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 הקדמה .1

צו בדבר  - 1957תשי"ח קוח על מצרכים ושירותים יחוק הפרשיון קרינה ניתן למכשיר קרינה רפואי על פי 
חידוש הרישיון נעשה  הוא עד סוף השנה בה ניתן.זה תוקף רישיון  ת.ורפואילמטרות שימוש במכשירי קרינה 

 אם חלו שינויים בפרטיו. , אלאללא הגשת טפסים

 .1994תקנות בריאות העם )מכשירים רפואיים מיוחדים( התשנ"ד רשיון למכשיר רפואי מיוחד ניתן על פי 
 מקרים בהם הוגבל בזמן, רשיון זה אינו דורש חידוש.למעט 

 נ"ל.הרשיונות המכשיר קרינה שהינו גם מכשיר רפואי מיוחד נזקק לשני 

 קוח על מכשירי קרינה.יפה הארצית לרישוי וליחידאת בקשת הרשיון  שלוחליש 

 מסמך זה:בהגדרת מונחים 

 " "הנ"ל. תורפואילמטרות ינה צו בדבר השימוש במכשירי קרכהגדרתו ב  – מכשיר קרינה 

  "מוסד המפעיל או מחזיק במכשיר קרינה. –"מוסד 

   "1994תקנות בריאות העם )מכשירים רפואיים מיוחדים( התשנ"ד כהגדרתו ב  –"מכשיר רפואי מיוחד 

 "לרבות המחזיק במכשיר.  –  "בעל המכשיר 

 היחידה הארצית לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינה.  –  ""היחידה 
 

  ת הרישיוןשבק .2

 מפורטכמידע תוכניות מבנה ו ש לצרףי הבקשלבזה.  ףמצורה הטופס על גביתוגש הבקשה  .יוןריש תבקש .2.1
ש לצרף אישור עקרוני ירפואי מיוחד מכשיר בקשת רישיון לל .בהמשך, בהתאם לסוג המכשיר המדובר

 מהאגף לרישוי מוסדות.

שתחום התמחותו ורופא מוסמך ל רפואי שהינו יהיה מנהקרינה  פעיל מכשירמה וסדלמ. אחריות רפואית .2.2
  .אחריות רפואית הצהרתעל ם ויחתהמנהל הרפואי  ם ליעוד המכשיר.ימיתאמאו הסמכתו 

יעסיק רנטגנאי מוסמך שיהיה וסד, למעט מרפאות שינים ומכוני צפיפות עצם, . הממקצועיתאחריות  .2.3
שיהיה אחראי על  ךגם פיזיקאי מוסמ יעסיק יומאיץ קוהמפעיל  סדמו אחראי להפעלת מכשיר הקרינה.

 .של פעולת המכשיראיכות ההדוזימטריה ובקרת 

יש לצרף  .ת המכשירהתקנלאחריות  הצהרתימלא ויחתום על קרינה  מכשירמתקין  .התקנהלאחריות  .2.4
 מכשיר.ה לשתקופתיות הלבדיקות יצרן ת ההנחיואת הנתונים הטכניים של המכשיר ואת לטופס זה 

ע כל וציב ימלא ויחתום על הצהרתמכשיר קרינה החדר המיועד לבינוי לאחראי ה .קרינה ןאחריות למיגו .2.5
 תוכנית המאושרת.שב הקרינה ניהנחיות מיגו

  .ותהער .2.6

  יום מהשינוי. 30תוך היחידה  בקשה, יודיע בעל המכשיר על כך למנהלה יי בפרטחל שינואם  

  דינה כהתקנה חדשה.מכיל מכשיר קרינהה י במבנהמשמעותאו שינוי  בחדר קיים קרינההחלפת ציוד ,  

 בעלים החדשמכתב מטעם הבעלים היוצא המפרט מי היש להגיש  , אזיהמוסד בעלי ושתנאם ה. 

 בכתב.יחידה דווח על כך ליש ל , אזיוסדמנהל המ שתנהאם ה 

  גיש בקשה חדשה.לה יש ,כנדרש מידע תרימסהרישוי לא הושלם בתוך חצי שנה עקב אי אם 

 תואת התוכניהיחידה אישר מנהל קרינה טרם מכשיר  להתקין אין. 

 ותנפרד הנחיותוטרינרי ראה  קרינה מכשירל. 

  עמידה בתקנות הבטיחות בעבודה )גהות תעסוקתית ובריאות גם העבודה בקרינה מייננת מחייבת
 העוסקים בקרינה מייננת(.
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 בנה מת הותוכנימידע הנדרש בה .3

שם  נוצויע"י אדריכל או מהנדס. על התוכנית י החתומהיה המצורפת לבקשת הרשיון תבנה מהתוכנית  .3.1
 עם יםאלא רק את החדרהמציגות שטחים לא רלונטיים אין לשלוח תוכניות גדולות . ווכתובת וסדהמ

 . הםהקרינה והשטחים הצמודים ל ימכשיר

יש  .פיקוד, דלתות ופתחים אחריםהיש לסמן בתוכנית באופן ברור את החדר עם מכשיר הקרינה, תא  .3.2
 .)שטח נטו( פיקוד וחדרי הלבשההעמדת  מכשיר הקרינה, בניקוי שטח ןמותק ובחדר הלציין את שטח 

 .שכניםובשטחים היש לציין גם מה הפעילות המתבצעת בחדרים 

הקירות, הרצפה, התקרה, הדלתות של עובי וההבניה  יחומראת , וקומהה אתתוכנית יש לציין ב .3.3
, כיווני קרינהיש לסמן בתוכנית את מיקום מכשיר ה .יר קרינהמכשמיועד לה חדרהשל  והמשקופים

 אנכית אם קיים.ההקרנה התקן מו ת ההקרנה, מיטההקרנה

 מידותיהם: קירות מגן, , כגוןמכשיר קרינהל המיועד שיהיו בחדרוהאזהרה יש לפרט את אמצעי ההגנה  .3.4
 וכו'.  שלטי אזהרה ,ת אזהרה, מנורובהם, סינרי עופרת, מפסיקי סף, מפסיקי חירוםשהעופרת  עוביו

 .המשליך על בטיחות הקרינהו בתוכנית שהוגשה ואושרהשנערך  יש לדווח מיידית על כל שינוי .3.5

   בפקס.סרוקות ואין לשלוח תוכניות תוכניות אין לשלוח . נפרד PDFקובץ יש לשלוח את התוכנית ב .3.6

