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 ניהול הטיפול התרופתי באשפוז פסיכיאטרי

 יכלל .1

הכולל תרופות רבות המיועדות לסימפטומים  מורכב במחלות נפש נדרשים לטיפול תרופתיחולים המטופלים 

דבר הגורם  ,ואינטראקציה עם תרופות אחרותלוואי  לתופעות עלול לגרום . הטיפול התרופתינפשיים וגופניים

 . מתן תרופות באופן מושכל על ידיהדרדרות במצב הנפשי ואשפוז ,לחוסר היענות של המטופלים לנטילת הטיפול

 ניהול הטיפול ובטיחותו. הדרכת המטופל ובני משפחתו, יסייע להבטחת התאמת הטיפול,  ניטור,

שימוש ואספקת תרופות הינה על פי כל דין וע"פ הוראות משרד הבריאות ונהלי משרד בפעילות בית המרקחת 

 .הבריאות

 מטרה .2

 לפרט את תהליך ניהול הטיפול התרופתי..2.1

 מסמכים ישימים .3

 .1996 -חוק זכויות החולה התשנ"ו.3.1

 .1999 -הסמים המסוכנים )בתי חולים(, התש"ס תקנות.3.2

 ותקנותיה. 1981  פקודת הרוקחים  תשמ"א.3.3

 .1986  תשמ"ו תקנות הרוקחים )תכשירים(.3.4

 .""הרשומה הרפואית 6/96חוזר מנכ"ל מס' .3.5

 "תכנית לאומית לשימוש מושכל באנטיביוטיקה". 16/12חוזר מנכ"ל מס' .3.6

 ".במתן תרופות אמצעי זהירות"54/99 מס' חוזר מנהל הרפואה.3.7

 ."מתן תרופות ברות סיכון" 41/2013 מס' חוזר מנהל הרפואה.3.8

 .2017רשימת תרופות ברות סיכון האגף לרוקחות משרד הבריאות .3.9

 " דיווח על תופעות לוואי חמורות או בשכיחות חריגה מתכשיר  34/2014חוזר מנהל הרפואה מס'  .3.10

 רפואי.  

 עדכון הנחיות". –בתכשירים ציטוטוקסים "טיפול   5/2017חוזר מנהל הרפואה  מס'  .3.11

 ."ניהול הטיפול התרופתי " 117/16חוזר מנהל הסיעוד מס'  .3.12

 " הבטחת רצף הטיפול הסיעודי בעת שחרור ממוסד רפואי". 118/16חוזר מנהל הסיעוד  .3.13

 .2016נוהל שחרור מטופל מאשפוז פסיכיאטרי  .3.14

 .2014תנאי אחסון והובלה של תכשירים  126מספר נוהל  .3.15

 .2016ומשרד הבריאות מערך הרוקחות   נוהל לניסויים רפואיים בבני אדם  .3.16

 .1997בריאות העם )טיפול בפסולת במוסדות רפואיים (  התשנ"ז תקנות  .3.17

  

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/mental/Pages/regulations.aspx
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 הגדרות .4

תהליך בדיקה המבוצע במועד רישום הוראות/מרשמים הבא להבטיח כי  - סקירת הלימות טיפול תרופתי.4.1

  ו.של הקליניים ולצרכים הטיפול התרופתי שנרשם מתאים למטופל

תהליך המבוצע טרם מתן התרופה הבא להבטיח תקינות ההוראה,   - אימות הוראה תרופתית טרם מתן.4.2

בדרך  את התרופה הנכונה, במינון הנכון,היעדר רגישות או התוויות נגד לתרופה, וכי המטופל הנכון מקבל 

  (The five rights). הנכונה ובזמן הנכון

מעקב אחר ההשפעה התרפויטית הרצויה של התרופה ומעקב אחר תופעות לוואי ותוצאות  - ניטור מטופל.4.3

 אחרות של הטיפול התרופתי.

תרופות שעלולות לגרום נזק למטופל, ללא קשר לדרך המתן, גם אם הן ניתנות על פי  - תרופות בנות סיכון.4.4

 .הכללים וההנחיות

מונה על ידי המנהל ש  , או רופאמקבלת ההסמכה לפחותרוקח בעל ותק של שנתיים   - אחראי מעקב תרופתי.4.5

  .הרפואי לתפקיד

)נכות,  בלתי הפיך למטופלנזק  ו/אוהגורמת לנזק  תופעת לוואי - תופעות לוואי חמורות לטיפול התרופתי.4.6

   .(וכדומה מומים, אשפוז, אירוע רפואי משמעותי

 או שימוש לא הולם טעות או כמעט טעות כל - או כמעט טעות במתן טיפול תרופתי/ו אירוע חריג/טעות.4.7

 נזק למטופל. אשר גרם ו /או יכול היה לגרום להקשור בטיפול התרופתי 

 וסמכות אחריות .5

 הסמכות להחלטה על טיפול תרופתי הינה של הרופא המטפל..5.1

 האחריות למתן הוראה לטיפול תרופתי הינה של הרופא המטפל..5.2

 אחות אחראית או מי מטעמה.רופא/למתן הטיפול התרופתי הינה של  והאחריות  הסמכות.5.3

 מרשימת התרופות הינה של אחות מוסמכת.  OTCהסמכות להחלטה על מתן טיפול .5.4

 .אשר עברה ה הכשרה לכך הינה של אחות מוסמכתמרשימת התרופות   OTCהאחריות למתן טיפול .5.5

 שיטה .6

ברשומה הרפואית את רשימת התרופות אותן נטל המטופל  מטפלמקבל/הה הרופאבעת קבלה רפואית, יתעד .6.1

 טרם קבלתו למחלקה.

שלמות ותקינות רשימה זו על ידי שימוש בשני מקורות מידע  להבטיח מטפלההמקבל/באחריות הרופא .6.2

 לפחות:

 ראיון המטופל/בני משפחתו..6.2.1

 מכתב ההפניה של רופא מפנה..6.2.2

 שנרשמו, תרופות שנופקו.מידע ממערכות קליניות של הקהילה אודות תרופות .6.2.3

 סיכומי אשפוזים ו/או ביקורים קודמים בבית החולים ובקהילה..6.2.4
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או שלא ניתן לאמת את תקינות המידע מול אף אחד במידה ונמצאת אי התאמה בין מקורות המידע, .6.3

מסר ע"י יככל שפרטיו ידועים . מידע שי לרופא המשפחה יפנה  המקבל מהמקורות כמפורט לעיל ,הרופא

 משפחה יתועד כמקובל.  רופא

 תן הוראה רפואיתמ.6.4

תן הוראה רפואית ע"פ תכנית טיפול רפואי שתקבע בעת  הקבלה לאשפוז ובסמוך יהמטפל יהרופא .6.4.1

 ככל האפשר למועד הקבלה.

 .שינוי או הפסקה של הטיפול התרופתיהמשך טיפול תרופתי תן הוראה רפואית ליהרופא המטפל י.6.4.2

לפחות אחת לשבוע , התרופתי והצורך בהמשך הטיפול התרופתייש לקבוע את תדירות הפרופיל .6.4.3

יוודא העדר של רגישות או התוויות נגד בעת  המטפל הרופא ובהתאם למסגרת הפעילות של המחלקה.

