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 י"א באייר, התש"פ
 2020מאי  05

209691220 
 לכבוד

 , קופו"חמנהלים רפואיים
 

 שלום רב,
 
 

 כיבוד העתק מרשמי מרכזים אקוטיים לטיפול בנפגעי תקיפה מיניתהנדון : 
 האקוטיים במרכזים מינית תקיפה ות/בנפגעי לטיפול הנחיותסימוכין: מכתבה של עו"ס ד"ר זהר סהר בנושא 

 

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה בישראל ובעולם, ננקטים בנושא צעדי מנע הבאים לידי ביטוי בהנחיות הממשלה 

להימנע ככל הניתן מיציאה מהבית. לצעדים אלו, ולמכלול האתגרים המשמעותיים העומדים כעת לפתחם של 

 משמעויות נרחבות. סקים בתחוםהמנהלים במערכת הבריאות ולעו

 לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית.גם בין יתר הנושאים אשר נדרשים למענה דחוף גם בימים אלו ניצב המענה 

אפשרות למענה מרחוק באמצעות ה הוסדרהוהחשיבות במתן המענה מהיר, לאור הצורך בהפחתת החשיפה, 
 (וולפסון, בני ציון, הדסה עין כרם, סורוקה ופוריה)שאושרו לכך  אקוטיים לטיפול בנפגעיםהמרכזים חמשת ה

" האקוטיים במרכזים מינית תקיפה ות/בנפגעי לטיפול הנחיותבקישור הבא "רצ"ב 
020.pdfassault_28042-https://govextra.gov.il/media/17183/sexual. 

הרגיל במרכזים אלו, מקבלים המטופלים טיפול ראשוני הכולל תרופות למניעת הידבקות הטיפול ממערך כחלק 

 מניעת הריון, צהבת, טיפול נגד דיכאון ועוד. HIVבנגיף 

ורק במקרים חריגים בהם לא תתאפשר בדיקה פיזית הגם שמדובר בהיקף מצומצם של מבוטחים ומבוטחות, 

בקבלת  )העשוי להיות בלתי הפיך( על מנת למנוע שיהויבאישור רופא המרכז, ו, מרשם מקורי וקבלת במרכז

כל עוד מצוין על , בהעתק מרשםבמקרים בהם מדובר  גםד מרשמים אלו, ובילכנא וודאו הערכות הקופה הטיפול, 

מת הרופא וחותמת( )לוגו וחתי גבי המרשם כי מדובר במרשם של "מרכז אקוטי לטיפול בנפגעי פגיעה מינית"

  ובהשתתפות העצמית הרגילה של המטופל/ת, כמפורט בנספח א'.

 

 נדון.להמיידית היערכותכם נא 

 בברכה,

 דינה צ'רנו    
  גביה ושב"ןזכאויות בכיר מנהלת תחום 

 אגף לפיקוח ובקרה על קופו"ח ושב"ןה       

 

 העתק: מפורט מטה
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 נספח א': פירוט שלבי הליך הניפוק
 

בין המרכז  מפגש רפואי מרחוק/טלפוני קיום בהם רופא המרכז האקוטי אישר   חריגים ביותרים במקר
 : הרופא החליט על טיפול תרופתילנפגע/ת, היה ו

  
מרשמים, בכפוף לקבלת הסכמה כתובה של המטופל לשימוש באמצעי בלתי ההעתק יועבר למטופל/ת  .1

 (. וטייםדוגמה לנוסח הועברה לנוהל למרכזים האקמאובטח )
 פקס, דוא"ל או בוואטסאפמגוון אמצעים דיגיטאליים כדוגמת אפשר להעביר ב .2
שמכבד את בהסדר יפנה עם העתק המרשם לבית מרקחת של הקופה או לבית מרקחת פרטי  ת/המטופל .3

 מרשמי הקופה בהשתתפות העצמית הרגילה.  
 בית המרקחת יכבד העתק מרשם בהשתתפות עצמית רגילה למטופל, בכפוף ל .4

  .חתימת המטופל שלא ישתמש שוב בהעתק מרשם .א
חתימת המטופל על הניפוק הזה יסומן במערכת הממוחשבת של הקופה, כדי למנוע ניפוק חוזר ) .ב

ניפוק בבית ייתכן כשל בעדכון הממוחשב או פער בין העדכון לבין ההתחייבות נדרשת מכיוון ו
 מרקחת אחר(.

 המטופל לוקח בעצמו את התרופות מבית המרקחת.  .5
התשלום יהיה בהתאם לנהוג ומאושר לקופה,  –המטופל/ת מבקש להעביר לו באמצעות שליח אם  .א

ונדרש שהקופה תכבד את העתק המרשם שנשלח באמצעים האלה, כמרשם דיגיטלי של הקופה.  
פות יעבירו ביניהן בזמן אמת , את המרשמים באמצעים אין מניעה כמובן, שבית החולים והקו

ככל שקיימים/יפותחו, והקופה תקים מרשם דיגיטאלי על שם הרופא  -דיגיטאליים מאובטחים 
  החתום על מרשם המרכז האקוטי. 

 במקביל, לבקרה :  .6
 המרשם המקורי יישמר בבית החולים במרכז האקוטי. .א
 בית המרקחת המנפק: .ב

i. י במערכת הקופהיסמן באופן דיגיטאל.  
ii.  .ישמור את התחייבויות המטופלים החתומות, ויעביר לרוקח האחראי בקופה 

 הקופה תפנה בהמשך למרכז האקוטי הספציפי לקבל המרשם המקורי.    .ג
 
 
 
 

 העתק:
 ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה

 על קופו"ח ושב"ןפיקוח רו"ח ליאור ברק, סגן מנהל אגף ל
 גף לרפואה קהילתית, חטיבת הרפואהד"ר הדר אלעד, ראש הא

 מנהל מחלקה לשחפת ואיידס, שרותי בריאות הציבור –ד"ר דניאל שם טוב 
 ד"ר איריס לייטרסדורף, מנהלת המחלקה לבקרה על קופות החולים, אגף לרפואה קהילתית

 מג'ר הדס רותם, ראש אגף רוקחות 
 מג'ר אלי מרום, סגן ראש אגף רוקחות 

 כה המשפטית, הלשטל נשריעו"ד 
 מנהלי כספים, קופו"ח
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