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 ה"התשע, באייר ז"ט
 5500מאי  50

 55287500122: אסמכתא
 )במענה נא ציינו אסמכתא(

 
 

 לכבוד
  מנהלי בתי החולים 

 
 

 רב, שלום
 
 

 אשפוז בעת ושימוש לאחזקה והנחיות הבהרות – רפואי קנביס :הנדון
 

 שיותר צפוי רפואיות, למטרות בקנביס לשימוש ןהרישיו בעלי מספר שגדל ככל

 עקב כך ובהמשך  לאשפוז. אחרת  או זו מסיבה יגיעו בסם המשתמשים מטופלים

 שהנושא הובא לדיון מקצועי שנערך ולאחר הרוקחות, באגף שהתקבלו לפניות

 הבאה המדיניות על בראשותו של דר' בעז לב, הוחלט הבריאות במשרד בנושא

 :אשפוז בעת רפואי קנביסב לשימוש באשר

  :טיפול המשך או להתחלת החולים בבית קנביס מלאי החזקת .0

 על לאיסור הרציונל. רפואי לשימוש קנביס מלאי, יחזיקו לא חולים בתי

 מאפשרים שאינם, כיום הקיימים קנביס זני של הרב ממגוון נובע החזקה

 הסם של התוקף תאריך ברור לא כן כמו. למטופל והתאמתו מלאי החזקת

 מיידי שימוש בו יעשה ולא זמן לאורך יוחזק כאשר במיוחד החזקתו ותנאי

 . בקהילה שמקובל כפי

 :אשפוז במהלך בקנביס שימוש התחלת .5

 נדרשת התחלת טיפול עוד במהלך הרפואי הדעת שיקול שלפי במאושפז

 לשימוש רישיון במידה ולמטופל ניתן  לשחרור: האשפוז ללא שניתן להמתין
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 סמכות בעל רופא ידי על ובין הבריאות במשרד לקנביס המחלקה ךדר בין)

 הקיים הרגיל בהליך למטופל הסם , תתבצע אספקת(החולים בבית" מנהל"

 הגורם על היא למטופל הסם לאספקת האחריות כלומר,  .בקהילה למטופל

 הכמות של והאספקה( מורשים ספק או מגדל) ברישיון מופיעים שפרטיו

 ובהתאם בתשלום משנע באמצעות) עצמו למטופל פועלב תעשה החודשית

 (. משפחה בן כגון) ברישיון מופיעים שפרטיו מטעמו למי או( שינוע לנהלי

 :אשפוז במהלך מטופל ידי על קנביס והחזקת שימוש .5

 מטעמים בקנביס לשימוש רישיון עם לאשפוז מטופל והתקבל במידה .א

 האם לשקול,  בכיר ארופ ובאישור  המטפל  הרופא באחריות, רפואיים

 החלטתו ולתעד האשפוז במהלך השימוש להמשך מקום אין או יש

 וההנחיות מהמטופל שהתקבל המידע את לתעד יש בנוסף. ברשומה

 .  בעניין למטופל שניתנו

, אשפוז במהלך בקנביס שימוש המשך או התחלת לאשר והוחלט במידה .ב

 והשפעותיו ועלבפ שימוש  כל על המטפל לצוות לדווח המטופל יונחה

 היו האם, השימוש נעשה בגינם התסמינים על הקל השימוש האם)

 הדיווח שקיבל הצוות איש'( . וכו מוכרות לא או מוכרות לוואי תופעות

  או להמשיך בשיקול. מהמטופל שהתקבלו הפרטים את ברשומה יתעד

 עם אפשריים גומלין יחסי בחשבון היתר בין יילקחו טיפול להתחיל

 .למטופל  שנרשמו אחרים טיפולים

  –"( טיפות)" שמן במיצויי הקנביס את הצורך מטופל .ג

 המחלקה מנהל דעת שיקול לפי אך במחלקה בקנביס לשימוש מניעה אין

 . קביעתו לפי אחר  במקום יעשה השימוש כי לקבוע ניתן

 בבתי עישון על איסור  קיים – בעישון הקנביס את שצורך מטופל .ד

 ורשאי במחלקה כן לעשות רשאי אינו מטופל לכןו חוק פי על  החולים
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 דרישות על בנוסף הבאות הדרישות על העונה במקום רק זאת לעשות

