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לכבוד,
רוקחים ראשיים בקופות החולים

הנדון :הסדרת מרשם אלקטרוני לסמים מסוכנים בקופות החולים ובבתי המרקחת

משרד הבריאות פועל להמשך הרצף הטיפולי ובהסדרים שמטרתם להקל וליעל את השירות הרפואי והרוקחי בהתאם
להוראות החוק ושמירה על בריאות הציבור
להלן ההסדרה של מרשם אלקטרוני לסמים מסוכנים בהתאם לחוק החתימה האלקטרונית ,תקנות הסמים
המסוכנים חוק בריאות ממלכתי ונוהל 107
הסדרה זו מיועדת גם בעת ניפוק מרשם בבתי מרקחת פרטיים אשר אינם בהסדר עם קופה ויש להם גישה למאגר
המרשמים הדיגיטליים של הקופה .לאור התיקון לחבב"מ
נבקש להדגיש שהסדר זה תקף מיום פרסומו ,בתנאי שימולאו כלל התנאים המפורטים ,גם לאחר סיום מגפת הקורונה
בע"ה
הסדר זה אינו פוגע באפשרות של קיום מרשמים ידניים שיהיה בו המשך שימוש בעיקר בשחרור מטופלים מבתי
החולים ובעת ביקור בית של רופאים אצל מטופלים
.1
.2
.3
.4
.5
.6

הנחת היסוד היא – כאשר כתוב בתקנה  13תקנות הסמים "חתימת הרופא בכתב ידו " ,ניתן להמיר דרישה זו
לחתימה אלקטרונית של הרופא בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית ותקנותיה ונוהל .107
כאשר קיים מרשם אלקטרו ני אין לרשום בנוסף מרשם ידני ,כי אז ישנה כפילות מיותרת ואסורה
המרשם האלקטרוני הוא המרשם שעל פיו יבוצע הניפוק ,באותו האופן כאילו הוגש והוצג בפועל עד כה מרשם
ידני.
נדרש לבצע תיעוד ידני בפנקס הסמים המסוכנים על פי "תעתיק מרשם האלקטרוני"
"תעתיק המרשם האלקטרוני" מהווה האסמכתא למרשם אלקטרוני
התקנות דורשות " אסמכתא" .שהיא בפועל המרשם הידני– ,כעת האסמכתא היא "תעתיק המרשם
האלקטרוני" ,המרשם האלקטרוני מצוי במאגר המרשמים הזמין בבית המרקחת.
לצורך הניפוק לרבות ליקוט ותיעוד נדרש "תעתיק המרשם האלקטרוני" מודפס על דף  A4רגיל ולא נייר כימי
ואשר מהווה אסמכתא למרשם.
תעתיק המרשם האלקטרוני יכול להיות מודפס על ידי אחד מהגורמים הבאים :הרוקח בבית המרקחת
אשר ידפיס אותו ממאגר המרשמים של הקופה ,הרופא או המטופל עצמו מהאפליקציה של הקופה .קופות
החולים ידאגו להשלמת הפיתוח המיחשובי תוך  3חודשים
להלן הפרטים הנדרשים על גבי "תעתיק המרשם האלקטרוני " :
א .מספר המרשם בקליקס של הרופא (נדרש על מנת שיהיה שיוך של האסמכתא למרשם
עצמו)
ב .שם המטופל
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מספר תעודה מזהה של המטופל (ת.ז .או מס' דרכון)
גיל (במידה ומתחת לגיל )18
שם הרופא
מ.ר .של הרופא
תאריך המרשם
שם הסם המסוכן כולל חוזק
הוראות מינון יומיות
הכמות הכוללת שרשומה במרשם בספרות ובמילים
הסיבה לניפוק כמות מעל  10ימים  -במרשם האלקטרוני תופיע בענן
אבחנה מנומקת למינון יומי חריג  -במרשם האלקטרוני תופיע בענן
סיבה בעת מתן יותר ממרשם אחד לתקופה (לדוגמא – לצורך נסיעה לחו"ל)  -במרשם
האלקטרוני תופיע בענן

