
 

 

  משרד הבריאות �מדינת ישראל 
  החטיבה לענייני בריאות

  

  

     בריאות הש�      
  

  

  

  1.12   :נוהל בריאות הש�  25.7.2011 �עודכ� ב          , 1 'מהדורה מס
  3 מתו�  דפי� 1ד�     01.10.2011: תארי� תוק�

   מרפאות שיניי�: הנושא  

  לטיפול שיני� פריקות וציוד בר הפעלת מרפאות שיניי� ניידבדהנחיות : הנדו�
  

  כללי .1
  : ניתני� בישראל טיפולי שיניי� באמצעות, מלבד מרפאות השיניי� הנייחות

ציוד פריק ו )ניידות לטיפול שיניי�(י רכב "מרפאות שיניי� המותקנות ברכב או בנגרר ע
  .ומנויד

הציוד י הבאת מכלול "� למרותקי בית ומאושפזי� עהציוד הנייר מאפשר מת� טיפולי
  .ופריסתו והחומרי� הנדרשי� לבתי המטופלי� או למוסדות אשפוז

מת� הטיפול באמצעי� הללו דורש היערכות והקפדה נאותי� להבטחת איכות הטיפולי� תו� 
�  .שמירה על מניעת זיהומי

  

 מטרה .2
להבטיח איכות והמשכיות כדי  מרפאות ניידות וציוד נייד להפעלת אמות מידהלקבוע 
  .בההטיפול 

  

  אחריות .3

3.1 � .רופאי שיניי� פרטיי

3.2 � .מרפאות של תאגידי�ב, רופאי שיניי� אחראיי

 .הציוד הנייד/מוסדות בה� מופעלת המרפאהמנהלי  3.3

  .רופא שיניי� מחוזי 3.4
  

  זכורי�א .4

4.1   �  .1979  �ט "התשל)  נוסח חדש( –פקודת רופאי השיניי
4.2   �  .1977 � ז"התשל � ) אישור תואר מומחה ובחינות(תקנות רופאי
  �1996ו"התשנ, חוק זכויות החולה  4.3
4.4  �  1993 � ג"התשנ ,)מרפאות של תאגידי�( תקנות רופאי השיניי

  

 הגדרות .5

 .מרפאת שיניי� בתו� מבנה קבע( �"נייחתשיניי�  תמרפא" 5.1

אשר מותקנת על פלטפורמה ניידת ממונעת או  מרפאה �"ניידתשיניי�  תמרפא" 5.2
  .הטיפול מתבצע במרפאה עצמה .נגררת

לצור� מת� טיפולי ומכשירי� מארז כלי�  –למת� טיפול שיניי�  � "קיציוד פר" 5.3
 � . שנפרש באתר מת� הטיפולשיניי� נבחרי

19961 �ו"התשנ, כהגדרתו בחוק זכויות החולה –" טופלמ"  5.4
  

 ,)מרפאות של תאגידי�( בתקנות רופאי השיניי� הכמשמעות �" מרפאת תאגיד" 5.5
19932 �  ג"התשנ
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  1.12  :נוהל בריאות הש�  25.7.2011 �עודכ� ב           ,1: 'מהדורה מס
   3 מתו� דפי�  2ד�   01.10.2011: תארי� תוק� 

  מרפאות שיניי�:  הנושא  

  לטיפול שיניי� פריק ציודבדבר הפעלת מרפאות שיניי� ניידות והנחיות : הנדו�

 

  חלות .6

  .פריק למת� טיפול שיניי�בה� נפרסות ערכות ציוד מוסדות  6.1

 .מרפאות שיניי� ניידות 6.2

 

