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 12/2018 חוזר מס' :

                                                                                                               

                                                                                     ' טבת, תשע"טג  ירושלים,

 2018דצמבר,  11  

 מנהלי בתי החולים הכלליים  אל: 

 קופות החולים  –מנהלי האגפים הרפואיים  

 

 ת וניהול תחום השתלת קרניהנדון: 

 17.10.13: מיום  34/13מס'  חוזרנו: סימוכין

 

 להביא בזאת לידיעתכם נוסח מעודכן לחוזר שבסימוכין, המחליף ומבטל אותו. הננו

 :כללי .1

לצורך הגדלת מאגר הקרניות, אסדרת הליך התרומה, לרבות השגת הקרנית, שימורה, הקצאתה והשתלתה  

בישראל, להלן פירוט הסמכויות והתפקידים של המרכז הלאומי להשתלות האחראי ברמה הלאומית על 

 . חוג הקרנית -שיתוף מקצועי של נציגי איגוד רופאי העינייםושא בניהול הנ

 : מטרה .2

  .קביעת אמות מידה מקצועיות באשר להשגת קרנית, אבטחת איכותה ואיכות התהליך

 הגדרות: .3

תהליך הכולל איתור תורם, ביצוע אומדן קליני, פניה למשפחה, הנצלת קרנית, הערכתה  – קרנית"השגת "

  והקצאתה.

שהוסמך על ידו לנהל את תחום מי מנהל מחלקה או  -רופא עיניים  - תחום קרניות בבית החולים""מנהל 

 השתלות הקרנית בבית החולים.

 רפואי שעבר הכשרה  -או אדם במקצוע פרא  עינייםרופא  "ימבוצעת עהפעולה  - "הנצלת קרנית/סקלרה"

 ;קרנית בבית חוליםייעודית וקיבל הרשאה בכתב ממנהל תחום 

, סקלרה או ממברנה אמניוטית ,המבצע השתלת קרניתציבורי מרכז רפואי מערך ייעודי ב - "בנק קרניות"

 .ןלפני השתלתאת הרקמות הללו ומאחסן  מנציל בתחומו

למרכזים אחרים על פי תיועדנה  ,להשתילןקרניות שהושגו במרכז רפואי אך אין ביכולתו  - "קרניות עודפות"

 נהלי ההקצאה.
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ועדה שמונתה בהתאם לחוק השתלת איברים התשס"ח, ותפקידה  -היגוי של המרכז להשתלות""ועדת 

 לקבוע את מדיניות המרכז ובכלל זה את הקצאת האיברים והרקמות.

ועדה מקצועית המיעצת למרכז הלאומי להשתלות, וחבריה נמנים  - "לועדת ההיגוי הועדתת  -"ועדת קרנית

 ר חוג הקרנית ישמש כיו"ר הועדה."על חוג הקרנית של אגוד רופאי העיניים, יו

 :תפקידי המרכז הלאומי להשתלות .4

 ;ניהול מקצועי וקביעת מדיניות לחלוקת קרניות לממתינים 4.1

 ריכוז רשימת ממתינים ארצית;  4.2

 תיאום העברת קרניות בין בתי חולים, במצבים דחופים או במצבי קרניות עודפות;  4.3

  ;מכון לרפואה משפטיתהמתקבלות מהקרניות ניהול ההליך עד להשתלת הל ותאחרי 4.4

  ; וביצוע הכשרות למתאמות השתלהתכני הכשרות אחריות לקביעת  4.5

 .לציבורבנושא פעילות הסברה קידום  4.6

 

 :להנצלת קרנית/סקלרה הנחיות .5

 אמדן תורם:  5.1

: מועד את הפרטים הבאים תהליך להשגת קרנית יחל באיתור מועמד וביצוע אמדן הכולל . 1

 והנסיבות, מחלות רקע ואמדן זיהומים. הפטירה, הסיבה

 סקירת רשומה רפואית מהאישפוז ו /או קהילה.  . 2

 

