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 לכבוד:

 
 רוקחים ראשיים קופות חולים

 הסתדרות הרוקחים ענף בתי המרקחת
 לארגון הרוקחות בישרא

 איגוד הרוקחים בהסתדרות החדשה
 פארםתות הרש

 

 להערות נייר עמדה -למטופל, אמות מידה לשירותי בית מרקחת וטלה רוקחות שיפור שירות רוקחי

 

מטופל הכולל תשאול רוקחי והדרכה רוקחית, תרומה רבה וחיונית לשימוש מושכל בתרופות ושיפור -למפגש רוקח
 היענות המטופל לטיפול התרופתי.

 לתהליך מתן השירות הרפואי והרוקחי אשר כוללים בין היתר:ספר שינויים מבשנים האחרונות נכנסו 

אפשרות להזמנת תרופות וחידוש מירשמים מהרופא באמצעים אלקטרונים כגון דוא"ל ואפליקציה, מבלי  .1
 להיפגש פיזית ולשוחח עם הרופא.

 חודשים בכל בתי המרקחת. 3-4ניפוק מירשמים כרוניים למשך  .2

דם שירותי בריאות מרחוק על מנת לשפר את השירות הניתן למטופלים. הנהלת משרד הבריאות מעוניינת לק
בשלב זה ישנה  1 מפגש זה מתבצע באמצעים טכנולוגים ובאמצעות תקשורת אלקטרונית בין המטופל למטפל.

 .מצ"ב()–לחוזר טיוטה 

 רבים: חשיבות רבה בתחומים 2,3הניסיון הנצבר עם השנים מוכיח כי לתשאול והייעוץ הרוקחי תרופתי 

בדיקת כלל התרופות שנרשמו למטופל: מינונים, אינטראקציות בין תרופתיות וכן עם תוספי תזונה  .1
 ומחלות מסוימות.

 הדרכה לנטילה נכונה לשיפור יעילות הטיפול התרופתי .2

 מניעת תופעות לוואי לשיפור היענות המטופל לטיפול התרופתי ובטיחות הטיפול .3

 נוי בטיפולזיהוי מצבים בהם ראוי לשקול שי .4

תופעת אי היענות המטופל לטיפול התרופתי ונטילת תרופות שלא כפי שנרשמו, חמורה  OECD  6.2018 4על פי דוח 
. התופעה חמורה במיוחד מכיוון שמדובר  50%ובקרב מטופלים רבים במחלות כרוניות ישנה אי היענות עד לכדי 

ים ואסטמה. תופעה זו גורמת לפגיעה מצטברת במחלות הקשות והנפוצות סוכרת, יתר לחץ דם, יתר שומנ
 והדרדרות מחלתם עד כדי החמרה המובילה לאשפוזים מיותרים ואף תמותה.

לרוקח תפקיד מרכזי בשיפור נטילת התרופות אצל המטופל הן מבחינת שיפור ההיענות לטיפול התרופתי והן 
מטופל בבחירת תרופות ללא מירשם ותוספי מבחינת לקיחה נכונה, יעילה ובטיחותית. תרומה נוספת היא סיוע ל

תזונה על מנת לתת מענה לצרכי המטופל באופן מושכל אשר לוקח בחשבון את האינטראקציות האפשריות בין 
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הטיפול התרופתי ומצבו הבריאותי של המטופל לבין התרופות ללא מרשם ותוספי התזונה אשר ברצון המטופל 
 ם את הטיפול מבלי לפגוע ביעילותו, בטיחותו ואיכותו. להוסיף לטיפולו. כל זאת על מנת למקס

 

 
, כך שנחסכת מהמטופל  5לאור המגמה הקיימת בעולם, משרד הבריאות מאפשר הובלת התרופות לבית המטופל 

ההגעה לבית המרקחת והעמידה בתור. אולם יש להסדיר את אופן התשאול וההדרכה שיקבל המטופל מידי 
תן מענה זה הוא שירות רוקחות מתקדם מרחוק "טלה רוקחות" . תשאול המטופל הרוקח. אפשרות חדשנית למ