 מרפאת שיניי� ניידת  .7

האג� הנחיות   בכלועליה לעמוד מרפאת שיניי� לכל דבר  הינהמרפאת שיניי� ניידת 

וחובת רישוי א�  עתבכלל זה עבודה ע� סי ,ע� השינויי� המתחייבי� ותלמרפאות נייח

 .היא בבעלות תאגיד

מידע אודות מענו הקבוע ומספרי הטלפו� של המפעיל יהיה זמי� לכל מטופל ויופיע  7.1

 . בכל הניירת של המרפאה ובכלל זה בכרטיסי הביקור שלה

תמצא ורפאה מופעלת ל כל המטופלי� תהיה זמינה בכל עת שהמשרשומה הרפואית ה 7.2

 הרשומותכל של בניידת  �מצאותיש להבטיח ה. של המפעיל ת עצמה או במשרדובנייד

 .בעת הטיפולת והרלוונטי

. באחריותו של רופא השיניי� המפעיל את המרפאה ההיתשמירה על ניקיו� הסביבה  7.3

יש , כמו כ� .של האג� 1.8תפונה על פי הנחיות  תכל פסולת לרבות פסולת זיהומי

 .ובלא שתזה� את הסביבה בצורה נאותה �מהדלוחיר טלהפלהקפיד 

העזר  יחוקבסביבה בתושבי� יש להתחשב בהניידת הפעלת ובמיקומה הזמני בחירת ב 7.4

 .  י�המקומי

 

 ציוד פריק למת� טיפול שיניי� .8

מרותקי בית ומיטה , למטופלי� בעלי ניידות מוגבלת �למת� טיפולי שינייבעיקר מיועד 

תשתית של מת� טיפולי� במקומות מזדמני� ללא , זו טת הפעלהיש .מוסדותדיירי כגו� 

מהמרפאות ונוספת דורשת הערכות שונה  והתקנתו מחדשהציוד פריסת של ומתאימה 

  .והניידות הנייחות

 עולותפנה תבצעתאשר בו , קבוע, לכל ערכה של ציוד פריק יהיה בסיס נייח 8.1

  : רי� של המרפאה הנייחתשמתבצעות בחדרי� האחמשלימות 

 ניהול ושמירת רשומות 8.1.1

 .1.3על פי נוהל בריאות הש�  מכשירי�וחיטוי העיקור  8.1.2

 ).כולל בקירור(על פי הוראות היצר�  תרופות וחומרי� אחסו� 8.1.3

 . הבסיס הקבוע יכול להיות מרפאת שיניי� נייחת 8.2

 . בסיס קבוע יכול להיות משות� למספר ערכות של ציוד פריק 8.3

 .על כל הניירת של הציוד הפריק י�קבוע יצויהיס מענו של הבס 8.4

  

  

  



 

 

  

  

  

  1.12  :נוהל בריאות הש�  25.7.2011 �עודכ� ב           ,1: 'מהדורה מס
  3 מתו� דפי�  3ד�   01.10.2011: תארי� תוק� 

  מרפאות שיניי�:  הנושא  

  לטיפול שיניי� בדבר הפעלת מרפאות שיניי� ניידות וציוד פריקהנחיות : הנדו�

 

  

 :וביניה�, לביצוע הטיפולי�הנדרש והמכשור רכה תכלול את כל הציוד הע  8.5

 .של האג� 1.2ציוד ומכשירי� חד פעמיי� כמפורט בנוהל   8.5.1

 .של האג� 1.2ערכת עזרה ראשונה כמפורט בנוהל   8.5.2

8.6  �ולהשתמש  1.3 יש להקפיד על ההנחיות המקצועית בנושא מניעת העברת זיהומי

או בכלי� , רי� מראש וארוזי� בשקיות ע� ציו� תארי� העיקורא� ורק בכלי� מעוק

�  . חד פעמיי

גור� זהות ה, פל והמלווה שלו מידע אודות זהותורופא המטפל יציג בפני המטוה  8.7

מידע ה. )הבסיס הקבוע(כתובתו הקבועה ומספרי הטלפו� של המפעיל , המפעיל

 ב על מנת להבטיח המשכיות הטיפול יימסר בעל פה ובכת

לצרכיו ומגבלותיו של המטופל לקבוע תוכנית טיפול מתאימה  באחריותו של המטפל  8.8

 �וכ� לקבוע איזה טיפולי� יתבצעו באתר ולאיזה  עבודההת לתנאי� ולסביבבהתא

 . בית חולי�/ טיפולי� יש לשנע את המטופל למרפאה נייחת

ובתו של מח ,לפוטפול או מסכני� את המתנאי� אינ� מאפשרי� ביצוע טיהבמידה ו  8.9

 . תנאי� מתאימי� תלהיווצרועד המטפל להפסיק את הטיפול 

הרשומה תהיה נגישה . רשומה הרפואית תנוהל ותשמר בבסיס הקבוע של הציוד הפריק .9

עבור מטופלי� המאושפזי� במוסדות . בכל עתולגורמי בקרה מוסמכי� לרופא המטפל 

 � .  סדשו� ג� בתיקו במויתבצע רירפואיי� או סיעודיי

  


