
 

  

 עמדת ההסתדרות הרפואית בישראל בדבר

 תקנות הרוקחים )מתן מרשם בידי רוקח בעל הרשאה אישית(, התשע"ג-3102

 

 כללי -י "עמדת הר

להפקיע , הרווחה והבריאות מבקשות לשנות סדרי עולם, התקנות המובאות לאישור ועדת העבודה: נאמר זאת מיד
 תקנות –אנו מתריעים  .ף ולהפריט אותו לידי מי שאינם רופאיםמידי הרופאים את חובתם לטיפול רפואי נאות ורצי

באופן  בפרטיות החוליםויפגעו  ,יבטיחות ויעילות הטיפול הרפואיצרו מצב המסכן את י, פגעו בבריאות הציבוראלה י
 . בלתי מתקבל על הדעת

ידי רופא כחלק מהליך -דוגלת בכך שמרשם יירשם ויינתן אך ורק על( י"הר)ההסתדרות הרפואית בישראל , ככלל
לא ניתן למצוא תחליף להכשרתו ארוכת השנים של הרופא וליכולותיו  .הטיפול ולאחר תום שלב הבירור והאבחון

מתן תרופות , יתרה מכך .למי שאינם בעלי ידע רפואי מקיף שעות 01בוודאי שלא בדמות הכשרה בת , הרפואיות
התקנות המובאות לאישור . מעקב רפואי של הרופא המטפל תהליך הדורש, הינו תהליך מורכב שיש בו סיכוןמרשם 

 . הוועדה מפרות עקרונות אלה במידה שיש בה כדי לפגוע בחולים

חמור לא  .ידי מי שאינם רופאים-עלהמשך מאות תרופות הרשאה לרשום ת באמצעותקנות אלה פורצות את הסכר 
ומסמיכות אותם לבצע בדיקות רפואיות טרם מתן תרופת , תקנות אלה הופכות את הרוקחים למטפלים, פחות

 .זהו שינוי חריג ומשמעותי של מקצוע הרפואה. מרשם

ומבלי בחינה , ללא כל דיון מעמיק ורציני 3100פקודת הרוקחים תוקנה במסגרת חוק ההסדרים בשנת , ויוזכר
רות באופן ישיר את סות הוועדהשמובאות לאישור  י סבורה כי התקנות"הר .יסודית של חוקיות וחוקתיות התיקון

התקנות אינן , מעבר לכך .אינן עומדות במבחני מידתיות וסבירותאף ו ,פקודת הרופאים ואת חוק זכויות החולה
על , לפיכך .על מתן תרופות המרשם ובקרה כגון פרטיות החולים ופיקוח, נותנות מענה לסוגיות עקרוניות רבות

  .דחות על הסף תקנות אלההוועדה ל

 הטמונות בתקנות המובאות לאישור הוועדה בעיותה
 

 יוכל לגשת לרוקח ולבקש  חולה כרוני, על פי התקנות :רוקח למטפלוהפיכת ה ניתוק הרופא מהרצף הטיפולי
, באופן דומה. זאת מבלי שהרופא המטפל יידע זאת מראש וללא כל הוראות ספציפיות של הרופא, מרשם המשכי

אשר איננו בעל  ,על סמך בירור ואבחנה של הרוקח מרשם רופתתלקבל  ,וקשישקטין לרבות , מטופלכל יוכל 
או רופא  הוראות אלה עשויות להביא למצב שבו הרופא המטפל. לערוך אבחנה רפואית יסיון מתאימיםהכשרה ונ
איננו מודע בזמן לטיפול התרופתי ואיננו יכול לעצור זאת במקרה וישנו צורך רפואי לעצור את מתן  המשפחה

פל ויכול להתאים לו את רק הרופא המטפל מכיר את הרקע הרפואי של המטו –ויודגש  .התרופה או לשנותה
משנה  ולכן התנאי לפיו הרופא יכול לשלול את מתן מרשם הרוקח מראש איננו ישים .הטיפול הרפואי המיטבי

  .כלל את המצב המתואר לעיל
לפי סעיף ; מנותק לגמרי מהטיפול הניתן למטופל קנות אף יוצרות מצב בו הרופא עשויהתהרי ש, אם בכך לא די

 הדיווח יגיע מי לידינו יתקע כי אכן . יישלח בכתב או באופן אלקטרוני לרופאהדיווח המאוחר על מתן המרשם , 7
 
 



 

  

  ?ל הרופא המטפלא -בכלל או  –בזמן 
למצבים  חון והתאמת תרופת מרשם ראשוניתמטפל אשר אמון גם על האבהתקנות הופכות את הרוקח , כמו כן

ראה זו משנה סדרי עולם ומפקיעה מידי הו, למעשה .שעות בלבד 06וזאת לאחר הכשרה של , רפואיים רבים
המחקר של לפי  גםכי , מן הראוי לציין. האחריות על הטיפול הרפואי במדינת ישראל חלק מהותי מן הרופאים

