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 מבוא

  הערה: בכל מקום בו מוזכר בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה

 זרע( מעבדות אנדרולוגיות ) למעבדות המחייבים,המינימליים מנחים הקווים ה מסמך זה מפרט את
זרע בבתי חולים, קופות חולים, מעבדות פרטיות, בנקי הגבר מעבדות פוריות במקומות הבאים: 

 .( In Vitro Fertilization הפריה חוץ גופית) IVFומעבדות זרע של יחידות 

 לא ינהל אדם מעבדה אנדרולוגית )מעבדת זרע( יות בהתאם לתקנות בריאות העם מעבדות רפוא
 ,משרד הבריאות. לחילופין מטעם )מעבדה אנדרולוגית(הנו בעל היתר לניהול מעבדת זרע  ,אלא אם

 ות.יבכיר בפוררפואית עם הכרה במעמד כעובד מעבדה בעל היתר לניהול מעבדה 

 ריאות העם )מעבדות רפואיות( תקנות במעבדה אנדרולוגית ייעשה בהתאם לוארגון  הפעלה ניהול
 .משרד הבריאות ם רלוונטיים נוספים שלקווים מנחים אלה ונהליובהתאם ל

  מעבדות פרטיות  5לא תותר למעבדות זרע פרטיות לקבל אחריות על יותר מ  1.1.2015החל מ
, לניהול מעבדה בהיתר המחזיק שונות, תחת אותו היתר לניהול מעבדה. מנהל המעבדה הפרטית

כל העת. בכל  ן, ולפקח עליהאחת מהמעבדות להימצא פיסית לפחות יום אחד בשבוע בכל  רשייד
, ימצא לפחות עובד מעבדה אחד בעל הכרה במעמד כעובד מעבדה רפואית בכיר בכל מעבדהמקרה, 
העובד היחיד במעבדת הזרע הוא גם בעל היתר לניהול מעבדת זרע או בעל  ,אם אאל .בפוריות

 בד מעבדה רפואית  בכיר בפוריות.הכרה במעמד כעו

 מהות .1

 .(דרישות מינימליות למעבדות אנדרולוגיות )זרעוקיום לשמש קווים מנחים  :מטרת הנוהל 1.1

 תחומי פעילות המעבדה כוללים: 1.2

 שמסר זרע מרצונו לבדיקות אלו; ,בצוע בדיקות זרע של נבדק 1.2.1

 על ידי רופא נשים;IUI  (intra uterine insemination )תוך רחמיתהזרעה לזרע  הכנת 1.2.2

 וגדר בנוהל בנקי זרע;כמבבנק זרע מעבדה אנדרולוגית  לניהו 1.2.3

 כמוגדר בנוהל המתאים; IVFבמעבדת מעבדה אנדרולוגית  לניהו 1.2.4

 :לא יכללואנדרולוגית פרטית או ציבורית תחומי פעילות של המעבדה  1.3

המעבדה היא של בנק זרע מורשה ומוסמך  ,אם למעטע כבנק זרע )הקפאת זרע, או שימור זר 1.3.1
 על ידי משרד הבריאות(;

מורשית  IVFהמעבדה היא של יחידת  ,)אלא אם IVF -הכנת זרע להפריה חוץ גופית  1.3.2
 ומוסמכת על ידי משרד הבריאות(;

 מסמכים ישימים .2

או המהדורה  ב"עהתש 2012 ןתיקו - 1977תקנות בריאות העם )מעבדות רפואיות(, התשל"ז  2.1
המסמך הנוכחי משמש ומשמשים להסדרת עבודת מעבדת הזרע. ת אלה, תקנושל  העדכנית ביותר

 כקווים מנחים מקצועיים בלבד.