 בטרם כתיבת ההוראה הרפואית. מתן הטיפול התרופתי

נקודתית יש לשים לב הוראה או תכנית טיפול כוללת אם זן בעת מתן הוראה לטיפול תרופתי, בין .6.4.4

: מטופלים הסובלים מאי ספיקת בסיכון לאוכלוסיות הבאות במיוחד כי סוג המכשיר והמינון מתאים

 ,ילדים ונוערים, ימטופלים גריאטרתסמונת מטבולית  תית, אי ספיקה כבדית, ילב, אי ספיקה כלי

 וכדומה. ושילובים תרופתיים מטופלים בעלי תת משקל

וקביעת תכנית הטיפול התרופתית על הרופא הקובע את התכנית לבחון מהן  בקבלת מטופל לאשפוז.6.4.5

ממקורות ע"פ המידע שיתקבל  התרופות הקבועות אותן נוטל המטופל, או טיפולים שנטל בעבר,

 המטופל עצמו, משפחה, גורם משמעותי אחר, רופא מטפל, רשומה רפואית.המידע כולל 

אחראית המשמרת  האחותכאשר קיים צורך לתת הוראה דחופה, על הרופא נותן ההוראה לידע את .6.4.6

 בזמן אמת על כך שרשם הוראה דחופה לביצוע. או מי מטעמה,

אחראית המשמרת או מי  אינה שלמה/קריאה/ מובנת אין לבצעה. האחותהרפואית ההוראה שבמידה .6.4.7

ם חוזר של ההוראה. במידה ונותן ההוראה אינו זמין תפנה לנותן ההוראה לשם הבהרה ורישו מטעמה 

 .ובהיעדרו לרופא הכונן יש לפנות לרופא בכיר במחלקה לחידוש ההוראה

תירשם ברשומת המטופל באופן ברור וקריא באותיות דפוס לועזיות ותאושר על  ההוראה הרפואית.6.4.8

 שיונו.יידי נותן ההוראה בחתימתו בציון שמו ומספר ר

 ההוראה הרפואית תכלול את הפרטים הבאים: .6.4.9

 שם מלא ת.ז. -פרטי המטופל.6.4.9.1

 .תאריך ושעת מתן ההוראה.6.4.9.2

 .השם הגנרי של התכשיר.6.4.9.3

  .שם מסחרי.6.4.9.4

 .מינון התרופה.6.4.9.5

 .חוזק וצורת הגשה.6.4.9.6

 .דרך מתן.6.4.9.7

 .תדירות ועיתוי.6.4.9.8

 .משך מתן.6.4.9.9

  



 
  51.015נוהל מס':      

 אגף לבריאות הנפש                              4מהדורה מס': 
 

 הנושא: נהלי אשפוז בי"ח פסיכיאטריים דפים                      32מתוך   7דף  
  01/06/2018בתוקף מ: 

 הנדון:  ניהול הטיפול התרופתי באשפוז פסיכיאטרי 

 
 

 לטיפול תרופתי  בע"פ הוראה רפואית.6.5

  :בהתקיים כל התנאים במצטבר שלהלןקבלת הוראה רפואית בע"פ לטיפול תרופתי מותנית .6.5.1

 .קיימת סכנת חיים למטופל במידה ולא יקבל טיפול תרופתי דחוף–מצב חירום רפואי .6.5.1.1

 .הרופא עסוק בהתערבות טיפולית דחופה אשר אינה מאפשרת את כתיבת ההוראה.6.5.1.2

 .אהאי זמינות של הרופא לצורך חתימה על ההור.6.5.1.3

 :האחות מוסמכת המקבלת את ההוראה הרפואית בע"פ.6.5.1.4

בקול רם בפני  מהכתב ע"י קריאהאיש צוות נוסף  ת ההוראה בנוכחותתאמת א.6.5.1.4.1

מינון, דרך מתן, תדירות, משך מתן. במידה ולא נמצא איש הרופא שם תרופה, 

במחלקה ההוראה הטלפונית תתקבל בנוכחות אחות כללית או אחות  צוות נוסף

 מהמחלקה הסמוכה. במידה ולא יתאפשר ההוראה תתקבל ע"י אחות אחת בלבד. 

  תוודא העדר רגישות לתרופה ברשומת המטופל..6.5.1.4.2

שם הרופא נותן ההוראה. על האחות לחתום  ואת  תרשום את ההוראה בשלמותה.6.5.1.4.3

 .בשמה ובחותמתה

האריזה המקורית של התרופה עד לאחר אישור ההוראה בחתימתה תשמור את .6.5.1.4.4

  .ובחותמת של הרופא נותן ההוראה

 הרופא נותן ההוראה יאשר בע"פ את מתן ההוראה..6.5.2

 )עד שעה( את ההוראה ברשומה הרפואית  בהקדם האפשרייאשר  הרופא נותן ההוראה הטלפונית .6.5.3

 להגעתו למחלקה 

  .בלבד באופן חד פעמי טיפול תרופתי  מתןתקפה ל ההוראה הרפואית שנתנה בע"פ.6.5.4

 P.R.N  הוראה רפואית למתן תרופה "לפי הצורך".6.6

מרבי  ,ההתוויה הרפואית למתן, מינון יומי את גם 6.9בסעיף הוראה "לפי הצורך" תכיל בנוסף לאמור .6.6.1

 ותדירות מקסימלית. 

  .שעות 24הינו P.R.N תוקף הוראת  .6.6.2

 Review  (Medication Management Appropriatenessסקירת הלימות טיפול תרופתי ).6.7

רופא /מרשם, רוקח מורשה / הסקירה תתבצע על ידי איש מקצוע מורשה שלא רשם את ההוראה.6.7.1

 .מורשה הבקיא בנדרש לביצוע סקירת הלימות מלאה

מועד הרישום. הסקירה כוללת את ל סמוך מידת ההתאמה של כל מרשם או הוראה חדשים תיבחן.6.7.2

 הבאים: המרכיבים

 מידת ההתאמה של התרופה, המינון, תדירות ואופן מתן התרופה..6.7.2.1

 כפילות תראפויטית..6.7.2.2

 אלרגיה/רגישויות אמיתיות או אפשריות..6.7.2.3

 תגובות אמיתיות או אפשריות בין התרופה לתרופות אחרות או למזון..6.7.2.4

 התאמה למשקל גוף המטופל ומידע פיזיולוגי אחר לגביו..6.7.2.5

 התוויות נגד אחרות. .6.7.2.6

 .קריטריוני השימוש של בית החוליםחריגה מ.6.7.2.7
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 בכל מקרה של אי התאמה על מבצע הסקירה להודיע לרופא נותן ההוראה הרפואית..6.7.3

כשאיש המקצוע המורשה אינו זמין לבצע את סקירת ההלימות המלאה, ניתן לבצע לפני מתן המנה .6.7.4

 בדיקת האלמנטים הקריטיים הבאים: את הראשונה של התרופה

 .אלרגיות.6.7.4.1

 .תרופתיות קטלניות תגובות בין.6.7.4.2

 .מינון מבוסס משקל.6.7.4.3

רעילות איברים אפשרית )לדוגמה, מתן משתנים אוגרי אשלגן למטופלים הסובלים מאי .6.7.4.4

 .ספיקת כליות(

 שעות. 24סקירת הלימות מלאה תתבצע על ידי איש המקצוע המורשה לפני מתן המנות הבאות ותוך .6.7.5

 .למעט בסופי שבוע וחגים שתעשה מיד לאחריהם

 פול תרופתי ע"י פרוטוקולמתן טי.6.8

 מתן טיפול ע"י פרוטוקול מחלקתי למצב קליני מוגדר יאושר ע"י מנהל המחלקה..6.8.1

הפרוטוקול המחלקתי יכלול את אוכלוסיית המטופלים המיועדת לטיפול התוויות והתוויות נגד למתן .6.8.2

 הטיפול.

