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:רקע.1

בסקופים השימוש הפך האחרונות נפוץבשנים תוך.לסוגיהם הסתכלות במכשירי שימוש

לצוות המטופלים ובין למטופל מטופל בין זיהומים להעברת פוטנציאל בעל הינו .גופיים

ניקוי של מובנים תהליכים על ועיקור,הקפדה גופיים חיטוי תוך הסתכלות מכשירי

ימנעהםואביזרי זיהומיותהנלווים מחלות מחוללי .העברת

הניקוי תהליכי מורכבות פנימיים,לאור הסתכלות מכשירי של והעיקור :להלן(החיטוי

ממוכנים)סקופים באמצעים ההליך לביצוע הנחיות לידיעתכם בזאת להביא :הננו

:מטרה.2

זה נוהל הראשונימטרת הידני הניקוי לאחר מלאה ממוכנת עבודה אמצעותב,לחייב

גבוהה ברמה לחיטוי אנזימ,מכונות ניקוי גם .יתהמבצעות

גבוהה ברמה לחיטוי מכונות ברשותם שאין ומכונים חולים ניקוי,בתי גם המבצעות

לר,אנזימתי ולהכנכושידרשו אלה הפצתןסימכונות מתאריך שנים שלוש תוך לשמוש

זה .חוזר

קובע זה אחידיםחוזר הצלכללים הכנת פעולתהליך לביצוע גופיתיוד תוך הסתכלות ת

הבאיםבאמצעות :הסקופים

ה.א סטריליותסקופים לרקמות ;חודרים

גוףסקופים.ב לחללי סטרילים החודרים .שאינם

:הגדרות.3
 
והפנימי:"ניקוי" החיצוני השטח פני מעל לכלוך .הסרת

אנזימטי" בפעולה:"דטרגנט ושומנים חלבונים מפרק פניחומר על הפועל אנזימטית

 .השטח
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גבוהה" ברמה מיקרואורגניזמים:"חיטוי השמדת או חיידקים,הסרה נגיפים,כולל

גדולה,ומיקובקטריות בכמות נבגים .למעט

 

המיקרואורגניזמים:"עיקור" כל השמדת נבגים,תהליך .לרבות

נתונה:"מעקר" בשיטה עיקור המבצעת בקיטור.מכונה אוקסידבגז,עיקור ,אתילן

פלסמה .או

אופטיים:"אנדוסקופ" סיבים באמצעות פנימיים לאברים הסתכלות המאפשר מכשיר

זעירה וידיאו מצלמת אויר.או תעלת מכיל להכיל/המכשיר ועשוי עבודה ותעלת מים

ל מכשיר כמו נוספים ייעודיים וחלקים דומים EUSאוERCP-תעלות מכשירים ועוד

לאב זההעונים  .טיפוס

סטריליות" רקמות חודרי לרקמות,  ”critical device“:"סקופים הפולשים אנדוסקופים

ציסטוסקופים ארתרוסקופים כדוגמאת סטרילים חללים .היסטרוסקופים,טורקוסקופים,או

סטריליים" לא גוף חללי חודרי ריריות ”semicritical device“":סקופים חודרי אנדוסקופים

ס העיכוללא דרכי של אנדוסקופים כדוגמת אא,ברונכוסקופים,טריליות של ,ג"סקופים

ושטי תוך לאקו .)TEE(וסקופים

 
ב" לטיפול אוטומטית  AER, Automatic Endoscope)":סקופיםאנדומכונה

Reprocessor)אנזימ ניקוי המבצעת וייבוש,יתמכונה גבוהה ברמה .חיטוי

 

ב.4 טיפול גופייםמכשעקרונות תוך הסתכלות :ירי

מכשיר.4.1 גופיכל תוך תהליהסתכלות גבוההךיעבור ברמה וחיטוי ,ניקוי

ועיקור ניקוי בואו שימוש כל .לאחר

  
ה.4.2 פעולות סקופיםכל באמצעות סטריליות,הסתכלות לרקמות ,החודרות

ניתוחבהמתבצעות ע,חדרי באספ  י"יתבצעו עיקור העוברים קהסקופים

מרכזית .סטרילית
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ניתוח.4.3 לחדרי מחוץ בשימוש במרפאות(ציסטוסקופים או שבהן)במכונים

