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 2022/3 וזר מס':ח

 

 "ד שבט, תשפ"בכירושלים, 

 2022ינואר,  26 

 

 מנהלי בתי החוליםאל: 

 קופות החולים –מנהלי האגפים הרפואיים 

 

 

 ניהול תחום השתלת מסתמי לב וכלי דם מתרומת אדםהנדון: 

          

 :כללי .1

ו/או לשפר את איכות חיי הסובלים מפגיעה חמורה  חיים מסתמי לב וכלי דם יכולה להצילהשתלת 

-10 הואשל מסתם מושתל אורך החיים הממוצע . מחלות מולדות או נרכשותעקב  לבב םבתיפקוד מסת

 שנים.   15

ת חוק להנחיו ובהתאם באמצעות המרכז הלאומי להשתלות מנוהלתחום השתלת מסתמי לב וכלי דם 

 . 2008 -התשס"ח  השתלת איברים,

 

 :הגדרות .2

 :"( Homograft)  לתש" .2.1

 אחר.להשתלה בגופו של אדם  יםומיועד וכלי דם הנתרמים מאדםלב  םמסת (1

אך יכולים לשמש וכלי דם שלא מתאימים להשתלה מלאה לב ם מסת - "( PATCH)  טלאי" (2

 .אה או קשת האאורטהיר יקלתיקון עור

במבנה ייעודי הנועד לעבד, לשמר ולנפק מסתמי לב וכלי דם  ניתארגו היחיד - "בנק מסתמים" .2.2

 להשתלה לבתי החולים. 

ומסתמי ליבו מונצלים מן הלב הכושל שהוחלף,  ,מטופל שהושתל בו לב מנפטר - "תורם חי" .2.3

 במהלך ניתוח השתלת לב, לצורך השתלה באחרים.

  .השתלהאשר ליבו אינו מתאים ל לאחר דום לב או מוות מוחי,תורם  - "תורם מת" .2.4

 הכנת מסתמים וכלי דם המונצלים מלב הנתרם. - "עיבוד שתלים" .2.5

 

 :מטרה .3

מסתמי לב הגדלת מאגר באשר לגיוס תרומות וסמכויות ותפקידים של המרכז הלאומי להשתלות הגדרת 

לבתי חולים  והקצאתם בוד ושימור שתליםיע ,מסתמים יבנק תארגון והפעללהסדרת נהלים . וכלי דם

 פיקוח ובקרת תהליכי עבודה., להשתלה
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 :ניהול מקצועי וקביעת מדיניות .4

ועדת ההיגוי של המרכז הלאומי להשתלות תקבע אמות מידה לחלוקת מסתמי לב לממתינים להשתלה, 

 . 2008 -להנחיות חוק השתלת איברים, התשס"ח  התאםבבתי החולים, ב

 המרכז להשתלות בתחום מסתמי לב:  תפקידי

 ;נגד לתרומה התוויותאיתור תורם ובדיקת התאמתו לתרומה והיעדר  .4.1

 ;הקבלת הסכמה לתרומ  .4.2

 ;מסתמי לב וכלי דםתיאום ניתוח הנצלת  .4.3

 אשור הזמנת שתלים והקצאתם בהתאם למלאי ארצי קיים. .4.4

  ;חוליםקביעת תכני הכשרות של מגייסי תרומות מסתמי לב וכלי דם בבתי  .4.5

 ;פיקוח ובקרה על פעילות בנקי מסתמים .4.6

  .אשור תקופתי לבנקים הקיימיםמתן מתן אישור לפתיחת בנק, ו .4.7
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 הנחיות לתרומות מסתמי לב וכלי דם .א

  :הערכת תורם .1

וביצוע הערכה הכוללת את הפרטים    לתרומה וכלי דם יחל באיתור מועמדלב מסתם  תרומתתהליך . 1.1

 אומדן זיהומים, מועד הפטירה. ,מחלות רקעסיבת המוות ונסיבותיו, הבאים: 

  סקירת רשומה רפואית מהאישפוז ו/או קהילה, ו/או מידע רפואי מבני משפחה. . 1.2

  

 :התוויות להנצלה .2

 :     התורם גיל  .2.1

                                                                       ;55 גיל עד - kg 4 גוף ממשקל – אורטלי  . מסתם2.1.1

 ;65 גיל עד - kg 4 גוף ממשקל – פולמונרי . מסתם2.1.2

    .65  גיל עד - kg 4 גוף ממשקל – דם . כלי2.1.3

                                                                                

 : תזמון הנצלה  .2.2

צריך להתבצע מוקדם ככל  מתורם לאחר דום לבמשך הזמן מהפטירה עד למועד ההנצלה   .2.2.1

 שעות; 6עד  -באוויר חדר, או בשטח )בחוץ(  :הניתן ולא יאוחר מ

  ולא יותר. שעות 24 -בקירור עד    

 ;הניתוח להנצלת האיבריםבמהלך  -מתורם לאחר מוות מוחי   .2.2.2

  .שתלת לבבעת ניתוח לה-מתורם חי   .2.2.3

 

 התוויות נגד:   .3

 לא תתקבל תרומת מסתמי לב וכלי דם בנוכחות או חשד למחלות הבאות: 

