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להלן ההנחיות בנושא שבנדון המעדכנות ומבטלות את ההנחיות שבסימוכין.
הנחיות אלו מתבססות על חוזרים ונוהלים של המשרד והכרעת כל דין.
.1

כללי:

במרפאות שיניים מתבצעות פעולות רפואיות קליניות וכירורגיות אשר מחויבות הימצאות ציוד
מתאים לשיטות עבודה עדכניות.
.2

מטרה:

קביעת סטנדרטים לציוד בסיסי בכל מרפאות שיניים אשר ייתן מענה הולם לצרכים הטיפוליים
במרפאה.
אחריות:
.3
 .3.1רופאי שיניים.
 .3.2מנהלי מרפאות שיניים.
 .3.3רופאי שיניים מחוזיים.
 .3.4בעלי מרפאות תאגידים.
אזכורים:
.4
 .4.1הנחיות למניעת העברת זיהומים במרפאות שיניים.
 .4.2הנחיות בדבר הגנה מפני קרינה במרפאות שיניים.
 .4.3חוזר חטיבת הרפואה :ניהול מערך החייאה במוסדות ו/או מתקנים רפואיים .
 .4.4חוזר חטיבת הרפואה  :סדציה והרדמה כללית ברפואת שיניים.
 .4.5הנחיות לטיפול בפסולת במרפאות שיניים .
חלות:
.5
 .5.1מרפאות שיניים פרטיות.
 .5.2מרפאות שיניים במוסדות.
 .5.3מרפאות שיניים של תאגידים.
ציוד דנטלי:
.6
 .6.1במרפאת שיניים יימצאו בכל עת הציוד והמכשירים הדנטליים הדרושים למתן טיפול
שיניים נאות כשהם תקינים וזמינים כמפורט בסעיפים הבאים.
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 .7ציוד בסיסי:
 .7.1כסא דנטלי הניתן להסטה לתנוחת שכיבה בלחיצת כפתור (מומלץ בהפעלה רגלית).
 .7.2מנורה דנטלית מעל לכסא הדנטלי.
 .7.3מעקר אוטוקלאב.
 .7.4מערכת שאיבת נוזלים .HIGH POWER SUCTION -
 .7.5מכשיר רנטגן דנטלי בעל רשיון בתוקף מהיחידה הארצית לרישוי ופיקוח על
מכשירי קרינה ובהתאם להנחיות בדבר הגנה מפני קרינה במרפאות שיניים.
 .8מזרקים:
מזרקים להזרקת חומר אלחוש בקרפולה יהיו בעלי אפשרות לאספירציה ,על-מנת לאפשר
וידוא הזרקה שלא בתוך כלי דם כמפורט בחוזר המנהל הכללי .9/86
 .9ציוד נוסף:
 .9.1כפפות לשימוש חד פעמי.
 .9.2מסכות לשימוש חד פעמי.
 .9.3אמצעי הגנה לעיני הרופא ,הסייעת והמטופל.
 .9.4ערכה לסכר גומי.
.10
.10.1
.10.2
.10.3
.10.4

ציוד החייאה:
ערכת החייאה בסיסית ניידת כמפורט בחוזר חטיבת הרפואה ניהול מערך החייאה
במוסדות ו/או מתקנים רפואיים (ראה נספח ג של חוזר חטיבת הרפואה) ומיקומה
ישולט באופן ברור.
מומלץ כי כל ערכת החייאה בסיסית ניידת תכיל דפיברילטור בי פאזי או שתהיה בה
הכוונה למיקום מכשיר דפיברילטור קרוב.
בכל מרפאת שיניים הכוללת  5עמדות ומעלה ,בנוסף לערכת ההחייאה הבסיסית הניידת,
יצורף לערכת ההחייאה הבסיסית דפיברילטור בי פאזי.
הוראות שימוש לציוד המפורט בסעיפים לעיל.

 .11ציוד נוסף להרדמה וסדציה:
במרפאה בה מבצעים טיפולי שיניים תחת סדציה או הרדמה כללית יימצא גם הציוד
המפורט בחוזר חטיבת הרפואה סדציה והרדמה כללית ברפואת שיניים.
.12

סילוק פסולת
 .12.1מיכלים לסילוק פסולת כמפורט בהנחיות לטיפול בפסולת במרפאות שיניים .

מהדורה זאת עודכנה על ידי:

אושר על -ידי:

ד"ר דוד ילון – הנחיות וסטנדרטים

פרופ' שלמה זוסמן
מנהל האגף לבריאות השן
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