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)במענה נא ציינו אסמכתא(

 לכבוד 
 מנהלי בתי חולים

מנהלי האגפים הרפואיים בקופות החולים 

שלום רב,

ניפוק על סמך העתק מרשם בבתי מרקחת פרטיים הנדון:

רצ"ב הוראת שעה בנושא ניפוק על סמך העתק מרשם )פקס או דואר אלקטרוני( 

 בבתי מרקחת פרטיים אשר פורסמה על ידי אגף הרוקחות במשרדנו. 

 הואילו להעביר תוכן הנחיה זו לידיעת הנוגעים בדבר במוסדכם.

בברכה,

 ורד עזראד"ר 
ראש חטיבת הרפואה

 העתקים:
 המנהל הכללי –מר משה בר סימן טוב 

 יו"ר הצט"מ –ד"ר בעז לב 
ראש חטיבת הטכנולוגיות הרפואיות, מידע ומחקר –ד"ר אסנת לוקסנבורג 

 ראש אגף רפואה קהילתית –ד"ר הדר אלעד 
 ראש אגף רפואה כללית  –טאוב -ד"ר סיגל ליברנט
 מנהלת אגף הרוקחות –רבינוביץ מגר' הדס רותם 
 סגן ראש אגף הרוקחות –מגר' אלי מרום 

בתוקף לא
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ניפוק על סמך העתק מרשם 

בבתי מרקחת   פקס או דוא"ל()
הוראת שעה  -פרטיים

לכבוד
 רוקח אחראי בבית מרקחת

הוראת שעה -בבתי מרקחת פרטיים  ניפוק על סמך העתק מרשם ) פקס או דוא"ל(

בתקופה זו בה כחלק מההתמודדות עם התפשטות מגיפת הקורונה, קיימת     .1

 והגעה פיזית למרפאות ובתי מרקחתהגבלה משמעותית על תנועת המטופלים 
חלק מהרופאים מאפשרים למטופלים שירותי רפואה מרחוק.

הוחלט במשרד הבריאות לאפשר לכבד בבתי מרקחת פרטיים העתק מרשם ידני 
אשר התקבל בפקס או בדוא"ל.
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מבוטחי קופת החולים יפעלו על פי הנחיות הקופה. ככלל המטופלים      .2
ות לרופא המטפל על מנת שימיר להם את המרשם למרשם מתבקשים לפנ

  אלקטרוני בקופת החולים.

  

  

 

מתן אפשרות זו נדרשת על מנת לאפשר רצף טיפולי בשחרור מבתי חולים,      .3
מוקדי חירום ומתן מענה למטופלים של רופאים פרטיים כמו מטופלים שאינם חברי 

לרבות רופאי שיניים אשר אינם קופות חולים כמו סטודנטים ועובדים זרים, 

  מקושרים למערכות מרשמים דיגיטליים של קופות החולים.

  

  

 

  ניפוק על פי מרשם המועבר בפקס או בדרך אלקטרונית      .4
באחריות הרוקח בבית המרקחת המקבל העתק מרשם בפקס או באמצעי אלקטרוני 

ריא של מרשם תקין אחר לוודא שהעתק המרשם צריך להיות העתק מלא, ברור וק
וקיימים בו כל הפרטים הנחוצים, ובעת הצורך יפנה לבירור עם הרופא רושם 

המרשם והמטופל. מומלץ לקבל את העתק המרשם ישירות מהרופא. על הרוקח 
  לבצע התשאול הנדרש ולהשתכנע בנחיצות הניפוק בהסדר מיוחד זה.

  

  

 

התכשיר ינופק על פי שמו הגנרי גם כאשר יצוין במרשם שמו המסחרי, אלא        .5

 על פי אפשרויות הגורם המנפק באותה עת.
 בצמוד למרשם תועבר הצהרת המטופל:

"הנני מתחייב שלא להשתמש במרשם זה פעם נוספת או להגישו לצורך ניפוק בבית 

  מרקחת אחר".
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להלן התנהלות מאושרת:  .6

בנוסף למתן העתק המרשם  –מרשמי בתי חולים ומוקדי חירום במחיר פרטי  •

 בבית המרקחת, נדרשת הצהרה כתובה מאת המטופל
בנוסף למתן העתק המרשם בבית המרקחת,  –מרשמים מרופאים פרטיים  •

 נדרשת הצהרה כתובה מאת המטופל
תא למרשם בבית העתק המרשם והצהרת המטופל יישמרו כאסמכ •

המרקחת.

הניפוק יתועד באופן מלא בפנקס המרשמים הממוחשב )ותיעוד ידני במידה  •
ונדרש(

לא יתאפשר  -תכשירים מוחרגים מהאישור לניפוק על סמך העתק מרשם  •
סמים מסוכנים,  –ניפוק של התכשירים הבאים ללא מרשם מקורי ) ידני או דיגיטלי( 

כוטרופיים, תכשירים המכילים מרכיב פעיל בעל פוטנציאל לשימוש תכשירים פסי

ותכשירים המשמשים לטיפול במגיפת הקורונה כמו:  78לרעה כמוגדר בנוהל 
כלורוקוין הידרוכלורוקוין אזיטרומיצין.

נבקש להדגיש שהסדר זה תקף מיום פרסומו ועד לסיום ההגבלות שניתנו       .7

התפשטות מגיפת הקורונה.כחלק מהתמודדות עם 

בברכת שבת שלום,

מגר' הדס רותם  
הלת אגף הרוקחות 

מגר' אלי מרום   
הרוקחות סגן מנהל אגף   מנ

העתק:  
רפואיות  מידע ומחקר, משרד הבריאותד"ר אסנת לוקסנבורג,   ראש החטיבה לטכנולוגיות  
אביב, חיפה, מרכז, צפון, דרום-רוקחים מחוזיים,          לשכות הבריאות ירושלים, תל 
עו"ד שירלי אברמוביץ,  הלשכה המשפטית משרד הבריאות 

  

לא בתוקף
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