
 

 

 8/2018 וזר מס' :ח

 

       "ח תשרי, תשע"טכירושלים, 

 2018אוקטובר,  7

 מנהלי בתי החוליםאל: 

 קופות החולים –מנהלי האגפים הרפואיים 
 

 
 מתן מרשם לסמים מסוכנים בקהילההנדון: 

 ;"מרשמים לסמים מסוכניםבנושא: " – 27/78 :מס' נוחוזר סימוכין: 

 ;"1978תקנות הסמים המסוכנים )בתי חולים(, תשל"ח בנושא: " – 96/78 :חוזרנו מס'  

רים רפואיים( )תיקון יתקנות הרוקחים )תכש -מרשמי רופאים בנושא: " – 79/80 :חוזרנו מס'  

  ;"1980 –( תש"ם 3מס'   

 ;"1981 –א "תקנות הרופאים )מתן מרשם( התשמבנושא: " – 74/84 :רנו מס'זחו  

תיקון  –מרשמי רופאים תקנות הרוקחים )תכשירים רפואיים( בנושא:  – 15/95 :חוזרנו מס'  

  ;רענון– 1980מ 'תש 3מס'   

 ;"תיקון –תקנות הרופאים )מתן מרשם( בנושא: " – 42/99חוזרנו מס'   

 ."תיקון תקנות רישום סמים מסוכנים" בנושא: -51/2003חוזרנו מס'   
 

תקנות כל דין )ובינהן הננו להביא בזאת לידיעתכם חוזר מקיף ועדכני בנושא שבנדון המתבסס על הוראות 

הודעה בדבר הסכמת המנהל  ,1979, תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם 1981הרופאים )מתן מרשם( התשמ"א 

את חוזרינו  ומבטל והוא מחליף(( 2016עדכון ספטמבר ) 1986לפי תקנות הרוקחים )תכשירים( התשמ"ו 

 שבסימוכין.  

 רקע: .1

תהליך מתן מרשם ל"סמים מסוכנים" מורכב ודורש הקפדה מירבית על יישום החוקים, התקנות והוראות 

ע בניהול הליך הנפקה וסיוכל דין. זאת לצורך שמירת בטיחות המטופל, מניעת שימוש לרעה בסמים 

  .תקין

 

 מטרה:  .2

 למתן מרשם לתכשיר מסוג "סם מסוכן".מפורטות הנחיות פרסום 

 

 הגדרות: .3

חומר מן המפורטים בתוספת הראשונה לפקודת הסמים המסוכנים, לרבות  –"סם מסוכן"  .3.1

 כל מלח שלו, וכן כל תכשיר, תרכובת, תערובת או תמיסה של חומר כאמור ומלחיהם;

 

כמפורט  OFF LABELאו  שאינו רשוםטופס הוראת רופא לשימוש בתכשיר  –" 29"טופס  .3.2

 .2016 ב"הודעה בדבר הסכמת המנהל" מספטמבר 

 

מחלה הגורמת לסבל משמעותי ופגיעה משמעותית באיכות החיים, כפי  –"מחלה קשה"  .3.3

 שהוגדר ע"י רופא.
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 :יכלול מרשם לסמים מסוכנים .4

 

 תאריך המרשם .4.1

 מרגע כניסתו לתוקף(. יום 15)תקף למשך תאריך מתן המרשם או התאריך בו המרשם יכנס לתוקף  

 

 פרטי המטופל  .4.2

  ;שם פרטי ושם משפחה, שם המטופל (1

  ;המטופלכתובת  (2

 (;לדוגמא: תעודת זהות, דרכון)מספר תעודה מזהה של המטופל וציון סוג התעודה  (3

  .18מטופל מתחת לגיל סעיף זה מתייחס ל - "( 6: "בן )לדוגמא וגיל ן )"זכר" או "נקבה"(מי (4

 

 פרטי הרופא  .4.3

 שם פרטי ושם משפחה; ,שם הרופא (1

  ;מספר רישיון (2

  ;מרפאת הרופא או מרפאת המוסד הרפואי בו הוא מועסקכתובת  (3

  ;/ מרפאה מספר הטלפון של הרופא (4

  (; בכתב יד)חתימת הרופא  (5

 . חותמת הרופא (6

 

