתכם 

ב-2.7 מיליארד דולר ותרם ל-13.4 אחוז מהצמיחה השנתית הממוצעת )CAGR( בחמש השנים מאז 2011.
לעת עתה יצוא המכשירים הרפואיים הוגבל לכמה מדינות ספציפיות. סך כל כמות היצוא לעשר מדינות היצוא 
הראשונות היווה כ-60 אחוז מהיצוא הכולל של המדינה לשנת 2015. בין עשר המדינות הראשונות נמנות ארצות 

הברית, סין, גרמניה, יפן, הודו, רוסיה, איראן, ברזיל, איטליה ובריטניה.

טבלה 10: יצוא מכשירים רפואיים לפי מדינות

מדינותמס'

20142015

סכום
US dollars

אחוז מסך ייצוא 
ציוד רפואי

סכום
US dollars

אחוז 
מסך ייצוא 
ציוד רפואי

% שינוי 
משנה 
קודמת

406,157,21915.76479,932,49517.7118.16ארצות הברית1

254,146,4499.86331,246,80712.2230.34סין2

198,671,6217.71227,012,6508.3714.27גרמניה3

187,898,1297.29187,037,7306.90-0.46יפן4

99,788,8633.87101,342,2983.741.56הודו5

150,280,1585.8390,824,5283.35-39.56רוסיה6

65,055,5022.5265,171,8092.400.18איראן7

76,861,4372.9862,381,1282.30-18.84ברזיל8

57,268,5942.2261,069,5862.256.64איטליה9

65,802,3652.5558,421,6382.16-11.22אנגליה10

המדינות  מעשר  הכול  סך 
הראשונות

2,186,765,26460.612,306,262,84660.40

2,576,914,424100.02,710,714,890100.0סך הכול יצוא

מקור: המשרד לבטיחות מזון ותרופות 2016
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10. נהלי הרכש של בתי החולים
תהליכי הרכש של בתי החולים מתחלקים לשני סוגים שונים בהתאם לסוג בית החולים, ציבורי או פרטי. מעבר 
לכמות מסוימת בתי חולים ציבוריים הנתמכים על ידי שלטון מרכזי או מקומי נדרשים לרכוש מכשור רפואי בתהליך 
ל-PPS מערכת   .)PPS( ‘שירות הרכש הציבורי’  של מכרז תחת פיקוח של סוכנות הרכש הממשלתית המכונה 
רכש אלקטרונית שבה כל הרכש הממשלתי מוצא למכרזים. מכשירים מתחת לסף סכום מסוים ניתנים לרכישה 
ישירות על ידי בתי החולים. כדי לזכות במכרזים על ספקי המכשירים להיות מעורבים בשלבים המוקדמים של 
ולוודא שמכשיריהם עומדים בקריטריונים לזכייה. לשם כך על הספקים לברר מבעוד  הכנת דרישות המכרזים 
מועד את מפרטי המכשירים לרכישה בתיאום עם משתמשי הקצה – הרופאים ובתי החולים. המתנה  לפרסום 

הרשמי של המכרזים עלולה לגרום לאיחור בהשתתפות במכרז.

אוניברסיטאיים  חולים  בבתי  כללי  באופן  מכשירים.  לרכישת  אחרים  תהליכים  מתקיימים  פרטיים  חולים  בבתי 
מועבר  האדמינסטריבי  הרכש  תהליך  כאשר  פנימיים  הליכים  באמצעות  מתבצעת  המכשירים  בחירת  גדולים 
רכש  הזמנות  מקבלים   ,)GPO( רכישה’  קבוצות  ‘ארגוני  הקרויים  הללו,  הארגונים  חיצוניים.  חוזיים  רכש  לארגוני 

מבתי חולים ומספקים שירותים אדמיניסטרטיביים לרכישת מכשור רפואי מספקים במחירים מופחתים. 
קבוצות הרכישה )GPO( המרכזיות בקוריאה הן:

Carecamp (http://www.carecamp.com/)

Ezmedicom (http://www.ezmedicom.com/)

מספקים. ישירות  מכשירים  קונים  אלא   GPO בשירותי  משתמשים  אינם  מרפאות  או  יותר  קטנים  חולים  בתי 
החלטות על רכישה מתקבלות בעיקר על ידי רופאים, והמוניטין של מכשיר בקהילייה הרפואית הוא קרוב לוודאי 
הגורם החשוב ביותר. רופאים קוריאנים רבים למדו בחו”ל )בעיקר בארצות הברית( והתוודעו לציוד רפואי מתקדם. 
מוניטין של  מועילה לשדרג  דרך  ובכנסים שהתעשייה מקיימת.  מוצרים חדשים בסמינרים  על  לומדים  הרופאים 
מכשיר היא לקיחת חסות על מצגות בכנסים רפואיים ובסמינרים. צורת המצגת השימושית ביותר היא מקרה בוחן 
המוצג על ידי עמית למקצוע. הקוריאנים מוקסמים מ’טכנולוגיה מתקדמת’, ולפיכך הציוד החדיש ביותר נמכר היטב.

או תמריץ לרכוש מכשירים רפואיים מתוצרת מקומית. לרופאים שמורה הזכות לבחור  צורך  אין  לבתי החולים 
מותג מועדף בהתבסס אך ורק על איכות, מחיר או תנאים אחרים, והם מפנים את החלטתם למחלקת הרכש של 
בית החולים לביצוע הרכישה. מחלקת הרכש מציגה הצעות נוספות של מוצרים מתחרים ומנהלת משא ומתן על 
מנת לסגור עסקה. בתהליך כזה מחלקת הרכש עשויה להמליץ לרופאים לשקול מותג אחר ברמת איכות שווה, 

אך במחירים זולים יותר.

לבתי החולים הקוריאניים תפוקה )תנועת אנשים( גבוהה ביותר, לכן על המוצרים להיות אמינים ולפעול במשך 
זמן ארוך ללא תקלות. היות שקוריאה היא שוק יבוא משמעותי, התחרות בה קשה. יש חשיבות לאמינות המוצר 
יעיל בשל שרשרת אספקה  ולשירות הכרוך בו. לרוב השירות לאחר המכירה במכשירים מיובאים מסורבל ולא 
ארוכה ממלאי בחו”ל. בנוסף לכך, לאנשי השירות המקומיים יש מוניטין ירוד מבחינת היכולות שלהם לתת שירות. 
צוותי השירות מסוגלים להחליף חלקים, אך איתור תקלות וטיפול בתקלות הם בדרך כלל מעל ומעבר ליכולותיהם.

מרבים לציין כי הגורם החשוב ביותר להצלחה בקוריאה הוא נציגות מקומית נכונה ומתאימה. החברות הרפואיות 
ואולם דבר זה הוא מעל  ומכירות משלהן בקוריאה.  וסימנס( הקימו לעצמן ארגוני שיווק  )GE, פיליפס,  הגדולות 
ומעבר ליכולות של רוב החברות הבינוניות ואפילו חלק מהגדולות. על כן הן חייבות להשתמש בשירותים של חברה 
מקומית העוסקת במכירת מכשור רפואי. בחירת הסוכן היא, ללא ספק, אחת ההחלטות החשובות ביותר שספק 

מכשור רפואי זר צריך לקבל.
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11. הזדמנויות
כללי  באופן  הקרוב.  בעתיד  וגדלות  הולכות  עסקיות  הזדמנויות  רפואי  מכשור  לחברות  להציע  צפויה  קוריאה 
אוכלוסייתה מזדקנת במהירות, ועקב כך גובר הביקוש בה לטיפולי בריאות. לאור זאת ובשילוב עם המשך הצמיחה 
הכלכלית ותכניות פרישה )פנסיה( ממשלתיות, מספר האזרחים הוותיקים בעלי אמצעים נמצא בעלייה. ביטוח 
הבריאות הציבורי גם הולך ומרחיב את הכיסוי שלו ומספק לכלל האוכלוסייה גישה רבה יותר לניצול של שירותי 
הטיפול הבריאותי. תכניות ביטוח פרטיות ממשיכות אף הן להשפיע על אנשים להרחיב את הכיסוי הרפואי שלהם 

כדי לצמצם את הנטל הכלכלי העשוי ליפול על מטופלים במקרה של תחלואה במחלות רציניות.
מוצרים  להציג  רפואי  מכשור  לחברות  משמעותיות  הזדמנויות  מספקות   NHI-ה והן  הרגולטורית  המערכת  הן 
מועתקים. הדרישות לאישור רגולטורי די ברורות בעקבות מקרים קודמים של מוצרים דומים שכבר נמצאים בשוק. 
תהליכי הבחינה מול המשרד לבטיחות מזון ותרופות )MFDS( או ארגוני הצד השלישי הרשומים המסונפים אליו 
קצרים יחסית, אורכם נע בין הודעה מיידית )סוג 1( לכמה חודשים אפילו  בנוגע למכשירים בעלי סיכון גבוה יותר 
4(. ה-NHI היא גם מערכת ‘אוהדת’: החלטה על החזר או אי-החזר הוצאות ומחיר שחל על מוצרים דומים  )סוג 
שכבר נמכרים בשוק יכולה לחול גם על מוצר חדש שנכנס באותה קטגוריה. לאחר תהליך הטיפול בניירת מול 
סוכנות החזר ההוצאות של הממשלה, שנמשך כמה חודשים, מוצר חדש זוכה להכרה רשמית המוכרזת ציבורית 

על ידי הממשלה.