 פי:-על נכתבוה קוים מנחים אל 2.2
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WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen, Fifth 

edition   ISBN 978 92 4 154778 9, © World Health Organization 2010: 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547789_eng.pdf?ua=1 

  1987 -שמ"ז העם )הפריה חוץ גופית( הת בריאותתקנות  2.3

 1976 –תקנות בריאות העם )שמירות רשומות( התשל"ז  2.4

 2001 –במעבדות רפואיות, ביולוגיות וכימיות( התשס"א  וגהותתקנות הבטיחות בעבודה )בטיחות  2.5

; 8/1992; חוזרי מינהל הרפואה 6/1989, 4/1990, 6/1992; ,20/07/1992נוהלי בנק זרע: חוזרי מנכ"ל  2.6
31/1989  

דרישות כלליות לאבטחת איכות במעבדות " -11-001/5CLנוהל המחלקה למעבדות מספר.  2.7
 ;"רפואיות

דרישות כלליות לבקרת איכות פנימית במעבדות " -11-002/1CLנוהל המחלקה למעבדות מספר.  2.8
 "רפואיות

 ,AIDS)בסיכון גבוה )נוהלי בטיחות לעובדי מעבדה רפואית ועובדי פתולוגיה לטיפול במחוללי מחלות  2.9

Hepatitis B 

 הגדרות .3

המהווה חלק  ,עצמאית )ציבורית או פרטית( או מעבדה רפואיתמעבדה  מעבדה אנדרולוגית )זרע(
משמשת לביצוע בדיקות זרע ו אינטגרלי מהיחידה להפריה חוץ גופית או בנק זרע

 ;וטיפולים בזרמה

 ל זה.בדיקה על דגימות זרע המתבצעת לפי נוה בדיקת זרע

 ע"י רופא נשים. (IUI)  תוך רחמיתהזרעה לתהליך הכנת זרע  להזרעה זרע הכנת

 .תאומנהל המחלקה למעבדות במשרד הברי המנהל

 אחריות  .4

 :יכללו תחומי האחריות של מנהל המעבדה 4.1

 ;במעבדה ואחריות על כל פעילויותיה לרבות חתימה על תוצאות ניהול העבודה השוטפת 4.1.1

 ;קביעה והטמעה של נהלי עבודה לקבלה ורישום של מטופלים  4.1.2

 המתקבל לבדיקה מבני אדם;קביעה והטמעה של נהלי עבודה לטיפול בחומר  4.1.3

 ;יישום טכנולוגיות עבודה במעבדה 4.1.4

 התעדכנות בחידושים הקשורים לפעילות המעבדה; 4.1.5

 שימוש תקין ובטיחותי במתקני המעבדה ובציודה; 4.1.6

 תיאום וארגון העבודה בין אנשי צוות המעבדה; 4.1.7

 בנושאים הקשורים למעבדה;, בנק זרע( IVF)פוריות, בקביעת המדיניות של היחידה  פותשות 4.1.8

 בקרת האיכות במעבדה.הבטחת האיכות ואחראי ל 4.1.9

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547789_eng.pdf?ua=1
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תאם להנחיות מגוון הטכנולוגיות המיושמות במעבדה בה על ביצוע  צוות עובדי המעבדה אחראי 4.2
 הביצוע התקניים של המעבדה; ימנהל המעבדה ולנוהל

 ארגון המעבדה והגדרת שירותיה .5

 כללי 5.1

 את השייכות המוסדית והשירותים הניתנים ע"י המעבדה. באופן ברוריש להגדיר  5.1.1

המעבדה תפעל בהתאם לדרישות החוקים, התקנות והנהלים של מדינת ישראל והרשויות  5.1.2
 .סמכות כל אחד בתחומוהמו

 המעבדהמבנה תכנון ועיצוב  5.2

 :לפחות החדרים המופרדים הבאים מצאוימבנה המעבדה במסגרת  5.2.1

 ;להזרעה זרעת כנוהחדר נפרד וייעודי לביצוע בדיקות  (1) 

 ;המתנה לנבדקיםחדר  (2) 

 חדר שירותים, נקי, נוח ומרווח; (3) 

 ;גירה מבפנים עם נוחיות ובידוד מהסביבה החיצוניתחדר מבודד למתן זרע, הניתן לס (4) 

 כל החדרים יהיו נפרדים וניתנים לסגירה; (5) 

 למעבדה ולחדריה תהיה נגישות לנכים. (6) 

המעבדה מתוכננת ובעלת מרחב בגודל מספק לביצוע כל נפח העבודה וכל סוגי הבדיקות  5.2.2
  והטיפולים שהיא מספקת.

