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 לכבוד
 בעלי בתי מרקחת

 
 
 

 הנדון: הפעלת מתחמי בדיקות קורונה בבתי מרקחת
 
 
 כללי: .1
 

 בית בשטח PCRמסוג אנטיגן, או בדיקות  מהירות קורונה בדיקות ביצוע לצורך דגימות ליטול מניעה אין
 וביצוע דיגום( העם בריאות תקנות   להוראות בהתאם וזאת ,הבדיקה אתר מפעיל לרישום בכפוף ,המרקחת

 אך מהירות בדיקות שאינן (PCR  בדיקות ביצוע לצורך דגימות לנטילת בהתייחס  . א"התשפ , )קורונה בדיקה

 האתר ובלבד שמפעיל ,המרקחת בית בשטח הדגימות נטילת את לבצע יהיה ניתן  )במטוש שימוש מתבצעות תוך
  .לעיל שצוינה תקנותב כמפורט ,הבדיקות פענוח לצורך מאושרת מעבדה עם יתקשר

 המרקחת בית אחרים בשטח באזורים או הרוקחי הייעוץ בחדר להתבצע תוכלנה לא אלה בדיקות האמור, אף על
 ) ,תרופות וחדרי מרקחת בתי של פתיחה וניהול תנאי( הרוקחים בתקנות כאמור מוגדרת לפעילות המיועדים

 לאפשר מנת על ,הניפוק מדלפק בריחוק להתבצע הבדיקות על, כן כמו .הבריאות משרד והוראות  1982 ב"התשמ
 .בבית המרקחת הולם רוקחי שירות מתןהמשך 

  
 
 פעילות בית המרקחת .2
 

בית מרקחת ייעודו מתן שירות רוקחי, ייעוץ והדרכה בנושא תרופות למטופלים, חלקם במצב חיסוני ירוד ושייכים 
 לקבוצות סיכון שונות.

 יש להדגיש כי בית המרקחת מחויב בשמירת בריאות צוות בית המרקחת והמטופלים/חולים.
  

חשוב לזכור כי בימים אלה, בהם קצב ההדבקה עולה ומספר המאומתים עולה הסכנה בכניסת חולה מאומת 
 שמוריד את המסיכה ומשתעל ומזהם את סביבתו גבוהה ביותר.

 
מבנה בית המרקחת מתוכנן לספק את כלל השירותים הניתנים בבית המרקחת לרבות מכירה של מוצרי בריאות 

בין היתר, נמכרות בבית המרקחת בדיקות לשימוש עצמי על ידי המטופל בביתו כמו בדיקת  משלימים למטופלים.
יתן למכור בבית המרקחת גם נהריון בשתן, בדיקות ביוץ ובדיקת משטח גרון לזיהום בחיידק סטרפטוקוק.  

 .שימוש עצמי על ידי המטופל בביתו בדיקות קורונה ל
 
 

 
 
 
 



 

 

 משרד הבריאות, אגף הרוקחות   

 , ירושלים 39רחוב ירמיהו 

 9101002ירושלים  1176ת.ד.

 02-5655979*  פקס: 5400טל:  

                                                

call.habriut@moh.health.gov.il       

 

Ministry of Health, Pharmaceutical Division  

Yirmiyahu 39 Street, Jerusalem   

P.O.B 1176 Jerusalem 9101002 

Tel: * 5400 Fax: 02-5655979 

 

 
 

הקצאת מתחם בדיקות בתוך בית המרקחת אפשרית, אולם עלולה להפריע לשירות הרוקחי. לכן, חשוב לוודא כי 
צרכי גם בפעילות נטילת הדגימות בשטח בית המרקחת מתבצעת הרחק מדלפק הניפוק ותוך התחשבות יתרה 

 המטופלים המבקשים לקבל שירות רוקחי בבית המרקחת. 
  
  

 הנחיות למניעת זיהום והדבקה.    3
  
1. 

מנהל התכנון של משרד הבריאות ואגף המעבדות קבעו דרישה למספר החלפות אוויר צח מערכות האוורור של 
החלפות האוויר בבית  והמטופלים.מתקני רפואה על מנת לסלק מזהמים, כך שיבטיחו את בטיחות הצוות 

המרקחת מועטות ואינן כמו אלה הנדרשות במעבדה תקנית העוסקת במטופלים מזוהמים נשימתית. לאור כך 
 ניתנה חוות הדעת של מנהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה במשרד, הקובעת את סדר העדיפויות כדלקמן:

 )הדוגם יכול להיות בתא או ללא תא אך ממוגן(. תוחעדיפות ראשונה: עמדה חיצונית באוויר הפ

 בסמוך לשטח החנות באזור מקורה עם חלל גבוהה )במידה ובית המרקחת במול/קניון(עדיפות שניה:    

מחיצות קשיחות כמה שיותר קרוב לתעלת  במתחם מוגדר על ידי  עדיפות שלישית : בתוך מתחם בית המרקחת 
מערכות מיזוג האוויר, או בצמוד לחלון פתוח. במידה וקיים חדר נפרד עדיף לבצע בו את הדיגום )לא  של היניקה

 בחדר הייעוץ הרוקחי(.