על פי הצפי המשוער, המדינה תציע אקלים עסקי נוח יותר לתעשיות טיפול בריאותי לרבות חברות מכשור רפואי. 
היות שצמיחתה של תעשיית המכשור הרפואי היא קריטית לצמיחה הכלכלית הכוללת של המדינה, הממשלה 
נתונה תחת לחץ הולך וגובר לפתוח הזדמנויות רבות יותר בפני חברות מכשור רפואי באמצעות הפחתה של רמת 

הרגולציה הממשלתית.

“בריאות סלולרית - Mobile health“ היא אחד התחומים שבהם תעשיית המכשור הרפואי רואה פוטנציאל אדיר 
בעולם.  הגבוהה  היא  בקוריאה   )IT( מידע  טכנולוגיות  תשתיות  של  התחכום  רמת  בעתיד.  עסקיות  להזדמנויות 
הכלכלית  הצמיחה  המשך  לטובת  הזה  היתרון  את  למנף  מנת  על  במהירות  פועלים  העסקי  והמגזר  הממשלה 
בעתיד. במיוחד יש לציין שההשקה הרשמית של שילוב טיפול בריאותי דרך המובייל צפויה לתת תנופה גדולה 
לתעשיית מכשור עד כדי קפיצה קוונטית. ואולם המסגרת המשפטית של מערכת הבריאות הנוכחית מונעת את 
האפשרות לספק שירותי טיפול בריאותי מקוונים מרחוק. למעט כמה יוצאים מן הכלל על המטופלים להתייצב 
פיזית בפני הרופאים לפני שיוכלו לקבל מרשמים. מצד אחד, הממשלה דנה עם בעלי עניין באפשרות להרשות 
שירותי טיפול בריאותי מקוונים באמצעות חקיקה חדשה. מצד אחר, הממשלה מנהלת תכניות פיילוט בקנה מידה 
מצומצם הכוללות ניסויים באזורים גאוגרפיים מרוחקים כגון איים. לעת עתה הממשלה נתקלת בהתנגדות עזה 
על בתי החולים  יותר  רב  חולים  עומס  ולהיווצרות  לאיכות של שירותי הטיפול הבריאותי  רופאים החרדים  מצד 

הגדולים.



28

12. איומים
מערכת ה-NHI מציבה בפני תעשיית המכשור הן הזדמנויות והן איומים. הדבר דומה למשחק של ‘הכול או לא 
כלום’: ברגע שמוצר או שירות זוכה לסביבת עסקים סבירה בתוך מערכת ה-NHI, ללא קשר להחזר הוצאות או בלי 
החזר הוצאות, הסבירות להצליח גבוהה יותר. במקרה ההפוך, לעומת זאת, יש סיכוי סביר שייכשל. על כן חשוב 
התהליכים  ואת  הרגולטוריים  האישורים  כללי  את  מועד  מבעוד  ולהבין  ללמוד  הרפואי  המכשור  לחברות  ביותר 
של החזר ההוצאות ולהכין תכניות אסטרטגיות כדי לצלוח את התהליכים הסבוכים, גוזלי הזמן, ולעתים גם בלתי 

צפויים ביותר.

הורדת עלויות של החזר ההוצאות שנקטה הממשלה במהלך השנים האחרונות מציגה איומים גדולים על המגזרים 
המושפעים. עקב ‘אתחול’ מוצרים למחיר אחיד על פי קבוצה בהתבסס על עלויות ייצור או יבוא, מוצרים מיובאים 

נענשו על ידי קביעת מחיר ייצור נמוך יותר של מוצרים מייצור מקומי.

הערכת טכנולוגיה רפואית )HTA( מציבה את המשוכה הגבוהה ביותר בפני מכשיר רפואי מסוג חדש. הרגולציה 
חל  אינו  קיים  החלטה  קוד  שאף  חדש,  שירות  או  חדש  רפואי  הליך  הרופאים  בפני  המציג  כזה,  שמוצר  דורשת 
עליהם, יעבור תהליך של HTA יחד עם NECA, בנוסף לאישורים הרגולטוריים הדרושים מ-MFDA. חברות מכשור 
אינן יכולות להמשיך להגיש בקשה להחזר הוצאות כל עוד לא עברו HTA. במילים אחרות, חברת מכשור רפואי 
 .MFDS-אפילו אם קיבלה אישור רגולטורי מה ,HTA-אינה יכולה למכור מוצר מבלי להשלים את התהליך מול ה
החלק הקשה ביותר של ה-HTA הוא הראיות הקליניות. ה-HTA סוקר דו”חות של מחקרים קליניים שבהם נעשה 
שימוש במוצר ומבצע הערכה כדי להיווכח אם העדות הקלינית תומכת באופן סביר בבטיחות ובאפקטיביות של 
הטכנולוגיה הרפואית של המוצר המוצע. לדעת מפתחי מכשירים, ה-HTA נחשב לשלב הקשה ביותר בתהליכי 
הכניסה לשוק בשל רמת הדרישות הגבוהה הכרוכה בעדות הקלינית, שכן נדרשות שנים אחדות כדי להשיג ראיות 

קליניות המדווחות בכתב עת מקצועי.

שלב ה-HTA מאתגר גם במונחים של משך זמן של תהליך הבחינה מול NECA. משך הזמן של תהליך הבחינה 
יום לאבחון חוץ-גופי, בהתאמה. מכיוון שה-HTA כפוף  יום לטכנולוגיות רגילות ו-140   280 HTA הנו  הרשמי של 
לאישור MFDS בנוגע למוצרי מכשור רפואי, אישור מוצרים חדשניים ייארך ל-HTA כמה חודשים נוספים לאחר 
 ,”HTA-2016 הממשלה הציגה תהליך חדש שנקרא “תהליך משולב של אישור רגולטורי ו שלב ה-MFDS. ביולי 
 .HTA-המאפשר למכשירים רפואיים העונים על קריטריונים מסוימים להתקדם בו-זמנית לקראת אישור רגולטורי ו

מסלול חדש זה צפוי לסייע לכניסה מהירה יותר של מוצרים חדשניים לשוק לעומת העבר.
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אישורים רגולטוריים
1. רשויות מוסמכות

זה  חוק  ל’חוק המכשור הרפואי’. בכפוף לסמכות השיפוטית של  לרגולציה בהתאם  רפואיים כפופים  מכשירים 
הדרישות בנוגע למכשירים רפואיים נובעות מכמה סוגים של תקנות. להלן רשימה של התקנות והחוקים העיקריים:

חוק המכשור הרפואי  •
צו האכיפה למכשור רפואי  •

תקנות ליישום מכשור רפואי  •
תקנה לקבוצות מכשור רפואי וסיווג בהתאם לקבוצה  •
תקנה לאישור, הודעה, בחינה ועוד של מכשור רפואי  •

תקנים לייצור וניהול איכות של מכשור רפואי  •
תקנה לתכנית מחקר קליני על מכשירים רפואיים  •

תקנה לציון מכשירים רפואיים הכפופים למעקב  •
תקנה לבחינה מחודשת של מכשור רפואי  •

תקנה להערכה מחודשת של מכשור רפואי  •
תקנה לניהול מידע בטיחותי על מכשור רפואי, כגון אירוע חריג  •

www.law.go.kr/eng/engMain.do :התרגום לאנגלית של חלק מתקנות אלה מופיע באתר

לנהוג בארצות  דומה  די  לרגולציה כמכשירים רפואיים מנוסחת בצורה  כללי הגדרת המוצרים הכפופים  באופן 
לרגולציה  הנתונים  המוצרים  כל  המקרים  ברוב  לכך  אי  אחרות.  ובמדינות   )EU( האירופי  ב-איחוד  הברית, 
מוצרים  ישנם  ואולם  בקוריאה.  גם  רפואיים  כמכשירים  לרגולציה  נתונים  אחרות,  במדינות  רפואיים  כמכשירים 
קשור  הדבר  לתרופות.  נחשבים  הם  בקוריאה  אך  אחרות,  במדינות  רפואיים  כמכשירים  לרגולציה  הנתונים 
‘החוק  לרגולציה תחת  נתונים  היו  רפואיים  בקוריאה: בעבר מכשירים  על המכשור הרפואי  לתולדות הרגולציה 
2003. חלק מהמוצרים כבר  ‘חוק המכשור הרפואי’ בשנת  לענייני תרופות’, עד שהאספה הלאומית חוקקה את 
היו, מהסיבות ההיסטוריות הללו, נתונים לרגולציה של התרופות, והם נותרו ללא שינוי גם לאחר חקיקת רגולציה 

חדשה בנוגע למכשור רפואי. על כן יש להכין מוצרים מתוצרת זרה להגשה בקטגוריה הזאת כתרופה.

