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 אסירים נפגעי סמיםבמתדון  באמצעותטיפול 

 :כללי .1

, הטיפול טחון קהילתייהרשות הלאומית לבלהנחיות משרד הבריאות ומדיניות  בהתאם .1.1

 אחד מדרכי הטיפול המשקם לנפגעי סמים. מתדון הינואמצעות ב

לאסירים מכורים לסמים אופיאטיים )כגון הרואין(, אשר  המיועדטיפול זה הינו הטיפול  .1.2

זה של חייהם, אינם מתאימים לגמילה ללא תחליף סם או אלו הנזקקים לטיפול בשלב 

 אחזקתי כתחליף סם.

 נוהל זה מתייחס לאסירים שפוטים ועצורים. .1.3

 

 :מטרות .2

  .אוכלוסיית האסירים שתטופל באמצעות מתדוןאת להגדיר  .2.1

 שלבי הטיפול וקשרי גומלין בין גורמי הטיפול בשב"ס ומחוצה לו.להגדיר את  .2.2

 

 

 טרות השיטה הטיפוליתמ .3

 מטרותיה של השיטה הטיפולית בתחליף סם )מתדון( הינן כדלקמן:

 .הבטחת רצף טיפולי למטופלי מתדון בקהילה .3.1

 .הפסקת שימוש בסמי רחוב ושיפור תפקוד בין כתלי בית הסוהר .3.2

 .הכנה להשתלבות במסגרות טיפול למכורים לסמים .3.3
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 במתדון אופן הטיפול .4

 קביעת הטיפול ותיעודו .4.1

משתמש בסמים כמכור לקבל טיפול ולאחר שאובחן  טיפול יינתן רק לאסיר שפנה בבקשהה .4.1.1

 להלן.  לפי קריטריונים שיפורטו ומתאים לטיפול,

שחתם על טופס "הצהרת עצור/ אסיר על שימוש בסמים" )נספח ינתן לאסיר לאחר יהטיפול  .4.1.2

 .( 'ב" )נספח וןבמתד טיפול הסכםקיבל הסבר על הטיפול ולאחר שחתם על טופס "א'( ו

רופא על גבי טופס "חוות דעת בצורה ממוחשבת רופא נרקולוג וירשם  ל ידיהאבחון יערך ע .4.1.3

האבחנה תתבסס  .אשר יצורף לרשומה הרפואית הממוחשבת )נספח ג'( "אודות אסיר נרקולוג

 על:

איסוף מידע אנמנסטי, מסמכים רפואיים מטיפולים קודמים )בתי חולים, מרפאות, מרכזי  •

 וכו'(. פול תרופתי ממושךטי

 בדיקות קליניות. •

 .)כלי עזר בלבד לבדיקה קלינית( בדיקות שתן לגילוי סמים •

 רופא נרקולוג לפי שיקול דעתו המקצועי.  ל ידיהטיפול במתדון ייקבע ע .4.1.4

תייעצות עם רופא נרקולוג רופא היחידה לאחר ה ל ידיעדר רופא נרקולוג, ייקבע הטיפול עיבה .4.1.5

 יה.רע"ן נרקולוגאו 

 של האסיר. לרשומה הרפואית הממוחשבת'( וחוות הדעת )נספח ג'( יסרקו בההסכם )נספח  .4.1.6

 קריטריונים מקצועיים למתן טיפול במתדון .4.2

 הטיפול במתדון יינתן לאסיר העומד באחד הקריטריונים שלהלן:

האסיר אובחן כמכור לסמים אופיאטים לאורך תקופה רצופה העולה על שנה, אינו מתאים  .4.2.1

של בטיפול גמילה אחר )משך הטיפול אינו פחות מחודש ימים( ומשתמש בסמים או נכ

  .בתקופה נוכחית

האסיר בעל הפרעות אישיות קשות ו/או פוטנציאל אובדני גבוה, אובחן כמכור לסמים  .4.2.2

 .אופיאטים ומשתמש בסמים בתקופה הנוכחית

ה או יותר " והמצב מתבטא בשלושתסמונת גמילה קשהבעת הבדיקה המכור במצב של " .4.2.3

מהסימנים הבאים: דכדוך, הזדקרות שיער, פיהוקים, דמעת, כאבי שרירים, הזעת יתר, 

אישונים מורחבים, עליה בלחץ דם ודופק מהיר, הקאות ושלשולים )סימנים אלה יש לתעד 

 בתיקו הרפואי של המטופל(.

לה בקהי ממושך תרופתיטיפול ל םמרכזיההמכור קיבל טיפול אחזקתי במתדון באחד מ .4.2.4

 לוודא פרטים אלו רופא נרקולוגשבועיים(. חובה על מאסרו )עד  בתקופה הסמוכה למעצרו/

, רשימה של מרכזים לטיפול תרופתי ממושך )נספח ד'(איש הקשר הרלוונטי המופיע במול 

'( ובצירוף 1" )נספח ד'ממושךבקשה לאישור ממרכז טיפול תרופתי תוך שימוש בטופס "

כמו כן ניתן לחדש את הטיפול  (.04.44.00אית" )נספח א' בפקנ"צ "טופס ויתור סודיות רפו

במתדון אם טופל במתדון במאסרו הקודם, שוחרר ונעצר במהלך שבועיים לאחר שחרורו 
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הקודם. במקרים אלה החידוש ייעשה רק לאחר בדיקת רופא נרקולוג ומינון המתדון יותאם 

 למצבו הבריאותי העכשווי של המטופל.

 או קבלת אישור מיוחד מתן טיפול במתדון-אידרש לשקול מקרים בהם נ .4.3

                 רשות הפלסטינאית/עזה/ה)כגון  אזור בו אין מרכז חלוקת מתדוןאסיר תושב  .4.3.1

 חו"ל(.

 אסיר הסובל מאי ספיקת כבד/כליות קשה. .4.3.2

 חודשים. 6אסיר אשר צפוי להשתחרר תוך  .4.3.3

מקרים חריגים, כאשר כל למעט (. 18לא יטופלו במתדון בני נוער )מתחת לגיל ככלל,  .4.3.4

למשרד  נרקולוגיההאינדיקציות האחרות הינן חד משמעיות לטיפול זה, יפנה רע"ן 

 .חריג במתדוןלאישור טיפול הבריאות בבקשה 

טיפול באוכלוסיות מיוחדות/מצבים מיוחדים )נשים, נשים הרות, טיפול ביילודים, תחלואה  .4.3.5

 : של משרד הבריאותעדכניות פי הנחיות קליניות  על –כפולה נפשית, מכורים מזדקנים( 

https://www.gov.il/he/search?OfficeId=104cb0f4-d65a-4692-b590-

94af928c19c0&query=%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%9B%22%D7%9C 

 רשומה רפואית .4.4

החולה, תוך פירוט  יקפיד על כללי רשומה רפואית כמתחייב בהוראות חוק זכויות הנרקולוג .4.4.1

חוזה הטיפולי ולא לעל מנת להבטיח הסכמה של המטופל זאת האנמנזה, הבדיקה והאבחון. 

ולהחתים אותו. חובה על הנרקולוג להקריא לו את החוזה  . כמו כן, הסכמה מתוך מצוקה

לאחר שהאסיר קיבל את הטיפול ואינו נמצא בתסמונת גמילה, הנרקולוג יקריא לו את 

  .)למרות שנחתם עוד לפני קבלת הטיפול(נוספת פעם החוזה 

 של האסיר. חובה לתעד את פרטי השיחה וכל חומר רלוונטי אחר בתיק הרפואי .4.4.2

 שלבי הטיפול במתדון .5

 כללי .5.1

          למועמד לטיפול במתדון יש לקבוע טיפול תרופתי סימפטומטי, בהתאם למצבו .5.1.1

במתדון טיפול תווית ס עם ההנפשי והגופני )למעט מטופלי מתדון אשר נקלטו בשב"

או  של משרד הבריאות טיפול תרופתי ממושךבמרכזי  ה עד שבועיים קודם לכןשנקבע

  (.בשב"ס

סימפטומטי  -החליט רופא במקרים חריגים להתחיל טיפול במתדון ללא טיפול רפואי .5.1.2

יש לקבוע טיפול במתדון  –סיון לגמילה גופנית ללא מתן מתדון ימקדים או נכשל הנ

לנמק ולתעד  הנרקולוגאשר קיימת חובה על כ 4.2ף בסעים לקריטריונים שפורטו התאב

 ברשומה הרפואית הממוחשבת את החלטתו.

 נרקולוג להקפיד על ההנחיות שלהלן:הלאורך כל שלבי הטיפול במתדון על  .5.1.3

 .וליווי של רופא נרקולוג במעקב מצא יי המטופל .5.1.3.1

עליו לפעול  120mgמתדון מעל כאשר החלטת הנרקולוג הינה להעלות את מינון ה .5.1.3.2
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 " 120mgתרופת מתדון מעל לפי נוהל משרד הבריאות "מתן 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mtl40-014/he/files_circulars_mtl_MTL40-014.pdf 

 בנוסף, הוא נדרש לקבל אישור בכתב מרע"ן נרקולוגיה.

התייעצות עם רופא לקיים לבצע בדיקה/מעקב אק"ג ו ישהנרקולוג ישקול האם  .5.1.3.3

 היחידה. 

 יש לבצע מעקב אק"ג לפחות פעם בחודש. 150mgהיה והמינון יועלה מעל  .5.1.3.4

לאת מינון רע"ן נרקולוגיה יגיש דו"ח חודשי למשרד הבריאות על כל מקרה של הע .5.1.3.5

 .120mgמתדון מעל 

פחות לבדיקות שתן לגילוי סמים בתדירות המתאימה לשלב הטיפול  בצעליש  .5.1.3.6

בכל מקרה של  "בדיקות שתן לגילוי סמים". 03-0003ע"ב נוהל  פעמיים בחודש

בדיקת שתן חיובית לסמי רחוב/תרופות ללא מרשם רופא שב"ס יש לדווח לקצין 

דה בצירוף הסבר על שלב הטיפול בו נמצא אסירים וקצין מודיעין של היחי

 האסיר.

 התאמת מינון מתדון –שלב א'  .5.2

, על מנת להתאים את המינון האופטימלי יימשך כחודשיים לאסיר שלב התאמת מינון מתדון .5.2.1

 למטופל.

מ"ג בהתאם לבדיקה הרפואית. על  5-10מ"ג ויועלה במנות של  20מינון ההתחלתי יהיה ה .5.2.2

 .עד סיום שלב ההתאמהיקת מעקב שבועית הרופא הנרקולוג לבצע בד

רופא נרקולוג יקבע  ,קרים בהם אסיר התקבל להמשך טיפול במתדון ממרכז בקהילהבמ .5.2.3

. בהמשך תבוצע התאמת מינון מינון מתדון אשר תואם את מצבו הרפואי העדכני של החולה

 למצבו הגופני והנפשי של המטופל.בהתאם מתדון 

ומעקב בדיקות שתן לגילוי  דיקות קליניות קפדניותהתאמת המינון תבוצע בהתאם לב .5.2.4

 סמים.