 וי בו.יש לצרף לכל מכשיר קרינה מפרט טכני ולציין את עומס העבודה הצפ .3.7

 .בהנחיות לחדרי צילום שינים ראה להלן – מרפאות שיניםרשיון מכשיר בלבקשה  תבהגשהקלות  .3.8

  מינימאלי נדרש נטו שטח .4

 שטח  במ"ר חדר עבור

 16 מכשיר צילום קבוע עם שולחן אחד ושפופרת אחת .1

 25 מכשיר שיקוף קבוע  .2

 35 (CTמכשיר טומוגרפיה ממוחשבת ) .3

 Fan Beam 15מכשיר צפיפות עצם מסוג   .4

 Pencil Beam 10מכשיר צפיפות עצם מסוג   .5

 10 מכשיר ממוגרפיה .6

 15 ת שד )מיטה(יימכשיר יעודי לביופס .7

 8 במכון רנטגן )לא במרפאה(שיניים  CTאו  מכשיר פנורמי .8

 15 מכשיר שיקוף נייד .9

 45 מכשיר צנתור לב עם שתי שפופרות .10

 35 (ARM – Cמכשיר צנתור לב עם שפופרת אחת  ) .11

 45 מכשיר אנגיוגרפיה עם שתי שפופרות  .12

 35 ( ARM – Cמכשיר אנגיוגרפיה עם שפופרת אחת  ) .13

 MRI 30מכשיר  .14

 45 מכשיר היברידי )חדר ניתוח(  .15

 PET-CT 45מכשיר  .16

 PET-MRI  45מכשיר  .17
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 הנחיות תכנון כלליות  .5

 .מכשיר יהיה מאושר לשימוש ע"י אמ"רה .5.1

שנים. בנסיבות  12גילו לא יעלה על , משומש DR.  מכשיר שנים 8  לא יעלה על גילו ,משומש CRמכשיר  .5.2
 .חריגאישור מיוחדות אפשר לבקש 

 :בדרישות בטיחות קרינה כמפורט ב ויעמד דיאגנוסטייםשבהם מכשירי קרינה  םיחדר .5.3

NCRP Report No. 147, Structural Shielding Design for Medical X-Ray Imaging Facilities 

 NCRP Report No. 151, Structural Shielding Design andיצים יתוכננו על פי חדרי מא .5.4

Evaluation for Megavoltage X-and Gamma-Ray Radiotherapy Facilities. 

 .לציבור mSv 0.3 ו קרינה לעובדי mSv 5 תעבורלא שנתית הקרינה המנת חדרים יתוכננו כך שה .5.5

כך  יתוכנןחדר ה .שהגדיר היצרןת ומטרלרק ישמש  אשר בלבדאחד דימות יהיה מכשיר  ותמיד יבחדר .5.6
  התואמים לדרישות היצרן.תנאי סביבה שישמרו 

באמצעים  םידילצו ,ט המזהיר מקרינהולישו הוראות בטיחותעם מכשירי קרינה  םיש להציג בחדרי .5.7
  פי מגן., כגון חלוקי עופרת, מגיני תירואיד ומשקבהתאם לשימוש הצפוי ת העובדיםאישיים להגנ

 .בהתאם לייעודם ,באמצעים להגנת הנבדק מקרינה חדרים אלו לציידיש  .5.8

 .g/cc 2.35ס"מ בטון מזוין בצפיפות  8 כלשווה ערך  דיאגנוסטיתמקרינת רנטגן מ"מ עופרת  1מיגון של  .5.9

 צילום / שיקוף לחדריהנחיות תכנון  .6

גובה ללתקרה או עד מהרצפה עד מ"מ עופרת לפחות,  1.5שווה ערך ל יהיה  פנימייםהקירות ה מיגון .6.1
 חשביש להתשם  ,בקומת קרקע, למעט תוספת מיגוןצורך בבדרך כלל אין  קירות חיצונייםב מ'. 2.50

 .סביבהב

 מ"מ עופרת לפחות. 1שווה ערך ל  יהיה )בכניסה, בחדרי הלבשה, בשירותים וכו'( דלתותמיגון ה .6.2
פתיחה  תאפשרהמידית ד בקפיץ מחזיר ותצויהמשקופים יהיו ממתכת בלבד. דלת כניסת הנבדקים 

  .בלבד מתוך החדר

 1.5שווה ערך ל יש צורך במיגון  בטוןמאינה שתקרה ל. תוספת מיגוןב צורךבדרך כלל אין ת בטון תקרב .6.3
 מ"מ עופרת לפחות.

, השפופרת מ"מ עופרת לפחות, על השטח שמעליו מתאפשרת תנועת 1.5מיגון שווה ערך ל דרוש  רצפהב .6.4
 לא דרוש מיגון רצפה.  קומת קרקע ללא מרתףב. ס"מ מכל צד 25בתוספת 

 מאחוריו ס"מ, מוצמד לקיר 125x 125מ"מ, במידות  2בעובי עופרת מיגון ב ידיצוי אנכי הקרנה ןמתק .6.5
בכל מקום בו עלולה לפגוע גם מיגון כזה יותקן  .בנוסף למיגון הקיר עצמו ,ס"מ מהרצפה 60בגובה 

 .קרינה ישירה

מ"מ עופרת לפחות, מהרצפה עד  2מיגון שווה ערך ל יהיה בעל הפונה לחדר הרנטגן  ההפעלהקיר חדר  .6.6
 .לפחות מ"מ עופרת 2בזכוכית שוות ערך ל מ'. כל חלון בקיר זה ימוגן  2.5גובה או עד  לתקרה

ערך  תשוו זכוכית מגןעם חלון  יותקןר הרנטגן וחד עמדההבין  .נפרדחדר בתוקם  פיקודהעמדת שעדיף  .6.7
והוא יאפשר תצפית טובה לכל אזור  ,ס"מ 80X60גודל החלון לא יקטן מ  ."מ עופרת לפחותמ 2 -ל

  רלוונטי בחדר הרנטגן.
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מ"מ  2ערך ל  תשוו ןוגת מיבמחיצעליה גן היש ל ,עצמו הרנטגןחדר תוך ב נמצאתעמדת פיקוד אם  .6.8
 צידה השניבחד לקיר ובצידה הא חוברתהמחיצה רצוי שמ' לפחות.  1.2  הרוחבו מ' 2.5ה הגובעופרת, ש

משני כנ"ל  פייםכניהיו לקיר  תחוברמ שאינהמחיצה ל .ס"מ לפחות 80ברוחב באותו גובה וכנף תהיה 
 כמו חלון חדר הפעלה. ותכונות בעל אותם נתונים יותקן חלון  המחיצב .םידצדה