הרפואי.  המכשור  בתחום  לרגולציה  האחראי  הממשלתי  המשרד  הנו   )MFDS( ותרופות  מזון  לבטיחות  המשרד 
משרדו הראשי ממוקם בפארק למדעי החיים שבעיר אוסונג, מחוז צ’ונג-צ’יונג-בוק-דו, כ-120 ק”מ דרומית לסיאול, 
 MFDS-ומשרדים אזוריים שלו נמצאים בשש ערים אחרות לרבות סיאול, אינצ’און, דאג’ון, דאגו, בוסאן וגוואנגג’ו. ל
יש גם סוכנות הכפופה לו הקרויה ‘המכון הלאומי לבטיחות מזון ותרופות’ )NIFDS( העוסק בחקר מדיניות ובבחינה 

טכנית של בקשות לאישורים טרום-שיווקיים.

ל’לשכת בטיחות המכשור הרפואי’ של ה-MFDS יש אחריות כוללת לרגולציה על מכשירים. אחריותה מתחלקת 
לפעילות של שלוש חטיבות על פי תחומים כלהלן:

‘החטיבה למדיניות מכשור רפואי’ היא סוג של מגדל פיקוח על כל המדיניות והתקנות, בעיקר בנוגע לדרישות   •
ועניינים הקשורים לטרום-שיווק. היא יוזמת ומתאמת עם חטיבות אחרות יצירת תקנות ושינויים ככל הנדרש.

מכירות,  לקידום  תוויות  סימון  כגון  פוסט-שיווקיות,  פיקוח  לפעולות  אחראית  רפואי’  מכשור  ניהול  ‘חטיבת   •
פשיטות והשמדה של מוצרים שאינם עומדים בתקנים וכדומה.
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‘חטיבת הערכת בטיחות מכשור רפואי’ מפקחת על ניהול הבטיחות של מכשירים רפואיים בשווקים, כגון דיווח   •
על אירועים חריגים, בחינה מחדש, הערכה מחדש ועוד.

ה-MFDS פועל יחד עם ה-NIFDS באשר לסקירת בקשות טרום-שיווקיות באמצעות חמישה משרדים שונים על 
פי התמחות במוצר:

חטיבת מכשור לב וכלי דם
חטיבת מכשור אורתופדי ושיקומי
חטיבת מכשור פה ומערכת עיכול

חטיבת מכשור היי-טק
כוח משימה לאבחון חוץ-גופי

 NIFDS-וה MFDS-איור 5: מבנה משרדי ה

2. תנאים להקמת עסק למכשור רפואי
חברה המעוניינת להקים עסק למכשור רפואי בקוריאה צריכה להיות ישות עסקית שהוקמה על פי החוק הקוריאני. 
במילים אחרות, יצרנים זרים אינם יכולים להגיש בקשות לרישוי עסק של מכשירים רפואיים או לאישור מוצרים 

ישירות לממשלה. לצורך קבלת רישיונות חברה נדרשת לעמוד בשלושה תנאים:
להיות יצרן מכשירים רפואיים / בעל רישיון עסק ליבואן  •

)KGMP( ’הסמכה ל’ניהול מערכת איכות למכשור רפואי’ הקרויה ‘נוהגי ייצור טובים קוריאניים  •
אישור או הסמכה או הודעה על מוצר מכשור רפואי  •

Ministry of Food & Drug 
Safety (MFDS)

National Institute of Food & Drug 
Safety Evaluation (NIFDS)

Medical Device Evaluation Dept.DivisionMedical Device Safety 
Bureau

Cardiovascular Device DivisionDivisionMedical Device Policy 
Division

Orthopedic & Rehabilitation 
Device Division

Medical Device Management 
Division

Oral & Digestive Device DivisionMedical Device Quality 
DivisionMedical

High-Tech Device DivisionMedical

In-Vitro Diagnostics Division
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א. רישיון עסק למכשור רפואי
יבוא, הפצה, השכרה או תיקון( נדרשת  )ייצור,  חברה העוסקת בציוד רפואי באחד מהתחומים המפורטים להלן 

להשיג רישיון עסק שיעמוד בתנאים האלה: 
הייצור, היבוא או ההפצה של מוצר המכשור הראשון  על החברה להשלים את קבלת הרישיון לפני תחילת   •

שלה.
משהושג הרישיון, הוא טוב לכלל פעילות הארגון. לצורך רישום על החברה להצטייד במסמכים האלה:  •

הצהרת בריאות של הנציג החוקי של החברה  .1  
רישיון למוצר אחד לפחות של מכשיר רפואי  .2  

מנהל במשרה מלאה למערכת ניהול איכות של המכשיר הרפואי  .3  

)KGMP( ’ב. הסמכה ל’נוהגי ייצור טובים קוריאניים
מכל יצרני המכשור הקוריאנים והזרים נדרשת הסמכה לעמידה בתקני ניהול של מערכת איכות או בתקן ‘נוהגי 
מוסמכת  להיות  חברה  על  מכשירים.  של  קטגוריות   27 יש   MFDS-ל כך  לשם   .)KGMP( קוריאניים’  טובים  ייצור 
אישורים  לקבל  החברה  על  המבוקשת.  לקטגוריה  השייך  למוצר  אישור  לקבלת  כתנאי  הרלוונטית  לקטגוריה 
ויש  שנים,  לשלוש  תקפה  ההסמכה  עוסקת.  היא  שבהם  למוצרים  בהתאם  הרלוונטיות  הקטגוריות  לכל  כנדרש 

לחדש אותה כל שלוש שנים. 

לצורך הסמכת KGMP ה-MFDS או ארגוני צד שלישי עורכים ביקורת על מערכות האיכות של יצרני המכשירים 
במפעל שלהם. ההסמכה ליצרן המכשור הזר ניתנת במשולב עם החזקת רישיונות ליבוא מוצרים על ידי היבואן 
הקוריאני. אם מחזיק הרישיון הקוריאני עובר לחברה חדשה, על היבואן החדש להשיג בעצמו ובשמו KGMP חדש 
עבור היצרן. אם ליצרן זר יש כמה יבואנים בקוריאה, על כל יבואן לקבל הסמכת KGMP בנפרד. כשחברה קוריאנית 
מייבאת מוצרי מכשור ממגוון חברות, ביקורת נערכת רק אצל יצרן זר אחד במפעלו; שאר החברות נדרשות להציג 
מסמכים מסוימים על אודות מערכת ניהול האיכות שלהם לצורך סקירת מסמכים. באופן כללי ובסבירות הגבוהה 
ביותר היצרן הזר שייבחר לעריכת ביקורת במפעלו הוא לרוב היצרן שמספק את המוצר שדורש רמת אישורים 

מורכבת )Highest Class( ביותר. 

ג. אישור או הסמכה או הודעה על מוצר מכשור רפואי
1. מסלולי טרום-שיווק

ה-MFDS מסווג מכשירים רפואיים על פי ארבע דרגות בהתאם לרמת הסיכון הפוטנציאלי בחשיפה של גוף האדם 
למכשיר. רמת הסיכון מוערכת על ידי הרשות הרגולטורית תוך התחשבות במשך זמן המגע של המכשיר עם גוף 
האדם, רמת הפולשנות, אספקת תרופה או אנרגיה לגוף והשפעות ביולוגיות. ברוב המקרים הסיווגים הקוריאנים 

.)EU( תואמים סיווגים באיחוד האירופי

רמת הסיכון האפשרי לגוף האדםקטגוריה

אין כמעט סיכון אפשרי1

רמה נמוכה של סיכון אפשרי2

רמה בינונית של סיכון אפשרי3

רמה גבוהה של סיכון אפשרי4
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המערכת הרגולטורית מציעה מסלולים אחדים לשחרור טרום-שיווק בהתאם לסיווג, לרמת החדשנות ולזמינות 
6 מדגים מסלולי טרום-שיווק לקבוצות סיווג ומוצר שונות. באופן  התקנים למוצרים המוגמרים. התרשים באיור 
כללי ה-MFDS סוקר את ה”מסמכים הטכניים” )TD( של מכשירי סוג 3 וסוג 4 ומנפיק רישיונות מוצר לאחר מכן. 
 ,2 סוג  מכשירי  למרבית  באשר  קליני.  מחקר  דו”ח  נדרש  שעבורם  מסוימים   2 סוג  מכשירי  גם  מסווג   MFDS-ה
ארגוני צד שלישי עורכים את סקירת ה-TD, ו’המרכז לסיוע במידע וטכנולוגיה של מכשור רפואי’ )MDITAC( מוציא 
רישיון למוצר. לגבי מרבית מכשירי סוג 1, חוץ ממכשירים סטריליים או מכשירי מדידה, MDITAC מפעילה מערכת 

אלקטרונית שבה חברות מציגות ישירות מידע על מוצרים.

