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 בקרה על מרפאת שיניים 

  (COVID-19) שגרה תחת איום 
 17.5.20  מעודכן  

 226701120 -שרדוקס  

      שם המרפאה: 
      כןבקרה מתואמת        05 2020תאריך: 

      ם המשרד:משתתפים מטע
                                                 

      משתתפים מטעם המרפאה: 
 

      בבעלות:         55/        /     מס' רישום    פרטיתמרפאת שיניים  

                           

      מספר רשיון        שם הרופא האחראי: ד"ר 

                  כןספק שרות של קופת חולים: 

      דוא"ל:      כתובת המרפאה: 

 08 -      פקס:  08 -      . 2 08 -      .    1 טלפונים

 

 הערות  נגישות, מבנה פיזי 100

 

       תקין ושמירה על כללי ריחוק חברתי חדר המתנה מרווח ונקי מחפצים מיותרים 101

       תקין חדר שירותים  111

112 
 חדר/שטח ייעודי לניקוי ועיקור מכשירים 

 

       תקין

 

117 
חלוקים חד פעמים  מגן פנים, מסיכות, -כל אנשי הצוות (לן אישי )וגיציוד מ

  ., חלוק לא חדיר מים)לפחות( אחד למשמרת
       תקין

       תקין (1.3עבודה עם סייעת )נוהל  118

      הערות:   199
 

 נהלי משרד הבריאות: 200

       תקין באינטרנט(  משה"ב נגישות לנהלי משרד הבריאות והכרתם )נגישות  201

הכותרת רפואת )יש ללחוץ על  בנושא נגיף קורונה  –נגישות לנוהלי המשרד   202
 שיניים(

  

 פעילות המרפאה על פי נוהל עדכני בנושא נגיף קורונה  203

-health/corona/corona-of-https://govextra.gov.il/ministry

/corona-guidelines-virus/medical 

       תקין

           הערות:  299

 
 זמינות שרותים, נוהלי עבודת המשרד 300

http://www.health.gov.il/
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 תקין זימון מטופלים במרווחי זמן שמונעים התקהלות   301

קבלת מטופל במרפאה רק לאחר תשאול )רצוי טלפוני( אודות תסמינים  302

 נשימתיים, חום וכו'

 

      הערות:  399

 
 

  ריחוק חברתי 400

הדבקה  עתמ', ודרכי מני 2הפרדה בין דלפק קבלה לפונה, סימון מרחק  401
COVID צוות ניהולי חומרי חיטוי ידיים לפוניםולקהל )שילוט(,  ותמוצג ,

 עוטה מסכת פה אף

       תקין

      הערות:  499

 

 גליונות לפחות( 4תיעוד ורישום        )לפי  500

       ידני סוג רשומה רפואית  501

       תקין (2.1פרטים אישיים עדכניים של המטופל )נוהל  503

       תקין טלפוני לפני כל ביקורמיון אנמנזה מעודכנת כולל  504

       תקין COVIDתיעוד מצב בריאותו של המטופל והערכת סיכון  505

      הערות לרשום של התיקים:   599
 

 

 המצאות ציוד נייח 600

 

       תקין (1.1כיור לרחיצת ידיים עם ברז מים קרים וחמים  )נוהל  601

602 
כסא מתרפא / יחידה דנטלית / מנורה דנטלית )בכל חדר טיפולים( תקין 

 למטופלועובר חיטוי בין מטופל 
       תקין

       תקין (1.2סקשן וצינוריות קצה )נוהל  603

 נייד

       תקין (1.2ערכת סכר גומי מלאה  )סכר, מסגרת, ווים, מחזיק ווים, מחורר( )נוהל  612

 חד פעמי

614 
מוצצי רוק/טיפים  מגבות נייר, , מסכות פנים,  מגן פנים, כפפות חד פעמיות

 לסקשן
       תקין

       תקין ( 1.3סבון אנטיספטי לרחיצת ידיים /תכשיר לחיטוי ידיים  )על פי נוהל  617

   חומרי חיטוי ידיים בחדר המתנה 618

 ערכת החייאה

       תקין לפחות פעם בחודשמלאה ונבדקת ערכת ההחייאה  626

 מינהל ומשק

640 
 ניקיון כללי/חיטוי, משטחי עבודה, מגשים ומגירות, מרקקות. 