 ,לא ניתן לדעת כיצד הוראות אלה ישפיעו על מודל התמרוץ של הרוקחים ,כנסתמרכז המידע והמחקר של ה
בדבר הקדשת הזמן של הרוקחים  כן מעלה המחקר ספק. מים וגם המוכרים של תרופת המרשםשיהיו גם הרוש

ת בדמות ממכר של תוספי תזונה ותרופות ת בית המרקחולעומת שירות אחר הניתן ללקוח" טיפול הרפואי"ל
בו מטופל עשוי לקבל טיפול ראשוני או , מסוכןתקדימי והתקנות יוצרות מצב , הנה כי כן .אחרות שאינן במרשם

    .המשכי מבלי שרופאו המטופל יהיה בכלל בתמונה

   

 התקנות כוללות שתי תוספות : בזמן אמת ח רפואימתן סמכות רחבה ובלתי סבירה למתן תרופות רבות ללא פיקו
תוספת הראשונה כוללת תכשירים המסווגים לפי קבוצות ה. ובהן רשימות של תרופות או קבוצות של תרופות

תרופות קבוצות זוהי רשימה רחבה ביותר של . בתור מרשמי המשך טיפוליות ואשר יינתנו לחולים כרוניים
, תרופות גינקולוגיות ,מניעת קרישת דם ,כגון תרופות ליתר לחץ דם, ם רפואייםטיפול במגוון מצבישם הניתנות ל

תרופות אלה ניתנות במצבים רפואיים רגישים המחייבים מעקב רפואי רציף  .ב"וכיו פסיכוטיות-אנטיתרופות 
ם לעתי, היעדר בקרה רפואית כאמור עשויה להסתיים בלא פחות מפגיעה פיזית קשה. ותמידי של הרופא המטפל
  .  לא פחות. עד כדי מצבים מסכני חיים

בכל קבוצה כזאת ניתן לכלול הרי ש, היות ומדובר בקבוצות טיפוליות ולא בתכשירים מסוימים :חשוב להדגיש
כל תרופה , כמו כן! לתת למטופל כרוני יהא רשאי תרופות שרוקח )!(ובמצטבר מדובר במאות, עשרות תרופות

כאן המקום  .מטופל ללא כל אישור של רופא מראשקבוצה זו תוכל להינתן לחדשה היוצאת לשווקים ונכללת ב
   .רקחת הפרטייםעל עבודת הרוקחים ועל בתי המובקרה להדגיש כי אין בתקנות מנגנוני פיקוח 

 

 על הרוקח לברר עם המטופל את מצבו הרפואי ולעבור על בדיקות , על פי התקנות :פגיעה בפרטיות המטופלים
חשיפת הרוקח לבדיקות אלה ושיחה עם המטופל ((. ג)0סעיף )שתן צואה ותרביות , כגון בדיקות דם, עדכניות

דא . אותיהן מצריכות סביבה אינטימית שיש בה כדי לשמור באופן מוחלט על פרטיותו של החולהאודות תוצ
בירור רפואי שבו נחשפים , לעמדתנו ".בעמדה או בחדר"מציעות שהבירור ייעשה שהתקנות הנוכחיות , עקא

פרטים רפואיים חסויים של המטופל לאוזני רוקחים או באי בית המרקחת הבאים הממתינים בתור פוגע בזכותו 
 . של החולה לפרטיות

 חודשים מיום שהסתיימה  0מרשם רוקח יינתן לתקופה של עד , על פי התקנות: התקופה למתן מרשם אורך
, חודשים 3-רשם מרופאו ללקבל מעשוי מטופל , לפי הוראה זו .תקופת המרשם האחרון שנתן הרופא למטופלו

חודשים מבלי  9רופתי במשך כך שלמעשה יקבל טיפול ת, חודשים 0ולאחר מכן לקבל מרשם המשך מרוקח לעוד 
מעביר מסר מטעה לחולה כאילו ניתן לקבל טיפול תרופתי לאורך זמן  מצב זה. ידי הרופא המטפל-על להיבדק
במצבו הרפואי המצריכים שינוי  זאת למרות שלא תמיד החולה יכול לחוש בשינויים, עבור בדיקה רפואיתמבלי ל

 .של הטיפול התרופתי

 קצרה  שנים בלבד אשר עבר הכשרה 5ל ניסיון של רוקח בע, על פי התקנות: תנאי הסף לקבלת הרשאה אישית
התמחות , כיצד הכשרה קצרה מעין זאת מחליפה שנים רבות של לימודי רפואה. יוכל להנפיק מרשם רוקח כאמור

 ? וניסיון בפרקטיקה הרפואית

 
 .הציבוראות ובכך להגן על ברי לדחות את התקנותרי הכנסת י קוראת לחב"הר, האמור לעיללאור  


