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דבר מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה

בשנים האחרונות הכלכלה הסינית מדורגת באופן קבוע כאחת משלוש הכלכלות הגדולות בעולם, ובאופן טבעי היא 
מהווה פוטנציאל גדול מאוד לתעשייה הישראלית המייצאת לחו”ל. 

סך יצוא הסחורות הישראלי לסין עמד בשנת 2015 על כ-3.2 מיליארד דולר, והוא משקף עלייה של כ-16% לעומת 
2014 .עוד עולה מהנתונים כי יצוא הציוד והמכשור הרפואי עלה בשנת 2015 בשיעור של כ-13% והסתכם בכ-268 

מיליון דולר.

וכן  בבייג’ינג  )שתיים  כלכליות-מסחריות  נספחויות  בסין חמש  והתעשייה  2016 מפעיל משרד הכלכלה  החל מקיץ 
בשנגחאי, בגוואנגז’ו ובצ’נגדו(; סין היא המדינה עם מספר הנספחויות המסחריות הישראליות הגדול ביותר. נספחויות 

אלו מקיימות מגוון פעילויות של קידום יצוא במטרה להגדיל את היצוא הישראלי לסין ולגוונו. 

ונכנסות,  יוצאות  בין היתר, משלחות  2012-2015 התקיימו מאות פעילויות שונות לקידום היצוא שכללו,  בין השנים 
B2B, ארגון מפגשים בתערוכות מובילות ועבודה פרטנית מול חברות יעד בעיקר בתחומי  ימי עיון, סמינרים, אירועי 

החקלאות, המים, הפרמצבטיקה והציוד הרפואי.

קידום  למשקיעים,  הטבות  מתן  באמצעות  בישראל  זרות  השקעות  מעודד  והתעשייה  הכלכלה  משרד  לכך  בנוסף 
פעילויות ייעודיות למשיכת השקעות ויצירת שיתופי פעולה עם חברות יעד בסין. המשרד מקדם גם תחומים נוספים 

עם סין, כגון מחקר ופיתוח תעשייתי, תקינה ושיתוף פעולה בין גופי רגולציה שונים.

המשרד ממשיך במאמציו להנגיש לחברות הישראליות מידע שיכול לסייע בפעילותן בסין, בתוך כך הפקת מדריכים 
הכוללים מידע רגולטורי לפי ענפי היעד של התעשייה הישראלית במבחר מדינות יעד. 

אני בטוח כי מדריך זה יוכל לסייע לך ולחברות רבות הנדרשות לרישום ציוד רפואי ישראלי בסין ויאפשר להן הבנה 
עמוקה יותר של הנושא.

עמית לנג

מנכ”ל משרד הכלכלה והתעשייה
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הקדמה

תחום הציוד הרפואי הוא אחד מענפי היצוא התעשייתי המובילים בישראל, שכולל למעלה מ-1,000 חברות שמייצאות 
בהיקף של כ-2 מיליארד דולר בשנה. מינהל סחר חוץ שבמשרד הכלכלה והתעשיה פועל ברחבי העולם על מנת 
ביתנים  אנו מקימים לאורך השנה  היצוא  יחד עם מכון  ישראליות.  ציוד רפואי  יצוא של טכנולוגיות  ולקדם  להמשיך 
והתערוכה  CMEF בסין  MEDICA בגרמניה, תערוכת  לאומיים בתערוכות מדיקל המובילות בעולם, בהן תערוכת 

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. אחד השווקים המורכבים ביותר 
בתחום הוא השוק הסיני, שאינו פועל בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים מוכרים. כל מכשיר רפואי מחויב לעבור תהליך 
רישום מחדש ברשות הסינית הרלוונטית שנקראת )CFDA )China Food and Drug Administration. תהליך 
זה נחשב מורכב מאוד, ועל כן הוחלט בנציגות הכלכלית בבייג’ינג לכתוב מדריך שיסייע לחברות ישראליות בהליך של 

רישום ציוד רפואי בסין. 

המדריך שלפניכם כולל סקירה אודות הגופים הממשלתיים הרלוונטיים לתהליך הכניסה לשוק הסיני, תיאור כללי של 
מערכת הבריאות בסין, תיאור של מבנה בתי החולים ותהליכי הרכש שלהם. במדריך נפרט את כל השלבים בתהליך 
הרישום ברשות הסינית CFDA, לרבות מידע על עלויות רישום וחידוש, הזמן הדרוש לכל שלב, כיצד והיכן מתבצעים 
ניסויים קליניים וכן עצות מעשיות שיסייעו לכם לעבור את התהליך ללא תקלות ככל האפשר. בנוסף לכך ניתן למצוא 
בחוברת הסבר על שיטת הביטוח הרפואי בסין, וכן דגשים נוספים שיש לשים לב אליהם בתהליך, כגון רישום פטנט 

וסימן מסחר והתייחסות לסוגית הסוכן הסיני ששמו מופיע על גבי תעודת הרישום. 

לתעשייה  לסייע  שתפקידם  כלכלה,  נספחי   42 של  מערך  מפעיל  והתעשיה  הכלכלה  שבמשרד  חוץ  סחר  מינהל 
הישראלית במגוון דרכים, כגון ייזום פעילויות, ארגון משלחות ותערוכות, פתיחת דלתות בחברות ובגופי ממשל, סיוע 

בנוגע לרגולציה מקומית, עריכת סמינרים מקצועיים וטיפול בחסמים הקיימים במדינות היעד. 

סחר  אזורי  לקידום  ומולטילטרליים  בילטרליים  בהסכמים  היתר,  בין  עוסק,  במינהל  סחר  והסכמי  למדיניות  האגף 
חופשי, פועל בגופים בינלאומיים כמו ה-WTO וה-OECD ומסייע לחברות להתמודד עם ענייני רגולציה ברחבי העולם. 

מערך כלי סיוע לתעשייה שבמינהל סחר חוץ עוזר לחברות ישראליות לחזק את יכולותיהן השיווקיות ברחבי העולם 
באמצעות מגוון תכניות ייעודיות לסיוע מימוני וליווי מקצועי. 

ברצוני להודות לנספח הכלכלי בבייג’ינג, חיים מרטין, שהוביל את תהליך כתיבת המדריך, לקצינת הסחר, דניאל זוהר, 
שערכה ועמלה רבות על הוצאת החוברת לאור ולד”ר שו צ’או מחברת Osmunda שאספה את התכנים המקצועיים 

ואת המידע הדרוש לכתיבת המדריך.

 www.trade.gov.il למידע נוסף: אתר המינהל לסחר חוץ

 www.israeltrade.gov.il :בלוג המינהל

בברכה ובהצלחה,
אוהד כהן

מנהל מינהל סחר חוץ 
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גופים רלוונטיים 

Administration.of.Quality.Supervision,.Inspection.and.Quarantine.−.AQSIQ
ִמנהל הפיקוח על האיכות, הביקורת וההסגר, אמון על ביקורת איכות, מדידות, ביקורת כניסה-יציאה של סחורות, 
הסגר כניסה-יציאה של מוצרי בריאות, הסגר כניסה-יציאה של חיות וצמחים, בטיחות מזון בשלבי יבוא/יצוא, מתן 

תעודות והכרה רשמית, תקינה ואכיפה מנהלית של החוק.

China.Food.&.Drug.Administration.−.CFDA
מנהל המזון והתרופות של סין, אחראי לפיקוח הכולל של יישום חוק בטיחות המזון, מזון בריאות וקוסמטיקה, והוא 

הרשות המוסמכת להסדרת תחום התרופות והמכשור הרפואי.

Chinese.Medicine.Association.−.CMA
איגוד הרפואה הסיני, גוף תאגידי רשום ללא מטרת רווח שנוצר מתוך התנדבות של אנשי מקצוע סינים בתחום 

המדע והטכנולוגיה הרפואית ומהווה כוח חברתי חשוב בפיתוח המדע והטכנולוגיה הרפואית בסין.

Development.and.Reform.Commission.−.DRC
הרשות לפיתוח ורפורמה, אחראית למחקר וניסוח מדיניות לפיתוח כלכלי וחברתי ושמירה על פיתוח כלכלי, 

ומשמשת כרשות המנחה על ביצוע שינויים מבניים במערכת הכלכלית של סין.

Health.and.Family.Planning.Commission.-.HFPC
הרשות לבריאות ותכנון המשפחה, אחראית לכתיבת חוקים, תקנות, תכניות ומדיניות הקשורים לבריאות הציבור, 

לפיקוח על בתי החולים הממשלתיים ולעריכת רפורמות במוסדות רפואיים.

National.Medical.Device.Standard.Management.Center.-.NMDSMC
המרכז הלאומי לניהול תקני מכשור רפואי, יחידת משנה של הCFDA, האחראית  לכתיבת התקנים הלאומיים 

למכשור רפואי. 

Trademark.Office.of.the.State.Administration.for.Industry.&.Commerce.-.SAIC
משרד סימני המסחר של משרד התעשייה והמסחר הלאומי, הרשות המוסמכת )ברמת שר הכפוף ישירות למועצת 

המדינה( האחראית להסדרה ופיקוח על השוק ולאכיפת החוק באמצעים מנהליים העומדים לרשותה.

State.Intellectual.Property.Office.-.SIPO
משרד הקניין הרוחני הלאומי, משרד הפטנטים שאחראי לאסדרת נושא הפטנטים ולתיאום כולל של ענייני החוץ 

הנוגעים לתחום הקניין הרוחני.
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רשימת קיצורים:

ECEthic Committeeועדת האתיקה

EMCElectromagnetic Compatibilityתאימות אלקטרומגנטית

GCPנוהג קליני נאות
 Good Clinical Practice

GMPGood Manufacturing Practiceנוהג ייצור נאות

IVDאבחון חוץ-גופי
In-vitro diagnostics

KOLKey Opinion Leaderמוביל דעה 

MFNMost Favored Nationמדינה מועדפת ביותר

ותכנית כפרית שיתופית חדשה לבי
טוח רפואי  

NRCMIS
 New Rural Cooperative Medical Insurance

Scheme

צנתר לווריד מרכזי המוחדר 
פריפריאלית

PICCPeripherally Inserted Central Catheter

QMSQuality Management Systemמערכת ניהול איכות

UEBMIUrban Employee Basic Medical Insuranceביטוח רפואי בסיסי לעובדים עירוניים

USFDAUnited States Food and Drug Administrationמנהל המזון והתרופות האמריקני
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פרק 1 – סקירה כללית של השוק

1.1 תעשיית המכשור הרפואי בסין
שוק המכשירים הרפואיים בסין הוא מהמבטיחים ביותר בעולם עם קצב גידול מהיר של 20% בשנה. ערכה הכולל של 
תעשיית המכשור הרפואי הסינית יגיע ל-79 מיליארד דולר בשנת 2016. עם זאת, בהשוואה לשווקים גדולים אחרים, כגון 
ארצות הברית, אירופה ויפן, צריכת המכשור הרפואי לנפש בסין קטנה הרבה יותר, נתון שמצביע על פוטנציאל משמעותי 

לפיתוח עתידי. 
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איור 1.1 מכירות מכשור רפואי בסין בשנים 2001 עד 2014
)יחידה: 100 מיליון דולר( 

בסין ישנם 15,698 יצרנים רשומים ו-181,809 מפיצים בעלי רישיון סחר בתחום הציוד הרפואי. 
עד 2015 נרשמו 135,762 מוצרים בבסיס הנתונים של ה-CFDA, מהם 27% מכשירים רפואיים מיובאים. בממוצע 20% מכלל 

המוצרים עוברים תהליך לחידוש הרישום כל שנה. 
המכשירים הרשומים מארצות הברית מייצגים כ-37% מכלל המוצרים המיובאים, ומהווים יותר מסך המוצרים המיובאים מיפן 

ומגרמניה יחדיו. ככלל, עשר המדינות המובילות רושמות כ-90% מסך המוצרים המיובאים. )ראו איור 1.2.(
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איור 1.2 עשרת המדינות המובילות עם בעלות אישורי המכשירים הרפואיים המיובאים הרבים ביותר
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אחוז גבוה יותר של מכשירים מיובאים רשומים כמוצרים מסוג III )בעלי סיכון1 גבוה(. נתון זה עשוי להצביע על קיומו 
של יתרון טכני למכשירים מיובאים על פני מכשירים מתוצרת מקומית. )ראו איור 1.3.( 

איור 1.3 אישורים למכשור מקומי ומיובא בפילוח על פי הסיווג

המחוזות  בעשרת  הסינית.  הרפואי  המכשור  בתעשיית  ביותר  המפותחים  המחוזות  הם  וגוואנגז'ו  שאנגחאי  בייג'ינג, 
המובילים פועלים 90% מכלל מפעלי הייצור בסין. 
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איור 1.4 עשרת המחוזות המובילים מחזיקים 90% מאישורי CFDA למכשירים רפואיים 
מתוצרת מקומית.

