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לכבוד:
מנהלי בתי חולים
מנהלים רפואיים ,קופות חולים
מנהלי שרותי רוקחות ,בתי חולים
רוקחים ראשיים ,קופות חולים
מנהלי סיעוד ,קופות חולים ובתי חולים
אחראי מעקב תרופתי ,קופות חולים

הנדון :הנחיות המשך להפחתת הסיכון לתופעות לוואי במתן תוך שרירי של תכשירים המכילים
Benzathine benzylpenicillin

בהמשך לאזהרת הבטיחות שהופצה על ידי המחלקה לניהול לסיכונים ומידע תרופתי בעקבות שני דיווחים על
תמותה לאחר הזרקת תכשיר המכיל ( )Lentocillin( Benzathine benzylpenicillinלהלן קישור:
 )http://www.health.gov.il/NewsAndEvents/Recall_drugs/DocLib1/08022015.pdfולאחר שהתקבל
דיווח נוסף מישראל על מקרה תמותה מתכשיר מסחרי אחר המכיל ,)Benzetacil( Benzathine benzylpenicillin
להלן הנחיות נוספות הניתנות בתיאום עם האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות ,הוועדה המייעצת לבטיחות הטיפול
התרופתי וכלל הגופים המקצועיים במשרד הבריאות:
 .1אין לתת תכשירים המכילים ( Benzathine benzylpenicillinעם או בלי לידוקאין) עד הודעה חדשה ,אלא
במקרים בהם לא קיימת חלופה טיפולית אחרת.
 .5חלופות טיפוליות אפשריות הן טיפול פומי בתכשירים המכילים  Amoxicillinאו  .Penicillin Vכאשר חלופות
אלו אינן אפשריות יש להתייעץ עם מומחה למחלות זיהומיות לשם קבלת חוות דעת נוספת.
 .3בכל מקרה ,אין לתת תכשירים המכילים ( Benzathine benzylpenicillinעם או בלי לידוקאין) למטופלים בעלי
מחלת לב פעילה.
 .1במידה וקיים צורך ברור במתן התכשיר ,יש לפעול בהתאם לאזהרת הבטיחות שפורסמה (ראה קישור מעלה)
ולוודא כי האחות מזריקה את התכשיר בטכניקה מתאימה על מנת להימנע בפגיעה בכלי דם.
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באחריות הנהלת המוסד ליצור מנגנון בקרה על מתן תכשירי  Benzathine benzylpenicillinבהתאם להנחיות
אלו (כגון מנגנון בקרה ממוחשב ,אישור מנהל רפואי ואישור יועץ למחלות זיהומיות)

ב ב ר כ ה,
ד"ר איל שורצברג
ראש אגף רוקחות

ד"ר ורד עזרא
ראש מנהל רפואה (בפועל)

העתקים:
פרופ' ארנון אפק ,מנכ"ל משרד הבריאות
ד"ר בעז לב ,משנה למנכ"ל ,משרד הבריאות
ד"ר אסנת לוקסנבורג ,ראש מינהל טכנולוגיות ותשתיות רפואיות
ד"ר דורית דיל נחליאלי ,מנהלת המח' לניהול סיכונים ומידע תרופתי ,משרד הבריאות
ד"ר עפרה אקסלרוד ,מנהלת המכון לביקורת ותקנים ,משרד הבריאות
ד"ר ענת זהר עקה ,ראש מנהל איכות ,שרות ובטיחות ,משרד הבריאות
דנה ארד ,רכזת תחום בכירה ,המערך לבטיחות הטיפול ,משרד הבריאות
ד"ר שרון אולשה ,רופאת המערך לבטיחות הטיפול ,משרד הבריאות
עינב שימרון ,דוברת משרד הבריאות
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