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 אגף רפואה

 ' תמוז, תשע"זג  

י,  27    2017יונ

 אל:

 רשימת תפוצה

 

 

ן:   .הוראת שעה – תרופות במד"אוהחזקת אחסון הנדו

 

 

 כללי: .1

 -במד"א נעשה שימוש תדיר במגוון תרופות שאינן מוגדרות כ EMS -במערך ה

OTC  וע"י כוננים ברמת  .ALSבניידות לטיפול נמרץ, במסוקים, 

 

 מטרות ההוראה: .2

 .תרופות במד"א החזקתלקבוע סטנדרטים אחידים ל .א

 .לבעלי הרשאה בלבדלתרופות להגביל את הגישה  .ב

 מלאי התרופות.אחר סדורה בקרה  וודא עריכתל .ג

 מערך ההדרכה.ע"י ביה"ס לפאראמדיקים ובהחזקה תרופות האסורות להגדיר  .ד

 .ודורמיקום קטאמין ותהתרופ לקבוע נוהל חדש להחזקת .ה

בהנחיית הליך השמדת תרופות שתוקפן פג או שהוצאו משימוש להסדיר את  .ו

 אגף הרפואה.

 

 :פעילות שגרה .3

 ע"י מח' אפסנאות בלבד.תנופקנה תרופות במד"א  .א

ינופקו ע"י מח' אפסנאות .ב במסירה אישית לפאראמדיק בעל  סמים מסוכנים 

ון רכש ו ול בכפוף ,ס"מ החזקתרישי "רכש  הוראת שעההמופיעות בת הנחי

וני  1והחזקת סמים מסוכנים במד"א" מתאריך   .2017בי

 



 אגף רפואה 

  מס': חוזר חוזרים והוראות שעה

 27.06.2017 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

 עמודים 6 מתוך 2 עמוד מס' .חזקת תרופות במד"אאחסון והשם החוזר: 

 

/או ותרופות עם פאראמדיק אחראי מחלקת אפסנאות תתאם מועד אספקת ציוד .ג

את הציוד במסירה אישית ותמסור לו  מי שמונה לתפקיד ע"י מנהל המרחב.

 והתרופות. 

אם ע"י נציג מח' אפסנאות או אם חל איסור מוחלט על השארת ציוד ותרופות  .ד

 ע"י המקבל מחוץ למחסן המוגדר לכך.

, יבצע חלוקת  או מי שמונה לתפקיד ע"י מנהל המרחב פאראמדיק אחראי .ה

 זים במרחב."התרופות במסירה אישית לכל פאראמדיק אחראי בכל אחד מהנה

. .ו  פאראמדיק אחראי בנה"ז יאחסן את מלאי התרופות במחסן הנט"ן

יזווד את ארון השלמת התרופות במלאי תרופות  .ז פאראמדיק אחראי בנה"ז 

 הממוצעת לנט"ן.בהתאם לצריכה שיספיק לעד שלושה ימי עבודה 

יעודי לכל תרופה  -ים, קרי נפרד יםבתאתוחזקנה ארון תוך ההתרופות ב .ח תא י

 .רשם שם התרופה בכתב ברור ובולטיתא יע"ג המשלה, כאשר 

, והגישה למפתח באחריות פאראמדיק אחראי לוודא כי ארון התרופות נעול .ט

  .הפאראמדיקים בנה"ז( –הארון ניתנת למורשים בלבד )קרי 

ידת לטיפול נמרץ או  .י מפתח ארון התרופות יימצא בצרור המפתחות של כל ני

יעודית לכך.  לחילופין בכספת י

מצאו בחדר שהגישה אליו תוגבל יארונות הציוד והתרופות יככל הניתן  .יא

יטה בטוחה או כל ש קודן/ כרטיס איש צוות מורשההדלת בבאמצעות נעילת 

 .אחרת

י .יב יהיה מצולם מצאו ארונות השלמת הציוד והתרופות יככל הניתן המקום בו 

 מעגל סגור.טלוויזיה בע"י מצלמת  24/7

ברשותו של נהג הנט"ן או הפאראמדיק יימצא צרור המפתחות של הנט"ן הפעיל  .יג

 במשמרת.

 אליה תוגבל יישמרו בכספת שהגישה והתאר"ן י"ם הלא פעיליםמפתחות הנטנ .יד

 רק לנהגי הנט"ן/פאראמדיקים/מורשים אחרים לפי החלטת מנהל המרחב.