 המיגון כך שלא תדלוף קרינה בחיבורים. בין חלקי ת ועל חפיפלהקפיד  יש .6.9

ובקרת  Kerma/Dose Area Productיצוידו במונה  , למעט מכשירים דנטלים,ף וצילוםקומכשירי שי .6.10
   .אוטומטית חשיפה

 אנגיוגרפיה / לחדרי צנתורתכנון הנחיות  .7

 .יהיה כמו בחדרי צילום ושיקוף ם אלההמיגון בחדרי .7.1

 צוות.היותקן מגן תחתון מסביב למיטת הטיפולים ומגן קרינה שקוף עליון להגנת  טיפולבעמדות ה .7.2

 , מגיני תירואיד ומשקפי מגן. מ"מ עופרת לפחות 0.5של  מגן חלוקייצוידו ב םחדריה .7.3

 CTלחדרי תכנון הנחיות  .8

 מיגון החדר יגיע עד לתקרה.אך  ,חדרי צילום ושיקוףביהיה כמו  CTחדרי בהמיגון  .8.1

  .עמדת הפיקוד תהיה בחדר נפרד .8.2

 .DLP -ו CTDI נתוני ולתעד  גיצולה חייבים לכלול תוכנה להפחתת קרינה CT ה מכשירי .8.3

 MRIלחדרי  תכנון הנחיות .9

, כולל בחדרים סמוכים ובחדרים שמעל ומתחת ( mT 0.5) גאוסה 5קו את  אלו תציג םיחדרהתוכניות ל .9.1
 .מכשירל

 .MRIיחרוג מתחומי חדר ה לא הגאוס  5שקו  יש לוודא .9.2

 ממוגרפיהחדרי ל תכנון הנחיות .10

אין בדרך כלל צורך בתוספת מיגון , ס"מ ומעלה 10של  יםלוקבנויים מב שקירותיו ממוגרפיהבחדר  .10.1
דלתות, כן לו  ,(וכו' גבס, עץ, פלסטיק זכוכיתכגון ) פחות מסיבייםלקירות. לקירות הבנויים מחומרים 

 .מ"מ פח ברזל מגולוון 4או  מ"מ עופרת 0.5יש להוסיף מיגון שווה ערך ל 

מין לשימוש. נהלי בטיחות קרינה יוצגו במקום בחדר הממוגרפיה יהיה תא הלבשה וסינר עופרת ז .10.2
בולט ועל דלת הכניסה יותקן שלט אזהרה מקרינה מייננת הכולל איסור כניסה לנשים הרות ללא 

 היתר בכתב של הרופא המטפל או הרדיולוג. חוברת הפעלה של מכשיר הממוגרפיה תמצא לידו.

ערוך מדי שבוע בדיקה עצמית של לרפיה על מכון הממוג בנוסף לבקרת האיכות המומלצת ע"י היצרן, .10.3
בתנאים קליניים. אם לא ניתן להבחין בצילומי  ACRאיכות הצילומים בעזרת פנטום אקרדיטציה של 

נהל לחובה דיקות הממוגרפיה עד לתיקון המערכת. מב חדולאלמנטים לפחות, יש ל 12הפנטום ב 
 בעת הביקורת התקופתית.  יההממוגרפלמפקח  להציגןרישום מסודר של כל בדיקות האיכות ו
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: תאריך ושעת ביצוע הבדיקה, ים לפחותהכוללאו מערכת מידע מכון הממוגרפיה ינהל יומן בדיקות  .10.4
שם מלא של הנבדקת, מס' ת"ז, תאריך לידה, כתובת, מס' טלפון, מספר הצילומים ושם מבצע 

 ות בתי חולים.כנדרש מרשומכיון של הבדיקות וממצאיהן שישמר הבדיקה. כמו כן ינהל אר

 מהמקורות הבאים: בין היתראפשר לרכוש  ACR פנטום .10.5

 Computerized Imaging Reference Systems, Inc. CIRS Model 015, www.cirsinc.com 

 Gammex, Inc. Gammex Model 156, www.gammex.com 

 Fluke Biomedical, RMS. Nuclear Associates Model 18-220, www.flukebiomedical.com/rms 

 לחדרי בדיקת צפיפות עצםתכנון הנחיות  .11

  .ולדלתות אין בדרך כלל צורך בתוספת מיגון לקירות ם אלהבחדרי .11.1

  .הבדיקה משולחן וחצי ממטר חותפ לא תמוקם ההפעלה עמדת .11.2

 .והצהרת אחריות למיגון קרינהמבנה תוכנית  לבקשת הרישיון צרףלצורך  אין .11.3

 לחדרי ניתוח תכנון הנחיות .12

 יהםקירותומ"ר  30מתחת ל אם שטחם . קירות מ"ר אין צורך במיגון 50מעל  ששטחםחדרי ניתוח ב .12.1
פחות. עבור חדרים אחרים יש לפנות לייעוץ ל מ"מ עופרת 1מיגון של לקירות יש להוסיף  , אזיגבסמ

 ליחידה לפיקוח קרינה.

ס"מ או קירות גבס  20יהיו קירות בלוקים בעובי  תלת ממדי לדימותרנטגן חדרי ניתוח עם מכשיר ב .12.2
ניתוח קטנים  בחדרי. לפחות עופרת מ"מ 0.5ודלתות עם מיגון של  ,מ"מ עופרת לפחות 1עם מיגון של 

  .לפחות עופרת מ"מ 1 של יהיהדלתות מיגון ה ,וי עומס עבודה גדולאו שבהם צפמ"ר,  30מ 

להגנת המרדים  ת, אחמחיצות מיגון ניידותגם  היוי רנטגן לדימות תלת ממדיחדרי ניתוח עם מכשיר ב .12.3
לפחות ומיגונן יהיה  מ' 2מ' ובגובה  1ברוחב המחיצות תהינה ליד הפיקוד להגנת יתר הצוות.  יהושני

 . לפחות מ"מ עופרת 1.5שווה ערך ל 

 חדרי צילום שיניםלתכנון הנחיות  .13

בחדר עם מכשיר צילום פריאפיקלי, פנורמי או צפלומטרי, בדרך כלל אין צורך בתוספת מיגון אם  .13.1
ס"מ ומעלה.  לקירות הבנויים מחומרים קלים כגון עץ, פלסטיק  7הקירות בנויים מבלוקים של 

 מ' לפחות.  2מ"מ עופרת לפחות, בגובה  0.5 זכוכית וכו', יש להוסיף מיגון שווה ערך ל

 כמפורט מעלה במקרים הבאים:קירות גבס יש למגן  .13.2

  ומרפאות ציבוריותבמכוני דימות. 

