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 פעמי ממוחזר שימוש בציוד רפואי חד

 תקציר 
מטעמי  של , אול . פעמי י היצרני  לשימוש חד"חלק מהציוד הרפואי מיועד ע

בעול  המערבי . חיסכו  כספי יש הממחזרי  את הציוד הזה ועושי  בו שימוש חוזר
אוסרות למחזר  יש מדינות ש פעמי ממוחזר שנוי במחלוקת  השימוש בציוד רפואי חד

על פי תקני  מיוחדי  שנקבעו לש  כ  ותחת , ויש שמתירות למחזרו, פעמי ציוד חד
ויש , ג  בקרב אנשי המקצוע בישראל יש המסתייגי  ממיחזור. בקרה הולמת

 .א  א  הדבר מנוגד להוראות היצר , הסוברי  כי אפשר להתירו
הביקורת מתייחסת . ת זועמדה במחלוק, כמוב , משרד מבקר המדינה אינו נוקט .1

כמה ועדות בתחו  )  המשרד להל  ( ואיל  מינה משרד הבריאות 1995לכ  כי משנת 
אול  משסיימה ועדה את פעילותה מונתה , פעמי ממוחזר השימוש בציוד רפואי חד

עיקרו . בלא שהנהלת המשרד דנה בהמלצות שהגישה קודמתה, ועדה אחרת תחתיה
פעמי   בתי החולי  משתמשי  בציוד רפואי חדא  שידוע למשרד כי, של דבר
הוא נמנע מלקבוע , וא  שהוא מכיר את הבעיות והדילמות הכרוכות בכ , ממוחזר

 באילו תנאי   וא  להתירו , עמדה בשאלה א  יש לאסור או להתיר את המיחזור
המשרד אינו בוח  את פעולות בתי החולי  בתחו  זה ואינו מפקח . ותחת אילו בקרות

 .ה עלי
מרבית בתי החולי  בישראל עושי  שימוש חוזר בפריטי ציוד רפואי שהיצר   .2

חלק מהפריטי  האלה . לאחר שעברו תהליכי ניקוי ועיקור, פעמי ייעד לשימוש חד
שברוב בתי החולי  שנבדקו לא נבחנו , נמצא. משמשי  לטיפולי  פולשניי 

 נעשו פעולות שמטרת  לא; ההיבטי  הכלכליי  והרפואיי  של תהלי  המיחזור
אי  רישו  של השלבי  של ; לוודא שתהליכי המיחזור עומדי  בתקני איכות סבירי 

;  ושל מספר המיחזורי  של כל פריט העיקור והבקרות ,  הניקוי תהליכי המיחזור 
סוג המחלה והסיכוני  ,  כגו  המצב הבריאותי של החולה ולא נקבעו אמות מידה 

 .באילו חולי  אסור שהטיפול יהיה בציוד כזה להחלטה  הכרוכי  בה 
. פעמי במרבית בתי החולי  אי  נהלי  בדבר מיחזור פריטי ציוד רפואי חד .3

במרבית בתי החולי  נקבעת שיטת . המיחזור נעשה לרוב לבקשת רופאי המחלקות
ובהחלטה אי  מעורב , המיחזור בידי מנהל המכו  לאספקה סטרילית של בית החולי 

בי  בתי החולי  יש שונות רבה באשר לתפקידו ולסמכותו . קצועי בכיר יותרגור  מ
 . של הגור  שאמור לקבוע את המספר המרבי של השימושי  החוזרי  בציוד

פעמי ששימש לטיפול בחולי   יש בתי חולי  שאינ  ממחזרי  ציוד רפואי חד .4
 .ממחזרי  ציוד כזהואילו בתי חולי  אחרי  , שידוע כי ה  סובלי  ממחלה זיהומית

פעמי  כמחצית מבתי החולי  נוהגי  לבצע עיקור ולהשתמש בציוד רפואי חד .5
וכ  בציוד שנפתחה אריזתו ולא , שמועד התפוגה שלו עבר בלא שנעשה בו שימוש

ואינ  , שאי  להשתמש בציוד כזה, בתי חולי  אחרי  סבורי . נעשה בו שימוש
 .נוקטי  את התהלי  האמור

פעמי עובר ניקוי ועיקור יש אפשרות שיוותרו בו  ר שפריט רפואי חדג  לאח .6
שמרבית בתי החולי  אינ  עושי  בדיקות לאיתור , אול  הביקורת העלתה. רעלני 
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 א  בשל חוסר מודעות לחשיבות הבדיקה וא   פעמי ממוחזר  רעלני  בציוד חד

 . מטעמי חיסכו 
ות של המשרד או של בתי החולי  בהיעדר הנחי. המשרד לא קבע הנחיות בנושא .7
 ביקש משרד מבקר המדינה מבתי חולי  להסביר כיצד ה  מוודאי  שהפריט  

התשובות שניתנו מעוררות שאלה א  תהליכי הבקרה . הממוחזר יעיל ובטוח לשימוש
, שמקיימי  בתי חולי  מבטיחי  את תקינות  ויעילות  של הפריטי  הממוחזרי 

 .ת תהליכי בקרה אחידי  ומחייבי ומחזקות את הצור  בקביע
שבאחדי  מבתי החולי  בה  אירעו תקלות במהל  טיפולי  , הביקורת העלתה .8

פעמי  והרופאי  המטפלי  העלו את החשש כי השימוש בציוד החד, רפואיי 
נבחנו התקלות בפורומי  פנימיי  של בתי החולי  והוחלט , הממוחזר גר  לה 

למרות שלא הוכח קשר סיבתי בי  , לק מהפריטי להפסיק את השימוש החוזר בח
  .ההחלטות לא הובאו לידיעת המשרד. השימוש בציוד הממוחזר לבי  התקלה

♦  
, כדי שפריטי ציוד רפואי יהיו ראויי  לשימוש בטיפול רפואי ה  מיוצרי  בתנאי ניקיו  מיוחדי 

ל הליכי  אלה עלולה לפגוע הקפדה ע אי). סטריליזציה(נארזי  באריזה מיוחדת ועוברי  עיקור 
ולאחר כל שימוש ה  עוברי  , פעמי יש פריטי  המיועדי  לשימוש רב. במטופל וא  לסכ  את חייו
כדי להכינ  , בדר  כלל במכוני  לאספקה סטרילית שבבתי החולי , תהליכי  של ניקוי ועיקור

 .לשימוש נוס 
בדר  כלל היצר  אינו מציי  . בלבדיש פריטי  שלפי הגדרת היצר  מותר להשתמש בה  פע  אחת 

שמאחורי הוראה זו של היצר  עומדי  , ולא מ  הנמנע, פעמי את הסיבה שבגללה המוצר מוגדר חד
בי  , נובעת הוראת היצר , אול  לדברי אנשי מקצוע. כטענת המשרד, לעתי  ג  אינטרסי  כלכליי 

של חשש לשינוי בתכונות המוצר ב, עיצוביי  המקשי  את ניקוי  בשל מאפייני  טכניי , היתר
או בשל חשש לסיכו  החולה עקב , )פגיעה בגמישות או בקשיחות של החומר(בתהלי  המיחזור 

החיטוי והעיקור המשמשי  בתהלי  המיחזור ובי  החומרי  , תגובה כימית בי  חומרי הניקוי
 . שהציוד עשוי מה 

שימוש חוזר ,  ובחלק ממדינות העול עושי  בתי החולי  באר!, כדי לצמצ  את עלויות הטיפול
חלק מהפריטי  משמשי  . לאחר שעברו ניקוי ועיקור, פעמי בפריטי  שהיצר  ייעד לשימוש חד

צנתרי  לבדיקה של עורקי הלב ולניקוז נוזלי המוח , לדוגמה; לפעולות כירורגיות פולשניות
מכשירי  או אבזרי  , או פריטי כל אלה יכונו להל  ציוד רפואי . 2לפרוסקופיה  לניתוחי1וטרוקרי 

