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לא בתוקף



תחליפים לתת ניתן באימונוגלובולינים המטופלים לחולים כי לציין רשומיםברצוננו
למתןכלבישרא המיועדים גלובולינים אימונו :כדלקמן  IVתכשירי

הרישום התכשיר יצרן משווק–בעל  שם

MEDILINECSL BEHRING AG 
SWITZERLAND       

SANDOGLOBULIN  1,3,6,G -     
    

KAMADA – ISRAELBPLVIGAM  LIQUID 
MEDILINECSL BEHRING AG 

SWITZERLAND        
BERIGLOBIN P  

MEDICI SA  SPAIN BARCELONA FLEBOGAMMA 5% 
PERIGO ISRAEL TALECRIS 

BIOTHERAPEUTICS  
USA 

GAMUNEX  

TEVA  MEDICAL BAXTER GAMMAGARD S/D 2.5,5,10 G 

תחליפים באספקת מיידית בעיה שאין ונמצא בארץ המלאים את בדק הבריאות .משרד

מתבקשים בארץ הבריאות בתחליפיםמוסדות לשימוש שהחולים,להערך להבטיח מנת על
התרופה את לקבל ימשיכו זו בתרופה .המטופלים

ודחופים חריגים המטופל,במקרים לחיי סכנה קיימת בתכשירי,שבהם מחסור וקיים
חל ורידי תוך למתן הרפואהואימונוגלובולינים מינהל עם להתייעץ יש הרוקחות/פיים .אגף

זו הודעה מ–תוקף .2010נובמבר7-ההחל

במוסדכם בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר .הואילו

ה כ ר ב ,ב

לויר"ד חזי
מינהל  רפואההראש

הכללי:העתק המנהל
הכללי למנהל המשנה

אנוש"מנכ/ס ולמשאבי למנהל בכיר ל
רפואה"מנכ/ס מוסדות ובינוי לתכנון בכיר ל
בריאות"מנכ/ס לכלכלת ל
ולתימחור"מנכ/ס תיקצוב לתכנון ל
חולים"מנכ/ס קופות ל
בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה ל

ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל ראש
הציבור קבילות נציב

קביל ענציב הציבור ממלכתי"ות בריאות ביטוח חוק פ
המשרד חשב

המשפטית היועצת
הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית אחות

הציבור בריאות שרותי ראש

  



מחוזות מחוזיות–רופאי בריאות לשכות
רפואיות טכנולוגיות למדיניות האגף מנהל

ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל
הנפש בריאות שרותי ראש
לגריאטריה האגף מנהל

כללית לרפואה האגף מנהל
לרפואה האגף קהילתיתמנהל

ביטחון בכיר אגף מנהל
השן בריאות אגף מנהל

הרוקחות אגף מנהל
ומחשוב מידע לשרותי האגף מנהל
רפואי ומידע רישום תחום מנהלת

מחלות לבקרת הלאומי המרכז מנהל
חרום לשעת האגף מנהל

למקצ האגף בריאותמנהל ועות
איכות להבטחת האגף מנהלת

פנים ביקורת אגף מנהל
הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות

ה רפואייםמחלקהמנהל ומכשירים לאביזרים
לאפדמיולוגיה המחלקה מנהל

למעבדות המחלקה מנהל
לתזונה המחלקה מנהלת

הלאומיות המועצות מרכזת
הרפואית הספריה

אר הסיעודאחראית על כללית–צית ברפואה
הסיעוד על ארצית קהילתית–אחראית ברפואה
הסיעוד על ארצית הנפש–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית הציבור–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית בגריאטריה–אחראית

ראשית הכללית"קופ–אחות ח
במפגר לטיפול האגף הראשי הרווחה-הרופא  משרד

ל.ה.צ–ר"קרפ
רפואה"רע ר"מקרפ-ן
הסוהר–ר"קרפ בתי שרות
ישראל–ר"קרפ משטרת
מדיצינית"מנכ הסתדרות "הדסה"–ל

הבריאות תקציבים,רכז האוצר–אגף משרד
בישראל"יו הרפואית ההסתדרות ר
המדינה"יו רופאי ארגון ר
המדעית"יו המועצה הרפואית–ר ההסתדרות

החברה"מנכ ברפואהל סיכונים לניהול
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

המדינה ארכיון
ענבל"מנכ חברת  ל

סיכונים לניהול המחלקה ענבל-מנהלת  חברת
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