לאפשרותאין מרכזיתהעברה סטרילית באספקה לאחר,עיקור יעברו

אנזימ ניקוי הראשוני הידני הניקוי במכונהתהליך גבוהה ברמה וחיטוי י

בסקופים לטיפול .אוטומטית

ממוכיכשורמבהעדר  קשיחיםןחיטוי לסקופים הליך,סטנדרטי לאחר

הראשוני להלןהניקוי שיפורט במעקר,כפי עיקור הציסטוסקופים יעברו

אוקסיד פלסמה/אתילן ע/גז אחר או היצרן"קיטור הוראות .פ

באותו.4.4 שימוש בו נעשה ולא במכונה גבוהה ברמה חיטוי שעבר סקופ

חיטוייעבור,היום הבא השימוש לפני או העבודה יום נוסףבפתיחת

במכונה גבוהה .ברמה

עפ.4.5 ייעשה בחוזרי"העיקור המוזכרים הישראליים התקנים שבסימוכיןי ם

היצרן להוראות .ובהתאם

גופילכ.4.6 תוך הסתכלות אשרלהחודרמכשיר סטריליים לא גוף חללי

עחייבואינ במכונהויעב,ויעודפ"בעיקור גבוהה ברמה וחיטוי ניקוי ר

כדלקמן :יעודית

בסעיף .א המפורט סטנדרטי בתהליך ראשוני ידני .5.1ניקוי

במכונה.ב אנזימתי .ניקוי

גבוהה.ג ברמה .במכונה חיטוי

במכונה.ד .ייבוש

ת.ה ממוכן ייבוש המאפשר רכיב מכילה המכונה ואין בוצעבמידה

החיטוי תהליך סיום לאחר מיד ידנית התעלות"ע,הפעולה שטיפת י

ברכוז דקות,70%באלכוהול מספר באמצעות,ואחרי החללים יבוש

דחוס רפואי .אוויר

קשיחים רקטוסקופ,סקופים לחיטוי,כגון ניתנים יעברושאינם במכונה

ידניניקוי .וחיטוי

והחיטוי.4.7 הניקוי פעולות בחדר,כל המבוצע הראשוני הידני הניקוי למעט

נפרדצעוויב,הבדיקה ייעודי אוויר10לפחות(,מאוורר,בחדר חילופי

ונקי)בשעה מלוכלך לציוד נפרדים אזורים .עם
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התרופות.4.8 בפנקס שנרשמו ובמכונות בחומרים רק יבוצעו החיטוי תהליכי

האמאו הבריאות"ביחידת משרד של ה,ר להתוויה ,ייעודיתואושרו

בחוזר רפואיים"12/2006'מסנוכמפורט במוסדות וחיטוי ניקוי ".הנחיות

מקרה.4.9 היצרן,בכל להוראות בהתאם לפעול הנחיה,יש ניתנה אם אלא

ע בכתב מטעמה"אחרת לכך שהוסמך מי או המוסד הנהלת .י

גופיטיפולה.4.10 תוך הסתכלות עבמכשיר ומאומן"יעשה מיומן צוות איש .י

מגןכובמהל אמצעי עם לעבוד הצוותים נקיות:על פעמיות חד ,כפפות

מגן חלוק או פנים,סינר כירורגית/מגן ומסיכה מגן   .משקפי

ביצוע.5 :הנחיות
  

:סקופיםאנדושלידניניקוי  .5.1  

הידניניקוי של ראשוני להליךאנדוסקופקפדני מקדים הכרחי שלב הנו

העיקור  או    .החיטוי

  

