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מס _200919/_:'חוזר

סיון"י,ירושלים ט"תשס,ח
2009,יוני10

מס _200/03/_:'תיק

החולים:אל בתי מנהלי

ידיים:הנדון היגיינת על בריאות שמירה במתקני
מס:סימוכין 44/99'חוזרנו

חו את ומבטל המחליף שבנדון בנושא חוזר לידיעתכם בזאת להביא שבסימוכיןהננו .זרנו

:רקע.1

בריאות במוסדות מחלות מחוללי בהעברת פעיל גורם מהוות צוות מטופלים,ידי בין

המטופל אל החולים בית ידיים.ומסביבת ידיים/רחצה-היגיינת פעולה,חיטוי הינה

כאחד,ראשונית ומטפלים מטופלים לבטיחות ותורמת זיהומים המפחיתה .פשוטה

הי על מידישמירה פוטנציאליים פתוגנים של משמעותית להפחתה מביאה ידיים גיינת

במוסדות"וע,הצוות נרכשים מזיהומים כתוצאה ותמותה תחלואה להפחתת גורמת כך י

.בריאות

ידיים לרחצת והכללים האמצעים מפורטים זה כפפות בנוהל שגרתית,ועטיית ידיים מרחצת

אנטיספטית ידיים רחצת י,דרך הסרת,דייםחיטוי רמת לפי כירורגית ידיים לרחצת ועד

החיידקי .העומס

הנוהל.2 :מטרת

במוסדות המטפלים הצוותים בקרב כפפות ועטיית ידיים להיגיינת אחידות שיטות גיבוש

אלכוהולי בסיס על בתכשיר ידיים חיטוי ליתרונות דגש מתן תוך .בריאות
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:הגדרות.3

ידיים".3.1 נקיות-Hand Hygiene"היגיינת לידיים המביאות הפעולות מכלול

זיהום .ממחוללי

וסבון.3.2 במים ידיים ואוכלוסייתHand washing)(רחצת לכלוך הסרת של תהליך

רגילינהמיקרואורגניזמים וסבון זורמים מים באמצעות הידיים על .שאים

אנטיספטית".3.3 ידיים לכלוך-(antiseptic hand wash )"רחצת הסרת של ,תהליך

והשמדת זיהוםהסרת אנטיספטימחוללי וסבון זורמים מים .באמצעות

מים.3.4 ללא ידיים והשמדת-Alcohol-based handrub)(חיטוי הסרה תהליך

עד,מיקרואורגניזמים אלכוהול בסיס על בתכשיר הידיים שפשוף באמצעות

.ןייבוש

כירורגי/רחצה".3.5 ידיים שלSurgical hand hygiene/antisepsis)(–"חיטוי תהליך

הקבועה הפלורה והפחתת חולפים מיקרואורגניזמים והשמדת באמצעות.הסרת

ו אלכוהולימברשת תכשיר או אנטיספטי בתרחיץ .שימוש

רגיל".3.6 אנטי–"סבון פעילות ללא דטרגנט .בקטריאליתמכיל

אנטימיקרוביאלי-סבון".3.7 כנגד–"תרחיץ פעילות בעלי מרכיבים המכיל סבון

על האורגניזמים .העוראוכלוסיית

ידיים".3.8 לחיטוי של–"תכשיר בריכוז אלכוהול בסיס על .90%-60%תכשיר

כירורגיות".3.9 פעולות לפני ידיים לחיטוי טווח–"תכשיר רחב בסיסתכשיר על

ומתמשכת,אלכוהול מהירה פעילות מרכיב,בעל ומכיל העור את מגרה שאינו

מעור המיקרואורגניזמים של משמעותית להפחתה המיועד אנטימיקרוביאלי

.שלם

ואחריות.4 :סמכות

רפואי מוסד מנהל כל של :חובתו

ידיים - להיגיינת אמצעים ו,לספק חיטו/רחצה מאושפזים,יאו בו חדר ,בכל

חולים מטופלים או .נבדקים

להנחיות- הצוותים הענות מידת את תקופתית .לנטר

 
מטפל כל של :חובתו

בסביבתו/לרחוץ או במטופל מגע כל ואחרי לפני ידיים ההנחיותלחטא פי על

זה בחוזר .המפורטות

  
  
  



 

  
  
  
  
  