 מכשיר פנורמי. עםפרטיות בחדרים ות במרפא  

 נמצא בקביעות אותו אדם. םהמאחורישבקירות  ,פריאפיקלי מכשיר עםות פרטיות בחדר במרפא 

אינו ו האזור מאחוריאם מכשיר פריאפיקלי בלבד,  עםבחדר מרפאת שינים ב קיר גבסלמגן  לא נדרש .13.3
 במקרים הבאים:, בקביעות ע"י אותו אדםמאוכלס 

 פלטה פוספורית או סנסור דיגיטלי.  בעזרתהדימות נעשה כש 

  מ' מראש המטופל 2מרוחק מעל הקיר הדימות נעשה בעזרת סרטים,  כאשראו.  

mailto:Xcontrol@moh.health.gov.il
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מ"מ עופרת לפחות.  0.5יש למגן במיגון שווה ערך ל לסים בקביעות המאוכחלונות הפונים לאזורים  .13.4
 אין צורך למגן חלונות הפונים לאזור פנוי מאדם.

מ"מ  0.5מ"מ עופרת ומיגון דלתות שווה ערך ל  1שיניים נדרש מיגון קירות שווה ערך ל  CT בחדר .13.5
 עופרת לפחות. אין צורך למגן קירות בטון יצוק.

שיניים יש להתקין אמצעי המאפשר קשר עין עם הנבדק: חלון זכוכית  CT בחדר צילום פנורמי או .13.6
אינץ' לפחות, או  7ס"מ לפחות, או מצלמה עם צג יעודי מחוץ לחדר בגודל של  40X30עופרת בגודל 

 . מראה המאפשרת צפייה בנבדק

 . ןמוגקם באזור ומתת ההפעלה עמד .13.7

מ"מ. השימוש במיגון  0.25בסינר עופרת בעובי חדרי צילום שינים יצוידו בצווארון עופרת קשיח או  .13.8
 האישי יעשה בהתאם לסוג הצילום.

את מטופליה  יםהמשרת כשיר פריאפיקלי או פנורמימרפאות שינים )לא מכונים( המבקשות רישיון למ .13.9
אינן  . מרפאות שיניים אףבלבד, אינן צריכות לצרף תוכנית מבנה והצהרת אחריות למיגון קרינה

 שיניים יש לצרף תכנית מבנה. CTהתקנת מכשיר עבור  רנטגנאי מוסמך. להעסיקנדרשות 

, מצויד בטיימר בעל הפרדה של CEאו  FDAברכישת מכשיר פריאפיקלי, יש לוודא כי הוא מאושר  .13.10
ומעלה, ומצויד במתקן )קונוס( שאינו מאפשר לקרב  kV 60עשירית שניה או טובה יותר, פועל במתח 

 ס"מ. 17.5רחק קטן מ את מקור הקרינה לנבדק למ

 הנחיות לצילומים בבית הנבדק .14

 המיועד לצילומים בבתים. נייד מכשיר רנטגן  בצע צילומים אלו בעזרתיש ל .14.1

  .ותיעוד להכשרת המפעיל מידע על רמות חשיפה לקרינה בסביבת המכשיר צרף לבקשת הרשיוןיש ל .14.2

 לבד. לחולים מרותקים ובהפניית רופא ברק יש לבצע את צילומים בבתים  .14.3

 .יש לשמור תיעוד של הצילומים וההפניות .14.4

להרחיק אנשים ולהקפיד על כיווני הקרנה  ,על כללי בטיחות כמו בצילום רנטגן ניידלשמור יש  .14.5
 .בעת הצילום בטוחים

 למאיצים קוייםתכנון הנחיות  .15

 ו"ח. הדף הראשון בדהמיגון לתכנון ששימשו קרינהה בטיחות ח חישובי"דו המבנה תולתכני לצרף יש .15.1
תאריך ו יזיקאי שהכין את הדוחשם וכתובת המוסד הרפואי, זיהוי המאיץ, מיקומו, פרטי הפ יכלול:

 .תוהגש

 פרטי המאיץ וההנחות ששימשו בסיס לחישובים: את בדו"ח יש לציין  .15.2

 )'תוצרת, דגם וסוגי ההקרנות )אנרגיות, קרניים וכו 

  (פוטונים ונויטרונים) המאיץ ראשקרינה מזליגת 

 בודה צפויעומס ע W (Workload) ב :Gy עובאיזוצנטר בשב 

  לעובדי קרינה  שבועיות לתכנון,מנות חשיפה(40 Sv/w )ולציבור הרחב (6 Sv/w ) 

 :פקטור שימוש לכל מחיצה U  (Use factor)פקטור תפוסהו T (Occupancy factor)  
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מיקום  ,בליםכ ת(, תעלוHVAC) מערכת האוורורהחלשת המיגונים עקב יש לקחת בחשבון את  .15.3
 וכו'.( recessesבקירות ) שקעים

 (VMAT, IMRT, 3D, TBI) הצפויות השיטות הטיפוליותיש לקחת בחשבון את בתכנון המיגון  .15.4

יש לצרף   151NCRPמ  ותשונהן אם  .מיגוןהחישובי ל נוסחאות( שה) השיטותאת בדו"ח תאר יש ל .15.5
 .סימוכין

 primary barriers, secondary) הבלבט כל אזורלסכם את תוצאות חישובי עובי המחיצות ליש  .15.6

barriers'הפרמטרים ששימשו לחישובותכונותיו, והמיגון את עובי  ןלציין בהו (,, דלת וכו (W, U, T). 

 יש לצרף לתוכניות המבנה של קומת המאיץ שרטוטי חתכים ותוכניות של הקומות הגובלות בה. .15.7

 :מבנהה תוכניותביש לסמן  .15.8

  ה  סיבובמישור אתGantry האיזוצנטר, רוחב הקרן המקסימלי ורוחב ה ,primary barriers . 

 ( את הנקודות עבורן נעשו חישובי המיגון, עם ציון מרחקןd.ממקור הקרינה ) 

 ים )מבוקר, ציבורי(אזורה סוג את. 

 . (HVACמערכת האוורור )הדלת ו של םשרטוטייש לצרף  .15.9

 בוהבקצב מנה ג למתקני ברכיתרפיה תכנון הנחיות .16

או ברכיתרפיה עם מקור ( kV 50-150)קרינת רנטגן  ברכיתרפיה אלקטרונית במכשירי  עוסקסעיף זה  .16.1
 .cGy/min 20(, בקצב מנה מעל  Iridium-192בד"כ , HDR)חתום  רדיואקטיבי

 הנחיות תכנון מפורטות ניתן למצוא ב: לכך. תוכנןבחדר ייעודי שייותקן  המכשיר .16.2
Safety Reports Series No.47, Radiation Protection in the Design of Radiotherapy Facilities, 

IAEA 2006. 