איור 6: מסלולים רגולטוריים טרום-שיווקיים

Class 1

Announced Equivalent 
product

Product Certification

E-listing to MFDS 
Database

Equivalent or Improved 
Product Product Certification

Submission of 
test report

Technical Document with 
Clinical DataClass

Product Approval

TD

TD

Novel Product Product Approval

TD

Technical Document 
without Clinical 
DataTechnical

Product Approval

TD

Class 2

Class 3, 4
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2. זמני סקירה
התקנות מציינות את פרק הזמן )ימים( המרבי המוקצב לרשויות הרגולציה כדי לבחון את בקשות טרום-השיווק. 
ה-MFDS או ארגוני צד שלישי נדרשים להשלים בחינת בקשה בתוך לוחות זמנים כמצוין בטבלה 11. לעת עתה 
ברגע שהסוכנות  נעצר  לבדו: שעון הבחינה   MFDS-ה לבוחן  הימים שנדרשו  את מספר  כוללים  הזמנים  לוחות 
מוציאה מכתב בקשה למידע נוסף. הבחינה נערכת בדרך כלל באמצעות שני מחזורים של שאלות ותשובות בין 
ניתן לקבל הארכה של לוח הזמנים באמצעות מילוי בקשה, אם תשובות מספקות אינן  הבוחן למגיש הבקשה. 
מוכנות בתוך לוח זמנים נתון. באופן כללי תהליכי האישור הטרום-שיווקיים יכולים להימשך מכמה חודשים עד 

שנה לערך על פי מורכבות הדרישות ורמת המיומנות של איש המקצוע האמון על הרגולציה.

טבלה 11: זמני בחינה רשמיים למסמכים טכניים של בקשות טרום-שיווק של מכשור רפואי

סקירת הגוף הבוחןקטגוריהסיווג
המסמך 

)TD( הטכני

רישיון 
מוצר

סך הכול לוחות סך הכול
זמנים לרבות 
הכנת החברה

סיווג 1
כל מכשירי סוג 1, מלבד 

מכשירים סטריליים, מכשירי 
מדידה

1-2 חודשים0 ימיםלא ישיםלא ישיםללא בחינה

סיווג 2

מעבדות מוצר שווה ערך מוכרז
בחינה

חודשיים10 ימים10 ימיםלא ישים

3-5 חודשים35 ימים10 ימים25 ימיםצד שלישימוצר שווה ערך או משופר

9-12 חודשים80 ימים10 ימים70 ימיםMFDSמוצר חדשני

סיווג 
2,3,4

9-12 חודשים65 ימים10 ימים55 ימיםMFDSפטור מסקירת מחקר קליני

9-12 חודשים80 ימים10 ימים70 ימיםMFDSסקירת מחקר קליני חובה

3. עמלות
עלות העמלות על הבקשות משתנה בהתאם לסוג ההגשה. באופן כללי ה-MFDS גובה סכומים מינימליים של 
עמלות על התהליכים המנוהלים ישירות על ידי MFDS, כגון דיווח סוג 1, חלק מבקשות סוג 2 וכל הבקשות מסוג 3 
וסוג 4. לעת עתה על התהליכים המוצאים לארגוני צד שלישי במיקור חוץ, כגון הסמכה של מכשירי סוג 2, העמלות 

נגבות כדי לכסות את עלות הבחינה.
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טבלה 12: עמלות על בקשות לתהליכים רגולטוריים

סקירת מסמכים טכניים הגוף הבוחןקטגוריות של בקשותסיווג
)TD( ודמי רישיון 

)וון קוריאני(

הערות

כל מכשירי סוג 1, מלבד סיווג 1
מכשירים סטריליים, מכשירי 

מדידה

MFDS35,000

42,000מעבדות בחינהמוצר שווה ערך מוכרזסיווג 2

העמלות 790,000-2,100,000ארגוני צד שלישימוצר שווה ערך או משופר
משתנות בין 
ארגוני הצד 

השלישי

MFDS402,000מוצר חדשניסיווג 3,4

MFDS195,000פטור מסקירת מחקר קליני

MFDS402,000סקירת מחקר קליני חובה

4. שלבי המפתח לרישום מכשיר רפואי
שלב 1. סיווג המכשיר

ל-MFDS יש רשימה של למעלה מ-2,500 קבוצות מכשירים, וכל מכשיר משויך לסיווג מוגדר מראש. רשימה מלאה 
לקיבוץ מכשירים  ‘תקנה  MFDS שכותרתה  זמינה בתקנת  ידי הרגולטור כמכשירים  על  מוצרים המוגדרים  של 
רפואיים וסיווג על פי קבוצה’. ניתן להגיע לתקנה באמצעות קישור זה )בקוריאנית בלבד(. על החברות קודם כול 
לבודד את קבוצת המכשירים שאליה שייך המוצר לצורך שחרור טרום-שיווק. אם קבוצת מכשירים אינה זמינה 

מתוך הרשימה, חברות יכולות להגיש ל-MFDS שאילתא כתובה ובה בקשה לשיוך לקבוצת מוצרים וסיווג.

 )TD( שלב 2. זיהוי של היקף המידע הנדרש לבחינת מסמכים טכניים
ה-MFDS קובע את המידע הנדרש עבור מוצר ספציפי בהתבסס על מידת השונות שלו ממוצרים דומים, שאושרו 
קודם לכן על ידי הסוכנות. ככל שההבדל יסודי יותר, כך נדרש מידע משמעותי יותר. ה-MFDS משייך מוצר המוגש 
לשחרור טרום-שיווק לאחת משלוש הקטגוריות בהתאם לאופי ההבדלים שהוא מציג לעומת המוצרים הדומים 

ביותר )‘קומפרטור’ / ‘משווה’(, שאושרו קודם לכן על ידי הסוכנות:
מוצר חדשני - אינו שווה ערך ל”משווה” בעיקר מן ההיבטים של השימוש המיועד, עקרון הפעולה וחומרי  הגלם;  •

מוצר משופר - זהה ל’משווה’ מבחינת השימוש המיועד, עקרונות הפעולה וחומרי הגלם, אך אינו שווה מבחינת   •
הביצועים, תקני הבדיקה ושיטות השימוש;

מוצר שווה - שווה ל”משווה” מבחינת השימוש המיועד, עקרונות הפעולה, חומרי הגלם, ביצועים, תקני בדיקה   •
ושיטות השימוש;

מוצר שווה ערך מוכרז - מוצר השייך לרשימת קבוצות של מוצרים ומפרטיהם הסטנדרטיים שהוכרזו על ידי   •
ה-MFDS כמוצר שווה ערך.
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המידע על אודות היקף הדרישות לגבי מסמך טכני )TD( של מוצר זמין על פי תקנת ה-MFDS שכותרתה ‘תקנה 
לאישור, הודעה ובחינת מכשיר רפואי’, טבלה 7, מופיעה בקישור זה. המידע מציג סדרה של מטריצות המציינות 
סוגי מידע הנחוצים או שאינם נחוצים ל-TD על פי קטגוריית מוצר. בעזרת מטריצה כזאת חברות יכולות לצמצם 

את היקף המידע שהנו ספציפי למוצר מכשור רפואי.

)TD( שלב 3. הכנת מסמך טכני
החברות מכינות בקשת TD בטופס הקרוי ‘בקשה לבחינת מסמך טכני’, טופס מס’ 8 )ראו לינק לאתר, בקוריאנית 
מסמכי  הוציאה   MFDS-ה הקוריאנית.  בשפה  הבקשה  את  להכין  יש  האחראי.  לארגון  אותו  מגישות  והן  בלבד(, 

הדרכה רבים )בקוריאנית( המסבירים כיצד יש להכין TD באופן כללי או בהתאם לסוג המוצר. 

:TD להלן פריטי המידע הנדרשים לבקשת
מידע על אודות היצרן, מפעל היצרן והיבואן  •

שם המוצר ומספר הדגם  •
צורה, מבנה ומידות  •

חומרי גלם או רכיבים וכמויות התכולה  •
תהליך הייצור  •

עיקור  •
ביצועים ותכלית השימוש  •

כיצד יש להשתמש  •
אמצעי זהירות  •
יחידות אריזה  •

תנאי אחסון ותקופת התוקף  •
סימון  •

תקני בדיקה  •

למכשיר מסוג 4 נדרשת אריזה נוספת לתיק מסמכים הקרוי ‘סיכום תיעוד טכני’ )STED(. פריטי המידע הנדרשים 
עבור ה-STED מפורטים בטבלה 13.
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STED טבלה 13: תוכן העניינים של

1.1 יישום לבחינה1. יישום

1.2 תרשים השוואה עם מוצרים שכבר אושרו

2.1 תוכן הענייניםSTED .2 )סיכום תיעוד טכני(

2.2 תיאורי המכשירים ומפרטי המוצרים

2.3 סימון )תוויות(

2.4 מידע על תכנון וייצור

 )EP( 2.5 רשימת תיוג של העקרונות הבסיסיים

2.6 סיכום ניתוח וניהול סיכונים

2.7 סיכום אימות ותיקוף המוצר

3.1 תוכן העניינים3. מסמכים מצורפים

3.2 תהליכי הייצור

3.3 דו"ח ניתוח סיכונים

3.4 אימות ותיקוף המוצרים

3.5 סימוכין

הבקשות תוגשנה למערכת ההגשה האלקטרונית של ה-MFDS (https://emed.mfds.go.kr/). בנוגע למכשירים 
כדי  זאת  היצרנים כחלק מחבילת הבקשה.  ידי  על  להגיש מסמכים מקוריים מסוימים המסופקים  יש  מיובאים, 
ליידע את גופי הבחינה שמידע חשוב על אודות המוצר מקורו ביצרנים הזרים ואינו מסופק על פי שיקול הדעת של 

היבואנים.

שלב 4. קבלת תעודת אישור
אחרי שה-MFDS או ה-MDITAC משלימים בחינה, מערכת ההגשה האלקטרונית מפיקה תעודת רישיון למוצר. 

