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 כ"ו בתמוז, התשע"ט
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 508368519אסמכתא: 

 נא ציינו מספרנו( ,)במענה
 

 
 

  לכבוד
 מר שמואל אבואב

 מנכ"ל משרד החינוך
      

 
 שלום רב,

 
 

שימוש במזרק אפינפרין לאור חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות   :הנדון
 2018-ציבוריים, התשע"ח

 
 
-. חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, התשע"ח1

. החוק מטיל חובה על 2019)להלן: "החוק"( נכנס לתוקפו בחודש ינואר  2018

ן )מזרק אוטומטי( למקרה  מוסדות החינוך המנויים בו להחזיק בתכשיר אפינפרי

 תגובה אלרגית מסכנת חיים. של חשד ל

 

. החוק תקף והוראותיו מחייבות את מוסדות החינוך הרלוונטיים. יובהר, כי 2

ניתן לרכוש את מזרקי האפינפרין מבתי מסחר לתרופות או בתי מרקחת 

באמצעות שימוש בהצהרה הנכללת בתוספת לחוק. כמו כן, משרד הבריאות 

תכשיר ללא מרשם רופא הנחה את בתי המרקחת והרוקחים לספק את ה

בכפוף להצגת ההצהרה מלאה וחתומה. מצ"ב ההנחיות שהועברו לבתי 

 המרקחת.
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. לאור פיזורה של הכנסת טרם הסתיים הליך התקנת התקנות שנקבע בחוק. 3

שימוש במזרק האוטומטי, להבנות בנוגע -לאור זאת, ועל מנת למנוע אי

ן התכשיר שיש להחזיק בו יפורטו להלן הוראות מרכזיות המתייחסות למינו

במוסד החינוך וסדר הפעולות בו יש לנקוט בעת חשד לתגובה אלרגית 

 מסכנת חיים:

 

 :א. מינון תכשיר אפינפרין

מחזיק במוסד חינוך יחזיק תכשיר אפינפרין, אחד לפחות, בכל מינון שמתאים 

 לגילאי התלמידים הלומדים באותו מוסד, וזאת בהתאם למינונים אלה:

 

 מזרק במינון -מוסדות חינוך שבהם לומדים תלמידים בכיתה ב' ומטה( ב1)

 מ"ג; 0.15

 

ן -( במוסדות חינוך שבהם לומדים תלמידים בכיתה ג' ומעלה2)  מזרק במינו

 מ"ג. 0.3

 

 :ב. סדר הפעולות בעת חשד לתגובה אלרגית מסכנת חיים

אחרת בעת חשד לתגובה אלרגית מסכנת חיים, ובהיעדר הוראה רפואית 

 ביחס לאדם שלגביו עולה חשד כאמור, יש לפעול על פי סדר הפעולות הבא:

 

, ככל שהדבר מתאפשר בנסיבות 101( יש להתקשר למוקד חירום למספר 1)

 העניין;

 

( יש לגשת להביא את תכשיר האפינפרין, או, במידת האפשר, לבקש 2)

 מאדם אחר להביאו;
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לפונית על ידי המוקדן, ואם לא ( יש לפעול על פי ההנחיות שנמסרות ט3)

מתאפשר ליצור קשר טלפוני עם המוקד, על פי ההנחיות המפורטות 

ן לצרכן המצורף לתכשיר.   בעלו

 

ן לצרכן ובו הנחיות מפורטות  יצוין, כי בכל אריזה של מזרק אוטומטי ישנו עלו

ומאוירות כיצד להשתמש במזרק בעת הצורך. כמו כן, מצוינים תנאי החזקת 

 ר על פי הוראות היצרן. התכשי

 

. מצ"ב נוסח החוק כפי שפורסם ברשומות הכולל את ההצהרה עליה יש לחתום 4
 עבור רכישת התכשיר.

 
 
 
 

 ,כבוד רבב   
 

 
 גרוטואיתמר רופ' פ                                                                                       

 נהל הכלליהמשנה למ                                                                                        
           

 
 
 
 

 :העתק
 גב' עירית לבנה, מפקחת על תחום הבריאות, משרד הבריאות 

 גב' מירי כהן, מנהלת תחום הצלה ועזרה ראשונה, משרד הבריאות
 ד הבריאותעו"ד שירלי אברמוביץ', לשכה משפטית, משר
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