לפירוט הסיווגים ראה סעיף 2.2 בעמ, 17  1
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1.2 בתי חולים בסין 

בסין קיימת מערכת בריאות בעלת מבנה שונה בהשוואה למדינות המערב. על פי המידע הסטטיסטי שפורסם על 
ידי ה-HFPC במאי 2015, ישנם 26,314 בתי חולים בסין; 51% מהם בתי חולים ציבוריים )13,314( ו-49% בתי חולים 
פרטיים )13,000(. אף שמספר בתי החולים הציבוריים והפרטיים דומה, יחס ביקורי החולים בין בתי החולים הציבוריים 
לפרטיים עומד על 9:1 )בבתי חולים ציבוריים מאושפזים 123 מיליון איש; בבתי חולים פרטיים מאושפזים 16 מיליון 
איש; מטופלים ללא אשפוז בבתי חולים ציבוריים - 2.46 מיליארד; מטופלים ללא אשפוז בבתי חולים פרטיים - 0.26 

מיליארד(. 

בתי החולים מתחלקים לשלוש רמות על פי גודל והשירות המוצע: 

1( בתי חולים רמה I שבהם עד 100 מיטות, המספקים אבחון בסיסי, טיפול ושירותי בריאות לאזור מגורים מסוים; 

2( בתי חולים רמה II שבהם עד 500 מיטות, המספקים טיפול מקיף לכמה אזורי מגורים, וכן מתקיימים בהם הוראה 
ומחקר מוגבלים ברמת המחוז; 

3( בתי חולים רמה III שבהם מעל 500 מיטות, המספקים טיפול ברמה גבוהה לכמה מחוזות, וכן מתקיימים בהם חינוך 
 III מקצועי ועבודות מחקר. בהתאם ליכולת הטכנית, רמת המחקר, מערך הציוד ומקצועות הסגל בתי חולים ברמה
מחולקים לתת-רמות A+, A, B, C. בתי חולים ברמה A+ III ורמה A III הם בעלי הסמכות הגבוהה ביותר ומייצגים 

את רמת המחקר הרפואי הגבוהה ביותר הקיימת בסין. 

שיעור הניצול של מיטות בתי חולים רמה III הנו 102.9% )נוספו מיטות זמניות(, שיעור הניצול בבתי חולים רמה II הוא 
.60.9%-I 89.5%  ובתי חולים  רמה

מתוך המידע הנזכר לעיל ניתן להסיק שמירב המשאבים מוקצים לבתי החולים הציבוריים הגדולים, הכורעים תחת 
עומס כבד של חולים. לעומתם, המתקנים שבבתי החולים הפרטיים והבסיסיים נמצאים במצב של תת-ניצול. הבעיה 

נמצאת כעת במוקד הרפורמה במערכת הבריאות המונהגת בידי ממשלת סין.  

  
 III 
(1787)

 II   
(6709)

 I   
(6473)

  
(9740)

  
(33562)

 A+ III  III A 
(1079)

 III B 
(578)

 III C 
(59)

איור 1.5 מבט-על על היררכיית בתי החולים בסין
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1.3 מערכת ביטוח הבריאות בסין

הבנת מערכת ביטוח הבריאות יכולה להועיל ליצרנים, כיוון שלאופן שבו היא מנוצלת יש השפעה ישירה על ההקצאה 
למכשור רפואי. על כן היא בעלת השפעה חזקה על תמחור המכשירים ועל האסטרטגיה השיווקית. 

מערכת ביטוח הבריאות בסין ניצבת מול אתגר אוכלוסייתה הענקית בת 1.4 מיליארד תושבים, שאחוז נכבד ממנה 
מתגוררים באזורים כפריים. ביטוח הבריאות הציבורי מכסה, על פי המשוער, 96.6% מהאוכלוסייה עם הבדל מסוים 

בין תושבי הערים לבין התושבים הכפריים. 

עובדים וגמלאים באזורים עירוניים מכוסים על ידי הביטוח הרפואי הבסיסי של העובדים העירוניים )UEBMI(. תושבי 
 .)URBMI( ערים אחרים, כגון ילדים, סטודנטים ומובטלים, מכוסים על ידי הביטוח הרפואי הבסיסי של תושבי הערים
הביטוח  על  נוסף  הכפרית.  האוכלוסייה  עבור  מיושמת   )NRCMIS( רפואי  לביטוח  חדשה  שיתופית  כפרית  תכנית 
הרפואי הבסיסי קיימות תכניות ביטוח ציבוריות עבור קבוצות ספציפיות. לדוגמה, ביטוח רפואי צבאי מכסה את אנשי 

השירות הצבאי ואת גמלאיו, ויש ביטוח רפואי מיוחד עבור פקידים בממשל הלאומי ובמחוזות מסוימים. )איור 1.6(

3%

2%

62%

15%

18%

UEBMI URBMI NRCMIS
Other Insurance No Insurance

איור 1.6 כיסוי האוכלוסייה על ידי תכניות הביטוח

תכנית ה-UEBMI כוללת מנגנונים של הפרשות חובה של המעסיק והפרשות של העובד, כדי לתת מענה לצורכי 
ואילו  שוטפים,  רפואיים  טיפולים  לכיסוי  בעיקר  המשמש  לחשבון  משכרם   2% משלמים  עירוניים  עובדים  בריאות. 
ביטוח  לממן  כדי  יותר(  מפותחים  ובמחוזות  בערים   12% )עד  העובד  משכר   6% של  מינימום  משלמים  מעסיקים 

המשמש לכיסוי של הוצאות אשפוז. 
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בתכניות URBMI ו-NRCMIS השלטון המרכזי מפקיד בכל שנה 240 יואן סיני )כ-40 דולר אמריקאי( לחשבון קרן 
הביטוח של כל תושב. גם על יחידים מוטלת החובה להפריש סכום מסוים, לפחות 50 יואן סיני )כ-8 דולרים(, בהתאם 
לגיל המטופל ומקום מגוריו. ממשלים מקומיים מוסיפים הפקדות עבור תושבים בהתאם לרמת ההתפתחות הכלכלית 

שלהם. הציפייה ממערכת זו היא כיסוי של כ-50% מההוצאות הרפואיות.

טבלה 1.1 החזר כספי על פי תכניות ביטוח שונות

מחלות קשותכיסוי לאשפוזכיסוי למטופל ללא אשפוזתכניות ביטוח

UEBMI70%-85%85%-70%מתוך חשבון הביטוח האישי

URBMI30%70%-85%50% מעל

NRCMIS30%70%-85%50% מעל

ולכפריים שהוזכרו לעיל, שיעור החזר התשלום משתנה בהתאם לרמות של  נוסף על התכניות השונות לעירוניים 
בתי החולים. על מנת לעודד את השימוש במרפאות המקומיות ולהקצות משאבים רפואיים מתקדמים באופן מיטבי, 
במרפאות המקומיות ניתן כיסוי גבוה יותר של ביטוח ציבורי לעומת בתי חולים ברמה III. לדוגמה, עובד עירוני בבייג'ינג 
יכול לקבל החזר של 90% על הוצאות אשפוז בבת חולים רמה I, החזר של 85% בבית חולים רמה II ו-80% בבית 
חולים רמה III. הביטוח מכסה בעיקר אשפוז בבתי חולים ציבוריים, ובדרך כלל אינו מכסה אשפוז בבתי חולים פרטיים 

ושירותי מעבדות.

בבתי החולים רמה I ו-II רמת ההכשרה של הרופאים נמוכה מרמת הרופאים המועסקים בבתי חולים רמה III. הדבר 
בא לידי ביטוי הן בהסמכה המקצועית )לעתים מדובר ברופאים שאין להם דוקטורט רפואי( והן ברמת השכר. מציאות 

 .III  ויוצרת עומסים כבדים בבתי החולים רמה II-ו I זו מובילה לחוסר אמון הציבור בבתי חולים רמה

עם  יחד  בסין,  החיים  ברמת  העלייה  עם  ואולם  מפותח,  לא  נותר  בסין  הפרטי  הבריאות  ביטוח  מערך  כללי  באופן 
הפוטנציאל הקיים בשוק הביטוח, קיים צפי לעלייה בסוגי הכיסויים הניתנים על ידי ספקי ביטוח בריאות פרטיים. 
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1.4 שחקני מפתח

לצורך חדירה מוצלחת לשוק הסיני, על יצרנים ישראלים להיות ערים לשחקני המפתח המעורבים בחקיקה, בקביעת 
מדיניות ובפיקוח על מגזר זה. 

טבלה 1.2 שחקני מפתח בתעשיית המכשור הרפואי

תפקידארגון

מנהל המזון והתרופות הסיני
China Food and Drug Administration − CFDAרישום מוצרים ופיקוח לאחר השיווק

משרד הבריאות ותכנון המשפחה 
Health and Family Planning Commission − HFPC

רגולציה בנושא מרפאות, בתי חולים 
וארגונים קליניים אחרים

רשות הפיתוח והרפורמה 
Development and Reform Commission − DRC תמחור מוצרים רפואיים וניתוחים

משרד סימני המסחר של משרד התעשייה והמסחר הלאומי
Trademark Office of the State Administration for In-

dustry & Commerce − SAIC
רישום סימני מסחר

המשרד לקניין רוחני לאומי 
State Intellectual Property Office − SIPOרישום קניין רוחני

המנהל לפיקוח על האיכות, הביקורת וההסגר
 Administration of Quality Supervision, Inspection and

Quarantine − AQSIQ
ביקורת על מוצרים בזמן שחרור מוצרים 

במכס

AQSIQ מכון התקנים הסיני, חטיבה של - CNCA
 Standardization Administration of China, a subdivision

of AQSIQ
כתיבה ופיקוח על תקנים לאומיים

1.5  מגמות בתעשייה
מאז רפורמות 2014 שהונהגו במערכת הבריאות הממשלה הסינית מקדמת כמה שינויים. הממשלה מעודדת השקעה 
של קרנות פרטיות בבתי חולים, ורופאים מורשים לעבוד בכמה ארגונים שונים בו-זמנית מבלי להיות כבולים לבית 

חולים אחד. הדרישה למכשירים רפואיים תמשיך לגדול בשל העלייה במספר בתי החולים והמרפאות הפרטיות. 

המוצרים  ומרבית  חדשניים,  מוצרים  של  ופיתוח  מחקר  מבחינת  מפגרים  עדיין  בסין  הרפואי  המכשור  יצרני  רוב 
המיוצרים בסין הם בעלי ערך מוסף נמוך. שוק מוצרי הפרימיום נשלט עד כה בעיקר על ידי יבוא. לכן ממשלת סין 

מקדמת לוקליזציה של טכנולוגיות בינלאומיות חדשניות, במטרה להניע שדרוגים בתעשייה.   

בתעשיית המכשור הרפואי בסין מוצרים חדשניים מתקבלים על פי רוב בברכה. לכן טכנולוגיות מתקדמות שיש להן 
תרומה לשיפור רמת הדיוק וכן לאבחון ולשיפור אפקטיביות הטיפול, ימשכו את תשומת לבם של מקבלי ההחלטות 
גבוה  ביקוש  יש  אופטימליים,  שאינם  בריאותיים  ותנאים  האוכלוסייה  הזדקנות  הסביבה,  זיהום  בהינתן  זה.  בענף 

לטכנולוגיות חדשות בתחומים, כגון אבחון של מחלת הסרטן, שיקום וטיפול במחלות כרוניות. 
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  CFDA-פרק 2 – רגולציה ורישום ב

2.1. רקע על ה-CFDA וסקירה רגולטורית

מנהל המזון והתרופות של סין )CFDA( נוסד בשנת 2013 על בסיס מנהל המזון והתרופות הלאומי )SFDA(. המחלקות 
ואת המחלקה לפיקוח על מכשירים  ולאישור מוצרים  רפואי  לרישום מכשור  כוללות את המחלקה  רפואי  למכשור 

רפואיים לצורך מעקב לאחר שיווק.

המחלקה לרישום מכשור רפואי מחולקת לארבע חטיבות:

חטיבה 1 - מכשירים רפואיים פעילים

חטיבה 2 - מכשירים  פולשניים הניתנים להשתלה אשר אינם פעילים

חטיבה 3 - אבחון חוץ-גופי 

חטיבה 4 - מכשירים לא פעילים להזרקה, לחבישה ואחרים שאינם שתלים  

2014 בתהליך עדכון כולל. החוק המנהלי היחיד למכשור רפואי  המערכת הרגולטורית של ה-CFDA נמצאת מאז 
בסין, תקנות לפיקוח וניהול מכשירים רפואיים )צו מועצת המדינה מס' 650(, יצא ביום 31 במארס, 2014. החוק מורכב 
משמונה פרקים ו-80 סעיפים הכוללים הליך רישום המוצרים, ייצור, הפצה ויישום, מקרים מיוחדים והחזרות, פיקוח 

וביקורת ואחריות משפטית. 

מאז פרסום החוק יצאו למעלה מ-80 חוקים ותקנות נוספים הנוגעים לתחום זה.  