 ( פונגינמיהו וירמיה, בקטרמיהאלח דם פעיל); 

 ת מסתמים ידועהיבעיו מומי לב מולדים; 

  ;פתיחת בית חזה בתנאים לא סטריליים סמוך לפטירה 

  פעיל, חיידקי או פטרייתי מיוקרדיטיסאו אנדוקרדיטיס; 

   ;למעטמחלה ממארת בעבר או בהווה  Basal Cell Carcinoma ;וגידולי מוח 

 ,('ולוקמיה וכ מחלות ממאירות המטולוגיות, )כדוגמת: לימפומה; 

 Human T- cell Lymphotropic Virus (HTLV 1); 

 דלקת קרום המוח חיידקית או ויראלית,  Viral encephalitis;  

 ;חשד לכלבת 

  חולה או נשא ידוע של HIV; 

  :סרולוגיה חיובית לדלקת כבד נגיפית מסוגHBV ,HCV; 
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 ;שחפת פעילה 

 פעילה; עגבת    

 (; דומהוכ מפרקים שיגרונתית מחלת ,זאבת, מרפן)כדוגמת: רקמת חיבור ו חלות אוטואימוניותמ  

  (דומהוכטרשת נפוצה  ,ניוון שרירים)מחלות מערכת העצבים המרכזית; 

 זיקה; ,אבולה ,מחלת ג'יקוב קרויצפלד 

  שוהים תקופה ממושכת באיזור אנדמי ל– HIV ;וכד';  מלריה 

 ;סיבת מוות לא ידועה 

 

ללא ספיקת לב -אי ,החשמלית של הלב מערכת ההולכה, פגיעה במעקפים: מחלת לב כלילית, ניתוח הערה

 לתרומה. התווית נגד יםמהוו םאינ - פגיעה בתפקוד המסתם וגידולי מוח

  : קבלת הסכמה לתרומה .4

   מתורם מת .4.1

  ;פטר נמצא מתאים לתרומהלאחר שהנ תתקבל הסכמת משפחה 

לתרומת איברים "נוהל פניה למשפחה בנושא: מנהל הרפואה חוזר על פי הנחיות ההסכמה תתקבל  

 ורקמות".

   מתורם חי .4.2

  . על פי נוהל פנימי טופס מובנה של בית החוליםגבי על תעשה  

 

  :בדיקות מעבדה לתורם .5

 :סרולוגיותהבדיקות את הלבצע וכתנאי לכשירות התורם, יש לשלול את קיומן של מחלות זיהומיות 

 ;  -  HIV  HIV1 , HIV2 : .א

 ;HBsAG, HBcAB ,HBsAB  -  : Hepatitis B .ב

 ;Hepatitis C :-  HCV antibody .ג

 ;Syphilis :-   TPHA .ד

 30ליוני עד  -1תורם במצב של מחלת חום לא ברורה בחודשים לכל  לקחת – West Nail Virus .ה

 בדם;  PCR ,  בדיקתלאוקטובר
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 :ה, אריזה ושינוע לבנקהנצל .6

המאפשר תנאים אספטיים לביצוע  חדר ייעודיתבצע בתנאים סטריליים בחדר ניתוח או תהנצלה . 6.1

   . הנצלההפעולת 

או איש צוות אחר  להנצלת לב למסתמים ייעודית הכשרה כירורגית שעברהנצלה תעשה ע"י רופא  .6.2

הרשאה בכתב קבל כל מבצע הנצלה כאמור י .ע"י מנהל התחום בביה"ח שהוכשר במיוחד לשם כך

חשוב לציין כי בעלי ההרשאה  .הנצלת לב למסתמיםע וצילב וליםהחת ממנהל תחום מסתמי לב בבי

 כאמור יוכלו להנציל לב למסתמים גם מחוץ לשטח ביה"ח.

  .כבוד המת ה עלבצורה נאותה תוך שמירתעשה  לתורם נפטר בית החזה סגירת. 6.3

 :ההנצלהציוד ל. 6.4

    ;סטרנוםל לפתיחת בית חזה הכולל: מסור, רטרקטור סט. 6.4.1

 ;וחוטי נירוסטה הכוללים מכשיר תפירה יכלי ניתוח בסיסמגש . 6.4.2

 ;שקיות נילון סטריליות ושלושכלי סטרילי . 6.4.3

 ;(NACLתמיסת מלח פיזיולוגית סטרילית קרה ). 6.4.4

 .כתוש לא סטרילי צידנית עם קרח. 6.4.5

 

 תהליך הנצלה:. 6.5

 ולבוש סטרילי כולל מסכה, כובע, חלוק וכפפות; טרום ניתוחית  המנציל יקפיד על הכנה .6.5.1

 ;מקובלים בחדר ניתוחהעבודה התתבצע בתנאים סטריליים בהתאם לנהלי  ההנצלה .6.5.2

בחומר אנטיספטי, בדומה אזור הניקוי והנצלת הלב בשלמותו, תתבצע לאחר פתיחת בית החזה  .6.5.3

 לניתוח הנצלת לב להשתלה;

 (;1מסתמי לב/כלי דם )נספח מס' ת הנצלדוח המנציל יתעד את ההנצלה בטופס  .6.5.4

 