ובקרה :הטמעה

ובקרה הטמעה תוכנית יקבע מוסד זהכל נוהל .ליישום

ידיים.5 בהיגנת מנחים :עקרונות

ותשתיות.5.1 :מבנה

רפואי מתקן להלן,בכל המפורט הציוד :ימצא

לרחצת.1 ייעודי אחד כיור לפחות יהיה חולים מטופלים בו חדר בכל

;ידיים

החדר.2 לגודל יותאם הכיורים ותהליכי,מספר המטופלים מספר

הנעש חדרהעבודה באותו ;ים

בלחיצה.3 לסגירה הניתן ברז להעדיף מרפק"ע,יש אוטומטי,י ברז ;או

ידיים.4 לרחצת תכשיר ימצא ידיים לרחצת עמדה ;בכל

פעמיות.5 חד למגבות מיכל ימצא ידיים לרחצת עמדה במאפשרבכל

בידי מגע ללא מגבות .תשליפת

יחידות.6 או נמרץ לטיפול אחדביחידות בחלל מטופלים שוכבים בהם

מטופלים עמדות שתי כל בין כיור .יהיה

ידיים.5.2 להיגיינת :אמצעים

רגיל.1 לחיץ:סבון במיכל נוזלי ;דטרגנט

אנטיספטי.2 למשך:סבון בקטריאלית אנטי פעילות עם שעות6נוזל

בריכוז:כגון( לחיץ) 2-4%כלורהקסידין ;במיכל

ידיים.3 לחיטוי אלכוהולי מהיר,תכשיר לחיטוי טווח רחב תכשיר

אלכוהול המכיל בריכוז:כגון(ומתמשך ;)0.5%כלורהקסדין

חד.4 נייר ;פעמיות-מגבות

כירורגית.5 ידיים מחטאנדרשלרחצת כלורהקסידין:כגון(חומר

סטרילית,)מרכך+70%אלכוהול+0.5% ומגבת .מברשות

  
למטפלים.5.3 כלליות :הנחיות

הידיים.1 על תכשיטים לענוד המטפלים על איסור טבעת,חל למעט

חלקה ו,נישואים מטופל עם מטפל מגע סביבתו/בעת .או

קצרות.2 ציפורניים על להקפיד .יש



 

הידיים.3 בעור חתכים או פגמים בעת,בנוכחות כפפות לעטות חובה

בחולה י.טיפול שאינו פגיעהמטפל עקב ידיים היגיינת לבצע כול

בסביבתם או בחולים לטפל רשאי אינו הידיים .בעור

אנטיספטי.4 סבון עם אלכוהולי תכשיר לשלב .אין

ע.5 יעשה הידיים תוך"סיכוך לחיץ במיכל או אישית באריזה קרם י

האנטימיקרוביאלי לסבון התכשיר .התאמת

תח:הערה אינו בכפפות מיםשימוש ללא ידיים חיטוי או ידיים לרחיצת .ליף

לפי.6 ידיים להיגיינת פעולהעיתויהנחיות :אתרי
  
  

שגרתית.6.1 ידיים :רחיצת

רגיל:םאמצעי לחיץדטרגנט,סבון במיכל .נוזלי

:עיתוי

מטופל - עם ישיר מגע כל ואחרי  .לפני

ה - בסביבת וציוד משטחים עם מגע ואחרי .המטופללפני

לעין- הנראה בלכלוך מלוכלכות הידיים .כאשר

גוף- בנוזלי או בדם מזוהמות הידיים .כאשר

בשרותים- שמוש .לאחר

כפפות- הסרת .לאחר

מזון- או תרופות הכנת .לפני

ובסיומו- העבודה יום .בתחילת

 

הביצוע :אופן

במים.1 ידיים ;הרטבת

בכמו.2 סבון הידייםנטילת משטחי כל אל שתכסה ;ת

היד.3 משטחי בכל הסבון ;שיפשוף

במים.4 ידיים ;שטיפת



 