 התכשיר ומינון הרכב שם  .4.4

  ;באותיות לטיניות, כתובות באותיות דפוס מוהרכב התכשיר או ש (1

 מינון מדוייק של התכשיר בספרות )אין צורך לרשום במילים(.  (2

 mg 10למשל  – תצוין הכמות במ"ג בכל כדור כדוריםב לדוגמא : 

  5mg/5mlלמשל  – יצוין ריכוז הסירופ בסירופ

 mcg/hr 50למשל  – במדבקה

 

 סה"כ כמות התכשיר .4.5

 .בספרות ובמיליםיש לרשום את כמות התכשיר הכוללת 

 עשרה כדורים;  Tabs 10 -כדורים לדוגמא:

 עשר מדבקות; Patches 10 -מדבקות

למשל אם יש צורך  -יש לכתוב את מספר המ"ג או המ"ל הכולל שניתן במרשם  -סירופ

 יליטר" מ"ל מאה מיל 100ימים, יש לכתוב: " 10מ"ל ליום למשך  10בטיפול יומי של 

 1  -רישום של סה"כ הכמות במספר חפיסות כגון  לא יתקבל OP . 

  



 

3 

 

 

 

 : מינון יומי .4.6

 המפורטת בטור ב' בתוספת השנייה לתקנותהצריכה היומית, כמות הסם לא תעלה על הכמות 

ניתן לחרוג מהמינון היומי במקרים . (1 נספח מס'טבלה בראה ) 1979-הסמים המסוכנים תש"ם

 הבאים:

 תרופות לטיפול בכאב:  (1

אחרת הגורמת לכאבים קשים, ניתן " במחלה קשה"הינו חולה סרטן או חולה  מטופלכאשר ה

ציין עליו את ובלבד שהרופא נותן המרשם  טור ב' 1ים בנספח מס' הנקוב ניםלחרוג מהמינו

ינון דוגמא לנימוק: כשלון טיפולי במ. את הסיבה לצורך במינון חריגהאבחנה הרפואית ונימק 

 הרגיל.

 )ריטלין(*: מתילפנידט (2

  'מ"ג ליממה. 90  ( הינה עד1כמות הצריכה היומית של מתילפנידט )בנספח מס 

  מ"ג ליממה  120כאשר הרופא סבור כי יש צורך במינון גבוה יותר ניתן לחרוג עד למינון של

 וזאת בתנאי ש:

 הרופא נימק בכתב את הצורך במינון שרשם;     א( 

פי   המרשם, יועבר לאישור המנהל הרפואי של המוסד הרפואי בו מבוטח המטופל )על     ב( 

 ע"י בית המרקחת.  אישור תעשה  הנחיות המוסד(. ככלל, פנייה לצורך קבלת

במידה והמרשם ניתן באופן פרטי, שלא דרך המוסד הרפואי, נדרש בית המרקחת       ג( 

 . לפנות לאישור הרוקח המחוזי במשרד הבריאות

 –ADHD -התחלת טיפול ב ,(ADHDבהפרעות קשב )בנושא טיפול  נוהנחיות משרדלבהתאם  * 

   .בנושא בחוזרכפי שנקבע מותנית בהמלצה של רופא המורשה להחליט על התחלת טיפול זה 

 

 סה"כ ימי טיפול .4.7

  ;ימי טיפול 10 -כל היותר למשךככלל מרשם לסמים מסוכנים יינתן ל (1

 סה"כ ימי הטיפול הנדרשים;על גבי המרשם יצוינו  (2

ניתן לתת , הרופא הורה על כך במרשם, באופן ברור, וציין את הסיבה להגדלת הכמותכאשר  (3

   .יום 31 -לעד מרשם 

או  , כאבי גב וכד',ADHD כגון: סרטן,יכולה להיות אבחנה  ימי הטיפול להגדלת כמותסיבה 

  .למיטה", "גר רחוק""מרותק "קשיי ניידות", "מצב כרוני",  הסבר אחר כמו:
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 עוקביםהוראות חזרה על מרשם / מרשמים  .4.8

