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   להתארגנות  הבהרות -  תרופות וחדר מרקחת בבית  המטופל  פרטיות -( 4112 יולי) 131  נוהלהנדון: 
 

 :030לאור מספר פניות שקיבלנו להלן ריכוז הבהרות ליישום נוהל 
 

 הבהרה לצורך התארגנות נושא

ובעל  להשתמש בכל חומר אקוסטי שווה ערך העומד בדרישות: רחיץ ובהיר   תןני חומר אקוסטי-4נספח 
 שקיבל אישור יועץ אקוסטיקה 5תכונות הפחתת קול כמפורט בנספח מספר 

 חומרי הריהוט בבית המרקחת במפורט בתקנות ובאישור הרוקח המחוזי דלפק התרופות 3.4

 רוחב הדלפק, 
  4-מס'ו 1מס' נספחים 

ס"מ מהמצוין בנוהל ובהתאם לתקנות 04 -+/  שהוא דלפק  חבניתן לאשר רו
 הנגישות ועל פי כל דין וזאת על מנת לאפשר שירות למטופל בכיסא גלגלים

 לתקנות פתיחה וניהול בתי מרקחת  (0)30להתאים לתקנה  עמדת שירות לרוקח

שרת זאת, בבתי מרקחת קיימים, במקרים בהם תכנית בית המרקחת אינה מאפ מתחם הפרטיות
 מטעמים שירשמו, לאשר מרחק שונה ובלבד שלא יפחת  רשאי הרוקח המחוזי

 ס"מ. 04-מ
אין כל חובה להתקין כוורת מוצרים. הוספת כוורת נתונה לשיקולו של בעל בית  כוורת

 המרקחת
 31.14.4112שלב א: הדבקת פס הפרדה, שילוט, מתקני מספרים עד  זמן התארגנות

הרוקח המחוזי ,תאריך היעד להחלפתן  דיי-לכוורות בעבר ע *מקום בו אושרו כבר
 .31.15.4116 יום הוא לא יאוחר מ 030לדגם המפורט בנוהל 

בכתב לרוקח המחוזי על כך ניתן להשאיר כוורת כזו ריקה מכל מוצר לאחר הודעה 
 .כדי להימנע מפירוקה
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  ת המרקחת כפי שמפורטים בנוהל.את הדרישות לנושא פרטיות המטופל בבי בא להבהירחוזר זה 

נושא הפרטיות של המטופל הינם נדבך חשוב בפעילות הרוקח המוגדר כמטפל, בשירות הרוקחי בבתי המרקחת 
ומעוגנים בהוראות החוק. נבקשכם להקפיד על עמידה בהוראות החוק והנוהל. נושא זה ייבדק  בביקורות שוטפות 

 של הרוקחים המחוזיים.  

 .30/05/5403בחינת הנוהל ב ל הבא תאריךה

 

 

 

 

 ב ב ר כ ה,                                                                                                                                                            
 
 
 

 ד"ר איל שורצברג                                                                                                                                                        
 מנהל אגף הרוקחות                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 

 משרד הבריאות ל"מנכפרופ' ארנון אפק,           העתק:
 משרד הבריאות ל"מנכלב,                  משנה ל בעזד"ר              
 משרד הבריאות לוקסנבורג, ראש מינהל טכנולוגיות רפואיות, אסנתד"ר              
 משרד הבריאות ראש מינהל רפואה )בפועל(,          ד"ר ורד עזרא,                 
 אקסלרוד,   מנהלת המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה, ירושלים  עפרהד"ר              
 משרד הבריאות ,           סגן מנהל אגף הרוקחות,אלי מרוםמגר'              
 משרד הבריאותהלשכה המשפטית         עו"ד נילי דיקמן,            
 רוקחת מחוזית ת"א        מגר' דליה כהן,            

 ,       ירושלים, מרכז, חיפה, צפון, דרוםרוקחים מחוזיים
 בתי החוליםבובקופות חולים רוקחים ראשים            

 
 
 
 
 


