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 עבור
 מנהלות בריאות ורווחה 

 בריאות ורווחהאחראי  –צח"י 
 
 

  . הבאת תרופות מבית המרקחת בצורה מרוכזת1

  , ובמרפאה בכלל,הלות בכניסה לבית המרקחתהתק, וכדי למנוע זוריתהא לבקשת המרפאה

שוב להגיע למרפאות , אלא במקרים שאין  חולים כרוניים מהיובעיקר כדי למנוע ככל הניתן מ

 ם את השירות של הבאת תרופות בצורה מרוכזת.ניתן ואף רצוי להציע לכלל התושבי ברירה,

 כדאי להתארגן לכך בישוב. , ואיך מצרפת הסבר רחב למתן השירות

 

 התהליך כולל:

יסוף  ם שאחראים על אאנשי  2-3, או שניים "צוות תרופות" הכולל נהגהקמת  .1.1

 למטופלים.  תרופותהפיזור + הבקשות והכנתן לבית המרקחת

 טיפול פרטני:

 בתוקף דיקה, האם אכן לתושב יש  מירשם ב .1.2

שאחראי על  צחי בריאות/ מנהל הבריאות בישוב() התושב פונה אל נציג מהצוות .1.3

 ם. המגנטי יםאיסוף הבקשות ואיסוף הכרטיס

ומכניס את היפוי כח + כרטיס +  הנציג מחתים את  התושב על יפוי כח )יצורף נוסח( .1.4

 מגנטי + רשימת התרופות המבוקשות למעטפה.

 מטופל.ה, טלפון של תעודת זהות, ישובשם, שם משפחה,  על המעטפה יש לרשום:

 .לנהג שנוסע לבית המרקחת  מעטפההנציג מעביר את ה .1.5

 בשבוע( ימיםפר )מומלץ לרכז את כל הבקשות למס

 –לבית המרקחת וב בשעת בוקר המעטפות מהישאת השקית עם כל  מוסרהנהג  .1.6

 053-6231896 – ראשית טלפון הרוקחת הלאולגה 

 נות מבית המרקחת יתקשרו לאיש צוות תרופות אחראי להודיע שהתרופות מוכ .1.7

נהג התרופות יאסוף את השקית המוכנה מבית המרקחת ויעביר לאנשים שיחלקו  .1.8

 החלטת הישוב.לפי  –בור/ נקודת איסוף אחת אותה לצי

  , מרגע העברתן לנהג ועד מסירתן למטופל,כל העתישארו התרופות  –הבהרות  .1.9

   ובטוח. בהשגחה או במקום נעול

בהחתמה על במעטפה מייתרת את הצורך  שליחת כרטיס מגנטי - 2הבהרה  .1.10

 פוי כח, עם זאת כדאי להחתים פעם אחת על יפוי כח ולהשאירו קבוע במעטפה.י
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דיקה שאכן קיים להם  הבוהמטופלים יצטרכו עזרה עם יתכן   – 3הבהרה  .1.11

 ה כזו ניתן לסדר ע"י. עזרמירשם בתוקף דרך אתר הכללית און ליין + הדפסתו

 בסעיף הבא.מפורט  –הו צעיר שיתן מענה לאוכלוסיית הישוב מיש

 

 הזמנת שירותי מרפאה דרך אתר הכללית  .1

כדי לחסוך לתושבים הליכה מיותרת למרפאה ניתן במקרים רבים להשתמש באתר 

 הכללית באינטרנט. שימושים לדוגמא:

 הזמנת מרשמים לתרופות כרוניות

 הדפסת המרשמים לתרופות

 הזמנת הפניות לבדיקת דם או בדיקות אחרות 

 ועוד. 

 שיצטרכו בהפעלת שירות זה.למצוא צעיר בישוב שבקיא בעניין ויעזור לתושבים  מומלץ

 

 לקיחת בדיקות דם בבית .2

 אנו מבררים את האפשרות לקחת בדיקות דם בבית על סמך הפניה מהמרפאה.

נבדקות אפשרויות של לקיחת בדיקות דם ע"י אחיות מתנדבות מהישוב או ע"י שירות  

 ות עצמן. עדכון מפורט ישלח בקרוב."לקיחת דם מהבית" של הקופ

 

 

,  בתחום הבריאות ון טוב שנהגה ביישובכםמזמינים אתכם לספר לנו על כל שירות או רעי

ואנו נדאג להפיצו לשאר הישובים, כך לא יצטרך כל אחד מאיתנו "להמציא את הגלגל" 

 בעצמו.

 

 מאחלים לכולנו ימים של רגיעה ובריאות אישית וקהילתית.

 

 הר יחיאלי ז             איריס שובל                                               
 תומנהלת יחידת הבריא                                            מנהלת אגף קהילה   

 050-8651915     ושירותים חברתיים 
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