פעמית.5 חד במגבת ידים ;יבוש

יד.6 מגע הדורש ברז פעמית,לסגירת חד במגבת להשתמש .יש

אנטיספטית.6.2 ידיים :רחצת

לחיץ:םאמצעי במיכל נוזלי אנטיספטי .סבון

:עיתוי

היד- לעיןכאשר הנראה בלכלוך מלוכלכות ;יים

משלשלים- בחולים טיפול כל ;אחרי

זמין- אינו מים ללא ידיים לחיטוי תכשיר בהם .במצבים

גוף- בנוזלי או בדם מזוהמות הידיים ;כאשר

יוצרי- חיידקים עם בחולה טיפול Clostridium Difficileכגון(.נבגיםלאחר

וה עיםשמדמוםאיננבגיםמאחר אלא אלכוהול ידי שטיפה"על ).י

לזיהום- גבוה בסיכון המטופל כאשר וסביבתו מטופל עם מגע כגון(לפני

חיסון ).מונשמים,מדוכאי

הביצוע שגרתית:אופן ידיים ברחצת .כמתואר

ידיים6.3 מים(חיטוי ):ללא

בהסרת הגבוהה יעילותו לאור למועדף הפך אלכוהול בסיס על בתכשיר ידיים חיטוי

החיידקי פעול,זמינותו,העומס זו.תוומהירות חיטוי שיטת להעדיף איןיש כאשר

הידיים על לכלוך בסעיפיםלראות המתוארים במצבים יש6.16.2גם כאשר למעט

ה לכלוך זורמים מים תחת לכלוך בהסרת לעיןצורך לחיידקים,נראה חשיפה לאחר

רבהנבגיםיוצרי בכמות גוף ונוזלי דם עם מגע .ולאחר

ידיים:םאמצעי לחיטוי אלכוהולי מחטא,תכשיר פעילות בעל טווח רחב ,תכשיר

אלכוהול המכיל ומתמשכת )מרכך+70%אלכוהול+0.5%כלורהקסדין:כגון(מהירה

להלן כמפורט יוצב לחיץ :במיכל

בחוליםבכ מטפלים בו חדר ;ל

טיפולים עגלת כל ;על

כפפות מארזי ;ליד



 

מטופל לעמדת מונשמים,בסמוך בחולים לטיפול מרותקים,ביחידות חולים,חולים

סוגרים על שליטה חודרניים,ללא נקזים או צנתרים עם ניתוח,חולים אחרי ,חולים

פצעים עם בידוד,חולים בחדרי המיון,חולים .ובמרפאותבחדרי

  :   עיתוי

אם- בין בכפפות שימוש נעשה אם בין מטופל עם ישיר מגע ואחרי לפני

.לאו

הסרתן- ולאחר כפפות עטיית .לפני

אספטית- פעולה ביצוע .לפני

במטופל- הטיפול במהלך נקי לאתר מזוהם מאתר ;במעבר

החולה- בסביבת מיכשור או פריט עם מגע ;לאחר

מזון   -   או תרופות הכנת ;לפני

והפרשות- גוף לנוזלי חשיפה שלם,לאחר לא חבישה,עור חומרי

;משומשים

הביצוע :אופן

הידייםCC 3-5נטילת משטחי כל אל שתכסה בכמות התכשיר .של

החומר להתנדפות עד הידיים כפות משטחי כל כ"בדר(,שפשוף -כ

).שניות20

כי.6.4 ידיים :רורגיתרחצת

מתבצ בו רפואי מוסד כל על ניתוחיםחובה ידייםים לרחצת מקומי פרוטוקול לקבוע

היצרן להוראות בהתאם לרשותו העומד הציוד פי על .כירורגית

:םאמצעי

כירורגי ;Chlorhexidine 4%)אנטימיקרוביאלי(תרחיץ

ידיים לחיטוי אלכוהולי ;מרכך+Alcohol 70% + Chlorhexidine 0.5%תכשיר

ל של,Chlorhexidine-לרגישים .Povidone Iodine 7.5%תרחיץ



 