 . פעמיי  חד
)  המשרד להל  ( בדק משרד מבקר המדינה את פעולות משרד הבריאות 2004יולי  בחודשי  מרס

נבדק בעיקר אופ  מילוי תפקידו של המשרד . פעמי ממוחזר בעניי  סדרי השימוש בציוד רפואי חד
הוצאת הוראות והנחיות ופיקוח , ותקני בתחומי  של קביעת מדיניות ) רגולטור(כמסדיר וכמפקח 
בתי חולי  ממשלתיי  ובתי ( בתי חולי  כלליי  18כמו כ  נבדקו פעולותיה  של . על בתי החולי 

בתי החולי  התבקשו למלא טופסי נתוני  . בתחו  המיחזור) חולי  של שירותי בריאות כללית
  במכוני  לאספקה סטרילית ובשישה מה  ג  נעשו סיורי, ששלח אליה  משרד מבקר המדינה

__________________ 
, בניתוח לפרוסקופיה. אבזר רפואי המוחדר לגו  החולה ובאמצעותו נית  לבצע פעולות רפואיות 1

 . הוא מוחדר לבט  החולה, לדוגמה
ניתוח כזה נועד . ניתוח שהאבזרי  הרפואיי  שהוא נעשה באמצעות  מוחדרי  במהלכו לגו  החולה 2

 .מ  ההחלמהלהפחית סיכוני  ולקצר את ז
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בשירותי , 3בירורי  והשלמות נעשו במועצה הלאומית ללוגיסטיקה. וראיונות ע  בעלי תפקידי 
בחוג הישראלי למניעת זיהומי  הקשורי  בבתי החולי  שבאיגוד הישראלי למניעת , בריאות כללית

   .ולוגיהובאיגוד הישראלי לגסטרואנטר)  החוג למניעת זיהומי  להל  (זיהומי  
 המצב בכמה מדינות בעול  המערבי

על הנעשה בתחו  המיחזור של ציוד ) ראו להל (מתחקירי  ומידע שריכזו הוועדות שמינה המשרד 
וכ  ממסמ  של איגוד היצרני  האירופי של מוצרי  , פעמי בכמה מדינות בעול  המערבי רפואי חד

ויש , פעמי  שאוסרות למחזר ציוד חד יש מדינות שהסוגיה שנויה במחלוקת , רפואיי  עולה
 : שמתירות למחזרו בכמה תנאי  והגבלות

˙ Ù ¯ בתי המשפט . משרד הבריאות בצרפת ממלי! שלא למחזר ציוד רפואי. אוסרת מיחזור: ˆ
". הולכת שולל של החולה"וראו בו , כי המיחזור מנוגד להוראות השוק האירופי, בצרפת קבעו

 .ור פורס  חוק נגד מיחז2001בשנת 
„  Ï  È Ù :יש להשתמש במוצרי  רפואיי  א  ורק על פי הנחיות היצר . אוסרת מיחזור. 

‰ È ¯ ‚  Â ‰ ,Ï ‚ Â Ë ¯ Â Ù Â  ‰ È Ï Ë È  .  אוסרות מיחזור:‡
Ô Â Â È ,‰ È ‚ Ï ·4‰ È ¯ Ë Ò Â ‡ Â משרד . א  מומל! לא למחזר,  הנושא אמנ  לא מוסדר: 

 .הבריאות של אוסטריה מכי  מדרי  מיוחד בנושא
„ ¯ Ù Ò:על כל דרישות האיכות והתקני  שהוא חייב לעמוד , חשב לייצר  בית חולי  שממחזר נ

 .פעמיי  שעלול לגרו  נזק למטופל מנוגד לחוק מיחזור של מוצרי  חד. בה 
‰ È  Ë È ¯  הודעת 2000 פרסמה באוגוסט MDA(5 ה( סוכנות הציוד הרפואי של בריטניה :·

, דעה הובא לידיעת הציבורבהו. פעמיי  האוסרת למעשה מיחזור של פריטי  רפואיי  חד, אזהרה
כי אז האחריות לבטיחותו וליעילותו של המכשיר הממוחזר , כי א  למרות האיסור נעשה שימוש

וכ  נאמר בה שכאשר צד שלישי מספק מוצר , היא על האד  או המוסד שביצע את המיחזור
 . חלות עליו כל החובות של היצר , ממוחזר

ı È Â Â ˘ ,˜ ¯ Ó  „ Â  ‰ È ‚ · ¯ Â על כל דרישות ,  גו  שממחזר היא כאל יצר  ההתייחסות אל: 
 . האיכות והתקני  שהוא חייב לעמוד בה 

‰ È Ï ¯ Ë Ò Â המועצה המייעצת . השלטו  הפדרלי באוסטרליה התלבט בעניי  כעשר שני : ‡
ויש לאסור מיחזור או להסדיר אותו , שאי  להתעל  מהבעיה, לענייני בריאות של אוסטרליה קבעה

הנטייה ש  .  החלו לגבש באוסטרליה נוהל לביצוע מיחזור2002בשנת . באמצעות תקנות ונהלי 
 של 6)התקפות(לדרוש ממנו להוכיח את הוואלידציה , כלומר. להתייחס אל הממחזר כאל יצר , היא

כמו כ  נהוג באוסטרליה להודיע . תהלי  המיחזור כולו ושל הבטיחות הסופית של המוצר הממוחזר
 . ש בציוד רפואי ממוחזרלחולה שבטיפול בו נעשה שימו

__________________ 
ל המשרד לייעו  בנושאי  "המועצה הלאומית ללוגיסטיקה היא אחת מהוועדות שממנה מנכ 3

 . בריאותיי 
 .במסמ  קוד  של הוועדות שמינה המשרד נאמר שבלגיה מתנגדת למיחזור 4
5 Medical Device Agency 
 .הבטחה שתהלי  מסוי  חוזר ונשנה באופ  תקי  6
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‰ È „ · פעמי היא כאל  במדינה זו ההתייחסות לבתי חולי  שממחזרי  ציוד רפואי חד ג  :˘

ועליה  לעמוד בדרישות גו  התקינה האירופי , ולפיכ  חלות עליה  כל חובותיו של יצר , יצרני 
)MDD(לציוד רפואי 

יה יש להקי  בשבד. השימוש בציוד רפואי ממוחזר מותנה בהסכמת החולה. 7
 . מערכת מיוחדת לבקרה על השימוש בפריטי  ממוחזרי 

‰ È  Ó ¯ מדינה זו מתירה מיחזור רק כאשר מובטח שהוא נעשה לפי התנאי  המפורטי  : ‚
 . במדרי  מחייב שנכתב ופורס  בעניי 

‰ „ פעמיי  אי  סכנה   שבמיחזור פריטי  חד1991במחוז קוויבק שבקנדה הוחלט בשנת : ˜ 
 בעקבות החשש מהתפרצות מחלת קרויצפלד יעקב , 1996אול  בשנת . אות הציבורממשית לברי

)(CJD
פעמיי   כי אי  למחזר פריטי  רפואיי  חד, וקבע, הוסי  מחוז זה הסתייגות להנחייתו, 8

בשנת . או שה  נשאי  של המחלה שבאו במגע ע  חולי  שיש חשש כי ה  סובלי  ממחלה זו
, פעמיי  שהוגדרו פריטי  קריטיי  ה למחזר קבוצה של פריטי  חד אסר מחוז מנטובה בקנד1999

 . המיועדי  לפעולה פולשנית ברקמה סטרילית
 2001בשנת .  פרס  ארגו  הבריאות הקנדי הנחיות המתירות למחזר ציוד רפואי1996  ו1994בשני  

,   על מיחזוראי  בקנדה איסור גור, חו! מבמחוז אחד. הוא עשה סקר בנושא ופרס  את מסקנותיו
אול  בעקבות פרסו  מסקנות הסקר נקבע שיש להכי  תכנית מפורטת למיחזור ולנקוט פעולות של 

 .הבטחת איכות ובקרה שימנעו סיכו  של חולי 
‰ ¯ נוהל  FDA(9  ה להל  (ב "מינהל המזו  והתרופות של ארה פרס  2002באוקטובר  :·"‡