 צ'ט וכדומה. בווידאווההדרכה הרוקחית יבוצעו באמצעים טכנולוגים כגון שיחה טלפונית,  

 הרוקחית על ידי הרוקח, התרופות יארזו וישלחו לבית המטופל. וההדרכה לאחר התשאול 

 יגיטליד בית מרקחתעקרונות למתן שירות 

 .הזמנת התרופות על ידי המטופל באתר או אפליקציית בית המרקחת למרשם  או לתרופות ללא מרשם 

 קליטת ההזמנה והמרשמים על ידי רוקח של בית המרקחת, ביצוע בדיקה לתקינות המרשמים. 

  על ידי רוקח. ביצוע תשאול רוקחי והדרכה למטופל 

 ניפוק התרופות בבית המרקחת כולל סימון נאות בתוויות ניפוק והכנת התרופות למשלוח. 

  ביצוע משלוח לבית המטופל על פי עקרונות הGDP.  

 .קיום מוקד רוקחי של בית המרקחת למענה לפניות המטופל לאחר קבלת ההזמנה 

 

 סיכום

חית מלאה למטופל גם באמצעי טלה רוקחות, הגדרת שירות רוקחי נאות למטופל הכולל תשאול  ומתן הדרכה רוק
ישפרו את השירות  6 שיעשו על ידי עובד בית מרקחת ומנהליותבנוסף על פינוי זמן הרוקח מפעילויות לוגיסטיות 

 ואף את חווית המטופל. חי, היענות המטופל לטיפול תרופתי הרוק

 
 1.7.2019נודה לקבלת הערות עד ליום 

 ,בברכה
 
 
 

 מגר' אלי מרום
 סגן מנהל מערך הרוקחות

 העתק:

 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות
 ומחקר מידע, רפואיות לטכנולוגיות החטיבה מנהלתלוקסמבורג ,  אסנתדר' 

 דיגיטלית ובריאות מחשוב, רגולציה חטיבת ראש מר מוריס דורפמן,
 ות נוספיםריאב ושרותי החולים קופות על לבקרה ל"סמנכ ,טוב חבר - טופר רויטלהגב' 

 רוקחים מחוזיים
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-(Telemedicine/רפואה-טלה/בריאות-טלה) מרחוק בריאות שירות להפעלת מידה אמותחוזר מנכ"ל  1
 טיוטה

בקהילה. ינואר  תרופות וחדר מרקחת בבית תכשירים ניפוק בעת רוקחית והדרכה תשאול: 112נוהל   2
2018 

https://www.health.gov.il/hozer/DR_112.pdf 

ידי רוקח בבית מרקחת ובמוסד  -ייעוץ רוקחי יזום, מידע תרופתי ופעולות ניטור וסקר על : 113 נוהל 3
 2013אוקטובר    רפואי

er/DR_113.pdfhttps://www.health.gov.il/hoz 

4          INVESTING IN MEDICATION ADHERENCE IMPROVES HEALTH OUTCOMES AND HEALTH 

SYSTEM EFFICIENCY  6.2018 

-medication-in-health/investing-migration-issues-ilibrary.org/social-https://www.oecd

en-efficiency_8178962c-system-health-and-outcomes-health-improves-adherence 

 מקוונת מכירה עותבאמצ מרקחת מבית תכשירים ומסירת הובלה שירותי: 128נוהל  5
 2014חירום  אפריל  בשעת ומענה שליחים או 

https://www.health.gov.il/hozer/DR_128.pdf 
 

 4.12.2015הבהרה    רוקח שאינו מרקחת בית עובד חוזר פעילות 6
https://www.health.gov.il/hozer/dr_55204202.pdf 

https://www.health.gov.il/hozer/DR_112.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/DR_113.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/investing-in-medication-adherence-improves-health-outcomes-and-health-system-efficiency_8178962c-en
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/investing-in-medication-adherence-improves-health-outcomes-and-health-system-efficiency_8178962c-en
https://www.health.gov.il/hozer/DR_128.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/dr_55204202.pdf