:עיתוי

פולשניות פעולות או ניתוחים ביצוע .לפני

:הביצועשלבי

תכשיטים.1 זרועות,שעון:הסרת ותכשיטי ;טבעות

זורמים.2 מים תחת שגרתית ידיים ;רחצת

קיסם.3 או מעוקרת במברשת ציפורניים טבעיות(ייעודיניקוי לציפורניים היא הכוונה

מלאכותיות,בלבד ציפורניים עם כירורגית ידיים רחצת ביצוע על איסור ;חל

ת.4 ואמות ידיים זורמיםחשטיפת מים ;ת

הברז.5 סגירת על הקפדה השטיפות בין במים ;לחסכון

הכירורגיCC3-5נטילת.6 התרחיץ אלChlorhexidine 4%-מן

מברשת אל או הרטובות .הידיים

ושיפשוף .7 בליעםהידייםרחצה האצבעותמברשתאו היד,הציפורניים,בין כף פרק

משך,מרפקיםלמתחתעד והאמות זורמים ומים כירורגי .דקות2בתרחיץ

זורמים.8 מים תחת ידים .שטיפת

הכירורג.9 התרחיץ עם חוזרת במשךרחיצה על2י בזו זו הידים שיפשוף תוך דקות

החומר מריחת את לייעל .מנת

ידיים.10 לחיטוי תכשיר ושיפשוף+Alcohol 70% + Chlorhexidine 0.5%-נטילת מרכך

הידיים כפות משטחי .כל

המרפקים.11 לכיוון תהיה הנוזל שזרימת כך מורמות כשהיידים לייבוש .המתנה

במברשתבשימו.12 ייעודייהיהסילוקה,ש מיכל .אל

סטרילית.13 במגבת ידיים ניגוב הניתוח  .בחדר

בכפפות.7 שימוש :הנחיות

בכפפות.א העובדנקיותשימוש ידי :להגנת

דם.1 עם חזוי מגע מטופלים,בכל של שלם לא ועור רירית והפרשות גוף ;נוזלי

בזיהום.2 חשוד מטופל עם מגע מזוהםבעת .או

בזיהום.3 חשודה סביבה עם מגע ;בעת

בידוד.4 למתחם בכניסה מגע מבידוד ;כחלק

שלם.5 אינו המטפל עור .כאשר

בתום.6 מיד והסרתן עצמה הפעולה לביצוע בסמוך תעשה כפפות עטית

.הפעולה

ידיים.7 לרחצת בנוסף תעשה כפפות לה,עטית כתחליף  .ולא



 

סטרליותשימוש.ב המטופלבכפפות :להגנת

המטופל.1 על להגן מנת על סטריליות פרוצדורות ביצוע בעת

המטפל ידי על הנמצאים .ממיקרואורגניזמים

:אמצעים

גומי או נילון עשויות נקיות ;כפפות

סטריליות ;קניותיתכפפות

תוחלפנה.ג :הכפפות

למטופל.11.5 מטופל ;בין

מזוהםבטיפול.11.6 מאתר במעבר מטופל נקי/באותו לאתר ;נגוע

הכפפה.11.7 לשלמות .בחשש

ידיים היגיינת ביצוע על להקפיד יש הכפפות הסרת .אחרי

כפפות לחטא או לרחוץ .אין

הענות.8 :בקרת

בשנה פעם החוזר להנחיות הענות בקרת יערוך רפואי מוסד ידווחו.כל תוצאותיו

המוס .דלהנהלת

 
במוסדכם בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר .הואילו

ה כ ר ב ,ב

לוי"ד חזי ר
הרפואה  מינהל ראש

הכללי:העתק המנהל
הכללי למנהל המשנה

ו"מנכ/ס למנהל בכיר אנושל למשאבי
רפואה"מנכ/ס מוסדות ובינוי לתכנון בכיר ל
בריאות"מנכ/ס לכלכלת ל
ולתימחור"מנכ/ס תיקצוב לתכנון ל
חולים"מנכ/ס קופות ל
בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה ל

ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל ראש
הציבור קבילות נציב

ע הציבור קבילות ביטוח"נציב חוק ממלכתיפ בריאות
המשפטית היועצת

 



 

הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית אחות
הציבור בריאות שרותי ראש

מחוזות מחוזיות–רופאי בריאות לשכות
רפואיות טכנולוגיות למדיניות האגף מנהל

ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל
הנפש בריאות שרותי ראש
לגריאטריה האגף מנהל

לר האגף כלליתמנהל פואה
קהילתית לרפואה האגף מנהל

השן בריאות אגף מנהל
הרוקחות אגף מנהל

ומחשוב מידע לשרותי האגף מנהל
רפואי ומידע רישום תחום מנהלת

מחלות לבקרת הלאומי המרכז מנהל
חרום לשעת האגף מנהל

איכות להבטחת האגף מנהלת
פנים ביקורת אגף מנהל
ראשית פיזיותרפיסטית

בעיסוק ריפוי ארצית מפקחת
הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות

רפואיים ומכשירים לאביזרים המחלקה מנהל
ומשק מינהל תחום מנהל

לאפדמיולוגיה המחלקה מנהל
למעבדות המחלקה מנהל

הלאומיות המועצות מרכזת
סוציאלית לעבודה הארצי השרות מנהלת

הרפואית הספריה
ארצי הסיעודאחראית על כללית–ת ברפואה

הסיעוד על ארצית הנפש–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית הציבור–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית בגריאטריה–אחראית

ראשית הכללית"קופ–אחות ח
במפגר לטיפול האגף הראשי הרווחה-הרופא משרד

 ל.ה.צ–ר"קרפ
רפואה"רע ר"מקרפ-ן
הסוהר–ר"קרפ בתי שרות
ישראל–ר"קרפ משטרת
מדיצינית"מנכ הסתדרות "הדסה"–ל

הבריאות תקציבים,רכז האוצר–אגף משרד
בישראל"יו הרפואית ההסתדרות ר
המדינה"יו רופאי ארגון ר
המדעית"יו המועצה הרפואית–ר ההסתדרות

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל
הלאומי הספרים והאוניברסיטאיבית

המדינה ארכיון
ענבל"מנכ חברת ל

סיכונים לניהול המחלקה ענבל-מנהלת  חברת
 

וחוזרי הרפואה מינהל חוזרי מפורסמים בו האינטרנט אתר כתובת
היא"מנכ  www.health.gov.il-:ל



 

74386301-11937-1 