ולפיכ  חלות עליו כל , פעמיי  הוא בחזקת יצר  דלפיו כל אד  או מוסד העוסק במיחזור פריטי  ח
.  לקבלת אישורי  לעבודה בתנאי איכות מוגדרי FDA בכלל זה הגשת בקשה ל, החובות של יצר 

ודרש מה  , גילה בתי חולי  שביצעו מיחזורFDA  ה. רק יצרני  תעשייתיי  הגישו בקשות כאלה
 . להפסיק זאת

לשלוש )  קבוצות של פריטי 200 יותר מ(י  הממוחזרי  נחלקי  הפריטFDA  על פי הנוהל של ה
, כגו  מסכת חמצ , פריטי  בעלי דרגת סיכו  נמוכה: קבוצות לפי מידת הסיכו  הכרו  בשימוש בה 

, כגו  אנדוסקופי  למערכת העיכול, פריטי  בעלי דרגת סיכו  בינונית; מיועדי  לשימוש חיצוני
ריטי  בעלי דרגת סיכו  גבוהה ה  פריטי  פולשניי  פ; מיועדי  לחדירה לרקמה לא סטרילית

לפי חלוקה זו נקבע סוג . כגו  צנתרי כלי ד  ולב ומכשירי ניתוח ,המוחדרי  לרקמה סטרילית
כמו כ  נקבעו לכל קבוצת סיכו  תקני  מפורטי  . ההרשאה שיש לקבל כדי למחזר את הפריטי 

,  בה  פריטי  פגומי  מבחינה מכנית מחזר  והוכנה רשימה של פריטי  שאי  ל, לביצוע המיחזור
פריטי  שתקלה בה  עלולה לגרו  לחולה נזק שאי  לו תקנה ופריטי  שנמצא כי תועלת  קטנה 

  .מעלות 
✩  

מהאמור לעיל עולה שרוב המדינות בעול  המערבי קבעו עמדה בסוגיית המיחזור של ציוד רפואי 
ברוב המדינות המתירות את המיחזור עליו . ות אותויש בה  שאוסרות מיחזור ויש שמתיר. פעמי חד

, "יצר "או שההתייחסות אל הגור  הממחזר היא כאל , לעמוד בתקני  מיוחדי  שנקבעו לש  כ 
 . ואז עליו לעמוד בכל דרישות האיכות הנדרשות מיצר  ובתקני  ראויי 

__________________ 
7 Medical Device Directive 
8 Creuzfeld Jacob Disease 
9 Food and Drug Administration 
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 המצב בישראל

לא קבע משרד הבריאות בישראל , חזורקבעו עמדה בסוגיית המי, שכאמור, בניגוד לרוב המדינות
ובהנחיות שהוא מפי! לכלל בתי החולי  ולקופות החולי  לא נאמר דבר , עמדה ולא גיבש מדיניות

ובה  בכירי  , בקרב הבכירי  במערכת הבריאות. פעמי בעניי  שימוש חוזר בציוד רפואי חד
. א  א  היצר  לא התיר זאת, יש הסוברי  כי אפשר למחזר ציוד רפואי, בהנהלת משרד הבריאות

, לעומת זאת, אחרי . ולא ידוע על בעיות מיוחדות, הדבר מקובל במדינות שונות, לדבריה 
בפועל רוב בתי החולי  באר! משתמשי  . לדעת , מסתייגי  מ  המיחזור בשל הסיכו  הכרו  בו

   .פעמי שה  ממחזרי  בציוד רפואי חד
 פעולות בתי החולי 

,  בתי חולי  בישראל למשרד מבקר המדינה18צב העולה מתשובותיה  של להל  תמונת המ .1
 :פעמי באשר לנעשה בה  בתחו  המיחזור של ציוד רפואי חד

„Á È‡ÂÙ¯ „ÂÈˆ ÌÈ¯ÊÁÓÓ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ·Â¯-ÈÓÚÙ . ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈË·È‰‰ Â Á·  ‡Ï Ì·Â¯·
¯ÂÊÁÈÓ‰ Ï˘ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰Â ;‰˜ÙÒ‡Ï ÌÈ ÂÎÓÏ ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ·˙Î· ˙ÂÈÁ ‰ ÔÈ‡ Ì·Â¯·˙ÈÏÈ¯ËÒ  ,

ÌÈÏÂÁ‰ È˙· Ï˘ ˙Â˜ÏÁÓÏ ¯˜ÂÚÓÂ È˜  È‡ÂÙ¯ „ÂÈˆ ÌÈ˜ÙÒÓ‰ , ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ˙ÂÈÁ ‰ ÔÈ‡Â
ÁÂ˙È ‰ È¯„Á· È‡ÂÙ¯‰ ÏÂÙÈË‰ È ˙Â Ï ,˙Â˜ÏÁÓ·Â ÌÈ ÂÎÓ· ; ÏÚ ÌÂ˘È¯ ÔÈ‡ ÌÈÏÂÁ‰ È˙··

 ¯ÂÊÁÈÓ‰ ÈÎÈÏ‰˙ Ï˘ ÌÈ·Ï˘‰-ÈÂ˜È ‰  , ˙Â¯˜·‰Â ¯Â˜ÈÚ‰- Â˘Ú ˘ ÌÈ¯ÂÊÁÈÓ‰ ¯ÙÒÓ Ï˘Â 
ËÈ¯Ù ÏÎÏ ;˜·Ó ıÂÁ ËÈ¯Ù‰ ¯·Ú˘ ¯Â˜ÈÚ‰ ÍÈÏ‰˙Ï ‰ÙÈ˘Á‰ ÌˆÚ ÏÚ ˙È˙¯‚˘ ‰¯) Â‡¯

ÔÏ‰Ï( , ˙Â˜È„· ˙Â˘Ú  ‡Ï ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ·Â¯·- ˙Â„·ÚÓ· Â‡ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ˙Â„·ÚÓ· 
 ˙ÂÈ ÂˆÈÁ-„Á ÌÈËÈ¯Ù Ï˘ ¯Â˜ÈÚ‰Â ÈÂ˜È ‰ ÈÎÈÏ‰˙˘ ‡„ÂÂÏ Ô˙¯ËÓ˘ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÏÂÚÙÂ -

ÌÈÈÂ‡¯ ÌÈ ˜˙· ÌÈ„ÓÂÚ ÌÈ¯ÊÁÂÓÓ ÌÈÈÓÚÙ ; ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÂÚ·˜  ‡Ï- ÔÂÎÈÒ‰ ˙„ÈÓ ÔÂ‚Î 
 ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈ Á·Ó Â‡ È‡ÂÙ¯‰- „ÂÈˆ· ÏÂÙÈË‰ ¯ÂÒ‡ ÌÈÏÂÁ ÂÏÈ‡· Ú·˜ÈÈ Ô‰ÈÙ ÏÚ˘ 

‰ÊÎ . 
 בנושא המיחזור 10 התקיי  כנס של האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה2004בסו  אפריל  .2

ממערכת בכנס השתתפו בכירי  . והחיטוי של ציוד רפואי לפעולות בתחו  הגסטרואנטרולוגיה
ראשי ההסתדרות הרפואית בישראל ומנהלי מחלקות ומכוני  בתחו  , הבריאות ומהנהלת המשרד

כי יש באר! חסר של ממש בכללי  ברורי  ובקווי  , משתתפי הכנס ציינו. הגסטרואנטרולוגיה
בכנס הוצגו סיכומי סקרי  ותוצאות של בדיקות מעבדה שבדקו את . מנחי  לביצוע המיחזור

איכות ותוצאות השימוש באביזרי  , ספקות באשר לבטיחות"יחזור שהעלו משמעות המ
 מהאבזרי  שעברו עיבוד חוזר 50% סיכומי הסקרי  ותוצאות המעבדה הראו שכ; "ממוחזרי 

 מכלל האבזרי  שנבדקו נמצאו לא 45% 35%, וסומנו כסטריליי  ומוכני  לשימוש נמצאו מזוהמי 
 מהאבזרי  לא עמדו בדרישות 50% יו פגיעות חיצוניות וכ מכלל האבזרי  ה50% בכ, סטריליי 