יש להקפיד על  במיוחדעבדה לבדיקות זרע לבין פעילויות אחרות, תהיה הפרדה בין המ 5.2.3
 בהכנת הזרע להזרעה תוך רחמית . נאותה בתנאים סטרילייםהפרדה 

 אחרת. מנהליתעילות יש להקצות מקום מספק לפעולות של רישום, תיעוד וכל פ 5.2.4

 ציוד וחומרים םשירותיספקת ה 5.3

 מים רגילים ומזוקקים.  סדירה שלתהיה הספקה למעבדה לבדיקת זרע  5.3.1

 : כלולילמעבדה לבדיקת זרע  הנדרש הציוד 5.3.2

 ;מבוקר טמפ' , OC37יבש או אמבט אינקובטור  (1)
 ;צנטריפוגה עם בקרת מהירות (2)
כנות הזרע בדיקות וההותמיסות טריים וסטריליים לביצוע  םמדיום, ריאגנטיתמיסות  (3)

 ;של חומרים אלה תעודות אנליזהתקים של יש לשמור עו לטיפולים השונים;
במידת הצורך )על פי סוג הקיבוע וצביעת התאים מכויל עם תאריך פג תוקף כימי  מנדף (4)

 ;לבדיקות מורפולוגיות
 ;pHיחידות   0.2±ברמת דיוק  pH-(, או נייר אינדיקטור לpHמד הגבה ) (5)
 ;וריאגנטים מדיוםתמיסות לאחסון  מקרר (6)
 )במידת הצורך(; -C 200 מקפיא (7)
 ;1000 - 600  מיקרוסקופ עם הגדלה פי  (8)
 .;המתאים לספירת תאי זרע מקלרתא ספירה מסוג  (9)
 ;ליותירטומטיים ו/או פיפטות סטפיפטורים או (10)
 ;לעבודה סטרילית ובטיחותית Laminar flowמסוג   בטיחות ביולוגי תא (11)
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 ;יבוד ודיווח נתוני דגימות ותוצאותלרישום, אחסון, עמחשב ומדפסת  (12)
לרישום נתוני  במידה ואין מחשוב,ידני )רצוי מאוד( או שב חספר בדיקות מעבדה ממו (13)

ספר הבדיקות חייב להימצא במעבדה באופן קבוע ויישמר  .בדיקה, נבדקים ותוצאות
 שנים. לספר בדיקות הממוחשב יהיה גיבוי תקני. 10לתקופה של לפחות 

 ותהבדיק .6

 מעבדת זרע תבצע את הבדיקות הבאות או חלקן: 6.1

 -תקני הבדיקה לבחינת זרע אנוש ואינטראקציות זרע  אחרות: פעילויותובדיקות זרע  6.1.1
. בנוסף לבדיקת הזרע התקנית, ניתן לבדוק 1רירית צוואר הרחם מפורטים בפרסום מספר 

ניתן  ,( או אחרים. כמו כןATPט, )זרע למרקרים ביוכימיים כמו פרוקטוז, אדנוזין טריפוספ
ניתן לבחון  בנוסף,הזרע. תא זרע ושלמות ממברנת  תאי שליות חלכלול שרידות זרע, 

חדירות זרע לרירית צוואר הרחם של אישה או בקר בבדיקת תאימות צולבת או בדיקה 
 במבחנות קפילריות מסחריות 

גד זרע חייבים למדוד נוכחות נוגדנים נגד מבחני נוגדנים נ :זרע ם נגד תאינוגדנילבדיקות  6.1.2
צוואר הרחם, בנוזל זקיקי השחלה, בפלסמת הזרע  יזרע על גבי הזרע כמו גם בסרום, בריר

 .יש לאשר את המבחן ע"י בקורות חיוביות ובקורות שליליות  .או בנוזלים אחרים

בן מהזרע שהתקבל  הכנת (:Intrauterine insemination)  תוך רחמיתהכנת זרע להזרעה  6.1.3
הנחיות תקנות ולפעול על פי  יש זרע מתורם אנונימיל הזוג להזרעה תוך רחמית. במקרה ש

 משרד הבריאות לניהול בנק זרע.