 הפתוחים.היעדר ציוד מיותר על המשטחים 
       תקין

641 
המפונים כל יום או כשתפוסתם מגיע  (8סעיף  1.8פחי אשפה  עם מכסה )נוהל 

  75% -ל
       תקין

 

 
  תקין

       תקין (1.8נוהל על פי איסוף ופינוי פסולת זיהומית חדה ) 646

649 

טיפול בכביסה  במידה ויש )רצוי להשתמש במוצרים חד פעמיים( 
https://www.health.gov.il/hozer/mr29_2014.pdf 

       תקין

http://www.health.gov.il/
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       ועיקור  חיטוי

       תקין משטח עבודה לא סופג מיםו חמים מתקן לשטיפת כלים / כיור עם ברז מים 650

       תקין חומר אנזימטיהשריה בניקוי מכשרים ראשוני / 651

653 
)אישור טכנאי מוסמך על תקינות המכשיר מהשנה אחרונה שימוש באוטוקלב תקין 

http://apps.moital.gov.il/afikReports/R001.aspx )בודק דודי קיטור   
       תקין

       תקין (1.3ניטור פעילות האוטוקלב כולל רישום )נוהל  654

       תקין (1.3עיקור מקדחים )נוהל  655

       תקין עיקור פוצרים / מכשור אנדו' באריזות נפרדות 656

       תקין (1.3עיקור מכשור כירורגי / פריו / אורתו /אחר  )נוהל  657

       תקין ור(טאחסון ציוד דנטלי לאחר עיקור)אריזות תקינות, סימון תאריך וני 658

       תקין )לציין סוג החומר( 1.3חיטוי משטחים ע"פ נוהל  659

660 
לאחר כל מטופל או שימוש בחד פעמי חדש לכל   עיקורטיפ של מזרק אויר 

 מטופל
       תקין

       תקין (1.3ים ומפתחות עוברים עיקור לאחר כל שימוש )נוהל ימכשירי רוטטור 661

       תקין טיפים לסקיילר ומפתחות זויתנים, ,מספר מספק של טורבינות ומפתחות 662

       תקין ( ועבודות חוזרות מהמעבדה1.3חיטוי מטבעים )נוהל  663

       תקין הנחיות למניעת העברת זיהומים ברפואת שיניים 1.3הצוות מכיר נוהל  664

      הערות:   669

 
 

 שימוש בסדציה )נשאפת,הכרתית ועמוקה( או הרדמה כללית
 8/2019חוזר חטיבת הרפואה )

https://www.health.gov.il/hozer/mr08_2019.pdf   

 לא

       תקין אקטיבית  Scavenging מערכת  674

       חד פעמית מסיכה וצנרת מע' ניטרוס ניתנת לעיקור או חד פעמית 676

699 
      הערות:  

 

 מנגנוני בקרה ופיקוח על הרופאים ואנשי הצוות 700

   ירופא אחרא

       תקין רופא אחראי מתעדכן בנהלים הרלוונטיים לשעה 701

       תקין מתבצעת בקרה מובנית ברמת הרופא, לציין תדירות בהערות 706

       תקין (באיזו דרך ותדירותצוות  )ה עדכונירופא אחראי מקיים  709

      :  הערות 799

 
 

 גורמי חוץ 1200

       תקין שם מעבדה אתה עובדים וכתובתה 1202

       תקין מנהל המעבדה   1203

      הערות:   1299

 
 סיכום הבקרה

      

 חתימה                  שם הבודק:  

 חתימה                                               שם הבודק:  
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