ההניקוי5.1.1 פעול תום עם מייד יבוצע הראשוני היסתכלותהמיידי

מלוכלך ציוד עם לעבודה ייעודי השלבים,במקום לפי יערך הניקוי

:הבאים

אנזימתי.א בדטרגט טבול גזה פד באמצעות חיצוני .ניקוי

במשך.ב התעלות אל אנזימתי דטרגנט 10-15הזרקת

היצרן הוראות פי ועל .שניות

אוויר.ג תעלת דרך מים .מים/הזלפת

ה5.1.2 ומאווררהמשך נפרד בחדר יבוצע הידני לפעולות,ניקוי ייעודי

הבאים.והחיטויהניקוי השלבים :לפי

האנדוסקופ.א אטימות .בדיקת

וה.ב התעלות הפנימייםניקוי דוחלקים מברשת באמצעות

אנזימתי בדטרגנט טבולה תוך3לפחות,צידית פעמים

העברה כל אחרי בדטרגנט המברשת .שטיפת

פעמיות חד יהיו הניתנות,המברשות פעמיות רב או

מפסטרת מכונה כגון ייעודית במכונה טיפול או .לעיקור

הוראות.ג לפי וינוקו המכשיר מן יופרדו השסתומים

.הייצרן
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נוספים.ד וחלקים עבודה תעלות הכולל אנדוסקופי ,מכשיר

הייצרן הנחיות פי על בנוסף .ינוקה

:במכונה חיטוי.25.

ה.א מאווררמיקום ייעודי באתר יהיה .מכונות

מכונות.ב באמצעות יבוצע סגורההחיטוי כמערכת הפועלת

גבוהה ברמה וחיטוי ניקוי יאפשרו.המאפשרת המכונות

אנזימתי וייבוש,ניקוי גבוהה ברמה תעלותחיטוי כל של

.המכשיר

ייבו המאפשר רכיב מכילה המכונה ואין המכשירבמידה ש

ייבוש,והתעלות תהליךיבוצע סיום לאחר מייד ידני

.החיטוי

נקיים.ג או מעוקרים מים יהיו במכונות השטיפה מי

חללים,ממיקרואורגניזמים גודל עם במסנן סינון -0.1לאחר

על.מיקרון0.2 תערך פילטרים והחלפת המים איכות בקרת

היצרן הנחיות .פי

אויר.ד תעלת של השטיפה מי ניקוי/בקבוקון תהליך יעבור ,מים

היצרן,וחיטוי הוראות פי על ועיקור ניקוי .או

העבודה.ה תעלת את האוטמים בפקקים חוזר שימוש יעשה לא

ביופסיה מכשיר דרכם הועבר .טיפול/באם

בתליי.ו יהיה המכשירים ומאוורראיחסון מוגן נקי בארון .ה

של5.3 ידני הסתכלותחיטוי גוףמכשיר חלל חודר סטרילי,קשיח כגון(לא
סטרובוסקופ או ניקוי)רקטוסקופ :לאחר

לשימוש.א המאושר חיטוי חומר תמיסת להכין משרדיש בהנחיות

היצרן"עאוהבריאות הוראות .פ

ה.ב את להשרות ההסתכלותמיש החיטויכשיר חומר בתמיסת

ע הנדרש הזמן היצרן"למשך הוראות דקות10מינימום(פ

חייבות)Ortho-phthalaldehyde (OPA)בתכשיר התעלות

מלאות מחברבלהיות דרך שיוזרק החיטוי .חומר

תערךה.ג מסונניםבאמצעותשטיפה או מעוקרים .מים

דחוסבוצעייבוש.ד אויר .באמצעות
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אנדוסקופים5.4 :שינוע