 .מתאי זרע לבנק זרע DNAבזרע והפקת  DNAביצוע בדיקות  6.1.4

 בקרת איכות:  6.2

מכשור החיוני לשטיפת תאי זרע ( וה10במאמרים ) המופיעיםיש לפעול לפי הקווים המנחים  6.2.1
( כאשר משתמשים בזרע תורם מוקפא, 11להכנה לקראת הזרעה תוך רחמית במאמר )

 (.6-8להזרעה יש להשתמש בקווים המנחים שמופיעים במאמרים )

פי קריטריונים המפורטים בחוברות "נוהלי אבטחת איכות ובקרת -המעבדה תפעל על 6.2.2
"עקרונות לבקרת איכות פנימית במעבדות רפואיות" ות רפואיות" וכן דאיכות במעב

או לפי הגרסא  2001שנת שפורסמו והופצו ע"י המחלקה למעבדות במשרד הבריאות ב
 בתחומים הרלוונטיים והישימים למעבדת זרע. המתוקנת המאוחרת יותר

דו מית, לאו-( ביןProficiency Testing – PTהמעבדה תירשם לתכנית בקרת איכות חיצונית ) 6.2.3
למגוון הבדיקות שהמעבדה מבצעת עם דגש לבדיקות  תהתייחסוהכוללת שנתית לפחות, 

 מורפולוגיה, תנועה ובדיקות ריכוז.

למנהל המחלקה , ( שביצעהPTאחת לשנה תעביר המעבדה את תוצאות מבחני המיומנות ) 6.2.4
  . יש להעביר את הדוח המסכם הכתוב.למעבדות

 סגל המעבדה: .7

 למנהל מעבדת זרע לה מקצועיתהשכ 7.1

 רשאי לנהל מעבדת זרע אחד מאלה:

 מאגף מקצועות רפואיים; לניהול מעבדת זרעקיים בעל היתר  7.1.1

למנהל מעבדה אנדרולוגית )מעבדת זרע(  יםמתאימכישורים שתעיד על מקצועית  ההשכל 7.1.2
 :אלהמ היהת

רפואית  מעמד כעובד מעבדהבעל הכרה בעל סמך היותו  ההיתר לניהול מעבדבעל  (1)
 שלישיבעל תואר  שהינו (IVF-בנק זרע ו ,)מעבדה אנדרולוגית במקצוע הפוריותכיר ב
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Sc.). D. /Ph.D )  בעל תואר שניאו ((M.Sc  במקצועות הבסיס לפי התקנות במסמך
 .2.1ישים 

 .2.1בעל הניסון המקצועי בפוריות כמוגדר בתקנות מסמך ישים  (2)

מעבדות פרטיות  4לא תותר למעבדות זרע פרטיות לקבל אחריות על יותר מ  1.1.2015החל מ  7.1.3
. על מנהל המעבדה הפרטית בעל ההיתר היתר לניהול מעבדהמנהל בעל שונות, תחת אותו 

, ולפקח עליה כל העת. בכל לפחות יום אחד בשבוע בכל מעבדהלניהול מעבדה להימצא פיסית 
א לפחות עובד מעבדה אחד בעל הכרה במעמד כעובד מעבדה ימצמקרה, בכל מעבדה, 

אלה אם העובד היחיד במעבדת הזרע הוא גם בעל היתר לניהול  רפואית בכיר בפוריות,
  מעבדת זרע או בעל הכרה במעמד כעובד מעבדה רפואית בכיר בפוריות.