__________________ 
 .אחד האיגודי  שפועל במסגרת ההסתדרות הרפואית בתחו  המחלות בדרכי העיכול 10
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מספרי  ואחוזי  אלה משקפי  בדר  כלל את המצב על פי עבודות שונות וסקרי  "ש, צוי . המפרט

  ".שנעשו במרוצת השני  האחרונות
 הבקרה על תהליכי העבודה 

, בי  השאר, מי נעשיתפע קביעת היצר  ולפיה השימוש בפריט יהיה חד, לפי הסברי מומחי , כאמור
או בשל החשש , עיצוביי  של הפריט לא יאפשרו לנקותו כראוי בשל חשש שהמאפייני  הטכניי 

 .שבעת העיקור ייפגעו הגמישות או הקשיחות של החומר שהוא עשוי ממנו
משרד מבקר המדינה ביקש מבתי החולי  להסביר כיצד ה  מוודאי  שהפריט הממוחזר יעיל  .1

י "הבדיקה מתבצעת ע" :להל  דוגמאות לתשובות שנתנו עשרה בתי חולי . ובטוח לשימוש
; "י המשתמש"מתבצע ע, בדיקה ויזואלית ואינדיקטורי  המוודאי  סטריליות"; "המשתמש

בדיקת הנקיו  בעי  ובדיקת שלמות הפריט וחוזקו במישוש "; "בדיקה ידנית חיצונית במחלקה"
, במידה ונית  בודקי  לאחר הניקוי"; "לאחר השימושאיכות החומר לא נבדקת אלא "; "וראיה

לפי משוב "; "אי  בדיקה פונקציונלית, בדיקה ויזואלית"; "ובמידה ולא על פי הביצוע בשטח
ובנוס  וולידציה , בקרה אופטית לגבי נקיו  ושלמות מבנית ומכנית"; "מהמחלקות ומהמשתמשי 
פריטי  שבאופ  אקראי יעברו בדיקת עומס למעט , בדיקה ויזואלית"; "קבועה למערכת העיקור

 ". אי  בדיקה פונקציונלית. בקטריאלית
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰¯˜·‰ ÈÎÈÏ‰˙ Ì‡ ‰Ï‡˘ ˙Â¯¯ÂÚÓ Â ˙È ˘ ˙Â·Â˘˙‰

ÌÈ¯ÊÁÂÓÓ‰ ÌÈËÈ¯Ù‰ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÈÂ Ì˙Â È˜˙ ˙‡ ÌÈÁÈË·Ó ÌÈÏÂÁ È˙· ÌÈÓÈÈ˜Ó˘ , ˙Â˜ÊÁÓÂ
ÈÁÓÂ ÌÈ„ÈÁ‡ ‰¯˜· ÈÎÈÏ‰˙ ˙ÚÈ·˜· Í¯Âˆ‰ ˙‡ÌÈ·È. 

בתי חולי  משתמשי  בסמני  כימיי  וביולוגיי  שנארזי  ע  הציוד הרפואי המוכנס  .2
אול  לדברי מנהלי . השינויי  בצבעי הסמני  מעידי  על טיב העיקור, לדבריה . למכשירי העיקור

סמני  כימיי  וביולוגיי  אינ  משמשי  ערובה ליעילות , מכוני  וחברי החוג למניעת זיהומי 
ולכ  חשוב לעשות בדיקות מיקרוביולוגיות  ,אלא רק לעצ  החשיפה לתהלי  העיקור, קורהעי

שבעניינו יש , פעמי שלא כציוד הרפואי הרב. פעמי העובר מיחזור מדגמיות לכל סוג של פריט חד
 רפואי ציוד  ל  ובה  הוראות שמגדירות את דרכי הבדיקה המיקרוביולוגית  נהלי  מפורטי  

ואי  ג  הוראות של המשרד או של הנהלת בית החולי  או ,  הוראות יצר צורפות לא מפעמי חד
כי בהיעדר הנחיות המסבירות , מנהלי מכוני  וחברי החוג למניעת זיהומי  ציינו. המחלקה בעניינו

ג  כאשר בית החולי  עושה את הבדיקות , את התנאי  הדרושי  לביצוע בדיקות מיקרוביולוגיות
ג  א  , זאת ועוד; )בדיקות כאלה לרוב אינ  נעשות, כאמור(עושה אות  כראוי הוא אינו , האלה

בשל חיידקי  , 11) רעלני  להל  (יש חשש שנותרו בו פירוגני  , מוצר עבר הלי  עיקור יעיל
הוא עלול , וג  א  הפריט עוקר ביעילות והוא אינו מכיל רעלני , שהושמדו בתהלי  העיקור

 .פעמי וד להוראות היצר  שהפריט מיועד לשימוש חדבניג, להיפג  מאחר שעוקר
עלול להרע , או שנותרו בו רעלני , טיפול רפואי הנית  באמצעות פריט ציוד שאיננו מעוקר כראוי

מלבד הסבל שנגר  . כגו  חו  או צמרמורות, את מצב החולה או לגרו  לו תופעות לוואי שונות
צאות כספיות מיותרות בשל הצור  לתת לחולה לחולה עקב כ  נגרמות למערכת הבריאות ג  הו

 . טיפול רפואי נוס  וא  להארי  האשפוז
__________________ 

) ראו בהמש (יצוי  שבקווי  המנחי  להצעת נוהל בנושא . רעלני  שנותרי  בפריט לאחר עיקורו 11
בעיקר בפריטי  שיש לה  מגע ישיר ע  ד  , וגניותשל מבח  הפיר" חשיבות הקריטית"הודגשה ה
 .והוצע לבצע את מבח  הפירוגניות לאחר כל שימוש חוזר, המטופל
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למרות האמור לעיל מרבית בתי החולי  אינ  עושי  בדיקות לאיתור חיידקי  או רעלני   .3
 א  בשל חוסר מודעות לחשיבות הבדיקה וא   פעמי הממוחזר שכבר עוקר  בציוד הרפואי החד

 . מטעמי חיסכו 
˜È·‰‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â , ˙ ˘· ÈÎ2003 ÌÈ ÏÚ¯ ˙˜È„·Ï ÌÈËÈ¯Ù ‰ÓÎ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ó „Á‡ ÁÏ˘ 

˙È ÂˆÈÁ ‰„·ÚÓ· ,ÌÈËÈ¯Ù‰ ÔÓ ‰ÓÎ· ÈÎÂ , ·Ï ÈÁÂ˙È · ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ÌÈÈ ˘ÏÂÙ ÌÈËÈ¯Ù Ì‰·Â
ÌÈÈÎ¯· ÈÁÂ˙È · ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ÌÈËÈ¯ÙÂ ÁÂ˙Ù ,ÌÈ ÏÚ¯ Â¯˙Â‡ . ‰˜ÙÒ‡Ï ÔÂÎÓ‰ ˙Ï‰ Ó

Ó „¯˘Ó È‚Èˆ Ï ‰¯ÒÓ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· Ï˘ ˙ÈÏÈ¯ËÒ‰ È„Ó‰ ¯˜· , ˙È· ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙Â·˜Ú·˘
‰Ï‡ ÌÈËÈ¯Ù ¯ÊÁÓÓ Â È‡ ÌÈÏÂÁ‰ . ÚÂˆÈ· Ï˘ ‰·¯‰ ˙Â·È˘Á‰ ÏÚ „ÓÏÓ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰

 ÏÚÂ ¯ÊÂÁ ˘ÂÓÈ˘ Ì‰· ‰˘Ú  Ì¯Ë· ÌÈ¯ÊÁÂÓÓ‰ ÌÈËÈ¯Ù‰ ˙ÂÁÈË· Ï˘ ˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙Â˜È„·
‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈÏ‰ Â ÌÈ ˜˙ ÚÂ·˜Ï Í¯Âˆ‰ .ÔÈÂˆÈ , ˙È· ‰˘Ú˘ ‰˜È„·‰ È‡ˆÓÓ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ÈÎ

