
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
מסח _201149/_:'וזר

ב"התשע,בטבת'ב,ירושלים
2011דצמבר28

מס   __515/_:'תיק

חולים:אל קופות רפואיים אגפים מנהלי

 
זיהומים :הנדון בקהילה) ControlInfection(מניעת רפואיים במתקנים

 
 :כללי.1
 

רפואיים מוסדות של לתפקודם חיוני נדבך הינה זיהומים למניעת בקהילה,פעילות חלק,לרבות ומהווה
הטיפול איכות הבטחת .ממערך

באישפוז הבריאות במערכת הנרכשים הזיהומים ריבוי עקב וגוברת הולכת זו פעילות חשיבות
בקהילה,ובקהילה מורכב לטיפול ומעבר עמידים חיידקים זני .התפתחות

ומ למבנה מתייחס זה במתקניםלחוזר זיהומים למניעת במערך הנדרשים הפעילויות בקהילהכלול ,רפואיים
בקהילה רפואי שירות וספקי החולים קופות .לרבות

זיהומים.2 למניעת :המערך

הרפואי הקופההמנהל אתשל במערךיתאים הנדרשים והאמצעים הפעילויות זיהומיםהיקף לגודללמניעת
השונות ברמות האירגון של פעילותו ראשית:ומאפייני המחוז,הנהלה המטפל,הנהלת לרמת .ועד

המחוז.2.1 וברמת הקופה הנהלת ברמת זיהומים מניעת :צוות

חוליםמחוזבכל זצוותמונהיקופת מחוזית,יהומיםלמניעת הרפואית ההנהלה רכבה.במסגרת
:צוותה

:הרכב2.1.1

זיהומים:הצוותאחראי)א מניעת בתחום מיומנות עם זיהומיות במחלות מומחה .רופא

זיהומים)ב מניעת הכשרה:אחות בעלת מוסמכת זיהומיםייעודתאחות מניעת בתחום .מוכרת

קלינימיקרוביו)ג במעבדה M.DאוPhDבדרגת,לוג עבודה ניסיון בעל במיקרוביולוגיה מומחה
במשך לפחות3קלינית .שנים



 

 

זיהומים)ד מניעת  :צוות
מעבדה שירותי יועמדו הצוות סקרים,לרשות ביצוע שיאפשרו ומזכירות נתונים ,עיבוד

התפרצויות מידע,חקירת וניתוח דו,עיבוד ודי"הפקת הבריאותחות למשרד .ווח

של2.1.2 העשייה זיהומיםצוותתחומי :מניעת

בקהילה אירגון בכל זיהומים למניעת הוועדה ידי על המגובשת העבודה תוכנית ,במסגרת
הבאות פעילויות מכלול :יתבצע

סיבותיה.א וניתוח הזיהומית התחלואה רמת .ניטור
הד.ב תוכניות והטמעתןפיתוח .רכה
זיהומים.ג מניעת בתחום והנחיות נהלים לרמתוהפצתם,כתיבת עד באירגון הטמעתם

.המטפל
הקופה.ד להנהלת זיהומים מניעת בנושא ייעוץ ומשאבים,מתן הצטיידות לרבות

הנושא לקידום .הדרושים
המטפלים.ה לצוותים זיהומים מניעת בנושא ייעוץ .מתן
אפידמיולוגיתביצ.ו חקירה התפרצויות,וע בעת .והתערבות
להגיינת.ז תצפיות לרבות ומחקרים סקרים ביצוע באמצעות מונעת בקרבבקרה ידיים

המטפלים .הצוותים
ניקוי.ח תהליכי סביבתי,בקרת וניקיון רפואי מיכשור של ועיקור .חיטוי
בכביסה.ט טיפול רפואיתבפינו,בקרת ופסולת פסולת .י
כירור.י פעולות בחדרי זיהומים מניעת נהלי פי על עבודה .יותגבקרת

האירגוןיד.יא להנהלת כנדרש,ווח הבריאות משרד .ולגורמי

זיהומים2.2 למניעת )Infection Control Committee(ועדה
ועדה תמונה חולים קופת זיהומיםבכל הרפואית,למניעת ההנהלה ובמסגרת או/המרכזית

