היחידה לקנביס רפואי (יק"ר )

רישיונות לשימוש בקנביס למטרות רפואיות
הוראות מנהל ( - )7מרץ 2020
15.3.2020

עיסוק בתחום הקנביס לשימוש רפואי בתקופת המאמץ הלאומי למניעת התפשטות נגיף הקורונה

בתקופה רגישה זו אנו דואגים בראש ובראשונה לבריאות ולשלום הציבור ולשם כך ננקטות פעולות מרובות למניעת
התפשטות נגיף הקורונה .הוראות משרד הבריאות המתעדכנות מפורטות באתר המשרד בכתובת:
.https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/

להלן ההנחיות הנוגעות לעיסוק בתחום הקנביס לשימוש רפואי כל עוד לא יינתנו הנחיות חדשות .על מנת לשמור על רצף
תפעולי להמשך אספקה של מוצרי קנביס למטופלים המחזיקים ברישיונות תקפים יש לפעול עפ"י העקרונות הבאים:
 .1באתרי העיסוק המהווים חלק מ שרשרת הייצור והאספקה של מוצרי קנביס רפואי (בדומה לתעשיית הציוד הרפואי
והתרופות) – אין צורך לצמצם נוכחות עובדים (ולמעט עובדים שניתן להעבירם לעבודה מהבית) .כבכל עת ,יש
לצמצם כניסת צדדים שלישיים לאתרי העיסוק ולפעול בתקופה זו במדיניות מחמירה יותר מהרגיל בעניין .כך אין
לאפשר כניסת צדדים שלישיים שכניסתם אינה נדרשת וחיונית לצורך ההתנהלות השוטפת ותפעול האתר.
 .2באתרי העיסוק יש להתאים ככל האפשר את שיטות העבודה והפעולה במקום לכללי הזהירות והמיגון שפורסמו
ובכלל זה מרחק גדול ככל האפשר בין עובדים ,הגבלת סך עובדים באתר בכל זמן נתון ,אוורור ושמירה מוקפדת
במיוחד על כללי היגיינה אישית גם שלא באזורים הסטריליים.
 .3ניתן להמשיך ולספק את מוצרי קנביס למטופלים בבתי המרקחת או במשלוח מבתי המרקחת אל בית המטופל.
בכל הנוגע לאספקה של מוצרי קנביס בשינוע אל בית המטופל יש לפעול בשינויים המחויבים בהתאם להנחיות
שהוציא אגף הרוקחות" :אספקת תכשירים מבית מרקחת לבית המטופל  -הבהרה לאור המצאות מטופלים
בבידוד ומניעת הדבקות בקורונה".
 .4לאור הנחיות משרד הבריאות לצמצום חשיפת אוכלוסיות רגישות ובהתאם צמצום מספר המגיעים לבתי
חולים ,האספקה הישירה של מוצרי קנביס למטופלים המחזיקים ברישיונות תקפים לקבלת המוצרים
במסגרת "ההסדרה הישנה" (כמפורט בהוראת המנהל ( )6שפורסמה ביום  ,)10.3.2020בנקודות החלוקה
שבבתי החולים" :אברבנאל"" ,זיו" ,ו"הדסה" – תופסק החל מיום  .17.3.20אספקה ישירה בדרך של שינוע
לבית המטופלים תימשך כסדרה וכאמור בסעיף  3לעיל.
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 .5יש להודיע למטופלים אשר הגיעו בחודש החולף לקבלת אספקה בנקודות האמורות ,על הפסקת האספקה
במקומות אלו והאפשרות לקבלת האספקה בשינוע לבית ,או לבחירתם בבתי מרקחת במסגרת האסדרה
החדשה (ככל שבידם רישיון מתאים).
יש להבהיר למטופלים כי חל איסור מוחלט להשתמש באותו החודש במקביל בשני הרישיונות לצורך קבלת
מוצרי קנביס ,במינון החורג מהמינון המרבי שנקבע ברישיון אחד מתוך השניים.
 .6מעבר לאמור  -יש להמשיך בנוהלי העבודה המקובלים ,ובכל הנוגע לנושאים אחרים (כגון :הארכת תוקף רישיונות
עיסוק ,אישור עובדים חיוניים ,שאלות וכו') אנו ערוכים למציאת פתרונות נקודתיים ופרטניים במידת הצורך.

בברכת בריאות שלמה,
מגר' יובל לנדשפט,
מנהל האגף לפיקוח והסדרת מערך הקנביס הרפואי
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