לאתר מאתר לשימוש מוכנים אנדוסקופים המבטיח,שינוע במארז יהיה

החיטוי רמת את הניתנת/לשמר יעודית מזוודה כגון האנדוסקופ של העיקור

סטנדרטי/לחיטוי .עיקור

:עיקור5.5

קיטור במעקרי פלמה,העיקור גז או אוקסיד להוראותיבוצעאתילן בהתאם

לעתוהיצרן מעת המתעדכנים הישראלים העיקור תקני פי .על

  
נילווים.6 באביזרים :טיפול

רקמות חודרי ע,אביזרים חוזר לשימוש היצרן"המוגדרים ,ביופסיהמלקחי(י

,snares cutters ניקוי)'וכד כמפורט יעברו :ועיקור

אנזימתי.א ניקוי בחומר טבולה מטלית בעזרת וניגובו המכשיר על(פירוק

היצרן הוראות בעזרת,)פי וניקוי אנזימתי ניקוי חומר בתמיסת השרייה

.מברשת

פעמיות חד יהיו טיפ,המברשות או לעיקור הניתנות פעמיות רב ולאו

מפסטרת מכונה כגון יעודית .במכונה

אולטראסוני.ב מכשיר בעזרת מכני .ניקוי

במים.ג .שטיפה

.ייבוש.ד

תקינותו.ה ובדיקת המכשיר .הרכבת

מרכזית.ו סטרילית באספקה .עיקור

וישונעו.ז יואוחסנו יארזו סטריליתהמכשירים אספקה נהלי פי .על

:אחריות.7

המכון אחראי/מנהל :המרפאה

יישומו.7.1 ולבקרת הנוהל .לקיום

בשימוש.7.2 הקשורים זיהומים על במוסד הרלבנטיים לגורמים לדווח

ההסתכלותב .מכשירי

ה.7.3 פעולות .הסתכלותלתיעוד

והעיקור.7.4 החיטוי הניקוי פעולות לביצוע קבוע צוות .הכשרת

הצוותהדרכו.7.5 ועידכון שוטפות .ת
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ההנדסיות.7.6 והמערכות המכונות של שוטפת לאחזקה הנחיות קיום לוודא

דחוס(הנוספות מים,אוויר .תקינותןובקרת)מסנני

שתכלול.7.7 המפעיל הצוות על תקופתית בקרה :לקיים

וחיטוי.א ניקוי תהליכי של ידע .שנתית-בקרת

עב.ב לבקרת אחת הצוות ובטיחות הנהלים פי על .חודשים6-ודה

ע.7.8 בסקופים סטנדרטי טיפול זה"לאחר בנוהל שפורטו ההנחיות נדרשת,פ לא

תרביות באמצעות תהליך .בקרת

במוסדכם בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר .הואילו

ה כ ר ב ,ב

לוי"ד חזי ר
הרפואה מינהל ראש

הכללי:העתק המנהל
הכללי למנהל המשנה

רפואה"מנכ/ס מוסדות ובינוי לתכנון בכיר ל
בריאות"מנכ/ס לכלכלת ל
ולתימחור"מנכ/ס תיקצוב לתכנון ל
חולים"מנכ/ס קופות ל
בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה ל

ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל ראש
ע הציבור קבילות ממלכתי"נציב בריאות ביטוח חוק פ

המשפטית היועצת
הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית אחות

הציבור בריאות שרותי ראש
מחוזות מחוזיות–רופאי בריאות לשכות

רפואיותמנהל טכנולוגיות למדיניות האגף
ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל

לגריאטריה האגף מנהל
כללית לרפואה האגף מנהל

הרוקחות אגף מנהל
ומחשוב מידע לשרותי האגף מנהל
רפואי ומידע רישום תחום מנהלת

מחלות לבקרת הלאומי המרכז מנהל
חרום לשעת האגף מנהל

להבטח האגף איכותמנהלת ת
פנים ביקורת אגף מנהל

קהילתית לרפואה המחלקה מנהל
ומשק מינהל תחום מנהל

לאפדמיולוגיה המחלקה מנהל
למעבדות המחלקה מנהל
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הלאומיות המועצות מרכזת
הרפואית הספריה

הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה
הסיעוד על ארצית הנפש–אחראית בבריאות

א הסיעודאחראית על הציבור–רצית בבריאות
הסיעוד על ארצית בגריאטריה–אחראית

ראשית הכללית"קופ–אחות ח
במפגר לטיפול האגף הראשי הרווחה-הרופא משרד

ל.ה.צ–ר"קרפ
רפואה"רע  ר"מקרפ-ן
הסוהר–ר"קרפ בתי שרות
ישראל–ר"קרפ משטרת
מדיצינית"מנכ הסתדרות "הדסה"–ל

הב תקציבים,ריאותרכז האוצר–אגף משרד
בישראל"יו הרפואית ההסתדרות ר
המדינה"יו רופאי ארגון ר
המדעית"יו המועצה הרפואית–ר ההסתדרות

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

המדינה ארכיון
ענבל"מנכ חברת ל

סיכונים לניהול המחלקה ענבלח-מנהלת ברת
 
 

)מ(8-121/11798
 

 
 

וחוזרי הרפואה מינהל חוזרי מפורסמים בו האינטרנט אתר כתובת
היא"מנכ  www.health.gov.il-:ל