ÏÂÁ‰˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÒÓ  ‡Ï ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ .  
 דיווח על פטירות וארועי  מיוחדי  

שלא ידוע לה  על תקלות , ל מסרו למשרד מבקר המדינה"ל המשרד והמשני  למנכ"מנכ .1
ג  בתי החולי  מסרו שלא היו אצל  אירועי  . פעמי ממוחזר שנגרמו משימוש בציוד רפואי חד

 .פעמי ממוחזר שימוש בציוד רפואי חדפטירות או זיהומי  בשל , מיוחדי 
, שבאחדי  מבתי החולי  בה  אירעו תקלות במהל  טיפולי  רפואיי , הביקורת העלתה .2

נבחנו התקלות , והרופאי  המטפלי  העלו את החשש כי השימוש בציוד הממוחזר גר  לה 
למרות , ריטי בפורומי  פנימיי  של בתי החולי  והוחלט להפסיק את השימוש החוזר בחלק מהפ

ההחלטות לא הובאו לידיעת . שלא הוכח קשר סיבתי בי  השימוש בציוד הממוחזר לבי  התקלה
 .המשרד

דיווח על אירועי  כאלה ועל ההחלטות להפסיק את השימוש בציוד , לדעת משרד מבקר המדינה
ל עשוי לאפשר למשרד לקב, עקב החשש כי השימוש בו גר  לתקלות, פעמי ממוחזר רפואי חד

וכתוצאה מכ  להפיק לקחי  מערכתיי  ולהביא  לידיעת כלל בתי , תמונה כוללת מכל בתי החולי 
כ  נית  יהיה למנוע או לצמצ  ככל האפשר הישנות של תקלות באות  תחומי  ואפשרות . החולי 

 .של גרימת נזק למטופלי 
על "כי , רדל המש" ציי  מנכ2004בתשובת משרד הבריאות למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

אירועי  מסוג זה חלה חובת דיווח ג  במצב המשפטי הנוכחי וכי אי הדיווח איננו מקובל על 
 ". משרדנו

, המתעדת את הפעילות הרפואית המבוצעת, בתי החולי  אינ  מצייני  ברשומה הרפואית .3
  לות בהיעדר רישומי  קשה לבדוק א  תק). ראו להל (פעמי ממוחזר  שנעשה שימוש בציוד חד

  . שאירעו במהל  הטיפולי  קשורי  לשימוש בציוד כזה פטירות או זיהומי  , אירועי  מיוחדי 
 כללי העבודה

1. Ì È Ï ‰  Â  ˙ Â ‡ ¯ Â   במרבית בתי החולי  אי  נהלי  בדבר מיחזור של ציוד רפואי :‰
 לא ג , פעמי ממוחזר אי  אפוא הוראות או כללי פעולה לעובדי  המשתמשי  בציוד חד. פעמי חד

הליכי עבודה ומספר מחזורי , כגו  רשימת פריטי  שאינ  בני מיחזור, בדבר עקרונות בסיסיי 
 . השימוש האפשריי 
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2. ¯ Â Ê Á È Ó ‰  ¯ Â ˘ È מנהלי המכוני  לאספקה סטרילית ה  ברוב בתי החולי  : ‡

בהחלטה לא מעורב גור  מקצועי . על פי בקשת רופאי המחלקות, שמחליטי  אילו פריטי  ימוחזרו
 . כיר יותרב
3. ¯ Â Ê Á È Ó ‰  ˙ Ë È ˘  ˙ Ú È ·  במרבית בתי החולי  נקבעת שיטת המיחזור בידי מנהל :˜

 .וגור  מקצועי בכיר יותר אינו מעורב בהחלטה, המכו  לאספקה סטרילית של בית החולי 
לסמכות ולאחריות של הגור  שקובע את , שיש שונות רבה בי  בתי החולי  בנוגע לתפקיד, הועלה

אחד מבתי החולי  מסר שה  . ל מחזורי השימוש של הפריטי  הממוחזרי המספר המרבי ש
 ". עד כלות המכשיר"ממחזרי  את הציוד 

 באיזו  א  כ  , רוב בתי החולי  אינ  מנהלי  רישו  שבו מצוי  א  הפריט עבר מיחזור בעבר
 .וכמה פעמי  הוא מוחזר, שיטה

4. ¯ Ê Á Â Ó Ó  „ Â È ˆ ·  ˘ Â Ó È ˘ Ï  Ì È  Â È ¯ Ë È ¯ בה ממלאת מקו   כת1996בשנת  :˜
ההחלטה על שימוש בצנתר "כי , ל"ל המשרד ולמשנה למנכ"היועצת המשפטית של המשרד למנכ

היא ". חדש אינה מתבססת תמיד על המצב הרפואי אלא על שיקולי פרקטיקה פרטית ומיוחסות
 ולא,  לפי דרגת הסיכו  קריטריוני  לאיזה חולה להשתמש שמוש חוזר ובאיזה צנתר "הציעה לנסח 

 .המלצה זו לא יושמה". של שימוש בצנתר חדש למיוחסי , להנציח המצב הקיי 
5. ˙ È Ó Â ‰ È Ê  ‰ Ï Á Ó ·  Ì È Ï Â Á:  עקב חשש מהעברת מחלות יש בתי חולי  שאינ 

בתי חולי  אחרי  . פעמי ששימש לטיפול בחולי  במחלה זיהומית ממחזרי  ציוד רפואי חד
 .בדרכי  הרגילות, ממחזרי  ציוד כזה

6. Á  Ì È Ë È ¯ Ù„-Ì ˙ Ê È ¯ ‡  ‰ Á ˙ Ù  ˘  Â ‡  Ì Ù ˜ Â ˙  ‚ Ù ˘  Ì È È Ó Ú Ù : 
פעמי שתארי  התפוגה שלו על פי קביעת  כמחצית מבתי החולי  נוהגי  להשתמש בציוד חד)  א(

בקוצבי , בי  היתר, מדובר. לאחר שעוקר במכו  לאספקה סטרילית, היצר  עבר ולא נעשה בו שימוש
 שבאמצעותו מוחדר חומר רפואי בי  ובה  צנתר, ובצנתרי  מכמה סוגי , בשתלי  לכלי ד , לב

על המוצר " תארי  התפוגה"יש חילוקי דעות בדבר המשמעות של סימו  . חוליות עמוד השדרה
יש הסוברי  שתארי  התפוגה מציי  את אור  החיי  של הרכיב החלש ביותר . פעמי הרפואי החד
א  ,   אי  להשתמש בו ולכ  כפי שקובעות למשל תקנות המכשור הרפואי של קנדה  של המכשיר 

ואפשר , ואילו אחרי  סוברי  שהכוונה היא שרק התוק  של הלי  העיקור פג; לא לאחר עיקור
 . להשתמש במכשיר לאחר עיקור נוס 

ובסופו של דבר , פעמי פעמי  רבות לקראת טיפול רפואי נפתחות אריזות של ציוד רפואי חד )ב(
,   נוהגי  לשלוח ציוד כזה למכו  לאספקה סטריליתשבתי חולי  רבי, התברר. לא נעשה בו שימוש

ג  בעניי  זה מתעוררת השאלה א  העיקור החוזר אינו פוגע . וש  הוא נארז מחדש ומעוקר שוב
שמחקר שבח  את איכות  של חוטי תפירה שאריזת  נפתחה ולא נעשה , יצוי . בתכונותיו של הציוד

 .זר החליש חלק מהחוטי כי העיקור החו, בה  שימוש ועוקרו בשנית העלה
7.  Ú „ È  Ï Â ‰ È  -Ì È ¯ Á ‡  Ì È Ï Â Á  È ˙ · ·  ‰ „ È Ó Ï בהיעדר הנחיות או כללי  :  

חשוב במיוחד שבתי , ברורי  מטע  המשרד ובהיעדר מסגרות מסודרות ללימוד סוגיית המיחזור
מהתשובות . וגובר הצור  בארגו  פורומי  שיעסקו בנושא, החולי  ילמדו זה מניסיונו של זה