יכלול: שם וכתובת המוסד הרפואי, זיהוי  דו"חהדף הראשון ב .הדו"ח בטיחות קריניש להגיש  .16.3
 .ההגשהותאריך  ,הראשי של המכוןהמכשיר, מיקומו, פרטי הפיזיקאי 

שרטוטי חתכים ותכנית של הקומות הגובלות. יש לסמן , כולל תקןאת תכנית המיכלול גם דו"ח ה .16.4
את ההנחות  לפרטיש בתכניות את הנקודות עבורן נעשו חישובי המיגון ואם האזור מבוקר או ציבורי. 

מנות חשיפה שבועיות מרביות , (W)עומס עבודה צפוי פרטי המכשיר, ששימשו בסיס לחישובים: 

 .(Tגורמי תפוסה ), ו( Sv/w 6) ( ולציבורSv/w 40לתכנון לעובדי קרינה )

 ניתן לסגירה כך שלא תתאפשר כניסת אנשים לא מורשים במהלך הטיפול. הטיפול יהיה חדר .16.5

 :, כולל תוך ניתוחיתאלקטרוניתברכיתרפיה מיוחדות ל ותשדרי .16.6

  הקירות של חדר הטיפולים אינו מספיק, אזי יש לצייד את החדר בקירות מגן ניידים  מיגוןאם
 שיוצבו סביב המטופל בעת הטיפול. 

  אמצעי מיגון כגון קירות מיגון  להםחדר במהלך הטיפול, יש לספק לצוות אנשי  נוכחותכאשר נדרשת
 ניידים ומיגון אישי.

 בו מערכות וידיאו ואינטרקום להשגחה  אם עמדת הפיקוד נמצאת מחוץ לחדר, יש להתקין
 ולתקשורת עם המטופל.
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 עם מקור רדיואקטיבי:ברכיתרפיה ל מיוחדות דרישות .16.7

  יש לצרף לתוכניות המבנה שרטוטי חתכים ותוכניות של הקומות הגובלות. יש לסמן בתוכניות את
 ציבורי. או האזור מבוקר םהנקודות עבורן נעשו חישובי המיגון וא

 חשוףשהמקור כמנורת אזהרה הדולקת  של חדר הטיפולים תהיהכניסה ליד דלת ה. 

 פתיחת הדלת. עםהמקור למצודה  ה אוטומטית שלבדלת החדר יותקן מפסק סף להחזר 

  מהכניסה לחדר.שניתן לראותו  מנתר קרינהעל קיר החדר יותקן 

 .בחדר תהיה מצודה לאחסון המקור במקרה חירום 

 נייד. יימצא מד קרינה בעמדת הפיקוד 

 למכוני רפואה גרעינית תכנון הנחיות .17

לצרף לתוכנית המבנה את חישובי בטיחות הקרינה ששימשו לתכנון המיגון, כולל פירוט ההנחות יש  .17.1
 (. occupancy factors, workload, use factorששימשו בסיס לחישובים )

 בים.כמו כן יש לצרף את מקדמי ההנחתה של חומרי המבנה עליהם התבססו החישו .17.2
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 דיאגנוסטיקרינה הפעלת מכשיר  .18

יש להודיע , והתקנת המכשירחדר ההקמת , לפיקוח קרינה היחידהע"י לאחר אישור התוכניות  .18.1
 ליחידה על סיום ההתקנה ומוכנות לבדיקה.

 מוסדישלח ל ,בהצלחהיקורת בהאם עברה  .הדימותאיכות קרינה ו בטיחותיקורת בתערוך היחידה  .18.2
 תוקף לאחר תשלום האגרה.ל כנסי ןהרישיו. יוןרישושובר תשלום אגרה 

על רק יופעל הקרינה מכשיר ומדידת צפיפות עצם,  , מרפאות שינייםשיניים פריאפיקלי םצילולמעט  .18.3
ושעבר  הרגיל ידי רופא הזקוק לכך לצורך תפקידועל או  ,שהוכשר לתפקידו ידי רנטגנאי מוסמך

   .רנטגנאי מוסמך בנוכחותו, הדרכה והכשרה יסודית בהפעלת המכשיר

 על ידו צהקרת האיכות שהומלב על שגרתלהקפיד והקרינה לעבוד בהתאם להוראות יצרן מכשיר  יש .18.4
היחידה לפיקוח קרינה תערוך ביקורת תקופתית לחדר  .על זו שנדרשה ע"י היחידה לפיקוח קרינהכן ו

 .היחידה בתדירות שיקבע מנהל ולמכשיר

 דאג לנושאים הבאים:כור שירותים מפיזיקאי רפואי שיבמכוני דימות מומלץ להעסיק או לש .18.5
, הקרינה לנבדקים אופטימיזציה של מנותדוזימטריה ו, הבאת ציוד הדימות לביצועים מיטביים

 ןהערכת חשיפות לקרינה והסיכו, ניהול הגנת המטופל מקרינה, פיתוח ושיפור פרוטוקולי דימות
יעוץ ברכישת ציוד דימות, בתאונות קרינה, טיפול ומניעת תאונות קרינה וחשיפות חריגות ה, הנלוו

ו, בקרת איכות לציוד הדימות ותהליכי העבודה ב, ועריכת בדיקות הקבלהעבורו הגדרת דרישות 
 .יםתמיכה במחקר, הטמעת טכנולוגיות חדשות והכשרה וחניכה של הצוותים המקצועיים

 

 הפעלת מאיץ קווי .19

צוותים את ה ןסכילא המכשיר לוודא שבכדי  ראשונינה יש לבצע סקר קרי איץהמ התקנת לאחרמיד  .19.1
. יש לבצע את הסקר (commissioning) קליני והעברה לשימוש (acceptance) קבלההבדיקות עת ב
 .ים ביותרבקצב מנה הגבוהואנרגיה ב

, יש , ובטרם התחלת השימוש הקליני, כולל כיול כל האנרגיותהעברה לשימוש קליניבסיום תהליך  .19.2
 מתאימה הכשרה בעלפיזיקאי  הסקר יערך על ידימיגון המתקן.  ינתר קרינה מקיף לבחלבצע סק

עליו להיות גם בעל ציוד למדידות , MV10. אם במתקן קיימת קרן באנרגיה גבוהה מ מתאיםוציוד 
  נויטרונים.