יוזמן המטופל לנרקולוג  - התאמת מינון המתדון תבתקופ מצאו סמי רחוב בבדיקות השתןנ .5.2.5

 לשיחת בירור למתן הערה והתאמת מינון מתדון. 

הורדת מינון המתדון באופן הדרגתי  באמצעותאם המטופל מעוניין לעבור "דטוקסיפיקציה"  .5.2.6

 תינתן לו אפשרות זו כבר בתחילת הטיפול. –הפסקת הטיפול עד ל

בהתאם למצבו הגופני  רופא נרקולוג ל ידימעקב וליווי טיפולי בשלב זה ירוכז ויינתן ע .5.2.7

על התנהגותו של ומעו"ס והנפשי של המטופל. רופא נרקולוג ידאג לקבל עדכון ממפקד אגף 

 תי עם המטופל בהתאם לצרכיו.האסיר המטופל באגף. העו"ס המטפל יקיים קשר תמיכ

 השגת יציבות גופנית ואיזון נפשי –שלב ב'  .5.3

יחל שלב הטיפול המיועד להתייצבות גופנית,  –של המתדון  יהאופטימאלעם השגת המינון  .5.3.1

 חודשים. 6 -, אשר יימשך כיומי של המטופל-איזון נפשי ושיפור בתפקוד היום

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mtl40-014/he/files_circulars_mtl_MTL40-014.pdf
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חודש. היה והמטופל נמצא במצב יציב, לפחות פעם בתדירות בדיקת רופא נרקולוג תהיה  .5.3.2

במקביל לטיפול במתדון ייקבע טיפול חודשים לעבור לבדיקה פעם בחודשיים.  3ניתן לאחר 

טיפול תרופתי  באמצעותבבעיות גופניות ו/או נפשיות הנלוות להתמכרות בסמים, הן 

 סוציאלי.-טיפול פסיכו באמצעותוהן  יסימפטומט

 גילוי סמים בתדירות של לפחות פעמיים בחודש.בשלב זה יערכו בדיקות שתן ל .5.3.3

נרקולוג  רופא ל ידייינתנו עאשר בשלב זה הליווי הטיפולי יכלול פעילויות הסברה ומניעה  .5.3.4

 ידה. בשיתוף גורמי טיפול ביח

 המשך טיפול אחזקתי במתדון –שלב ג'  .5.4

 במעקב תקופתי אחר האסיר.הנרקולוג משיך לאחר השגת יציבות גופנית ונפשית י

 דטוקסיפיקציה –ביצוע ניסיון גמילה גופנית  –' דשלב  .5.5

עם התייצבות מצבו הגופני והנפשי של המטופל ושיפור ברמת תפקודו, הצוות הרב מקצועי  .5.5.1

שיקום /טיפול יפעל לשכנע את המטופל לבצע את ניסיון הגמילה, תוך קביעת דרכי המשך

 באסיר לאחר הגמילה הגופנית.

ת ירידה הדרגתית במינון במתדון תתבצע לאחר הסכמתו תהליך גמילה גופנית באמצעו .5.5.2

 ונכונותו של המטופל.

 לקצב הפחתת המינון וכלאת רופא נרקולוג ישמש גורם מקצועי מרכזי ויקבע בשלב זה,  .5.5.3

 .הטיפול התרופתי הנדרש בהתאם למצבו של המטופל

יפולי רלוונטי אגף, ק. חינוך, רב יחידה וכל גורם ט נהלמ ,עו"סרופא נרקולוג בתיאום עם  .5.5.4

תדירות הבדיקות של רופא נרקולוג  אחר, ידאגו למתן סיוע אפשרי למטופל בשלב קריטי זה.

 לא תפחת מפעם אחת בשבוע.

 מ"ג בשבוע. 5-10יהיה קצב ההפחתה  –מ"ג מתדון  40מטופלים המקבלים מינון יומי מעל  .5.5.5

 מ"ג בשבוע. 5ד עיהיה קצב ההפחתה –מ"ג  40 -מטופלים המקבלים מינון יומי הקטן מ

 ככל שניסיון הגמילה הפיזית לא יצלח, יחזיר הנרקולוג את האסיר לשלב הטיפול  .5.5.6

 האחזקתי.

                  חודשים של טיפול אחזקתי  8-12יש לחזור לניסיון נוסף בדטוקסיפיקציה לאחר  .5.5.7

 .מתדון במידה והאסיר המטופל יהיה מעוניין בכך ל ידיע

 קהילהבניית אסירים המטופלים במתדון להמשך טיפול סיום טיפול והפ -שלב ה' .5.6

בתיאום ) רופא נרקולוג ל ידיתיכתב ע '(ח"הפניית אסיר להמשך טיפול במתדון" )ראה נספח  .5.6.1

)ומעוניין בהמשך טיפול  חודשיים לפני שחרור צפוי של האסיר המטופל במתדון (עם עו"ס

 .בקהילה(

המשך טיפול בקהילה ומתאים לכך, יוחתם במקביל, כל אסיר המטופל במתדון, המעוניין ב .5.6.2

של  טיפול תרופתי ממושךעל גבי "הסכם טיפולי" בו מפורטים תנאי הקבלה לטיפול במרכזי 

  .(א"ימשרד הבריאות )ראה נספח 

זאת בפני הנרקולוג אשר יתעד בקשה זו  יציין  אינו מעוניין בהמשך טיפול בקהילהשסיר א .5.6.3
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 בתיקו הרפואי.

ך טיפול במתדון" עם מידע רפואי מפורט אודות האסיר ו"הסכם "הפניית אסיר להמש .5.6.4

לטיפול תרופתי המטפל יועברו למרכז  רופא הנרקולוגהאסיר וה ל ידיטיפולי" החתום ע

 .חודשיים לפני השחרור הצפוי בקהילה אשר אמור לקלוט את המטופל ממושך

דשים האחרונים חו 12למסמכים הנ"ל יצורפו: ריכוז בדיקות שתן לגילוי סמים עבור 

 ובדיקות רפואיות רלוונטיות.

מרכז יצור קשר עם הנרקולוג המטפל הרופא החודש לאחר הפניית האסיר למרכז המתדון,  .5.6.5

 הוכנס לרשימת המתנה. והאסירעל מנת לוודא שהמסמכים התקבלו  לטיפול תרופתי ממושך

ם להנחיות ייזום במידת הצורך פגישה עם המועמד בהתא לטיפול תרופתי ממושךמרכז  .5.6.6

 .משרד הבריאות עדכניות של

גיע לקבלת הטיפול ביום שתואם לו כי עליו להעל רופא נרקולוג להבהיר לאסיר המטופל  .5.6.7

אי הגעה ביום בו הוא אמור , כאשר משמעות לטיפול תרופתי ממושךמרכז המול  מראש

 מהתכנית. ונשירת המטופל לתכנית המשך טיפול במרכז אי קליטההיא  להיקלט

בית משפט(, תיערך הערכה  החלטתמטופלים ששוחררו באופן בלתי צפוי )בעקבות  לגבי .5.6.8

בצירוף מזכר של הנרקולוג  לטיפול תרופתי ממושךבמרכז קפדנית ואלו יופנו להמשך טיפול 

 ובו פירוט לגבי תאריכי המעצר והמינון האחרון שקיבל.

מטפל יעדכן בכתובים את במקרים בהם חל שינוי במועד שחרור של האסיר, רופא נרקולוג ה .5.6.9

 על כך. לטיפול תרופתי ממושךמרכז 

 יחידתית ועדת מתדון .5.7

  .מקרים חריגיםתוך בחינת  הקרובהשנה לתגבש תכנית טיפול במתדון  מתדון יחידתיתועדת  .5.7.1

עניינו של אסיר המטופל בטיפול אחזקתי במסגרת התכנסות הועדה יועלה כל שנה לדיון  .5.7.2

 .במתדון

 ת המטופל ועל בסיס הערכה מקצועית תקופתית.הדיון יתקיים בנוכחו .5.7.3

ועדת מעקב יחידתית/ארצית אחר מטופלי  –י' החלטות הוועדה ירשמו על גבי טופס שבנספח  .5.7.4

 מתדון.

 :הרכב הועדה .5.7.5

 יו"ר הועדה.–רופא נרקולוג  •

 חבר ועדה. –מרפאה  מנהל •

 חבר ועדה.-עו"ס מטפל /טו"שראש תחום  •

 .מנהל אגף בו שוהה האסיר •
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 ארצית תדוןועדת מ .5.8

הועדה תדון במקרים חריגים לגביהם לא נמצאו פתרונות הולמים ברמת היחידה. החלטות  .5.8.1

)ראה  אחר מטופל במתדון" ארציתיחידתית/וועדת מעקב "טופס  ל גביהוועדה ירשמו ע

 (.'נספח י

מתדון ארצית נתונה הסמכות הבלעדית להמשיך את הטיפול במתדון לאסיר, למרות  תלוועד .5.8.2

הפרעת אישיות קשה, רקע אובדני ו/או : חוזה הטיפולי, וזאת במקרים הבאיםו באי עמידת

 עם נטייה לפגיעות עצמיות רבות. AIDSפוטנציאל גבוה להתאבדות, נושא נוגדני 

, יתקיים דייבאופן מהחלטות  לקבל במקרים דחופים/כאשר עולה הצורך/במקרים חריגים .5.8.3

 ברשומה הרפואית הממוחשבת מידיבאופן  ועדויתהחלטות הויעוד טלפוני בין חברי הוועדה. 

 .יל, יופץ פרוטוקול לחתימת החבריםבמקב .רופא נרקולוג ל ידיע

 :הרכב הועדה .5.8.4

 .יו"ר הועדה –ראש ענף נרקולוגיה  •

 .חבר הועדה – מחוזי תקוןק.  •

 .חבר ועדה –מרפאה  מנהל •

 .רופא נרקולוג •

 .עו"ס מטפל /טו"שראש תחום  •

 .אגף בו שוהה האסירמנהל  •

 זכות הצבעה. הועדה לכלל חברי .5.8.5

 הזמנת מתדון במרפאות בתי הסוהר והחזקתו .5.9

ניהול " – 06-2001נוהל על פי במרפאות בתי הסוהר, רישום והחזקתו יעשו הזמנת מתדון  .5.9.1

  ".מלאי תרופות ותכשירים

מרפאה ספירת מלאי מתדון בנוכחות רופא  מנהלבסיום כל בקבוק או פעם בחודש יערוך  .5.9.2

 -מצאי הבדיקה יש לרשום בטבלת ריכוז מתדון ממוחשבת )בסימון אות ס'נרקולוג. את מ

לרע"ן  ,לבית המרקחת המרכזי באופן מידיכל מקרה של אי התאמה ידווח בספירה(. 

 .קרפ"רלנרקולוגיה ו

 משניתהתרופות/בכספת  בארון וחזק בארונית נעולהיהמתדון המחובר למשאבה בקבוק  .5.9.3

 בשים.חו משמרתאחראי באחריות ופיקוח 

ל בכל מקרה בו יהא צורך לפתוח את הכספת שלא עהכספת תפתח רק על ידי מנהל מרפאה.  .5.9.4

המרפאה לקבלת אישור  מנהליצור קשר עם  אחראי משמרת חובשיםמרפאה,  מנהל ידי

 פתיחת הכספת. 

