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 רב, שלום
 
 

 PAXLOVID בתרופה בינוניים עד קלים קורונה לחולי טיפול מתן - הנחיות עדכוןהנדון: 
 

 
לטיפול בחולי  PAXLOVIDהתרופה של חברת פייזר את  לייבאלהביא לידיעתכם כי הוחלט  והננ

ייבוא חירום במצב מחלה  9א  29התרופה מיובאת לפי תקנה  קורונה בחומרה קלה עד בינונית.
 .FDA -למזון ולתרופות . התרופה קיבלה את אישור החירום מהרשות האמריקאית אפידמית

 
מטופלים.  1000-טופלו בתכשיר כ FDA-את אישור החירום של ה אשר העניק EPIC-HRבמחקר 

 בסיכון יחסי לאשפוז או תמותה בקרב אוכלוסיית המחקר.  88%-התכשיר הראה ירידה של כ

 
לאחר יידוע המטופל או יש לתת אותו רק בדומה לחיסון לכן  FDAי "התכשיר אושר ע

 לפונית עם תיעוד ברשומה הרפואית.גם טאפוטרופוס שלו 
 

 :התוויה

מטופלים מבוגרים לתכשיר ל FDA ניתן אישור חירום על ידי ה ים אלובכפוף לתוצאות מחקר
  :אהבעומדים בקריטריונים המצטברים ק"ג  40ומעל משקל  12וילדים מעל גיל 

 חולים חיוביים לווירוס הקורונה. 
  מומלץ מוקדם ככל הניתן( .ימים מהופעת הסימפטומים  5מתן הטיפול עד( 

 מחלה קלה עד בינונית. 
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  גורם סיכון נוסף או 60מטופלים מעל גיל 
 

 התוויות נגד:

  חולים שזקוקים לחמצן על רקעCOVID-19 

  התרופה אינה מאושרת למניעה 

 ימים. 5לשימוש מעל  התרופה אינה מאושרת 

 
 התרופה: דרך מתן

שעות  12ימים, בהפרש של  5היחידה הינה פומית. התרופה ניתנת פעמיים ביום למשך דרך המתן 
 בין מנה למנה. 

ועוד  NIRMATRELVIR 300 MGסך הכל  NIRMATRELVIR 150 MGכדורים של  2כל מנה מכילה 
 . RITONAVIR 100 MGכדור אחד של 

 בלי אוכל . \ניתן לקחת את התרופה עם 

 .אין לכתוש, ללעוס או לחצות את התרופה. יש לבלוע את התרופה בשלמותה 

 מינון מומלץ

 :לחולי קורונה קלים עד בינוניםמינון מומלץ 

 NIRMATRELVIR 300 MG + RITONAVIR 100 MG  12במנה הניתנת פעמיים ביום )כל 
 ימים. 5שעות( למשך 

 
 : דקה\מ"ל eGFR>60<30י ספיקת כליות  עם תפקוד כלייתי של לחולי אמינון מומלץ 

 

 NIRMATRELVIR 150 MG + RITONAVIR 100 MG  12במנה הניתנת פעמיים ביום )כל 
 ימים. 5שעות( למשך 

 
 : דקה\מ"ל eGFR>30 מתחת לי ספיקת כליות  עם תפקוד כלייתי לחולי אמינון מומלץ 

 

  התרופה לא מומלצת 
 

 CKD-EPI Formulaחישוב התפקוד הכלייתי נעשה לפי משוואת 
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 (.PUGH CLASS C-CHILDהתכשיר אינו מומלץ למתן למטופלים עם אי תפקוד כבד חריף )

 תופעות לוואי: ניטור

 יש לשים לב לתופעות לוואי העלולות להתרחש כתוצאה מהשימוש בתכשיר: 

 .שינויים בחוש הטעם 

 עייפות 

  ימים(  5שינויים בל"ד )יש לעשות מעב כמצורף בנספח למשך 

  שלשולים 

 אינטראקציות ואזהרות

  בתרופה רעילות כבדית: בשימושRITANOAVIR כמו כן נצפו  .נצפתה עליה באנזימי כבד
  מקרים של הפטיטיס וצהבת.

