מדינת ישראל – משרד הבריאות
החטיבה לעניני בריאות

חוזר מס' __07/2008 __:
ירושלים ,ט"ו אדר א ,תשס"ח
 21פברואר2008 ,
תיק מס' __4/3/200__:

אל :מנהלי בתי החולים
מנהלי האגפים הרפואיים – קופות החולים

הנדון :הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות רפואיים
סימוכין  :חוזרנו מס'  12/06מיום2.7.06 :
הננו להביא בזאת לידיעתכם תיקון לסעיף  2לחוזרנו שבסימוכין.
שימוש בחומרים באישור משרד הבריאות
.2.1

כל החומרים שנעשה בהם שימוש לצורך חיטוי עור ברקמות של בני אדם או
לחיטוי אביזרים ומכשירים רפואיים ,חייבים רישום במשרד הבריאות
והשימוש בהם חייב להיות בהתאם להתוויות המאושרות.

.2.2

תכשירי חיטוי לעור ולרקמות חייבים להיות רשומים בפנקס התרופות של
משרד הבריאות.

.2.3

תכשירים לחיטוי אביזרים ומכשירים רפואיים חייבים להיות רשומים בפנקס
אמ"ר )אביזרים ומכשיור רפואי( של משרד הבריאות ,ראה:
2.3.1

חוזר המנהל הכללי מס'  1/95מיום 5.1.95 :בנושא :אביזרים,
מכשירים ושתלים רפואיים )מצ"ב (.

2.3.2

חוזר המנהל הכללי מס'  8/98מיום 2.5.98:בנושא :חומרים לחיטוי
מתקנים רפואיים )מצ"ב(.

_______________________________________________________
כתובת המשרד :רח' רבקה  ,29קומה  ,4ירושלים
מען למכתבים :ת"ד  ,1176ירושלים ,מיקוד – 91010
טלפוו 02 – 5681280 :פקס02– 6725821 :
דואר אלקטרוניmminhal@moh.health.gov.il :
________________________________________________________

2.3.3

קישוריות:
פנקס התרופות :
http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=11&catid=38&pageid=165
פנקס אמ"ר :
שאלות בנושא אמ"ר ניתן להפנות אל אינג' נדב שפר ,מנהל יחידות
האמ"ר לכתובת דואר אלקטרוני :
Medical_devices@thb.health.gov.il

.2.4

אין אישור משרדנו לחומרי חיטוי מחוץ למסגרות הנ"ל .חומרים לניקוי
ידיים ,שקיבלו אישור כתמרוק ,אי נם בעלי אישור לתכשירי חיטוי ואסור
בהחלט להשתמש בהם לצורך זה.

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

ב ב ר כ ה,

ד"ר חזי לוי
ראש מינהל הרפואה

העתק  :המנהל הכללי
המשנה למנהל הכללי
ס/מנכ"ל בכיר למנהל ולמשאבי אנוש
ס/מנכ"ל בכיר לתכנון ובינוי מוסדות רפואה
ס/מנכ"ל לכלכלת בריאות
ס/מנכ"ל לתכנון תיקצוב ולתימחור
ס/מנכ"ל קופות חולים
ס/מנכ"ל להסברה ויחסים בינלאומיים
ראש המינהל לטכנולוגיות רפואיות ותשתיות
נציב קבילות הציבור ע"פ חוק ביטוח בריאות ממלכתי
היועצת המשפטית
אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד
ראש שרותי בריאות הציבור
רופאי מחוזות – לשכות בריאות מחוזיות
מנהל האגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות
מנהל אגף רישוי מוסדות ומכשירים
ראש שרותי בריאות הנפש
מנהל האגף לגריאטריה
מנהל האגף לרפואה כללית
מנהל אגף הרוקחות
מנהל המרכז הלאומי לבקרת מחלות
מנהל האגף לשעת חרום
מנהלת האגף להבטחת איכות
מנהל אגף ביקורת פנים
מנהל המחלקה לאביזרים ומכשירים רפואיים

מנהל המחלקה לרפואה קהילתית
מנהל תחום מינהל ומשק
מנהל המחלקה לאפדמיולוגיה
מנהל המחלקה למעבדות
מרכזת המועצות הלאומיות
הספריה הרפואית
אחראית ארצית על הסיעוד – ברפואה כללית
אחראית ארצית על הסיעוד – בבריאות הנפש
אחראית ארצית על הסיעוד – בבריאות הציבור
אחראית ארצית על הסיעוד – בגריאטריה
אחות ראשית – קופ"ח הכללית
הרופא הראשי האגף לטיפול במפגר  -משרד הרווחה
קרפ"ר – צ.ה.ל
רע"ן רפואה -מקרפ"ר
קרפ"ר – שרות בתי הסוהר
קרפ"ר – משטרת ישראל
מנכ"ל הסתדרות מדיצינית – "הדסה"
רכז הבריאות  ,אגף תקציבים – משרד האוצר
יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל
יו"ר ארגון רופאי המדינה
יו"ר המועצה המדעית – ההסתדרות הרפואית
מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
ארכיון המדינה
מנכ"ל חברת ענבל
מנהלת המחלקה לניהול סיכונים  -חברת ענבל

כתובת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי

מנכ"ל היאwww.health.gov.il - :
)121/11728 - 8מ(