בכתב יד ברור תוך אחראי משמרת חובשים  ל ידיהפעולה תירשם ביומן אירועים ותיחתם ע

 .נותן ההוראהתיחה, כמות המתדון שהוצאה מהכספת וציון סיבת הפ
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 הסמכת חובשים לטיפול במתדון .5.10

 לחלוקה.חובש להכנת מתדון  אגף הרוקחות במשרד הבריאות הינו הגורם היחידי המסמיך

 הכנה וחלוקת מתדון ביחידה .5.11

 .או פיפטור הכנת מנות מתדון תתבצע באמצעות משאבה למזיגת מתדון .5.11.1

חובש אשר יחלק את מנות המתדון לכוסות עבור כל מטופל  ידיל עשה עיהכנת המתדון ת .5.11.2

ועל גבי מכסי האסיר  מספרו מות המטופליםעבור יום המחרת. על הכוסות ירשמו ש

 .כנות לחלוקה יוחזקו בכספת המשניתמנות המתדון המוהאסיר. הכוסות ירשם מספר 

ניתן להוביל את חלוקת המתדון תבוצע במרפאת בית הסוהר. במקרים חריגים כאשר לא  .5.11.3

צין היחידה או קרופא  בית הסוהר לרופא נרקולוג/ פקדהאסיר למרפאה, ידון העניין בין מ

 למציאת פתרון חלופי. ימחוזה ההרפוא

למעט מקרים  חובש תורן, על ידי 08:30מתדון יחולק בשעות הבוקר מדי יום עד השעה ה .5.11.4

 תעשה רק באישור נרקולוג. חלוקה בשעות מאוחרות יותר, בהם אסירים מגיעים מנסיעה.

במקרים בהם אסיר המטופל במתדון לא קיבל מסיבה כלשהי )כולל ימי צום( את הטיפול  .5.11.5

, ניתן לתת לו רק מחצית מהמינון שנקבע לו במידה ויבקש לקבל את 14:00עד לשעה 

 המתדון.

  .כל מטופל יקבל את המינון היומי של מתדון פעם אחת בבוקר .5.11.6

 אינסולין. ל ידילא בתמהיל, פרט לחולי סוכרת המטופלים עאין לחלק מתדון נקי א .5.11.7

'( ולהצמיד לכל טופס את ו)נספח  "חלוקת מתדון יומי"לכל אסיר יש למלא בנפרד טופס  .5.11.8

 תמונת האסיר המטופל.

 בעת חלוקת המתדון יזהה החובש באופן ודאי את האסיר באמצעות טופס חלוקת המתדון .5.11.9

 תמונה. ים הנושאוכרטיס האסיר 

 קשורות  ןחלוקת המתדון לאסירים על החובש להימנע מביצוע פעולות נוספות שאינ בעת .5.11.10

 לחלוקה.

בבליעת  הצפייהחובש בצע . בעת החלוקה יסוהר בטחוןתעשה בנוכחות  חלוקת המתדון .5.11.11

על קבלת מתדון בטופס חלוקת ליעת המתדון יחתמו האסיר והחובש . לאחר בהמתדון

 . תמתדון יומי

, ירשום החובש תמתדון ומסרב לחתום על טופס חלוקת מתדון יומי במקרה והאסיר קיבל .5.11.12

בטופס חלוקה בפסקת הערות שהאסיר מסרב לחתום. במקביל ייכתב מזכר לרופא 

 נרקולוג על נסיבות המקרה בחתימתם של חובש תורן וסוהר שנוכח בחלוקת המתדון.

 תדון.חולק המ ןבסיום כל חלוקת מתדון לאסירים יש לשטוף את הכוסות בה .5.11.13

מרפאה יפרט בכתב על כך  מנהללאסיר מראש(  ןבמקרה של עודף מתדון מהול )שהוכ .5.11.14

ישמיד  מהרוקח הראשי. לאחר קבלת אישור בכתב רוקח ראשיול לקצין רפואה מחוזי

 מרפאה את עודף המתדון המהול בנוכחות רופא נרקולוג ורופא כללי. מנהל 

כמות מלאי המתדון מהכמות  מרפאה יוריד את מנהללאחר השמדת עודף המתדון  .5.11.15
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על ביצוע השמדת המתדון  לרוקח הראשיו לקצין רפואה מחוזיהכללית וידווח בכתב 

 בחתימת רופא כללי ורופא נרקולוג.

 חידוש טיפול  .5.12

 .אין לחלק מתדון למטופל במקרה ותוקף ההוראה הרפואית הסתיימה .5.12.1

קולוג בדבר הצורך לעדכן את הרופא הנר אחראי משמרת חובשיםמרפאה/ מנהלבאחריות  .5.12.2

 בחידוש הוראה רפואית למתן מתדון.

לצורך חידוש הטיפול יזמן רופא נרקולוג ובהיעדרו רופא כללי, את האסיר, יבצע בדיקה   .5.12.3

 מתדון. באמצעותקלינית ובהתבסס על תוצאות הבדיקה יקבע המשך טיפול 

גבי מתן בהם האסיר נמצא בחופשה, נסיעה וכו', ותקופת ההוראה הרפואית ל במקרים .5.12.4

טיפול מתדון הסתיימה לפני חזרת האסיר ליחידה, החובש תורן יפנה את האסיר ביום 

 חזרתו ליחידה לבדיקה וקביעת המשך טיפול לרופא נרקולוג ובהיעדרו לרופא יחידה.

מנהל יחידה לא נמצאים,  רופאבהם יש צורך לחדש טיפול במתדון ורופא נרקולוג/ במקרים .5.12.5

של היחידה למתן  רופאלפונית לקבלת אישור מרופא נרקולוג/ט המרפאה/חובש תורן יפנ

 המשך הטיפול.

"טיפול רפואי  - 02-2010לנוהל חידוש מתן מתדון על סמך הוראה טלפונית יתבצע בהתאם  .5.12.6

 על סמך הוראה טלפונית".

 ימים בלבד. לאחר מכן יש         7 ינתן עדיעל סמך הוראה טלפונית  רפואיחידוש טיפול  .5.12.7

 ת האסיר לבדיקת רופא נרקולוג לקביעת המשך הטיפול.להפנות א

 מתן מתדון במקרים מיוחדים .5.13

 מתן מתדון לאסיר בחופשה .5.13.1

 חובש תורן/המרפאה מנהלמסיר המטופל במתדון ביום יציאתו לחופשה יקבל א .5.13.1.1

 פול למשך כל ימי חופשתו.יט

יכין את הטיפול באריזות נפרדות )אריזה לכל יום  חובש תורן/המרפאה מנהל .5.13.1.2

 .היפול(. על כל אריזה תודבק תווית הנושאת את שם האסיר וכמות המתדון שבט

טופס "חלוקת מתדון  ע"גהאסיר שקיבל את הטיפול לחופשה, יאשר בחתימתו  .5.13.1.3

 ל גביעל פי מס' הימים שעבורם נופק המתדון. החובש יציין ע( ו')נספח יומי" 

 הטופס בעמודת ההערות "חופשה" ויוסיף את חתימתו.

לאסיר  ניםם מסוכמיאישור נשיאת ס"היוצא לחופשה יצויד בטופס האסיר  .5.13.1.4

. להדגיש כי האסיר מחויב אסירתאריכי החופשה ל'(, בו יצוינו ז)נספח  "בחופשה

 לחתום על ההצהרה המופיעה בטופס זה.

 בין יחידותמתן מתדון לאסירים המועברים  .5.13.2

"שמירת  - 02-4001 לפעול על פי נוהלחלה חובה  בין יחידותבעת העברת אסיר  .5.13.2.1

 רצף טיפולי בעת קליטת/העברת אסיר".

לתיק המנהלי )אשר צמוד יוודא רישום בטופס "סיכום מידע רפואי" חובש תורן  .5.13.2.2
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 האם האסיר קיבל את מנת המתדון ביום ההעברה. ( או לפקודת המאסר

בשעות המוקדמות של הבוקר )דהיינו  יחידת נחשון העובר יחידה באמצעותאסיר  .5.13.2.3

 ( יקבל טיפול יומי ביחידה אליה אמור להגיע. 05:30עד השעה 

 ביחידה ממנה הוא יוצא. יומייקבל טיפול  05:30אסיר הנוסע לאחר השעה  .5.13.2.4

יומי אסיר הנוסע ישירות לבית משפט בשעות המוקדמות של הבוקר יקבל טיפול  .5.13.2.5

 )היות ובבתי המשפט אין מתדון(. מהיחידה ממנה הוא יוצא

ות מלווה מתדון עבור אסיר/עצור היוצא לנסיעה חל איסור מוחלט לתת לכל צו .5.13.2.6

 אחר(.לביס"ר )בתי משפט, העברה 

 עם  "סיכום מידע רפואי" את שאין לתת לאסיר ביד העתק טופסמודגש בז .5.13.2.7

 הוראות טיפול.

 
 ת חוליםמתן מתדון לאסיר מאושפז בבי .5.13.3

ימשיך לקבל טיפול  ת חוליםביאשר מאושפז במתדון  באמצעותאסיר המטופל  .5.13.3.1

 .ת הסוהר אשר משגיח עליוביבאחריות מתדון 

"סיכום מידע לכל אסיר אשר מופנה לבית חולים טופס צוות המרפאה יצרף  .5.13.3.2

 אבחנה ומינון מתדון יומי.הכולל רפואי" 

בתיאום מנות יומיות של מתדון )בקבוקונים נפרדים( ישלחו באמצעות סוהר ליווי  .5.13.3.3

 - 02-1016 רפואה העברה זאת תוחרג מנוהל עם המחלקה בה מאושפז האסיר.

 "חלוקת תרופות לאסירים".

מזכר,  ל גביע ביס"רהסוהר המקבל את מנות המתדון יחתום על כך במרפאת  .5.13.3.4

ח על קבלת מנות מתדון לאסיר ויחזיר י"יחתים את אחות אחראית מחלקה בב

 של האסיר. תאת המזכר למרפאה. המזכר יוצמד לטופס חלוקת מתדון יומי

 צוות רפואי בלבד של המחלקה בה הוא מאושפז. ידיעל המתדון יינתן לאסיר  .5.13.3.5

 הוצאת אסיר המטופל במתדון למתקן משטרתי  .5.13.4

טיפול  יר המטופל על ידי מתדון ומופנה למתקן משטרתי ימשיך לקבל אתאס .5.13.4.1

 היחידה עד תום שהותו במתקן. ל ידיהמתדון ע

 מרפאה/חובש תורן יכין את מנות הטיפול היומי בבקבוקונים נפרדיםמנהל  .5.13.4.2

זיהוי הנושאת את תמונת  תבקבוקון לכל יום טיפול(, על כל בקבוקון תודבק תווי)

האסיר, שם האסיר, מס' ט' ומינון המתדון. מנות המתדון יוכנסו לשקית 

 מאובטחת )שקיות המשמשות להעברת דגימות שתן לגילוי סמים(.

