היחידה לקנביס רפואי (יק"ר )

5.12.2019

לכבוד  :הרופאים בעלי הסמכת "מנהל" עפ"י פקודת הסמים המסוכנים
מכובדי,
להלן הבהרה לגבי התנאים להפקת רישיון קנביס על ידי מי שהוסמך כ"מנהל":

 .1א .ההסמכה הינה למתן רישיונות למטופלים במסגרת מערכת הבריאות הציבורית בלבד בה עובד המנהל
המוסמך בלבד ורק במסגרת זו.
ב .המוסד הציבורי בו מורשה המנהל להפיק רישיונות הינו המוסד הרשום בתעודת ההסמכה (קופת חולים ,בית
חולים ציבורי וכו').
 .2ההסמכה אינה מאפשרת הפקת רישיונות למטופלים המקבלים מהרופא המוסמך שירות פרטי שלא במסגרת
הציבורית ,גם אם עומדים במלוא דרישות סעיפי ההתוויה לפי נוהל  .106במקרה כזה ניתן להגיש בקשה והמלצה
ליק"ר למתן רישיון למטופל.
 .3אמות המידה למתן רישיונות התחלת הטיפול ,ריכוז החומרים הפעילים ושינויי המינון ותצורת הצריכה הן
כמפורטת בנהלי משרד הבריאות  -נוהל  106וחוזר "( 154הספר הירוק").
 .4אין לתת רישיון במינון העולה על  100גר' אלא אם התקבל אישור מנהל מערך ,מנהל בית חולים או מנהל מחוז
בקופת חולים ,למעט אם הרופא המוסמך כ"מנהל" בעצמו מחזיק באחד מהתפקידים האלה.
 .5רישיונות יינתנו רק באמצעות מערכת המחשוב הייעודית לקנביס ( )XRMוככל האפשר יש לסרוק למערכת זו את
כל המסמכים הרלוונטים למתן הרישיון (כך שאם בקשת חידוש תגיע לרופא אחר -המידע הרלוונטי יהיה זמין לו).
 .6במקרה של דחית בקשה יש לתעד במערכת את ההחלטה שלא לתת רישיון ונימוקיה (ניתן לעשות זאת על מסמך
שיסרק למערכת).
 .7כדי למנוע כפל טיפול והחלטות סותרות ,טרם מתן רישיון יש לבדוק ב  XRMהאם אותו מטופל הגיש בקשה
שנדחתה או מטופלת על ידי היק"ר או מנהל אחר .במקרה בו בקשה קודמת של אותו מטופל נדחתה בחצי השנה
האחרונה ,או עדין בטיפול על ידי גורם אחר ,יש להפנות את המטופל למצות את השיח מול הגורם המוסמך אליו
הגיש בקשתו (בין היק"ר ובין רופא מוסמך אחר) או לבקש דיון חוזר בפני הרופא הראשי של היק"ר לפי סעיף
 3.7.1לפי העניין.
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