 :החוק

 .בטוחה בצורה למטופל נגיש המקום .0

 ולמעט) נוסף אדם נוכחות וללא בפרטיות עישון מאפשר המקום .5

 המטופל על האחראי  אחר אדם או החולים בית צוות איש נוכחות

 (.המטופל את הסועד משפחה בן או טרופוסאפו כגון

 מתאימים אינם, שקיימות ככל, החולים בבתי" העישון פינות" .5

 נגישות תהיה לא השימוש  שבעת מובטח אם אלא בקנביס לשימוש

 . המטופל על שאחראי מי או מהצוות חלק שאינו אדם לכל למקום

 קיימת כן כמו. עשן או ריח מפגעי למניעת מלא אוורור במקום .4

 .אש למניעת תשתית

 של האפשרות תישקל – הולם עישון מקום למטופל למצוא אפשרות בהיעדר

 שמן במיצויי שימוש של האפשרות או האשפוז בעישון במהלך השימוש הפסקת

 .האשפוז לתקופת כחלופה"( טיפות)"

 : אשפוז במחלקת קנביס אחזקת .4

    או כמדיניות תהבאו האפשרויות משתי באחת לנקוט רשאי החולים בית

  – פרטניות כהחלטות   

 הורי בידי כגון) לכך המוסמך מטעמו מי או המטופל בידי הסם השארת .א

 השימוש ברישיון מופיעים שפרטיו אחר אדם בידי או שמטופל קטין

או  ) למטופל יובהר זה במצב(. המטופל עבור הסם להחזיק שמוסמך כמי

, הסם על לשמירה המלאה האחריות כי, ברשומה ויתועד(  מטעמו למי

 באמצעי לנקוט ובאחריותו בלבד עליו ,עצמו הרישיון בתנאי כאמור

 . למצב ומתאימים הולמים שמירה
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 בידי הקנביס להפקיד למטופל לאפשר, חייב אינו אך, רשאי חולים בית .ב

כפי  במחלקה נעול משמורת ישמר במקום הסם כזה במקרה. הצוות

  לאיש רק מאפשר זה שמקום ובלבד שיקבע על ידי הנהלת בית החולים

   וכמותה את ההפקדה לתעד יש, לסם גישה משמרת בכל אחד צוות

 אין. שימושו לצורך למטופל  הסם מסירת כל ולאחר ההפקדה בעת

 או המסוכנים הסמים מלאי עם יחד הקנביס מקרה את בשום לשמור

 .המרקחת בבית או במחלקה  התכשירים

 

 בהתאם הרפואי הקנביס נושא את להסדיר ופועל משיךמ הבריאות משרד כי יודגש

 .בהתאם ההנחיות יעודכנו ההסדרה תהליך סיום עם, בנושא ממשלה להחלטת

         

 בברכה,
 
 

 
 עזרא ורד ר"ד                         ד"ר אייל שורצברג                           
 (בפועל) הרפואה מינהל ראש                מנהל אגף הרוקחות                          
 
 
 

 העתקים:
 , כאןהמנהל הכללי –פרופ' ארנון אפק 

 , כאןהמשנה למנכ"ל –ד"ר בעז לב 
 , כאןראש המינהל לטכנולוגיות רפואיות ותשתיות –ד"ר אסנת לוקסנבורג 

 , כאןסגן מנהל אגף הרוקחות –מגר' אלי מרום 
 , כאןקת הקנביס הרפואימנהל מחל –מגר' יובל לנדשפט 

 יועץ רפואי למחלקת הקנביס הרפואי –ד"ר מיכאל דור 
 , כאןהלשכה המשפטית –עו"ד שרונה עבר הדני 

 סמנכ"ל וראש חטיבת בתי החולים, שרותי בריאות כללית –ד"ר מיכאל שרף 
 ראש אגף רפואה של חטיבת בתי החולים, שרותי בריאות כללית –ד"ר ירון מושקט 

   וזייםרוקחים מח