 המקיף קרינהה סקרב .19.3

  ה מקסימלי בקצב מנבכל אנרגיה,  קירות המיגוןמעבר לכל קרינה דליפת הלמדוד את יש 

  היכן שרלוונטי גם בקומות הגובלות ובמבנים סמוכיםקרינה הלמדוד את יש 

 מיגון הדוח חישובי ב פורטוש מיקומיםמה דאת תוצאות המדידות בכל אח תעדיש ל 

 אנרגיית הקרן, קצב המנה, גודל השדה, זווית הגנטרי והקולימטור, נאי המדידה: יש לתעד את ת
 ומופנטום, גודלו ומיקב שימוש

 בבדיקת primary barriers  סיבוב פנטום, בשדה מקסימלי, ו לאהמדידות ל אתיש לבצע
הקרן הישירה מכוונת אליה, ואת החיבורים בין כשכל מחיצה  בדוקיש ל. (45˚)קולימטור ה

 secondary barrierל  primary barrierמעבר מ האזורי את גם  בדוקיש ל. הקירות והתקרה
 יקמספהמיגון לוודא שו

  בבדיקתsecondary barriers  המדמה מטופל על השולחן  לבצע את המדידות עם פנטוםיש
לבדוק יש  .270˚ו  180˚, 90˚, 0˚זוויות בהגנטרי כש secondary barrierכל  בדוקיש ל. באיזוצנטר
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לבדוק יש  MV10 ן מעלעם קר מאיציםב. הנ"ל כיווני הגנטרי ומעברי האוורור בארבעתדלת את ה
 ונים.נויטר

 יכלול:ש ,המקיף סקרלדוח מסכם  יחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהלהעביר יש ל .19.4

 מיקום המתקןו סידורי, פירוט האנרגיות הזמינות סוג המאיץ, מספר 

 תאריך כיולו: סוג, דגם המדידהמכשור ו שם הפיזיקאי שביצע את הסקר, תאריך הסקר 

  ת הו: קצב מנה באיזוצנטר, זוויההמדיד תוצאות המדידות בצרוף תנאיטבלה המסכמת את-
Gantry   וה- Collimator  ,ושימוש בפנטום כולל פרטיו ,גודל השדה. 

  יש להוסיף לטבלה ערכיTADRs Weekly Time Averaged Dose-Equivalent Rates) )
תכנון הפרמטרי עם , שפורטו בתוכנית המיגון עבור כל הנקודות, 3.3ף יסע NCRP 151לפי

   (IMRT  ,VMAT  ,TBI כגון) רלוונטיות בשיטות טיפוליות מיוחדותות התחשבו

" עבור כל מערכת end-to-endדוח בדיקת ", ואישור על סיום בדיקות הקבלהלהעביר ליחידה יש  .19.5
 כל קרן.ו תכנון טיפול

יכנס לתוקף לאחר  ןהרישיו. רישיוןושובר תשלום אגרה  וסדישלח למ םואישור ותלאחר בדיקת הדוח .19.6
 לום האגרה.תש

 .ובהפעלת יסודית והכשרה הדרכה שעבר ריפוי מוסמך רנטגנאי ידיעל  רקריפוי וטיפול ל יופעל המאיץ .19.7
 ו.בהפעלת יסודית והכשרה הדרכה שעברידי פיזיקאי רפואי ץ יופעל לצרכי מדידות גם  על יהמא

  (MR Linac  ,imulatorMR Sברדיותרפיה ) MRI מכשיר הפעלת .20

. בעלי תפקיד MRIממונה בטיחות למכשיר וממלא מקומו הבקיאים בבטיחות  המנהנהלת ביה"ח ת .20.1
 פעם בשנה. ןאלה יעברו ריענו

וודא את יישומם. נהלי הבטיחות יונהלי בטיחות,  בטיחות יפיץ לעובדי מכון הרדיותרפיהממונה ה .20.2
גון קוצב סריקה )כ המונעיםנבדק התקנים בגוף הלוודא שאין  בכדיסריקה -שאלון טרוםמילוי יכללו 

 לב, שתלים וכו'(.

 ACRכמפורט ב  4ו  3ממונה הבטיחות יסמן בסיוע מתקין המכשיר את האזורים מרמות בטיחות   .20.3

Manual on MR Safety ,יחד עם מנהל מכון הרדיותרפיה, הפיזיקאי הראשי ורנטגנאי הריפוי  קבעי
 זאת לעובדים.  ויפרסם אלו, םלאזורי סלהיכנ רשאיהראשי מי מאנשי צוות הרדיותרפיה 

 הם ויאשרו זאת בחתימתם.יע"פ הרשאות MRIעובדי מכון הרדיותרפיה יעברו הדרכות בטיחות  .20.4
 .תיעוד ההדרכות והאישורים ישמרו במכון זמינים לבקרה

הנחיות ל בהתאםלווה, ציוד הנול MRIלמכשיר ה בקרת איכות  כניתהפיזיקאי הראשי יכין ת .20.5
  .יישומה וודא את, וים הבינלאומייםהגורמים המקצועיי והמלצות היצרנים

 תכלול:ש בטיחות למכשיר תכנית הרדיותרפיה ידאג להכנתמכון  מנהל .20.6

 .פרטי ממונה הבטיחות של המכשיר וממלא מקומו 

 לאזורים השונים וההכשרות שעברו. סרשימת אנשי צוות המורשים להיכנ 

  מסביב לחדר המכשיר 4ו  3תכנית מבנה המציגה את אזורי הבטיחות. 

 .נהלי הבטיחות והעבודה עם המכשיר 

  אישור של פיזיקאי רפואי מומחה ברדיותרפיה שעבר הכשרה בMRI,  מכשירקליני בהלשימוש 
 .לווהנולתקינות הציוד ה
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 על סיום ההתקנה לפיקוח קרינה דיע ליחידההנהלת המכון תוהקמת החדר והתקנת המכשיר, לאחר  .20.7
 ומוכנות לבקרה.

 בדיקות קבלה ובקרת איכות צרכיל. ךרנטגנאי ריפוי מוסמ ות ההפעלה ישרק אם בצויופעל  מכשירה .20.8
 תו.שעבר הכשרה יסודית בהפעלמומחה ברדיותרפיה גם על ידי פיזיקאי רפואי המכשיר יופעל 

 

  נה גבוההפעלת ברכיתרפיה בקצב מ .21

דרת לאחר אישור התוכניות ע"י היחידה לפיקוח קרינה, הקמת החדר והתקנת המכשיר, יש לבצע ס .21.1
 .העברת המערכת לשימוש קלינילשם  ,כל האפליקטוריםעם  מדידות למשתני הפעולה שלו

(commissioning) יש לנהל רישום של המדידות המאפשר גישה נוחה אליהן. מדידות אלה מהוות .
 בסיס לתהליך אבטחת האיכות.