יית הנט"ן הפעיל בתחנה/מקום  .טו באחריות פאראמדיק המשמרת לוודא כי בעת חנ

 יהיה הנט"ן נעול. /אחרהאירוע/יעד הפינוי
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 27.06.2017 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

 עמודים 6 מתוך 3 עמוד מס' .חזקת תרופות במד"אאחסון והשם החוזר: 

 

באחריות פאראמדיק המשמרת לוודא כי כלל הנטני"ם הלא פעילים והתאר"ן  .טז

ו נעולים.  החונים בתחנה יהי

ז  .בנוכחות פאראמדיק המשמרתתיעשה בדיקת נט"ן בתחילת ובמהלך המשמרת  .י

 . פאראמדיק המשמרתתתבצע ע"י  /כספתהשלמת תרופות מארון ההשלמות .יח

לאיש צוות שאינו פאראמדיק פעיל עצמאית לאפשר גישה חל איסור מוחלט  .יט

 .ארון השלמה/כספתבמחסן הנט"ן/תרופות ב)עובד/מתנדב( לבמד"א

תאר"ן הינה באחריות פאראמדיק אחראי או המצוי ב ALSציוד בדיקת  .כ

  שאושר לכך ע"י מנהל המרחב. אחר פאראמדיק

 

 במערך הכוננים: וציוד חזקת תרופותה .4

 סופקו לו ע"י מד"א.כונן יחזיק בערכה שברשותו ציוד ותרופות שפאראמדיק  .א

וד ול .ב  תרופות ברות תוקף בערכתו.המצאות באחריות הכונן לדאוג לתקינות הצי

וד ותרופות החלפה .ג בשל פגות תוקף או אי תקינות, יתבצעו מול  של צי

 . /מי שמונה לתפקיד ע"י מנהל המרחבהפאראמדיק האחראי

וד ותרופות יבצע השלמתו בעת חבירה עם  .ד ככלל כונן שעשה שימוש בצי

יקפיד להעביר דיווח מפורט באשר למצבו הרפואי של  הנט"ן/אמבולנס. הכונן 

וכן ותגובת המטופל  טיפול אותו הגיש לרבות הטיפול התרופתימה ה המטופל 

 . לטיפול

, ימסור את או דורמיקוםו בקטאמיןבמידה ועשה הכונן במהלך הטיפול שימוש  .ה

תנאי  היהוו זו הפעולביצוע . הפאראמדיק של הנט"ןהפלאקון/אמפולה לידי 

 .לניפוק מחודש של התרופות הללו

 מורשים. בלתיכולתה לבאחריות הכונן למנוע גישה לערכה ות .ו

 

 שימוש בתרופות לצרכי לימוד והכשרה: .5

)לא ברקמה  לצורך לימוד והכשרת צוותים רפואיים נעשית סימולציית שימוש .א

ונות. חיה(  בתרופות מגו

התרופות האסורות בשימוש לצרכי סימולציה הן: קטאמין, הלידול, דורמיקום,  .ב

 טראמדקס, אטומידאט.
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 27.06.2017 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

 עמודים 6 מתוך 4 עמוד מס' .חזקת תרופות במד"אאחסון והשם החוזר: 

 

ביה"ס לפאראמדיקים ומח' ההדרכה, רשאים להחזיק מלאי של  .ג

אמפולות/פלאקונים/בקבוקונים ריקים מנוזל התרופות המוזכרות בסעיף הקודם 

 . לצורך הדגמה

בתרופות לצרכי סימולציה ייעשה בפיקוח של פאראמדיק השימוש  .ד

 /סופרווייזר ומי שקיבל לכך היתר מטעם אגף הרפואה.מדריך/מתרגל/חונך

ות באתרים השונים בהם מתבצעים קורסים/הכשרות המשך התרופמלאי  .ה

, ישמר באופן שלא יאפשר גישה לבלתי מורשים.    והדרכות למיניהן

י ציוד לשימוש שוטף או בסמוך ציוד הדרכה בדגש על תרופות  .ו לא יוחזק במחסנ

 להם.

 

 :ודורמיקום קטאמין החזקת התרופות .6

במדינת ישראל בפקודת הסמים  ותרשומ ודורמיקום אינן קטאמין התרופות .א

 המסוכנים.

א על שינוי המדיניות הוחלט במד" ,הללו התרופותהשפעת נוכח  ,יחד עם זאת .ב

: בהחזקתן  כפי שיתואר להלן

בעלת סוגר  ALS-בתאי הנטני"ם למעט בערכת ה נהלא תימצא ותהתרופ .1.ב

ין בדו"ח בדיקת הרכב .טחון ממוספריב ע"י  מס' סוגר הביטחון יצו

 .פאראמדיק אחראי

 .תרופותתהיה בתיק ה ן פעיל במשמרת/משימה החזקת התרופותבנט" .2.ב

ידאג פאראמדיק המשמרת לשאיבת יתרת  .3.ב בתום השימוש בתרופות הללו 

 נוזל התרופה וסילוקו טרם השלכת פלאקון/אמפולה למיכל האשפה.