2.2. סיווג וקטגוריות

 III ו- סוג ,II סוג ,I מסווג מוצרים לאחד משלושה סוגים בהתבסס על רמת הסיכון הכרוכה במכשיר: סוג CFDA-ה
שנחשב לסיווג עם רמת הסיכון הגבוהה ביותר. 

החוק הכללי של סיווג CFDA הוצא כפקודת CFDA מס' 15 מיום 14 ביולי, 2015. סקירה כללית ניתנת בטבלה 2.1.
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CFDA טבלה 2.1 חוקים כלליים לסיווג
(A).Non-active.device.with.human.body.contact - מכשיר לא פעיל הכולל מגע גופני ישיר

Temporary.(Continuous.usage.<.
24.h.).

Short.term.(24.h.≤.Continuous.
usage.<.30.days)

Long.term.(Continuous.usage.≥.
30.days)

Skin/.
Orifice.

(Opening)
Wound

.Blood
.circulation/

.Central
.Nervous
System

Skin/.
Orifice.

(Opening)
Wound

.Blood
.circulation/

.Central
.Nervous
System

Skin/.
Orifice.

(Opening)
Wound

Blood.
circulation/.

Central.
Nervous.
System

 Liquid
 Transfer
Device

II II III II II III II III III

 Changing
 Blood/Fluid
Device

- - III - - III - - III

 Medical
Dressing

I II II I II II - III III

 Invasive
Device

I II III II II III - - -

 Reusable
 Surgery
Instrument

I I II - - - - - -

 Implantable
Device

- - - - - - III III III

 Birth control
 device
 (excluding
 Reusable
 Surgery
(Instrument

II II III II III III IIII III III

 Other
 non-active
device

I II III II II III II III III

(B).Active.Device.with.human.contact - מכשיר פעיל הכולל מגע גופני ישיר

Low.Damage Moderate.Damage Serious.Damage
Energy treatment device II II III
 Diagnostic monitoring device II II III
Liquid transfer device II II III
Ionizing radiation device II II III
Implantable device III III III
Other active device II II III
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(C).Non-active.Device.without.human.contact.-.מכשיר.לא.פעיל.ללא.מגע.גופני.ישיר

.Little.influence.of.clinical
outcome

.Moderate.influence.of.clinical
.outcome

.Serious.influence.of.clinical
outcome

Healthcare device I II -
 Cleaning and
 disinfection Device for
Medical Devices

- II III

 Other non-active
device I II III

(D).Active.Device.without.human.contact.-.מכשיר.פעיל.ללא.מגע.גופני.ישיר

.Little.influence.of.clinical
outcome

.Moderate.influence.of
.clinical.outcome

.Serious.influence.of.clinical
outcome

 Clinical examination equipment I II III
Stand-alone software - II III
 Cleaning and disinfection
Device for Medical Devices - II III

Other active device I II III

סיווג CFDA אינו זהה ל-CE האירופי או ל-FDA האמריקאי. טעות נפוצה היא להניח שאותו סיווג קיים הן בסין והן 
בארצות הברית. 

נוסף על הסיווגים החדשים, ה-CFDA מציג גם "קטגוריות" המסווגות את המכשירים ל-43 התמחויות רפואיות, כגון 
6801 למכשיר כירורגי בסיסי, 6840 למכשיר מעבדה קלינית ו-6870 עבור תוכנה. 

במהלך הרישום תחת CFDA, סיווג וקטגוריזציה נדרשים בתיקי המרשם. הדרך הקלה ביותר לזיהוי הסיווג והקטגוריה 
של מכשיר היא השוואה למכשיר דומה שכבר נמצא בבסיס הנתונים של ה-CFDA. עבור מכשיר חדשני אשר אינו 
נמצא עדיין בשוק הסיני, מומלץ לתת ל-CFDA לסווג את המכשיר על ידי הגשת בקשה להחלת תהליך של "קביעת 

הקטגוריה".
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כיצד יש לבצע הליך של "קביעת קטגוריה"?

יצרנים ישראלים יכינו תיק בקשה בסינית הכולל את הפרטים הבאים:

• טופס בקשה	

• צילום המוצר ו/או מבנה המוצר	

• דרישות טכניות של המוצר )ככל שישנן( 	

• תעודת שיווק מארץ המוצא 	

• מסמכים רלוונטיים אחרים	

 National Medical Device Standard -ייזום תהליך של קביעת הקטגוריה נעשה על ידי הגשת התיק ל
NMDSMC( Management Center, יחידת משנה של CFDA(, שמניעה את התהליך של קביעת הקטגוו

ריה. 

בשל עומס העבודה הרב ב-NMDSMC הטיפול בבקשה יכול להימשך מ-20 ימי עסקים ועד חצי שנה! אי 
לכך, על היצרנים להביא בחשבון את משך זמן הטיפול ולהיערך בהתאם. באופן כללי, קביעת הקטגוריה יכולה 

להתבצע בד בבד עם צעדי רישום אחרים.

נדגיש, כי קביעת הקטגוריה אינה כרוכה בתשלום כלשהו. 

2.3. מכשירים מתוצרת מקומית ומכשירים מיובאים

ה-CFDA מבחין בין מכשיר מייצור מקומי למכשיר מיובא. חשוב מאוד שחברות ישראליות יבינו את ההבדל בין השניים 
מוצגת  מקומית  מתוצרת  מכשיר  ובין  מיובא  מכשיר  בין  השוואה  הייצור.  לאסטרטגיית  קריטי  להיות  יכול  והוא  היות 

בטבלה 2.2.

על מנת להיחשב מכשיר רפואי מיובא, על כתובת המחזיק ברישיון וכתובת הייצור להיות שתיהן מחוץ לסין. על מנת 
לשווק את המוצר בסין, על היצרן לקבל את האישור למוצר בארץ המוצא )בישראל מדובר באישור AMAR(. עבור 
שעבור  דבר,  של  פירושו  שונות.  להיות  יכולות  בפועל  הייצור  וכתובת  ברישיון  המחזיק  כתובת  מיובאים,  מכשירים 

מכשירים מיובאים מותר לייצר בקבלנות משנה כל עוד הקבלן נמצא מחוץ לסין. 

CFDA, חייבת להיות זהות  עבור מרבית המכשירים הרפואיים המקומיים, מלבד מוצרים חדשניים המזוהים על ידי 
בין המחזיק ברישיון CFDA ובין היצרן בפועל. פירושו של דבר, שעבור מכשירים מקומיים שאינם חדשניים, אין היתר 

לייצר בקבלנות משנה. 

ברגע שיצרן זר מקים חברה סינית המייצרת את המכשיר, המכשיר ייחשב למכשיר מתוצרת מקומית.
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מקרה בוחן 1: 
?CFDA-חברה ישראלית מפתחת ומייצרת מכשיר בישראל. איזה סוג אישור תשיג החברה לצורך רישום ב

החברה תשיג את אישורה של AMAR, חטיבת המכשור הרפואי של משרד הבריאות הישראלי
http://www.health.gov.il/English/MinistryUnits/HealthDivision/MedicalTechnolo- .(

. (gies/MLD/Pages/default.aspx

מקרה בוחן 2:
אישור תשיג  סוג  איזה  אותו בגרמניה באמצעות קבלן משנה.  ומייצרת  ישראלית מפתחת מכשיר  חברה 

?CFDA-החברה לצורך רישום ב
החברה תשיג את אישורה של AMAR וגם תעודת תקן ISO 13485 מקבלן המשנה.

מקרה בוחן 3:
חברה ישראלית מפתחת מכשיר ומייצרת אותו בסין באמצעות קבלן משנה. לחברה הישראלית יש אישור 
AMAR וכמו כן הסמכת CE. גם לקבלן המשנה הסיני יש הסמכה ISO 13485. האם ניתן לרשום את המוו

צר בסין כמכשיר מיובא? 
ולא. על מנת לרשום מכשיר כמיובא על קבלן המשנה, קרי אתר הייצור, להיות מחוץ לסין. החברה הישרא

לית צריכה להעביר את אתר הייצור למדינה אחרת כדי לעמוד בתנאי למכשיר מיובא או להקים חברת בת 
סינית עם מפעל משלה על מנת לרשום את המוצר כמכשיר מתוצרת מקומית.  

מקרה בוחן 4:
ולחברה ישראלית יש חברת בת סינית, שתייצר את המכשיר בסין. האם ניתן לרשום את המוצר בסין כמכ

שיר מייצור מקומי?
 .CFDA כן. חברת הבת תהיה אז המחזיקה ברישיון
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 טבלה 2.2 השוואה בין מכשיר רפואי מיובא לבין מכשיר רפואי מקומי

מכשיר רפואי מקומימכשיר רפואי מיובא

בסיןמחוץ לסיןבעל רישיון

אתר ייצור 
מחוץ לסיןבפועל

חוץ ממוצרים חדשניים על בעל הרישיון לבצע את תהליכי 
הייצור העיקריים, כיוון שה-CFDA אינו מתיר ליצרן מקומי 

לייצר בקבלנות משנה. 

דרגה רגולטורית 
נדרשת לקבלת 
CFDA אישור

סוג CFDA :I מרכזי
סוג CFDA :II מרכזי

סוג CFDA :III מרכזי

סוג CFDA :I עירוני
סוג CFDA :II מחוזי

סוג CFDA :III מרכזי

תנאי שיש למלא 
כדי למכור את 

המוצר בסין )סוג 
)II/III

1. רישום והסמכה למערכת ניהול 
האיכות )QMS( בארץ המוצא 

2. נדרש סוכן שנמצא פיזית בסין 
)ישות משפטית סינית(

3. רישום למוצר המיובא

1. מבדק למערכת ניהול האיכות בכפוף לנוהגי ייצור 
נאותים )GMP( של סין 
2. רישום למוצר מקומי

3. רישיון יצרן

יתרונות
1. מיתוג איכותי של מוצר בינלאומי
2. שולי רווח גבוהים יותר כמכשיר 

מיובא  

1. צפי לעדכון החוק להעדפת מוצרים מקומיים כך שיינתן 
החזר גבוה יותר פר טיפול

2. עלויות ייצור נמוכות יותר

חסרונות
1. רגולציית CFDA קפדנית יותר 

2. עלות גבוהה יותר בכניסה לשוק
1. השקעה פנים-ארצית גבוהה יותר

2. ניהול בין-יבשתי  

  

2.4. תנאים מקדימים לקבלת אישור CFDA: סוכן סיני

לפני שנכנסים לתהליך הרישום עצמו, על היצרן להבין את חשיבות התפקיד של הסוכן בסין, תפקיד הכרחי על פי 
 .CFDA-דרישת ה

הסוכן בסין דומה מאוד בייעודו לנציגים המקומיים של תאגידים במדינות אחרות, כגון נציג אירופי מוסמך המשמש 
גורם תקשורת בין ה-CFDA לבין היצרן הזר. ישנם שני מאפיינים עיקריים לתפקיד הסוכן בסין:

• הסוכן בסין רשום בתעודת ה-CFDA של המכשיר הרפואי.	

• הסוכן בסין נושא באחריות חוקית משותפת לאיכות המוצר.	
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משרד הייצוג של החברה )Representative Office( יכול להירשם כסוכן של החברה הזרה בסין, או לחלופין כל 
חברה אחרת הרשומה כתאגיד בסין יכולה לשמש כסוכן של החברה הזרה. 

ליצרנים שיש להם משרד ייצוג בסין, מומלץ לבחור את משרד הייצוג בתור הסוכן בסין. ליצרנים חדשים בשוק שאין 
להם משרד ייצוג בסין, ייתכן שעדיף לא לבחור במפיץ כסוכן בסין, שכן אם יתגלע סכסוך כלשהו בין היצרן לבין המפיץ, 
ביטול רישום המפיץ בתעודת ה-CFDA עלול להיות משימה קשה; זאת כיוון שהחלפת הסוכן בסין דורשת את אישורו 
של הסוכן הרשום. נציין, כי בימים אלו עמלים בסין על עדכון החוק, ונראה שלא יהיה עוד צורך לקבל את אישור הסוכן 
הרשום לשם הסרתו מן התעודה. עם זאת, במסגרת תיקון החוק יידרש כי שמו של הסוכן יופיע על גבי תוויות המוצר 
יהיה  יוחלף הסוכן שמופיע בתעודת ה-CFDA. עקב ההחלפה  והוראות השימוש, צעד שיוביל לעלויות גבוהות, אם 
צורך בעדכון של תוויות המוצר ובתיקון של הוראות השימוש בכל מוצרי החברה. כדי למנוע את הסיכון ניתן לפנות 
למשרדי רישום מקצועיים בתחום הציוד הרפואי, אשר יכולים על פי רוב לשמש כסוכן בסין. משרדי הרישום מכירים 
ויש להם אנשי מקצוע טכניים ורפואיים בעלי ניסיון בעבודה מול הרשות ובקידום של   ,CFDA-היטב את מערכת ה
תהליך הרישום. פירמות משפטיות המנוהלות בידי עורכי דין חסרות בדרך כלל ידע מקצועי על מנת לפעול כסוכן בסין, 

אך גם אפשרות זו קיימת. 

