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.3

מבוא:
ארגון הבריאות העולמי המליץ לאסור שימוש בציוד רפואי המכיל כספית .מגוון מוסדות הבריאות
העושים שימוש בציוד רפואי המכיל כספית מהווים מקור משמעותי של כספית ,הזולגת לסביבה ובכך
עלולים לפגוע בבריאות הציבור ,בצוותים הרפואיים ובמטופלים.

.2

מטרה:
מתן הוראה להפסקת השימוש במיכשור רפואי המכיל כספית בישראל.

.2

אחריות:
האחריות ליישום חוזר זה חלה על מנהלי המוסדות הרפואיים.

.4

נהלים:
 .4.3יש להימנע מרכישה של מדי חום ומדי לחץ-דם המכילים כספית ע"י מוסדות רפואיים.
 .4.2עד סוף שנת  2/34תופסק מכירת מדי חום ומדי לחץ דם המכילים כספית למוסדות הרפואיים
ולציבור ,בבתי המרקחת ,בקופות החולים ובבתי מרקחת פרטיים.
 .4.2מתחילת שנת  ,2/32לא ינתנו אישורים לייצור ולייבוא מדי חום ומדי לחץ דם המכילים כספית
חדשים במסגרת היחידה לאביזרים ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות.
 .4.4שימוש במכשור רפואי המכיל כספית:
 4.4.3השימוש במדי חום המכילים כספית יופסק באופן הדרגתי במוסדות הרפואה המכותבים .בתוך
שנה ,עם התבלות מדי החום הישנים ,כל המדחומים יוחלפו במכשירים חלופיים ללא כספית,
למעט במקרים חריגים.
 4.4.2עד סוף שנת  2/34יוחלפו כל מדי לחץ הדם והמדחומים המכילים כספית במכשירים חלופיים.
החל ממועד זה קיים איסור מוחלט על החזקת מיכשור רפואי המכיל כספית במתקני בריאות
אלא אם ניתן היתר חריג לשימוש על ידי החתום מטה.

 .2.2מיכשור רפואי המכיל כספית יטופל ויפונה מהמוסדות הרפואיים כפסולת מסוכנת ועפ"י הנחיות
משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה.
 .2.5בדיקת יישום הוראות חוזר זה תשולב בתהליך הבקרות בשנת .2/32
.5

חלות ותוקף:
תוקף חוזר זה – מיום פרסומו.

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.
ב ב ר כ ה,
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