 .בנט"ן מיקוםרוהדו מלאי הקטאמיןירשם משמרת/משימה  דו"ח בדיקתב .4.ב

של  שלמות סוגר הביטחון הממוספרבדו"ח בדיקת משמרת/משימה תיבדק  .5.ב

 לרשום בדו"ח המשמרת/משימה הקודמת. והתאמת המספר ALSערכת 

ין בדו"ח  .6.ב בעת היעדרות סוגר ביטחון, פגם בסוגר, מספר סוגר שונה מהמצו

ימצאות ותקינות כלל הציוד והתרופות הל מיידית הקודם, דורשת בדיקה

ןALSבערכת  יושם דגש על התאמת מלאי הדורמיקום והקטאמי לתקן  . 

ווח מיידי לפאראמדיק האחראי.   הערכה. יש להעביר די
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 עמודים 6 מתוך 5 עמוד מס' .חזקת תרופות במד"אאחסון והשם החוזר: 

 

נוספים  נטני"םהפעלת או ל בנט"ן הפעיל להשלמה ודורמיקום קטאמיןמלאי  .7.ב

 יוחזק בערכות בכספת המשנה המיועדת להחזקת סמים מסוכנים.

ן .8.ב להשלמה לנט"ן הפעיל או להפעלת נט"ן  ודורמיקום כל הוצאה של קטאמי

וכל החזרה  ודורמיקום מעקב הוצאה/החזרת קטאמיןתתועד בדף  ,נוסף, 

 .2ו  1ים מס' נספח -לכספת משנה

 

 הטיפול בתרופות שפג תוקפן/יצאו משימוש: .7

רופות פגות תוקף או שיצאו משימוש בהנחיית אגף הרפואה יימסרו באופן ת .א

זה ע"י מנהל המרחב/מנהל  אישי ע"י פאראמדיק אחראי/מי שמונה לתפקיד 

 יחידה לידי נציג מח' אפסנאות בעת אספקת הציוד השוטף.  

יבוצע רישום נפרד בנוגע לכמות התרופות שנמסרו לידי נציג מח' האפסנאות  .ב

, הלידול, דורמיקום, טראמדקס, אטומידאט. לגבי התרו  פות הבאות: קטאמין

נציג מח' אפסנאות יספור בנוכחות המוסר את הכמות של תרופות אלו ויאשר  .ג

.  קבלתן בחתימתו

מח' אפסנאות תעביר לביה"ס לפאראמדיקים ומח' ההדרכה תרופות שאושרו  .ד

 לצרכי לימוד והכשרה ע"י אגף הרפואה. 

שמדת יתרת מלאי תרופות פגות התוקף ותרופות שלא מח' אפסנאות תפעל לה .ה

אושרו לשימוש בביה"ס לפאראמדיקים ומח' הדרכה ע"י חברה שאושרה 

 לכך.

 

 :ורישום בקרהפיקוח,  .8

 מלאי התרופות ינוהל ע"י הפאראמדיק האחראי תוך עריכת רישום כנדרש. .א

תהיה בהלימה לצריכה הממוצעת לכל  במחסן הנה"ז נהכמות התרופות שתוחזק .ב

 תרופה בין תקופות האספקה.

ן  .ג הפאראמדיק האחראי יפקח אחר מלאי הסמים המסוכנים, הקטאמי

 והדורמיקום תוך בחינת הלימה בין הצריכה לשימוש.

ינהל מעקב מסודר אחר מועד פגות תוקף התרופות. .ד  הפאראמדיק האחראי 
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 עמודים 6 מתוך 6 עמוד מס' .חזקת תרופות במד"אאחסון והשם החוזר: 

 

י .ה אחסן תרופות שתוקפן פג, במחסן הנט"ן בתא/ארון פאראמדיק אחראי 

. ע"ג התא/ארון יהיה רחוק ככל הניתן מציוד השגרהו ייעודיים שיוקצו לכך

 לא לשימוש".-"תרופות פגות תוקף רשום באופן ברור ובולט 

 בתחילת כל חודש. ALS -לבדוק את כלל ערכות הפאראמדיק אחראי באחריות  .ו

יוודא  .ז בנטני"ם/תאר"ן  ALSכלל ערכות ל הצמדת סוגר ביטחוןבתום הבדיקה 

את תאריך הבדיקה ומס' סוגר  בדו"ח בדיקה של כל רכב הצלהוירשום 

 .הבטיחות החדש

 

 

 

 

 

 בברכה,

 

 מגן ד"ר רפי סטרוגו    מילר תמ"ג רמי

 סמנכ"ל רפואה      פאראמדיק ראשיומנהל אגף רפואה 

 

 

 

 :רשימת תפוצה

 מנהל כללי

 משנה למנהל הכללי

 מטה מורחב

 סגני מנהלי מרחבים

 דיקים מפקחיםפאראמ

 פאראמדיקים אחראיים

 אגף רפואה
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