. beijing@israeltrade.gov.il לפרטים נוספים ניתן לפנות לנספחות הכלכלית בבייג'ינג

I 2.5. הגשת בקשה למכשיר רפואי מיובא סוג

בעבר נמשך תהליך הרישום של מכשיר רפואי סוג I  כעשרה חודשים. בעקבות עדכון הרגולציה נדרש כיום רק תהליך 
הגשה ועדכון במסד הנתונים של CFDA, תהליך שאורך שלושה חודשים בלבד. 

כשיצרן זר מצויד באישור מארץ המוצא, ויש לו סוכן בסין, היצרן יכול להתווסף בקלות לרשומת מסד הנתונים של 
ה-CFDA עם הגשת תיק מספק שכתוב בסינית.

  III וסוג II 2.6. רישום למכשיר רפואי מיובא סוג

על היצרן להתכונן לכך שתהליך הרישום ב-CFDA ארוך בהשוואה לרישום במדינות אחרות. 

עבור מכשיר רפואי אלקטרוני פשוט מסוג II, כגון מד-חום אלקטרוני, זמן הטיפול המנהלי של ה-CFDA הנו 158 ימי 
עסקים )שמונה חודשים(, והתהליך כולו יכול להימשך שנה שלמה ואף יותר. 

עבור מכשיר רפואי סוג III, זמן טיפול ה-CFDA הוא 188 ימי עבודה )תשעה חודשים(. התהליך כולו יכול להימשך 
שנים בהתאם לשימוש המיועד של המכשיר. 

התהליכים הכלליים מוצגים באיור 2.1 כדלקמן:

• בחינת רישום	

• ניסוי קליני בסין, אם לא נכנס לרשימת הפטור	

• 	)III 90 ימי עבודה לסוג  , II ראשונה )60 ימי עבודה לסוג CFDA סקירת

• 	CFDA מענה להערות

• סקירת CFDA שנייה )60 ימי עבודה(	

• סקירה מנהלית והוצאת התעודה )30 ימי עבודה(	
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CFDA מבחן רישום במעבדה בעלת אישור

הגשת תיק מסמכים וסקירת מנהלה

CFDA סקירה ראשונה

CFDA תשובות להערות

CFDA סקירה שנייה

קבלת התעודה

דו"ח הערכה קליני / ניסוי קליני בסין

2-3 חודשים למעט מבחן התאמה ביולוגית

5 ימי עבודה

III חודשים לרמה II, 4.5 3 חודשים למכשיר רמה

שנה אחת )זכות תגובה אחת בלבד(

3 חודשים

1.5 חודשים

איור 2.1 תהליך זרימת העבודה של רישום CFDA  למכשיר מיובא

2.6.1. ניסויים נדרשים עבור רישום

ה-CFDA דורש שרוב בדיקות הרישום, כגון בדיקה של בטיחות חשמל, התאמה אלקטרומגנטית )EMC( או בדיקות 
התאמה ביולוגיות בסיסיות, תתבצענה במעבדות בדיקה מאושרות על ידי ה-CFDA, אפילו אם הבדיקות כבר 

נערכו לפני כן מחוץ לסין.2  
מתוך רשימת המעבדות המאושרות, עשר מעבדות בדיקה הן בבעלות המדינה ובעלות הסמכות הגבוהה ביותר 
)ראו טבלה 2.3(. בתקופת טרום-ההפרטה של הכלכלה בסין לכל מעבדה היו תחומי בדיקה ברורים ומוגדרים.  
כיום תחומי הבדיקה של כל מעבדה אינם מוגבלים להתמחויות ההיסטוריות שלה, אך המעבדות שומרות עדיין על 

התמחותן, כפי שמפורט בטבלה 2.3.

להלן קישור לרשימת המעבדות המאושרות על ידי ה-CFDA מתוך האתר הרשמי:  2
http://app1.sfda.gov.cn/datasearch/face3/base.jsp?tableId=27&tableName=TABLE27&title=%BD%F8%BF%  
DA%C6%F7%D0%B5&bcId=118103063506935484150101953610
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טבלה 2.3 עשר מעבדות הבדיקה המובילות בסין
Index Short.name Full.name Location Website Expertise

1 National-lab  National
 Institutes for
 Food and Drug
Control

Beijing http://www.nicpbp.org.cn/  All Products, Biological
 Technological Products,
 IVD Reagents

2 Beijing-lab  Beijing Institute
 of Medical
Device Testing

Beijing http://www.bimt.cn/ Clinical Examina-
 tion Devices, IVD
 Devices, Nuclear and
 Radiation Devices

3 Guangzhou-lab  Guangdong
 Medical
 Equipment
 Quality
 Supervision and
Inspection

 Guangzhou,
Guangdong

http://www.gdmdt.org.cn/  Extracorporeal
 Circulation Devices,
 Sterile Devices, Dental
Devices

4 Tianjin-lab  Tianjin Medical
 Devices Quality
 Supervision and
Testing Center

Tianjin http://www.mdtc.org.cn/  Orthopedic Implants
 and Materials,
 Cardiovascular Devices,
Physiotherapy Devices

5 Shanghai-lab Shanghai Test-
 ing & Inspection
 Institute for
Medical Device

Shanghai http://www.cmtc.com.cn/  Electronic Device,
 Syringe Needle,
 Anesthesia
 Devices, Ventilator,
 Contraception Devices,
Surgical Equipment

6 Jinan-lab Shandong Qual-
 ity Inspection
Center for Medi-
cal Devices

 Jinan,
Shandong

http://www.sdjczx.com/  Biocompatibility Tests,
Infusion Equipment

7 Hangzhou-lab Zhejiang Insti-
tute for the Con-
 trol of Medical
Devices

 Hangzhou,
Zhejiang

http://www.shmt.com.cn/ Optical Devices

8 Shenyang-lab  Shenyang Center
 For Medical
 Equipment
 Quality
 Supervision And
Testing

 Shenyang,
Liaoning

http://www.lmti.cn/ X-ray Devices

9 Wuhan-lab  Hubei Center
 for Medical
 Device Quality
 Supervision and
Testing

 Wuhan,
Hubei

http://www.whmit.cn/ Ultrasound Devices

10 PKU-lab  Medical
 Devices Quality
 Supervision
 and Testing
 Centre of Peking
University

Beijing http://www.pku-dmdtc.
com/ 

 Dental Devices and
Materials
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2.6.1.1. תקנים סיניים

הבדיקה תתבצע תוך עמידה מלאה בתקנים הלאומיים )GB( ובתקני התעשייה )YY( של סין. התקנים הבינלאומיים 
אינם מוכרים בסין באופן ישיר, אף שרבים מהתקנים הסיניים מתורגמים מהתקנים הבינלאומיים. דוגמאות שונות 

לתקנים זהים מפורטות בטבלה 2.4. 

טבלה 2.4  דוגמאות לתקנים סיניים ובינלאומיים זהים

תקנים בינלאומיים קשורים פירוט התקן תקנים סיניים

IEC 61010-1: 2001 דרישות בטיחות לציוד חשמלי לבקרת 
מדידות ושימוש מעבדתי – פרק 1: 

דרישות כלליות

GB 4793.1-2007

IEC 61326-1:2005 ציוד חשמלי למדידות, בקרה ושימוש 
מעבדתי על פי דרישות EMC – פרק 1: 

דרישות כלליות

GB/T 18268.1-2010

IEC 61010-2-101: 2002 ודרישות בטיחות לציוד חשמלי למדי
דות, בקרה ושימוש מעבדתי – פרק 

2-101: דרישות מסוימות לציוד רפואי 
)IVD( לאבחון חוץ-גופי

YY/T 0648-2008

2.6.1.2. דרישות טכניות ממוצרים

בדיקת הרישום תיערך על פי מסמך הקרוי “Product Technical Requirements” )דרישות טכניות ממוצרים(, 
שבו מפורטים הביצועים ומפרט הבטיחות של המכשיר וכן שיטות הבדיקה לכל אחד מהפרמטרים הביצועיים. את 

המסמך הזה ניתן להבין כתקן לאבטחת איכות מוצרים, בפרט בשוק הסיני.  

2.6.1.3. תהליך הבדיקה 

בהתאם לדרישות הטכניות והוראות ההפעלה, היצרן יכול לבחור מעבדת בדיקה בעלת אישור CFDA שיש ביכולתה 
לבצע את כל הבדיקות. חשוב לציין שחלק ממעבדות הבדיקה חותמות על חוזה ורשאיות לקבל תשלום מחברות 
סיניות בלבד. ייתכן שיצרן זר יצטרך להפעיל את הסוכן בסין על מנת לתווך בנושא התשלום. היצרן ישים לב לעניין 
הבעלות על דו"ח הבדיקה במקרה של מחלוקת כלשהי. לאחר חתימת החוזה עם מעבדת הבדיקה יישלחו דוגמאות 
המוצרים למעבדת הבדיקה. על היצרן לשים לב למורכבות השחרור מהמכס, כיוון שרשויות המכס זהירות מאוד, 

כשמייבאים מכשיר ללא רישיון. ניתן לפנות לנציגות הכלכלית בבייג'ינג לקבלת עזרה. 

אם מדובר בפעולה מסובכת, מומלץ לספק לטכנאי הבוחן חוברת הדרכה או תמונות המסבירות את אופן השימוש 
במוצר. במקרה של מכשיר מורכב, ביקור היצרן במעבדת הבדיקה יכול להביא תועלת רבה.

אם המוצר נכשל בבדיקה מסוימת, ניתן לחזור על הבדיקה פעם נוספת לאחר שינוי המוצר ובתוספת תשלום. לכן, 
לגבי בדיקות התאמה אלקטרומגנטית )EMC( ובטיחות חשמל מומלץ לבצע הרצת ניסוי לפני שליחת הדוגמאות לסין. 
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2.6.2. הערכה קלינית ובדיקות קליניות

לפי תקנות ה-CFDA, עבור כל המכשירים הרפואיים נדרש להגיש ל-CFDA "נתוני הערכה קליניים" ברמה מספקת. 

המושג "נתוני הערכה קליניים" מוסבר באיור 2.2. את נתוני ההערכה הקליניים של מכשיר רפואי מיובא ניתן לחלק 
לשלוש קטגוריות: מאגר של מידע ספרותי רפואי, נתונים אמפיריים ונתוני ניסויים קליניים בסין. 

• מידע ספרותי רפואי:  נתוני שימוש קליניים ומידע על מכשירים ברי השוואה	
• 	CFDA-מידע אמפירי: הנתונים הקליניים של המכשיר המיובא שנערכו לפני רישום ה
• נתוני ניסויים קליניים בסין: הנתונים הקליניים של המכשיר המיובא, שהושגו בניסויים הקליניים 	

שנערכו בסין.
את סיכום המידע הספרותי הרפואי והמידע האמפירי ניתן לכתוב ב"דו"ח הערכה קליני". 

איור 2.2  הדגמת היקף ההערכה הקלינית

עבור מכשיר מסוג 1, דרוש דו"ח קליני מספק. עבור מכשירים מסוג 2 ו- 3 הנמנים עם "רשימת הפטור מניסויים 
קליניים" נדרש דו"ח הערכה קלינית ברמה מספקת. עבור מכשירים מסוג 2 וסוג 3 שאינם ברשימת הפטור, עקרונית 
נדרשים ניסויים קליניים. ואולם, ה- CFDA נותן מעט מאוד הדרכה לגבי מידת ההערכה הקלינית הדרושה. לעת 

עתה, איש אינו יכול לספק תשובה חד משמעית לשאלה אם ניסוי קליני בסין הוא חובה עבור מוצר מסוים.

בהינתן העלות הגבוהה והזמן הרב שנדרש לביצוע הניסויים הקליניים, יצרנים יכולים לבחור מראש הגשת דו"ח 
הערכה קלינית במקום עריכת ניסוי קליני. כדאי לנסות להגיש דו"ח הערכה קלינית במקרים המפורטים להלן:

• קיומו של מכשיר דומה בשוק הסיני בעל אותו ייעוד שימוש 	
• 	CFDA כמות גדולה של מידע זמין על נבחנים אנושיים לפני רישום
• גישה לנתוני אוכלוסייה סיניים או דו"ח מפורט לגבי גזעים שונים 	
• מידע טכני מפורט על מכשיר דומה המשמש לייעוד זהה	

עבור כל אותם מוצרים בעלי סיכון גבוה או בהיעדר מכשיר בעל ייעוד דומה בשוק הסיני, הניסוי הקליני הוא על פי 
רוב בחירה סבירה. 