  6.9פרטי ההוראה כרשום בסעיף הרישום בפרוטוקול הרפואי יכלול את .6.8.3

 .מתועדת רפואית הוראה מחייבת ספציפי למטופל פרוטוקול הפעלת.6.8.4

 מתן טיפול תרופתי.6.9

 הכנת הטיפול התרופתי.6.9.1

 :לבצע את הפעילויות הבאות על האחות המכינה את הטיפול התרופתי.6.9.1.1

עם תאורה ,נקיה סביבה שקטה, בעודי, יבחדר י להכין את הטיפול התרופתי.6.9.1.1.1

 שתבטיח את איכות הטיפול.               מתאימה

בהתאם להוראה  צורת הגשה וחוזק התכשיר ,לזהות את התרופה דרך המתן.6.9.1.1.2

 הרפואית טרם הוצאת התרופה מאחסונה.

 בהתאם לצורך  להכיר את התרופה ואופן פעילותה התוויות למתן, ניטור מדדים.6.9.1.1.3

 לפני המתן, ניטור בדיקות, תופעות לוואי, והנחיות מיוחדות הקשורות לתרופה.

 פל והתרופה.ולהשוות בין פרטי ההוראה, המט.6.9.1.1.4

 .ויות נגד למתן התרופהואת רשומת המטופל לאיתור רגישויות או התלבדוק .6.9.1.1.5

 בעת מתן הטיפול על האחות: .6.9.2

 :rights 5ע"פ   לאמת את ההוראה.6.9.2.1

 התרופה הנכונה..6.9.2.2

 הנכון.המטופל .6.9.2.3

 המינון הנכון..6.9.2.4

 הזמן והתדירות הנכונה..6.9.2.5

 אופן מתן נכון..6.9.2.6

לזהות את המטופל ע"פ שני אמצעי זיהוי שם מלא, ת.ז, ידון או כל אמצעי אחר שיוחלט עליו .6.9.2.7

 הזיהוי יעשה על ידי קריאה בשם המטופל וקבלת משוב מילולי או בלתי מילולי. בביה"ח.
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 לתת את הטיפול לפי הרשום ברשומת המטופל..6.9.2.8

 .מיד עם המתן לתעד את מתן התרופה ברשומת המטופל בחתימתה ובחותמתה.6.9.2.9

 לוודא שהמטופל נטל את התרופה בנוכחותה. .6.9.2.10

 :POתרופות  ומתן הכנה תעקרונו .6.9.2.11

 .וצאת התרופה מאריזתה הראשונית תתבצע סמוך למתן התרופהה .6.9.2.11.1

 ובאמצעות  לתכשירם שפעילות זו מותרת בעלון לצרכןחציית טבליות תעשה רק  .6.9.2.11.2

 מכשיר יעודי.             

 בתום השימוש ובמעבר בין מטופל למטופל  יש לנקות את המכשיר במים וסבון  .6.9.2.11.3

 בשו.יולי             

 ובאמצעות מכשיר יעודי ריסוק תרופות יבוצע לתרופות המאושרות לריסוק בלבד .6.9.2.11.4

 בשו.יהשימוש יש לנקות את המכשיר במים וסבון ולי בתום .6.9.2.11.5

 בהזרקה תרופתי טיפול למתן עקרונות.6.9.3

 ן אספטי.פבאו דלווריבהזרקה או הזלפה יש לבצע את הכנת התרופות .6.9.3.1

בחומר חיטוי מתאים ולחטא ידיים בחומר  לפני ההכנה יש לנקות ולחטא את משטח העבודה.6.9.3.2

 אנטי ספטי.

חיות בית מרקחת( , נה ,)ע"פ הוראות יצרן לאחר מהילת תרופה בפלקון הניתן לשימוש חוזר.6.9.3.3

 הפרטים הבאים: נוזל הדילול ,כמותו, תאריך שעה, שם האחות מבצעת הפעולה.יש לציין את 

להדביק יש  על התרופה המיועדת למתן דרך הוריד באמצעות שקית עירוי/בירטה/מזרק,.6.9.3.4

תמיסת  והמינון, דרך מתן, שם התרופה ית הכוללת את הפרטים הבאים: שם המטופל,ותו

 ת האחות שהכינה את התרופה.ימהמיהול )סוג כמות( תאריך, שעת הכנה וחת

 .3.9סעיף  ל בהתאם הוריד דרך סיכון ברות תרופות מתן.6.9.3.5

 בעת מתן הטיפול על האחות:.6.9.4

 :rights 5ע"פ   לאמת את ההוראה.6.9.4.1

 .התרופה הנכונה.6.9.4.2

 .המטופל הנכון.6.9.4.3

 הנכון.המינון .6.9.4.4

 .הזמן והתדירות הנכונה.6.9.4.5

 .אופן מתן נכון.6.9.4.6

ת.ז, ידון או כל אמצעי אחר שיוחלט עליו זיהוי שם מלא, לזהות את המטופל ע"פ שני אמצעי .6.9.4.7

 הזיהוי יעשה על ידי קריאה בשם המטופל וקבלת משוב מילולי או בלתי מילולי. בביה"ח.

 לתת את הטיפול לפי הרשום ברשומת המטופל..6.9.4.8

 .מיד עם המתן לתעד את מתן התרופה ברשומת המטופל בחתימתה ובחותמתה.6.9.4.9

 לוודא שהמטופל נטל את התרופה בנוכחותה. .6.9.4.10

 יתן ע"י רופאנמתן טיפול תרופתי שהוכן ע"י אחות ו.6.9.5

 את התרופה שהכינה ותציג את אריזת התכשיר, אריזת חומר המיהולהאחות תגיש לרופא .6.9.5.1

  .והוראה רפואית למתן התכשיר
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תעד ברשומת המטופל את  פרטי התכשיר שהכינה, שעת ההכנה ושם הרופא לו על האחות ל.6.9.5.2

 הגישה את התכשיר.

 , שעת מתן הטיפול .ו וחותמתו  את פרטי התכשיר שניתןבחתימת על  הרופא לתעד.6.9.5.3

 ישהה ליד מיטת המטופל עד סיום הטיפול למעט בטיפול  תוך ורידי ממושך. התרופה נותן.6.9.5.4

ותגובותיו לטיפול הרפואי. תגובות ותופעות לוואי וב אחר מצב המטופל קנותן התרופה יע.6.9.5.5

 יתועדו ברשומת המטופל.

 המטופלפות שהובאו ע"י תרו.6.9.6

ככלל המטופל יקבל את התרופות מביה"ח אולם קיימים מצבים בהם ניתן לתת למטופל .6.9.6.1

 :כמפורט להלן תרופות שהובאו על ידו

התרופה זוהתה באופן חד ערכי ע"י רופא /רוקח/אחות שקבע כי יש צורך בהמשך מתן טיפול .6.9.6.2

יקת תאריך זה. לא יאושר שימוש בתרופות שאינן נמצאות באריזתן המקורית וללא בד

 תפוגה. 

