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הכלליים:אל החולים בתי מנהלי
הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות

מחוזיים רוקחים

המרקחת:הנדון בבתי חירום בשעת תרופות  ניפוק
הרפואה:סימוכין מינהל 19.7.2006מיום22/2006חוזר

:כללי.1

מלח.א לקחי השניהבעקבות לבנון הנחיות,מת בזמןלחוליםתרופותלמתןגובשו

מצב.חרום בשעתחירוםלכשיופעל לאישפוז העליונה הרשות החלטות פי ועל

החוליםמרפאותישרתוחירום חלקן,קופות או שבהן,כולן המרקחת בתי אתכולל

המבוטחים הקופות,כלל כל למבוטחי שירותים מתן .תוך

ע גם חל זה למרפאחוזר צמודים שאינם מרקחת בתי הנל .ל"ות

שבסימוכין.ב חוזרנו את מחליף זה .חוזר

:הנחיות.2

המרקחת.2.1 לבתי התרופות קופות/הפצת באחריות תתבצע התרופות חדרי

.החולים

המרקחת.2.2 שיועבר/בבתי מרשם פי על גם תרופות ינופקו התרופות חדרי

סמים,בפקס פסיכוטרופיותלמעט ותרופות .מסוכנים
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ע.2.3 תרופות הפצת שליחים"תתאפשר שתופץ,י התרופות מנת כולל,כאשר

חודשית,סמים מנה על תעלה .לא

י.2.4 פיותרופות על התרופה.מרשםנפקו את לתת מתאפשר לא בהם במקרים

חלופה במקומה תינתן .תואמתהמבוקשת

ש.2.5 תכשירים בקופותלגבי מוגבל  :ניפוקם

מרשם  .א פי על התרופות את האחוד המרקחת בית יספק חירום בשעת

המבוטחעדכני אולם,שבידי המבטח קופת הגבלות תום,ללא לאחר

בה הנהוגים הנהלים פי על לתפקד קופה כל תחזור החירום מודגש.שעת

איננ בתרופה טיפול תחילת הערכהוכי לבצע הקופה של וזכותה תקדים

לנהליה בהתאם לחולה הפסק,מחודשת התרופתיתלרבות הטיפול

ב החירוםמהלךשהחל החירום,שעת שעת .בתום

ש  .ב תרופה1500₪מעל(גבוהמחירןתרופות ע)לאריזת הרוקח"ינופקו י

לניפוק מוקדם אישור קבלת הקופה)בפקס/טלפוני(לאחר של

 .המבטחת

ינופקו.2.6 הכרוניים לחולים לטיפולהתרופות המותאמת בכמות חירום בשעת

לפחות אחד חודש .של

כדלהלן.2.7 תתבצע למבוטחיה קופה ובין קופתית בין  :התחשבנות

כל  .א מבוטחי כלפי ברגיעה נהליה פי על חירום בשעת תפעל קופה כל

י,הקופות תרופותולהם  .נפקו

הקופות  .ב תדווחנה החירום שעת למבוטחי,בתום תרופות ניפקו אשר

אחרותקופו המבטחת,במרוכז,ת הקופה של רפואה דווח,לאגף

 :שיכלול

המבוטח )1 .שם

ת )2 דרכון(זהותעודתמספר  ).או

שנופקה )3 התרופה גנרי(פרטי מסחרי,שם  ).כמות,שם

ירפ )4 התרופה"קוד של ברקוד או המנפקת הקופה קוד או  .א

הניפוק )5  .תאריך

הניפוק )6  .מקום

הרושם )7 הרופא  ).שם,זהות.ת'מס,רישיון'מס(פרטי

המרשם-לחלופין .צילום

שנופקה)8 התרופה עבור שנגבה .התשלום
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התחשבנות  .ג פעולות שתי תתבצענה אלה דיווחים פי  :על

הקופות)1  בין

התרופות- תמורת תרופות המנפקת לקופה יחזירו הקופות

למבוטחיהם .שנופקו

שנגבה- התשלום את המנפקת מהקופה יקבלו הקופות

שנופקו התרופות עבור .ממבוטחיהם

למבוטחיה)2 קופה  בין

לקופה ששלמו התשלום גובה לגבי מבוטחיה עם תתחשבן קופה כל

.קתפהמנ

החולים.2.8 אמבולטוריות,בתי תרופות לפחות72למשךינפקו למבוטחישעות

החולים מאשפוזקופות לשחרור גם.המועמדים יחול לעיל המפורט הנוהל

התחשבנות חירוםעל בשעת החולים בתי עם החולים .קופות

במוסדכם בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר .הואילו

ה כ ר ב ,ב

לר"ד ויחזי
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"נכמ/ס ויחסים להסברה ל

ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל ראש
הציבור קבילות נציב

ע הציבור קבילות ממלכתי"נציב בריאות ביטוח חוק פ
המשרד חשב

המשפטית היועצת
הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית אחות

הציבור בריאות שרותי ראש
מחוזות מ–רופאי בריאות חוזיותלשכות

רפואיות טכנולוגיות למדיניות האגף מנהל
ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל

הנפש בריאות שרותי ראש
לגריאטריה האגף מנהל
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כללית לרפואה האגף מנהל
קהילתית לרפואה האגף מנהל

ביטחון בכיר אגף מנהל
השן בריאות אגף מנהל

הרוקחות אגף מנהל
ומחש מידע לשרותי האגף ובמנהל
רפואי ומידע רישום תחום מנהלת

מחלות לבקרת הלאומי המרכז מנהל
חרום לשעת האגף מנהל

איכות להבטחת האגף מנהלת
פנים ביקורת אגף מנהל

ארצית ראשית פסיכולוגית
ראשית פיזיותרפיסטית

בעיסוק ריפוי ארצית מפקחת
החולים"מנכ קופות לי

ה ומכשיריםמחלקהמנהל רפואייםלאביזרים
ומשק מינהל תחום מנהל

לאפדמיולוגיה המחלקה מנהל
למעבדות המחלקה מנהל

הלאומיות המועצות מרכזת
סוציאלית לעבודה הארצי השרות מנהלת

הרפואית הספריה
הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה
הסיעוד על ארצית הנפש–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית הציבורבב–אחראית ריאות
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

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

המדינה ארכיון
ענבל"מנכ חברת  ל

סיכונים לניהול המחלקה ענבל-מנהלת  חברת

 )מ(8-121/11905
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