 מומלץ כי עמדות בדיקות קורונה תמוקמנה במקום פתוח ומאוורר, בדומה למתחמי בדיקה הקיימים היום. .2

אין מניעה שמיקום זה יהיה בסמוך לבית המרקחת וזאת על מנת שערכות הבדיקה ישמרו בבית המרקחת  .3
בתנאים נדרשים ויוצאו לעמדת הבדיקה לפי הצורך. חלק ניכר מבתי המרקחת מצויים באזורי קניות/קניונים 

  שבקרבתם שטח פנוי ומאוורר. 
 
 

 תנאים לקיום בדיקות בבית מרקחת. 4
 

אפשר פעילות בהתאם לעדיפות השלישית, בתוך ניתן לבמידה ולא ניתן לפעול על פי העדיפויות הראשונה והשנייה, 
התנאים הבאים כל כתלי בית המרקחת , במסגרת הוראת שעה. לצורך הפעלת השירות יש להקפיד על קיום 

 במצטבר:
  

נפרדת )בינוי קשיח או אוהל סגור  מתחם הבדיקה יהיה מתחם סגור מכל צדדיו עם מערכת מיזוג אוויר .1
 הרמטי בהתאם להנחיות הבינוי (

דיגום באופן אישי יעשה ע"י המטופל ולא על ידי הרוקח )לא תהיה מעורבות רוקח בשום שלב של  .2
 התהליך(

)לרבות מעבדת  במעבדת בית המרקחת המיועדת להכנת תרופות  או  אסור שימוש בחדר ייעוץ רוקחי .3
 . במחסןמיהול ומזיגה( או 

כך  131בנוהל  צריך להקפיד על פרטיות המטופלים המקבלים שירות בדלפק בית המרקחת, כמוגדר  .4
 .המתנה למטופלים( מטרים מהדלפק )אזור  5שעמדת הדיגום צריכה להיות מרוחקת לפחות 

 עמדת הדיגום צריכה לאפשר שמירה על פרטיות מלאה של הנבדקים והמטופלים. .5
  על פי   שאינו האוויר המתפזר בבית המרקחת–יות באזור מאוורר עמדת הדיגום צריכה לה .6

 כנדרש ומקובל במערכת הבריאות בחדרי בדיקות .   AC-01מסמך 
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והנבדקים  בית המרקחת ולכל ציבור המטופליםשטח חייבת להיות הקפדה על עטית מסכות בכל  .7
המקצועי והשירות  באחריות בעל בית המרקחת )לא באחריות הרוקח האחראי המסור לניהול 

 למטופלים המקבלים תרופות(.
 נדרש פח ייעודי לפסולת מסוכנת לזריקת הערכות המשומשות. .8
 נדרש הסכם איכות עם חברה לפינוי הפסולת המזוהמת. .9

 החזרות של ערכות משומשות או שנרכשו, על מנת למנוע זיהום חוזר. איסור על  .10
 הבדיקה. סדרן שידאג למנוע התקהלות וכניסת נבדקים למתחם .11
 תקנות(.ביתר התנאים המפורטים בתקנות )ראה תוספת השלישית  .12
ולאחר אישור תקנות בריאות העם  )דיגום וביצוע  הפעלה בהתאם לתנאי רישום אמ"ר של הערכות .13

  בהתאם לתנאים שירשמו ברישום המפעיל. –בדיקות קורונה( 
ממשק ייעודי שהקים  מייד עם קבלתה דרך  דיווח למשרד הבריאות על תוצאות הבדיקה .14

 לדיווח נתונים . המשרד
מסירת התוצאה לנדגם. באם התוצאה שלילית, אסמכתא מתאימה על פי הנחיות משרד הבריאות.  .15

 שעות. 48תוך  PCRבידוד ובדיקת  -באם התוצאה חיובית, עדכון הנבדק על הצעדים הנדרשים 
 ית המרקחת.הגשת תרשימים הנדסיים לרוקחים המחוזיים לשינוי המבוקש בב .16

 
  

 
 
 
  
  

 בברכה,                                                                             
 

 אלי מרום מגר'                                                                              
 

 מנהלת אגף הרוקחות גןס                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתקים:
 פרופ' נחמן אש, המנהל הכללי , משרד הבריאות

 מנהלת החטיבה לטכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר דר' אסנת לוקסנבורג,
 דס רותם, מנהלת אגף הרוקחותמגר' ה

 עו"ד אורי שוורץ, היועץ המשפטי
 רוקחים מחוזיים

 רוקחים ראשיים בקופות החולים