מרפאה/חובש תורן יצרף לשקית המאובטחת עם מנות המתדון טופס מנהל  .5.13.4.3

 של האסיר. על גבי הטופס ירשם: ום מידע רפואי" "סיכ

 כמות מנות המתדון שהוכנו והמינון. •

המאובטחת ובמידה והתגלו סימנים על השקית אזהרה על צורך בבדיקת שלמות  •
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במקרה שכזה, ליחידת האם.  אופן מידיניסיון של פתיחת המעטפה יש לדווח ב

 .המעטפה תוחזר ליחידת האם ללא חלוקת מנות המתדון

של האסיר יוכנסו לתוך "סיכום מידע רפואי" ת יחד עם טופס ות המאובטחוהשקי •

 המעטפה יש לרשום: ל גבימעטפה. ע

o  מנות מתדון לטיפול באסיר.מספר 

o  'של האסיר. תעודת זהותשם משפחה ומס 

o .המעטפה תימסר לגורם רפואי בלבד 

o .בהעדר גורם רפואי במתקן יש להחזיר את המעטפה ליחידת האם 

שמירת רצף טיפולי " - 02-4001 רת המתדון תתבצע בהתאם לנוהל רפואההעב .5.13.4.4

 ."בעת קליטת/העברת אסיר

העברת המתדון לגורם משטרתי תתבצע בהתאם להנחיות שבנוהל זה ונוהל  .5.13.4.5

העברה זאת תוחרג העברת האסיר מיחידה ליחידה ותאושר בחתימת המקבל. 

 "חלוקת תרופות לאסירים". 02-1016מנוהל 

 ן לאסיר שובת רעבמתן מתדו .5.13.5

במתדון  אסיר המטופל במתדון ומתחיל בשביתת רעב ימשיך לקבל את הטיפול .5.13.5.1

 במינון הקבוע.

במידה ושביתת הרעב מתמשכת והאסיר המטופל במתדון ירד במשקל יופחת לו  .5.13.5.2

במשקל של  10%כל ירידה של  מינון המתדון באופן יחסי לירידה במשקלו:

 .10%המתדון ב האסיר השובת רעב תפחית את מינון 

באם אסיר שובת רעב אינו משתף פעולה עם הצוות הרפואי, מסרב להישקל  .5.13.5.3

יש להתחיל הפחתה  - ולהיבדק ואינו מאפשר מעקב אחר מצבו הבריאותי

הדרגתית במינון המתדון עד הפסקת הטיפול, זאת על מנת למנוע החמרה 

 .אפשרית במצבו של המטופל עקב שינויים מטבוליים והרעלת מתדון

 טיפול במקרים חריגים .5.14

 איום בפגיעה עצמית .5.14.1

אסירים צרכני סמים )לרבות מקבלי מתדון(, הדורשים לקבל/להמשיך טיפול  .5.14.1.1

במתדון או להגדיל את מינונו למרות שעל פניו לא נראית אינדיקציה רפואית חד 

במקרים  משמעית לכך ומאיימים לפגוע בעצמם, יש להפנות לבדיקת פסיכיאטר.

מנהל מרפאה, בית הסוהר,  פקדלמ באופן מידיפא הנרקולוג לדווח אלו, חייב הרו

של בתיק הרפואי הממוחשב  תועדזה י יווחד .מפקד האגףו , עו"ס, ק. אג"םקמ"ן

 האסיר.

האם ה בהפניית האסיר לבדיקה פסיכיאטרית, יבקש הנרקולוג התייחסות לשאל .5.14.1.2

 .קיים "פוטנציאל אובדני" ומה הטיפול המומלץ למניעה

אחרת המחייבת  יקה הפסיכיאטרית שוללת מחלת נפש או בעיה נפשיתאם הבד .5.14.1.3
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התערבות פסיכיאטרית, אולם קיימת סבירות גבוהה לניסיון אובדני, על הרופא 

במידת  ."טיפול והשגחה - מניעת אובדנות" - 04.54.01לפעול לפי פקנ"ץ נרקולוג ה

 יחידתית. /ארצית מתדון  עדתווהצורך יש לדון במקרה ב

 פעה לקבלת מתדוןאי הו .5.14.2

במקרה ודווח לחובש שהאסיר המטופל במתדון מסרב להגיע למרפאה לקבלת  .5.14.2.1

 ל גביהטיפול היומי יש לדרוש מזכר על כך מהגורם המדווח ולהחתים את האסיר ע

 המזכר.

 מנהלאסיר המטופל במתדון ולא הופיע יומיים רצופים לקבלת מתדון, ידווח החובש/ .5.14.2.2

 ידה או לרופא נרקולוג.לרופא היח באופן מידימרפאה 

רופא שמתפקידו לברר  ל ידיביום השלישי לא יינתן טיפול מתדון לאסיר עד שייבדק ע .5.14.2.3

 את סיבות אי ההופעה לקבלת טיפול.

כל מקרה של אי לקיחת טיפול מתדון, חובה על נרקולוג או בהיעדרו רופא יחידה ב  .5.14.2.4

 לוודא מצבו של האסיר ולקחת בדיקת שתן לגילוי סמים.

 לברר את סיבות אי הופעתו לקבלת טיפול. וופא לזמן את המטופל על הר .5.14.2.5

במקרה ולאסיר הנבדק בנסיבות אלו אין הסבר מניח את הדעת, יבצע הרופא את  .5.14.2.6

 הפעולות הבאות:

 בדיקת שתן לגילוי סמים. לקיחת .5.14.2.6.1

 מינון המתדון, עד לחצי הכמות. הפחתת .5.14.2.6.2

 אזהרה חמורה כי הטיפול יופסק אם הדבר יישנה. מתן .5.14.2.6.3

 .ך רופא נרקולוג יתאים מחדש את מינון המתדון הדרוש למטופלבהמש .5.14.2.6.4

במידה והמטופל חוזר על התנהגות דומה בעתיד או מפר בדרך אחרת את  .5.14.2.6.5

מ"ג  5-10החוזה הטיפולי, יופסק מתן המתדון בהדרגה תוך ירידה של 

 .0 -ימים עד ל 3מדי 

הרופא,  ל ידיק עבמידה והאסיר לא הופיע יומיים רצופים לקבל מתדון ומסרב להיבד .5.14.2.7

 יש להפסיק מתן הטיפול במתדון באופן הבא:

, תוך 0 -הדרגתית עד ל הפחתההמינון לחצי הכמות ובהמשך  הפחתה באופן מידי של

 ימים. 3מ"ג מידי  5-10ירידה של 

ימים, יופסק  4במידה והאסיר לא הופיע לקבלת הטיפול ולא קיבל טיפול במשך  .5.14.2.8

 הטיפול באופן מידי.

 תרופות /במתדון לאסיר החשוד בהרעלת סמיםמתן טיפול  .5.14.3

מאושפז או היה  תרופות/ימני הרעלת סמיםסאסיר אשר מטופל במתדון ופיתח  .5.14.3.1

הבא של מתדון עד  , לא יקבל את המינוןתרופות/בחדר מיון עם חשד להרעלת סמים

 על ידי רופא נרקולוג יחידתי. קשייבד

ר יש לדווח בהחלפת אצל האסי תרופות/על כל מקרה של חשד להרעלת סמים .5.14.3.2
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 משמרות ולעדכן על כך את הרופא הנרקולוג היחידתי.

 הפסקת טיפול במתדון .5.15

 עד להפסקה מלאה במקרים המפורטים להלן: יופחת באופן הדרגתיהטיפול במתדון 

 בקשת האסיר המטופל. ל פיע .5.15.1

 אינדיקציה רפואית.-הכאשר קיימת קונטר .5.15.2

פעם אחת לאחר שהושג מינון אופטימלי, במידה ונמצאו סמים "לא חוקיים" בבדיקת שתן  .5.15.3

בפעם הבאה הרופא המטפל יהיה רשאי להפסיק את  המטופל יקבל אזהרה חמורה.

 הטיפול במתדון.

במידה ונמצא כי האסיר המטופל ניסה להבריח/להחדיר סמים לתוך כתלי בית הסוהר,  .5.15.4

תחייבות חוזה טיפולי ובהתאם לכך יינקטו סנקציות משל חמורה  ההמקרה ייחשב כהפר

 או הפסקת טיפול במתדון. , הפחתהכנגד האסיר, כמו כן יוחלט על המשך

 אם נמצא כי המטופל ניסה להעביר מתדון לאסיר אחר או להבריח מתדון מהמרפאה, יש .5.15.5

 סדר הפעולות המפורט: ל פילפעול ע

 הפחתה המשךיש להפסיק את הטיפול במתדון באופן הבא: הפחתת מינון המתדון לחצי ו

 .ימים 3מ"ג מידי  5-10ית עד להפסקת הטיפול וזאת בקצב הפחתה של הדרגת

ככלל, הפסקת הטיפול במתדון לא תעשה באופן דרסטי, אלא תוך ירידה הדרגתית במינון  .5.15.6

 באופן הבא:

 מ"ג לשבוע. 10ירידה של  –מ"ג  40עד למינון  .5.15.6.1

 מ"ג כל שבוע. 5מ"ג הירידה תהיה  40 -החל מ .5.15.6.2

הגורם המקצועי ותתויק בתיקו  ל ידידון תתועד ותנומק עכל הפסקת טיפול אחזקתי במת .5.15.7

 הרפואי של האסיר.

, על הרופא הנרקולוג הפרת הסכם טיפוליבמקרה של הפסקת טיפול במתדון לאסיר עקב  .5.15.8

 מפקד האגף בו שוהה האסיר.קצין אסירים, עו"ס ולדווח על כך ל

המתאימה למצבו ולא במהלך הפחתת מינון המתדון ייפגש נרקולוג עם המטופל בתדירות  .5.15.9

 פחות מפעם בחודש. 

 תיעוד הפסקת הטיפול במתדון .5.16

רשומה רפואית  סכם הטיפולי, חובה על הרופא הנרקולוג לנהל הבמקרים בהם הפר המטופל את ה

 מפורטת המתייחסת למקרה בתיקו הרפואי ולנמק את שיקוליו להפסקת הטיפול.

 חידוש הטיפול במתדון לאחר הפסקתו .5.17

ובתיאום עם גורמי הטיפול ולאחר  וקש להפסיק טיפול במתדון ביוזמתמטופל אשר בי  .5.17.1

יבסס אשר רופא נרקולוג  ל ידיייבדק ע –טיפול במתדון לחזור לתקופה התחרט ומבקש שוב 

 החלטתו על ממצאים קליניים.

בחון תהליך ארוך עיש ל ,במקרים בהם תקופת הפסקה בטיפול מתדון היא מעל שבועיים .5.17.2

 באמצעות מתדון. התאמתו של המטופל לטיפול לצורך בדיקתמחדש 
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יוכל לבקש לשוב ולקבל מתדון רק לאחר מטופל שהופסק לו מתדון עקב הפרת חוזה טיפולי  .5.17.3

עדת ורופא נרקולוג יחידתי ועניינו יידון בו על ידיחודשים מיום ההפסקה. האסיר ייבדק  3

 מתדון יחידתית.