חברות צריכות לשלם בעבור התעודה דרך המערכת הממוחשבת ויכולות להדפיס את האישור ולהשתמש בו. 
ישנם שני סוגי רישיון: )1( רישיון לייצור מוצר, )2( רישיון ליבוא מוצר. שני הרישיונות ניתנים לישות עסקית הרשומה 

בקוריאה.
לרישיון המוצר אין תאריך תפוגה, ועל כן אין צורך לחדשו חידוש תקופתי. יש לעדכנו, אם נעשים שינויים במוצר.

5. בדיקות במעבדות מקומיות
 .MFDS מקבל דו”חות בדיקה הנערכים במדינה זרה, אם הבדיקה נערכה בהתאם לתקנים המקובלים על MFDS-ה
אין רשימה מלאה של התקנים המוכרים על ידי ה-MFDS. במקום זאת ה- MFDS שחרר )באתר בקוריאנית( הנחיות 
בחינה על פי סוג המוצר, והמסמכים הללו מספקים מידע מפורט על אודות התקנים החלים על בחינות TD. באופן 
כללי, ה-MFDS מקבל תקנים בינלאומיים המיוחסים בתכיפות למכשירים רפואיים, כגון ISO/EN ,IEC ,ASTM ועוד. 
תקן FDA האמריקני המוכר הנו מקור טוב למידע במקרים שאין הנחיה כתובה זמינה מה-MFDS למוצר מסוים. 

ה-MFDS מקבל את מרבית התקנים המוכרים על ידי הסוכנות הרגולטורית למכשירים של ארצות הברית.
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המידע המסופק על ידי דו”חות בדיקה זרים כאלה חשוב אף הוא. לדוגמה, דו”חות בדיקה זרים בנושא בטיחות 
בחשמל או EMI יש להכין בצורה של סֵכמת CB. דו”חות של בדיקות בטיחות ביולוגיות צריכים לציין שהבדיקות 
נערכו  כשהבדיקות  גם  מקובלות  זרים  יצרנים  ידי  על  הנערכות  ביצועים  בדיקות  על  דו”חות   .GLP כנגד  נערכו 

.ISO 13485 במסגרת של מערכת ניהול איכות, כגון

ניסויים בקוריאה, אם דו”חות הבדיקה הזרים אינם מספקים די  מעבדות בדיקה מקומיות זמינות לצורך עריכת 
מידע לבחינה. על בדיקות מקומיות להיערך במעבדות הרשומות ב-MFDS כמעבדה לבדיקת מכשירים רפואיים 

)פירוט בטבלה 14 להלן(.

טבלה 14: מעבדות בדיקה עיקריות לבדיקת מכשור רפואי

מעבדותמס'

1)KTL( מעבדת הבדיקות הקוריאנית

2)KCL( מעבדות ההתאמה של קוריאה

3)KOTRIC( המכון הקוריאני לבדיקות ומחקר לתעשייה הכימית

4)KEETI( המכון הקוריאני לחשמל ובדיקות חשמליות

המכללה האוניברסיטאית יונסאי לרפואת שיניים5

המכללה האוניברסיטאית קונגהי לרפואת שיניים6

המכללה האוניברסיטאית קיונגבוק לרפואת שיניים7

המכון למחקר קליני אוניברסיטת סיאול8

המרכז להערכת איכות טכנולוגיה רפואית אוניברסיטת יונסאי9

מרכז המכשור הרפואי אוניברסיטת קונקוק10

6. מחקר קליני
ה-MFDS מקבל דו”חות של מחקרים קליניים זרים בהתאם לתנאים מסוימים. יצרנים זרים אינם צריכים לערוך 
מחקר קליני בקוריאה, אם יש להם דו”חות מחקר קליני זמינים שמקורם מחוץ לקוריאה. בין התנאים החשובים 

הללו ניתן למנות:
;)SCI( דו”ח שיצא לאור בכתב עת אקדמי הרשום באינדקס הציטוטים למדע  •

תכנית המחקר, השיטה הסטטיסטית ומידע נוסף המסופק בדו”ח אמורים להספיק למטרות הבחינה   •
של המוצר.  

עליו  דו”ח קליני,  נדרש לסוכנות  דו”חות מחקר קליני. אם  דו”חות הערכה קלינית במקום  אינו מקבל   MFDS-ה
להיות דו”ח הקשור למוצר הספציפי המועמד לאישור.

זאת ועוד, אם יצרנים זרים צריכים לערוך מחקרים קליניים במקום כלשהו בעולם, קוריאה היא מועמדת טובה 
חולים  בבתי  העובדים  רופאים  רפואיים.  במכשירים  ניסויים  לביצוע  מצוינות  תשתיות  בה  שיש  כמדינה  לכך 
לבתי  קליניים.  במחקרים  להשתתף  מאוד  ומעוניינים  חדשות  לטכנולוגיות  רבה  פתיחות  מגלים  אוניברסיטאיים 
חולים כאלה יש מערכת קיימת שבה ניתן לערוך מחקר בהתאם ל’נוהגים קליניים טובים’ )GCP(. לאנשים בקוריאה 
יש גישה חיובית כלפי מחקרים קליניים, ולכן הרשמת חולים עשויה להיות מהירה מאוד. בבתי חולים אוניברסיטאיים 
גדולים הממוקמים במחוזות סיאול או גיונג’י יש מאגרי חולים גדולים יחסית המסייעים להרשמה מוקדמת יותר של 

מושאי מחקר. קרנות המחקר לחוקרים ואתרי המחקר סבירים אף הם.
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3. תכנית אסטרטגית וטיפים שימושיים לרישום יעיל
א. סטטוס של אישור מחוץ לקוריאה

לקוריאה.  מחוץ  האישור  לסטטוס  קשר  ללא  שלו  בתקנים  העומדים  חוץ  מתוצרת  מכשירים  מאשר   MFDS-ה
יצרנים יכולים אפוא להגיש בקשות לאישור בכל עת. אם מוצר מסוים מאושר בארצות הברית או באיחוד האירופי, 
מומלץ לחברות ליידע את הבוחן באשר לסטטוס הזה. יידוע זה יסייע בידי בוחן ה-MFDS לשפר ולקדם את אישור 

המוצר המדובר בקוריאה.

ב. מפגש פנים אל פנים עם הבוחן
מפגשים פנים אל פנים הם דרך מועילה מאוד ליישב שאלות רגולטוריות. המערכת בקוריאה מציעה לתעשיית 
המכשור הרפואי גישה טובה ביותר לבוחנים. ניתן לקבוע פגישות עם בוחנים בהתראה מוקדמת של שבוע-שבועיים 
בכל נקודת זמן בתהליך; למשל, לפני הגשת בקשה או באמצע הבחינה. במיוחד בנוגע למוצרים מורכבים, פגישות 
טרם הגשה עם בוחנים אחראים מומלצות מאוד כדי לאפשר לבוחנים הזדמנות לערוך היכרות עם המוצר המועמד 
להגשה. החברות מִצדן תוכלנה לברר מבעוד מועד אילו שאלות הבוחנים עשויים לשאול לגבי המוצר ולהתייחס 
אליהן בבקשות שלהן. בעשותן כן יש ביכולתן של החברות לצמצם את זמן הבחינה הכולל באופן משמעותי. סוג 

זה של פגישת התייעצות אינו כרוכה בתשלום.

ג. מענה מתוך כבוד לשאלות הבוחנים
באופן כללי בוחני המכשירים בקוריאה פתוחים למידע ולטכנולוגיה חדשים. עם זאת, הם חדורים בתחושת אחריות 
חזקה, ותפקידם להגן על בטיחות הציבור ועל המשתמש העתידי במכשיר באמצעות בחינת הבקשות. הבוחנים 
שואפים, אם כן, להיצמד לקריטריונים לבחינה המסופקים על ידי מסמכי ההנחיה הרלוונטיים. כשמתגלים פערים 
אצל חברות מבחינת הדרישות מול הבוחנים, כמו, למשל, אם הבוחנים מבקשים מסמכים מסוימים והמסמכים 
הללו אינם זמינים, יש להסביר את המצב בנימוס ולשאול את הבוחנים לנקודת מבטם ומדוע נדרש להם המידע 
מענה  לתת  כדי  חלופיות  דרכים  על  לחשוב  יש  כזה  במצב  מסוימת.  לדרישה  סיבות  להם  להיות  אמורות  הזה. 

לדאגותיהם בנוגע למוצר הנדון.

