
 

 

 
 "ו כסלו, תש"פכ

 2019דצמבר,  24
 10/2019מס': 

 רוקחות קליניתהנדון: 
 

הננו להביא בזאת לידיעתכם חוזר מעודכן בנושא שבנדון המחליף ומבטל את חוזר המנכ"ל מס' 

 .3.6.2002מיום:  16/2002

 : כללי .1

רוקחות קלינית הינה תחום ברוקחות העוסק בשמירה על איכות, בטיחות וקידום שימוש מושכל 

בטיפול התרופתי. הרוקח הקליני חיוני בכל מוסד רפואי במערך האשפוז ובקהילה בו ניתן טיפול 

תרופתי. רוקח קליני הינו בעלי ידע המאפשר השתלבות בתפקידים קליניים ותפקדי מטה בתחום 

יניות הטיפול התרופתי בבתי חולים ובקהילה, השתלבות בארגוני בריאות, חברות קביעת מד

 תרופות וחברות ביוטק.

 

 :דרישות השכלה .2

בוגרי תוכנית הרוקחות הקלינית הינם בעלי ידע קליני בתחום הפרמקותרפיה, פארמקוקינטיקה 

בים, ניטור תופעות של מצבי מחלה, שימוש מושכל בתרופות, ניהול הטיפול התרופתי בחולים מורכ

 לוואי ועוד. 

 ישנם שני מוסדות השכלה גבוהה בה ניתן לרכוש את ההשכלה כאמור:  בישראל

לימוד לדוקטור  במסגרת תכנית בירושלים העברית האוניברסיטה של לרוקחות הספר בית .2.1

 שני לתואר ייחודי הלימודים התקיימו במסלול 2008-)עד ל (Pharm D) קלינית ברוקחות

 . קלינית( ברוקחות מוסמך -קלינית  ברוקחות

החולים -יחודיות מסלול הכשרה זה כולל התנסות לימודית ומעשית במחלקות השונות בבית

 ו/או בקהילה. 

של אוניברסיטת בן גוריון  (M.Sc).רגולטורי  וניהול קהילתית קלינית ברוקחות שני תואר .2.2

 . בנגב

רגולציה וקיום התנסות  תהליכי ויישום לניהולהיא בהכשרה יחודיות מסלול הכשרה זה 

 לימודית ומעשית בקהילה. 

 ההשכלה יכולה להינתן גם מחוץ לישראל 

רוקח קליני יכול לקבל השכלתו בארצות שונות בעולם להן תארים מקבילים לתואר רוקחות קלינית 

 ישראל.בישראל. על מנת לעבוד כרוקח קליני עליו להיות בעל רשיון רוקח תקף ב
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 : סמכות .3

 תכניות דוקטור ברוקחות קלינית ותואר שני ברוקחות קלינית בהצלחה את סיימו אשר רוקחים

 .לפקודת הרוקחים 26תרופות על פי סעיף  רישום לשם אישית לקבל הרשאה זכאים

 

של  156תפקידי הרוקח הקליני כיועץ ומטפל במוסדות רפואיים ובקהילה )להרחבה ראה נוהל  .4

 :חות(אגף הרוק

 הערכת הטיפול התרופתי במטרה להגיע לטיפול תרופתי מיטבי; .4.1

 ייעוץ ומתן מידע תרופתי לצוות הרפואי ולמטופלים; .4.2

 תרופות ומינונים;  תמתן המלצות להתאמ .4.3

 ניטור תרופתי של המטופל; .4.4

 הדרכת המטופל, משפחתו או מטפל אחר להגברת ההיענות לטיפול התרופתי; .4.5

 זיהוי תופעות לוואי הנגרמות מתרופות ומתן ייעוץ להמשך הטיפול התרופתי;  .4.6

 מעקב וביצוע תהליכי טיוב לשימוש מושכל בתרופות במערכת הבריאות; .4.7

 פעילות רוחבית ומעורבות בתהליכי קביעת מדיניות בתחום הטיפול התרופתי.  .4.8

ים במוסדות הבריאות משרדנו רואה חשיבות רבה בהעסקתם והשתלבותם של הרוקחים הקליני

 השונים במדינת ישראל. 

 בכבוד רב,
 
 

 משה בר סימן טוב

 שר הבריאותהרב יעקב ליצמן, סגן ח"כ העתק: 
597753419 


