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 "ז אב, תשע"גטירושלים, 

 2/32יולי,  22    

 

 אל: מנהלי בתי החולים הכלליים

 קופות החולים -מנהלי האגפים הרפואיים       

 צ.ה.ל –קרפ"ר       

   

 לחץ דםמדי חום ו מדי –הפסקת שימוש במיכשור רפואי עם כספית הנדון: 

 

  :מבוא  .3

מגוון מוסדות הבריאות  .המכיל כספיתרפואי לאסור שימוש בציוד  ץמליהבריאות העולמי הן ארגו

ובכך סביבה להזולגת  ,כספית לשמשמעותי  מהווים מקורהעושים שימוש בציוד רפואי המכיל כספית 

  .ים ובמטופליםהרפואיים צוותב ,בבריאות הציבורעלולים לפגוע 

 

 ה:מטר . 2

 .מוש במיכשור רפואי המכיל כספית בישראלהפסקת השימתן הוראה ל

 

 :אחריות . 2

    .םהאחריות ליישום חוזר זה חלה על מנהלי המוסדות הרפואיי

 

 :נהלים .4

 

  .ע"י מוסדות רפואיים כספיתדם המכילים -של מדי חום ומדי לחץ רכישהמיש להימנע . 4.3

 

למוסדות הרפואיים  דם המכילים כספית תופסק מכירת מדי חום ומדי לחץ 2/34. עד סוף שנת 4.2

  .בתי מרקחת פרטייםבקופות החולים וב ,מרקחתהבבתי , ולציבור 

 

מדי חום ומדי לחץ דם המכילים כספית ייבוא לייצור ול ם, לא ינתנו אישורי2/32מתחילת שנת  .4.2

 .במשרד הבריאותאביזרים ומכשירים רפואיים חדשים במסגרת היחידה ל

 

 : כספיתר רפואי המכיל במכשושימוש  .4.4

. בתוך במוסדות הרפואה המכותבים השימוש במדי חום המכילים כספית יופסק באופן הדרגתי  4.4.3

, שנה, עם התבלות מדי החום הישנים, כל המדחומים יוחלפו במכשירים חלופיים ללא כספית

 . מקרים חריגיםבלמעט 

 

. כספית במכשירים חלופייםמכילים יוחלפו כל מדי לחץ הדם והמדחומים ה 2/34סוף שנת עד  4.4.2

 במתקני בריאותכספית  מכילהקיים איסור מוחלט על החזקת מיכשור רפואי זה מועד החל מ

 חריג לשימוש על ידי החתום מטה. אם ניתן היתראלא 



2 

 

 

 

ועפ"י הנחיות  לת מסוכנתכפסוהמוסדות הרפואיים יטופל ויפונה ממכיל כספית הרפואי מיכשור   .2.2

 .משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה

    

 .2/32בתהליך הבקרות בשנת  וראות חוזר זה תשולבהיישום בדיקת  .2.5

 

 :חלות ותוקף .5

 

  מיום פרסומו. –תוקף חוזר זה 

 

 הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם. 

                   

 ר כ ה,ב ב        

 

 

 

 

 פרופ' ארנון אפק                       

 רפואההראש מינהל                    

 

 הבריאות תשרהעתק :  

 המנהל הכללי

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 מקרפ"ר –רע"ן רפואה 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 הבריאותמשרד  –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל

 

 43577232סימוכין : 

 

 
 
נטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי כתובת אתר האי 
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