ולכל , פעמי לא נלמד בצורה סדורה כי נושא המיחזור של ציוד חד, בתי החולי  עולהשהתקבלו מ
  . היותר ה  עסקו בו באופ  אקראי בכמה הזדמנויות
✩  
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‡ˆÂÈ ,‡ÂÙ‡ , ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÔÈ· Ú„ÈÓ ˙ÙÏÁ‰ ¯„ÚÈ‰·Â ˙ÂÈÁ ‰ ¯„ÚÈ‰·˘
„Á È‡ÂÙ¯ „ÂÈˆ Ï˘ ¯ÂÊÁÈÓÏ-ÈÓÚÙ ,‡˘Â · ˙Â Â˘ ˙Â˘È‚ Ô ˘È , ÔÈ‡ÂÈ˙ËÈ˘ Ú„ÈÓ ÛÂÒÈ‡ Â·.   
 פעולות משרד הבריאות

„Á È‡ÂÙ¯ „ÂÈˆ ÌÈ¯ÊÁÓÓ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·˘ ÚÂ„È „¯˘ÓÏ-ÈÓÚÙ . ˙ÂÈÚ·‰ ˙‡ ¯ÈÎÓ Ì‚ „¯˘Ó‰
ÍÎ· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙Â·Î¯ÂÓ‰ ˙ÂÓÏÈ„‰Â .˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ ,‰È‚ÂÒ· ‰„ÓÚ ÌÂÈ‰ „Ú Ú·˜ ‡Ï ‡Â‰ .

„Á ÌÈËÈ¯Ù· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ¯Ò‡ ‡Ï „¯˘Ó‰-ÌÈ¯ÊÁÂÓÓ ÌÈÈÓÚÙ12 , ‡Ï ‡Â‰ ÌÏÂ‡ ‡ÈˆÂ‰
ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÏÏÎÏ ‰Ê ÌÂÁ˙· ÌÈÏ‰ Â ˙Â‡¯Â‰ ,‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„Â ÌÈ ˜˙ Ì‰Ï Ú·˜ ‡ÏÂ , Ì‚ ‡Â‰Â

‰Ê ÌÂÁ˙· ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ Á˜ÙÓ Â È‡ . ˙ ˘Ó Ì Ó‡1995 ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ „¯˘Ó‰ ‰ ÈÓ 
‰Ê ‡˘Â · ÔÂ„Ï ˙Â„ÚÂ ,‰È˙Á˙ ˙¯Á‡ ‰„ÚÂ ‰˙ ÂÓ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ‰„ÚÂ ‰ÓÈÈÒ˘Ó ÌÏÂ‡ , ‡Ï·

· ‰ „ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰˘‰˙Ó„Â˜ ‰˘È‚‰˘ ˙ÂˆÏÓ‰.  
 מינוי ועדות

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÌÈ ˘·˘1995-2003¯ÂÊÁÈÓ‰ ‡˘Â  ˙ ÈÁ·Ï ˙Â„ÚÂ Ú·¯‡ „¯˘Ó‰ ‰ ÈÓ  .
 ˙ ˘· ‰ÏÚÙ ‡˘Â ‰ ˙ ÈÁ·Ï ˙ÙÒÂ  ‰„ÚÂ2001‰˜ÈËÒÈ‚ÂÏÏ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÌÚËÓ  , ÏÚ

Î ÓÏ ‰ ˘Ó‰ ˙˘˜· ÈÙ"„¯˘Ó‰ Ï . 
 :ותלהל  פרטי  על פעולותיה  והמלצותיה  של הוועד

ועדה מרכזית לבדיקת אופני שימוש חוזר בצנתורי "ל המשרד " מינה המשנה למנכ1995ביולי  .1
 ". לב

פעמי  צנתרי לב על פי הנחיות היצר  מיועדי  לשימוש חד, כפי שידוע"כי , בכתב המינוי הוסבר
ת השימוש החוזר מקובל במספר מוסדו. אול  מחיר  הגבוה מעודד שימוש חוזר באביזרי  אלו

השימוש החוזר ). קנדה, ארצות אירופה, לדוגמא(רפואיי  באר! בדומה לארצות אחרות בעול  
ולמעשה אי  זה ברור כלל ועיקר שג  עמידה קפדנית בנוהלי  , מחייב נהלי ניקוי ועיקור יסודיי 

 ".בטיחות ואפקטיביות של מוצרי  אלה בשימוש חוזר) ?ובאיזה מידה(אלה מבטיחה 
ובייחוד את הבטיחות , לבדוק היבטי  שוני  של שימוש חוזר בצנתרי לבהוועדה התבקשה 

את שיטות ; את שיטות הניקוי; )לפי מספר השימושי  בו(והאפקטיביות של האבזר הממוחזר 
 .העיקור ואת ההיבטי  האתיי  והכלכליי  של הסוגיה

היא מתבקשת למסור , כי א  תגיע הוועדה למסקנה שראוי למחזר ציוד מסוי , בכתב המינוי נאמר
מניעת שינויי  אפשריי  ; מניעת זיהומי ; נוהל ניקוי ועיקור: ובה , את המלצותיה בכמה ענייני 

; קריטריוני  ונוהל שיקבעו באיזה ציוד ייעשה שימוש ואיזה חולה יטופל בעזרתו; בתכונות הציוד
__________________ 

, במענה לשאלתו,  כתב ראש מינהל רפואה לראש אג$ הרפואה בשירותי בריאות כללית1997בפברואר  12
הקביעה לגבי . י  ואחרי פעמי דוגמת צנתר%אי  איסור גור$ לשימוש חוזר לאחר עיקור בציוד חד"כי 

מכתב דומה ". הינה של הצוות הרפואי המטפל באישור הנהלת המוסד, כאמור לעיל, שימוש חוזר
 אלה לא הופצו  מכתבי, ככל הידוע. נשלח באותה עת למנהל של אחד מבתי החולי  הממשלתיי 

 . לנמעני  אחרי 
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ת מער  של ניקוי ועיקור ריכוז המיחזור בידי גו  מסוי  או הפעל; קביעת מספר המיחזורי  המרבי

 .בכל בית חולי 
ובי  היתר כתבה לו שנית  , ל בדבר פעילותה" עדכנה הוועדה את המשנה למנכ1996באוגוסט 

מספר הפעמי  יוגבל : לאמ! את הגישה הקנדית המתירה שימוש חוזר בצנתרי  בתנאי  הבאי "
 ,  לניקוי יות באשר אתוצאנה הנח; )כ לשלושה שימושי  חוזרי " בד תלוי בסוג הצנתר (
כי לבעיה האתית טר  , עוד כתבה הוועדה".  לאופ  הסימו  והאחזקה של הקטטר ג,  לעיקור ב

, בידי הרופא המצנתר"וכי את ההחלטה מתי להשתמש בצנתר ממוחזר יש להשאיר , נמצא פתרו 
 ".שכ  בצינתורי  קשי  עדי  להשתמש בקטטר חדש שהוא גמיש יותר

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,‰„ÚÂÂ‰ ˙Úˆ‰· Ô„ ‡Ï „¯˘Ó‰˘. 
 פעלה ועדה נוספת שבדקה את השימוש החוזר 1997כי בשנת , ממסמכי  של המשרד עולה .2

 . בצנתרי לב
בהצעה פורטו ". שימוש חוזר בצנתרי לב"ל בנושא " הגישה ועדה זו הצעה לחוזר מנכ1997ביוני 

והוצגו הנחיות , "  ממוחזרי שימוש קליני בצנתרי"התנאי  שלדעת חברי הוועדה קיומ  יאפשר 
שיטת ההכנה ; שלבי המיחזור: שיעסקו בנושאי  האלה, לפיתוח נהלי  למיחזור צנתרי לב

, תכנית להבטחת איכות ותרשי  זרימה של כל התהלי ; והבדיקה של הצנתר המיועד לשימוש חוזר
 . בצנתר עד הכנתו לשימוש נוס  מהשימוש הראשו