 תרופה אינה נמצאת במאגר התרופות בבית החולים.ה .6.9.6.2.1

  העדר תרופה חלופית לתרופה שהמטופל מקבל. .6.9.6.2.2

כל המפורט בנוהל זה לגבי מתן ההוראה ומתן  ,הוחלט לתת למטופל תרופות שהובאו על ידו.6.9.6.3

 הטיפול יחול במלואו.

 .הזקוק לאותה תרופההתרופה תינתן רק למטופל שהביא את התרופה ולא למטופל אחר .6.9.6.4

שהובאו התרופות יאוחסנו בארון התרופות המחלקתי באריזתן המקורית ויסומנו כתרופות .6.9.6.5

 אין לאפשר למטופל להחזיק ברשותו את התרופה שהביא עמו. ע"י המטופל.

לתעד להעביר עמו את התרופות האישיות ו מטופל למחלקה אחרת בביה"ח ישהבעת העברת .6.9.6.6

 .וברשומה הרפואית  זאת ברשומת המטופל

ת בעת שחרור מטופל מבית החולים יש להחזיר לו את התרופות האישיות ולתעד זאת ברשומ.6.9.6.7

 הרפואית.המטופל וברשומה 

 לעיל(. 3.12נטילה עצמית של תרופות במסגרת אשפוז )ראה סעיף  .6.9.7

 תן תרופות ציטוטוקסיותמ   .6.9.8

 להסדיר תהליך של שימוש מושכל בתרופות ציטוטוקסיות בהתאם  הנהלת ביה"חבאחריות 

 .3.11לסעיף 

 מתן תרופות אנטיביוטיות  .6.9.9

בהתאם  ם נושא של שימוש מושכל באנטיביוטיקהיבאחריות הנהלת ביה"ח להסדיר בנהלים פנימי

 .3.6לסעיף 

  .3.2סעיף ל בהתאםסמים מסוכנים למטופל   מתן .6.9.10

 סיכון ברות מתן תרופות  .6.9.11

 3.8,3.9בהתאם לסעיף  שימוש בתרופות ברות סיכון יהיה   

 תרופות מחקר  .6.9.12

 .כאשר בית החולים מבצע את המחקר, יש לפעול בהתאם לפרוטוקול הניסוי המאושר .6.9.12.1
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כאשר המטופל שותף למחקר מחוץ לבית החולים והגיע לאשפוז, המנהל הרפואי יחליט על  .6.9.12.2

 הראשי של הניסוי.המשך ההשתתפות כמו גם יקיים התייעצות עם החוקר 

 טיפול תרופתי למטופלים היוצאים לחופשה .6.9.13

 48ל תצייד אותו בכמות תרופות  אחות אחראית או מי מטעמה,בעת יציאת מטופל לחופשה  .6.9.13.1

שעות, העניין  48. במקרים בהם מתעורר צורך לצייד את המטופל בתרופות מעבר לשעות

 .3.14בהתאם לסעיף יוסדר ע"י הוראה של מנהל המחלקה לצוות הסיעודי 

 .נתנו ע"פ הוראת רופא כתובהיהתרופות י .6.9.13.2

לנטילת  אחר משמעותי ו אוטרופוס/ואפ אובני משפחתו/ או/ ו האחות תדריך את המטופל .6.9.13.3

למי לפנות בשעת  והנחיה שכיחות תופעות לוואי תדירות, התרופה: התוויות לנטילה, מינון,

 .הצורך

אינסולין, קלקסן וכדומה , יש לבצע את ההדרכה במקרה של  טיפול בזריקות עצמיות   .6.9.13.4

 ולוודא יכולת המטופל להזרקה עצמית.

 מתן תרופות נרקוטיות למטופלים היוצאים לחופשה .6.9.14

  .3.2סעיף בהתאם לתפעל  אחות אחראית או מי מטעמה .6.9.14.1

תתעד את פרטי המטופל והתרופות שנמסרו בטופס  אחראית או מי מטעמה  אחות .6.9.14.2

 ביציאה לחופשה. ותבצע ספירה כנדרש.טוקסיקה בציון תרופות 

במידה וקיים ספק לגבי יכולתו של המטופל או בני משפחתו/ אחר משמעותי ליטול את  .6.9.14.3

 .יעץ עם מנהל המחלקהייש להת , במהלך החופשה הטיפול התרופתי

 הדרכת המטופל ו/או בן משפחה/ אחר משמעותי לטיפול תרופתי בשחרור .6.9.15

 :ם מטעמאחות אחראית או מי רופא מטפל ו .6.9.15.1

, ההיענות לטיפול ה של המטופל לגבי הטיפול התרופתיאת מידת הידע וההבנ יעריכו .6.9.15.2

 ליטול את הטיפול באופן בטיחותי. והיכולת

את המטופל  לגבי מהות התרופה, התוויות למתן, מינון ותופעות לוואי, אופן נטילת  ידריכו .6.9.15.3

 תנאי אחסון. התרופה,

 את ההדרכה ברשומת המטופל. יתעדו .6.9.15.4

בהתאם לסעיף  שעות 48בכמות תרופות לתצייד את המטופל אחות אחראית או מי מטעמה   .6.9.15.5

3.14. 

במקרה של  טיפול בזריקות עצמיות  אינסולין, קלקסן וכדומה , יש לבצע את ההדרכה  .6.9.15.6

 ולוודא יכולת המטופל להזרקה עצמית.

 ניטור הטיפול התרופתי .6.9.16

 .והוראות רופאניטור הטיפול התרופתי יתבצע בהתאם לסוג התרופה  .6.9.16.1

 ה תרפואיטית רצויה של התרופה, תופעות לוואיניטור הטיפול התרופתי יכלול: השפע .6.9.16.2

 .כדומהוהשפעתה על תפקודי כבד, כליה ורמת התרופה בדם לפי הצורך ינוטרו  ורגישות

 .רופא / אחות יתעדו את ממצאי הניטור של הטיפול התרופתי ברשומת המטופל .6.9.16.3

 טיפול התרופתימתן ב כמעט טעותאו ו/ /טעותאירוע חריג/ .6.9.17
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מאתר הטעות )אחות רופא( ניהול הטיפול התרופתי במידה ונמצאה טעות או כמעט טעות ב .6.9.17.1

 .ולמנהל המחלקה לרופא המטפל לאחות אחראית ידווח

 רשומה הסיעודית.בהטעות תתועד ברשומה הרפואית ו .6.9.17.2

בית החולים,  טעויות עם פוטנציאל לנזק למטופל יש לדווח מידית למנהלבמקרה של  .6.9.17.3

 יכוניםניהול סיחידה למנהלת הסיעוד, ול

יש למלא דו"ח אירוע חריג ולהעבירו ליחידה לניהול סיכונים רועים הנ"ל יעל כל הא .6.9.17.4

 בביה"ח.

 תופעות לוואי לטיפול תרופתי .6.9.18

, י אצל המטופל המקבל טיפול תרופתיבמידה ואיש צוות סיעודי/ מטפל זיהה תופעות לווא .6.9.18.1

 המטפל.ידווח על כך לרופא 

  ,כולל אפשרויות להפסקת התרופה או מטפל יפעל בהתאם לשיקולו המקצועיהרופא ה .6.9.18.2

 .דיווח לרופא בכירוהתאמת מינון 

יתועדו ברשומה הרפואית וברשומת  הקשורות לטיפול התרופתי שניתןתופעות הלוואי   .6.9.18.3

 המטופל. 