סיום ההתקנה  אחר המדידות הנ"ל יש להודיע ליחידה עלאם מדובר בברכיתרפיה אלקטרונית, ל .21.2
 . ומוכנות לבדיקה. היחידה תערוך ביקורת בטיחות קרינה והתאמת החדר לייעודו

, יש להעביר ליחידה דוח המפרט את רמות חתום אם מדובר בברכיתרפיה עם מקור רדיואקטיבי .21.3
, יש כמו כן. יםהצפוי יםעומסהעבודה והאופי קרינה שנמדדו בסימולציית טיפול הלוקחת בחשבון את 

 " עבור מערכת תכנון הטיפול.end-to-endיר ליחידה דוח בדיקת "להעב

יכנס לתוקף לאחר תשלום  ןשובר תשלום אגרה ורישיון. הרישיו למוסדאם הכל ימצא תקין ישלח  .21.4
 האגרה.

 בהפעלתו יסודית הדרכה שעברו ,רנטגנאיאו  ,פיזיקאי רפואיאו  ,רופא על ידי יופעל רק המכשיר .21.5
 .בטיפולי קרינה והכשרה

להקפיד על שגרת בקרת האיכות . כמו כן יש יצרןהבהתאם להוראות לפעול  בהפעלת המכשיר יש .21.6
 על ידו.המומלצת 

לפחות פעם בשנתיים, או אם  SSDLמכשירי המדידה המשמשים לכיול מקור הקרינה יכוילו במעבדת  .21.7
 יש חשש לתקינותם. 

רינה, ובקרת האיכות של המכשיר הכנת הנתונים המשמשים לתכנון טיפול ולהקרנה, חישובי מנות הק .21.8
 יהיו באחריות פיזיקאי רפואי מומחה ברדיותרפיה.

חזר  לאהמקור ועבור מכשיר ברכיתרפיה עם מקור רדיואקטיבי יש להכין הנחיות חירום למקרה  .21.9
ולתעד את תוכן התרגול ומי  ,למצודה בתום הטיפול. יש לתרגל בכך את צוותי הטיפול מדי שנה

 השתתף בו.
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 מכון לרפואה גרעיניתהפעלת  .22

יש להעביר ליחידה לפיקוח על מכשירי קרינה אישור על סיום בטרם הכנסת המכשיר לשימוש קליני,  .22.1
סימולציה חמה לבחינת המיגונים במתקן. הסימולציה תערך על ידי בדיקות הקבלה ודו"ח על 

 פיזיקאי בעל הכשרה וציוד מתאימים. 

, הפולטים את הקרינה כננים למתקןומתהיביים רדיואקטהיש להשתמש בחומרים  בסימולציה .22.2
. יש למדוד את הקרינה בכל החללים הרלונטיים ובכל הנקודות שפורטו בתוכנית האנרגטית ביותר

 גם בקומות הגובלות ובחללים סמוכים. המיגון, וכן 

 דוח סיכום של הסימולציה החמה יכלול: .22.3

  והחומרים הרדיואקטיביים שיהיו בו מוהמתקן, מיקושם 

  פיזיקאי שערך אותה ושם אחראי הבטיחות של המתקןהם שהסימולציה, תאריך  

 כיולתאריך ששימש למדידות: סוג, דגם, ו המכשור  

 תוצאות המדידות בצרוף תנאי המדידות 

  הצפויות לעובדים ולציבורמנות החשיפה האקוויוולנטית טבלה המסכמת את 

יכנס לתוקף לאחר  ןהרישיו. רישיוןואגרה  ישלח למכון שובר תשלוםלאחר בדיקת הדוח ואישורו  .22.4
 תשלום האגרה.

 .הנחיות להפעלת מכון רפואה גרעינית - 2/21חוזר  על פי  לפעול על המכון .22.5

 

 )מצ"ב( טפסים .23

 םטיעדכון פרלמכשיר רפואי מיוחד / /  למתקן קרינה רפואי רישיון תבקש .23.1

 תאחריות רפואי הצהרת .23.2

 רפואיהציוד ה תאחריות להתקנ הצהרת .23.3

  קרינה ןאחריות למיגו תהצהר .23.4

 מיוחד רפואיהפסקת שימוש במכשיר ות להתחייב .23.5
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 פיקוח על מכשירי קרינה רישוי והיחידה הארצית ל
 חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר

 משרד הבריאות

Radiation Control Unit 
MTIR Directorate 
Ministry of Health 

 Katzir street. Tel-Hashomer 52621 7  52621תל השומר  ,7קציר  רחוב

 Xcontrol@moh.health.gov.il Tel: 03-7378120   Fax: 03-5352076   03-5352076: פקס  03-7378120: טל

 םפרטיעדכון למכשיר רפואי מיוחד / /  מתקן קרינה רפואילבקשת רישיון 

 

 ______________ תאריך  ____________ מס' רישיון   ___________ מס' תיק    לשימוש המשרד:

 _______________  מ.ר.   ________________  מוסד ___________________________  תאגיד 

 ___________________________________________________________________________הערות   

 
 

 החלפת מכשיר     ,מכון חדש     ,ן פרטיםודכע     ,מכשיר רפואי מיוחד     ,מכשיר קרינה נושא הבקשה:   

  _________________  וחותמת חתימה  _____________   תאריך  ___________________ המבקש  שם  

 
 

 ___________________  __________  תוצר ודגם __________   ______________________   סוג המכשיר

 _________שנת יצור ____   _____________________________    מכשיר רפואי מיוחד(למספר טבוע )חובה 

 ____________   __________________________________________________    / מחלקה ום המכשירמיק

 
 

 ______________ דנטלי  סוג: בי"ח / כללי / ____________________________________  מפעילהמוסד ה

 _______________  יקודמ  ________________________    כתובת _____________________  ישוב 

 ________________ פקס   ______________________  נייד טלפון ____________________  טלפון

 ___________________________________________________________________כתובת לדברי דואר  

 ____________________________________________________________________________ דוא"ל 

 _____________________________________________________________________ושעות ימי עבודה 

   ___________________________________ טלפון   ________________________________  מנהל השם 

 _____________________________________________________________________________דוא"ל  

 ______________________________ טלפון  _____________________ ראשי ההפיזיקאי /ירנטגנאהשם 

 ______________________________ טלפון  ____________________________ בטיחות ה אחראישם 

 
 