   :אריזה ושינוע .6.6

 ת;סטרילי ה בתוך קערהקר תסטרילי NACLעם תמיסת ילון סטרילית ישקית נהכנת  .6.6.1

 ;סטריליוקשירתה באופן ילון ישקית נכולל כלי דם לתוך הלב בשלמותו  הכנסת .6.6.2

 וסגירתן באופן סטרילי; סטריליותילון ינלעוד שתי שקיות  האריזה הראשונית הכנסת .6.6.3

 ;)לא סטרילי( כתושתוך צידנית מלאה בקרח ל האריזה העברת .6.6.4

 ;טרם השינוע המרכז להשתלותשיתקבלו משינוע הצידנית לבנק המשמר על פי הנחיות  .6.6.5

 )טופס מקורי( סרולוגיה( ותשובות 1)נספח מס'  כלי דם/ת מסתמי לבהנצליצורפו טופס צידנית ל .6.6.6

  ;(במצבים לאחר קביעת מוות מוחיתרביות דם )תשובות ו

 הלאומימרכז התורם ולמערכת ההשתלות הממוחשבת של הלתיק הטפסים יצורפו  יהעתק .6.6.7

 .להשתלות
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 םארגון והפעלת בנק מסתמי   ב. 

 :תשתית .1

ל ידי של מרכז רפואי מוכר עואחריותו : הבנק יימצא במבנה ייעודי, המצוי בתחום סמכותו מבנה .1.1

עיבודם   ,מבנה זה ישמש אך ורק לתפעול שוטף של הבנק, כולל שמירת השתלים משרד הבריאות.

 והפצתם. 

, עם                                 )-791 ( °C לבין  )-C° ) 187 מנגנון בקרה של עוצמת קירור בין בעל חנקן נוזלי: מיכל ציוד .1.2

 יף.התראה וגיבוי של שמירת הטמפרטורה, לרבות אפשרות של ניטור רצ

 כל מלאי מסתמי הלב המיועדים לאחסון ממושך;את יכיל בתוכו אשר מיכל אחד או יותר . 1.2.1

 לצורך שינוע למרכז השותל;    ,מיכל נוסף, לאחסון שתלים לזמן קצר. 1.2.2

 ;  LAMINAR AIR FLOW –מנדף . 1.2.3

 ;PLANER CRYO  -הדרגתית ממוחשב שיר הקפאהכמ. 1.2.4

 סטרילי מתכלה;ציוד . 1.2.5

 ;רציף ניטור עם התראה וגיבוי של שמירת הטמפרטורה, לרבות אפשרות של C4°   -מקרר. 1.2.6

 .מחשב עם מדפסת וסורק. 1.2.7

 

 :צוות הבנק .2

כירורגית חזה  / יהיה רופא מומחה העוסק בפעילות הקשורה לתחום תרומת רקמות -מנהל הבנק  .2.1

 בתאום עם יו"ר ועדת ההיגוי של המרכז להשתלות.ולב, וימונה ע"י מנהל בית החולים, 

 : תפקיד מנהל הבנק

  ;הדרכה ושמירת כשירותו המקצועית של הצוות (א

 ;של התורם ובדיקות מעבדה לפי היסטוריה רפואיתבדיקת כשרות התרומה שמתקבלת לבנק  (ב

  ;ביצוע הנצלה ועבוד שתלי מסתמים וכלי דםפיקוח או  (ג

 ;עיבוד ושימור שתליםקביעה וחידוש שיטות הנצלה,  (ד

 .העלאת נושאים לדיון בועדת ההיגוי בתחומי הקצאה, התוויות לתורמים וכיו"ב (ה

 

ועבר הכשרה כירורגית ע"י  שעונה לדרישות התפקידביוטכנולוגי אדם במקצוע  - אחראי הבנק .2.2

 הרשאה בכתב.על כך , וקיבל ת החוליםמנהל תחום מסתמי לב בבי

 תפקיד אחראי הבנק: 

 שוטף של הבנק;תפעול  (א

 ניהול קשר רציף עם המרכז להשתלות: עדכון ודיווח רשימות מלאי שתלים;  (ב

 קבלת הזמנה ואשור ניפוק שתלים מהמרכז להשתלות; (ג

    מהמרכז המשתיל; קבלת דיווח על ההשתלה (ד
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של התורם ובדיקות מעבדה  לפי היסטוריה רפואיתבדיקת כשרות התרומות שמתקבלות לבנק  (ה

  ;בשיתוף עם מנהל הבנק

  ;עיבוד שתלים, הקפאתם ושימורם (ו

 ;ביצוע בדיקות מיקרוביולוגיות של השתלים (ז

 ;לבתי חולים השותלים הפצת השתלים (ח

  ;ניהול, תיעוד ורישום מסמכים הנוגעים לתהליך (ט

 . בקרה שוטפת של כל התהליכים ושיפורם (י

 

 :     תהליך הכנה והערכת שתלים .3

ובדיקות  לפי היסטוריה רפואיתרות התורם ילדרישות נוהל זה, ולאחר בדיקת כשעשה בהתאם התהליך י

שור י. התהליך יתועד בטופס הערכת שתל ואותשובות תרביות דם )במצבים לאחר קביעת מוות מוחי(: מעבדה

כתוש, קרח  עםצידנית ב C4°  בטמפרטורה של במקרר לאחר ההנצלה, הלב הנתרם ישמר ;(2ניפוק )נספח מס' 

כל שעות מרגע ההנצלה.  24עד תחילת תהליך ההכנה. התהליך יתחיל מוקדם ככל שניתן ולא יאוחר מ 

 מסכה, כובע, חלוק סטרילי,תהליך העיבוד וההקפאה יעשה בתנאים סטריליים ובכלל זה, משטח העבודה, 

 רחצת ידיים וכפפות.