 קודם ןניסיו 7.2

שנתיים של  ( IUIל זרע( והכנת בדיקת זרעלאנדרולוגית )מעבדה בקודם  ניסיון Ph.Dלבעל תואר  7.2.1
שהכיר בו המנהל, או מעבדת זרע עבודה, במשרה מלאה, במעבדה לבדיקות זרע של מוסד ציבורי 

או בעל הכרה במעמד כעובד מעבדה בכיר בתחום מעבדת  בהדרכתו ובפיקוחו של מנהל המעבדה
 .הזרע

ארבע שנים של ( IUIל זרע( והכנת)לבדיקת זרע מעבדה אנדרולוגית בקודם  ניסיון M.Sc לבעל תואר 7.2.2
שהכיר בו המנהל, או מעבדת זרע עבודה, במשרה מלאה, במעבדה לבדיקות זרע של מוסד ציבורי 

או בעל הכרה במעמד כעובד מעבדה בכיר בתחום מעבדת  בהדרכתו ובפיקוחו של מנהל המעבדה
 .הזרע

 הבחינה 7.3

התאם לתקנות )ראה מסמכים ישימים( מי שהוא בעל הכרה להיתר לניהול מעבדה יהיה זכאי ב 7.3.1
. להלן ציטוט לפחות M.Scוהוא בעל תואר  מעבדת זרע –במעמד עובד מעבדה בכיר בתחום פוריות 

 מהתקנות:

 מקצועית השכלה   D.Sc. , Ph.D, M.Sc :אלה אקדמיים מתארים אחד ה היאמתאימ מקצועית השכלה"

 רופא תואר הרופאים אישור תקנות לפי מומחה רופא תוארבעל  או  ;רפואהה במדעי או החיים במדעי מתאימה

 אנדרולוג מומחה

 שנתיים לפחות שמתוכן, רפואית במעבדה עבודה שנתיים הוא (D.Sc., Ph.D)לבעל תואר שלישי  קודם ניסיון

 , הפוריות )מעבדות אנדרולוגיות( במקצוע בכיר מעבדה כעובד ת,האחרונו השנים בחמש

 עבודה שנות 8 בפוריות )מעבדה אנדרולוגית( בכיר מעבדהבעל הכרה במעמד כעובד  M.Sc וארת בעלל

 "האחרונות השנים בחמש מהן שתיים - לפחות שנים ארבע שמתוכן ,רפואית במעבדה

. יש להירשם מעבדת זרע תתקיים פעמיים בשנה –הבחינה לעובד מעבדה בכיר בתחום פוריות  7.3.2
 45יום ממועד קיום הבחינה ) 45ה באגף לרישוי מקצועות רפואיים לפחות ולשלם את אגרת הבחינ

 יום לפני החודשים דצמבר ויולי בכל שנה( 

תעביר  ה, וזו מצדתשמות מועמדים לבחינה יועברו מאגף רישוי מקצועות רפואיים למחלקה למעבדו 7.3.3
כל המועמדים להתכונן מומלץ ל .מראש שבועות 4-8 לנרשמים לבחינה הודעה על קיום הבחינה 

 לבחינה חודשים אחדים לפחות לפני שניגשים אליה.

 .1.1.2015כלעיל מבוטל החל  פתור מבחינה 7.3.3

 .או שנה שנהכחצי כעבור  במועד שייקבעיוכל לגשת לבחינה נוספת  ,מועמד שנכשל בבחינה 7.3.4

 האינטרנט: מתפרסמים בסילבוס של עובדי מעבדה בכירים באתרנושאי הבחינה  7.3.5

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Syl_MedLabSen_Fert.pdf 

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Syl_MedLabSen_Fert.pdf
http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Syl_MedLabSen_Fert.pdf
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 עבודה מקצועית במעבדה 7.4

מתן יעילות, לביכות ואבחייב להימצא סגל מעבדה במספר עובדים מספק לביצוע כל הבדיקות בזמן,  7.4.1
שהמעבדה מציעה ומצהירה עליהם, כולל כוח אדם לגיבוי במקרי  כפי שירות אמין של הלקוחות

 חופשה, מחלה או מילואים.

 , ייעשו במעבדה בידי אלה בלבד:וטיפולים בנוזלי הזרעבדיקות  7.4.2

אית או כל מי או מדעי המעבדה הרפו בעל תואר אקדמי מפקולטה למדעי החיים או לרפואה (1)
 שהכיר בו המנהל כעובד מעבדה רפואי אקדמי;

שהמנהל הכיר בו כעובד מעבדה מוסמך לאחר שלמד בבית ספר מוכר לעובדי מעבדות  ,אדם (2)
שעות עבודה  500במשך שנתיים, עמד בבחינות חיצוניות בנוכחות בוחן ממשלתי ומילא 

 מעשית. 