 השימוש בPAXLOVID תיכול לגרום להתפתחות סבילות נגד תרופות אנטי ויראליו 
 . HIV-1במטופלים עם 

 RITANOAVIR  הינו מעכב חזק שלCYP 3A4  אי לכך אין להשתמש בתכשיר ,PAXLOVID 
יש . carbamazepine, phenobarbital. Phenytoin בתרופות המזרזות אנזים זה כגון 

 לעיין ברשימת האזהרות המופיעה בלינק:

-staff/medical-medical-vaccine-health/covid19-of-https://govextra.gov.il/ministry
treatment/ 

  מומלץ להתייעץ עם רוקח קליני במטופלים המקבלים מספר רב של תרופות או תרופות
פרמקולוגי נוסף מהיחידה לפרמקולוגיה  המתנגשות עם התכשיר. ניתן לקבל ייעוץ

 םורוקחים קליניי םקלינית בבית החולים אסף הרופא, מצוות של פרמקולוגים קליניי
 בזמנים להלן:

o  :16:00 -8:00בשעות 

o  : במיילsigal.kordova@MOH.GOV.IL  יש לצרף למייל סריקה של הטיפול
התרופתי בנוסף לאבחנות של המטופל, בדיקות דם אחרונות. בנוסף יש 

 לגב' סיגל קורדובה לוודא תקינות המסמכים. 050-6242479להתקשר למס 
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  יש לתעד ברשומה הרפואית שינויים אשר נעשו בטיפול התרופתי בעקבות מתן
 החלפת תרופה וכדומה. התכשיר, שינוי מינון, הפסקת תרופה או

 .יש לאחסן בטמפרטורת החדר בהתאם להוראות היצרן -  איחסון

 
 דרישות רגולטוריות למתן: 

 

 :הטיפול למתן הזמנים לוחות את ולקצר להקל מנת על ההנחיות פי על לפעול יש 
 

 תקבע ובו 29מתקנה  מוסדי 2 טופס תמלא הטיפול יינתן בו הרפואי המוסד הנהלת 

  .הטיפול למתןם התנאי את

 בדבר הרופאים את תיידע המוסד הנהלת. 

 חלק ויהווה 2 לטופס יצורף הטיפול לקבלת והקריטריונים הזכאות קביעת פרוטוקול 

 .ממנו נפרד בלתי

 הנהלת הנחית פי על ולפעול למטופל התרופתי הטיפול את לתת יוכל המטפל הרופא 

 משמעויותיו ,הטיפול על למטופל שהוסבר ולאחר 2 בטופס המפורטת הרפואי המוסד

 . הרפואי בתיקו ותועדה הסכמתו והתקבלה ,והשלכותיו

 בתנאים עמידה לוודא הרפואי המוסד באחריות. 

 התרופה מסירת בעת התרופתי הטיפול על מידע דף יקבל המטופל. 
 

 :ואריזה מידע דפי

 
 לתכשירים ייעודי בלינק הבריאות משרד באתר זמינים יהיונר ומידע מקצועי יב, ווהמידע דפי

 :אלה
 

-staff/medical-medical-vaccine-health/covid19-of-https://govextra.gov.il/ministry
treatment/ 

 הזמנה:
 

)במסגרות שיש בהם מלאי ראשוני של התרופה יישלח למחלקות הקורונה. להזמנות נוספות 

mailto:XXX@moh.health.gov.il
mailto:call.habriut@moh.health.gov.il
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/covid19-vaccine-medical-staff/medical-treatment/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/covid19-vaccine-medical-staff/medical-treatment/


  

 

 האגף לגריאטריה
 משרד הבריאות

 39רחוב ירמיהו 
 1176ת.ד. 

 9101002ירושלים 
call.habriut@moh.health.gov.il 

 02-5655969פקס:      5400*  טל:

Division of Geriatrics 
Ministry of Health 
39 Yirmiyahu St. 
P.O.B 1176 
9101002 Jerusalem 
call.habriut@moh.health.gov.il 
Tel: *5400     Fax: 02-5655969 

  רותם הדס ר'מג  הרוקחות אגף למנהלת מייל לשלוח יש מאומתים ורופא זמין( 

 hadas.rotem@moh.gov.ilאמיר זהר, מרכז תחום רוקחות  'ולשים בהעתקים את מגר

 .נוסף מלאי לקבל מנת על בהמשך amir.zaher@moh.gov.il בגריאטריה 

  .מייל תוכתוב םלאות בתכשיר שטופלו המטופלים לגבי דיווח לשבוע אחת להעביר נבקשכם
אמיר זהר  'התרופה יש לשלוח מייל למגרמוסדות גריאטריים נוספים המעוניינים לקבל את 

amir.zaher@moh.gov.il  ולגב' סיגל קורדובהsigal.kordova@MOH.GOV.IL  . 
 