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,„ ‡Ï „¯˘Ó‰˘‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰· ÏÏÎ Ô. 
בסוגיית המיחזור )  המועצה להל  ( דנה המועצה הלאומית ללוגיסטיקה 2001ביולי  ) א( .3

לבחינת הנושא וגיבוש המלצות "על הקמת ועדה , ל"על פי בקשת המשנה למנכ, והחליטה, בכלל
  בתו  חודש ר המועצה מהוועדה להגיש לו המלצות ביניי"בכתב המינוי ביקש יו". לעמדת המשרד

 . בתו  שלושה חודשי  מאותו מועד מקבלת כתב המינוי והמלצות סופיות 
, עיקרי הדברי  בדוח היו כי הנושא סבו  ומורכב.  מסרה הוועדה למועצה דוח ביניי 2002בינואר 

 .וכדי לקצר את התהלי  הוצע לשקול לאמ! את דר  הטיפול של אחת המדינות המערביות בנושא
ל "כי תתקיי  פגישה ע  מנכ, ר המועצה"מועצה הלאומית ללוגיסטיקה הודיע יובישיבת ה )ב(

 התקיימה פגישה של חברי המועצה 2002בפברואר , ואכ ". יצטר  לקבל החלטה"והוא , המשרד
נכתב בנושא , "ל"סיכו  מנכ"בפרק , בתרשומת הפגישה. ל דאז בנושא המיחזור"ע  המנכ
יש לעשות , שא  מבצעי  מיחזור, הסבת תשומת לב המוסדותל, ל"ייצא חוזר מנכ"כי , המיחזור

וכי הוועדה , )הקנדי  או האמריקאי (על פי נהלי  מקובלי  , זאת תו  נקיטת פעולות אחראיות
 ".תנסח טיוטה לחוזר זה

, "הצעה לנוהל מיחזור ציוד רפואי" הגישה הוועדה למועצה מסמ  ושמו 2002בספטמבר  )ג(
כי היא מציעה את הקווי  המנחי  , הוועדה הסבירה).  הקווי  המנחי    להל(ובו קווי  מנחי  

כדי [להבטיח את טובת החולה ולמנוע בעיות בתפקוד המוצר הממוחזר בעת השימוש בו "במטרה 
: לתק  ולשפר ומעל לכל, לעקוב אחריו, למוסד הממחזר לבחו  את תהלי  המיחזור] לאפשר

 ".  מיטבי על פי נוהל מוסכ  ומאושרלאפשר הוכחה סבירה של ביצוע תהלי 
בתהלי  המיחזור עלולי  להיות ניקוי לא ראוי של " גורמי סיכו  עיקריי "כי , בקווי  המנחי  נכתב

: כמו כ  הוצגו במסמ  בהרחבה הנושאי  האלה. עיקור לא יעיל ושינויי  בתכונות המוצר, הפריטי 
שיטות ההכנה והבדיקה של הפריטי  , ורשלבי המיחז, התנאי  לאישור השימוש בציוד ממוחזר

 .ופרטי התכנית להבטחת איכות
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שהנוהל המוצע יותא  למציאות הישראלית ולתפיסה ולפיה טובת החולה היא , הוועדה הסבירה
 . נקודת המוצא

ל המשרד הנחיות מסגרת " הגישה למנכ2002ובנובמבר , המועצה דנה בהצעה ואישרה אותה
 באמצעות גו  מקצועי שיוק  במיוחד להכנת  שהמשרד , צה המליצההמוע. לקביעת נוהל מיחזור

ושהנוהל יעסוק ,  יכי  נוהל ברור ומחייב בעניי  המיחזור של פריטי  רפואיי  מתכלי  הנוהל 
 .בנושאי  שהיא העלתה

‰ÏÚÂ‰ ,‰Ï Â˘‚Â‰˘ ˙ÂˆÏÓ‰· ‰ „ ‡Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ ÈÎ. 
ובטר  דנה הנהלת המשרד , ועדהחודשיי  לאחר שהוגשו המלצות הו, 2003בינואר  .4

. בראשותו של מנהל בית החולי  הדסה לשעבר, ל המשרד עוד ועדה"מינה מנכ, בהמלצות אלה
ובפברואר , ר הוועדה לא כינס את הוועדה"יו. 2003הוועדה התבקשה למסור את המלצותיה עד יוני 

  .ל המשרד מכתב התפטרות"אותה שנה הגיש למנכ
בראשות מנהל המעבדה הבקטריולוגית של , ל ועדה נוספת" המנכ מינה2003באוקטובר  .5

ג  ועדה זו התבקשה לבדוק א  יש לאפשר בישראל . ש חיי  שיבא"המרכז הרפואי המשולב ע
תו  התייחסות , להגדיר הסטנדרדי  והנהלי " היא התבקשה –וא  כ  , מיחזור של ציוד רפואי

דיקת התקני  והנהלי  הנהוגי  במדינות מערביות לאחר ב, לסטנדרדי  ונהלי  הקיימי  בתחו  זה
, האתיי  והכלכליי  של המיחזור, המשפטיי , הוועדה התבקשה לדו  בהיבטי  הרפואיי ". אחרות

  ולבסו  להמלי! א  לאפשר או לא לאפשר מיחזור , לבחו  את ההיבטי  הלוגיסטיי  הנדרשי 
  .ברמה הפרטנית של בית החולי  או כמדיניות עקרונית
,  היא התכנסה לראשונה2003בדצמבר . 2004הוועדה התבקשה למסור את המלצותיה עד אפריל 

 טר  הוגשו המלצותיה להנהלת 2005אול  עד תחילת ינואר .  היא התכנסה שנית2004ובאפריל 
  . המשרד

 ההיבט המשפטי של המיחזור
משלה בעניי   פנתה הלשכה המשפטית של המשרד ליוע! המשפטי למ1995בשנת  ) א( .1

בנובמבר אותה שנה ניתנה חוות דעת של לשכת המשנה ליוע! המשפטי . מיחזור צנתרי לב
 ).  חוות הדעת להל  ) (ייעו!(לממשלה 

בפקודת בריאות הע  נית  למצוא בסיס חוקי להתקי  תקנות "כי נראה ש, בסיכו  חוות הדעת נכתב
ל למנות " רשאי שר הבריאות או המנכ,מכא . או כללי  באשר לתנאי  לשימוש חוזר בצנתרי 

ומה  , וועדה שתבח  את נושא המיחזור ותחליט באיזה אופ  נית  לעשות שימוש חוזר שכזה
 ".הכללי  שיש להתקי  על מנת לאפשרו

ל המשרד ואל המשנה "מ היועצת המשפטית של המשרד אל מנכ" כתבה מ1996בינואר  )ב(
ובעיקר בעניי  מינויה ,  את השתלשלות הפעילות בנושאבפתח מכתבה סקרה. ל בעניי  הנדו "למנכ

 וחוות הדעת של לשכת המשנה 1995של הוועדה המרכזית לבדיקת שימוש חוזר בצנתרי לב ביולי 
הנושא קשה ביותר ומעלה "ש, מ היועצת המשפטית כתבה"מ). ייעו!(ליוע! המשפטי לממשלה 

רד לא יכול להתעל  יותר מהמצב הקיי  מצד אחד המש. הפלילי והאתי,  הנזיקי בעיות בתחומי
פעולה בניגוד להוראות .  עצ  הקמת הועדה מחייבת את המשרד לנקוט עמדה מצד שני ; בפועל

  א  משרד הבריאות מוציא הנחיות ; היצר  פוטרת היצר  מאחריות ומטילה אותה על המבצעי 
 ". או ג  עליו, נראה שהאחריות תיפול עליו
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פעמי לעומת   ידוע לנו על מחקר רציני של עלות הצנתורי  בשימוש חדלא: "עוד נאמר במכתב

ג  לא קיבלנו נתוני  מספריי  של תחזית הנזקקי  . תחזית עלויות תביעות נזיקי  פוטנציאליות
חייבי  לתת "ש, כ  נאמר". לצנתור שלא יוכלו לקבל טיפול זה א  לא ייעשה שימוש חוזר בצנתרי 