רטית של עובדי המעבדה לרמה המתאימה, תוך מנהל המעבדה אחראי להכשרה מעשית ותיאו (3)
יישום כל הכללים להכשרה כפי שנקבעו בנוהל הכשרה פנימי, הטמעת נהלי הביצוע התקניים 

, תוך תיעוד מלא של כל תחומי ההכשרה, נושא, תאריך 2.7של המעבדה ולפי כללי נוהל ישים 
ה רפואית בכיר וחתימת המדריך המכשיר שהוא לפחות בעל הכרה במעמד כעובד מעבד

 בתחום הפוריות/אנדרולוגיה.

 הבטחת איכות .8

  מדיניות ומדריך איכות 8.1

לטיב השירות הניתן  תוהצהרת מדיניות הכוללים התייחסוהמעבדה תנסח לעצמה מדיניות  8.1.1
 . כלפי לקוחותיה, עובדיה והרגולטור  ומחויבותה על ידה

 SOP =Standard Operationוע תקניים )נב"ת = נהלי בצ מדריך איכות של המעבדה יכלול 8.1.2

Procedure )נהלי קבלה ורישום דגימות, נהלי אחסון וטיפול בדגימות וכן נהלי תיעוד םביניה :
לשיטות הבדיקה המקובלות  סיתייח ,כמו כן .נהלים לדיווח, נהלי בטיחות ושמירת רשומות,

בדיקות ושאר הפעילויות של המעבדה. במעבדה, נהלי איכות ונהלי ביצוע תקניים לביצוע כל ה
בטחת הלונהלים  הפנימית והחיצונית בקרת האיכות ,את שיטות העבודה לויכלהנהלים 

 איכות, אמינות וקבילות התוצאות.

 תיקי עובדים 8.2

 :המידע הבאחייב להימצא תיעוד על כלל סגל העובדים, התיעוד יכלול את במעבדה  8.2.1
 .רשימת כל העובדים (1)

 .עובדתיעוד ההשכלה, כישורים, ניסיון של כל  (2)

 תיעוד ההשתלמויות, עדכונים הסמכות ותוכניות ההשתלמות וההכשרה לעובדים. (3)

 שנערכו לעובדים.המיומנות ביצוע ותיעוד מבחני  (4)

 תוכניות ההסמכה הייחודיות לכל בדיקה ופרוצדורה במעבדה ותיעוד ההסמכות. (5)

 המעבדה ם שלביצוע תקניינהלי  8.3

, במעבדה בפירוט המספק המבוצעותשבו יפורטו הנהלים של כל הפעולות  תיק נהליםלמעבדה יהיה  8.3.1
, אמינות והדירות תוצאות כל הבדיקות והטיפולים התוצאה איכותבטחת ה בכלל זה בתחומי

 ידה.-המבוצעים על

 למעבדה יהיו כל הנהלים הקשורים ב: 8.3.2

 לה, סימונם ושמירתם.איסוף דגימות מחו (1)
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כולל עקרונות, חומרים להזרעה תוך רחמית, הזרע  והכנתות הבדיקבצוע תקניים של נהלי  (2)
, חישובים, ביקורות ובקרת איכות, וכן קריטריונים לחריגים, דחיית תוצאות, דחיית ותשיטו

 דגימות. 

 סילוק בטיחותי של פסולת ודגימות.לנהלי  (3)

עדכונו בנהלים והדרכת הסגל  ,ענוןיוחתימה ע"י מנהל המעבדה, ר נהלי עדכון נהלים  (4)
 החדשים.