 :להנצלההתוויות  5.2

  .והחלטת הרופא המשתילהממתין להשתלה בהתאם לנתוני  אינו מהווה מגבלההתורם גיל 

בהם אין צורך בתאי אנדותל, כמו  DALKקרניות של אנשים מבוגרים יכולות לשמש לניתוחי הערה: 

  .דליפות לתיקון, וכרקמה patch graftsהתאים לשתלים טקטוניים, לכן קרניות אלו יכולות 

 הפטירה להנצלת הקרנית:ממשך הזמן  .1

 שעות; 6או בשטח )בחוץ( עד  ,חדרבאוויר  .א

 ; שעות 24 בקירור עד  .ב

אם התורם שהה גם בשטח )בחוץ( וגם בקירור עד למועד ההנצלה, תתבצע הנצלה עד  .ג

 .שעות 6 -, בתנאי ששהה מחוץ לקירור פחות משעות משעת הפטירה 24 למועד של

 מפורט להלן(.פי שללא התוויות נגד )כ .2

 

 התוויות נגד מוחלטות: 5.3

  ;(א')כמפורט בנספח פעיל אלח דם  .1

 ;בדם הימצאות חיידק עמיד .2

 ;מוות מסיבה לא ידועה .3

 אדמת מולדת; .4
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פרוגרסיבית ופתיה מסיבה לא ברורה או אנצפלאנצפליטיס  ,אנצפליטיס וירלית אקטיבית .5

 subacute sclerosing panencephalitis, progressive multifocal לדוגמה)

leukoencephalopathy וכיוצא בזה); 

 ;דלקת קרום המוח חיידקית או ויראלית .6

 אנדוקרדיטיס פעילה חיידקית או פטרייתית; .7

נחשד כנגוע שחצי השנה האחרונה על ידי בעל חיים  שננשך במהלךחשד לכלבת או אדם  .8

 בכלבת;

 ( דלקת תוך עינית3( גידולים ממאירים של העין;   2( רטינובלסטומה;   1  :מחלות תוך עיניות .9

  ;דלקת חיידקית תוך עינית )אנדופתלמיטיס(( 4, )אובאיטיס(

 לוקמיה;: לימפומה, פעילות המטולוגיות מחלות ממאירות .10

 , ומחלת אלצהיימר; ALS -פרקינסון, טרשת נפוצה, טרשת אמיוטרופית צידית  .11

 ;זיקה ,Ebola Virus Disease (EVD))) קרויצפלד; דלקת וירלית אבולה יעקבמחלת  .12

 ;בארובת העין או בתוך העין כולל גרורותגידולים ממאירים  .13

 ;HBV ,HCVדלקת כבד נגיפית  .14

 .(HIVתסמונת הכשל החיסוני הנרכש ) .15

 : מחלה ממארת סולידית עם גרורות כולל טיפול כימי או רדיולוגי אינה מהווה התווית נגד.הערה

 

 :תיויחס נגד התווית 5.4

  :שיקול קליני ו/או מיקרוסקופ ספקולריהשתלות, בכפוף לבדיקת יכולות לשמש לקרניות מצבים בהם 

 ;של הקרניתניתוח רפרקציה לאחר  .1

  ;ניתוחים תוך עיניים כגון קטרקטלאחר  .2

 תסמונת דאון; .3

 ;keratoconus  ,keratoglobusצלקת בקרנית של התורם,   .4

 קרנית שקועה לאחר פגיעת ראש )תתכן עקב דיסלוקציה של העין לארובה(;  .5

 עכירות של הקרנית;  .6

 הפרעות מולדות או נרכשות בעין העלולות לגרום לתוצאה לא מוצלחת. .7

 

 :פניה למשפחה 5.5

פנים מול פנים.  פניה לקבלת הסכמת המשפחה, תעשה לאחר שהנפטר נמצא מתאים לתרומה, 

"נוהל פניה בנושא: הרפואה חטיבת על פי הנחיות כאשר לא ניתן, הפניה תעשה באמצעות הטלפון 

 ורקמות". למשפחה לתרומת איברים

 