 הרוקחות לאגף וידווחו יתועדו התכשיר נטילת להפסקת וסיבות תרופתיות לוואי תופעות

  :https://sideeffects.health.gov.ilבקישור הדיווח טופס באמצעות הבריאות במשרד

 
 

 הוכן על ידי:
 מרכז תחום פיתוח ובקרה רוקחות,  מגר' אמיר זהר

 אגף גריאטריה, משרד הבריאות.

 

                                                                            
 בברכה

                                                                               

 ד"ר אירית לקסר
 מנהלת מגן אבות ואימהות

 ראש אגף גריאטריה 
 חטיבת הרפואה

 

 העתקים: 
 ל  משרד הבריאות פרופ' נחמן אש, מנכ"

 פרופ' סלמאן זרקא, פרוייקטור מגן ישראל 
 ד"ר שרון אלרעי פרייס, ראש שרותי בריאות הציבור

 ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה 
 ד"ר דודו דגן, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 ד"ר רם שגיא, חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

mailto:XXX@moh.health.gov.il
mailto:call.habriut@moh.health.gov.il
mailto:hadas.rotem@moh.gov.il
mailto:amir.zaher@moh.gov.il
mailto:amir.zaher@moh.gov.il
mailto:amir.zaher@moh.gov.il
mailto:sigal.kordova@MOH.GOV.IL
https://sideeffects.health.gov.il/


  

 

 האגף לגריאטריה
 משרד הבריאות

 39רחוב ירמיהו 
 1176ת.ד. 

 9101002ירושלים 
call.habriut@moh.health.gov.il 

 02-5655969פקס:      5400*  טל:

Division of Geriatrics 
Ministry of Health 
39 Yirmiyahu St. 
P.O.B 1176 
9101002 Jerusalem 
call.habriut@moh.health.gov.il 
Tel: *5400     Fax: 02-5655969 

 לרפואה בקהילהד"ר הדר אלעד, מנהל האגף 
 ענבל ירקוני, מנהלת מערך הסיעוד בחטיבה למרכזים רפואיים 

 סמדר שרבי, מנהלת תחום איכות ואקרדיטציה, חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
   הרוקחות אגף מנהלת -מגר' הדס רותם 

 יוסי אילוק –ראש המשל"ט 
 עירם אמתי –ראש מכלול בדיקות 

 וקובזהאלי ב –ראש מכלול חיסונים 
 נועה חסדאי, האגף לשעת חירום

 פרופ' נמרוד מימון,  פרוייקטור מגן אבות  ואימהות
 ד"ר שגית ארבל , רופאה ראשית, משרד הרווחה 

 פרופ' בשארה בשארת, חטיבת הרפואה 
 רופאים מחוזיים ונפתיים

 גריאטריים מחוזיים
 דובר המשרד

 הלשכה המשפטיתעו"ד מיטל גבאי, ממונה גריאטריה ורישוי מוסדות, 
 פרופ' אהוד דוידסון, מנכ"ל שירותי בריאות כללית 

 ד"ר אורלי וויינשטיין, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי החולים, שירותי בריאות כללית 
 ד"ר יוסי נגה, ראש אגף הרפואה, חטיבת בתי החולים

 גב' יולי גת, יו"ר ארגון א.ב.א, ארגון בתי אבות ודיור מוגן
 כ"ל העמותה לגריאטריה בישראלעו"ד איציק כהן, מנ

 , מנכל"ית בית בלבקאופמן גלית' דר
 יוסי קפלן, ממונה קורונה, איגוד בתי האבות

 צוות אגף גריאטריה
 ראש אגף שירות, חן וונדרסמן

 גב' טלי דהן, מנהלת מוקד קול הבריאות
 גב' איילת יוסף, מנהלת מוקד מגן אבות ואימהות

 גב' אורה דואק, משרד השיכון
 גב' מגל אוקנין, משרד הקליטה
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1. FACT SHEET FOR HEALTH CARE PROVIDERS EMERGENCY USE AUTHORIZATION 
(EUA) FOR PAXLOVID 12/21 