 :בדיקה כללית ועיבוד השתלים .3.1

 קרוסקופית לזיהוי מומים או פגמים בלב;אבדיקה מ .3.1.1

  ;שתלים לסוגיהם והכנתם לשימורזיהוי והפרדת  .3.1.2

 אורך ע"י סרגל סטרילי;ע"י מדיד מסתמים )או מחדר הגר( ומדידת קוטר  .3.1.3

מסתם הספיקה של שתל הבדיקת תעשה לפני פתחי העורקים הכליליים של  ה/סגירהריתפ .3.1.4

  ;אאורטליה

 .ע"י הזרקת נוזל על עלעלי המסתם המסתםאיכות המסתם וספיקת בדיקת  .3.1.5

 

 הערכה כללית: .3.2

  :(5)ראה נספח  איכות השתלים נקבעת לפי בדיקה כללית וסרגל הערכה

   

 השריית שתלים:  .3.3

–בתמיסה האנטיביוטית  תהליך השרייה ועברי ם להשתלהמיהערכה כללית ומתאי ושעברים שתל

GAYA  . 
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תוכן בבית מרקחת בסמוך לשימוש, ככל הניתן, ותכלול את התכשירים   GAYA–התמיסה  .3.3.1

 :שלהלן

 שם התכשיר כמות נוזל בסיס

Sterile Water 

 

להשלים את 

 1עד התמיסה 

 ליטר

 

 

88ml Medium 199- Tissue Culture Medium 

40ml Sodium Bicarbonte 8.4% 

500mg Vancomycin 

200mg Ciprofloxacin 

80mg Gentamicin 

250mg Cefuroxime 

1.000.000units Colistin 

100mg Amphotericin  

 דקות לפני השימוש 15 -להוסיף כ

 

של תמיסה סמ"ק  250 -ל 150בין המכיל סטרילי עם סגירה הרמטית,  השתלים יוכנסו למיכל .3.3.2

  ;GAYAאנטיביוטית 

או הטלאי, מספר  המסתם, סוג כלי דםשתכלול: סוג  מן באמצעות תווית זיהויוסיהמיכל  .3.3.3

 ;סידורי, תאריך ושעת ההכנה

 . C4°  מקררב שעות 48ל  24בין  השתלים יישארו בתמיסה אנטיביוטית .3.3.4

הערה: לצורך השרייה בנקי מסתמים רשאים לבחור תמיסה אחרת המופיעה בהנחיות האיגוד הבין 

 לאומי לבנקי רקמות.

 

  ה עמוקה:להקפאה הכנ .3.4

 בתנאים סטרילים:  - LAMINAR AIR FLOW תחת מנדףתהליך הכנה להקפאה עמוקה יעשה   

 שעות; 24השרייה של לאחר  סטרילית המאריזהשתל הוצאת  .3.4.1

 ;דקות 10 -( למשך כ199- TMC )  - 199Tissue Culture Mediumשטיפת השתל בתמיסה של  .3.4.2

 (סמ"ק 100תמיסה )  עם (עמידה בהקפאה עמוקהכפולה )סטרילית לאריזה ת השתל הכנס .3.4.3

  ;DMSO 15% – ו TMC -199 של

 ;תרמיהלחמת כל אריזה בנפרד ע"י מלחם  .3.4.4

, סוג סידורישל השתל או טלאי שתכלול: מספר  באמצעות תווית זיהויחיצונית אריזה סימון  .3.4.5

 ;השתל/טלאי, מידות קוטר ואורך במילימטרים, תאריך הנצלה ותוקף

 

 שתלים:בדיקות מיקרוביולוגיות של  .3.5

  ;ובדיקת שחפתפטריות , אנאירובית אירובית,תרבית  -הבדיקות הנדרשות  .3.5.1

דגימה של נוזל ושטיפה במדיום.  GAYA–לאחר השרית השתלים בתמיסת הבדיקות יעשו  .3.5.2

  ;למעבדהתישלח למעבדה )רצוי לשלוח פיסת רקמה ולא נוזל( שטיפה או פיסת רקמה 
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ולא יונפק להשתלה עד קבלת תוצאות  שתל או טלאי ימצא ברשימת המלאי שבעבודה, .3.5.3

 הבדיקות.