התרשמנו "וכ  ש, "ה מדעת וההסבר הנלווה על שמוש חוזרהדעת על אספקט קבלת הסכמ
שההחלטה על שימוש בצנתר חדש אינה מתבססת תמיד על המצב הרפואי אלא על שיקולי 

שהמשרד יקבע את עמדתו בפגישה פנימית לפני שימלא , היא הציעה". פרקטיקה פרטית ומיוחסות
המשרד לא , כאמור. ודת הוועדהל לבחינת המש  עב"ר הוועדה להיפגש ע  המנכ"את בקשת יו

 .קבע עמדה בנושא
, ר המועצה ביולי אותה שנה"בדיו  של הוועדה שמינה יו, 2001בנובמבר , כעבור שש שני  )ג(

טע  נציג הלשכה המשפטית של המשרד שהשתת  בישיבה כי ראשית יש לבחו  את ההיבט 
כי יבדוק את , הוא הציע. ושאי ולפי ממצאי בחינה זו יש לבחו  את יתר הנ, המשפטי של הסוגיה

ואז יגבש דעה , )1997  ו1995שפעלו בשני  (ההחלטות המשפטיות של שתי הוועדות הקודמות 
 .הדבר לא נעשה. לקראת הדיו  הבא כוללת

, 2003שהתקיימה כאמור בדצמבר , )האחרונה(בישיבה הראשונה של הוועדה החמישית  )ד(
א  עד .  בחוות הדעת של הלשכה המשפטית של המשרדשהמש  פעילותה של הוועדה תלוי, נקבע

 .טר  ניתנה חוות הדעת המשפטית בנושא, 2005תחילת ינואר 
הא  על המטפל להודיע )  א:   (את הסוגיות האלה, בי  היתר, השימוש בציוד ממוחזר מעורר .2

ה הרפואית הא  על המטפל לציי  ברשומ)  ב.   (למטופל שבטיפול בו נעשה שימוש בציוד ממוחזר
 .את דבר השימוש בציוד ממוחזר

כי ,  נאמר1996ל מינואר "ל המשרד והמשנה למנכ"מ היועצת המשפטית אל מנכ"כבר במכתב מ
 ".חייבי  לתת הדעת על אספקט קבלת הסכמה מדעת וההסבר הנלווה על שימוש חוזר"

, את עמדתועל משרד הבריאות לבחו  סוגיות אלה ולקבוע בה  , לדעת משרד מבקר המדינה
  .ולהנחות את בתי החולי  בהתא 

 הבטחת איכות והדרכה
1. ˙ Â Î È ‡  ˙ Á Ë ·  עשה האג  להבטחת איכות במשרד בקרה על פעילות  2004בשנת  :‰

בשאלוני  לא . הבדיקה נעשתה באמצעות שאלוני . של המכוני  לאספקה סטרילית בבתי החולי 
 .פעמיי  היה אזכור כלשהו לתחו  הפריטי  החד

2. ‰Ì È  Â Î Ó  È Ï ‰  Ó Ï  ‰ Î ¯  קיי  המשרד קורס למנהלי מכוני  2001  ו2000בשני  : „
שלא נכלל בה נושא המיחזור של , בדיקת תכנית הלימודי  של הקורס העלתה. לאספקה סטרילית

  .פעמי ציוד רפואי חד
 החלטת הממשלה

, ריאותלאחר שמשרד מבקר המדינה העביר את עיקרי ממצאיו להנהלת משרד הב, 2004באוגוסט 
פעמי שמוחזר  להנחות את משרד הבריאות לאפשר ייבוא של ציוד רפואי חד"החליטה הממשלה 

בהתא  לסטנדרדי  , 1986 ו"התשמ, )תכשירי (כהגדרתה בתקנות הרוקחי  , במדינה מוכרת
בתי החולי  הכלליי  יהיו רשאי  "כי , עוד נקבע בהחלטה". ותקני  שנקבעו על יד  לעניי  זה

 ".ר בהתא  לסטנדרדי  ותקני  כאמורלבצע מחזו
החלטת הממשלה בעניי  "כי לגישתו , 2004משרד האוצר כתב למשרד מבקר המדינה בדצמבר 

אלא הבהירה את הסטנדרטי  , שבנדו  לא נועדה להנחות את בתי החולי  השוני  לבצע מחזור
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כלית של כדאיות הבחינה הכל"כי , המשרד הוסי ". שעל בסיס  יש לבצע בישראל מחזור כאמור
המיחזור הנה פרטנית לגבי כל אחד מפרטי הציוד הרלבנטי  והיא תבוצע על ידי בתי החולי  או 

 ".קופות החולי  בהתא  לעלות הרכש שלה 
 ˙ÂÈ È„Ó ‰˘ÚÓÏ ‰Ú·˜ ¯˘‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰-ÌÈ‰Â·‚ ÌÈ„¯„ ËÒ· ¯ÂÊÁÈÓ  , ‰¯È˙ÂÓ ‰ È‡

˜‰· ‡˘Â ‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ‚Â‡„Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ ÍÎ· ˜ÙÒÌ„. 
 ¯·Óˆ„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ·È˘‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó2004 , ‡Â‰ ÈÎ" ˙ÂÒ Ï È„Î ÏÚÂÙ

‰Ï‡ ˙Â·Î¯ÂÓ ˙ÂÈ‚ÂÒ· ÌÈÁ Ó ÌÈÂÂ˜ ˙ÂÂ˙‰Ï."  
✯  

„Á ˘ÂÓÈ˘Ï Â„ÚÂ ˘ ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈ¯ˆÂÓ· ¯ÊÂÁ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ- ˙¯¯ÂÚÓÂ ˙·Î¯ÂÓ ‡È‰ ÈÓÚÙ
ı¯‡· Ì‚Â ÌÏÂÚ· ˙Â·¯ ˙Â È„Ó· ˙Â˜ÂÏÁÓ .Â È‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓË˜Â   ,Ô·ÂÓÎ , ‰„ÓÚ

ÂÊ ˙˜ÂÏÁÓ· .ÍÎÏ ˙ÒÁÈÈ˙Ó ˙¯Â˜È·‰ , ˙‡ ˙Â Â˘ ˙Â„ÚÂ Â Á· ÌÈ ˘‰ Í¯Â‡Ï˘ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ
˙ÂˆÏÓ‰ Â˘È‚‰Â ‰È‚ÂÒ‰ ,ÂÊ ‰È‚ÂÒ· ‰„ÓÚ ÚÂ·˜ÏÓ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ú Ó  ,ÏÚÂÙ·Â , È˙·

„Á È‡ÂÙ¯ „ÂÈˆ· ˘ÂÓÈ˘ ÌÈ˘ÂÚ ÌÈÏÂÁ‰- ÌÈ ˜˙ Ì‰Ï Ú·˜ „¯˘Ó‰˘ ÈÏ· ¯ÊÁÂÓÓ ÈÓÚÙ
Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈÁ ‰ÂÌ‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ „¯˘Ó‰ Ï˘ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÈÏ·Â ‰. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,„ÂÒÓ ÛÂÒÈ‡Ï ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ¯ ÌÂ‡È˙‰ ˙¯·‚‰ÏÂ Ú„ÈÓ Ï˘ 
Â È·Ï Ì È·Â ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘Â , ¯ÂÊÁÈÓ· Ì ÂÈÒÈ  ÏÚ Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰ ˙Â·¯Ï

ÂÈ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚÂ .˙Ú· ‰· ,‚Ï ÏÎÂÈ˘ È„Î ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ Ì„˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ Ì„˜‰· ˘·
 ¯ÊÂÁ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ È·‚Ï ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÒÂÓÏ ÚÂ·˜Ï ÈÂ‡¯˘ ÌÈ¯„Ò‰Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ‰¯Â¯· ‰„ÓÚ

„Á È‡ÂÙ¯ „ÂÈˆ·-ÈÓÚÙ.  



 
 