 נטילת דגימת דם לבדיקות סרולוגיה: 5.6

בסמוך לקבלת  ()מהוריד, עורק מפשעתי, וריד תת בריחי או  ישירות מהלבדם  תליטול דגימ יש

, מבדיקות קודמותשנותר דם לעשות שימוש בניתן במקרה של נפטרים בבית חולים  .ההסכמה

 .שעות טרם הפטירה 72-ושנלקח לא יותר מ
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 : לבצע לשלילת הימצאות המחלות הבאותבדיקות שיש 

 ; B :- HBcAb; HBsAgדלקת כבד נגיפית מסוג  .א

  C - ;HCV:דלקת כבד נגיפית מסוג  .ב

  .AIDS - HIV-כשל חיסוני  .ג

 :/סקלרההנצלת הקרנית 5.7

רפואי שעבר הכשרה ייעודית וקיבל הרשאה -רופא עיניים או אדם במקצוע פראתעשה ע"י  .1

  ;החולים ממנהל תחום קרניות בביתבכתב 

  ;כבוד המת תתעשה בפרטיות מרבית תוך שמיר .2

 ;תוך שמירה על סטריליות מרבית בתנאי המקוםתעשה  .3

 הדבקה או פרוטזה. ,בתום ההנצלה תיסגר העין בתפירה .4

  

 :הערכת קרנית ופסילת קרנית 5.8

אמצעות מנורת סדק בבהתאם לדרישת מנהל תחום הקרניות בבית החולים תעשה בדיקה  .1

 ספקולרי.ומיקרוסקופ 

  .קיבל הרשאה ממנהל תחום קרניות בבית החוליםמי שתעשה ע"י פסילת קרנית  .2

 : עקב פגיעה ישירה חמורה בקרנית.  בסמוך להנצלהפסילה  .3

: עקב תשובת סרולוגיה, או ספירת תאים נמוכה, שיקול קליני או כל לאחר ההנצלהפסילה  .4

  התווית נגד אחרת.

  :לינק' ב)נספח תוכנת השתלות  / ממשל זמיןבהפסילה תתועד בטופס הנצלת קרנית  .5

http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=CorneaSalvaging@moh.health.g

ov.il  

 
 הקרנית לאחר ההנצלה:ואחסון  שימור 5.9

לפי החלטת משתיל הקרנית, בתוך או  בהתאם להוראות היצרן ,בתמיסת שימור מקובלת .5.9.1

 בקבוקון סטרילי; 

על הבקבוקון תודבק מדבקה המכילה את פרטי התורם )כדוגמת מדבקת אשפוז( ויוצמד טופס  .5.9.2

 .(ב')נספח הנצלת קרנית 

 :למספר ימים אחסון .5.9.3

מערכת ניטור בעל  ,במקרר ייעודימעלות צלסיוס  4-כ טמפרטורה שלהקרניות יישמרו ב

 במקרה של חריגה מתחום הטמפרטורה שנקבעה.כמקובל, והתראה 

 הערה: מספר הימים כפי שצוין על אריזת חומר שימור הקרנית.

 ת המיועדות למצבי חירום בלבד לתקופה ארוכה:וקרניאחסון  .5.9.4

  ;למשך שנתיים )-(c o 80עד   )-(c o 70תישמר בטמפרטורה של  .א

 קרניות או במקום ייעודי אחר. בבנק  .ב
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 :תוהקצאת קרני .6

( 2008נהלי ההקצאה יקבעו בועדת ההיגוי של המרכז להשתלות, לפי חוק השתלת איברים התשס"ח ) .6.1

 ת.וועדת קרניבהסתמך על המלצות 

רשימת הממתינים הארצית תכלול את כל רשימות ההמתנה המוסדיות מבתי החולים ותתעדכן  .6.2

 פעמיים בשנה. 

קרניות מקומיות )שהונצלו בבית החולים(, או שיובאו מחו"ל ע"י בית החולים באופן עצמאי, יוקצו  .6.3

בביה"ח עצמו ומתוך רשימת ההמתנה המקומית או לבית חולים ציבורי אחר בהתאם לשיקול אחראי 

 תחום הקרנית בבית החולים. 

