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  רפואיהציוד התרופות וה  והלאמה בתחומי ייצוא ה של גבלמגמת ה  - פת הקורונהימג 

תרופות   ייצואידי מדינות שונות בעולם על מגבלות על  תהחלה מגמה של הטלמגפת הקורונה בעקבות 

 . של מלאים וייצור בתחום הלאמהכן , וובעיקר על ייצוא ציוד מגן רפואי 

(, בהם APIרכיבים פעילים ) 21במרס( על פיקוח על ייצוא  3הודו הצהירה )בתחום התרופות, 

מהצריכה העולמית של תרופות  20% -הודו סיפקה עד כה כ כי יצוין .טמולצאנטיביוטיקות שונות ופר

מוקד עולמי לייצור רכיבי  -ברקע, האטה בייצור רכיבים בסין, ובפרט במחוז חוביי ובעיר ווהאן . גנריות

 פה. י, שהושבתו בשל המגמהרכיבים הפעילים לתרופות המיוצרות בהודו( 80%)כ תרופות

נהל המזון  י מ ובארה"ב ,ויראליות - צוא של שתי תרופות אנטיבפברואר( יי 27הגבילה )גם בריטניה 

תרופות   20 וכי במחסור בשל עצירת הייצור בסיןנמצאת והתרופות ציין כי תרופה אחת )ללא פירוט( 

. זאת, מעבר להשלכות נמצאות בסיכון למחסור ,מבוססות על רכיבים המיוצרים בסין בלבדה נוספות

  מגבלות על ייצוא תרופות מהודו.ההאפשריות של 

מסכות, חלוקים,   -  PPE, בדגש על ציוד מגן אישי רפואי )יוד רפואיחמורות יותר מוטלות על ייצוא צמגבלות  

,  במרס( מפני מחסור בציוד מגן להגנת צוותים רפואיים 3תריע )ה הבריאות העולמי ארגון ו כפפות ועוד(

  .ע"י הציבור הרחב , אגירה ושימוש יתר בציוד מגןבמידה רבה בשל ספקולנטיות

 

 ( )איסור, הלאמה, החמרת דרישות אישורים  כמדווח עד כה בצעדים לשליטה בייצוא ציוד רפואי  מדינות שנקטו
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 מיליון כפפות רפואיות   76  -מיליון מסכות מגן וכ  89  -כ  של  ארגון, הצריכה העולמית הצפויה היאהלהערכת  

 . בייצור העולמי בתחומים אלו 40%ונדרשת עלייה של  )ככה"נ(

 סין, מאיצות את ייצור מסיכות וציוד מגן באמצעות סובסידיות והסבת קווי ייצור.   מדינות שונות, בדגש על

מיליון מסכות ביום לפני  20סין, היצרנית הגדולה בעולם של מסכות )כמחצית מהיקף הייצור העולמי, כ 

ר כבר במהלך פברואר )מינואר לא יוצאו מסיכות מסין( והטילה קיצוב על חלוקת  המשבר(, נקלעה למחסו

 בחו"ל.  ע"י סין המסכות בשטחה. בפברואר דווח על הרחבת היקפי היצור הסיני ועל רכש בהיקפים גדולים

 (. N95ובפרט מסכות בתקן מתאים )  מגבילות את ייצוא ציוד המגן האישי, בדגש על מסכות,  אחרותמדינות  

 צרפת בנוסף, )מרס( הלאימו למעשה את ייצור המסכות, ואסרו על ייצוא.  תאילנדו )סוף ינואר( טאיוואן

אסרה על ייצוא מסיכות הודו הודיעה על הלאמת המלאי של מסכות מגן, אך בינתיים לא הגבילה ייצוא. 

)כלל ציוד המגן  גרמניה)מסכות(,  דרום קוריאההגורף באחרונה הצטרפו לאיסור הייצוא ו אלו בפברואר

ר ממשלתי תורכיה מחייבת אישו  .)ציוד מגן(  רוסיהו  (N95)מסכות    צ'כיה)כלל ציוד המגן(,    תורכיההרפואי(,  

מדינות מתפתחות מנסות גם הן להגביל את הייצוא )למשל ירדן ופקיסטאן(, לא  לכל ייצוא של ציוד מגן.

 ארה"ב מדווחים על מחסור בציוד רפואי. ב ברור האם בהצלחה.
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