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 2019אפריל 

 הנחיות לרופא – בקשה לרישיון שימוש בקנאביס רפואיטופס 

 פרטי הרופא הממליץ .1

 .רישיון ותאריך לידה פרמס, זהות פרמסקליד יהרופא 

 

 היסיבת הפני .2

לכל  פרטים. / צורת צריכה / שינוי מינון / ועשינ / חידוש רישיון / פנייה ראשונה יה:יהרופא יבחר את סיבת הפנ

 .רלוונטיים למילויהשדות היה יופיעו יסיבת פנ
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 יהיפרטי הפנ .3

 ייה.סיבת הפנ - 2בשלב  מה שנבחריה הם נגזרת של יהשדות שיופיעו בפרטי הפנ

 וכתובת דואר אלקטרונינייד טלפון כתובתו )מספר ו פרטי המטופל בפנייה ראשונה הרופא יזין את -לדוגמא 

ואת הוראות המסירה, ישור הבקשה ולבסוף את הרישיון לצורך קבלת עדכונים על תהליך א הם שדות חובה

 .(ה"מרשמים"

 

 הרלוונטיים רפואיותהות בחנאהסימפטומים ואת ההרופא יבחר 
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אם נדרש משנע הפרטי ו צורות הטיפול המבוקשות ובנוסף את  אבחנות פסיכיאטריות, אם ישנן הרופא יזין

 לאיסוף המוצר מבית המרקחת.מיופה כוח 

 

 פרטים רפואיים נוספים.יוסיף שאלות רפואיות והרופא ישיב על כמה 
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 השלמת פרטי הרופא .4

הרופא הוא חובה לצורך קבלת אישור  . מילוי שדה כתובת דואר אלקטרוני שלאת פרטיו ימלאהרופא כעת 

 .הבקשה ואישור הרישיון

 

 הצהרות הרופא .5

 .כל ההצהרות על  V-לסמן בו לקרוא על הרופא
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 צרופות ושליחה .6

 שאפשר לצרף לטופס.מסמכים כל סוגי היופיעו  בשדה שם מסמך

 

  לחיצה על החץ בשדה שם מסמך תפתח רשימה ובה כל סוגי
 המסמכים שאפשר לצרף לטופס

 

  בחר את סוג הצרופה הרלוונטית יש להוסיף בשדה  שהרופאלאחר
  מסמך  את הצרופה עצמה.
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 .כפתור "הוסף מסמך" י לחיצה על  ל ידע ניתן להוסיף שורה נוספת

רוף כל המסמכים יוכך להמשיך עד לצלאחר הוספת השורה ניתן לבחור סוג מסמך חדש ולצרף מסמך נוסף 

.הרלוונטיים  

 

 . "שלח"לאחר סיום הוספת כל הצרופות יש ללחוץ על כפתור 

 ביצוע שליחה הרופא יקבל לאחר  .7

  מטופל אישור לקליטת הבקשה:שליחת הטופס יקבלו הרופא והלאחר 

 הרופא הממליץ יקבל את האישור בדואר אלקטרוני  .א

 ( SMSהמטופל יקבל את האישור בדואר אלקטרוני ובמסרון )הודעת  .ב

 

אם במעמד מילוי טופס הבקשה חסרים מסמכים מסוימים, אפשר לשלוח את הטופס רק עם  :לתשומת לבכם

שיקבל המטופל עם אישור הבקשה יכיל גם את רשימת חלק מהמסמכים. בהמשך, הדואר אלקטרוני 

 .לצורך השלמתםהמסמכים שצריך להשלים וקישור לטופס מקוון 

אין להדפיס ולשלוח פקס ליק"ר. בנוסף אין צורך בחתימתם של הרופא והמטופל  22.4.12החל מתאריך 

 על הטופס, הכל נעשה באופן מקוון.