תרופתי במוסד, אשר ו לאחראי מעקב חידוו לרבות תופעות לוואי חמורות תופעות הלוואי .6.9.18.4

  .ידווח למחלקה לניהול סיכונים ומידע תרופתי באגף הרוקחות במשרד הבריאות

 בקרה ו ניהול מלאי תרופות הזמנה אחסון .6.10

 תרופות ניהול מלאי .6.10.1

לניהול שוטף של מלאי התרופות במחלקה  תאחראי ,אחות אחראית או מי מטעמה .6.10.1.1

 .בהתאם לרשימת התרופות בבית החולים  ולהזמנת התרופות מבית המרקחת

יש לבצע השוואה לרשימת ככל הניתן  ,הזמנת תרופות עבור כל המטופלים בעת ביצוע .6.10.1.2

 התרופות שנתנו לפני האשפוז.

 ו/או חדר סגור הנגיש לצוות הרפואי ולרוקח. מקרר/יש לאחסן את התרופות בארון סגור .6.10.1.3

הגנה מאור( יאוחסנו בהתאם להוראות תרופות הדורשות תנאים אחרים לאחסון )מקרר,  .6.10.1.4

 היצרן.

ע"י אחות  תבוקר ותתועד פעם ביממה מעלות  25פחות מטורה בחדר תרופות תהיה הטמפר .6.10.1.5

מעלות תבוקר ותתועד פעם  2-8טמפרטורת המקררים  או מי מטעמה. מחלקה אחראית

 .במועד העברת משמרת על ידי אחות אחראית מחלקה או מי מטעמה במשמרת 

יאוחסנו רק תרופות. אין לאחסן בהם מזון, חומרים כימיים,  במקרר תרופות/בארון  .6.10.1.6

דגימות של בדיקות וכו'. במידה  ואחסון החומרים המוזכרים לעיל בלתי נמנע יש להפרידו 

 ולסמנו. 

  תרופות אחסון .6.10.2

שהתקבלה מבית המרקחת ובהתאם  כפי לאחסן את התרופה באריזתה המקוריתיש  .6.10.2.1

 להוראות  יצרן.

 .כולל שילוט להפריד בין תרופות לשימוש פנימי ותרופות לשימוש חיצונייש  .6.10.2.2

 .בתאים נפרדים למינונים שוניםומינון תרופה יש לאחסן כל תרופה  .6.10.2.3
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 בכל תא של אחסון התרופה ירשמו הפרטים הבאים: .6.10.2.4

 .שם גנרי-שם התרופה

 .חוזק התכשיר

 .וצורת מינוןצורת  מתן 

 ות סיכון ראחסון וסימון תרופות ב .6.10.3

 :כגון 3.8אחסון וסימון תרופות ברות סיכון בהתאם לסעיף  .6.10.3.1

פלקונים /אמפולות של אלקטרוליטים מרוכזים יאוחסנו בנפרד מהתרופות ויסומנו בתווית  .6.10.3.2

  .יעודית בהתאם לחוזר תרופות בנות סיכון

עודית יתרופות ציטוטוקסיות יאוחסנו באזור נפרד מיתר התרופות ויסומנו בתווית י .6.10.3.3

פלקונים של תרופות שנפתחות ונמהלות )תכשירים להזרקה, טיפות , 3.11בהתאם לסעיף 

שעת הפתיחה, תאריך ולפי הצורך את שם וכמות  וכו'( יש לתעד את עניים, אוזניים, סירופים

 המדלל וכל תכשיר אחר שיש הגבלה על משך הטיפול.

תרופות אשר אינם נמצאות בשימוש שוטף ומסופקות על ידי בית המרקחת למטופל,  .6.10.3.4

יאוחסנו בתא נפרד עם סימון של פרטי המטופל והתרופה. התרופות יוחזרו לבית המרקחת 

 בסיום הטיפול. 

תרופות המיועדות לטיפול למטופל יחיד )טיפות עניים אוזניים וכדומה( יש לציין את שם  .6.10.3.5

 תכשיר.המטופל על גבי ה

תרופות פרטיות של המטופל אשר אושר להשתמש בהם יאוחסנו בתא נפרד עם פרטי  .6.10.3.6

 המטופל והתרופה. 

 :המוסדר בנוהל פנימי  קיים תהליךיבית החולים  .6.10.3.7

 .וטיפול בתרופות פגות תוקף  recallהחזרת תרופות ל .6.10.3.7.1

 סגור להשגת תרופות במהלך הלילה או כשבית המרקחת .6.10.3.7.2

 3.17בהתאם לסעיף  עשהית תרופות השמדת .6.10.3.7.3

( תרופות ששמותיהם בעלות מראה או LASA) look alike sound alikeתרופות מקבוצת  .6.10.3.8

  צליל דומה.

לקבוע מדיניות לאופן  ועדת התרופות בבית חולים בשיתוף היחידה לניהול סיכוניםבאחריות 

  (LASA)אחסונם ורישומם של תרופות מקבוצת 

 בקרת ארון תרופות  .6.10.4

)מלאי באחריות אחות אחראית או מי מטעמה לבצע בקרה שבועית של ארון התרופות  .6.10.4.1

 תרופות, מלאי מינימום, מגוון התרופות, תנאי אחסון, פגי תוקף(. 

ולדווח למנהלת הסיעוד ומנהל המחלקה על ממצאי  לבצע בקרה רבעוניתבאחריות הרוקח  .6.10.4.2

 .הבקרה

 סמים מסוכנים ניהול  מלאי  .6.10.5

 מחלקה או מי מטעמה, אחראית על מלאי הסמים וניהולו במחלקה.אחות אחראית  .6.10.5.1

 .מלאי הסמים במחלקה ישמר בארון נעול שמפתחו ימצא בידי אחות אחראית .6.10.5.2
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בכל העברת משמרת בין אחיות במחלקה, תבדוק האחות מקבלת המשמרת את מלאי  .6.10.5.3

הסמים במחלקה ותרשום את התוצאה בטופס הרישום. לצידה יחתמו האחות מוסרת 

 משמרת ומקבלת המשמרת.ה

נתגלתה אי התאמה בין מלאי הסמים במחלקה לבין רישום בטופס הרישום, אחות שבמידה  .6.10.5.4

אחראית מחלקה תודיע על כך בהקדם  האפשרי בע"פ ובכתב למנהלת הסיעוד או מי שמונתה 

 ומנהל שירותי רוקחות ן זהידו לעניין זה, למנהל ביה"ח או מי שמונה על ייעל ידה לענ

ואת  ביה"ח או מי שמונה על ידו לעניין זה יעדכן את קצין הביטחון בהקדם האפשרי מנהל .6.10.5.5

 הרוקח המחוזי בלשכת הבריאות.

 תיעודורישום  .7

מחויב לרשום ולתעד את הנושאים שבתחום אחריותו וסמכותו בהתאם , (רופא ואחות) כל איש צוות .7.1

 החולה. לדרישות חוק זכויות

את מתן הטיפול ויאשר בשמו המלא ובחותמתו בהקדם האפשרי לאחר  נותן התרופה יתעד ברשומת המטופל .7.2

 מתן הטיפול התרופתי כולל תאריך ושעת מתן.