 

 שימור ממושכים:ותנאי  -C° 190  -עמוקה בחנקן נוזלי מתחת להקפאה  .3.6

 ה ייעודית; תוכנעם ע"י מכשיר  הדרגתי עמוקה תבוצע באופןהקפאה  .3.6.1

 העמוקה יצורף לתיק התורם; תהליך ההקפאה שלסימולטנית העקומה תיעוד ה .3.6.2

  בטמפרטורהחנקן נוזלי עם מיכל הדרגתית יכנס לאחסון ממושך בשתל שעבר תהליך הקפאה  .3.6.3

°C190-  ; 

המתריעה על  בקרהחובר למערכת לשימור שתלים יאוחסן בחדר ייעודי וינוזלי החנקן ה מיכל .3.6.4

, -C 197°    מינוסלא נמוכה מו – C187°  מינוסלא גבוהה מחריגה מתחום הטמפרטורה שנקבעה: 

 רציף המבטיח מעקב אחר תנודת הטמפרטורה;כל יצויד באמצעי רישום יהמ

השתל ברשומות הסידורי של מספר הבמיכל ההקפאה יתועד ביחד עם של השתל תו במיקום הצ .3.6.5

 מלאי הבנק;       

 ;שנים מיום ההנצלה 5אלו ראויים להשתלה לתקופה של אחסון השתלים בתנאי  .3.6.6

ם לטווח קצר, עד למועד בבתי חולים בהם אין בנק מסתמים פעיל, ויש צורך בשימור שתלי .3.6.7

ומקסימום  -C187°  בין מינוסשהניתוח, יש לשמור את שתלים במיכל חנקן נוזלי נייד בטמפרטורה 

 .-C 197° מינוס

 

 פסילת שתלים:  .3.7

ראוי להשתלה  ,C4° בטמפרטורה של מקררשתל שהופשר חלקית אך אריזתו לא נפתחה ונשמר ב .3.7.1

 ימים בלבד, ולאחר מכן יפסל; 7עד 

בכלי סטרילי  TMC -199לשמור בתמיסת ניתן  ,לא הושתלוהוכן להשתלה אך שתל שהופשר  .3.7.2

 ימים בלבד, ולאחר מכן יפסל; 7ראוי להשתלה עד יהיה  C4°סגור, במקרר בטמפרטורה של 

מחייבת ללא שימוש כל פתיחה או הפשרת השתל  חוזרת של שתל שהופשר: ההקפאל חל איסור .3.7.3

   ;פסילתואת 

כרקמה או איבר שלא נעשה בו שימוש לצורכי לקבורה כללית שתל שנפסל להשתלה יועבר  .3.7.4

 הוא נמצא. התהליך ידווח ויתועד בתיק התורם.  רפואי בוהמרכז הנהלי כללים של לפי ריפוי, 

 

 :ומעקב תיעודרישום, ניהול  .4

ישמרו והשתלתם הפצתם  ,עיבודם ם,שמירת, השתליםהנצלת כל הרישומים והמסמכים הנוגעים לתהליך 

 .השתלה, בבנק/שנים מיום ההנצלה 10למשך 

 :שלהלןטפסים תיק תורם יכלול את ה .4.1

 ;עוד הפנייה למשפחה לתרומת איברים ורקמותית .4.1.1

 ;לצורך ריפוי של אדם –אישור הנצלת איברים ו/או רקמות  .4.1.2
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 ;1 מס'נספח  -הנצלת מסתמי לב וכלי דם דוח  .4.1.3

 ;2 מס' נספח -הערכת שתל ואשור ניפוק   .4.1.4

  ;עקומה סימולטנית של תהליך ההקפאה .4.1.5

 של התורם ומיקרוביולוגיות סרולוגיות :של תשובות מעבדה ימקורטופס  .4.1.6

 ;שתליםהמיקרוביולוגיות של מעבדה של תשובות  ימקורטופס  .4.1.7

 ;3מס' נספח  -הזמנת מסתמי לב ו/או כלי דם  .4.1.8

 ;4 מס'נספח  -השתלת מסתמי לב ו/או כלי דם  דיווח על .4.1.9

רשימת מלאי שתלים באקסל / ממוחשב תישמר בבנק ותדווח למרכז להשתלות לאחר כל עדכון.  .4.2

עדכון הרשימה יעשה לאחר שימור שתלים חדשים, לאחר הנפקת שתלים להשתלה, ולאחר הוצאת 

 שתלים פגי תוקף;   

 של השתל תוצמד למיכל ההקפאה ותהיה תואמת לתכולתו; תו במיקום הצעוד ירשימת מלאי עם ת .4.3

 רשימת דיווח על ההשתלות באקסל / ממוחשב תשמר בבנק ותדווח למרכז להשתלות פעם בחודש.. 4.4

  



 

11 

 

 

 הקצאת מסתמי לב/כלי דםג. 

חוק השתלת איברים, בהתאם לנהלי ההקצאה יקבעו ע"י ועדת ההיגוי של המרכז הלאומי להשתלות 

 רופאים מומחים בתחום השתלת מסתמי לב.בהסתמך על המלצות  2008-התשס"ח

  

 : הקצאת שתלים לשימור בבנק מסתמים .1

בתאום עם המרכז להשתלות לפי הנהלים שנקבעו  יתבצעוההנצלה וההקצאה : לאחר דום לב מתורם .1.1

 בועדת ההיגוי; 

מסתמים בתאום  : ההנצלה תבוצע ע"י צוות מנצילי איברים, ויוקצה לבנקמתורם לאחר מוות מוחי .1.2

 עם המרכז להשתלות;

 : ההנצלה תבוצע ע"י משתיל הלב, ויוקצה לבנק המסתמים המקומי.מתורם חי .1.3

 

 הקצאת שתלים להשתלה:  .2

מתוך מלאי ארצי  הקצאה תעשה על ידי המרכז להשתלות לכל ממתין להשתלה בבתי חולים ציבוריים,

  זמין, בהתאם לדרישות הקליניות.