ד. העסקת יועצים מנוסים בנושאים הרגולטוריים
כמו בכל מדינה אחרת, תיעוד טוב של בקשה הוא תנאי בסיסי להצליח בבחינה ולקבל את האישורים הנדרשים. 
דבר חשוב לא פחות הוא ניהול התקשורת בזמן אמת במהלך הבחינה. כדי לשלב את המיומנויות החיוניות הללו 
בפרויקט החשוב, כדאי להעסיק אנשי מקצוע מנוסים בנושאים הרגולטוריים לצורך ההגשה. במיוחד לגבי מוצרים 
חדשניים, מיומנויות היועץ בגיבוש אסטרטגיות רגולטוריות ויצירת מערכות יחסים אמינות עם הבוחנים האחראים 
הן קריטיות, כיוון שאין זה סביר של-MFDS יהיו קריטריונים לבחינת מוצר כזה. החברות פועלות מול הבוחנים תוך 
יצירה וסיכום משותפים של הסטנדרטים לבחינה. העלאת נושאים שבמחלוקת לסמכות בדרג גבוה יותר חשובה 

אף היא כדי לאפשר לחברות להתקדם בצורה נאותה.
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החזר הוצאות
1. סקירה כללית של מערכת להחזר ההוצאות על מכשור

בנפרד:  הוצאות  החזר  של  מחירונים  של  סוגים  שלושה   MOHW-ה בידי  יש  הציבורית   NHI-ה מערכת  תחת 
)1( מחירון שירותים; )2( מחירון חומרים טיפוליים; )3( מחירון תרופות. לגבי מכשירים, המחירים שהוכרזו על ידי 

הממשלה פירושם החזרי הוצאות מרביים לספקי הטיפולים הבריאותיים.

איור 7: שלושה סוגים של מחירונים של החזר הוצאות

ספקי הטיפולים מקזזים את עלויות המכשירים הרפואיים באמצעות אחד משני פריטי ההוצאה המזוכים בהחזר 
:NHI-הוצאות על ידי ה

עלות חומרים טיפוליים  •
עלות שירות )הליכים(  •

 NHI המונח חומרים טיפוליים מתייחס למכשירים טיפוליים, חד-פעמיים או מכשירים להשתלה המכוסים על ידי
כעלות מוצר. אישורים של מוצרי חומרים טיפוליים מוכרזים על ידי MOHW מותג אחרי מותג על פי הסדר ורשומים 
 .HIRA-או ל MOHW-במחירון של החזר הוצאות. לצורך רישום, חברות מכשירים מגישות בקשות להחזר הוצאות ל
העלות של ציוד הוני או חומרים מתכלים לא יקרים מגולמת במחיר השירות של ההליך שבו נדרש הציוד. מחיר 
השירות כולל לא רק את עלויות המכשירים הרפואיים אלא גם את כל העלויות האחרות של הטיפול בחולים על 
וצוותים תומכים, פחת של מתקנים, עלות של אחזקת המחלקות  כגון שכר הצוותים הרפואיים  חולים,  ידי בתי 
ועוד. הגשת בקשה לסבסוד של מחירי שירות היא באחריות הספק של טיפולי הבריאות. לכן כשחברת ציוד רפואי 

Reimbursement 
Price List

Service Fee Therapeutic Material 
Price

Drug Price

•	MOHW	announces	
reimbursed drugs only

•	Unlisted	drugs	are	not	
reimbursed. 

•	Announced	prices	mean	
the maximum amounts 
reimbursed by government.

•	Hospitals	must	request	
reimbursement of the 
actual amount they have 
paid for the device (Actual 
Transaction Price).

•	MOHW	announces	
both reimbursed and 
unreimbursed devices.

•	Unreimbursed	devices	must	
be announced by MOHW in 
order for hospitals to charge 
patients a fee for device.

•	Announced	prices	mean	
the maximum amounts 
reimbursed by government.

•	Hospitals	must	request	
reimbursement of the 
actual amount they have 
paid for the device (Actual 
Transaction Price).

•	MOHW	announces	fees	
for both reimbursed and 
unreimbursed services.

•	Unreimbursed	services	must	
be announced by MOHW in 
order for hospitals to charge 
patients a fee for service.
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רוצה שיכירו בהחזר הוצאות של המוצר ושל השירות הנדרש הכרוך בו, היא צריכה לפעול יחד עם ספק טיפולי 
הבריאות, כמו לדוגמה בית חולים, ולהגיש בקשה תחת שם הבית חולים. 

להחזר  מקום  היה  כי  שנראה  אף  סורבה,  טיפוליים  כחומרים  עליהם  הוצאות  להחזר  שהבקשה  מוצרים  ישנם 
הוצאות. במוצרים המכונים ‘מוצרים ללא חיוב נפרד’ או ‘מוצרים שנקבעו ככוללים מחיר שירות’ ניתן להשתמש 

בטיפול בחולים, אך אין לחייב עבורם תשלום נוסף, לא מהחולים ולא מהממשלה.

NHI איור 8: קטגוריות של מוצרים במערכת התשלומים של

לפי נתוני 1 במארס 2016 סך כול של למעלה מ-22,500 מכשירים נרשמו כחומרים טיפוליים. בנוסף לכך, כ-3,200 
מכשירים סורבו להחזר הוצאות, ונקבע בִגנם חיוב מלא לחולים. כ-530 מכשירים נרשמו ברשימת ה’מוצרים ללא 

חיוב נפרד’.

NHI טבלה 15: מספר מוצרי מכשור המכוסים על ידי

החזר הוצאות או תיאורים
%מספר המוצריםאי-החזר הוצאות

עלות נפרדת
22,55988%החזר הוצאות

3,27112%אי-החזר הוצאות

25,830100%סיכום ביניים של מוצרים בחיוב נפרד

530מוצרים ללא חיוב נפרד

מוצר לחיוב בנפרדהחזר הוצאות

Therapeutic 
MaterialsMedical Device Reimbursement

Nun-reimbursement

אי-החזר הוצאות

Products for 
Separate Charge

Products for No 
Separate Charge

ציוד רפואי
)מוצרים הוניים(

מכשיר לשימוש ביתי

מוצר לחיוב שלא 
בנפרד

מכשיר רפואי חומרים טיפוליים

Medical Equipment 
(Capital Goods)

Home Use Device
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2. החזר הוצאות על חומרים טיפוליים
א. הגשה

יש להגיש בקשה לאישור של החזר הוצאות תוך  בנוגע למכשירים הזכאים להחזר הוצאות כחומרים טיפוליים 
שלושים יום מהאישור הרגולטורי. על מכשיר רפואי יש להגיש בקשה אפילו אם אין דרישה להחזר הוצאות לגביו 
מהממשלה אלא לאי-החזר הוצאות או לחיוב על חשבון החולה. המטרה היא שלמכשיר יהיה קוד אישור אי-החזר 

הוצאות.

מרגע שחברה הגישה בקשה להחזר הוצאות על מוצר בתוך לוח הזמנים האמור, אזי ללקוחות החברה, כספקי 
טיפולים בריאותיים, מוענקת הזכות על פי חוק לחייב חולים במלוא עלות המכשיר, עד שהממשלה מכריזה על 

החלטתה באופן רשמי. 

ב. אפשרויות תמחור
MOHW / HIRA קובעים את מחיר המוצר החדש בהתבסס על הניתוח ההשוואתי של מאפיינים ותועלות המוצר 

החדש לעומת מחיר מוצרים דומים שכבר רשומים להחזר הוצאות. אם מוצר חדש זהה באופן בסיסי למוצרים 
באותו  יתומחר  המוצר  אזי  ועוד,  מראה  קליניים,  ערכים  שימוש,  של  במונחים  המתאימה  בקטגוריה  הרשומים 

הסכום כמו המוצרים הקיימים )‘מחיר סטנדרטי’(.
אם הבקשה למוצר חדש מוגשת במחיר גבוה יותר )‘מחיר פרמיה’(, אזי הדבר יהיה כרוך בתהליך ארוך הרבה יותר 
הקרוי ‘אומדן ערך’. ל’אומדן ערך’ יש שני מסלולים בהתאם לסוג הראיות המוגשות על ידי יצרן המכשיר. אם המוצר 
עבר שיפורים טכניים, הוא עובר מסלול קצר יותר הקרוי ‘אומדן ערך מסלול א’. מסלול א מאפשר לאשר את המוצר 
במחיר גבוה עד 50 אחוז יותר ממחיר המוצר ה’משווה’ )‘קומפרטור’(. אם המוצר המוגש לאישור מצביע על ראיות 
של שיפור קליני, המוצר יופנה לתהליך הקרוי ‘אומדן ערך מסלול ב’. מסלול ב פותח אפשרות ל-100 אחוזי פרמיה 
הממשלה  ‘משווה’,  מוצר  לו  ואין  לגמרי,  חדשה  תפיסה  מציג  החדש  המוצר  אם  ה’משווה’.  המוצר  למחיר  מעל 

תשתמש בשיטת חישוב לתמחור המתחשבת בעלויות הטיפולים הקיימים במצב חולי דומה.

איור 9: אפשרויות למחירים של החזר הוצאות

NEW 
PRODUCT

Improved from 
existing products

Up to 100% 
Premium

Up to 50% 
Premium

Import Price 
(FOB) x 1.78

Value 
Assessment 

Track I

Value 
Assessment 

Track II

Same as existing 
productsFirst

Standard 
Price

First product to 
its category but 
no other pricing 

rationales available

Clinical 
evidence

Technical 
evidence
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איור 11: תהליך ההערכה למוצר בהתאם למחיר סטנדרטי

האחוזים הרגילים של החזר ההוצאות הממשלתי נעים בין 80 עד 95 אחוז, 20-5 אחוזים הנותרים משולמים על 
ידי החולים. הממשלה הציגה אפשרות כיסוי חדשה הקרויה ‘החזר הוצאות סלקטיבי’ כדי לאפשר כיסוי חלק גדול 
יותר מהסכום על ידי החולים. עבור מוצרים שנקבע להם ‘החזר הוצאות סלקטיבי’, חולים משלמים 50 או 80 אחוז 

מהמחירים שהוכרזו על ידי הממשלה.