 .תוצאות הבדיקותנוהל יעיל לאיתור   (5)

 יהיו זמינים במעבדה במידה והדבר רלוונטי. ,המכשור וכיולו תתחזוקלנהלי  (6)

 דפי הסבר והנחיות פשוטות וברורות לנבדקים, למתן זרע ושינועו למעבדה. (7)

 אספקה של המעבדהציוד ו .9

 ציוד ומתקני מעבדה 9.1

ציוד והחומרים החיוניים לביצוע כל  ,מנהל המעבדה אחראי לוודא קיומם של כל המתקנים 9.1.1
 טיפולים במעבדה.ההבדיקות ו

ציוד מעבדה המחייב כיול, . למעבדה תהיה תכנית עבודה שנתית לתחזוקה וכיולים של כל הציוד 9.1.2
ינוטרו באופן שגרתי לפחות אחת לשנה ע"י הגורמים הרלוונטיים  תחזוקהוציוד מעבדה המחייב 

.  ובאופן שיבטיח את אמינות ואיכות תוצאות הבדיקה המתקבלות מביצוען באמצעות ציוד זה.
 ציוד החובה המינימלי החייב להימצא במעבדה מפורט בתקנה.

לו ויתוחזקו כנדרש בהתאם להוראות סנו, יטופחכל הציוד והחומרים יסומנו כהלכה, ישמרו, יאו 9.1.3
 יצרן.

 בטיחות ובקרת זיהום .10

פי הנהלים החוקים ותקנות של בטיחות -מדיניות המעבדה לגבי בטיחות ונהלים יבחנו ויעודכנו על 10.1
 וגהות הנהוגים במדינת ישראל.

ירות שהונהגו ע"י יש לנהוג בכל נוזלי הגוף, הפרשות כולל זרע כאילו היו נגועות, לפי כללי הזה 10.2
למניעת היוצרות אירוסולים, תוך שימוש במנדפי  יש לפעולהמחלקה למעבדות ושירותי רפואה. 

)ראה מסמך ישים מספר  בטיחות ביולוגיים, צנטריפוגות בטיחותיות, ומבחנות בטיחות מתאימות
2.9.) 

ע"י המחלקה  1994ספר "מדריך לנוהלי בטיחות במעבדות ביורפואיות" שהופץ באוקטובר  10.3
וכן משמש כקו מנחה לכתיבת  Biohazardלמעבדות, מפרט כיצד להתייחס לחומר ביולוגי הנחשד 

 נהלי בטיחות במעבדה.

 הקמה, הכרה ופקוח .11

 מעבדה אנדרולוגית תוקם, תופעל, תוכר ותפוקח אך ורק לפי הכללים שפורשו בנוהל זה. 11.1

וכל בליווי שאלונים שמולאו על ידי הגשת בקשה למנהל הקמת מעבדה אנדרולוגית חדשה תתבצע  11.2
 הנדרשים. םהנלוויהמסמכים 

 לפי נוהל זה, יקבע מועד למבדק במעבדה. בקריטריוניםהתרשם המנהל שהמעבדה עומדת  11.3

הכרה תינתן רק לאחר עמידה במבדק ולאחר מילוי כל הדרישות לפעולות מתקנות לאחר המבדק.  11.4
 ע מבדק חוזר.במידת הצורך ייקב



 המחלקה למעבדות -שירותי בריאות הציבור  -מדינת ישראל 
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 המחלקהמה באתר האינטרנט של ובהכרה, תוך פרס לזכותמעבדה שעמדה בכל הדרישות תוכל  11.5
מעבדת זרע. המידע יועבר גם ללשכת הבריאות  –למעבדות וקבלת תעודת רישום כמעבדה רפואית 

 .שבתחומה היא פועלת

 המקומית.פרטית מוכרת חייבת ברישוי עסקים מהרשות  אנדרולוגית המעבד 11.6

מעבדה אנדרולוגית תהיה תחת פיקוח של המחלקה למעבדות. המחלקה למעבדות תהיה רשאית  11.7
, לבחון את המעבדה, אופן פעילותה, נהליה, כישוריהם בלעדיומראש או  תאוםבבכל זמן 

של המנהל והעובדים, התיעוד והרישומים השונים, או כל נושא שכרוך  םוהניהולייהמקצועיים 
 ת המעבדה.בפעילו

מעבדה שלא תעמוד בדרישות הנוהל ו/או הבקרה והפקוח, תוזהר, ובמידה ולא תיענה לאחר  11.8
 ההזהרה תושעה הכרתה, או תבוטל כליל.
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