על מרשם  (Repeat -)בקשה לכבד את אותו מרשם מספר פעמים ניתן לתת הוראות חזרה לא (1

 .לסם מסוכן

. )תאריכים עוקבים( חודשים 3למשך עד עוקבים מרשמים ניתן לרשום  ,מרשם מתןבמועד  (2

הקליני של המטופל  ועל פי מצב בטיפוללאחר תקופה זו מומלץ לשקול מחדש את הצורך 

 מרשם חדש בהתאם. החליט על מתן ול

מרשמים זהים הנושאים  3ניתן לתת לו עד  ,לחו"ל ת מטופלבמקרה של נסיע –נסיעה לחו"ל  (3

הסיבה, קרי  ולציין במפורש על גבי המרשם אתיום(  31-)כל אחד מהם עד לאת אותו תאריך 

 "נסיעה לחו"ל".

 – 2להציג בבית המרקחת מסמכים נוספים  כמפורט בנספח יש להסביר למטופל כי עליו 

 .הנחיות לרוקח לניפוק סם מסוכן לרגל נסיעה לחו"ל

 חידוש מרשם לאחר אובדן או גניבה של סם מסוכן .4.9

ידו אבד או -עלבמקרה של מתן מרשם נוסף, על רקע טענת המטופל כי הסם המסוכן שנרכש  (1

גבי המרשם כי "ניתן מרשם נוסף על סמך טענת המטופל כי הסם -נגנב, יציין הרופא על

 ימים בלבד. 10המסוכן אבד או נגנב" וישקול לתת מרשם ל 

פי החוק, עליו לדווח למשטרה על גניבה או אובדן סם מסוכן,  -רצוי ליידע את המטופל כי על (2

 שיוכל לנפק שוב את התכשיר. מנת-ולהציג אישור על כך לרוקח על

בחשד לשימוש לרעה, לדוגמא כאשר מטופל מדווח על אירועים חוזרים של גניבת מרשם,  (3

מומלץ לשקול היטב אם אכן לצייד את המטופל במרשם נוסף וליידע את המנהל הרפואי לגבי 

 המקרה.   

 

 תיקון מרשם  .4.10

אותו ידי -,  עלהמקוריהמרשם ניתן לבצע תיקונים בכתב יד, בצירוף חותמת רופא על גבי  (1

 שרשם את המרשם המקורי בלבד.  רופא

מרשם מקורי הסמך מרשם או תיקון של מרשם, יכול להתבצע רק על  ניפוק של סם מסוכן על (2

 )לא צילום או פקס(.

 

טיפול בתכשיר סם שאינו רשום בישראל או בתכשיר הרשום בישראל אך שניתן לא בהתאם  .5

  * (OFF LABEL)לתנאי הרישום בארץ

בנוסף למרשם סם מסוכן  ,יש למלא ,בישראל םרשו ושאינ ,כשירכאשר יש צורך בשימוש בת .5.1

 ."29טופס "גם  , כמפורט לעיל
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 לדוגמא, ובישראל אך שלא בהתאם לתנאי הרישום של םשרשו ,בתכשירכאשר יש צורך בשימוש  .5.2

גיל שונה מזה הרשום, יש למלא בנוסף למרשם או ב התוויה שונה מזו שלשמה נרשם התכשירב

 . OFF LABELולסמן בהצהרה " 29טופס "סם מסוכן כמפורט לעיל גם 

 

( אין צורך במילוי 29לתקנה  2מוסדי" בתוקף )אישור קיבוצי, טופס  29* כאשר במוסד קיים  "טופס 

 ידי הרופא. -פרטני על 29טופס 

 שוררצ"ב קי – 3רופא במוסד רפואי ימלא טופס 

https://www.health.gov.il/DocLib/a3073_29a3.docx 

 

 רצ"ב קישור – 5רופא בקהילה המפנה את המטופל לבית מרקחת פרטי ימלא טופס 

https://www.health.gov.il/DocLib/a3075_29a5.docx 

והוא " ימולא ע"י הרופא, אשר ממליץ על התכשיר 29הערה:  על מנת למנוע טעויות, רצוי ש"טופס 

 בעל מומחיות בתחום בו נדרש התכשיר.