.המחוזית

:הועדההרכב2.2.1

הקופה  .א של הרפואי מטעמו/המנהל רפואי נציג או .מחוז
מטעמו  .ב נציג או הסיעוד .מנהל
מטעמו  .ג נציג או אדמיניסטרטיבי .מנהל
עפ  .ד זיהומים מניעת מערך על ההגדרה"אחראי .י
זיהומ  .ה מניעת עפאחות ההגדרה"ים .י
למיקרוביולוגיה  .ו המעבדה .מנהל
מטעמורוקח  .ז נציג או האנטיביוטיקה בתחום .העוסק
המוסד2-3  .ח של הקלינית הפעילות את המייצגים בכירים .רופאים
העובד  .ט לבריאות .אחראי

זיהומים2.2.2 ועדת של העשיה :תחומי

הנחוצים  .א המשאבים ולהקצאת זיהומים למניעת מדיניות לגבי הקופה למנהל תייעץ הועדה
זו .למטרה

פיתוח  .ב תוכניות לגבי הקופה להנהלת תייעץ מהווה,הועדה זיהומים מניעת של הנושא בהן
חשוב וכדומה,הצטיידות(היבט תשתית ).בנית

דיווח  .ג זיהומים למניעת המערך על מהאחראי תקבל הפעילויותהועדה על שנתי ודיווח שוטף
בתחום שנעשו בקופה.וההנחיות סיכונים ניהול על לאחראי יישלח אלה דוחות או,העתק

זה לעניין מונה הקופה מנהל שאותו תפקיד  .לבעל
לפחות  .ד תקיים בשנה2הועדה .מפגשים
שהתקבלו  .ה והחלטות הועדה דיוני של פרוטוקול ירשם מפגש .בכל



 

 

 

:תחולה.3

להחלתיש הפצתותוךנוהלהלהערך ממועד .שנתיים

הקהילהי לרפואת האגף בקרות במסגרת לעת מעת יבדק הנוהל .ישום

במוסדכם בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר .הואילו

ה כ ר ב ,ב

לויר"ד חזי
מינהל  רפואההראש

הכללי:העתק המנהל
הכללי למנהל המשנה

אנוש"מנכ/ס ולמשאבי למנהל בכיר ל
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

ותשתיותראש רפואיות לטכנולוגיות המינהל
הציבור קבילות נציב

ע הציבור קבילות ממלכתי"נציב בריאות ביטוח חוק פ
המשרד חשב

המשפטית היועצת
הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית אחות

הציבור בריאות שרותי ראש
מחוזות מחוזיות–רופאי בריאות לשכות

טכנולוגי למדיניות האגף רפואיותמנהל ות
ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל

הנפש בריאות שרותי ראש
לגריאטריה האגף מנהל

כללית לרפואה האגף מנהל
לרפואה האגף קהילתיתמנהל

ביטחון בכיר אגף מנהל
השן בריאות אגף מנהל

הרוקחות אגף מנהל
ומחשוב מידע לשרותי האגף מנהל
רפואי ומידע רישום תחום מנהלת

מחלותמ לבקרת הלאומי המרכז נהל
חרום לשעת האגף מנהל

בריאות למקצועות האגף מנהל
איכות להבטחת האגף מנהלת

פנים ביקורת אגף מנהל
ארצית ראשית פסיכולוגית

ראשית פיזיותרפיסטית
בעיסוק ריפוי ארצית מפקחת

החולים"מנכ קופות לי

  



 

 

הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות
המ רפואייםמחלקהנהל ומכשירים לאביזרים

ומשק מינהל תחום מנהל
לאפדמיולוגיה המחלקה מנהל

למעבדות המחלקה מנהל
לתזונה המחלקה מנהלת

הלאומיות המועצות מרכזת
סוציאלית לעבודה הארצי השרות מנהלת

הרפואית הספריה
הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה

ה על ארצית קהילתית–סיעודאחראית 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
הסוהרשרות–ר"קרפ בתי
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
והאונ הלאומי הספרים יברסיטאיבית

המדינה ארכיון
ענבל"מנכ חברת  ל

סיכונים לניהול המחלקה ענבל-מנהלת  חברת
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וחוזרי הרפואה מינהל חוזרי מפורסמים בו האינטרנט אתר כתובת
היא"מנכ  www.health.gov.il-:ל

  