ו יובאו מחו"ל ע"י המרכז שהונצלו במכון לרפואה משפטית א )דהיינו, קרניות שאינן מקומיות .6.4

הלאומי להשתלות(, או קרניות עודפות שלא נעשה בהן שימוש בבית החולים המנציל, יוקצו על ידי 

 לעיל(. 6.1המרכז להשתלות לבתי החולים הציבוריים  ולפי הנהלים שנקבעו בועדת ההיגוי )בסעיף 

: מות ובריאות העין לדוגמהבמצבי דחיפות שהוגדרו בהולים )מצבים בהם יש איום מיידי על של  .6.5

קרנית שהונצלה באחד מבתי  יסייע באיתורפרפורציה או פרפורציה מאיימת(, המרכז להשתלות 

 החולים או ממקור זמין אחר.

 טיפול בקרנית שלא הושתלה: .7

 יש לעשות את מירב המאמצים להשתיל קרנית שהונצלה. .7.1

תקופת הקפאה או שימור בגליצרין( יש במידה והקרנית לא הושתלה, ומועד התפוגה חלף, )כולל  .7.2

 להתייחס לקרנית כאל כל רקמה או איבר אשר לא נעשה בו שימוש לצורכי ריפוי.

לצורך של בית החולים הקרנית, ליצור קשר עם חברה קדישא  בו נמצאתבאחריות בית החולים  .7.3

 .הבאת הקרנית לקבורה

. עם סיום תוכנת השתלות( או 'ב נספח) ממשל זמיןבטופס הנצלת קרנית ביעשה התהליך תיעוד  .7.4

 : קרנית ימין ו/או שמאל הועברו לקבורה. לתעד יש התהליך  

 

 הנחיות להפעלת בנק קרניות:  .8

 שאחרי על כלל פעילות הבנק ובכלל זה:מנהל תחום קרנית בנק קרניות מופעל על ידי  .8.1

הקרניות שימור תקין של , הנצלה, שימור, הקצאה מקומית, תיעוד פרטי התורם והמושתל (א

 קשר עם המרכז הלאומי להשתלות.ו למרכזים אחרים )לפי הצורך( והפצתן

המקצועית של  וכשירותעל ת כוח האדם הייעודי המפעיל את הבנק ושמירה ומופקד על הכשר (ב

 הצוות.

 לעיל. 5בגיוס קרניות, סקלרה או ממברנה אמניוטית יש לנהוג על פי הנחיות להנצלה סעיף  .8.2
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 :תשתית .9

 מיקום: .9.1

 זה חייב להימצא בשטח ביה"ח. . מיקום ייעודי לעניין זהנפרד שמור ו במיקוםהבנק יימצא 

 

 :ציוד וחומרים .9.2

על כל , בעל מנגנון בקרה והתראה אוטומטיים מעלות צלסיוס  4-כ טמפרטורה שלב מקרר .9.2.1

 ;ניטור רציף לתיעודשינוי טמפרטורה וכולל גיבוי )אל פסק( ואפשרות 

מרכזים  . אנדותלתאי ספירת ( להערכת קרנית וSPECULAR MICROSCOPEמיקרוסקופ ספקולרי ) .9.2.2

מגורם אחר, ככל ששינוע הקרניות אליו  שרות זהשאין ברשותם את המכשיר יכולים לרכוש 

 ;וממנו נעשה תוך שימור תנאי הקירור

 ;(SLIT LAMP BIOMICROSCOPEמנורת סדק ) .9.2.3

 ;לשימור קרניותייעודיות תמיסות   .9.2.4

  ;כירורגיות לנטילת קרניותערכות  .9.2.5

 ערכות ייעודיות לנטילת דם;  .9.2.6

 ;חומרי אריזה לקרניות .9.2.7

מחשב בעל חיבור לרשת בית החולים ולאינטרנט לצורך עדכון בתכנת משרד  .9.2.8

 הבריאות/המרכז הלאומי להשתלות.