 

 תוקף חוזר זה מיום הפצתו.

 הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 ב ב ר כ ה,      

 ד"ר ורד עזרא      

 הרפואה חטיבתראש 

 העתק : המנהל הכללי

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 מנהלי קופות החולים

 צ.ה.ל – קרפ"ר

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 יו"ר ההסתדרות האחיות 

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל

 

 414661418סימוכין : 

 הרפואה וחוזרי מנכ"ל חטיבתאתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי 

 

http://www.health.gov.il/
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 כמות הצריכה היומית המירבית – 1מס' נספח 

 1979עפ"י תקנות הסמים המסוכנים, התש"ם 
 
 

 טור ג'   

 *כמות הצריכה המרבית טור ב' טור א' 

 ליממה )במ"ג( כמות הצריכה היומית )במ"ג( שם הסם המסוכן

 100 40 אמפטמין

 1000 600 אמילוברביטון

 300 60 **קודאין

 60 30 הידרוקודון

 120 25 מתדון

 90 30 מיןמתאמפט

, למעט לפי מרשם רופא ובהתקיים כל התנאים 90 מתילפנידט

 120 האלה:

 מ"ג; 120)א( כמות הצריכה ליממה לא תעלה על 

 )ב( הרופא נימק בכתב את המינון שרשם;

)ג( התקבל אישור המנהל או אישור המנהל הרפואי של 

 המוסד הרפואי;

 180 60 מורפין

 100 50 אוקסיקודון

 1000 300 פנטוברביטון

 1000 600 פנוברביטון

 900 600 פתידין

 

 

 

 

-נגמלים מסמים, פרט למתילל מירבילטיפול בכאב, אלא  בדרך כלל למינון  מירביאין מדובר במינון  –בטור ג'  * 

 מ"ג.  120פנידאט שבו אכן כמות הצריכה המקסימלית היא 

 

ג לכל מנת "מ 100 -קודאין אינו דורש רישום מרשם של סם מסוכן, אלא אם המינון הנרשם שווה או עולה על  ** 

 ליום(.   X 2ג "מ 100ליום או  X 1ג "מ100נטילה )לדוגמא 
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 הנחיות לרוקח לניפוק סם מסוכן לרגל נסיעה לחו"ל – 2מס' נספח 

 

מרשמים זהים הנושאים את אותו  3נסיעת המטופל לחו"ל, הרופא רשאי לתת למטופל עד במקרה של  .1

ימים( ולציין במפורש על גבי המרשמים את הסיבה "נסיעה  31התאריך )כל אחד לכמות של עד 

 לחו"ל".

 

ימים, עליו להעביר לאישור משרד הבריאות )באמצעות  93על מנת שהרוקח יוכל לנפק את הכמות לעד  .2

 הדוא"ל של הרוקחות המחוזית הרלוונטית( את המסמכים הבאים:

באופן ממוחשב ולהעביר  B,C,Dעל הרוקח למלא סעיפים –טופס אישור לנשיאת סם לנוסע לחו"ל  .2.1

 ;WORDלרוקחות המחוזית כקובץ 
 

 https://www.health.gov.il/doclib/drugs/rm_041wn.doc  -רצ"ב קישור 

 

 ;צילום דרכון .2.2

 ;כרטיס טיסה עם תאריך יציאה ותאריך חזרהצילום  .2.3

הצהרה מהמטופל / אפוטרופוס של קטין כי הסמים יהיו בהחזקתו הבלעדית ולשימושו האישי  .2.4

 ;בלבד

 .החודשים האחרונים 3-דוח מודפס מפנקס המרשמים הממוחשב של המבקש ב .2.5

 

 לאחר קבלת כל המסמכים הנדרשים במשרד הרוקחות המחוזית, תבחן הבקשה. .3

 

הרוקחות והאכיפה. נא להיערך  ךלתשומת ליבכם: לעיתים נדרש להעביר את הבקשה גם לאישור מער .4

 בהתאם ולשלוח את הבקשה מוקדם ככל האפשר

 

 