פרת החוזה הטיפולי, יופסק הטיפול באופן היה ולאחר חידוש הטיפול, נתפס שוב האסיר בה .5.17.4

 הדרגתי ולא יחודש שוב במהלך המאסר הנוכחי.

 מתן מתדון לאסיר עם שחרורו מהכלא .5.18

 עדהמספיקה אסיר משוחרר המטופל במתדון לפני יציאתו מהכלא יצויד במנת מתדון  .5.18.1

שעות  72-)המנה תספיק עד ל להסדרת קבלת המתדון במרכז הקהילתי אליו הוא מופנה

 .בהתאם ליום יציאתו מהכלא(

יש לוודא חתימת האסיר  (.'ט)נספח  "אסיר משוחרר מטופל במתדון"האסיר יצויד בטופס  .5.18.2

 על ההצהרה המופיעה בטופס.

ם בית באופן בלתי צפוי במהלך דיון בבית משפט )מאולשחרור מתבצע במקרים בהם  .5.18.3

ון עד להסדרת תדרר רשאי לקבל לא יותר משלוש מנות מהמשפט(, האסיר/עצור המשוח

, זאת בתנאי שיגיע לבית הסוהר ממנו שוחרר לקבל את המתדון המשך טיפולו בקהילה

כל זאת לאחר בדיקה חזותית על מנת לוודא  באותו יום ששוחרר מאולם בית המשפט.

 "אסיר משוחרר מטופל במתדון"האסיר יצויד בטופס  יציבות מצבו הרפואי של האסיר.

 ימת האסיר על ההצהרה המופיעה בטופס.יש לוודא חת '(.ט)נספח 

רפואיים לצורך המשך למטופל/ישלחו למרכז טיפולי בקהילה מסמכים  מסרוייבמקביל  .5.18.4

 טיפול במתדון.

 
 טיפול במתדון רישום ודיווח .5.19

 במתדון תעודכן ברשומה הרפואית הממוחשבת. קבלת הטיפול .5.19.1

( 'ו)נספח  "ון יומיחלוקת מתד"לכל מטופל טופס  לפתוחבנוסף, מנהל המרפאה אחראי  .5.19.2

בכל ראשון  בצירוף תמונת האסיר המטופל, בו ירשמו הטיפולים היומיים במשך חודש.

תיקו הרפואי של יסרקו ללחודש יוחלפו הטפסים הללו בחדשים והטפסים המלאים 

 האסיר לאחר חתימת רופא נרקולוג על כל טופס.

מרפאה שמות  נהלמ( ירשמו באחריות 'ה)נספח  "שום סמים מסוכניםיר"בטופס  .5.19.3

האסירים המטופלים במתדון והמינון בהתאם לטופסי חלוקת מתדון יומי כביקורת על 

 פול שנותן החובש.יהט

יקבל ככל ש, חודשהמרפאה ימלא ויסכם את טפסי רישום הסמים המסוכנים אחת ל מנהל .5.19.4

מלאי חדש של מתדון מבית מרקחת יוסיף גם אותו לטופס זה ויאשר את קבלת המתדון 

 ערכת הלוגיסטית.במ

לרוקח שום סמים מסוכנים יהעתק של טופס ר במיילמרפאה  מנהלכל סוף חודש יעביר  .5.19.5

מרפאה ובסוף חודש יאשר רופא נרקולוג  מנהל. על גבי הסיכום החודשי יחתום ראשי

בחתימתו את ההתאמה בין מלאי המתדון הקיים במרפאה בסוף החודש לבין כמות 
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את הטופס חובה להעביר  סמים חודשי. שוםטופס ריהמתדון הרשומה לסוף החודש ב

 של כל חודש. 5לבית מרקחת עד לתאריך 

 שפיכת מתדון בכמות כלשהי,מתדון )שבירת בקבוק, מלאי במקרה של תקלה כלשהי ב .5.19.6

לרופא נרקולוג  כתבמרפאה ב מנהלכו'( ידווח ו mg200חוסר מתדון, עודף מתדון מעל 

חל איסור מוחלט לאפס את כמות  .לרע"ן נרקולוגיהו ראשילרוקח לרופא מחוזי,  ,יחידתי

 .ראשי בכתב מרוקח אישוראלו ללא המתדון במצבים 

על גבי טופס ריכוז  ,מרפאהה יציין מנהל ,על טופס מלאי מתדוןראשי לאחר אישור רוקח  .5.19.7

 סמים מסוכנים ביום קבלת האישור את כמות המתדון שחסרה/עודף שהוכנסה למלאי.

 דטיפול טכני בציו .5.20

 ראה נספח י"ב. –טיפול טכני במשאבה למזיגת מתדון ובפיפטור 

 

 פיקוח ובקרה .6

מרפאה ובפיקוח רופא נרקולוג: הדרכת מנהל הינם באחריות שר נושאים אהבתחום המתדון  .6.1

 הזמנה, ניפוק, ניהול מלאי ודיווח לבית המרקחת.חובשים, 

 רפואה.ה ערךהפעילות המרפאתית בנושא סמים תמצא ביטוי ותדווח בדו"ח חודשי, כמקובל במ .6.2

, בהתאם לתוכנית וקצין רפואה מחוזיבקרה תבוצע על ידי רע"ן נרקולוגיה, רוקח בקרה ארצי  .6.3

 "פיקוח ובקרה. – 03.05.00שתיקבע על ידי קרפ"ר ובהתאם לפקודת נציבות 

 

 אחריות ביצוע: .7

 מנהל מרפאה ר:ברמת בית הסוה

 ימחוז קצין רפואה ברמת המחוז:

 רע"ן נרקולוגיה ברמת הנציבות:
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 נספחים:  .8

 הצהרת אסיר על שימוש בסמים -נספח א' 

  הסכם טיפול במתדון -נספח ב'  

 נרקולוג אודות אסיר ת דעתטופס חוו -נספח ג'  

 רשימת מרכזים לטיפול תרופתי ממושך  –ד'  נספח 

 ממושךאישור ממרכז טיפול תרופתי בקשה ל  -' 1נספח ד'

  טופס רישום סמים מסוכנים  -נספח ה'  

 תטופס חלוקת מתדון יומי  -נספח ו'  

  לאסיר בחופשהנים ם מסוכמיאישור נשיאת ס  –נספח ז'  

  הפניית אסיר להמשך טיפול במתדון  –' חנספח  

  אסיר משוחרר מטופל במתדון  -' טנספח  

  ארצית אחר מטופלי מתדוןיחידתית/ ועדת מעקב  -נספח י' 

  לתכנית מתדון בקהילה לאחר שחרור הסכם טיפולי          -נספח י"א 

  טיפול במכשור המיועד להכנת מנות מתדון -ב"נספח י

 

 :עדכונים קודמים .9

28/01/2004  ,13/5/2004  ,8/8/2010 ,26/11/2006 ,06/09/2012 ,18/10/2015 
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 נספח א'

 על שימוש בסמים אסירעצור/הצהרת 

 

מצהיר על כך שאני משתמש באופן  ___________________.ת.ז אני___________________

 שנים. ______ קבוע בסמים מסוג_____________________, מזה כ

   -הבאות   "קריז"הבעת הפסקת השימוש אני סובל מתופעות 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

 אינני יכול להפסיק את השימוש בכוחות עצמי ומבקש לקבוע לי טיפול ע"י תחליף סם מתדון.

 

 

 

 :___________________ת העצור/אסירחתימ   תאריך:________________

 

 חתימת רופא נרקולוג יחידתי :_____________________________
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  'נספח ב

 הסכם טיפול במתדון

 מביע את רצוני ______________________________________אני החתום מטה א.          

     שם האסיר          מס' אסיר     

כנית טיפול במתדון המוצעת לי בעת מאסרי ע"י צוות רב מקצועי של שירות ומבקש להשתלב בת

 בתי הסוהר.

ר כללי התנהגות, שהפרת כל אחד מהם אני מכיר בכך שהגשמת התוכנית הטיפולית דורשת ממני מספ .ב

 מהווה עילה להפעלת סנקציות נגדי עד להפסקת הטיפול בי. לפיכך הנני מצהיר לקיים:

 :שיתוף פעולה עם המטפלים .1

I)  בית הסוהר. הנהלתלהישמע להוראותיהם ולכל הוראה שתינתן לי ע"י 

II) י הצורך על פ לקבל את הטיפול המומלץ ע"י המטפלים ולהיבדק ע"י רופא נרקולוג. 

III) .למסור מידע מלא ונכון הדרוש לצורכי אבחון וטיפול במסגרת התוכנית האמורה 

. אני (סמים אסורים לשימוש לפי פקודת סמים מסוכנים)לא להשתמש בסמי רחוב  .2

מסכים למעקב ע"י ביצוע בדיקות מעבדה שונות לרבות בדיקות שתן ודם, בתדירות 

 שתיקבע  ע"י הגורמים הטיפוליים.

ולא להעביר תרופות  כלליה / ע"י הרופא הנרקולוג שתמש בתרופות שלא הומלצולא לה .3

 המיועדות לי לאדם אחר.

, לרבות עבירות סמים )הברחה, החזקה, סחר ותיווך( במהלך לא לבצע עבירה מכל סוג .4

 .במתדון תוכנית הטיפול

על הפרת משמעת ו/או  וטיפוליות עד להפסקת הטיפול מנהליותאני מודע לכך כי אהיה צפוי לסנקציות  .ג

הדבר יפגע משמעותית בסיכויי להתקבל להמשך  ,הפרת אחד מכל הסעיפים שפורטו לעיל. כמו כן

 בקהילה לאחר השחרור. לטיפול תרופתי ממושך )מרכז מתדון(טיפול במרכז 

 ,אני מודע לכך שמידע על הפרות חוזה טיפולי על ידי יועבר לגורמי ביטחון בכלא )מנהל, מפקד אגף( .ד

 ולוועדת השחרורים עם כל ההשלכות השליליות לכך. למרכז טיפול מתדון בקהילה

אני מתחייב ליטול חלק פעיל בתוכנית במגמה של פתיחות, כנות ואמינות, כמיטב יכולתי ולבצע את  .ה

הפעולות שתידרשנה לקידום ההתפתחות הטיפולית על שלביה השונים. במידה ובמשך הזמן לא יחול 

התאם למטרות הטיפול שנקבעו מראש, רשאים המטפלים לשקול מחדש המשך הטיפול שינוי במצבי, ב

 בי ואת הישארותי בתוכנית.

