חוזר מס' 28/2010_:
ירושלים ,י"א חשון ,תשע"א
 19אוקטובר2010 ,
תיק מס' 20/3/3_:

אל:

מנהלי בתי חולים כלליים
מנהלי האגפים הרפואיים – קופות החולים

הנדון :הנחיות למניעת חשיפת עובדים לשיירי ציטוטקסיקה
סימוכין :חוזרינו מס' 6/2004 :מיום.14.3.2004 :

הננו להביא בזאת לידיעתכם עידכון לחוזרנו שבסימוכין בנושא שבנדון .חוזר זה אינו מבטל
נושאים אחרים בחוזר.

 .1רקע:
הוכח כי זיהום סביבתי קיים באזורי ההכנה והמתן של תרופות ציטוטוקסיות .להלן כללים
למניעת חשיפת עובדים לשיירי ציטוטוקסיקה בעת הכנה ,מתן ,פינוי פסולת וטיפול בחולים
המקבלים טיפולים כימיים.

 .2מטרה:
מטרת חוזר זה להסדיר סביבת עבודה בטוחה ובכלל זה אמצעי מיגון מתאימים לעובדים
במוסדות רפואיים בהם נרקח וניתן טיפול ציטוטוקסי.

 .3הגדרות:
"ערכה סגורה" –

מערכת סגורה ,אשר אושרה ע"י אמ"ר כערכה סגורה לטיפול בתרופות

ציטוטוקסיות ,להעברת תרופות באופן מכני ,בעלת יכולת צימצום הזיהום הסביבתי הנגרם
ע"י דליפת חומרים ציטוטוקסיים במהלך הכנה/מתן תרופות רעילות.

 .4הנחיות:
בכל מוסדות רפואה בהם ניתנים טיפולים ציטוטוקסיים:
 4.1ימונה אחראי לבטיחות העובד עם חומרים ציטוטקסיים;
 4.2תהיה סביבת עבודה בטוחה באמצעות שמירה על תקינות מערכות האוורור;
 4.3בכל מקום בו נרקח או ניתן טיפול ציטוטוקסי ימצאו אמצאי מיגון ,אשר אושרו
ע"י אמ"ר ,לשימוש בתרופות ציטוטוקסיות  ,כולל ערכה סגורה ,זמינים ותקינים
כמפורט בחוזר זה:
כקו הגנה ראשון ,על הצוותים לעבוד עם:
א.

לעבוד עם ערכות סגורות;

ב.

לעבוד עם ציוד מגן מלא ,בעת פתיחת משלוח התרופות ,הכנת התרופות
בבית המרקחת ובשאר יחידות העבודה בעת מתן הטיפול הכימי ,טיפול
בהפרשות ,טיפול בפסולת ציטוטוקסית ,טיפול בשפך ציטוטוקסי ובכל מגע
ישיר עם התרופה.

 .5ציוד מגן בזמן ההכנה בבית המרקחת:
 5.1עבודה תחת מנדף.
 5.2ערכה סגורה להכנת התרופות;
 5.3חלוק בלתי חדיר לנוזלים ,רכוס עד הצוואר עם שרוולים ארוכים הנסגרים בפרק
כף היד;
 5.4משקפי מגן; )רצוי(
 5.5כפפות ארוכות ,סטריליות וללא טלק ,המכסות את פרק כף היד;
 5.6מסכת פנים;
 5.7כיסוי נעלים;
 5.8כיסוי ראש.

 .6ציוד מגן למטפלים בזמן מתן התרופות לחולים ,בעת טיפול בהפרשות ,טיפול
בפסולת ציטוטוקסית ,פינוי שפך ציטוטוקסי ובכל מגע ישיר עם התרופה:

 6.1ערכה סגורה בעת החדרת התרופות אל מערכת ההזלפה של החולה;
 6.2חלוק חד פעמי נרכס מאחור עם שרוולים המכסים את פרק כף היד.
 6.3כפפות חד פעמיות המיועדות לעבודה עם תרופות ציטוטוקסיות.

 .7הצוותים העובדים עם חומרים ציטוטקסיים יעברו בדיקות רפואיות הכוללות:
תפקודי כבד ,תפקודי כליה ,שתן לכללית ותמונת דם מלאה ,בעת קבלה לעבודה,
בעת חשיפה ישירה ובעת הפסקת עבודה ,כמפורט בהנחיית חוזר מינהל הרפואה
.6/2004

 .8בדיקות אלה יבוצעו עם קבלת העובד ,לאחר ארוע חשיפה ובעת סיום התפקיד.

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
נציב קבילות הציבור ע"פ חוק ביטוח בריאות ממלכתי
חשב המשרד
היועצת המשפטית
אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד
מנהלות סיעוד בתי חולים כלליים
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 האגף לרפואה קהילתית

מנהל אגף בכיר ביטחון
מנהל אגף בריאות השן
מנהל אגף הרוקחות
מנהל האגף לשרותי מידע ומחשוב
מנהלת תחום רישום ומידע רפואי
מנהל המרכז הלאומי לבקרת מחלות
מנהל האגף לשעת חרום
מנהל האגף למקצועות בריאות
מנהלת האגף להבטחת איכות
מנהל אגף ביקורת פנים
פסיכולוגית ראשית ארצית
פיזיותרפיסטית ראשית
מפקחת ארצית ריפוי בעיסוק
מנכ"לי קופות החולים
מנהלי האגפים הרפואיים – קופות החולים
מנהל המחלקה לאביזרים ומכשירים רפואיים
מנהל תחום מינהל ומשק
מנהל המחלקה לאפדמיולוגיה
מנהל המחלקה למעבדות
מרכזת המועצות הלאומיות
מנהלת השרות הארצי לעבודה סוציאלית
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 - :
סימוכין 33427909 :