ג. לוחות זמנים
לממשלה ניתנו עד 150 יום לקבל החלטה באשר ליישום הנוגע לחומרים טיפוליים. HIRA מקבל בקשה להחזר 
הוצאות מחברות המכשור ובוחן אותה באופן טכני תוך 100 ימים. הבקשה מועברת ל-MOHW לקבלת החלטה 
סופית ולפרסום הודעה פומבית תוך 50 ימים נוספים. בהתאם לרמת התמחור של המוצר המוצע, תהליך ההערכה 
נמשך פרק זמן קצר יותר או ארוך יותר. התהליכים לאישור מוצר המוגש בהתאם למחיר ‘סטנדרטי’ הם פשוטים, 
ונדרש בממוצע משך זמן של שלושה חודשים מיום הגשת הבקשה עד להכרזה על התוצאה. לצורך תמחור פרמיה 

HIRA מכנס צוות אומדן ערך מיוחד עבור המוצר, ותהליך כזה נמשך בדרך כלל  חמישה עד תשעה חודשים.

איור 10: צדדים להגשת בקשה להחזר הוצאות וזמני בחינה

Device
Company Hospital Drug

Company

Service
Fee

Decision
Application

Device
Reimburse

ment
Decision

Application

Drug
Reimburse

ment
Decision

Application

Whenever a company 
wants to pursue 
reimbursement

Within 30 days of 
regulatory approval

Within 30 days of the 
first performance of a 

case

Submit

MOHWHIRA

100 days 50 days Every
Month

Recommend
pricing and

reimbursement
scope

Public
Announcement

Device
Company

HIRA MOHW

Submit
application

Recommend pricing and a
reimbursement scope

Public
Announcement

Health Insurance Policy Deliberation 
and Arbitration Committee

Medical Device Expert 
Committee

1

2 3

4

5

6
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איור 12: תהליך ההערכה למוצר בהתאם למחיר פרמיה

ד. בעלי עניין
HIRA .1

בוחני  ביותר באישורים של החזר הוצאות למכשור.  HIRA ממלא את התפקידים החשובים  בכל מקרי הבחינה 
בוחן  כיצד משתמשים במכשיר בסביבה קלינית.  ויש להם הבנה עמוקה  סיעוד,  HIRA באים בעיקר מרקע של 

אחראי גם אוסף מידע רב ככל האפשר על המוצר המוגש ממגוון מקורות, כגון יועצים פנימיים וחיצוניים ואגודות 
אקדמיות רלוונטיות, ומנסח כמה אפשרויות תמחור לשיקול דעת של ‘ועדת ההערכה של מומחים למכשור רפואי’.

2. ועדת ההערכה של המומחים למכשור רפואי )‘ועדת המומחים’(
 HIRA ועדת המומחים’ היא בעלת התפקיד הקריטי ביותר בתהליך ההערכה. היא דנה בהמלצות המוגשות על ידי‘

.MOHW-בהתבסס על בחינת יישומים יחידים, והיא מאשרת או אינה מאשרת המלצות כאלה לצורך הפניה ל

עניין באישור של החזר הוצאות  ידי בעלי  )MDEEC( מורכבת מכ-300 מומחים המומלצים על  ‘ועדת המומחים’ 
מכשור כדלקמן:

אגודות אקדמיות המייצגות רופאים, רופאי שיניים, רופאים העוסקים ברפואת צמחי מרפא, אחיות ורוקחים  •
)NHIS( שירות ביטוח הבריאות הלאומי  •

)HIRA( שירות סקירה והערכת ביטוח הבריאות  •
קבוצות צרכנים  •

מומחים העובדים באגודות רלוונטיות או עצמאיים  •
המשרד לבטיחות מזון ותרופות  •

ארגונים אחרים  •

Device
Company

HIRAIndependent 
Review

Academic 
Society

MOHW

Submit
application

Recommend pricing and a
reimbursement scope

Public
Announcement

Health Insurance 
Policy Deliberation 

and Arbitration 
Committee

Medical Device
Expert

Committee

Treatment 
Cost Review 
Committee

Small group 
meeting

Reimbursement 
Evaluation 
Committee

1

4 6

9

10

11

3 7

8

2

Official opinion driven by the 
chairperson and director of 
reimbursement .

if reimbursement scope 
is limited

*One or more steps 
of process may not be 
applicable depending on 
product.

if recommended to selective 
reimbursement apprroval

5
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3. אגודה אקדמית
אגודות אקדמיות ממלאות תפקיד נכבד גם בתמחור פרמיות. HIRA נוהג כתהליך שגרתי להשיג הערות מאגודות 
אקדמיות רלוונטיות על החזר הוצאות כנגד אי-החזר הוצאות, על מחיר של החזר הוצאות, על היקף של החזר 

ההוצאות ועוד בהתבסס על ראיות קליניות הזמינות בנוגע למוצר המוגש.

 )HTA( ”הערכת טכנולוגיה רפואית“
על  כזה,  חדש  להליך  להתאים  שניתן  זמין  שירות  קוד  ואין  חדש,  רפואי  הליך  לרופאים  מציג  חדש  מכשיר  אם 
 HIRA-יש להגיע קודם כול ל ,HTA לפני שיוכל להמשיך להיות מוגש להחזר הוצאות. לפני HTA המכשיר לעבור את

ולקבל את החלטתה הרשמית של הסוכנות באשר לסטטוס ההליך שהמכשיר מציג כהליך חדש.
הקרוי  חדש  תהליך  לאחרונה  הציגה  הממשלה  רגולטורי:  אישור  קבלת  לאחר   HIRA-ל מוגש  להיות  יכול  מוצר 
‘אישור רגולטורי - תהליך משולב HTA’, ועל פיו מגישי מוצרים תחת קריטריונים מסוימים יוכלו לפנות ל-HTA ובו 

.MFDS-בזמן יוכלו להגיש בקשת רגולציה ל

בקשות  בוחנת  היא   .HTA-ל האחראית  הרשות  היא   )NECA( מבוסס-ראיות  פעולה  לשיתוף  הלאומית  הסוכנות 
המוגשות על ידי חברות מכשור ועורכת סקירת ספרות שיטתית לאיתור ראיות קליניות זמינות לגבי הטכנולוגיה 
הרפואית שעליה המכשיר מתבסס. לוחות הזמנים לבחינה הם 280 יום למכשירים כלליים ו-140 יום לאבחון חוץ-

גופי, בהתאמה.

איור 13: מכשירים חדשים המציגים ל-NHI תהליכים חדשים 

תחת המערכת החדשה הקרויה ‘אישור רגולטורי - תהליך משולב HTA’ שלושת היישומים הללו מוגשים בחבילה 
אחת ל-MFDS בנוגע לתהליכים בו-זמניים.

 HTA הוא המשוכה הגבוהה ביותר הניצבת בפני חברות מכשור המציגות טכנולוגיות רפואיות חדשות. בעוד HTA

דורש את הרמה הגבוהה ביותר של ראיות קליניות, למרבית חברות המכשור יש רק ראיות קליניות מוגבלות בזמן 
הצגת מכשיר חדש. הדבר מציב מכשול משמעותי בפני מסחור טכנולוגיות רפואיות חדשות בקוריאה. ממשלת 

קוריאה מגבשת מערכת חדשה שנועדה לפתור את הבעיה ולאפשר להמצאות רפואיות גישה לשוק.

Under the new system called ‘Regulatory Approval -HTA Integarted 
Process’, thesethree applications are submitted in a package to MFDS for 

simultarnous proceedings.

MFDS HIRA NECA HIRA

Regulatory
Approval

Inquiry of 
theStatus of 

ExistingTechnology
HTA

Reimbursement 
Application for a New 

Procedureand the 
Related Device
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הליכי יבוא
1. שחרור ממכס של מכשירים מיובאים

על כל המכשירים הרפואיים המיובאים לעבור דרך תהליך הדיווח טרום-שחרור של ‘האגודה הקוריאנית למכשור 
רפואי’ )KMDIA(, לפני שניתן יהיה לשחרר משלוח מהמכס. הדו”ח הקרוי ‘דו”ח טרום-מכס סטנדרטי’ נועד לאפשר 
לאגודה להעביר הסמכה אלקטרונית של מוצר על שחרור טרום-שיווק, ובכך לתת אור ירוק ליבוא המוצר. לביצוע 
יכולות להגיש בקשות. נדרש לאגודה בדרך כלל  יש מערכת מידע, שבאמצעותה חברות   KMDIA-תהליך זה ל

משך זמן של שניים-שלושה ימים להשלמת התהליך.

2. דרישות ניהול איכות מקומיות
הגוף המחזיק ברישיון היבוא לוקח אחריות מלאה על יבוא המכשירים ונחשב מול הרשויות כבעלים של המכשירים. 
היבואן אחראי לניהול של בקרת איכות )QC( מקומית לפני שיוכל למכור הלאה לגופים אחרים, כגון ביקורת קבלה 
וביקורת סופית )לפני משלוח(, סימון קוריאני כפי שאושר על ידי MFDS, תיוק ניירת הביקורת הסופית )QC( של 

היצרן למכשירים המיובאים ועוד.
QC מקומית כזאת במחסן המכשירים שלהם הרשום ב-MFDS. יש לשמור את  יבואנים נדרשים לערוך פעילות 

רשומות האיכות למשך שלוש שנים, ועליהן להיות זמינות לביקורת MFDS בכל עת.