2.6.3. ניסויים קליניים 

עריכת ניסוי קליני בסין אינה שונה בהרבה מעריכתו במקומות אחרים בעולם. ניסויים קליניים אינם רק דרישה 
 )KOL - Key Opinion Leaders( לצורך רישום אלא גם הזדמנות מצוינת לקידום המוצר בקרב מובילי דעה
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בתחום הרפואי.

KOL 2.6.3.1. בחירת

 www.cma.org.cn( חזק יביא תמורה וערך רב מבחינה שיווקית ומדעית. האיגוד הרפואי הלאומי הסיני KOL
CMA - Chinese Medical Association( כולל 71 איגודים של תחומי התמחויות, כגון האיגוד האורתופדי 
הסיני, האיגוד הסיני לקרדיולוגיה וכדומה. בכל איגוד מתמחה יש כמה תת-חלוקות, כגון חטיבת כירורגיית חוט 

השדרה של האיגוד האורתופדי הסיני.

זאת ההיררכיה של חברי ועד בכל איגוד התמחות: הוועד הראשי )אדם אחד(, סגן הוועד הראשי )אדם אחד(, 
מועמד הוועד הראשי )אדם אחד(, חברי הוועד הראשי )5-3 אנשים(, הוועד המכהן )כ-20 איש( והוועד )כ-50 
איש(. חברי הוועד ברמות האיגודים הללו הם הרופאים בעלי הסמכות וההשפעה הרבה ביותר במעגלי החברה 
הרפואית. קיימים גם ועדים אחרים ברמת תת-חטיבה או מחוז. שימו לב, חברי הוועד בתת-החטיבה אינם שווים 

במעמדם לחברי הוועד ברמת האיגוד. 

2.6.3.2. אתרים קליניים

ניסויים קליניים ניתן לערוך אך ורק בבתי חולים מאושרי CFDA רמה IIIA המפורטים באתר ה-CFDA בסינית 
)823 בתי חולים לפי נתוני 2015(3.  

באופן כללי, נדרשים לפחות שני אתרים קליניים לעריכת ניסויים לצורכי רישום של מכשירים סוג II, ולפחות 
 .III שלושה אתרים קליניים לעריכת ניסויים לצורך רישום של מכשירים סוג

 .KOL-עלות הניסוי הקליני תלויה במידה רבה במוניטין של בתי החולים ובמאפייני ה

)GCP( 2.6.3.3. נהגים קליניים נאותים – סין

ה-GCP של סין דומה מאוד ל-ICH-GCP ול-ISO 14155. ניסוי קליני כולל תכנון הפרוטוקול, אישור ועדה 
אתית )EC(, איש קשר למחקר, גיוס מטופלים, מעקב לאחר הניסוי )follow-up(, סגירת האתר, ניתוח הנתונים 

וחיבור דו"ח ניסוי קליני. 

אישור הוועדה האתית )EC( אורך על פי רוב כשלושה חודשים, וזהו האתגר העיקרי בעריכת ניסויים קליניים בסין. 

למוצרי סיכון גבוה מסוימים )ראו טבלה 2.5( דרוש אישור CFDA לפני תחילת ביצוע הניסוי.

http://app1.sfda.gov.cn/datasearch/face3/base.jsp?tableId=27&tableName=TABLE27&title=%BD%F8%BF%DA%C6%F7  3
.) %D0%B5&bcId=118103063506935484150101953610
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טבלה 2.5 מכשירים ברמת סיכון גבוהה הטעונים אישור CFDA לפני תחילת הניסוי

קוצב לב מושתל ודפיברילטור בעיצוב חדש עם תוויות חדשות 1

משאבת דם מושתלת בעיצוב חדש עם תוויות חדשות 2

משאבה להספקת תרופות בעיצוב חדש עם תוויות חדשות 3

מערכת תומכנים תוך-כליים ) intravascular stent( ללא מוצרים עם ייעוד דומה בשוק הסיני 4

איברים מלאכותיים מושתלים/פולשניים, מוצרי קיבוע אורתופדיים וחומרי מילוי ללא מוצרים עם ייעוד 
דומה בשוק הסיני

5

קיבוע נספג לעצמות ארוכות 6

שתלים אורתופדיים בטכניקת נאנו 7

אב-טיפוס של שתל אורתופדי )הדפסה תלת-ממדית( 8

 CFDA-2.6.4 סקירת התיק על ידי ה

כפי שמופיע באיור 2.3, תיק הרישום יוגש קודם כל למשרד רישום ה-CFDA. אם מסמכים מסוימים חסרים או 
רמתם אינה מספקת בעיני ה-CFDA, תידרש בדרך כלל הגשה מחודשת של החומרים החסרים. לאחר אישור 

הסקירה המנהלית התיק מתקבל ומתבצע תשלום. 

 CFDA 2.6.4.1.  עלות רישום

ה-CFDA החל לגבות דמי רישום ביוני 2015. הטבלה שלהלן טבלה 2.6 מספקת השוואה בין דמי הרישום 
הנגבים על ידי ה-CFDA לעומת ה-FDA האמריקני.

התיק מועבר למרכז הסקירה הטכנית של ה-CFDA לסקירה הראשונה, שנמשכת 90 ימי עבודה לסוג III ו-60 
ימי עבודה לסוג II. ה-CFDA מעיר הערות בצירוף רשימת שאלות, ועל היצרן לענות עליהן תוך שנה אחת. 

מגבלת הזמן היא קריטית עבור מוצרים שדרוש להם ניסוי קליני לאחר הסקירה הראשונה. 

הסקירה השנייה על תשובת היצרן נמשכת עד 60 ימי עבודה. בתום השלבים הללו ה-CFDA יקבל את החלטתו 
הסופית לגבי קבלה או דחייה של בקשת הרישום. אם התיק מתקבל, וניתן אישור למכשיר הרפואי, ִמנהל 

ה-CFDA יבצע את הבדיקה הסופית וינפיק את אישור ה-CFDA תוך 30 ימי עבודה.   
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טבלה 2.6 השוואת דמי רישום ב-CFDA לעומת FDA ארצות הברית

דמי רישום CFDA נכון למועד פרסום המדריך

מכשיר מקומי מכשיר מיובא פריט סיווג

 RMB 82,400-ברמת המחוז )כ CFDA נקבע על ידי
במחוז פוג’יאן(

RMB 210,900
)USD 33,200(

רישום ראשוני  II סוג

 RMB 34,500-ברמת המחוז )כ CFDA נקבע על ידי
במחוז פוג’יאן(

RMB 42,000
)USD 6,500(

שינוי ברישום

נקבע על ידי CFDA ברמת המחוז
)כ-34,200RMB  במחוז פוג’יאן(

 RMB 40,800
)USD 6,400(

חידוש הרישום )כל 
חמש שנים(

RMB  153,600
)24,200 דולר אמריקאי(

 RMB 308,800
)USD 48,600(

רישום ראשוני  III סוג

RMB  50,400
)7,800 דולר אמריקאי(

RMB 50,400
)USD 7,800(

שינוי ברישום

 RMB  40,800
)6,4000 דולר אמריקאי(

 RMB 40,800
)USD 6,400(

חידוש הרישום )כל 
חמש שנים(

RMB  43,200
)6,800 דולר אמריקאי(

RMB 43,200

)USD 6,800(

אישור ניסוי קליני 
)מכשיר סיכון גבוה(

)B( דמי רישום FDA אמריקאי ב-2015

מחירפריט

)K(510 הודעת טרום-שיווקUSD 5,228 

PMA אישור טרום-שיווקUSD 261,388

PMA דו"ח שנתיUSD 9,149

panel-track תוספתUSD 196,041

USD 39,208תוספת 180 יום

USD 18,297תוספת זמן אמיתי 

)g(513 בקשה למידע על סיווגUSD 3,529
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2.6.5. חידוש הרישום 

יש לחדש את תעודת ה-CFDA  כל חמש שנים. על היצרן להביא בחשבון כי את הבקשה לחידוש יש להגיש ששה 
חודשים לפני תאריך התפוגה. חידוש במועד מאוחר יותר לא יתקבל על ידי ה- CFDA  מכיוון שהכנת התיק דורשת, 
לרוב, בדיקות מוצר נוספות. במקרה של עדכון התקן הסיני, על היצרן להתחיל בהכנות לקראת חידוש הרישום 

לפחות עשרה חודשים לפני תאריך התפוגה. 

המסמכים הדרושים להגשת בקשה לחידוש הרישום כוללים את הדרישות הטכניות של המוצר, החתומים על ידי 
ה-CFDA בסינית, הוראות השימוש בסינית והתעודות המקוריות. היצרן ישמור את מסמכי הרישום הראשוניים 
בהישג ידו אחרת יהיה מסובך להשיג את חידוש הרישום. לעתים קרובות הם מופקדים אצל הסוכן בסין או אצל 

המפיץ הסיני הבלעדי ואז צריך לקבל את המסמכים המקוריים בחזרה.

2.6.6. שינוי הרישום 

מאז עדכון מערכת הרישום בשנת 2014, ה-CFDA  מפריד את הבקשה לחידוש הרישום ואת הבקשה לשינוי 
הרישום לשני תהליכים שונים ומובחנים. כאמור לעיל, יש לבצע את חידוש הרישום לפני פקיעת תוקף התעודה. 

מומלץ ליצרנים ליידע את ה-CFDA בכל מקרה שבו נעשים שינויים על המוצרים בשוק הסיני.

ישנם שני סוגי שינוי רישום: א( שינוי במפרט המוצר; ב( שינוי רישומי בתעודה.

 CFDA-הסוג הראשון דורש סקירה טכנית הלוקחת 60-90 ימי עבודה, בתוספת הזמן שלוקח להשיב להערות ה
בעוד שהסוג השני דורש רק סקירה ניהולית האורכת 10 ימים בלבד. 

כל אחד מהפריטים הבאים נחשב לשינוי במפרט המוצר:

1( שם מוצר 

2( דרישות טכניות למוצר )PTR( המצורפות לתעודה 

3( הדגם והמפרט המצוינים בתעודה 

4( המבנה וההרכב המצוינים בתעודה 

5( השימוש המיועד המצוין בתעודה 

6( כתובת מקום הייצור המצוין בתעודה 

7( פירוט אחר בתעודה 

כל אחד מהפריטים הבאים נחשב לשינוי רישומי בתעודה:

1( שם הנרשם המצוין בתעודה  

2( כתובת הנרשם כפי שמצוינת בתעודה 

3( שם הסוכן בסין המצוין בתעודה 

4( כתובת הסוכן בסין המצוינת בתעודה



32

*תיק המסמכים המוגש ל-CFDA משתנה בהתאם להבדלים בין מוצר למוצר.

2.6.7. דמי ניהול

דמי הניהול המחויבים על ידי ה-CFDA מפורטים בטבלה מטה:

חידוש הרישום  שינוי רישומי בתעודהשינוי במפרט המוצר

II  סיווג מכשיר מיובאRMB  42,000RMB  0RMB  40,800

III סיווג מכשיר מיובאRMB  50,400RMB  0RMB  40,800
 

ניתן למצוא את רשימת המסמכים הדרושים לשינוי הרישום או חידוש הרישום בפרק הנספחים.

        

2.7. ייצור בסין
 

 CFDA אישור ,II ייצור בסין מעניק יתרון בדמי רישום זולים יותר לעומת רישום מכשיר רפואי מיובא. עבור מכשיר סוג
הנדרש הוא ברמת CFDA מחוזי, הנחשב פחות קפדני בהשוואה לאישור CFDA המרכזי. 

שסווג  מכשיר  למעט  משנה,  קבלן  באמצעות  מקומיים  מכשירים  לייצר  אפשרות  אין  הקודם,  בפרק  שהוזכר  כפי 
כמכשיר חדשני. לכן לחברת בת סינית של חברה ישראלית צריכים להיות מפעלי ייצור משלה שמיועדים להליכים 

.)GMP( העיקריים של ייצור המוצר, ועליה לעמוד בנוהג הייצור הנאות של סין

קיימים ארבעה סוגי GMP על פיהם יש לנהוג:

• GMP למכשירים רפואיים	

• GMP למכשירים רפואיים סטריליים	

• GMP למכשירים רפואיים הניתנים להשתלה	

• GMP לדיאגנוסטיקה חוץ-גופית	

תהליך הרישום לסוג II ולסוג III מקומי מוצג באיור 2.3. ניסויים והערכה קלינית דרושים גם לרישום מכשירים מקומיים. 
במהלך סקירת ה-CFDA הראשונה, ה-CFDA ברמת המחוז מבצע גם הוא סקירת GMP באתר. לאחר קבלת אישור 
GMP וקבלת אישור תיק הרישום, היצרן רשאי לקבל את תעודת אישור המוצר. בשלב זה המוצר מותר לשיווק. הצעד 

האחרון הוא הגשת בקשה לרישיון יצרן, יעד שקל להשיגו.
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איור 2.3 תרשים זרימת העבודה של רישום CFDA למכשירים מיובאים
2.7.1. הליך אישור מהיר למוצרים חדשניים

ה-CFDA הכניס את תהליך האישור המהיר למוצרים חדשניים במארס 2014, תהליך שכונה "המסלול הירוק". אם 
ה-CFDA מזהה את המוצר כ"חדשני", משך הזמן של תהליך הרישום יכול להיות מקוצר עד 50% מההליך המקורי. 
עד סוף 2015 זוהו 46 מוצרים כמכשירים "חדשניים", ואושר להם תהליך מהיר. ואולם רק שלושה מהמכשירים 
ה"חדשניים" קיבלו לבסוף אישור לרישום CFDA. ראו את רשימת המוצרים החדשניים המלאה בטבלה 2.7 להלן. 