 

   :רישום ודיווח .10

הרישום יבוצע יש לנהל רישום מדויק של פרטי תורם ופרטי מושתל ברשומות הבנק/מחלקת עיניים;  .10.1

 :  gov.il-לינק לב' נספח ב) ממשל זמיןבאו תוכנת השתלות ב טופס הנצלת קרניתב

http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=CorneaSalvaging@moh.health.gov.il     

 הבאים;וביומן קרניות ייעודי ויכלול את הפרטים 

זהות או מספר מזהה, גיל התורם, תאריך ושעת פטירה, סיבת המוות, תעודת מספר  –פרטי תורם  .א

מקור היסטוריה של מחלות עיניים וניתוחי עיניים, זיהומים,  הכוללת בדיקתהיסטוריה רפואית 

 ;מרכז רפואי תורםו מידעה

 ;תשובות בדיקות סרולוגיה .ב

פרטי המנציל,  ;ת הנצלהתאריך ושע ;קוד מזהה של קרנית –ובכלל זה שמאל  ימין/ פרטי קרנית .ג

 ;סוג התמיסה לשימור, מספר אצווה, תאריך תפוגה

= 4= בינוני, 3= טוב, 2= טוב מאוד, 1= מצוין, 0ציון על פי סרגל הערכת קרנית:  –הערכת קרנית  .ד

 ספירת תאי אנדותל על פי הבדיקה במיקרוסקופ ספקולרי.לא מתאים להשתלה; 

בצמוד  מספר זהות של כל מושתלשם ושם משפחה, תעד המרכז המשתיל י  –פרטי מושתל  .ה

 למספר זיהוי השתל;

  .לא מתאימה להשתלהלאחר שנמצאה  לקבורהנמסרה שד הקרנית ועית .ו
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כולל קרניות  יש לעשות שימוש רק בשתלים הרשומים בטופס הנצלת קרנית או יומן קרניות ייעודי .10.2

 שיובאו  מחו"ל.

 בסיום התהליך יתועדו פרטי המדווח, שם משפחה ומספר רישוי. .10.3

 תווית: .10.4

צד של העין, קוד זיהוי שתל ותאריך כל שתל יזוהה באופן ייחודי ע"י תווית שתכלול: פרטי התורם, 

 הנצלה. 

 

 : בקרת איכות .11

 :בנק או איש צוות מטעמו ותכלולהמנהל  באופן שוטף ע"י בקרת איכות פנימית תבוצע

 התאמה בין רשימת המצאי למלאי בפועל.וידוא  –התאמה למצאי  .11.1

בדיקת שלמות ותקינות פרטי הרישום על השתלים, בטופס הנצלת קרנית והרשימות  –שלמות הרישום  .11.2

 השונות הקשורות לשתלים כמפורט לעיל. 

שנים לפחות: פרטי התורם; סרולוגיה  10ישמרו למשך המתעדים את הנתונים הבאים מסמכים  .11.3

ות, שם ושם ותוצאות הבדיקות שבוצעו; סיכום הערכת קרנית; תיעוד פרטי המושתל: תעודת זה

 המשפחה; מסמכים של קרניות שנפסלו בגלל חוסר התאמה ונשלחו לקבורה.

חודשים  3על כל זיהום בשתל הקרנית המושתלת בטווח של עד למרכז להשתלות  יש לדווח  .11.4

 מההשתלה.

 

 :יבוא קרניות .12

כנדרש )ראה חייבת ברישום היחידה לאביזרים ומכשור רפואי )אמ"ר( ובכלל זה קרניות כל רקמה מיובאת 

 (.  10.6.96 :מיום 24/96 :חוזר המנהל הכללי מס'

לצורך רישום הרקמה יסופקו מסמכי הרישום הרגילים בנוסף לדרישות הייחודיות לרקמות כמפורט בנספח 

 בנושא אביזרים, מכשרים ושתלים רפואיים. 1/95לחוזר המנהל הכללי מס 

  בדבר במוסדכם.הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים 

 ב ב ר כ ה,   

 ד"ר ורד עזרא    

 הרפואה חטיבתראש 

 מנהל הכלליההעתק : 