ידוע לי כי חל חיסיון על המידע הרפואי אודותיי. מידע זה לא יועבר ללא הסכמתי בכתב ומראש לכל  .ו

ך הטיפול בי מסר למטרת המשיגורם זולת לגורם הרשאי לדרוש אותו על פי כל דין או אם המידע י

לאחר השחרור ובחתימתי על הסכם זה אני מסכים להעברת המידע האמור בנסיבות אלה.
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 ידוע לי כי צוות המטפלים ימלא אחר כל התנאים הבאים :  .ז

 יציע לי את הטיפול המתאים לצרכיי, תוך ניתוח תהליך זה במשותף. .1

 לעיל.יבטיח סודיות הטיפול בכפוף להסכמתי ד .2

הטיפול התרופתי ידאג לשמירת רצף טיפולי והפנייתי להמשך טיפול באחד ממרכזי  .3

בקהילה בתום המאסר וזאת בתנאי שאעמוד בכל הדרישות של  הממושך )מרכזי מתדון(

הסכם טיפולי זה ושאגיע למפגש היכרות/קבלה למרכז המתדון המיועד לפני שחרורי 

 מהכלא.

אם משך הטיפול פחות משישה חודשים לא יבטיח המשך טיפול או  ידוע לי ששחרור בלתי צפוי .ח

בקהילה, לכן עלי לעדכן את המטפלים על כל הליך  (מתדוןלטיפול תרופתי ממושך )מרכז במרכז 

 משפטי )ערעור, עתירה, וועדת שחרורים חוזרת ועוד( שמתקיים עבורי עם סיכויים לשחרור מוקדם.

ית ובתהליך הטיפול היא מרצוני החופשי. לא יינתן לי טיפול אני מודע לכך שהשתתפות בתוכנית טיפול .ט

 כפוי. אם ארגיש בכל עת שאיני משתלב בתוכנית אוכל לבקש להוציאני ממנה.

 

 

 

 

___________________                           _____________________                         ___________ 

 תאריך                                           חתימת האסיר                                            חתימת רופא נרקולוג                          
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 'נספח ג 

 
 טופס חוות דעת רופא נרקולוג אודות אסיר
 הטופס ימולא באופן ממוחשב בלבד ולא בכתב יד

 פרטים אישיים:.1
 ת.ז מס' ט/ יך לידהתאר שם האב שם פרטי שם משפחה

      

 
 סיבת הפנייה, פרט:.2
 
 
 
 :מצב משפחתי.3
 ] [ רווק  , ] [ נשוי  , ] [ גרוש ,  ] [ אלמן , מס' ילדים ]  [     

 תאריך עליה ארץ לידה מתגורר מקום מגורים
 בן/בת זוג הורים לבד

      
 
 :רקע משפחתי.4

ארץ מוצא ,רקע תרבותי של 
 הורים

שימוש בסמים ואלכו'  ת במשפחהעברינו
 במשפחה

מצב כללי, יחסי גומלין 
 במשפחה  

 
 

 

  
 
 

 

 
 (.רקע אישי )השכלה, שרות צבאי ותעסוקה5

 פירוט שנות לימוד השכלה
   יסודית
   תיכונית

   על תיכונית
 

 א(ישיבה בכלא צבאי )כן/ ל עבריינות במהלך השירות הצבאי  מלא/ חלקי/ לא שירת שירות צבאי

     
 
 

 מקומות עבודה )מאחרון לראשון( מקצועות
  
  
  
  
 
 ינות:יעבר.6

 שפוט/
 עצור

תאריך 
 כניסה   

 שפוט
 לתקופה

תאריך 
1/4 

תאריך  
2/3 

תאריך 
 מלא

מאסר 
 מס'

קטגוריה/סבב  סוגי עברות
 חופשות, ט"ה

 
 

        

 
 מצב נפשי/גופני.7

מחלות גופניות 
 אשפוזיםאבחנה, 

 פתיטיפול תרו

האם נבדק/טופל ע"י 
פסיכיאטר או 

 פסיכולוג ,אבחנה

האם אושפז במוסדות 
 פסיכיאטרים

 ניסיונות אובדניים
 בעבר

ניסיונות לפגיעה 
 עצמית בעבר
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 עמודים 39 מתוך 21 עמוד מס' 

 
 
 וחומרים פסיכואקטיביים: שימוש בסמים.8

 רקע להתחלת שימוש בסמים/אלכוהול:
 

 שנה, גיל  סוגי סמים
 שימוש ראשון

שימוש 
 קבוע

 התמכרות

אופן  שימוש: 
 עישון,הרחה,הזרקה

כמות 
מקסימלית, 

 תדירות

תופעות 
קשות של 

 "קריז"
 

 שימוש אחרון

       חשיש,מריחואנה

       קבינוידים סינטטיים

       הרואין, מורפין

       דוןתמ

סובוקטקס/סובוקסון/

 סובלוקייד

      

תרופות מרשם: 

 אופיאטים

      

       בנזודאזפינים

תרופות מרשם : 

 בנזודיאזפינים

      

       קטמין

       אלכוהול

       קוקאין

LSD 
      

MDMA 
      

       קטינונים

       ליריקה

סמים וחומרים 

פסיכואכטיביים 

 אחרים

      

       תרופות אחרות:

       

       

       

 
 טיפולים עקב שימוש בסמים:.9

טיפול גמילה מסמים בעבר,  ם עקב הרעלת סמיםאישפוזי
 מסגרות

תוצאות הטיפול )תקופת 
 ניקיון(

 טיפול ע"י תחליפי סם

 
 

   

 
 שימוש בסמים בתקופה האחרונה.10

 סוגי סמים, כמות, אופן שימוש:
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 בדיקות שתן לגילוי סמים)תאריך, ממצא(.11
 

 תאריך תאריך תאריך  תאריך
    

 
 סטטוס נוכחי.12
 . תלונות, ממצאים קליניים:א
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :)עפ"י המידע הנמצא ברשותי ובדיקה רפואית( ב. אבחנה
 
 
 
 
 
 
 

 : ג. דיון והמלצות
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ד. טיפול תרופתי
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ביס''ר שם רופא נרקולוג תאריך
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 נספח ד'

 
  

 ו' באדר א', התשפ"ב 
 2022פברואר  07

 לטיפול תרופתי ממושך מרכזים
 

 e-mail טלפון מנהל/ת כתובת שם המרכז
אום אל 

 פאחם
שכונת 

ת"ד  אלבאטן,
-, אום אל575

 פאחם

ליד ואד"ר ו
 חאדד

6310896-04  uef@publichealth.org.il 

"שוהם" 
 אשדוד

אזור  9ההשכלה 
התעשייה הצפוני 

ת.ד. אשדוד, 
12739 

0785280-08 גב' ליז לבנה  ashdod@publichealth.org.il 

בניין סעיד אבו  נצרת
ה ג', אחמד, קומ

צומת אל חאנוק, 
 50766ת"ד 

ליד ואד"ר ו
 חאדד

6463972-04  nazareth@publichealth.org.il 

 "סלע ב'"
 ב"ש

-סיגל לוי     14פנחס החוצב 
 ארושט

6652667-08  
 

sela@publichealth.org.il 

" מ.ט.ר.ה"
 ב"ש

ד"ר איגור  25אנילביץ 
 גורז'לצן

6408338-08  igor.gorzaltsan@pbsh.health.gov.il 
 

" איתן"
 חדרה

, א.ת 2המתכת 
 חדרהדרומי, 

לודמילה ד"ר 
 חלד 

6346125-04  hadera@publichealth.org.il 

"בית אלמוג" 
 חיפה

, 2ההסתדרות 
 חיפה

איגור מר 
 דוידזון

6317048-04  almog.org14@gmail.com 

 "מ.א.מ.ץ"
 חיפה

חוף  45אופיר 
 שמן, חיפה

לילך  גב' 
 אמיר עבדי

8677871-04      
8627679-04  

maamatzh@publichealth.org.il 

 "מ.א.מ.ץ"
 טבריה

, 26העמקים 
 טבריה

6725977-04 גב' תמי שנק  
6715188-04  

maamatzt@publichealth.org.il 

  "מ.מ.י"
 ירושלים

, 3הרכבים 
תלפיות, 
 ירושלים

גב' אלמוג 
 ניאליד

6789378-02  
 

mami@publichealth.org.il 

אביב"   "צור
  תל אביב

, תל 36הרכבת 
 אביב

גב' מאיה 
 ריפטין

6276360-03  
6816359/60-03  

aviv@publichealth.org.il 

  "אדלסון"
 תל אביב

 1הנרייטה סולד 
 תל אביב -

מר יהלי 
 אברמסון

03-6973226 Adelson_Clinic@tlvmc.gov.il 

תל  ר" "יסעו
 אביב

, תל 70המסגר 
 אביב

גב' מרים בר 
 לב

6818554-03  ola.b@mky.health.gov.il 
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 מסגרות לטיפול בהתמכרות לתרופות מרשם במסגרות של רפואת כאב בבתי חולים
 
 

 
 

 * מרפאות לטיפול בהתמכרות למשככי כאבים בקופות החולים
 

 

 תיתכן פתיחת מרכזים נוספים הטבלה תתעדכן מעת לעת •
 

 במחלקה לטיפול בהתמכרויותרשימת מפקחים 
 

 
 
 
 
 
 

 שם המרכז 

 

 התוכנית טלפון מנהל

 בי"ח תל השומר  1

מרכז שיקום כאב 

 אונקולוגי 

 מותאמת אישיתתוכנית  03-5303030 ד"ר מורג

 בי"ח רמב"ם חיפה  2

 מכון כאב

קיים מענה רפואי שיקומי ופסיכולוגי מכוון ניהול  04-7772234 ד"ר וולפסון

 כאב

 בי"ח שיקומי רעות 3

 תל אביב

 03-5081000 ד"ר יואל ליפשיץ

 

 תוכנית מותאמת אישית

 טלפון כתובת תפקיד שם הרופא   שם המרפאה

 רמת השרון -מרפאת מכבי 

 

 054-9938730 רמת השרון - 3הנצח  רופא מנהל ד"ר סרג'יו הרשקוביץ'

 054-9938730 יפו - 36התקומה  רופא מנהל ד"ר סרג'יו הרשקוביץ' יפו -מרפאת מכבי 

 

 חיפה –מרפאת מכבי 

 

 050-6242944 , חיפה73הרצל  מנהלת ד"ר מריה קורמילצב

חדרה –מרפאת מאוחדת   

 

 051-2122055 , חדרה3 ןסימטת פלטרי מנהל ורי שפאקיד"ר 

באר שבע –מרפאת מאוחדת   

  

 050-6265006 , באר שבע63וינגייט  מנהל ד"ר משה גולין

ירושלים –מרפאת מאוחדת   

 

 050-6265045 , ירושלים4הטורים  מנהלת ד"ר אירנה אל אור

 ד"ר נדב שליט מכרויותהמרכז הישראלי להת

 פרופ' שאולי לב רן

 רופא מנהל

 מנהל המרפאה

 09-9789500 , נתניה2הצורן 

 איזור

 

 נייד טלפון שם המפקח

 050-6279823 ד"ר ארקדי גולדנפן צפון

 050-6243631 ושקביץד"ר מוטי שמ חיפה

 050-6278928 ד"ר  תמרה מרגוליס תל אביב

 050-6091561 ד"ר איגור קפלן ירושלים 

 050-6279639 ד"ר טטיאנה דודקינסקי  דרום 
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 מרפאות סובוטקס

