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 המחלקה למעבדות -שירותי בריאות הציבור  -מדינת ישראל 
 עמודים 5 מתוך 1   עמוד 3:  עדכון מספר CL11004/3: מספר סידורי
 סימון דגימות: נושא 01.09.2014: מיום תחולה CL11004/2: מחליף נוהל

 כלל המעבדות הרפואיותתחום: 
 פרופ' י. נורדנברג,  ד"ר ד. עמיחי, ד"ר ר. ישי, ד"ר ע. גזית,: ע"ינכתב  ד"ר ע. גזית וד"ר ר. ישי אושר ע"י:

  רישום דגימות מעבדה וסימונןכותרת: 
 

 

 המחלקה למעבדות

 רישום דגימות מעבדה וסימונן
 CL11004/3  נוהל מספר

 תאריך פעילות
צוות נציגי מעבדות רפואיות והמועצה למעבדות רפואיות: פרופ' י.  נכתב ע"י:

 ברג,  ד"ר ד. עמיחי, ד"ר ר. ישי, ד"ר ע. גזית, נורדנ
3102 

 3102 ע. גזית"ר ד נערך ע"י:
 3102 מורחב של מנהלי אגפי מעבדותצוות  נבדק ע"י:
 3102 גזיתע. ישי וד"ר ר. ד"ר  אושר ע"י:

 תפוצה רצויה:

 מנכ"ל
 משנה למנכ"ל

 ראש שירותי בריאות הציבור
 ראש אגף רפואה כללית

 רפואה קהילתיתראש אגף 
 מנהל המחלקה למעבדות

 מעבדות בתי חולים וקופות חוליםאגפי המנהלי 
 מנהלי מעבדות רפואיות

 ' מנהל המחלקה למעבדותס
 מנהלי מעבדות רפואיות

  ראש אגף רישום מוסדות רפואה
 יועצת משפטית 

 מנהלי קופות חולים
 מנהלי בתי חולים
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 מבוא
בכללים המבטיחים מתן תוצאות בדיקה אמינות, מהימנות, העברתן בזמן ת מעבדות רפואיות חייבו

ובמועד למקום הנכון. אחד הכשלים המסוכנים של מעבדה רפואית ותחנת איסוף דגימות היא שיוך דגימה 
 .ו/או תוצאות בדיקה לנבדק הלא נכון

שות לקיים מערך המבטיח לפיכך, כחלק  מהבטחת איכות וניהול סיכונים  המעבדות ונקודת האיסוף  נדר
חד ערכי בכל השלבים מאיסוף -זיהוי נאות של הנבדק, רישום פרטיו תוך שיוך פרטים אלה באופן חד

 הדגימה ועד דיווח התוצאות.

 מהות .0
ותחנות  במעבדות רפואיותמעבדה  לרישום וסימון דגימותזה לפרט את הדרישות  נוהלמטרת  1.1

מעבדות רפואיות , בקהילה, בבתי חולים, ובמעבדות רפואיות לאיסוף ונטילת דגימות לבדיקות ב
 פרטיות;

ותחנת לאיסוף ולנטילת דגימות לבדיקות במעבדות רפואיות  זה מחייב כל מעבדה רפואיתנוהל  1.2
 ;1/09/2014  החל מ

, וחוזר המחלקה למעבדות CL11004/1 1996מחליף ומבטל את הנוהל הקודם משנת זה נוהל  1.3
 )ה( ו )ו([.5.1]ראה סעיף   59678312מספר    2.12.12מכתב המחלקה למעבדות מיום  ואת 11/96

 הגדרות .3
 מחלקה, יחידה, מכון, מרפאה, מלר"ד, תחנת אם וילד, -"גורם שולח" 

רקמה ונוזלי תאים, כל חומר ממקור אנושי המכיל אך לא רק: הפרשות, דם ומרכיביו,  – ה"דגימ"
 ה מעבדתית;בדיק ילצורכרקמה שנאספו 