 נותן התרופה יתעד בשמו המלא ובחותמתו ברשומת המטופל את סירובו של המטופל לנטילת  התרופה. .7.3

 המטופל. ההדרכה שנתנה למטופל ו/או משפחתו  ביציאה לחופשה, לקראת שחרור תתועד ברשומת .7.4

אחות אחראית או מי מטעמה תתעד את המעקב אחר הטיפול התרופתי: תופעות לוואי, סימנים חיוניים ,  .7.5

 ניטור  התרופה וכו'.
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    ( 3.3,3.4,6.7   ףלמנטים מדידים עליהם מבוסס הנוהל )סעיא
 )MMU.1) ארגון וניהול JCIבהתאמה לנוהל 

 

 אופן הארגון והניהול של השימוש בתרופות ברחבי בית החולים. מסמך בכתב מזהה את 

 .כל המסגרות, השירותים והאנשים המנהלים תהליכי תרופות כלולים במבנה הארגוני 

 .רוקח מורשה או אדם מוסמך אחר מפקח באופן ישיר על פעילויות בית המרקחת או שירות הרוקחות 

 החודשים האחרונים. 12ול התרופות במסגרת קיימת סקירה מתועדת אחת לפחות של מערכת ניה 

 .בית המרקחת או שירות הרוקחות והשימוש בתרופות עומדים בחוקים ובתקנות החלים 
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                                        (  6.3.6,.89: הנוהל )סעיפיםאלמנטים מדידים עליהם מבוסס 
 (MMU.1.1)אנטיביוטיטיפול  ארגון וניהול  JCIבהתאמה לנוהל 

 

  ,בית החולים מיישם תכנית לאנטיביוטיקה הכוללת מניעה ובקרה מקצועית של רופאים, אחיות, מדריכים

 מטופלים ואחרים.

 .התכנית מבוססת על מחקר מדעי, הנחיות קליניות, חוקים, תקנות 

 ולל שחמוש נכון בטיפול התכנית כוללת הנחיות קליניות לשימוש אופטימלי בטיפול אנטיביוטי בזיהומים, כ

 מניעתי באנטיביוטיקה.

 קיים מנגנון לפיקוח ניהול תכנית לטיפול אנטיביוטי. 

 יעילות של  ניהול התכנית לטיפול אנטיביוטי מנוטרת. 
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        (76.3,6.10.3-6.1. אלמנטים מדידים עליהם מבוסס הנוהל )סעיפים 
 )MMU.2) ורכש בחירה JCI בהתאמה לנוהל 

 
 

 .קיימת רשימה של תרופות, המוחזקות במלאי של בית החולים או הזמינות בקלות ממקורות חיצוניים 

  )התהליך המשמש לפיתוח הרשימה )אלא אם כן הוא נקבע בתקנה או על ידי סמכות חיצונית לבית החולים

 כולל ייצוג של כל הגורמים, הרושמים והמנהלים תרופות בבית החולים.

 .קיים תהליך להשגת תרופות במהלך הלילה, או כשבית המרקחת סגור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
  51.015נוהל מס':      

 אגף לבריאות הנפש                              4מהדורה מס': 
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  01/06/2018בתוקף מ: 
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  (16.10,3.15.-6.10.3.6 ףלמנטים מדידים עליהם מבוסס הנוהל )סעיא
 )MMU.3)אחסון  JCIבהתאמה לנוהל 

 
 
 

הערה: כל אחד מהאלמנטים א' עד ו' שבכוונה מדורג בנפרד, כיוון שהם מייצגים אזורים קריטיים או אזורים 

 בסיכון גבוה.

תרופות מאוחסנות  בתנאים המתאימים ליציבות המוצר , לרבות תרופות המאוחסנות ביחידות לטיפול  .א

 פרטני במטופלים

 חומרים מפוקחים מדווחים במדויק בהתאם לחוקים ולתקנות החלים .ב

תרופות וכימיקלים המשמשים להכנת תרופות מסומנים באופן מדויק , הכולל תכולה, תאריכי תפוגה  .ג

 ואזהרות .

אלקטרוליטים מרוכזים אינם מאוחסנים ביחידות טיפול , אלא אם כן יש בהם צורך מבחינה קלינית.  .ד

 יחידות הטיפול  שבהן הם מאוחסנים  מיושמים אמצעי הגנה כדי חמנוע מתן בשוגג.ב

כל אזורי האחסון לתרופות , לרבות אזורי אחסון לתרופות ביחידות טיפול במטופל, נבדקים תקופתית  .ה

 בהתאם למדיניות בית החולים כדי לוודא שהתרופות מאוחסנות כראוי. 

 ה ברחבי בית החולים.תרופות מוגנות מפני אובדן או גניב .ו

  תרופות מאוחסנות בתנאים המתאימים ליציבות המוצר, לרבות תרופות המאוחסנות ביחידות לטיפול

 פרטני במטופלים.

 .חומרים מפוקחים מדווחים במדויק בהתאם לחוקים ולתקנות החלים 

 י תפוגה תרופות וכימיקלים המשמשים להכנת תרופות מסומנים באופן מדויק, הכולל תכולה, תאריכ

 ואזהרות.

  כל אזורי האחסון לתרופות, לרבות אזורי אחסון לתרופות ביחידות טיפול במטופל, נבדקים תקופתית

 כדי לוודא שהתרופות מאוחסנות כראוי.

 .תרופות מוגנות מפני אובדן או גניבה ברחבי בית החולים 

 

 

 

 

 

 

 

קריטיים או אזורים בסיכון  הערה: כל אחד מהאלמנטים א' עד ו' שבכוונה מדורג בנפרד, כיוון שהם מייצגים אזורים

 גבוה.

תרופות מאוחסנות  בתנאים המתאימים ליציבות המוצר , לרבות תרופות המאוחסנות ביחידות לטיפול פרטני  .א

 במטופלים

 חומרים מפוקחים מדווחים במדויק בהתאם לחוקים ולתקנות החלים .ב

תכולה, תאריכי תפוגה ואזהרות  תרופות וכימיקלים המשמשים להכנת תרופות מסומנים באופן מדויק , הכולל .ג

. 

אלקטרוליטים מרוכזים אינם מאוחסנים ביחידות טיפול , אלא אם כן יש בהם צורך מבחינה קלינית. ביחידות  .ד

 הטיפול  שבהן הם מאוחסנים  מיושמים אמצעי הגנה כדי חמנוע מתן בשוגג.

ל במטופל, נבדקים תקופתית בהתאם כל אזורי האחסון לתרופות , לרבות אזורי אחסון לתרופות ביחידות טיפו .ה

 למדיניות בית החולים כדי לוודא שהתרופות מאוחסנות כראוי. 

 תרופות מוגנות מפני אובדן או גניבה ברחבי בית החולים. .ו

  תרופות מאוחסנות בתנאים המתאימים ליציבות המוצר, לרבות תרופות המאוחסנות ביחידות לטיפול פרטני

 במטופלים.

 דווחים במדויק בהתאם לחוקים ולתקנות החלים.חומרים מפוקחים מ 

  תרופות וכימיקלים המשמשים להכנת תרופות מסומנים באופן מדויק, הכולל תכולה, תאריכי תפוגה

 ואזהרות.