על מגיש הבקשה לעמוד בדרישות האלה:

• הליבה של 	 הזכות החוקית בטכנולוגיית  בעל  להיות  עליו  יהיה הבעלים של הפטנט.  מגיש הבקשה 
 Patent( הפטנט  על  בעלות  העברת  באמצעות  בסין  בפטנט  להשתמש  מורשה  או  בסין,  המוצר 

.)assignment
• רישום 	 ללא  בסין  )קרי, מדובר במוצר ראשון  סין  נחשבת חלוצית בתוך  הטכנולוגיה של המוצר 

של מוצר דומה בעל ייעוד זהה בבסיס הנתונים של CFDA(. על הביצועים והבטיחות של המוצר 
הבינלאומית,  ברמה  מובילה  תהיה  הטכנולוגיה  דומים.  מוצרים  על  משמעותי  באופן  להתעלות 

ולמוצר יהיו ערכים קליניים יוצאי דופן.
• המבקש השלים מחקר קדם-שוק, ויש ברשותו אב-טיפוס. תהליך המחקר יהיה אותנטי ומתוכנן 	

היטב. נתוני המחקר יהיו שלמים וניתנים למעקב. 
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ביישום ההליך  4.7%. הסיבות לכשל  רק   - נמוכים מאוד  אישור  והאחוזים של קבלת  איננו פשוט  זה  ואולם, תהליך 
מפורטות בטבלה 2.8. יתרה מזאת, רק 4 מתוך 46 ההליכים שנפתחו היו מכשירים רפואיים מיובאים: מערכת שלמה 
של תומכני כלי דם מסיסים המיוצרת על ידי חברת הענק Abbott; מערכת אטימה למפרצת אנדווסקולרית שהוגשה 
שהוגשה  הובלה  צנתר  ומערכת  הצניפי  למסתם  מהדק   ;.Endologix International Holdings B.V ידי  על 
על ידי Evalve, Inc. DBA Abbott Vascular Inc.; מערכת קוצב אלחוטית דרך צנתר מושתל שהוגשה על ידי 

.Medtronic Inc

טבלה 2.7 הרשימה המלאה של מוצרים חדשניים שנכנסו לתהליך האישור המהיר

מיובא/מקומיהמוצרתאריךמס’

4601-12-2015implantable left ventricular assist deviceמקומי

4501-12-2015foldable artificial vitreousמקומי

4401-12-2015balloon dilatation catheter for drugsמקומי

4301-12-2015frameless brain stereotactic surgery systemמקומי

4201-12-2015vagus stimulation systemמקומי

4101-12-2015
deafness-related genes testing kit (microarray- time-of-

flight mass spectrometry(
מקומי

4021-09-2015wireless transcatheter implantable pacing system
מיובא 

Medtronic.Inc.

3921-09-2015mitral valve clip and catheter delivery system
מיובא

Evalve Inc. DBAAbbott 
Vascular Inc.

3821-09-2015coated stent graft and delivery system of branch aortaמקומי

3721-09-2015coated stent graft system of abdominal aortaמקומי

3621-09-2015
human EGFR gene mutation testing kit ( high-flux 

sequencing(
מקומי

3521-09-2015
respiratory pathogen nucleic acid testing kit (by isothermal 

amplification chip(
מקומי

3426-06-2015artificial nerve graftמקומי

332015-06-26
surgery biological batch (specialized for patching bladder 

and abdominal wall( 
מקומי

3226-06-2015endovascular aneurysm sealing system
מיובא

Endologix Internation-
al Holdings B.V.

3102-06-2015three aPCS corneal stroma substituteמקומי

3002-06-2015positron emission tomographic imaging apparatusמקומי

2902-06-2015tester of red blood cell life span determinationמקומי

2802-06-2015surgical robot positioning systemמקומי
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מיובא/מקומיהמוצרתאריךמס’

2713-04-2015
three-dimensional cardiac electrophysiology mapping 

system
מקומי

2613-04-2015three-layer bionic small-diameter artificial blood vesselמקומי

2513-04-2015artificial lensמקומי

2413-04-2015interventional bioprosthesis heart valvesמקומי

2316-03-2015 drug-eluting peripheral balloon dilatation catheterמקומי

2216-03-2015
testing kit of exon deletion of gene SMN1 (fluorescence 

quantitative PCR method( 
מקומי

2116-03-2015absorbable bio-intravascular stent system
מיובא

Abbott Vascular

2002-02-2015
ablation catheter and nerve-stimulation radio frequency 

current ablation that can precisely marked renal 
sympathetic 

מקומי

1902-02-2015
nucleic acid analyzer of isothermal amplification microfluidic 

chip
מקומי

1802-02-2015children-use gastric lavage apparatus with smart controlמקומי

1717-12-2014
MTHFR C677T gene testing kit (PCR-gold magnetic 

particles chromatography( 
מקומי

1617-12-2014Acellular corneal stromaמקומי

1503-11-2014Biodegradable magnesium internal bone fixation screwsמקומי

1403-11-2014sternal plateמקומי

1326-09-2014absorbable coronary stent system with drugsמקומי

1226-09-2014pulmonary artery conduit with valveמקומי

1126-09-2014cone beam breast CTמקומי

1026-09-2014
testing kit of methylated genes in colorectal cancer (PCR 

Fluorescent Probe(
מקומי

919-08-2014tissue-engineered artificial cornea endothelialמקומי

814-08-2014biological artificial corneaמקומי

719-06-2014 impermeable dura coating systemמקומי

619-06-2014  testing kit of 21th, 18th, 13rd chromosome trisomyמקומי

519-06-2014gene sequencing apparatusמקומי

419-06-2014
 implantable dual-channel neurostimulation system which is

wireless programmable
מקומי

319-06-2014left auricle occluder systemמקומי

219-06-2014percutaneous prosthetic heart valve systemמקומי

114-05-2014absorbable dural sealing adhesiveמקומי
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טבלה 2.8 הנמקות לסירוב לתהליך האישור המהיר

שיעורבעיהאינדקס

בעיית פטנט: תיק פטנט לא מושלם, בעל הפטנט ותוכן הפטנט 1
אינם עונים על דרישות הבקשה או שלא מדובר בטכניקת מפתח.

30%

21%חוסר בחומר מקצועי תומך ונטול ערך קליני מבטיח.2

16%לא המוצר הראשון בסין.3

15%לא מדובר בטכניקה בינלאומית מתקדמת.4

13%אין אב-טיפוס.5

5%פורמט הדו”ח אינו מתאים וסיבות אחרות.6
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CFDA פרק 3 - הפעלה לאחר אישור

3.1. שיפוי על מכשירים ותמחור למשתמשי קצה
  

הלאומית  התרופות  של  שיפוי  רשימת  לעומת  שנרכש.  רפואי  לציוד  ייחודית  מימון  שיטת  קיימת  בסין  חולים  בבתי 
המוגדרת היטב )http://db.yaozh.com/yibao (, אין בנמצא רשימה ישירה אשר תחול על שיפוי מכשירים רפואיים. 
ואולם, מכשירים רבים זוכים לשיפוי כחלק מן העלות של ההליך הרפואי שניתן למטופלים, בעוד על מכשירים רפואיים 

אחרים מקבלים את ההחזר בעבור המכשיר עצמו.  

אם ניקח את הליך ה-PICC המתואר בטבלה 3.1 כדוגמה, המזרק והתחבושות שבהם משתמשים )ראו טבלה להלן( 
כלולים במחיר ההליך וניתנים לשיפוי מלא יחד עם ההליך. ה-PICC, לעומת זאת, אינו כלול במחיר ההליך, והנו מכשיר 

העומד בפני עצמו.   

)DRC( עושה הבחנה בין בתי  לגבי אסטרטגיית המחירים של ההליך הרפואי, נציבות הפיתוח והרפורמה הלאומית 
להליכים  הקיימת  התמחור  רשימת  לפי  לפעול  מחויבים  ציבוריים  חולים  בתי  פרטיים.  חולים  לבתי  ציבוריים  חולים 
רפואיים ואינם מורשים להוסיף הליך רפואי כלשהו על דעת עצמם, בעוד בתי חולים פרטיים חופשיים להרחיב את 

מגוון השירותים, אפילו אם אינם מופיעים ברשימה.  

HFPC ומנהלת  רשימת ההנחיות הלאומית לתמחור הליכים רפואיים יוצאת לאור מטעם ה-DRC הלאומי, בשיתוף 
יסודי, אבחון פתולוגי, אנליזה מעבדתית,  הרפואה הסינית הלאומית המורכבת מ-11 קבוצות, לרבות שירות רפואי 
רפואי שיקומי,  טיפול  קליני,  פיזי  טיפול  קליני,  לא-כירורגי  טיפול  קליני,  כירורגי  טיפול  קליני,  אבחון בהדמיה, אבחון 
שבו  והציוד  הדרושים  המכשירים  הקליניות,  הפעולות  את  מפרט  הליך  כל  סינית.  רפואה  ושירותי  נלוות  פעולות 

משתמשים, וכן את המכשירים או התרופות שאינם כלולים בתמחור ההליך. 

ברשימה הלאומית לא מופיע מחיר כלשהו. כל DRC מחוזי מתייחס לרשימה זו כאל רפרנס ומגדיר מחירים בעצמו.   

טבלה 3.1 ערך לדוגמה ברשימת ההליכים הרפואיים הלאומית

חישוב תוכן שאינו כלולתיאורשם הפריטקוד פריט
המחיר

ABDA0001 צנתר לווריד
מרכזי המוחדר 

פריפריאלית 
)PICC(

הערך את מצב החולה ואת מצבו הגופני, 
בדוק את פרטי החולה ואת הוראות הרופא, 

בדוק PICC ומדוד את אורך חדירת 
ה-PICC, בחר מצב, חטא את העור )קוטר 

10 ס"מ(, שטוף את ה-PICC בעזרת זריקה, 
בצע חדירה לווריד, משוך את אביזר ההובלה 

אחורנית, חתוך את המחבר, חבר את 
חלקו העליון של האטם, הנח את החבישה 

במקום, השלך את המכשיר המשומש, הבט 
במטופל וכתוב רשומה. לא כולל הדרכה 

באולטרסאונד ובבדיקות רנטגן.

PICCלפי זמן

זולים שעלותם  רוכשים בדרך כלל מכשירים רפואיים  ציבוריים  חולים  פיקוח, בתי  נמצא תחת  כיוון שמחיר ההליך 
מכוסה על ידי מחיר ההליך כדי להגדיל את שולי הרווח. באשר למכשירים העומדים בפני עצמם ומכוסים מבחינה 

כספית שלא כחלק מהליך הטיפול, בתי החולים יהיו מוכנים לרכוש בעיקר מכשירים בעלי ערך גבוה יותר.
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עבור מכשיר רפואי המעורב בהליך חדש או בטכניקה חדשה, אשר אינו כלול ברשימת הנחיות התמחור, על היצרן 
או המפיץ להגיש בקשה לתמחור ההליך החדש על ידי הגשת מסמך ל-DRC ול-HFPC ברמת המחוז הכולל תיאור 
ההליך, ניתוח עלויות והמחיר המוצע. תהליך מסוג זה גוזל זמן רב. כמו כן, על יצרנים לשים לב לעלויות כיסוי המוצרים 
בגובה שונה במחוזות שונים, וכן עליהם לזהות את המחוזות שבהם תהיה כניסה ראשונית לשוק. בנוסף לכך, ניתן 
לראות במקרים רבים שהמחיר של מוצר זהה משתנה בין מחוז למחוז, כיוון שלשכת התמחור המקומית מחליטה על 

המחיר בתוך המחוז.

3.2. ערוצי הפצה

עקב גודל הטריטוריה והמורכבות האזורית יש מעט מאוד מפיצים המסוגלים להגיע לפריסה כוללת בסין. לכן יצרן 
זר יקים בדרך כלל משרד ייצוג מקומי ויפעיל כמה מפיצים במחוזות שונים. ואולם המפיץ הסיני הראשון של חברות 
קטנות ובינוניות הנכנסות לסין בפעם הראשונה  מבקש בדרך כלל בלעדיות ומציע לשאת בעלות הרישום, במלואה או 
בחלקה. היצרן  הזר יעשה את השיקול בין שמירת השליטה בבלעדיות לבין החיסכון בעלות הרישום. יצרנים מקומיים 
היצרן  על  קיימים.  הפצה  בערוצי  השימוש  באמצעות  מיובאים  מוצרים  של  כמפיצים  גם  קרובות  לעתים  משמשים 
הזר להביא בחשבון ניגודי אינטרסים העלולים להיווצר בעתיד בינו לבין מפיצים אלה. ניתן ליצור קשר עם הנספחות 

הכלכלית כדי להתייעץ בנוגע לסכנות האפשריות הנובעות מחוזה עם מפיץ מקומי. 

