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 18/2017 וזר מס' :ח

 

                                                                                       "ה אייר, תשע"זכ  ירושלים, 

 2017מאי,  21       

 

 מנהלי בתי החולים אל: 

 קופות החולים  –מנהלי האגפים הרפואיים      

 פעולות דימות ב של חומר ניגוד תאוטומטיערכת הזרקה וד עירוי במשימוש בציהנחיות להנדון: 

 " "היגיינת ידיים במוסדות רפואייםבנושא  24/2009 מס': מנהל רפואה חוזרסימוכין: 

 "אמצעי זהירות שגרתיים במוסדות רפואיים" בנושא: 10/2010מס': חוזר מנהל רפואה              

 רקע: .1

מונתה ועדה מקצועית  ,2016בשנת  ,במכון דימות בארץ Cבהפטיטיס רוע הדבקה יבעקבות תחקיר א 

 של חומר ניגוד ותאוטומטילבחינת השימוש במערכות הזרקה  ,הלאומית ללוגיסטיקהבמסגרת המועצה 

 . החוזר מבוסס על המלצותיה. בעת פעולות דימות

 מטרה: .2

תוך  הן,ילות דימות לכל סוגפעו בעת של חומר ניגוד תאוטומטיערכת הזרקה במ כללי שימוש קביעת 

 שמירה מרבית על בטיחות הנבדקים.

 :הנחיות .3

חלק בלתי האוטומטית, הינה ההזרקה  למערכתלרבות התקנת העירוי וחיבור  ,הכנת הנבדק לפני הבדיקה

 בדגש על:  נו שבסימוכין,יבהתאם לחוזר . יש לפעולנפרד מהליך הבדיקה

 ובמהלךפעמיות, במהלך התקנת העירוי -כפפות חדשמירה על הנחיות היגיינת ידיים ושימוש ב 

 .החיבור למערכת ההזרקה האוטומטית

  אחד בלבד נבדקשל  לשטיפת עירויחד פעמי  סליין בפלקוןשימוש.  

 אחד. נבדקלהשתמש באותו פלקון עבור יותר מ מוחלטחל איסור 

 

על  ,רות לשימוש זהפעמי במזרקים ובערכות המילוי וההזרקה מותר רק במערכות המאוש-שימוש רב .3.1

אופן המגדיר את אישור אמ"ר להיות בעלי . על אביזרים אלה  CE,FDAידי גוף רגולטורי כגון 

 . המותרהשימוש 
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חוזרנו הוראות לעומד בסתירה  ואינאמ"ר, אישור בהתאם ל השימוש רב פעמי באביזרים אל

 שבסימוכין.

 עדר אישורים רגולטוריים מתאימים, אין לעשות שימוש חוזר ברכיבי מערכות ההזרקה בה

 פעמי.-האוטומטית של חומר ניגוד שנועדו לשימוש חד

 מטופל יםהמחבר פעמית-חדצנרת השסתומים וה :החלקים החד פעמיים של מערכות אלו )כגון .3.2

 בעלי אישור אמ"ר ויש להחליפם חייבים להיות  ,(לרכיבי ערכת ההזרקה בהם נעשה שימוש רב פעמי

 אמ"ר. ע"י שרואבאופן השימוש ש ,בין נבדק לנבדק

ורפואה  רדיותרפיה , צנתור כלי דם במוח,, אנגיוגרפיה, צנתורי לבCT ,MRIבמכוני הדימות השונים ) .3.3

 :בתחומים הבאיםיחידות המוסדיות למניעת זיהומים יפעלו הגרעינית(, 

, רנטגנאים, פרמדיקים, פלבוטומיסטים וכד'( בהטמעת יותאחהדרכת הצוות המטפל )רופאים,  .3.3.1

 .מניעת זיהומיםלכללי הזהירות השגרתיים 

 ענות להנחיות חוזר זה.יניטור הה .3.3.2

  .1.10.2017 -יש להיערך ליישום חוזר זה עד ה –תחולה  .4

 

 הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 

                   

 ב ב ר כ ה,       

 

 ד"ר ורד עזרא                        

  רפואההאש מינהל ר                  

 

 מנהל הכלליההעתק :  

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 מנהלי קופות החולים

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 יו"ר הסתדרות האחיות  

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל

 

 02838817סימוכין : 

 
 
ובת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי כת 

 www.health.gov.il -מנכ"ל היא: 
 
 