  כל אזורי האחסון לתרופות, לרבות אזורי אחסון לתרופות ביחידות טיפול במטופל, נבדקים תקופתית כדי

 י.לוודא שהתרופות מאוחסנות כראו

 .תרופות מוגנות מפני אובדן או גניבה ברחבי בית החולים 

 

 



 
  51.015נוהל מס':      

 אגף לבריאות הנפש                              4מהדורה מס': 
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 (13.15,6.10.-6.10.3.6פים סעימנטים מדידים עליהם מבוסס הנוהל )אל
 )MMU.3.1)אחסון  JCIבהתאמה לנוהל  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .בית החולים קובע ומיישם תהליך לקביעת אופן האחסון של מוצרי מזון, המחייבים התייחסות מיוחדת 

  בית החולים קובע ומיישם תהליך לקביעת אופן האחסון של תרופות רדיואקטיביות, של תרופות מחקר

 (.FMS.5ושל תרופות דומות )ראה גם 

 .בית החולים קובע ומיישם תהליך לקביעת אופן האחסון של דוגמאות תרופות ואופן הפיקוח עליהן 

 בית החולים קובע ומיישם תהליך לאופן הזיהוי והאחסון של תרופות המובאות על ידי המטופל 

 

 



 
  51.015נוהל מס':      

 אגף לבריאות הנפש                              4מהדורה מס': 
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  (6.10.3.7.1,6.10.3.7.3 פיםנטים מדידים עליהם מבוסס הנוהל )סעיאלמ

 )MMU.3.3) אחסון JCIבהתאמה לנוהל 

 

 

 

 

 

  

  .מיושמת מערכת להחזרת תרופות 

 .בית החולים קובע ומיישם תהליך לשימוש בתרופות, הידועות כפגות תוקף או כישנות 

 .בית החולים קובע ומיישם תהליך להשמדת תרופות, הידועות כפגות תוקף או כישנות 

 

 



 
  51.015נוהל מס':      

 אגף לבריאות הנפש                              4מהדורה מס': 
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                                       (,10.1.1,6.10.1.263.4,3.3. מדידים עליהם מבוסס הנוהל )סעיפים אלמנטים
 )MMU.4) הזמנה ותעתוק JCIבהתאמה לנוהל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .בית החולים קובע ומיישם תהליך לרישום, להזמנה ולתעתוק בטוחים של תרופות בבית החולים 

  לטיפול במרשמים ובהזמנות בלתי קריאים, לרבות אמצעים למניעת בית החולים קובע ומיישם תהליך

 המשך הישנותם.

 .הצוות עבר הכשרה לגבי תהליכים נכונים לרישום, להזמנה ולתעתוק 

  רשומות המטופלים כוללות רשימה של התרופות שניטלו לפני האשפוז, ומידע זה זמין לבית המרקחת

 ולאנשי הצוות הרפואי המטפלים בהם.

 תרופות ראשוניות מושוות לרשימת התרופות שניטלו לפני האשפוז, בהתאם לתהליך שנקבע  הזמנות

 בבית החולים.

 

   

 



 
  51.015נוהל מס':      

 אגף לבריאות הנפש                              4מהדורה מס': 
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                                      (3.43.3,אלמנטים מדידים עליהם מבוסס הנוהל )סעיפים 
 )MMU.4.1) הזמנה ותעתוק JCIבהתאמה לנוהל  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

כדי לצמצם את ההבדלים ולשפר את בטיחות המטופל, בית החולים יגדיר את האלמנטים הנדרשים מהזמנה או 
 ממרשם מלאים. האלמנטים האמורים יכללו לפחות את הפרטים הבאים:

 הנתונים, הדרושים כדי לזהות את המטופל במדויק א(

 המרכיבים החיוניים של כל הזמנה או מרשם ב(

 מוש בשמות גנריים או בשמות מותגים קביל או נדרשבאילו מקרים שי ג(

 , או "לפי הצורך"( או בהזמנת תרופות אחרתpro re nata) PRN-אם או מתי נדרשות ההתוויות לשימוש ב ד(

ה( סוגים של הזמנות, המבוססים על משקל או המותאמים בדרך אחרת )לדוגמה, התאמה לאוכלוסיות ילדים, 
 ולאוכלוסיות דומות אחרות( לאוכלוסיות קשישים תשושים

הערה: אלמנטים א' עד ה' בכוונה מדורגים יחדיו, כיוון שהם מייצגים היבטים של מדיניות בית החולים לגבי 

 הזמנות מלאות 

  'המרכיבים הנדרשים מהזמנות או ממרשמים מלאים לתרופות כוללים לפחות את אלמנטים א' עד ה

 שזוהו בכוונה.

 תהליך לניהול הזמנות תרופות חלקיות, בלתי קריאות או לא ברורות. בית החולים מפתח ומיישם 

  בית החולים מפתח ומיישם תהליך לניהול סוגים מיוחדים של הזמנות )לדוגמה, הזמנות חירום, הזמנות

 תלויות או הפסקה אוטומטית(, ולניהול כל המרכיבים הייחודיים להזמנות כאמור.

 טור השלמות והדיוק של הזמנות ומרשמים לתרופות.בית החולים מפתח ומיישם תהליך לני 
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                                                   (5 ףאלמנטים מדידים עליהם מבוסס הנוהל )סעי
 )MMU.4.2) הזמנה ותעתוק JCI בהתאמה לנוהל

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ידי הרישיון, החוקים והתקנות הרלוונטיים, רושמים או רק אנשים המורשים על ידי בית החולים, ועל

 מזמינים תרופות.

 .במידת הצורך, בית החולים קובע ומיישם תהליך להגבלה פרטנית של נוהגי הרישום או ההזמנה 

 .הרשאים לרשום ולהזמין תרופות מוכרים לשירות הרוקחות, או לגורמים אחרים המנפיקים תרופות 
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                                                     (7 ףאלמנטים מדידים עליהם מבוסס הנוהל )סעי
 )MMU.4.3) הזמנה ותעתוק JCIבהתאמה לנוהל 

 

 .תרופות שנרשמו או שהוזמנו מתועדות עבור כל מטופל 

 .כל מנת תרופה שניתנה מתועדת 

  מצורף לרשומה במועד השחרור או ההעברה.מידע על תרופות נשמר ברשומת המטופל, או 
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  (3.43.3, פים:אלמנטים מדידים עליהם מבוסס הנוהל )סעי
 )MMU.5) הכנה וניפוק JCIבהתאמה לנוהל 

 

  תרופות מוכנות ומונפקות באזורים נקיים ובטוחים באמצעות טכנולוגיה רפואית, ציוד ואספקה מתאימים

 (.PCI.7 ,1 ME)ראה גם 

 .הכנה וניפוק של תרופות תואמים לחוקים, לתקנות ולנוהג המקצועי המקובל 

  הצוות המכין מוצרים מעוקרים עבר הכשרה לגבי עקרונות ההכנה של תרופות ולגבי שיטות עבודה

 אספטיות.
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  (.76 ףלמנטים מדידים עליהם מבוסס הנוהל )סעיא
 )MMU.5.1) הכנה וניפוק JCIבהתאמה לנוהל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  בית החולים מגדיר מידע ספציפי למטופל הנדרש לתהליך הסקירה. מקור המידע זמין תמיד כשבית

 המרקחת פתוח או סגור למעט מקרים  חריגים שזוהו בכוונה. 