 )למלא רק אם שונה מהמפעיל(  תאגיד / צה"ל / שב"ס ממשלתי / רשות / קופ"ח / פרטי /  : המכשיר בעל

 ________________   ח.פ/ת.ז.       _____________________________________________________ שם 

 __________________ טלפון        __________________________________________________    כתובת
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 פיקוח על מכשירי קרינה רישוי והיחידה הארצית ל
 חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר

 משרד הבריאות

Radiation Control Unit 
MTIR Directorate 
Ministry of Health 

 Katzir street. Tel-Hashomer 52621 7  52621תל השומר  ,7קציר  רחוב

 Xcontrol@moh.health.gov.il Tel: 03-7378120   Fax: 03-5352076   03-5352076: פקס  03-7378120: טל

 
 הצהרת אחריות רפואית

 
 

 
 _________ תאריך  _________ מס' רישיון   _________ ' תיק מס   המשרד: לשימוש

 

 

 
  ______________________________________________________________  _____וסד  המשם 

 ______________שנת יצור   ______________________________________תוצרת ודגם המכשיר  

 _________________________________________________________________סוג המכשיר   _

 ______________________________________   מספר טבוע )חובה למלא עבור מכשיר רפואי מיוחד(

 

 

 
  אני החתום מטה

 _____________________רישיון  מס'  _________________________________  "ר ד

 ____________________  מס' מומחה   _________________________________ מומחה ל 

 _______________________    טלפון  _________________________________    כתובת 

 

 הנ"ל המכשירתקינות ל, ושל המכון המקצועיואחראי לניהול הרפואי 

 

 __________________ חותמת הרופא  ______________ חתימה  _____________ תאריך 
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 פיקוח על מכשירי קרינה רישוי והיחידה הארצית ל
 חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר

 משרד הבריאות

Radiation Control Unit 
MTIR Directorate 
Ministry of Health 

 Katzir street. Tel-Hashomer 52621 7  52621תל השומר  ,7קציר  רחוב

 Xcontrol@moh.health.gov.il Tel: 03-7378120   Fax: 03-5352076   03-5352076: פקס  03-7378120: טל

 רפואיהציוד ה תאחריות להתקנ הצהרת
 

 
 

 _________ תאריך  _________ מס' רישיון   _________ מס' תיק    לשימוש המשרד:

 

 

 

 אני החתום מטה

 __________________________________________________________  מומחה ל  /מוסמך 

 ________________________________________________   מומחיות  /מספר תעודת הסמכה 

 ________________________  "ז מספר ת          _____________________   חה משפפרטי ושם 

 ____________________________ טלפון  ______________________________כתובת 

 (ית)כולל בטיחות חשמל רפואיהציוד ה תאחראי להתקנאני  מצהיר בזה כי

 ________________________________________________________________        מוסדב

 ________________________________________________________________בכתובת    

 ________________________________________________________________       בחדר 

  _______________________מתאריך  __________________ על פי תוכנית מאושרת מס' 

 

 ________________________ תימה ח    _______________   תאריך 

 

 המכשיר לשתקופתיות הלבדיקות יצרן דרישות ה  טכני של המכשיר מפרט  מצורפים:  
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 פיקוח על מכשירי קרינה רישוי והיחידה הארצית ל
 חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר

 משרד הבריאות

Radiation Control Unit 
MTIR Directorate 
Ministry of Health 

 Katzir street. Tel-Hashomer 52621 7  52621תל השומר  ,7קציר  רחוב

 Xcontrol@moh.health.gov.il Tel: 03-7378120   Fax: 03-5352076   03-5352076: פקס  03-7378120: טל

 
  קרינה ןאחריות למיגו הצהרת

 
 

 _________ תאריך  _________ מס' רישיון   _________ מס' תיק    לשימוש המשרד:

 

 

 

 החתום מטה , אחראי הבינויאני

 ________________________  "ז מספר ת          _____________________   משפחה פרטי ושם 

 ____________________________ טלפון  _________________כתובת _____________

 הקרינה נינחיות מיגובוצעו כל ה מצהיר בזה  כי

 ______________________________________________________________        וסדמב

 ______________________________________________________________בכתובת    

  ______________________________________________________________       בחדר 

 ______________מתאריך   _____ ____________________ת מאושרת מס'  על פי תוכני

 

 _________________ חתימה   ____________________    תאריך 
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 פיקוח על מכשירי קרינה רישוי והיחידה הארצית ל
 חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר

 משרד הבריאות

Radiation Control Unit 
MTIR Directorate 
Ministry of Health 

 Katzir street. Tel-Hashomer 52621 7  52621תל השומר  ,7קציר  רחוב

 Xcontrol@moh.health.gov.il Tel: 03-7378120   Fax: 03-5352076   03-5352076: פקס  03-7378120: טל

 מיוחד רפואימכשיר בשימוש  פסקתהות לתחייבה

 ריאות., לא יופעל מכשיר רפואי מיוחד ללא קבלת אישור ממשרד הב1994על פי תקנות בריאות העם 

 

 ____________ תאריך  _________ מס' רישיון   _________ מס' תיק    לשימוש המשרד:

      _______________________________________________________________הערות   _____

 
 

  פרטי המכשיר היוצא משימוש:

 ______________________ מס' טבוע )חובה(_____  _________________________  סוג המכשיר

 ______________________________  מדגם _______________________________  מתוצרת

 _   ___________________________________________________יושבת/יימסר/יימכר  ל המכשיר 

 
 

 ולפרקו מכשיר הנ"לבשימוש הפסיק את המתחייב להריני   :את המכשיר הפעילשהמוסד בשם התחייבות 

 _   _______________________________________________שם המוסד __________________

 __________________________  "ז מספר ת _______________________   משפחה פרטי ושם 

 _____________________________  לפון ט _____     ______________________תפקיד במוסד 

 

 ______________________וחותמת   חתימה  ________________________________ תאריך 

 
 

 לעשות בו כל שימושולא  מתחייב להוציא משימוש את המכשיר הנ"להריני מקבל המכשיר:    התחייבות 

 במקום אחר ללא אישור משרד הבריאות

 ___________________________   כתובת ____________________________    חברההשם 

 ________________ טלפון    ____________________  תפקיד________    _____________שם   

 

 _________________וחותמת   ____חתימה   _____   _________________ תאריך 

 
 לא יינתן רישיון למכשיר חליפי ללא מילוי טופס זה במלואו
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