3. שרשרת אספקה
יבואן מכשירים נדרש לשמור את מלאי המוצרים המיובאים במחסניו הרשומים ב-MFDS. באופן כללי חברות בנות 
מקומיות של יצרני מכשור רפואי גלובליים, נוהגות להוציא את ניהול שטח המחסנים שלהן ומעקב אחר ספקים 

של שירותי לוגיסטיקה לצד שלישי. ליבואנים או למפיצים 
שרשרת  מנהלים  והם  שלהם,  באתר  מחסן  יש  קטנים 

אספקה פנימית. 

4. הפצה
מודל ההפצה האופייני של מכשירים מיובאים הנו תמהיל 
מפיצים   / יבואנים  ידי  על  ועקיף  ישיר  בערוץ  מכירה  של 
יותר.  קטנות  אחרות,  בערים  משנה  למפיצי  השותפים 
משרדם  את  כלל  בדרך  מחזיקים  הלאומיים  המפיצים 
ללקוחות  ישירות  למכור  כדי  רבתי  סיאול  באזור  הראשי 
מקומיים  מפיצים  עם  עובדים  הם  אחרים  באזורים  באזור. 

הממוקמים באזורים שונים לפי הנדרש.
אזור סיאול רבתי הכולל את העיר סיאול ואת מחוז גיונגי הנו 
ואחריו  המכשור,  עסקי  של  ביותר  הגדול  הגאוגרפי  האזור 
גוואנגג’ו,  כגון בוסאן, דאגו,  גדולות אחרות,  מדורגות ערים 

ודאג’ון, בהתאמה. 
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בתי חולים אוניברסיטאיים גדולים או בתי חולים כלליים ממוקמים בחמש הערים הגדולות. המספר הכולל של המיטות 
המוצעות בבתי החולים האלה מהווה כ-60 אחוז מסך כל המיטות בבתי החולים במדינה לפי החלוקה שלהלן: 

סיאול וגיונגי )כ-33%(  •
בוסאן )כ-9%(  •

דאגו )כ-6%(  •
גוואנגג’ו )כ-5%(  •

דאג’ון )כ-3%(  •

הטכנולוגי  הרפואי  המכשור  יבוא  משוק  אחוז  כ-60  מייצגים  רבתי’(  סיאול  ‘אזור  )הקרויים  וגיונגי  סיאול  אזורי 
המתוחכם. חמשת בתי החולים הענקיים הם יעד כמרכזים לפתיחת דלתות בפני טכנולוגיות בריאות חדשות.

המרכז הרפואי אסאן )AMC( עם 2,700 מיטות  •
המרכז הרפואי סמסונג ) SMC( עם 2,000 מיטות  •

בית החולים האוניברסיטאי הלאומי של סיאול )SNUH( עם 1,800 מיטות  •
המרכז הרפואי יונסאי )YMC( עם 2,500 מיטות  •

בית חולים סנט מרי הקתולי )CMC( עם 1,330 מיטות  •

ציוד רפואי משווק בקוריאה במגוון ערוצים בהתאם ללקוח הקצה. באופן כללי בשיווק מוצרים לשימוש בבתי חולים 
לשימוש  מוצרים  עמם.  ישיר  בקשר  נמצאים  ולכן  הרופאים  של  ודרישה  ביקוש  על  בעיקר  מסתמכים  המפיצים 
ישיר של הצרכן משווקים במגוון ערוצים, כגון בתי מרקחת, חנויות של ציוד רפואי, מכירות באינטרנט, ערוצי קנייה 

בטלוויזיה ועוד.

איור 14: מודל הפצה היברידי למכשירים רפואיים

זרים. לכן אם מפיץ  ישירות ליצרנים  ליבוא מוצרים למגישי בקשה קוריאנים, אך לא  ה-MFDS מעניק רישיונות 
רושם מוצר של יצרן זר, רישיון כזה נחשב לנכס של המפיץ מבחינה משפטית. אם יצרן זר מסיים את התקשרותו 
עם המפיץ הקוריאני שלו, על היצרן הזר לשכנע את המפיץ הקודם להעביר את רישיונות המוצר שלו למפיץ חדש. 
אם המפיץ הקודם אינו מסכים להעברת הרישיון, אין ליצרנים הזרים בֵררה אלא לבצע רישום מחדש של אותם 

המוצרים. ה-MFDS מאפשר רישום של מוצר על ידי יבואנים מרובים.
בעלות על רישיון צד שלישי היא אפשרות סבירה, כשיש מפיצים מרובים שעובדים באזורי עסקים שונים בקוריאה. 
והפרעה לאספקת המוצר, במקרה  זרים להימנע מהסיכון של רישום מחדש  אפשרות זאת עוזרת גם ליצרנים 

שהם מחליפים את שותפיהם להפצה.
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Medical Device 
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מדריך לשוק הציוד הרפואי בקוריאה הדרומית

בעלי רישיון צד שלישי מקבלים על עצמם את מלוא האחריות ברישום המוצרים אצל הרשויות הרגולטוריות ורשויות 
החזר ההוצאות מטעם יצרנים זרים ויבואני מוצרים כדי לספקם למפיצים. שימוש בשירות זה מאפשר ליצרנים 
זרים לחסוך זמן רב בהכנות הכניסה לשוק תוך התקדמות לקראת תהליכי אישור רגולטורי והחזר הוצאות ומעמיד 

לרשותם די זמן כדי ולשאת ולתת עם שותפים פוטנציאליים להפצה או לבחור סוכן מכירות.

איור 15: חלוקת תפקידים בין המפיץ לבין בעל רישיון צד שלישי

איור 16: תהליכי כניסה לשוק ובחירת מפיץ בו-זמנית
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)IPR( 5. הגנה על זכויות הון אינטלקטואלי
באופן כללי בקוריאה יש משטר חזק של אכיפה והגנה על זכויות הון אינטלקטואלי. כמדינה חברה ב’אמנת שיתוף 
פעולה לפטנטים’ )PCT( ושותפה להסכמים הדו-צדדיים בין ארצות הברית לאיחוד האירופי, קוריאה מספקת את 

כל הסוגים של זכויות הקניין האינטלקטואלי לרבות פטנטים, סימונים מסחריים וסודות מסחריים.
מסחריים.  וסימונים  פטנטים  לרישום  הממשלתית  הסוכנות  הוא   )KIPO( אינטלקטואלי  להון  הקוריאני  המשרד 
זכויותיהן  לחברות מכשור רפואי מומלץ לרשום את הפטנטים שלהן בסוכנות, אם הדבר רלוונטי, כדי להגן על 
PCT מעניקים עדיפות למשך זמן מסוים, אם החברה  בקוריאה. רישומים קודמים במדינות אחרות על פי אמנת 
עומדת בתחרות עם מגישי בקשות נוספים. ואולם ללא רישום ב-KIPO אין פתרון משפטי במקרה של הפרת זכויות.

המשתמש  שיטת  לעומת  הראשון  המגיש  בשיטת  הפועלת  מערכת  על  מבוסס  בקוריאה  מסחרי  סימון  רישום 
הראשון. במילים אחרות, עדיפות כללית ברישום סימון מסחרי ניתנת לצד המגיש את בקשתו ל-KIPO מוקדם 
יותר. אם סימון מסחרי של עוסק זר נתפס ברישום קודם אצל KIPO, יש באפשרותו לנקוט פעולות מול KIPO על 

מנת לבטל רישומים מונעים קודמים כאלה.

ייעודיים במצב שבו הן נאלצות לחשוף מידע  חברות מכשור רפואי עומדות מול ה-MFDS או ארגוני צד שלישי 
כגון הרכבי חומרי גלם, דיאגרמות בלוקים של לוחות מודפסים  קנייני כחלק מתהליך רגולטורי. מדובר במידע, 
ותקנות  חוקים  יש  שלמדינה  אף-על-פי  ועוד.  קבלנים  ספקים,  של  שמות  פנימיות,  בדיקה  שיטות  אלקטרוניים, 
הדורשים בדרך כלל מפקידי ממשלה או מעובדים בארגוני צד שלישי פרטיים לשמור על סודיות המידע שאליו הם 
נחשפים במהלך עבודתם, היצרנים חשים אי-נוחות לחשוף מידע קנייני כזה ל-MFDS, למעבדות בדיקה ולארגוני 
ולבסוף  שלישי  צד  בחינה  ולארגוני   MFDS-ל המוגש  טכני’  ב’מסמך  מתועד  זה  מסוג  מידע  שלישי.  צד  בחינה 
ברישיונות המוצרים. הדבר נכון בייחוד לגבי מוצרים מיובאים, והיצרנים מודאגים ממצב שבו המידע הקנייני שלהם 
נחשף בפני מפיצים קוריאנים ועובדיהם. במקרים כאלה חברות מכשור רפואי יכולות למסור מידע רגיש ישירות 

לבוחנים / לסוקרים האחראים.