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 מנהלי קופות החולים

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית
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 יו"ר ההסתדרות האחיות 

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל

 

 438535618סימוכין : 

 

 הרפואה וחוזרי מנכ"ל חטיבתאתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי 

 
  

http://www.health.gov.il/
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 'א נספח

 שימוש בקרניות להשתלה מתורמים בנוכחות או חשד לאלח דם 

 בקרניות מוחלטת לשימוש נגד הוראת. 1

 בנוכחות תרבית דם חיובית בשלושת הימים שקדמו לפטירה, בין אם טופל או לא טופל. .א

, ספירת דם לבנה C038.5בהעדר תרביות דם חיובית, בנוכחות מקור זיהומי ודאי )כגון דלקת ראות( וחום <  .ב

 תחת מתן טיפול אנטיביוטי של פחות משלושה ימים.  תאים לממ"ק  4000או > 12,000< 

 

 התווית בעד מותנית לשימוש בקרניות. 2

הנפטר טופל באנטיביוטיקה מתאימה בארבעה או יותר מהימים לפני  כאשרבנוכחות תרבית דם חיובית,  .א

 הפטירה ובנוסף:

 תרבית דם חוזרת שלילית -

 או

ויציבות  CRPבספירת הדם הלבנה, ירידה בערכי  סימני שיפור קליני מוכחים: ירידה בחום, ירידה -

 המודינמית. 

  

 תאים לממ"ק  4000או > 12,000, ספירת דם לבנה < C038.5זהום ממקור ודאי )כגון דלקת ראות( וחום <  .ב

הנפטר טופל באנטיביוטי של יותר משלושה ימים לפני הפטירה  כאשרבהעדר תרביות דם חיובית, 

 CRPובנוכחות סימני שיפור קליני מוכחים: ירידה בחום, ירידה בספירת הדם הלבנה, ירידה בערכי 

 ויציבות המודינמית.

 

 התווית בעד מוחלטת שימוש בקרניות: . 3

שר אינם ביטויים למחלה זיהומית אבחנה אשר עלולה לגרום לעליית חום ועליה בספירת הדם הלבנה א

 לרבות אלח דם. כגון: 

 אוטם שריר הלב 

  תסחיף ריאתי 

 אירוע מוחי 

 פגיעת מוח קשה 

  טראומה מורכבת 
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 נספח ב': טופס הנצלת קרנית נמצא במערכת ממשל זמין 

 

 http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=Corneaטופס הנצלת קרנית: ל לינק

Salvaging@moh.health.gov.il    (.של מערכת ממשל זמין  במחשב בו מותקנת התוכנה רק)הטופס נפתח 

 כניסה לטופס: (א

 

 

  :פולדרים 5נפתח טופס שכולל  (ב

 בסוף כל פולדר יש אפשרות הדפסה ואפשרות שמירת נתונים. 

  

 
 בטיפול מתאמת השתלות או איש צוות  - תורם וסרולוגיההפרטי מתייחסים ל - שני פולדרים ראשונים .1

 מקומי ייעודי.     

 
 בטיפול מחלקת עיניים. -מתייחסים להערכת קרנית ופרטי המושתל  - פולדרים הנותריםשלושה  .2
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      -כוללים: דיווח על בדיקת איכות הקרנית לרופא המשתיל  שמאל –פרטי קרנית וימין  –קרנית פרטי  (א

 בטיפול איש צוות שמבצעה את הערכת הקרנית.

 דוגמה:

 

 

 בתיבת טקסט של  בטיפול הרופא המשתיל או איש צוות מטעמו. – דיווח על פרטי המושתל (ב

 המרכז המשתיל, שם ושם משפחה של המושתל,  שםהקרנית הנתרמת יש לתעד: 

 ת.ז. שנת לידה וסוג הניתוח. 

 דוגמה:

 
 במצבים בהם קרנית לא הושתלה, יש לפרט:       

 

   נפסלה להשתלה רגילה נשמרה למקרה חירום 

  נשלחה לקבורה 

 