 ה -מתבצעת סקירת הלימות של כל הזמנה או מרשם לפני הניפוק ומתן התרופה הכוללת את אלמנטים א

 בכוונה:

 מידת ההתאמה של תרופה, של המינון של תדירות מתן התרופה ושל אופן מתן התרופה .א

 כפילות טיפולית .ב

 אלרגיות או רגישויות אמיתיות או אפשריות .ג

 תגובות אמיתיות או אפשריות בין התרופה לתרופות אחרות או מזון. .ד

 חריגה מקריטריוני השימוש של בית החולים .ה

 לוגי אחר לגביומשקל המטופל ומידע פיזיו .ו

 התויות נגד אחרות .ז

 הזמנה. או מרשם כל של ההלימות הערכת מתבצעת לפיכך

 .כשמתעוררות שאלות, קיים תהליך פנייה לאדם שרשם את התרופה או שהזמין אותה 

  הרשאים לבחון הזמנות או מרשמים הוסמכו לעשות זאת, ולרשותם עומדים משאבים התומכים

 בתהליך הסקירה.

  אפיון( מסייע לסקירה עבור כל המטופלים המקבלים תרופות, ותיעוד זה זמין תמיד כשבית תיעוד(

 המרקחת פתוח או סגור.

 תרופתיות ואלרגיות, התוכנה חדשה -כשמשתמשים בתוכנת מחשב לבדיקה צולבת של תגובות בין

 ועדכנית בהתאם להמלצות של יצרן התוכנה.
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 הנושא: נהלי אשפוז בי"ח פסיכיאטריים דפים                      32מתוך   27דף  
  01/06/2018בתוקף מ: 

 הנדון:  ניהול הטיפול התרופתי באשפוז פסיכיאטרי 

 
 

 

 

                                       (3.3, 3.4 מדידים עליהם מבוסס הנוהל )סעיפיםאלמנטים 
 )MMU.5.2) הכנה וניפוק JCIבהתאמה לנוהל 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  של תרופות.לחלוקה בבית החולים קיימת מערכת אחידה 

 בתאריך הכנתה,די מסומנות בשם התרופה, במינון/ריכוז שלה, יבאופן ממחולקות  לאחר ההכנה, תרופות שאינן 

 .בתאריך התפוגה

  בצורה המוכנה ביותר האפשרית לנתינה. מופצות תרופות 

  בזמן. תמדויק בהפצההמערכת תומכת 

 

 



 
  51.015נוהל מס':      

 אגף לבריאות הנפש                              4מהדורה מס': 
 

 הנושא: נהלי אשפוז בי"ח פסיכיאטריים דפים                      32מתוך   28דף  
  01/06/2018בתוקף מ: 

 הנדון:  ניהול הטיפול התרופתי באשפוז פסיכיאטרי 

 
 
 
 
 

                                                        (5 ףאלמנטים מדידים עליהם מבוסס הנוהל )סעי
 )MMU.6)מתן תרופות   JCI בהתאמה לנוהל

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .בית החולים מזהה אנשים המורשים לתת תרופות לפי תיאור התפקיד, או לפי תהליך מתן ההרשאה 

  רק אנשים המורשים על ידי בית החולים, ועל ידי הרישיון, החוקים והתקנות הרלוונטיים, נותנים

 תרופות.

 של מתן תרופות. במידת הצורך, בבית החולים קיים תהליך להגבלה פרטנית 

 



 
  51.015נוהל מס':      

 אגף לבריאות הנפש                              4מהדורה מס': 
 

 הנושא: נהלי אשפוז בי"ח פסיכיאטריים דפים                      32מתוך   29דף  
  01/06/2018בתוקף מ: 

 הנדון:  ניהול הטיפול התרופתי באשפוז פסיכיאטרי 

 
 

 

                                               (1.1.96.-6.9.2.6 פיםדידים עליהם מבוסס הנוהל )סעיאלמנטים מ
 )MMU.6.1) מתן תרופות JCIבהתאמה לנוהל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .תרופות מאומתות מול המרשם או ההזמנה 

  ההזמנה.מינון התרופה מאומת מול המרשם או 

 .אופן מתן התרופה מאומת מול המרשם או ההזמנה 

 .תרופות ניתנות בזמן 

 .תרופות ניתנות לפי המרשם, ומצוינות ברשומת המטופל 

 



 
  51.015נוהל מס':      

 אגף לבריאות הנפש                              4מהדורה מס': 
 

 הנושא: נהלי אשפוז בי"ח פסיכיאטריים דפים                      32מתוך   30דף  
  01/06/2018בתוקף מ: 

 הנדון:  ניהול הטיפול התרופתי באשפוז פסיכיאטרי 

 
 
 
 

                                                      (.9.66ף מנטים מדידים עליהם מבוסס הנוהל )סעיאל
 )MMU.6.2) מתן תרופות JCIבהתאמה לנוהל 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .בית החולים קובע ומיישם תהליך להסדרת נטילה עצמית של תרופות על ידי מטופלים 

  בית החולים קובע ומיישם תהליך להסדרת הניהול של כל תרופה שהובאה לבית החולים על ידי מטופל

 או עבורו, השימוש בה ותיעודה.

  תהליך להסדרת הזמינות של דוגמאות של תרופות, ניהולן, השימוש בהן בית החולים קובע ומיישם

 והתיעוד שלהן.

 



 
  51.015נוהל מס':      

 אגף לבריאות הנפש                              4מהדורה מס': 
 

 הנושא: נהלי אשפוז בי"ח פסיכיאטריים דפים                      32מתוך   31דף  
  01/06/2018בתוקף מ: 

 הנדון:  ניהול הטיפול התרופתי באשפוז פסיכיאטרי 

 
 
 
 

                                          (4.3,6.9.14,6.9.16 פיםמנטים מדידים עליהם מבוסס הנוהל )סעיאל
 )MMU.7) ניטור  JCI בהתאמה לנוהל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ראה גם( השפעות של תרופות על מטופלים מנוטרותAOP.2.) 

 .תופעות לוואי של תרופות במטופלים מנוטרות ומתועדות 

  בית החולים קובע ומיישם תהליך, המזהה תופעות לוואי שיש לתעד ברשומת המטופל, ותופעות לוואי

 (.QPS.8שחובה לדווח עליהן לבית החולים )ראה גם 

  כפי שזוהו ברשומת המטופל.תופעות לוואי מתועדות 

 תופעות לוואי מדווחות כפי שזוהו על ידי התהליך במסגרת הזמן הדרושה 

 



 
  51.015נוהל מס':      

 אגף לבריאות הנפש                              4מהדורה מס': 
 

 הנושא: נהלי אשפוז בי"ח פסיכיאטריים דפים                      32מתוך   32דף  
  01/06/2018בתוקף מ: 

 הנדון:  ניהול הטיפול התרופתי באשפוז פסיכיאטרי 

 
 
 
 
 

                                                    (.15,6.9.74ף אלמנטים מדידים עליהם מבוסס הנוהל )סעי
 )MMU.7.1) ניטור JCI בהתאמה לנוהל

 

 

 

 

 

 

 .בית החולים קובע הגדרה לטעות בתרופה ולאירוע כמעט פגיעה 

  בית החולים קובע ומיישם תהליך לדיווח על טעויות במתן תרופות ועל אירועי כמעט פגיעה ולתגובה

 להם.

 .האחראים לנקיטת פעולה לגבי הדוחות מזוהים 

  אירועי כמעט פגיעה כדי לשפר את תהליכי בית החולים משתמש במידע הדיווח על טעויות בתרופות ועל

 השימוש בתרופות.

 