 

  :כלי דם הזמנת מסתמי לב ו/או .3

(, תוך ציון פרטי 3טופס הזמנת מסתמי לב ו/או כלי דם )נספח מס' ההזמנה תעשה באמצעות  .3.1

 יחתם ע"יי המועמד להשתלה, סוג השתל, סוג הניתוח ותאריך ההשתלה המתוכנן. טופס ההזמנה

 הרופא המזמין וישלח למרכז הלאומי להשתלות; 

 ם למלאי הארצי;אישור ההזמנה יעשה על ידי המרכז להשתלות בהתא .3.2

 אשור ההזמנה ישלח לבנק המנפיק ולמרכז רפואי המזמין, בדואר אלקטרוני ובהודעת טקסט; .3.3

 בנק שיקבל הזמנה חתומה ע"י המרכז להשתלות ינפיק את השתל. .3.4

   

 שינוע למרכז השותל: .4

בניהם את  מותאיהמרכז השותל ו המנפיקבנק המהמרכז להשתלות, חתומה בקבלת אישור הזמנה  .4.1

 ההעברה. 

 ניפוק שתלים יעשה בצירוף טפסים:  .4.2

  '(;2הערכת שתל ואשור ניפוק )נספח מס 

  ומיקרוביולוגית. תוסרולוגיבדיקות מקור של תשובות מעבדה 

 ,-C 190°מיכל חנקן נוזלי בטמפרטורה מינוס שינוע למרכז שותל שיש בו תנאי שימור מקובלים ו .4.3

קבלה יוכנס למיכל חנקן נוזלי עד עם היעשה בקופסת קלקר סגורה עם קרח יבש ובתנאי שמיד 

    לשימוש;
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חנקן של מיכל  בתוך שתלים, יעשה לשימורקבוע שאין בו ציוד המשתיל מסתמי לב שינוע למרכז  .4.4

במקרה זה למרכז השותל המיועד לשינוע,  -C 190°מינוס  נוזלי בעל מנגנון בקרה של עצמת קירור

 ה מייטבית של התאמ , על מנת לאפשרשתלים קרובים למידה הנדרשתיונפקו שניים או שלושה 

  ;גודל המסתם וגיבוי למקרה חירום

מיידית בסיום  ,המנפיקוחזר לבנק ויחנקן נוזלי  עםמיכל ב יישאר יעשה בו שימוש,שתל שלא  .4.5

 ;הניתוח ובתאום עם הבנק המנפיק

שתל שהתקבל באריזה פגומה או תנאיי שינוע לא נאותים יפסל להשתלה ויוחזר לבנק. הדיווח  .4.6

 .ישלח למרכז הלאומי להשתלות

 

 :דיווח על השתלת מסתמי לב ו/או כלי דם .5

פרטי  :תוך ציון (,4" )נספח מס' דיווח על השתלת מסתמי לב ו/או כלי דםיעשה באמצעות טופס "הדיווח 

. בנוסף יש אפשרות להערות, המלצות ותאריך ההשתלה סוג השתל הניתוח, מספר השתל,סוג שתל, מוה

שלח למרכז יו המשתיל טופס יחתם ע" הרופאה. ו/או אירועים חריגים שנצפו במהלך השימוש בשתל

 .ובנק המנפיק מייד לאחר ההשתלה הלאומי להשתלות
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 :הנחיות להפשרת השתל לפני ההשתלהד.    

 c o  40-37ה איזוטונית בטמפרטורה  בתמיסשתל באריזה מקורית מופשר בקערה עם מי ברז או  - הפשרה .1

דקות. אריזה פנימית מופשרת  25-30מעלות. יש להפוך מצד לצד בעדינות עד שהתוכן רך. זמן הפשרה 

תעבור חיטוי חיצוני של קצה השקית עם אלכוהול בשני הצדדים. פתיחת שקית תעשה בתנאים סטריליים 

 עם מספרים סטריליים בחלק העליון.

  SALINEה איזוטונית תמיסועבר לקערה סטרילית גדולה עם תוכן השקית )מסתם עם נוזל שימור( י - שטיפה .2

סמ"ק כל פעם, בסה"כ  SALINE 200  0.9%דקות עוד  3דקות יש להוסיף בהדרגה  כל  3סמ"ק, כעבור  200

דקות יש להעביר את המסתם לקערה  10סמ"ק. במשך תהליך זה יש להזיז קלות את המסתם. לאחר  1000

 סמ"ק.  SALINE 400  0.9%חדשה   תתמיסה איזוטוניסטרילית עם  

דקות יש לכסות את הקערה עם חיתול סטרילי ולהניחה בתוך קערה  30במקרה ושתל לא יושתל במשך  .3

 נוספת עם מי קרח עד ההשתלה.   

  הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 ב ב ר כ ה,

 ד"ר ורד עזרא 

 הרפואה חטיבתראש 

 המנהל הכלליהעתק : 

 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

 יו"ר ההסתדרות האחיות 

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 ל סיכונים ברפואהמנכ"ל החברה לניהו

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל

 

 154650422סימוכין : 

 הרפואה וחוזרי מנכ"ל חטיבתאתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי 
  

http://www.health.gov.il/


 

14 

 

 נוהלי המרכז הלאומי להשתלות - 161שם האוגדן: טופס ב 

 2018 דצמברתאריך עדכון :  

 לתורם במערכת השתלות הממוחשב של מרכז הלאומי להשתלות( 1טופס יצורף:  

 ( לתיק התורם בבנק רקמות הייעודי2                   

 

 כלי דם / הנצלת מסתמי לבח "דו -  1נספח מס' 
 טופס ימולא ע' מתאמת השתלות יחתם ע' המנציל                                             

 

 ___________________________ תאריך ההנצלה: 

                                                                               ___________________________ : שם בית החולים

   ___________________________:       שם מתאמת

 ___________________________      שם מנציל :   

 ___________________________  ת.ז. של  מנציל:    

 __________________________________________________________________________________       סיבת מוות 

 __________________________________________________________________________________ מחלות רקע     

   ____  _______ _____________  :דום לבהתהליך:  מוות לבבי / מוחי /תורם חי                          תאריך ושעת 

 ______                                                           _________ __   מס' שעות בקירור  _מס' שעות ללא קירור _____      התורם שהה בקירור : כן  /  לא   

 ___________. אחר__3    ה . פתולוגי2  . חדר ניתוח  1  ____  _______ _____תאריך ושעת ההנצלה :________

 תאריך שליחת דם לסרולוגיה: _______________ 

                       

             HBsAG       שלילי / חיובי HIV     שלילי /  חיובי          שלילי /  חיובי      TPHA (Syphilis) 

HBsAB              שלילי / חיובי HCV          / חיובישלילי          West Nail Virus        שלילי /  חיובי 

 לאוקטובר 30ליוני עד  -1בחודשים 

  HB cAB total    שלילי / חיובי  

 

 

 .  הדסה   3. שיבא                    2. בילינסון                 1סמן את הבנק שקיבל תרומה:    

******************************************************************************************************************************** 

 למילוי הבנק המקבל

 

 שם איש צוות מכין שתלים   __________________  שם איש צוות שעושה הקפאה __________________         

 Pulmonary valve  ______________________ Aortic valve__  ____________ר סידורי מסתמים  __מספ        

 __________________   __      _______________     ________________מספר סידורי כלי דם    __________        

 

******************************************************************************************************************************** 

  :התוויות להנצלה 

 ש'.   24ש', בקירור  6-מסתמים: ללא קירור  הנצלתזמן        

  (65, ומסתם פולמונרי עד גיל  55)מסתם  אורטלי עד גיל   65 - 55עד גיל    kg  4.0גיל התורם מ         

          : מחלת לב קרדיווסקולרית, דום לב, החיאה ממושכת לתרומה התווית נגד יםמהוו םאינשמחלות רקע        

 פתיחת בית חזה וכן ללא

   :באמצאות המרכז להשתלותייעוץ רפואי 

 ם עם המרכז להשתלותהזמנת צוות המנציל: בתאו     

 מדבקה גדולהמלא פרטים או 

 

 _____שם פרטי ומשפחה __________________ 

 _________________________________    ת.ז.  

 _____שנת לידה/גיל______________________ 
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 נוהלי המרכז הלאומי להשתלות - 161 גשם האוגדן: טופס 

 2018 דצמברתאריך עדכון :  

 ( לתורם במערכת השתלות הממוחשב של מרכז הלאומי להשתלות1טופס יצורף:  

 ( לתיק התורם בבנק רקמות הייעודי2                   

 

 שתל ואשור ניפוקהערכת  - 2נספח מס' 
ע' איש צוות שהכין את השתל ואיש צוות שניפק את השתל להשתלההטופס ימולא   

 
        

    סרגל הערכה מסתם / כלי דם:   ציון 0 - מצוין;    ציון 1 - טוב מאוד;      ציון 2 - טוב;       ציון 3 - בינוני

 כלי דם  /   Aortic valve   / Pulmonary valve : פרטי  השתל

        

  מספר שתל 
   

  

    
  מ"מ  קוטר

    
 מ"מ  אורך

 
  

  
 ______________________ צורה          

  
  

  ___________ ציון    
  

  

                           ________________________            הערות

  
      

שיטת 

 עיקור
DMSO 

חומר 

 משמר
GAYA 

  
  

      
תאריך 

 הקפאה 
  פג תוקף   

          

       בדיקות מעבדה
גיל 

 תורם
  

     
  8 

        

HBsAg   המיקרוביולוגי  

 )תרבית משתל לפני הקפאה(

 

 

HBcAb    סטריליות 

 )תרבית משתל לפני הקפאה(

 

 

HIV   תרבית מתורם 
  

 

HCV 
 

 
   

   
TPHA 
(Syphilis) 

   תאריך ניפוק     

West Nail 
Virus         

 מרכזשם ה    

 משתילה
  

     
   הבנק המנפיקשם 

 

     
 חתימת המנפיק
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 נוהלי המרכז הלאומי להשתלות - 161שם האוגדן: טופס ג 

 2018 דצמבר תאריך עדכון :  

