בס"ד

מתנדב/ת יקר/ה
ברצוננו להודות לך על הצטרפותך למערך איסוף תרופות הארצי של ארגון חברים לרפואה ,ועל נכונותך לשמש
נקודת איסוף לתרופות באזור מגוריך.
ארגון חברים לרפואה פועל לסיוע לחולים שאין באפשרותם לרכוש תרופות בגין מצבם הכלכלי והסוציו-אקונומי.
ארגון חברים לרפואה מנהל פרויקט ניתוב תרופות ארצי ,באמצעותו מועברות תרופות שנתרמו מאנשים שאינם
זקוקים להן עוד לחולים הזקוקים להן.
מערך איסוף התרופות של הארגון כולל מעל מאתים נקודות איסוף ברחבי הארץ ,בהן אוספים מתנדבים את
התרופות מהתורמים באזור מגוריהם ומעבירים אותן למרכז האיסוף והמיון הארצי של הארגון הממוקם במטה
הארגון בבני ברק.
התרופות נבדקות על ידי הרוקח האחראי ופרטי התורמים הרשומים על האריזה נמחקים.
רק תרופות ברות תוקף מועברות לחולים ,ישירות לביתם ,ואך ורק לאחר קבלת מרשם עדכני מהחולה הנזקק
ומכתב מעובד סוציאלי ,השירות כולו ניתן ללא כל תשלום.
על מנת לסייע לך ולתורמים במהלך הפעילות – מצ"ב קובץ הנחיות כולל לאיסוף תרופות.
בפעולת איסוף התרופות הינכם שותפים מלאים בהצלת חיים שהיא ערך עליון ,שנאמר "וחי אחיך עימך".
מ י ייתן ותמיד תזכו להיות בצד של הנותנים והמסייעים ולא חלילה בצד של המקבלים ,שנדע לסייע לאחר מתוך
אושר ושמחה ומתוך בריאות איתנה.

בכבוד רב,

ברוך ליברמן
מנכ"ל ,חברים לרפואה
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הליך איסוף תרופות והעברתן למרכז האיסוף והמיון

 .1פרסום :על מנת להעלות את המודעות לאיסוף התרופות ,הכנו עבורכם פליירים לחלוקה ופוסטרים
גדולים לתלייה בלוחות ועדי בתים ,לוחות מתנ"סים ובתי כנסת ,אנא הקפידו לקבל אישור לתליית
הפוסטר .לקבלת פליירים ופוסטרים ניתן לפנות אלינו בטלפון .073-21988801
 .2קבלת פניות :שמות המתנדבים מפורסמים באתר חברים ובעלון חברים לפי אזורי האיסוף השונים ,ניתן
להגביל את שעות ההתקשרות -אנא ציינו זאת בפניה הראשונית אלינו.
בכל שיחה נסו לברר אם הפונה זקוק לאיסוף התרופות מביתו)מבוגר ,מוגבל( או שיכול להעביר את
התרופות אליכם בעצמו .כמו כן ,במקרים רבים הפונים שכלו אדם יקר להם והתרומה נעשית בעקבות
מותו ,אין צורך להסביר את הרגישות הנדרשת .לעתים קרובות התרומה מסייעת מאד לאבלים .זכרו כי
אתם משמשים כפנים של הארגון.
 .3תרופות יקרות שאינן כלולות בסל שירותי הבריאות הממלכתי :בעת קבלת הפניות מהתורמים ,יש
לברר אם מדובר בתרופות שאינן מצויות בסל שירותי הבריאות ,כגון תרופות אונקולוגיות ,תרופות פריון
ועוד .תרופות אלו חשובות לנו במיוחד.במקרים כאלו יש לידע את רחל קאליש באופן מיידי בטלפון
 073-2198805או במייל . Rachel@haverim.org.il
 .4תרופות נרקוטיות :תרופות אלו הן ברובן תרופות חזקות לשיכוך כאבים הניתנות לחולי סרטן ואחרים.
ארגון חברים לרפואה אינו מקבל ,מאחסן או מתווך תרופות נרקוטיות כלל .במקרה ונתרמו בטעות  -הן
תועברנה להשמדה מיד עם הגעתן למרכז האיסוף והמיון.
 .5תרופות בתנאי קירור :במהלך הפניה יש לברר אם התרופות הנתרמות צורכות קירור ,גם במקרים אלו
יש להתקשר לגברת רחל קאליש בטלפון  ,073-2198805או במייל Rachel@haverim.org.il
ולהעביר אליה את פרטי התורם .אין לאסוף תרופות הדורשות קירור באופן עצמאי .ארגון חברים
לרפואה מפעיל מערך איסוף מיוחד למקרים כאלו הדורשים שינוע בקירור .יחד עם זאת אנו מצפים
מהמתנדבים להפעיל שיקול דעת ולידע את הארגון לגבי כמות התרומה)לדוגמא ,הארגון לא ישנע
תרומות של אמפולות בודדות של אינסולין ,מטעמי חסכון(.
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 .6אכסון התרופות בבית המתנדב :תרופות מטבען הינן דבר רגיש ולכן אנא הקפידו לאכסן אותן בתנאים
נאותים:

•

יש לשמור על התרופות המתקבלות במקום קריר ומוצל

•

התרופות שברשותכם טרם נבדקו ע"י רוקח מוסמך ויתכן והינן פגומות או פגות תוקף על כן,
אסור בתכלית האיסור לתת ,למסור ,למכור ,או להשתמש בתרופות המתקבלות מהתורמים
לצרכים פרטיים.

•

חובה לאחסן את התרופות באזור נפרד מהתרופות הביתיות ,הרחק מהישג ידם של ילדים.

 .7מכתבי תודה:
הכרת הטובה לתורמים חשובה לנו מאד .לכן ,אנא רשמו את שמות התורמים וכתובתם לצורך משלוח
מכתבי תודה .ניתן להעביר את הכתובות למייל , fraidi@haverim.org.il :או לצרפם על גבי טופס
לשקית התרופות .נשמח אם תבחרו לציין גם את סיבת התרומה ,האם בגין פטירה או מסיבות אחרות ,על
מנת שנוכל להתייחס לכך במכתב התודה.

 .8העברת תרופות למרכז המיון והאיסוף בבני ברק:
מערך התרופות מיועד לחסוך בעלויות השינוע ,מתנדבים המעוניינים באיסוף התרופות מבתיהם על ידי
נהג מתבקשים ליצור קשר עם משרדי הארגון בטלפון 03-5792220-או בטלפון  ,073-2198801אנא
הקפידו לתאם איסוף רק לאחר שהצטברו מספר תרומות על מנת לייעל את המערך .מתנדבים המעוניינים
להעביר את התרופות באופן עצמאי למטה הארגון ברחוב שמואל הנביא  4בבני ברק מתבקשים לפעול
לפי הנוהל הבא:
על התרופות להיות ארוזות בשקיות קשורות ,נקיות ויבשות.
אין להשאיר תרופות ברכב בשום מזג אויר ,תרופות 'חמות' או כאלו שהרוקח או מנהל בית המרקחת
יחליטו כי ייתכן והושארו ברכב או אוכסנו בתנאים לא נאותים -יועברו להשמדה מיד.
התרופות שאספתם מצילות חיים אנא הקפידו לאכסן אותן בתנאים נאותים.
 .9שינוי ועדכון פרטי מתנדב :על כל שינוי בפרטי המתנדב כתובת  ,טלפון ,כתובת ,הפסקת פעילות,
השהית פעילות ועוד יש לעדכן את פרידי בטלפון.073-2198801 :
fraidi@haverim.org.il
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אתם שואלים  -הרוקח משיב

 .1שאלה :היכן מאחסנים תרופות בקירור?
תשובה :תרופות בקירור מאחסנים אך ורק במקרר )בטמפרטורה של  2-8מעלות בלבד – לא בהקפאה(.
 .2שאלה :היכן מאחסנים את התרופות?
תשובה :יש לאחסן את התרופות בטמפרטורת החדר ,במקום קריר ומוצל .ולכן אסור להשאיר תרופות
ברכב .תרופות 'חמות' או כאלו שאוכסנו בתנאים לא נאותים יושמדו במרכז האיסוף והמיון מיד עם
הגעתם ,וחבל .יש להקפיד שהתרופות לא תהיינה בהישג ידם של ילדים.
 .3שאלה :איזה תרופות אתם מקבלים?
תשובה :כל תרופה מתקבלת בברכה ,החל ממשככי כאבים ,תרופות למחלות כרוניות ,תרופות
הורמונאליות וכמובן תרופות מצילות חיים.
 .4שאלה :מה עוד ניתן לתרום?
תשובה :בנוסף לתרופות אנו מקבלים חיתולים ,תוספי מזון ,תרופות טבעיות ,פחיות מזון ומוצרי חבישה.
 .5שאלה :מקבלים תרופות שפג תוקפן?
תשובה :אספו את כל התרופות שאין בהן צורך ,רוקח אחראי יבדוק בעמותה את התוקף של התרופה,
ורק תרופות כשירות יישלחו לחולים .תרופות פגות תוקף עוברות להשמדה מבוקרת.
 .6שאלה :בחברים לרפואה מקבלים תרופות נרקוטיות?
תשובה :ארגון חברים לרפואה אינו מקבל ,מחזיק או מוסר עם תרופות נרקוטיות כלל.

4