 
מספר טלפון נייד של  שם המנהל הרפואי שם המרפאה + כתובת 

 המנהל הרפואי
 מרפאת נס 1

 19נתניה, יד חרוצים 
 050-6242897 ד"ר חלד לודמילה

 חיפה –מרפאה לטיפול בהתמכרויות  2
 14רח' י.ל.פרץ 

 054-3432493 ד"ר רדמן אולגה

 054-4320191 ד"ר אלכס קפצן  "פניקס" מרפאה לטיפול בהתמכרויות   3
 054-3432493 ד"ר רדמן יצקן אולגה  אשדוד-מרפאה לטיפול בהתמכרויות 4
 מרפאת ניצחון 5

 , אשקלון2ודה העב
 050-2278566 ד"ר חסין ויקטוריה

 מרפאת  פאיה  6
 5כרמיאל רח' החרושת 

 054-6595803 ד"ר גורביץ יעקב

 אוריון פתח תקוה 7
 7מוטה גור 

 054-5922400 ד"ר שפאק יורי

 אוריון כפר סבא 8
 24טשרניחובסקי 

 054-5922400 ד"ר שפאק יורי

 צומת 9
 , כפר סבא5דרך השרון 

 רזניק ויקטורד"ר 
 

050-5258294 

 היבטים תל אביב 10
 , תל אביב99חשמונאים 

 052-3548596 ד"ר סרג'יו מרצ'בסקי

 מודעות חולון 11
 רח' קדושי קהיר

 054-7502109 ד"ר רוזנברג עודד

 מכבי רמת השרון 12
 , רמת השרון3הנצח 

 054-9938730 ד"ר הרשקוביץ סרג'יו

 מכבי  תל אביב יפו 13
 , יפו36תקומה רחוב ה

 054-9938730 ד"ר הרשקוביץ סרג'יו
 

 050-3303435 ד"ר אביבה וולף אזמרה 14
 

 בית חם 15
 , קריית אתא1שטנד 

 050-5639118 מר יעקב אילוז
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 1ד'נספח 

        

 ממושךבקשה לאישור ממרכז טיפול תרופתי 

 מרפאת ביס"ר _______________ -שב"ס 

 ___________ טלפון ________________

 
 ________ -טיפול תרופתי ממושך מרכז    אל:

 )טלפון נייד : _____________(  ד"ר ___________________מאת: 

 
                                              

 
 

 או טיפול תרופתי אחר במתדון/סובוקסון/סובלוקייד טיפול    : הנדון
 
 

 __________________  :ת.ז    _____________________  :עצור בשם 
 
 

     : נא בדיקתכם ואישורכם שהנ"ל מטופל במוסדכם
 כן/ לא    -האם נמצא בטיפולכם באופן קבוע        .א

 
 _______ -מועד ביקור אחרון במרכז/מרפאה          .ב

 
 מתדון/ סובוקסון/ סובלוקייד) לציין רק תרופה רלוונטית(: מינון .ג

__________________ ____________________ 

 

אדולן/סובוקסון/סובלוקייד_)לציין רק תרופה רלוונטית( :  מינון במילים .ד
_____________________________________________ 

 
 ________________________________________ -  תרופות אחרות  .ה

 
  ________________________________________  -         רופא מטפל .ו

 
 ________________________________________   -    תוקף הטיפול  .ז

  
 

 ________________________                                           תאריך -ד''ר  
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 ח ה'נספ

  טופס רישום סמים מסוכנים
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 'ונספח 
 תטופס חלוקת מתדון יומי

 
 

 ___חודש _________ שנה _____

 

 אגף מספר אסיר שם האב  שם פרטי שם משפחה

      
 הערות חתימת חובש חתימת האסיר מינון מ"ל מ"ג   מינון תאריך

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      

 
 חתימת מנהל מרפאה _________________        חתימת רופא נרקולוג________________

 
 

 תמונת האסיר      
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 'זנספח 

 
 אישור נשיאת סמים מסוכנים לאסיר בחופשה      

 
 שירות בתי הסוהר

 
 תאריך____________________     ________________יס"רמרפאת ב

 

 הנני מאשר בזה שהאסיר ________________  ____________  ______________

 זהותמספר      שם האב                 שם ומשפחה       

 נמצא בחופשה מתאריך ______________ ועד תאריך____________.

 בקבוקי מתדון  ___ ואסיר מקבל טיפול במתדון, לצורך זה הנ"ל מחזיק ברשותה

 ג כל אחד לצריכה עצמית."של ____ מ

.  האסיר מקבל את המתדון מרופא הרשאי לספקו על פי דין

 אשור האסיר לנשיאה ושימוש בסם מסוכן מסוג ______________
רפואי ובהתאם לשיטת הטיפול  הסם המדובר נמצא ברשותי לצורך לצורך הקלה על מצבי ה •

 שנקבעה עבורי על ידי רופא שב''ס . 

 הנני מצהיר כי הסם  המסוכן לא ישמש לכל מטרה שלא אושרה ע"י רופא שב"ס  •

על ידי משטרת ישראל/שב''ס , ללא  ליבכתובת שאושרה הינו המקום המיועד להחזקה או לשימוש  •
 נוכחות של אדם אחר בעת השימוש 

 הבאים:  ייב לעמוד בהגבלות ובתנאיםהנני מודע ומתח •
o  לרבות  השימוש בסם המסוכן חל איסור מוחלט על ביצוע פעולות הדורשות ריכוזבעת

 נהיגה  ו/או הפעלת ציוד מכני כבד.
o ות קטיניםכחחל איסור מוחלט על שימוש בסם מסוכן בנו 
o למניעת אובדן וגניבה של הסם יקוט בכל האמצעים העומדים לרשותעלי לנ  .   
o הסם המסוכןודיע למשטרה על גניבה , ניסיון לגנוב  או אובדן של עלי לה  . 
o ידי בן אדם   למניעת שימוש בסם מסוכן על יקוט בכל האמצעים העומדים לרשותעלי לנ

 וקטינים. יאחר, לרבות בני בית
 
 

       _________ _____________  ________________ ת האסיר: חתימ
 תאריך      מספר זהות       שם ומשפחה      

 

 

 אישור זה מיועד להצגה בפני משטרת ישראל.

 
 

        __________________ 
 המרפאה מנהלחתימת          
 וחותמת המרפאה             
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 'חנספח 

 הפניית אסיר להמשך טיפול במתדון 
 
 פרטים אישיים של המטופל  .1
 

__שם האב:_______ת.ז.:__________________שם משפחה:_________שם פרטי:______ 

 ת.לידה:_________טלפון:_____________מקום מגורים:_______________ 

 פרט( שחרור מלא )אחר, / ןברישיואסיר  מועד שחרור צפוי:____________תנאי השחרור:

_________________________________________________________________ 

 
 מנסטיםתונים אננ .2

 טיפולים קודמים בהתמכרויות:. שנים___משתמש באופיאטים סה"כ 
 הערות תקופת הניקיון משך הטיפול תאריך הקבלה היחידה המטפלת

     
     
 

 טיפולים קודמים במתדון )כולל במאסרים קודמים(
 הערות DETOX משך הטיפול תאריך הקבלה היחידה המטפלת

     
     

 
 פל סובל )גופניות ונפשיות(מחלות מהן המטו

 טיפול תרופתי אבחנה
  
  
 

 אשפוזים, כולל פסיכיאטרים
 אבחנות תאריכים בית חולים כללי/פסיכיאטרי

   
   
   
   

 אשפוזים פסיכיאטרים יש לציין אשפוז ראשון בחיים ואשפוז אחרון. 2 -*   אם היו יותר מ
 
 

 ות חד פעמיות (טיפולים פסיכיאטרים מרפאתיים )כולל בדיק
 אבחנות שם המטפל מרפאה

   
   
 
 הלך טיפול ע"י מתדון בשב"סמ .3

,  DETOX_______________ניסיון  _____________מינון יומי של מתדון מטופל מתאריך

 גמילה )פרט(_________________________________________________________

 ______________________:ט( )פר התנהגות ושיתוף פעולה במהלך הטיפול

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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 המלצות :______________________________________________________________ .4

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 _____כל אחת. עם שחרורו בתאריך:_____ קיבל  לידיו ____מנות מתדון במינון

 

 דשים  אחרוניםוח 12 -כל בדיקות השתן מתוצאות מצורפות 

 
 
 

 ____________הנרקולוג __________חתימה וחותמת ית סוהר_________ב תאריך מילוי הטופס
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 'טנספח 

 
 

          
 שירות בתי הסוהר         
 ______ביס"רמרפאת          

 תאריך____________         

 

 אסיר משוחרר מטופל במתדוןהנדון :   

 

 _________  _____________הריני מאשר בזאת שהאסיר המשוחרר __________ __

 זהותמספר       שם משפחה       שם פרטי             

 ______מ"ג ליום. בזמן שהותו בבית הסוהר קיבל טיפול במתדון. המינון האחרון היה

 ______ ועד לתאריך ______ לפני יציאתו מהכלא קיבל טיפול ל____ ימים מתאריך

       

       ___________________ 

 רופא נרקולוגחתימה וחותמת        

        

 אשור האסיר לנשיאה ושימוש בסם מסוכן מסוג ______________

הסם המדובר נמצא ברשותי לצורך לצורך הקלה על מצבי הרפואי ובהתאם לשיטת הטיפול   •
 שנקבעה עבורי על ידי רופא שב''ס . 

 שרה ע"י רופא שב"ס הנני מצהיר כי הסם  המסוכן לא ישמש לכל מטרה שלא או •
על ידי משטרת ישראל/שב''ס , ללא  ליבכתובת שאושרה הינו המקום המיועד להחזקה או לשימוש  •

 נוכחות של אדם אחר בעת השימוש 

 הבאים:  הנני מודע ומתחייב לעמוד בהגבלות ובתנאים •
o  לרבות  השימוש בסם המסוכן חל איסור מוחלט על ביצוע פעולות הדורשות ריכוזבעת

 גה  ו/או הפעלת ציוד מכני כבד.נהי
o ות קטיניםכחחל איסור מוחלט על שימוש בסם מסוכן בנו 
o למניעת אובדן וגניבה של הסם יקוט בכל האמצעים העומדים לרשותעלי לנ  .   
o הסם המסוכןודיע למשטרה על גניבה , ניסיון לגנוב  או אובדן של עלי לה  . 
o ידי בן אדם   ניעת שימוש בסם מסוכן עללמ יקוט בכל האמצעים העומדים לרשותעלי לנ

 וקטינים. יאחר, לרבות בני בית
 

 _________       _____________  ________________ חתימת האסיר: 
 תאריך      מספר זהות       שם ומשפחה      
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 נספח י

 ארצית אחר מטופלי מתדוןיחידתית/ ועדת מעקב 
 

 _______________מס' ט' :_________________________שם האסיר/עצור :_______________

 תאריך לידה :_____________מספר מאסרים :_____ט"ה/ט"פ. עצור/שפוט בגין :______________

