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 06/2022 חוזר מס' :

           ' אדר א, תשפ"בט ירושלים, 

 2022פברואר,  10    

 

 אל: מנהלי בתי החולים

 קופות החולים –מנהלי האגפים הרפואיים 

 

  קהילהמסגרות הבתרופתי  טיפולמתן  הנדון: 

 

 :רקע .1

תכשירים הניתנים במתן לנוכח סוגיות שעלו סביב מתן תכשירים תרופתיים במסגרות הקהילה ובעיקר לגבי 

ובהמשך להוראות כל דין בנושא ובכלל זה חוזרי  תוך ורידי או תרופות המוגדרות כ"תרופות אשפוזיות"

 של המשרד.  המקצועיתלהלן עמדתו  המשרד,

מתייחסות לכלל התכשירים ובכלל זה, תכשירים המוגדרים כ"תרופות אשפוזיות" הוראות חוזר זה , יודגש כי

(, שאין 1994ינואר , )מאחר וכך הייתה הגדרתם בפנקס התרופות של קופת חולים "כללית" בתאריך הקובע

 מניעה לתתן במסגרות קהילתיות כגון: אשפוזי יום, יחידות להמשך טיפול או חלופות אשפוז בבית המטופל. 

 

 מטרה:  .2

 למתן טיפול תרופתי במסגרות הקהילה.תנאים נדרשים קביעת 

 

  :סמכות ואחריות .3

ם רפואיים יינתנו במסגרות אילו תכשירי החליטבסמכות המנהל הרפואי של קופת החולים ובאחריותו ל

 הקהילה במערכי הטיפול השונים. 

 

 החלטה בדבר מתן תכשיר במסגרות הקהילה: .4

יביא המנהל הרפואי במכלול שיקוליו את בדבר מתן תכשיר במסגרות הקהילה לצורך קבלת ההחלטה 

 הבאים:

 .הנחיות רוקחיותיכולת לקיים את ההנחיות הרגולטוריות הרלוונטיות ובפרט  .4.1

וכשירות למיומנות  ,בהתאמה למקום המתן ,קיום מעטפת בטיחות טיפול הולמת לטיפול הניתן .4.2

 .הצוות המטפל ולאוכלוסיית המטופלים

 שמירה על איכות ורצף הטיפול, המתחייבים בנסיבות העניין. .4.3

 בתנאי התכשירים שינוע, לאספקת הציוד הנדרשבין היתר היבטים לוגיסטיים, הנוגעים הסדרת  .4.4

 הפסולת הרפואית.  ופינוי נאותים הפצה
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 קביעת נהלים פנימיים: .5

 תכשירים ספציפיים, פרטניים, הנוגעים למתןנהלים פנימיים  לקבועהרפואי  המנהל אחריותב .5.1

בעשותם  החולים קופת מטעם, הפועלים שירותה ספקי. נהלים אלו יחייבו גם את המטפלים לצוותים

 .שימוש בתכשיר

 הסיכון כתלות ברמת, שוניםהתכשירים למתן ההתניות ומגבלות  יכללו הוראות,הנהלים הפנימיים  .5.2

 . אתרי הטיפול השוניםתכשירים אלו ובהתאמה לבמתן  כההכרו

 .מקרים המחייבים את מתן הטיפול בבית החוליםהנהלים הפנימיים יכללו את הגדרת ה .5.3

 

 :וניהול סיכונים פיקוח בקרה .6

זה בנושא  יווודא את יישום הנחיותקיים תהליכי פיקוח ובקרה וניהול סיכונים ולבאחריות המנהל הרפואי ל

הצוותים המטפלים ובכללם צוותים מטפלים, השייכים לספקי שירות מטעם קופת דרגי הניהול ו על ידי

  החולים. 

 

 :רצף הטיפול .7

גם ובכלל זאת בתכשירים הניתנים במתן תוך ורידי, בקהילה תרופתי  טיפול להעניק יוכלו החולים קופות

במרפאות בתי החולים מבלי שייחשב הדבר כפגיעה ברצף הטיפול כל עוד וידאה  למבוטחיהם המטופלים

 ולא מתקיים אף אחד מהבאים:  , הטיפול למתן טובה שירותזמינות  קיימת כיקופת החולים 

קיום מרחק משמעותי בין מקום הטיפול המוצע בקהילה לבית המטופל, בהשוואה למרחק הקיים בין  .7.1

 בית החולים לבית המטופל. 

במתן הטיפול  משמעותיעיכוב נוצר זמינות נמוכה יותר של הטיפול המוצע בקהילה, באופן בו קיום  .7.2

 התרופתי. 

במספר הפעמים בהם המטופל יידרש להגיע לקבלת הטיפול הרפואי ניכר צפוי להיווצר גידול  .7.3

 בקהילה, ביחס לצורך המתקיים בהינתן מתן הטיפול בבית החולים. 

טיפול תרופתי המחייב קבלת החלטות רפואיות בסמוך לתחילת הטיפול או במהלכו, במצב צורך ב .7.4

פל בקהילה נעדר את היכולת בו לא מתקיים קשר רציף עם הרופא המטפל בבית החולים והצוות המט

 המקצועית לקבל החלטות אלו. 

 בבית התרופתי הטיפול במתן, הטיפול בטיחות או איכות בהיבטי, ברורה רפואית תועלת צפויה .7.5

 .בקהילה הטיפול למתן ביחס החולים

 

  :תחולה .8

 פרסומו.מועד שלושה חודשים מתחולת חוזר זה הינה בתוקף תוך 
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 חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.הואילו להעביר תוכן 

 

 ב ב ר כ ה,

 מזרחי ד"ר הגר

 ראש חטיבת הרפואה

 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

 

 175250822סימוכין : 

 

 הרפואה וחוזרי מנכ"ל חטיבתאתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי 
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