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 :כללי .1

 

 ."ובתרופות הנחוצים מרפאד היטב בסמי י"בית מרקחת חייב  להיות מצו  - לפקודת הרוקחים 42פי סעיף   לע

 מרקחת -לפיכך, מונה צוות מקצועי אשר קבע את מלאי  המינימום של סמים מסוכנים הנחוץ להיות בבית      
 וחדר תרופות כדי לתת מענה לצורך דחוף של החולה.      

 

 מעדכן לגבי רשימת התרופות שיוחזקו במלאי מינימום בכל בית מרקחת.   :1עדכון מספר       

                             מעדכן  לגבי רשימת התרופות שיוחזקו במלאי מינימום בכל בית מרקחת, כאשר  הכוונה    :2עדכון מספר       
 ים בלבד.במשככי כאבים קש                                 
 
  11טרגין  טבליותמ"ג ו 5טרגין   : טבליותמעדכן את רשימת התכשירים, הוספו התכשירים   :3עדכון מספר      

 מ"ג. 5התכשיר אוקסיקונטין  מהרשימה הורד  מ"ג                                

  3להזמנת תכשיר חסר ולספקו למטופל תוך  לדאוג /חדר תרופות נוספה חובת בית המרקחת                               
 .אחר בו מצוי התכשירמרקחת ימי עבודה או להפנות את המטופל לבית                                

 
 התארגנות  ראשון למרץ  שירות במידי

 
 : הגדרות .2

 
    1891-א"התשמחדש(, נוסח( הרוקחים בפקודת כהגדרתו  –      "  בית מרקחת"

   1891-א"התשמחדש(, נוסח( הרוקחים בפקודת כהגדרתו  – "       פות"חדר תרו

 .1895-בפקודת הרוקחים )נוסח חדש(, התשמ"ה כהגדרתו  –                "תכשיר"

 
 

 :תוכן הנוהל .3
 

 :מינימוםתכשירים במלאי מגוון  .3.1
 

 שהם של משככי כאבים קשים   ימרקחת/חדר תרופות חייב להימצא  מלאי  מינימאל-בכל בית .3.1.1
 .לפחות אריזה אחתסמים מסוכנים 

 
 

 מ"ג. 11טבליות אוקסיקונטין    .3.1.1.1
   .מ"ג 41טבליות אוקסיקונטין  .3.1.1.4
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    .מ"ג 5טבליות פרקוסט   .3.1.1.3
  .מכל חוזק -מדבקות פנטניל   .3.1.1.2
     .סירופ אוקסיקוד .3.1.1.5
 .מ"ג 5טבליות טרגין  .3.1.1.3
 .מ"ג 11טבליות טרגין  .3.1.1.3

 
 

 :ומתן מענה למחסור אספקה זמן  .3.4
 

 חסר תכשיר להזמנת לדאוג תרופות חדר/המרקחת ביתהרוקח ב באחריותמחסור במקרה של  3.4.1
 .בהקדם האפשרי  למלאי מינימום הלהשלמ

 
 על הרוקח לברר עם המטופל את מידת הדחיפות לתכשיר. 3.4.4

  .התכשיר מצוי בו אחר מרקחת לבית המטופל את להפנותבמידה ודחוף על הרוקח   
 .עבודה ימי  3 תוךלכל המאוחר  למטופל ולספקו ולא דחוף על הרוקח לבצע הזמנה של התכשיר במידה   
 
  

 :אחריות ליישום .4
  

 בתי מרקחת
 חדרי תרופות

  
 

 מסמכים ישימים: .5
 

 .1891-התשמ"א  (,חדש נוסח)פקודת הרוקחים
 
 

 :נספחים .2
 

  אין        
 
 
    תחולה: .2

   מ"ג 5התכשיר אוקסיקונטין  מ"ג והורדת 11ו  5ים טרג'ין  מ"ג לנוהל, הוספת התכשיר 3עדכון מספר    
 .1.3.4113יכנס לתוקפו החל מ  מהרשימה  
 יכנס לתוקף במידי.  3.4.4סעיף   
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 תפוצה:.     9
 

 מנכ"ל משרד הבריאות      
 המשנה למנכ"ל משרד הבריאות      
 משרד הבריאות ,ראש מנהל רפואה      
 משרד הבריאות ,רפואיות כנולוגיותנהל טראש מ      
 משרד הבריאות סמנכ"ל הסברה ויחב"ל,      
 משרד הבריאות ,אגף הרוקחות      
 משרד הבריאות ,לשכת היועצת המשפטית      
 , חיפה, מרכז, צפון, דרוםביבא-לם, תרושליי –רוקחים מחוזיים       
 מנהלי שירותי הרוקחות בקופות החולים      
 סתדרות הרוקחים ענף בתי המרקחת      ה      
 גוד הרוקחים בהסתדרותיא      
 ארגון הרוקחות בישראל      
 רשתות הפארמה       

 
 
 
 
 
 

 

  :כותבי העדכון
 

  מגר' אלי מרום

 

 תפקיד: 
 

 סגן מנהל אגף הרוקחות

 ה ותאריך:חתימ

 מאשר הנוהל:

 ר איל שורצברג"ד

 

 : תפקיד

 מנהל אגף הרוקחות

 תאריך:חתימה ו
 


