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34817211  
  לכבוד

    קופות חולים, מנהלים רפואיים 
                       קופות חולים, רוקחים ראשיים 

  
  

  איסוף והשמדת תכשירים בבתי מרקחת של קופות החולים: הנדון 
  
  

 :כללי .1
השמדה של תרופות פגות תוקף   של איסוף ובהסדרמשרד הבריאות רואה חשיבות רבה  

של היבט הן מההיבט הבריאותי  והמהן ופות שהופסק השימוש בהן אצל המטופלים וזאת ותר
מבוטחים רבים זורקים את התרופות הישנות שפג תוקפן או שאין צורך . בריאות הסביבה

א מסודרת של התרופות באמצעות  השמדה ל.בשימושם לפח האשפה ללא טיפול ראוי
   .זיהום סביבתי ולפגיעה בבריאות הציבורעלולים להוביל ל והביוב  האשפהמערכות 

  
בבתי המרקחת ובסניפים של נוהל זה בא להסדיר את אופן איסוף והשמדת תרופות ישנות 

 .ובסניפיםכך שיתאפשר סילוקן באמצעות מיכלים מיוחדים בבית המרקחת קופות החולים 
סביבתי ופגיעה בטוחה באופן שימנע זיהום להעברת התרופות להטמנה קופות החולים ידאגו 
  .בבריאות של הציבור

  
 :הגדרות .2

      להלן  (1981-א"התשמ, }נוסח חדש{כהגדרתו בפקודת הרוקחים    -       " בית מרקחת"
  ").פקודת הרוקחים"                                   

 
  .בפקודת הרוקחיםכמשמעותו     -     "  חדר תרופות "
  

  .1973 –ג "התשל,}נוסח חדש {רתו בפקודת הסמים המסוכניםכהגד   -      "    סם מסוכן"
  

  כהגדרתו בפקודת הרוקחים    -         "סם מרפא " 
  
   טיפול (פסולת  רפואית מסוכנת כהגדרתה  בתקנות בריאות העם     -  "פסולת  רפואית        "

  .1997-ז" התשנ)פואייםרבפסולת במוסדות                                             
  

     כהגדרתו בפקודת הרוקחים-"              תכשיר  " 
  

  : תוכן הנוהל .3

 
 : ותכשיריםאיסוף  ואחסון פסולת רפואית  .3.1

 
   ,  ורקיחות פגומים או שפג תוקפםתכשירים טיפול בפסולת רפואית סמי מרפא  .3.1.1

     קופות פאה של או מרחדר תרופות /תעשה בבית מרקחת, או המיועדים להשמדה             
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 : חולים כדלקמן              
סמי המרפא מהמטופלים במיכלים ייעודיים חד כיוונים תכשירים וקבלת   .א

 ניתן להשתמש במיכל ייעודי חד כיווני המיועד ).שלא ניתן להוציא מתוכם(
בתנאי שהוא בעל אפשרות פתיחה ונעילה לצורך ריקון , לשימוש רב פעמי

 .בלבד
המוקדם ( כאשר התמלאו  ירוקנו אחת לחדשייםנו או המיכלים יפו  .ב

יאטמו ,  המרקחת באזור נפרד מתכשירים אחרים-למחסן בית) מביניהם
 .ויסומנו  בשלט מתאים

 .יועברו להשמדה כאמור להלן  או תכולתם המיכלים   .ג
 

    סמי מרפא שפג ,תכשירים,ללא תשלום,  יקבל מכל אדםשל הקופהבית המרקחת  .3.1.2
 . או שאין  לו בהם צורך, תוקפם              

 
  תכשיר או הכנה שפג תוקפם  או שנמסרו לו , סם מרפא , תכשירלא ינפק  רוקח  .3.1.3

     ולא ייעשה בהם כל שימוש  מלבד פעולות הדרושות  לצורך 3.1כאמור בסעיף               
  .הכנתם  להעברה להשמדה כאמור             
  
  

  : וסמי מרפאים תכשירהשמדת  פסולת רפואית    .3.2
 

  ,  .3.1סמי המרפא שנאספו כאמור בסעיף  או תכשירים פינוי פסולת רפואית או  .3.2.1
        טיפול בפסולת  במוסדות ( לתקנות בריאות  העם 7יעשה בהתאם לתקנה י              
 . ויועבר למרכז פינוי פסולת רפואית  1997-ז"התשנ) רפואיים              

  
   

  :סמים מסוכנים
  

  יאחסן הרוקח את אלה ,   כאשר סמים מסוכנים יימסרו לרוקח בבית המרקחת   .3.2.2
.                        ואלה יושמדו בהתאם לנוהל  השמדת סמים מסוכנים , בנפרד בתנאים מאובטחים                 

  
  

  :אחריות ליישום .4

  .רוקחים אחראים בבתי מרקחת וחדרי תרופות של קופות החולים
 
  
  

  :  תחולה .5

  .2012 באפריל 1ב הנוהל יכנס לתוקפו  
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  :מסמכים ישימים .6

  .1981 –א "תשמה, ]נוסח חדש[      פקודת הרוקחים 

  .1973 –ג "התשל,]נוסח חדש[      פקודת הסמים המסוכנים 

 )2000 פברואר - 30נוהל (      נוהל  טיפול  רוקחים  במחוזיים בסמים  המיועדים  להשמדה 
  
  
  

  

  ,בברכה

  

  ל"סמנכ, יואל ליפשיץ

  לפיקוח על קופות החולים

  ושירותי בריאות נוספים

  

  

  העתקים

  ל משרד הבריאות"מנכ, רוני גמזו' פרופ

  ל משרד הבריאות"משנה למנכ, ר בועז לב"ד

  משרד הבריאות, ראש מנהל רפואה, ר חזי לוי"ד

  יאותמשרד הבר, ראש מינהל טכנולוגיות רפואיות, ר אסנת לוקסנבורג"ד

  משרד הבריאות, מנהלת אגף רוקחות, בתיה הרן' מגר

  משרד הבריאות, לשכת היועצת המשפטית

  מנכלי קופות חולים

  דרום, צפון, מרכז, חיפה, א"ת, ם- י–רוקחים מחוזיים 

  מנהלי שירותי הרוקחות בקופות החולים
  2011וזרים סופיים ח:חוזרי סמנכל קופח:חוזרים:פיקוח קופות חולים:בניין ראשי:
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