
 

 

 משרד הבריאות, אגף הרוקחות   

 , ירושלים 93רחוב ירמיהו 

 3797990ירושלים  7711ת.ד.

 90-0100313*  פקס: 0099טל:  

                                                

call.habriut@moh.health.gov.il       

 

Ministry of Health, Pharmaceutical Division  

Yirmiyahu 39 Street, Jerusalem   

P.O.B 1176 Jerusalem 9101002 

Tel: * 5400 Fax: 02-0100313 

 

 רשימה - וקהילה חולים בבתי סיכון בנות תרופות

 ,.Adrenergic agonists, IV (e.g תרופות אדרנרגיות במתן תוך ורידי  

Adrenaline, phenylephrine, noradrenaline) 
 אנטגוניסטים אדרנרגים במתן תוך ורידי

 
Adrenergic antagonists, IV (e.g., propranolol, 

metoprolol, labetalol) 
 תרופות הרדמה למתן בשאיפה ובמתן תוך ורידי

 
Anesthetic agents, general, inhaled and IV 

(e.g., propofol, ketamine) 
 תרופות אנטיאריתמיות במתן תוך ורידי

 
Antiarrhythmics, IV (e.g., lidocaine, 

amiodarone) 
 :Antithrombotic agents, including תרופות אנטיטרומבוטיות 

anticoagulants (e.g., warfarin, low-molecular-

weight heparin, IV unfractionated 

heparin) 

Factor Xa inhibitors (e.g., fondaparinux) 

direct thrombin inhibitors (e.g., argatroban, 

bivalirudin, dabigatran etexilate, lepirudin) 

thrombolytics (e.g., alteplase, reteplase, 

tenecteplase) 

glycoprotein IIb/IIIa inhibitors (e.g., 

eptifibatide) 
 Cardioplegic solutions תמיסות קרדיופלגיות

 Chemotherapeutic agents, parenteral and oral כימותרפיה במתן פרנטרלי או פומי
 Dextrose, hypertonic, 20% or greater, sodium תמיסות היפרטוניות

chloride for injection, hypertonic, greater 

than 0.9% concentration 
 IT Epidural or intrathecal medicationsות למתן אפידוראלי או תרופ

 Hypoglycemics, oral, insulin, subcutaneous תרופות היפוגליקמיות )אינסולינים ותרופות פומיות(

and IV 
תכשירי סדציה במתן תוך ורידי ותכשירי סדציה במתן פומי 

 לילדים.
Moderate sedation agents, IV (e.g., 

dexmedetomidine, midazolam, 

promethazine), moderate sedation agents, 

oral, for children (e.g., chloral hydrate) 
 Narcotics/opioids: IV, transdermal נרקוטיקה/אופיאטים בכל דרכי המתן

oral (including liquid concentrates, immediate 

and sustained-release formulations) 
 ,.Neuromuscular blocking agents (e.g תכשירים לשיתוק שרירים
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succinylcholine, rocuronium, vecuronium) 
  Parenteral nutrition preparations תכשירים להזנה תוך ורידית 

 concentrated electrolyte solutions for תמיסות מרוכזות של אלקטרוליטים להזרקה

injection 
 Radiocontrast agents, IV חומרי ניגוד במתן תוך ורידי

 Parenteral antipsychotic medications תכשירים אנטי פסיכוטיים במתן פרנטרלי
 

 תרופות בנות סיכון בקהילה

הפרין ואנטיקואגולנטים פומיים )כולל תרופות 
 נוגדות קרישה חדשות( 

Heparin, including unfractionated and low 

molecular weight heparin, Oral anticoagulants 

(including new)  
 Hypoglycemic agents, oral, insulin, all formulations תרופות היפוגליקמיות )אינסולינים ותרופות פומיות(

 Chemotherapeutic agents, oral (excluding hormonal כימותרפיה במתן פרנטרלי או פומי

agents) (e.g., cyclophosphamide, mercaptopurine, 

temozolomide) 
 ,Immunosuppressant agents (e.g., azathioprine תרופות המדכאות מערכת חיסון

cyclosporine, tacrolimus) 

 Pediatric liquid medications that require תכשירים נוזלים לילדים הדורשים מדידה

measurement 
 ,Narrow therapeutic index (e.g.,Carbamazepine בעלות טווח טיפולי צר תרופות

Phenytoin, Digoxin) 
 Opioids, all formulations אופייאטים בכל דרכי המתן

 QT Drugs that prolong QT Intervalתכשירים בסיכון גבוה להארכת 

http://www.sads.org.uk/drugs_to_avoid.htm 

http://www.crediblemeds.org/everyone/composite-

list-all-qtdrugs 
 ,Pregnancy category X drugs (e.g., bosentan תכשירים המותווים נגד בהריון

Isotretinoin) 
 ,HIV Antiretroviral agents (e.g., efavirenz, lamivudineתרופות 

raltegravir, ritonavir, combination antiretroviral 

products) 
 

 High Alertמבוססת על עודכנה על י די המחלקה לניהול סיכונים וניטור תופעות לוואי ו ת תרופות "בנות סיכון"רשימ

cationsMedi של ה- ISMP  הרשימה תעודכן בהתאם לצורך ולפחות פעם בשנה. 1.1...... הרשימה מעודכנת לתאריך. 
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