 :___________תאריך שחרור:________ 2/3_____________________תחילת מאסר :________ 

: _________היה בירידת מינון מתדון מקבל טיפול מתדון מתאריך: _____________במינון 

 מרצונו/עקב ענישה, הצליח כן/לא, פרט :_____________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 ש בסמים.התנהגות ותפקוד כללי :סבירים, לא מתפקד, משתמ :אגף  מנהל התייחסות 

 עבירות משמעת : כן/לא, מעורבות בעסקאות סמים : כן/לא. פרט :___________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 כן/לא  רמת תפקוד סבירה/נמוכה, משתתף בלימודים כן/לא , עובד:  :ס מטפלהתייחסות עו"

מתקיים קשר טיפולי/ קונקרטי. בעל  מוטיבציה לתהליך גמילה: כן/לא, קיומן של הפרעות אישיות: כן/לא  

כן/לא.  ניסיונות פגיעה עצמית/התאבדות:

__________________פרט:_____________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 סיבה להפניית מטופל לוועדה__________________________________ :התייחסות רופא נרקולוג 

ללי טיפול: כן/לא, ננקטו סנקציות בהתאם: כן/לא, שלב משתף פעולה במהלך הטיפול: כן/לא,  מפר כ

 טיפולי בו נמצא האסיר, תוכניות האסיר לקראת השחרור. פרט :

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________: החלטת הוועדה הקודמת

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ : דיון, החלטה ונימוקים

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 עו"ס מטפל__________________   משתתפים : רופא נרקולוג______________

  מרפאה_________________ מנהל   מפקד אגף________________         

 י________________מחוז תקוןצין ק        רע"ן נרקולוגיה____________        

 

 

 תאריך___________________ _____בית סוהר_____________
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 א"נספח י

 שרות בתי הסוהר
 ענף נרקולוגיה –רפואה  מערך

 
 אל:  מרכזי מתדון

 משרד הבריאות       
 

 כנית מתדון בקהילה לאחר השחרורהסכם טיפולי לת               

 

 אני______________   ת.ז._______________    כתובתי_______________

 כם לאבחון והמשך טיפול בבעיית הסמים שלי.ימופנה אל

 טיפול במתדון:

 ברור לי כי על מנת להתקבל אצלכם לאבחון והמשך טיפול עלי לעמוד בתנאים הבאים:

בבוקר. לאחר  10:00שעות משחרורי מהכלא, עד שעה  48עלי להגיע למרכז ל"טיפול במתדון" תוך  .1

 מועד זה לא אהיה זכאי לקבלת טיפול כלשהו.

 הר לי שבמידה ואשתמש בסמי רחוב עד הגעתי למרכז לא אתקבל לטיפול.הוב .2

רק רופא יקבע אם אני יכול לקבל טיפול  ביום הגיעי למרכז אעבור בדיקה אצל רופא המרכז. .3

 ומידע על אפשרויות הטיפול הנוספות. במתדון. במידה ולא אקבל הסברים

דשת בתוך חודשיים, הערכה תכלול אני מבין כי אם אתקבל לטיפול במתדון תעשה הערכה מחו .4

 בדיקות מעבדה והערכה רפואית.

 אני מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם צוות המרכז: . 5

 ד עם הגיעי וקבלת טיפול המתדון אחתום על חוזה טיפולי.ימ  א. 

 אני מתחייב להגיע לכל פגישה ו/או בדיקה שיקבעו לי.  ב.  

 החלוקה שיקבעו לי. אני מתחייב להגיע בזמן ובמועד  ג. 

 .בסמים אסורים בשטח המרכז ומחוצה לו ומסחר אני מתחייב להימנע משימוש ד.

 אני מתחייב שלא להפעיל אלימות פיזית ו/או מילולית בשטח המרכז   ה. 

 כלפי צוות המרכז ומטופלים אחרים.               
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 ך את יללא תשלום זה לא אוכל להמשעלי לשלם עבור תהליך הטיפול ביום השני לטיפול במרכז,  .6

 תהליך האבחון והטיפול.

מעניקה טיפול  (מתדוןלטיפול תרופתי ממושך )מרכז התכנית לטיפול בנפגעי סמים במרכז 

סוציאלי בהתאם להנחיות של המחלקה לטיפול בהתמכרויות, -במתדון, מלווה בטיפול פסיכו

 משרד הבריאות.

 

 חתימת המטופל:

 

 _  ת.ז______________ _______________אני_____________

 מאשר כי קראתי מסמך זה ומסכים לכל התנאים הרשומים כאן.

 חתימת המטופל: _____________ תאריך:_______________

 

 

 :רופא נרקולוג יחידתיחתימת 

 

 תאריך: ____________  רופא נרקולוגתפקיד:   שם:______________
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  בי" נספח 

 
 המיועד להכנת מנות מתדון במכשורטיפול 

 משאבת מתדון .1

מרפאה בדיקת דיוק מזיגת מתדון מהמשאבה באמצעות משקל    מנהלאחת לשבוע יבצע  .א

 . אחת לחודש תיעשה בדיקה בנוכחות רופא נרקולוג.דיגיטלי

 משקל דיגיטלי. ל גבימתדון ובדיקתו עמסוים של מזיגת מינון  באמצעותהבדיקה תתבצע  .ב

  עדו ביומן שיוקצה לכך.תוצאות הבדיקה יתו

לצורך שמירה על תקינות משאבת המתדון יש לבצע שטיפה בסיום כל בקבוק. השטיפה   .ג

 מילוי בקבוק במים והזרמתו דרך המשאבה. באמצעותתתבצע 

 

 פיפטור .2

תפעול ותחזוקת פיפטורים יהיו בכפוף להוראות היצרן המצורפות למכשירים. להלן תמצית  .א

 המוצגות ב: SCILOGEXשל חברת  MicroPette Plusהפיפטור ההוראות לתפעול ותחזוקת 

https://www.scilogex.com/micropette-plus-autoclavable-single-channel-variable-pipettors.html 

 תפעול הפיפיטור: .ב

 הגדרת נפח (1

נפח הנוזל הנמזג מוצג דרך החלונית על ידית האחיזה של הפיפטור. ניתן להגדיר את 

 (3י סיבוב לחצן המזיגה עם או נגד כיוון השעון. )ר' איור מס' הנפח על יד

 חיבור וניתוק פיה (2

לפני חיבור הפיה יש לוודא כי תושבת הפיה נקייה. יש לחבר את הפיה בלחיצה כנגד 

התושבת ולוודא חיבור בטוח ללא אפשרות לדליפת אוויר. החיבור נחשב בטוח כאשר 

 (4בת הפיה השחורה. )ר' איור מס' נוצרת טבעת אטימה בין הפיה לבין תוש

 (.5בכדי לנתק את הפיה, יש ללחוץ על כפתור חולץ הפיה )ר' איור מס' 

 טכניקת המזיגה (3

למזיגת מתדון יש להשתמש בטכניקת מזיגה ישירה בלבד. יש לוודא כי הפיה מחוברת 

 היטב לתושבת הפיה. יש ללחוץ על כפתור המזיגה באיטיות ובתנועה חלקה.

ק את הפיפטור ביד במצב אנכי בזמן השאיבה. יש לוודא כי הנוזל וכלי יש להחזי

 הקיבול הם נקיים וכי הפיפטור, הפיות ונוזל הם בטמפרטורה זהה. 

 (6Aיש ללחוץ את לחצן המזיגה לנקודת העצירה הראשונה )ר' איור  •

מ"מ ולשחרר את לחצן המזיגה  2-3יש לטבול את הפיה מתחת לפני הנוזל לעומק  •

ה חלקה. יש להוציא בזהירות את הפיה מהנוזל, תוך כדי נגיעה בקצה הכלי בתנוע
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 להסרת העודפים.

הנוזל נמזג ע"י לחיצה עדינה על לחצן המזיגה עד נקודת העצירה הראשונה )ר'  •

(. לאחר עצירה קצרה, יש להמשיך ללחוץ על לחצן המזיגה לנקודת 6Bאיור 

 (.6Cהעצירה השנייה )ר' איור 

(. במידת הצורך יש להחליף את 6Aלחצן המזיגה לגמרי, )ר' איור יש לשחרר את  •

 הפיה ולהמשיך במזיגה.

 אחסון הפיפטור (4

 כאשר לא בשימוש, יש לאחסן את הפיפטור במצב אנכי

 חקר ביצועים וכיול (5

 ISO 8655/Dinלפי תקן  Cמעלות  22כל פיפטור נבדק במפעל ומאושר בטמפרטורה 

12650. 

(, שממליצה Fmaxגיאה המקסימלית המאושרת )הטבלה הבאה מציגה את הש

למשתמשים לקבוע את מידות השגיאה משלהם. השגיאה המקסימלית של 

 .100%-המשתמשים לא אמורה לעבור את הסטייה המאושרת ביותר מ

 (Fmax) המקסימלית המאושרת שגיאהה הנפח הנומינלי

5 μl ±0.3 μl 

10 μl ±0.3 μl 

20 μl ±0.4 μl 

25 μl ±0.5 μl 

50 μl ±0.8 μl 

100 μl ±1.5 μl 

 בדיקת כיול: (6

 מעלות C ,±0.5מעלות  20-25יש לבצע שקילה בטמפרטורות 

 יש להימנע מרוחות בחדר

 יש לקבוע את נפח הבדיקה הרצוי •

 יש לחבר את הפיה למכשיר •

יש לבצע שטיפה מקדימה של הפיה במים מזוקקים )זמינים במרפאות שיניים(  •

 פעמים. 5פח הנבחר ע"י שאיבה ושפיכת הנ
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 יש לשאוב את המים המזוקקים, תוך כדי אחיזת המכשיר במצב אנכי •

יש למזוג את המים המזוקקים לכלי קיבול שמונח על המשקל המאופס, יש  •

פעמים לפחות תוך כדי רישום כל  5לרשום את התוצאה. יש לחזור על הפעולה 

י לחשב את הנפח, מ"ג. בכד 0.01תוצאה. השתמש במשקל עם  מידת הדיוק של 

 (.Cמעלות  20בטמפרטורה של  0.9982חלק את משקל המים לצפיפותם )

 ( ע"י השימוש במשוואה הבאה: Fיש לחשב את השגיאה ) •

F=|inaccuracy (µl)| + 2X imprecision (µl) 

Inaccuracy  - מידת אי התאמה בין הנפח הנומינלי לנפח הנמדד 

Imprecision  - אות בין מחזורי המדידהמידת אי התאמת התוצ 

יש להשוות את השגיאה שהתקבלה מהחישוב לשגיאת המשתמש המקסימלית.  •

במידה והשגיאה נמצאת בטווח המאושר, הפיפטור מוכן לשימוש. אחרת, בדוק 

 את דיוק המכשיר, ובמידת הצורך בצע כיול המכשיר.

 כיול המכשיר (7

 (.7ן המזיגה( )ר' איור יש למקם את כלי הכיול בחורי מנעול הכיול )מתחת ללחצ •

יש לסובב את מנעול הכיול נגד כיוון השעון כדי להוריד נפח ועם כיוון השעון כדי  •

 להגדילו.

 עד לקבלת התוצאות הנכונות. 5.1יש לחזור על חקר הביצועים מסעיף  •

 

 

  

  

 