 

 

שם מטופל:_________________                                                 תאריך תחילת המתן: __________  

 PAXLOVIDמעקב סימנים חיוניים ותופעות לוואי לתכשיר 

 

 

 

 תופעות לוואי והערות דופק אחוז חמצן ערכי לחץ דם יום

 

1     

2     

3     

4     

5     
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  2טופס 

 קיבוצי(אישור )למוסד רפואי  – תכשיר רפואי שאינו רשוםב טופס הוראה לשימוש

 ()א(( 1)ב()10-( ו4)ד()3()ב(, 2)ב()3()א(, 1)ב()3)סעיפים 

 שם המוסד הרפואי: _____________________________ מחלקה: _________________

 

 שם התכשיר, צורתו

 ודרך המתן:     

 

 ___________________הרכב )חומרים פעילים כמות/ריכוז(: ________________________________________

 ________________שם היצרן וארץ הייצור: ____________________________________________________

 _________________שם בעל הרישום ומדינת הרישום: ____________________________________________

 ___________________ההתוויה המבוקשת: ___________________________________________________

 ______________:___________________________________________________________ לכך הנימוקים

___________________________________________________________________________________ 

 (יש לצרף והאסמכתאות הרפואיות )ספרות, מאמרים וכיו"ב

 ____________________________________________ לשנה(כמות כוללת דרושה )

 

 : ת החתום מטההצהר

 מצהיר ומתחייב כדלקמן:אני הח"מ 

 או שהתכשיר החלופי המשווק , חיוני ולא קיים תכשיר חלופי מתאים הרשום ומשווק בישראל לאותה מטרה הוא תכשירב טיפולה

  .הנוגעת לעניין בהודעה( לטיפול )ככל שנדרש לפי ההוראה/איננו מתאים למטופל

 .התועלת בשימוש בתכשיר עולה על הסיכון הכרוך בו 

 .ההוראה לשימוש בתכשיר הנ"ל ולהתוויה המבוקשת היא של הרופא המטפל ובאחריותו הרפואית 

 )סמן את המתאים(: כמו כן, אני מצהיר ומתחייב כדלקמן

    ו רשום בפנקס התכשירים הרפואיים בישראל. נלכתי, אך אינהתכשיר כלול בסל שירותי הבריאות שלפי חוק בריאות ממ 

      התכשיר רשום בפנקס התכשירים הרפואיים בישראל אך לא להתוויה המבוקשת(Off Label). 

    :התכשיר רשום במשרד הבריאות של אחת הארצות המוכרות המפורטות להלן ומקובל בה להתוויה המבוקשת 

     )______________ :מערב אירופה )שם הארץ   ארה"ב         קנדה         אוסטרליה יפן 
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 האגף לגריאטריה
 משרד הבריאות

 39רחוב ירמיהו 
 1176ת.ד. 

 9101002ירושלים 
call.habriut@moh.health.gov.il 

 02-5655969פקס:      5400*  טל:

Division of Geriatrics 
Ministry of Health 
39 Yirmiyahu St. 
P.O.B 1176 
9101002 Jerusalem 
call.habriut@moh.health.gov.il 
Tel: *5400     Fax: 02-5655969 

  ____________ :אחר, שם הארץ 

     4התכשיר מיועד לטיפולי חמלה ע"פ טופס 

 יושב ראש ועדת התרופות של המוסד הרפואי, שמו וחתימתו:  

____________________________ 

 

 הרפואי:אישורי המוסד 

 

 מנהל או מוסמך מטעמו                    מנהל שירותי הרוקחות                                       

 _______________________         _______________________            שם המאשר וחתימתו:

 _______________________     תאריך:                        _______________________           

 

 חודשים. 12תוקף האישור לא יעלה על 

 בכפוף לאמור בהודעה להסכמת המנהל() 29במערכת המקוונת לתכשירי  מגיש האישור יזין את הטופס

 מכסהתכשיר מהשחרור אישור ל איננוזה אישור 
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