 .7הרוקח בבית המרקחת ישתמש ב"תעתיק המרשם האלקטרוני" לצורך הניפוק והתיעוד הידני הנדרש בפנקס
המרשמים הידני ובפנקס הסמים.
 . 8הרוקח בבית המרקחת יזהה את המטופל על פי כרטיס חבר בקופה או "קוד זיהוי חד פעמי" ותעודה מזהה בה
מופיעה תמונת המטופל.
 .9בעת ניפוק מרשם סמים באמצעות שליח – השליח יציג תעודה מזהה של המטופל או "קוד זיהוי חד פעמי"
של המטופל ותעודה מזהה של עצמו (תעודה מזהה – ת.ז ,.דרכון או רישיון נהיגה).
תיעוד פרטי השליח כמוגדר בתקנות ,יעשה על גב "תעתיק המרשם האלקטרוני".
" .10תעתיק המרשם האלקטרוני" יודפס על נייר לא מתכלה מכיוון שנדרש לשמירה כאסמכתא למשך  3שנים
ממועד הרישום האחרון בפנקס.
 .11תדפיס של מרשם אלקטרוני אינו מרשם אלא " העתק " המרשם בלבד ,שנועד לצורך ליקוט ואסמכתא לניפוק
לצורך רישום בספר הסמים הידני ,כל תדפיס של המרשם יכלול במקום בולט:
תדפיס והעתק של המרשם אלקטרוני אינו תקף כמרשם למימוש בבית מרקחת
 .12סוגיות הדורשות בירור והסדרה של קופות החולים
 .1יש לוודא כי בעת ניפוק חלקי של מרשם דיגיטלי לסם מסוכן ,ניתן לנפק רק את ההשלמה הנדרשת ולא כמות
מעבר.
 .2יש לוודא כי בעת ניפוק השלמת כמות של מרשם חלקי ,תוקף המרשם נשאר כתוקף המרשם המקורי
 .3במידה ונעשה ביטול ניפוק:
 האם המרשם זמין לניפוק מחדש?
 האם תוקף המרשם נשאר כתוקף המרשם המקורי?
 האם קיים תיעוד שהמרשם נופק ואז בוטל?
 אפשרות לרוקח לנמק מחשובית את הסיבה לביטול הניפוק
 .4בהתחשב בזה שעיקר השימוש לרעה זה דווקא בניפוקים ע"י שליח האם נכון להסתפק בהצגת תעודה מזהה של
המטופל בוואטסאפ ולא מקור או קוד זיהוי חד פעמי)
 .5יש לוודא כי קיימת אפשרות להצגת המרשם לאחר הניפוק (שליפה של המרשם ממאגר המרשמים) –
הכוונה בסעיף זה היא לראות את המרשם שרשם הרופא ולא את תיעוד הניפוק שנעשה על ידי הרוקח.
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 .6הקופות צריכות שיהיה תהליך מוסדר למניעת רישום כפול וחופף של סמים מסוכנים על ידי מספר רופאים
לאותו מטופל וכן על קופות החולים לוודא כי לא ניתנים במקביל מרשם אלקטרוני ומרשם נייר לאותו עניין
ולנקוט אמצעים שיבטיחו ,ככל שניתן ,כי מימוש מרשם נייר יבטל את תוקפו של מרשם אלקטרוני זהה שניתן,
אם ניתן ,ולהיפך מימוש מרשם אלקטרוני יביא לביטול תוקפו של מרשם ידני שהופק במקביל ,באמצעות מתן
התראה לרוקחים בבתי המרקחת שבהסדר או שלא בהסדר.
 .7האם בניפוק בבתי מרקחת פרטיים שלא בהסכם (מרשם פתוח) ,ניתן לראות את ההיסטוריה של ניפוקי הסמים
המסוכנים של המטופל? במידה וכן לאיזו תקופה?
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