ערוצי ההפצה משתנים באופן משמעותי על פי סוג המוצר. ייתכנו הבדלים גדולים בנושא זה בין ציוד ומוצרים מתכלים 
שבהם משתמשים בבתי החולים לבין מוצרים לשימוש ביתי. ערוצי הפצה יכולים להתחלק לשלושה מודלים שונים: 

שיטה קמעונאית, מכרז לבית חולים וקבוצת רכישה ממשלתית.

3.2.1. השיטה הקמעונאית 

הדגם הקמעונאי, המתאים למכשירים לשימוש ביתי, מתמקד במשתמשי הקצה באמצעות בתי מרקחת, חנויות 
המוכרות מכשירים רפואיים בלבד, קניונים, סופרמרקטים ופלטפורמות אינטרנטיות. בתי המרקחת תופסים בדרך 
כלל את עיקר נתח השוק של הערוצים הללו. יצרני מכשירים לשימוש ביתי יכולים לעבוד בשיתוף פעולה עם רשתות 
של בתי מרקחת לצורך הפצת מוצרים. רוב רשתות בתי המרקחת בוחרות להתמקד במחוז אחד או בכמה מחוזות 
בודדים, היות שמעט מאוד רשתות בתי מרקחת נפרסות  בכל המדינה. רשימה של עשר רשתות בתי המרקחת 

בעלות מספר החנויות הרב ביותר בסין לשנת 2013 מוצגת להלן בטבלה 3.2. 

טבלה 3.2 רשימה של  עשר רשתות בתי המרקחת בעלות מספר החנויות הרב ביותר בסין בשנת 2013 

חנויות הרשת שם בית המרקחתאינדקס
הרגילות

חנויות 
בעלות זיכיון

סה”כ 
חנויות

1Yunnan Hongxiang Yixintang Pharmaceutical Co. Ltd.2,38902,389

2China Nepstar Chain Drugstore Ltd.2,06602,066

3Chongqing Peace Chain Drug Store Ltd. 1,8207902,610

4Guoda Drugstore Ltd.1,5994882,087

5Guangdong Dashenlin Chain Drugstore, Inc.1,40001,400

6Chongqing Tongjunge Chain Drugstore, Inc.1,3067,0008,306

7Guangdong Dongguan Guoyao Chain Drugstore Ltd.1,13701,137

8Yunnan Yunzhijia Healthcare Chain Drugstore, Inc. 1,02501,025

9Helongjiang Jintian Pharma Group, Inc.8090809

10Haerbin Baofeng Chain Drugstore, Inc.8000800
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בערוצים האחרים מודל הקמעונאות דומה מאוד למוצרי צריכה אלקטרוניים. קניות באינטרנט פופולריות מאוד בסין. 
במקרים רבים לקוחות לומדים על מוצרים בחנויות פיזיות ומבצעים את הרכישה דרך האינטרנט. אם חברה מסוימת 
נמצאת בפלטפורמת שיווק אינטרנטית, מומלץ לעשות אופטימיזציה של המוצר בתוך הפלטפורמה ולוודא כי המוצר 

מופיע בראש עמוד החיפוש הפנימי בתוך הפלטפורמה. להלן לינק לחוברת סחר מקוון בסין4:

3.2.2. רכישה ישירה על-ידי בתי החולים 

יש שלושה סוגים של רכישה ישירה: רכישת ציוד על ידי בתי חולים פרטיים, רכישת מוצרים לשימוש רפואי מיוחד 
או רכישה של מוצרים לא סטנדרטיים על ידי בתי חולים ציבוריים. בבתי חולים פרטיים יש גמישות רבה יותר לגבי 
רכישת מוצרים. נפח הרכישה, תדירותה ומחיריה נקבעים על ידי צוות ההנהלה. מחלקת הרכש של בתי החולים 
הציבוריים אחראית לביצוע הרכש ומוגבלת לסכום מרבי שנקבע מראש. רכישה מעל למגבלה זו תתבצע על ידי 
הממשלה במכרז במטרה לשמור על הליך הוגן ועל שקיפות )התהליך הכללי מצוין באיור 3.1(. למרות המעורבות 
הממשלתית, לעמדת בית החולים כמשתמש קצה מקצועי יש חשיבות עליונה במקרה זה. ההחלטות מתקבלות 
בעיקר על ידי ועדת הרכש של בית החולים המורכבת מרופאים, צוות טכני ממחלקת ניהול הציוד הרפואי ואחראי 
המנהלה. תוצאות מכרז של בתי החולים מושפעות מהרגלי השימוש של הרופאים והצוות הטכני, מאיכות השירות 

הטכני של ספקי המכשירים ומשיתוף הפעולה ארוך הטווח בין הספקים לבתי החולים.

איור 3.1 מתווה כללי של תהליך הרכש הישיר של בתי החולים
3.2.3. קבוצת רכישה ממשלתית 

http://israel-trade.net/china/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9E%D7%  4
93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A1%D7%97%D7%A8-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7–

	/%91%D7%A1%D7%99%D7%9F
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רכישה בקבוצת רכש של הממשלה מאורגנת ברמת המחוז או ברמת HFPC עירונית במטרה לבחור את המוצרים 
מתוך רשימת מוצרים המיועדים לרכישה במחוז. בתי החולים הציבוריים שבמחוז מורשים לרכוש את המוצרים 
מתוך הרשימה. מכשירים הכלולים ברכישה הממשלתית הקבוצתית ִהנם בדרך כלל מוצרים סטנדרטיים מאוד – 
מדגמים זהים או דומים, בעלי איכות דומה, ולהם אותם רכיבים, חומרים, תהליכי ייצור וצורת תפקוד. רוב המכשירים 

החד-פעמיים, המתכלים, מכשירים לאבחון חוץ-גופי וציוד הדמיה זול או בינוני נרכשים בדרך זו. 

התדירות של פתיחת מכרזים שונה מאזור לאזור. מכרז עשוי להתפרסם אחת לשנה, אחת לשנתיים או אפילו אחת 
לשלוש עד חמש שנים במחוזות מסוימים.  

באפריל 2014, ה-DRC הלאומי הוציא הוראה לפיה יש להסדיר את הרכישה הקבוצתית הממשלתית ברמת המחוז 
עבור מוצרים מתכלים בעלי ערך גבוה. במוצרים מתכלים רפואיים בעלי ערך גבוה הכוונה היא על פי רוב למוצרים 
מתכלים עם מחיר ליחידה/עלות שימוש הגבוהים מסכום של RMB 500, כפי שמוגדר בטבלה 3.3. מכרז עבור 
מוצרים מתכלים רפואיים בעלי ערך גבוה ייפתח אחת לשנה. 10 מתוך 29 מחוזות פועלים על פי הקווים המנחים. 

טבלה 3.3 מוצרים מתכלים רפואיים בעלי ערך גבוה הנרכשים באמצעות קבוצת רכישה ממשלתית

Category Included.devices.but.not.limited.to
Blood vessel intervention Catheters, wires, balloons, stents and other materials

                               Non blood vessel intervention Catheters, wires, balloons, stents and other endoscopic materials
                        Orthopedics implants  Artificial joints, fixation, artificial bones, fixing materials

 Neurosurgical Neural implants and fillers
 Electrophysiological Mapping Catheter, Ablation Catheter and etc.

                Pacemakers Long-term and temporary pacing catheter, implantable cardioverter de-
fibrillator, pacing wire and etc.

  In-vitro circulation and blood
purification

Artificial heart-lung support material, Dialysis circuit, filter, splitter and aux-
 iliaries

 Ophthalmological material Intraocular Lens,  intraocular implants
Dental materials Dental implant, maxillofacial repair, dental filling, root canal therapy, dental 

bonding, prosthesis, orthodontics and etc.
Others Artificial valves, artificial patch, artificial vessels, polymer materials and etc.  

הרכש הקבוצתי הממשלתי נעשה בדרך כלל דרך פלטפורמת מכרזים, שניתן למצוא באתרי מכרזים רשמיים של 
הממשל המקומי והמנהל הצבאי, כמו גם באתרי מכרז מקצועיים מסוימים. טבלה 3.4 מציגה כמה דוגמאות לאתרים 

כאלה. למפיצים יש בדרך כלל מקורות מידע מקומיים טובים מאוד, שמהם ניתן ללמוד על המכרזים בשלב מוקדם. 

מוצרים  באספקת  ניסיון  לו  יש  אם  לבחון  מומלץ  מקומי,  מפיץ  עם  מתקשרים  כאשר 
למכרזים ממשלתיים במחוזות הרלוונטיים, שכן בדרך כלל יש מספר מפיצים מצומצם 

אשר זוכים במכרזים המחוזיים באופן תדיר. 
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טבלה 3.4 דוגמאות לאתרים המספקים מידע על מכרזים

הערותאתר אינטרנטשםאינדקס

1Haihong Medical E-commerce Co. 
Ltd 

http://www.ecarechina.com/  סוכנויות מכרזים הפעילים
במחוזות מרובים

2 Qianlimahttp://www.qianlima.com/  מידע על מכרזים במחוזות
מרובים

3Zhenxiang Medical E-commercehttp://www.zxmec.com/  סוכנות מכרזים הממוקדת
במחוז חונאן

4Hubei Mingtian סוכנות המכרזיםhttp://www.mtzb.net/  סוכנות מכרזים הממוקדת
במחוז חובאי

רכש מוצרים מתכלים בעלי ערך גבוה 5
עבור מחוז ליאונינג

http://www.lnhccg.com.cn/  פלטפורמת הרכש
הממשלתית הרשמית 

פלטפורמת הרכש  /http://210.73.89.76פלטפורמת הרכש הרפואי של בייג’ינג6
הממשלתית הרשמית

איור 3.2 תהליך המכרז הפתוח הכללי

מנהל המכרז מפרסם קטולוג מוצרים והזמנה להציע הצעות

המשתתפים )מגישי ההצעות( נרשמים למכרז

הערכת העמידה בקריטריונים הכלכליים והטכניים

מנהל המכרז מפרסם את מחיר התחלתי

המשתתפים שולחים את הצעותיהם

הערכת גובה ההצעות

דיון על המחירים המוצעים )לרוב הדיון מתנהל באתר(

פרסום הזוכים במכרז
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העמידה  ובחינת  ההערכה  הליך  במשך  לדוגמה,  לאזור.  מאזור  משתנות  במכרז  הניקוד  ומערכת  ההערכה  שיטת 
מחוז  ואילו  הקודמת,  מהשנה  המכירות  היסטוריית  את  הציגה   Guangzhou והטכניות,  הכלכליות  בדרישות 
Zhejiang הדגיש את הפטנט על המוצר )לפרטים ראו טבלה 3.5(. העיר נינגבו שבמחוז Zhejiang מכניסה גם שלב 
נוסף של בחירת מותג לאחר הערכת הדרישות הכלכליות והטכניות הרגילות. בשלב הנוסף ועדת מומחים מצביעה 
על פרמטרים, כמו אמינות של איכות המוצר, שלמות קו המוצרים, אסטרטגיית התמחור, מוניטין המותג, הערך המדעי 

ותמיכה טכנית ושימושיות בתכנון המוצר. שלב זה מצמצם את מספר המשתתפים מ-12 ל-6. 

כמו כן, דיון על אסטרטגיית התמחור משתנה אף הוא ממחוז למחוז. ברוב המחוזות הדיון על מחירים מאורגן על ידי 
צוות העבודה של מנהלי הרכש במפגש פנים אל פנים. מחוז Jiangsu, לעומת זאת, מאפשר דיון ישיר על המחירים 

בין משתתפי המכרז מרשימת הספקים לבין בתי החולים. 