 הלאומי להשתלות( לתורם במערכת השתלות הממוחשב של מרכז 1טופס יצורף:  

 ( לתיק התורם בבנק רקמות הייעודי2                   

 

 תאריך : ______________                                                                                                      

 הזמנת מסתמי לב ו/או כלי דם - 3נספח מס' 
 המזמין וישלח למרכז להשתלות, ולאחר אישור ההזמנה יועבר לבנק הארציהטופס ימולא בביה"ח 

      

      

 פרטי ממתין להשתלה

 

 

 גיבוי למצב חירום   דחוף  /  אלקטיבי / תאריך הניתוח המיועד: _________________    דחיפות : 

 ______________________________________________________________________________________אבחנה : _

 ____________________________________________________________________________סוג הניתוח : ______    

    

 פרטי המזמין

 _______________________שם המוסד המשתיל: _

 _____________חותמת ומספר רישיון : __________             ____________________________חתימת הרופא  : 

 ___________________________________________________פרטי התקשרות עם הרופא )טלפון ואימייל(:   ____

 02-6474833שליחת  ההזמנה  למרכז הלאומי להשתלות  בלבד  פקס:      

  

 

 

 

 סוג השתל המבוקש מידת השתל מידת השתל כמות איכות

    Pulmonary valve 

    Aortic  valve 

    Non-valved conduit 

    Arteries 

    Veins 

 הזמנה מאשרחתימה וחותמת                                             excel__לשימוש המשרד: תיק__   בנק__  

 הארצי:  מסתמיםאישור הזמנה לאחד מאתרי בנק 

 בלינסון                   שיבא   

 

 מלא פרטים או מדבקה גדולה

 

 _____שם פרטי ומשפחה __________________

 _________________________________      ת.ז. 

 ___________________________  שנת לידה/גיל
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 _____________תאריך : ____                                                                                                          

 דיווח על השתלת מסתמי לב ו/או כלי דם - 4נספח מס' 
 הטופס ימולא ויחתם על ידי הרופא המשתיל וישלח למרכז להשתלות באותו יום

 

 

 פרטי ההשתלה

 

 

 תאריך ביצוע הניתוח: _________________

 ___________________________________________________________________________אבחנה : ______________

 ____________________________________________________________________סוג הניתוח : _________________

 Aortic  valve;   Pulmonary valve;   ;   Arteries;   Veins ; Pulm.art.Patch   סמן סוג השתל שהושתל

     ________________        ________________        ___________________      _____________  מספר השתל :  

 ____________________________________________________הערות )אירועים חריגים(:  __________________

 : ____________________רופא אחראי/ המשתיל

 המשתיל: _______________________שם המוסד 

 חתימת הרופא:   _______________________    חותמת ומספר רישיון: __________________

 פרטי התקשרות עם הרופא )טלפון ואימייל(: ________________________________________

 02-6474833שליחת הדיווח על השתלה למרכז הלאומי להשתלות  בלבד פקס: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נוהלי המרכז הלאומי להשתלות - 161 'שם האוגדן: טופס ג

 2018תאריך עדכון :  יוני 

 ( לתורם במערכת השתלות הממוחשב של מרכז הלאומי להשתלות1טופס יצורף:  

 ( לתיק התורם בבנק רקמות הייעודי2                   

 חתימה וחותמת מקבל דיווח                                            excel__לשימוש המשרד: תיק__   בנק__  

 

 פרטים או מדבקה גדולה מלא

 

 _______________________ :שם פרטי ומשפחה

 ________________________________:  ___ת.ז.

 ___________________________:שנת לידה/גיל
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 : סרגל הערכת שתל )מסתם( או טלאי5נספח 

 ציון :  סרגל הערכת שתל או טלאי 

 מצויין  - 0 חלק לחלוטין  

 טוב מאוד - 1 או קרע קטן מאוד  על בסיס העלהקטן אטרומה קטנה או פיברוזיס 

 טוב  - 2 או קרע קטן  נקודת קלציפיקציה קטנה

ים ונקודת קלציפיקציה קטנו/או או פיברוזיס ו/שילוב של אטרומה 

 ו/או קרע קטן

 בינוני  - 3

ונקודת קלציפיקציה ו/או או פיברוזיס ו/אטרומה שילוב של 

 ה  ו/או קרע בינוני או גדולגדולבינונית עד 

 להשתלה לא מתאים -4

 

 

    ;מתאים להשתלה  3עד  0 -מ ך לפי סרגל בציון שהועראו טלאי  שתל .1

ההכנה או אחד מהם יסומנו במהלך או במהלך  נצלהבמהלך ה שתלפגיעה בשילוב של קרע,  .2

  ;בהתאם לחומרת המצב 4עד  0 -מהערכה ויקבלו ציון 

, ידחה להשתלה רגילה וייבדק לשימוש כטלאי וגם יקבל ציון לפי סרגל 4 ך בציוןשהוער שתל .3

 ;מספר סידורי כמו שתלים אחרים, ויסומן שמדובר בטלאיעם . ימצא במלאי 4עד  0 -מ הערכה

יפסל להשתלה וישלח לקבורה כללית  4או טלאי שקיבל ציון שאינו מתאים לשימוש כטלאי שתל  .4

  ;ואי בו ממוקם הבנקלפי נהלי מרכז רפ

 