 חלק כלשהו מתוך דגימה; –"דגימת משנה"

הזמנה ממוחשבת או טופס, בו מפורטות בדיקות המעבדות הנדרשות על ידי  מזמין   –"טופס דרישה" 
 ;5.2הבדיקה ופרטים נוספים כאמור בסעיף 

 כלי המשמש לאחסון דגימה ]או הנושא את הדגימה[; –"מיכל דגימה" 

 לצורך לקיחת דגימה מנבדק ושולח אותה לבדיקת מעבדה; אדם שאושר –"לוקח הדגימה"

חומר הדגימה )דם, שתן, צואה, רקמה, נוזל גוף, ביופסיה וכו'( והמקור הביולוגי שלה  –"סוג הדגימה" 
 )פצע, גרון, וגינה, כיח, וריד, עורק וכו'(.

 מסמכים ישימים .2
 2012תקנות בריאות העם )מעבדות רפואיות( תיקון התשע"ב  3.1

, חוזר מנכ"ל מחלות מחייבות הודעה(רשימת פקודת בריאות העם )עדכון התוספת השנייה של  3.2
8/2011. 

בטחת איכות הדרישות כלליות ל" CL11001/5מספר. , 2001משנת נוהל המחלקה למעבדות  3.3
 ".במעבדות רפואיות

  17/10/2004מ  47/2004מסירת תכשירים פתולוגיים, חוזר מינהל הרפואה  3.4

 26/12/2004מ  62/2004מסירת תכשירים פתולוגיים, חוזר מינהל הרפואה  3.5

 16/6/2005, מ 2005 –תקנות האנטומיה והפתולוגיה )תיקון( התשס"ה  3.6
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 תחומי אחריות .2

 הצוותים העוסקים בנטילת דגימות מעבדה ובסימונן.נוהל זה מחייב את  4.1

נה לאיסוף ונטילת דגימות לבדיקות במעבדות רפואיות, , אחראי על תחמנהל המעבדה הרפואית 4.2
עובדים מזכירות רפואיות, פלבוטומיסטים או ו/או או אחות הנוטלים דגימות, ו/או רופא, ו/

שהנחיות נוהל זה מיושמות הלכה למעשה שמונו לשם כך, אחראים לבדוק, לפקח ולוודא אחרים 
 במסגרת תחום האחריות שלהם.

 גוף הנוהל .5

 ופס דרישהט 5.0

ככלל נדרש לצרף לדגימה לצורך ביצוע בדיקת מעבדה טופס דרישה ידני או הזמנה  5.1.1
 (.5.1.6ממוחשבת. ]ראה השלמה לסעיף זה בסעיף 

בו עיכוב ביצוע בדיקה לצורך מילוי טופס יסכן את בריאות  בבתי חוליםבמקרה דחוף  5.1.2
החולה, ניתן לבצע בדיקה על סמך בקשה בעל פה של גורם רפואי מוסמך; המעבדה  

 תתעד את הבקשה ברישומיה.

 על ידי  מזמין הבדיקה: שימולאוטופס הדרישה יכלול את הפרטים להלן,  5.1.3

 פרטי הנבדק: (0)

מגדר הנבדק, גילו, אבחנה,  :ה; מידע רלוונטי אחר )כגוןשם מלא; מספר אישי מזה
 תרופות, צום וכו'(.

 פרטי הדגימה: (3)

סוג הדגימה, שם הבדיקה הנדרשת,  מקור ביולוגי של הדגימה, תאריך לקיחת הדגימה 
 ואם רלבנטי שעת לקיחת הדגימה.

 פרטי מזמין הבדיקה: (2)

 רפאה וכו' מספר טלפון להתקשרות., שיוך מוסדי, מןרישיושם מלא, מספר  בקהילה:

  .: שם יחידת האשפוז/המחלקה השולחתבבתי  חולים

 בדגימות הנלקחות במכונים ובמרפאות של בתי חולים חובה לציין גם את שם הרופא 

 שהזמין את הבדיקה.