טבלה 3.5 הערכת הפרמטרים הכלכליים והטכניים במחוזות השונים

שיטת ניקוד לפרמטרים הכלכליים והטכניים במחוז Guangdong עבור מכשירים מיובאים

ניקודרמהתיאורמשתנה

4מעל 300 מיליון RMBמחזור לשנה, לפני ִמסיםהיקף מכירות החברה

RMB 2003 מיליון עד 300 מיליון

RMB 2פחות מ-200 מיליון

FDA6 ו-CEמאז שנת 2013איכות המוצר

FDA/CE4

0ללא

רכישות בתי חולים בשנה שעברה היסטוריית מכירות
Guangdong במחוז

0-10ציון 1 עבור כל בית חולים
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Zhejiang שיטת ניקוד לפרמטרים הכלכליים והטכניים במחוז

ניקודתיאורמשתנה

התנהגות בלתי הולמת של 
משתתף

1. תיק פלילי 
2. רישום עבירת שוחד כלכלי

3. הגשת מידע כוזב 

פסילה לאלתר

פסילה לאלתראירוע חריג במידת חומרה גבוההאירועים חריגים 

QMS - מערכת ניהול 
האיכות

ISO13485 ,YY/T02874 או הסמכת QMS אחרת 

ISO9001 או GB/190012

0ללא הסמכה 

FDA2 ו-CEאיכות המוצר
FDA/CE1

FDA/CE 0ללא

8מעל 500 מיליון RMBהיקף מכירות החברה 

 RMB 3006 מיליון עד 500 מיליון

RMB 1004 מיליון עד 300 מיליון

RMB 502 מיליון עד 100 מיליון

RMB 1פחות מ-50 מיליון

0ללא דו”ח ִמסים

3פטנט רשום ומדגם רשוםפטנט

2פטנט רשום בלבד

1מדגם רשום בלבד

0ללא פטנט רשום

יש לשים לב כי לזוכים במכרז שנפתח על ידי הממשלה מוענקת הזכות למכור את המוצר במחוז מסוים. הדבר אינו 
מבטיח בהכרח היקף מכירות גדול. במהלך המכרז לרכישה קבוצתית ממשלתית חשוב הרבה יותר להימנע מפסילה 
בכל אחד מהשלבים לעומת זכייה בכל שלב, כיוון שזכייה בכל שלב פירושה בדרך כלל הצעת המחיר הנמוכה ביותר 
וויתור על שולי רווח. יוצא מהכלל שראוי לציון הוא המכרז למוצרים מתכלים שהתקיים בעיר שנז'ן שבמחוז גואנגז'ו 
בשנת 2014. שלושה יצרנים זכו במכרז ולא רק היצרן שהציע את ההצעה הטובה ביותר. הזוכה במקום הראשון קיבל 
60% מנפח המכירות ברכש, הזוכה במקום השני קיבל 30% והשלישי 10%. לאור השונות האזורית והאופי הדינמי של 

המכרזים חשוב ביותר שיצרנים ייערכו מחקר מקיף טרם השתתפותם.    
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3.2.4. מכרז לציוד רפואי גדול

ציוד רפואי גדול מתייחס לציוד שב"רשימת תקנות מנהל רפואי לאומי" )סוג א׳( ולציוד חדש המותקן בפעם 
הראשונה במחוז מסוים, ושערכו מעל 5 מיליון RMB. על רכישת הציוד להיות מאושרת על ידי ה-HFPC הלאומי. 

באיור 3.3 מוצג תהליך ההגשה.

מוסד רפואי מגיש בקשה ל-HFPC  המקומימשרד הבריאות מפרסם תכנית הקצאה לאומית

HFPC המחוזי בודק את המוסד הרפואימוסד רפואי מגיש בקשה ל-HFPC  המקומי

HFPC המחוזי בודק את המוסד הרפואי
HFPC  לאומי מעריך את היתרון הטכני ואת הערכים 

הקליניים

במידה שיש אישור, ה-HFPC  הלאומי מאפשר ה-HFPC הלאומי מקבל אישור לסקר
שימוש במכשיר הבדיקה

הערכת מומחים ואישור סופי
הערכת מומחים לבטיחות, אפקטיביות וערכים 

כלכליים לאחר 1-2 שנות שימוש

במידה שיש אישור, ה-HFPC  הלאומי מוסיף את ביצוע רכש ושנתיים להתקנת הציוד
הציוד לרשימת סוג א'

השגת רשות להקצאה לאחר ההתקנה

)ב( הליך רכש של ציוד גדול חדשני)א( הליך רכש של ציוד גדול מסוג א'

איור 3.3 תהליך הרכש של ציוד רפואי גדול

עבור ציוד רפואי מסוג ב על הרכישה להיות מאושרת על ידי ה-HFPC המחוזי. על בתי החולים המבקשים 
לרכוש ציוד זה לעמוד בתנאים האלה: 1( שירות רפואי רלוונטי רשום; 2( סגל מקצועי מוסמך; ו-3( מערך 

מתקנים וציוד מסודר.

 NHFPC-תהליך האישור לציוד גדול אורך זמן רב. לאחרונה נערכו דיונים על הצורך בפישוט ההליך ברשות ה
ואולי אף ביטולו בעתיד הקרוב. ואולם, ה-NHFPC טרם סיפק מידע רשמי בעניין.  
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טבלה 3.6 ציוד רפואי גדול הדרוש לרכישה קבוצתית ממשלתית

Type A (National medical admin-
(istration regulation

PET-CT, including PET .1
Gamma Knife radiosurgery system .2
(medical electron accelerator (MM50 .3
Proton Therapy System .4
Cyber knife .5
Tomotherapy .6
da vinci surgical system .7
306-channel MEG system .8

 Other equipment first-setup in a province and with a value above 5 .9
Million RMB

Type B (Provincial medical ad-
(ministration regulation

CT .1
MRI .2
DSA .3
SPECT .4
LA .5

3.3 שחרור מהמכס וִמסי יבוא
לאחר רישום המכשיר יש להתמודד בסין עם הליך לוגיסטי של שחרור המוצר מהמכס. עבור מכשירים רפואיים מזמין 

המכשיר יספק למכס את המסמכים האלה:

1( העתק רישיון המסחר במכשיר הרפואי של מקבל המכשיר 

2( העתק רישיון העסק של מקבל המכשיר

3( העתק תעודת רישום המוצר וטופס רישום המכשיר הרפואי

4( העתק התעודה מארץ המוצא

5( העתק חוזה הרכישה

6( העתק תעודת האריזה, תעודת המשלוח וחשבונית המשלוח

7( תווית והוראות הפעלה בסינית

למכשירים מסוימים דרושה ביקורת נוספת, במיוחד בנוגע למכשירים המכילים חומרים ביולוגיים. מומלץ לשכור עמיל 
מכס מקצועי לצורך הטיפול בשחרור מהמכס.

שיעור מס ערך מוסף בסין הנו 17%. על מוצרים ישראלים חל שיעור מכס של מדינה מועדפת ביותר
.)MFN - Most Favored Nation(

האם נדרשת עדיין תעודת CCC  לצורך יבוא של מכשיר רפואי פעיל?
כבר לא, אך עדיין דרושה תעודת CCC  עבור רכיבים חשמליים, כגון כבלים, לצורך שחרור מהמכס.  

הסתייגות 

המונח "מכשיר רפואי" מורה על מספר עצום של מוצרים שונים, וקיימים נושאים רבים נוספים שניתן להתייחס 
אליהם באופן יותר ממוקד. איננו מקבלים על עצמנו אחריות משפטית למידע במדריך זה וממליצים לקבל ייעוץ 

אישי בהתבסס על המוצר והנסיבות המשתנות בין מקרה למקרה.
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פרק נספחים:
I. שינויים ברישום

ישנם שני סוגי שינוי ברישום: 
א. שינוי פריט-הרשאה

תהליך הסקירה: סקירה ניהולית )10 ימי עבודה( + סקירה טכנית )60-90 ימי עבודה( + תגובה להערות
א.1 שינוי שם המוצר 

א.2 שינוי הדרישות הטכניות של המוצר )PTR( המצורפות לתעודה 
א.3 שינוי הדגם והמפרט המצוינים בתעודה 

א.4 שינוי המבנה וההרכב המצוינים בתעודה 
א.5 שינוי השימוש המיועד המצוין בתעודה 

א.6 שינוי כתובת מקום הייצור המצוין בתעודה 
א.7 שינוי ה"אחרים" המצוינים בתעודה

א.8 שינויים אחרים  
ב. שינוי פריט-רישום  

תהליך הסקירה: סקירת ניהולית )10 ימי עבודה( 
ב.1 שינוי שם הנרשם המצוין בתעודה  

ב.2 שינוי כתובת הנרשם המצוין בתעודה 
ב.3 שינוי שם הסוכן בסין המצוין בתעודה 

ב.4 שינוי כתובת הסוכן בסין המצוין בתעודה 
תיק המסמכים להגשה: 

א. שינוי פריט-הרשאה 
א.1 הצהרת הנרשם על השינויים 

א.2 העתק התעודה המקורית והנספחים שלה  
א.3 העתק היסטוריית השינויים בתיעוד שנעשו בהקשר לתעודות  

א.4 תיק מסמכים בהתאם לשינויים הבאים: 
)1( רשימת השוואה והסבר לשינוי שם המוצר 

)2( רשימת השוואה והסבר לשינוי הדרישות הטכניות של המוצר )PTR( המצורפת לתעודה 
)3( רשימת השוואה והסבר לשינוי הדגם והמפרט המצוינים בתעודה 

)4( רשימת השוואה והסבר לשינוי המבנה וההרכב המצוינים בתעודה 
)5( רשימת השוואה והסבר לשינוי השימוש המיועד המצוין בתעודה 

)6( רשימת השוואה והסבר לשינוי כתובת מקום הייצור המצוין בתעודה 
)7( רשימת השוואה והסבר לשינוי ה"אחרים" המצוינים בתעודה 

)8( הסבר לשינויים האחרים 
א.5 דו"ח ניהול סיכונים בהתייחס לשינויים במוצר 

א.6 חומר על השפעת השינויים על בטיחות ואפקטיביות המוצר   
א.7 דו"ח ניסוי המוצר בעקבות שינוי הדרישות הטכניות  

א.8 תעודת מוצר מעודכנת בארץ המוצא )אם ישים( 
א.9 רישיון יצרן מעדכן בארץ המוצא )אם ישים( 
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א.10 מכתב הרשאה למינוי סוכן היצרן בסין  
א.11 כתב התחייבות על ידי הסוכן בסין 

א.12 העתק רישיון העסק או תעודת רישום הארגון של הסוכן בסין 
א.13 הצהרה על עמידה בתקנים ורשימת תקנים 

א.14 תיק מסמכים נוטריוניים בשפת המקור/אנגלית, המונפקים מטעם הרשות הנוטריונית בארץ המוצא 
ב. שינוי פריט-רישום  

ב.1 הצהרה על השינויים על ידי הנרשם 
ב.2 העתק התעודה המקורית והנספחים שלה  

ב.3 העתק היסטוריית השינויים במסמכים שנעשו בהקשר לתעודות  
ב.4 תיק מסמכים בהתאם לשינויים הבאים: 

)1( שינוי שם הנרשם המצוין בתעודה: מכתב ההודעה על טרום וידוא של שם המיזם )נרשם מקומי( ו/או הסבר לשינוי ותעודות  
)2( שינוי כתובת הנרשם על התעודה: הסבר לשינוי ותעודות 

)3( שינוי שם הסוכן בסין המצוין בתעודה: הצהרת הנרשם על השינוי; העתק רישיון העסק או תעודת רישום הארגון של 
הסוכן בסין לאחר השינוי; מכתב הרשאה למינוי סוכן היצרן בסין; כתב התחייבות של הסוכן בסין. 

)4( שינוי כתובת הסוכן בסין המצוין בתעודה: 
העתק רישיון העסק או תעודת רישום הארגון של הסוכן בסין לפני ואחרי השינוי 

ב.5 תעודת מוצר מעודכנת בארץ המוצא )אם ישים( 
ב.6 רישיון יצרן מעדכן בארץ המוצא )אם ישים( 

ב.7 מכתב הרשאה למינוי סוכן היצרן בסין 
ב.8 כתב התחייבות על ידי הסוכן בסין 

ב.9 העתק רישיון העסק או תעודת רישום הארגון של הסוכן בסין 
ב.10 הצהרה על עמידה בתקנים ורשימת תקנים 

ב.11 מסמכים נוטריוניים בשפת המקור/אנגלית, המונפקים מטעם הרשות הנוטריונית בארץ המוצא 

II. חידוש הרישום )ללא שינוי, הארכת התעודה לחמש שנים נוספות( 
ג.1 הצהרת הנרשם על היעדר שינויים; 

ג.2 העתק התעודה המקורית והנספחים שלה  
ג.3 העתק היסטוריית השינויים בתיעוד שנעשו בהקשר לתעודות 

ג.4 דו"ח אנליזת מוצר של התקופה שלאחר השיווק 
ג.5 העתק נוסף להעתקי מסמכי ה-PTR במידה שנעשו שינויים כלשהם 

ג.6 דו"ח בדיקת המוצר, על עמידת המוצר בתקנים המעודכנים במידה שתקנים לאומיים/תעשייתיים נוצרו
ג.7 מכתב הרשאה למינוי סוכן היצרן בסין 

ג.8 כתב התחייבות על ידי הסוכן בסין 

ג.9 העתק רישיון העסק או תעודת רישום הארגון של הסוכן בסין 

ג.10 הצהרה על עמידה בתקנים ורשימת תקנים 

ג.11 מסמכים נוטריוניים בשפת המקור/אנגלית, המונפקים מטעם הרשות הנוטריונית בארץ המוצא 