לוקח הדגימה יתעד את לקיחת הדגימה מהנבדק בגיליון ממוחשב או ידני ויכלול את  5.1.4
 כנדרש על ידי המוסד הרפואי םבנטייהרלהפרטים 

מוסד רפואי רשאי להגדיר בנוהל פנימי מצבים בהם מעבדה רפואית רשאית לבצע בדיקות  5.1.5
מעבדה ללא הפניית רופא או גורם רפואי מוסמך. הנוהל יגדיר את אופן קבלת הדגימה על 

רכי של חד ע-ידי המעבדה ואת המנגנון להעברת התוצאה, תוך ווידוא השיוך החד
 הבדיקה והתוצאות לנבדק.

רשאי נבדק לפנות ישירות למעבדה לביצוע בדיקת מעבדה רפואית  במעבדה פרטית 5.1.6
לעצמו ללא טופס הפנייה של גורם רפואי מוסמך. במקרה כזה על הנבדק להציג תעודה 
מזהה עם תמונה )דרכון, תעודת זהות, רישיון נהיגה(. פרטי הנבדק יתועדו בספר 

 ה, לרבות כתובתו ודרכי ההתקשרות עמו. המעבד

את הנבדק במקרה של תוצאות חריגות  מידיתלידע הפרטית באחריות  המעבדה  לסעיף 0 הערה
 . , ולהפנותו לבדיקת רופאמסכנות בריאות וחיים
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להודיע על כך ללא שהיות  תבמקרה של מחלה מחייבת הודעה על המעבדה הפרטי לסעיף 3הערה 
 .קומית, כנדרש בחוקים והתקנות של משרד הבריאותללשכת הבריאות המ

 זיהוי נבדק 5.3

לפני לקיחת הדגימה יזהה לוקח הדגימה את הנבדק לפי תעודה מזהה, בלקיחת דגימה  5.2.1
או לסוג דם, חובה לזהות את הנבדק באמצעות תעודה מזהה רשמית   HIVלצורך בדיקת 

 .דרכון, רישיון נהיגה( תעודת זהות,)עם תמונה 

 במאושפזים יזהה לוקח הדגימה את הנבדק לפי צמיד הזיהוי שעל גופו. 5.2.2

 במעבדה פרטית חובה לזהות נבדק באמצעות תעודה מזהה רשמית עם תמונה. 5.2.3

 סימון דגימה 5.2

חד ערכי בלתי מחיק, ישירות על המיכל -דגימה תסומן על ידי לוקח הדגימה בסימון חד 5.3.1
 הדגימה, באחד מאלה:

מדבקה שעליה רשום שם הנבדק ומספר מזהה; )פרטים זהים יופיעו על טופס  (1)
 הדרישה הידני או האלקטרוני(

 מדבקה בעלת מספר רץ על מיכל הדגימה  (2)

 סימון ברקוד שמופיע על כלי הדיגום (3)

חד ערכית אחרת שתאושר על ידי מנהל המחלקה למעבדות -כל צורת סימון חד (4)
 ;של משרד הבריאות

נעשה הסימון במספר דגימה או ברקוד, יסומן טופס הדרישה הידני או האלקטרוני באותו  5.3.2
 חד ערכי בכתב או באמצעות מדבקה.-מספר, באופן חד

, יש לתעד את 5.3.2-ו 5.3.1 לא תבוצע בדיקה בדגימה שלא תסומן כאמור בסעיפים  5.3.3
 פסילת הדגימה ולהודיע לגורם השולח.

 פר מעבדהרישום בס 5.2

או בספר מעבדה קשיח תוך הצמדת  ,מעבדה המבצעת בדיקה תתעד את פרטי הדגימה ברשומה ממוחשבת
 חד ערכי.-המזהה החד

 תחילה 5.5

 חדשים מיום פרסומו, המאוחר מבין שניהם. 3או לאחר  1.09.2014תוקפו של נוהל זה מתאריך 
 

 


