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נוהל בטיחות בביצוע בדיקות בנק הד
במקרי החשודי ל SARS
תודתנו נתונה למעבדת בנק הד  ,בית החולי בני ציו חיפה ,אשר תרמה את הנוהל שלה
כבסיס לעבודת הצוות
ולצוות אשר הכי  ,ער והביא את הנוהל ולפרסו :
ולרי מורונוב ביה"ח אס הרופא
ודאד סאדי ביה"ח הדסה עי כר  ,מעבדת בנק הד
סיגלית מודחי אורנשטיי ביה"ח הדסה עי כר  ,מעבדת בנק הד
נאוה רוטנבאו ביה"ח הדסה עי כר  ,מעבדת בנק הד
מירה נעמד ביה"ח שערי צדק ,מעבדת בנק הד
ברל רודנסקי ביה"ח שערי צדק ,מעבדת בנק הד
דוד מנשהאו ביה"ח בני ציו  ,מעבדת בנק הד

מסמ זה הינו דוגמא בלבד ,וכל שימוש בו הוא באחריות המשתמש בלבד .המסמ אינו מחייב מעבדות
לעבוד על פיו ,מעבדה המעונינת להשתמש בדוגמא מחויבת להתאי את תוכ הנוהל לתהליכי
המתקיימי בה.
מאשרי :
ש

תפקיד

חתימה

תארי
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יש לעדכ לפחות פע בשנה.
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מבוא

.1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9
1.10

1.11

יש להתייחס לדגימות מחולי חשודי ל  SARSבאופ בטיחותי כבעלות פוטנציאל זיהומי
ביולוגי ,ובסו התהלי להשמיד לפי כללי הטיפול בפסולת זיהומית.
בנוס לאמצעי הזהירות הננקטי לגבי דגימות הנגועות ב  HCV, HBVו  ,HIVעל צוות
המעבדה לנקוט ג באמצעי זהירות למניעת הדבקה ע"י מגע או באמצעות טיפות באויר
והקפדה על נוהל רחיצת ידיי .
כבכל תהלי של עבודה ע חומר מזוה יש לנקוט באמצעי בטיחות סטנדרטיי הכוללי
לבישת כפפות ,חלוקי חד פעמיי  ,משקפי מג ומסכת  .N 95יש לאסו שיער ארו )נשי
וגברי (.
יש לסמ את המבחנות במדבקה שעליה ייכתב  SARSבנוס למדבקת .BIOHAZARD
כל מבחנה תיארז במחלקה השולחת בתו שקית  BIOHAZARDואליה יוצמד טופס הבקשה.
השקית תוכנס למיכל פלסטי אטו וכ תישלח מהמחלקה למעבדה הרלוונטית .נית להכניס
יותר ממבחנה אחת לכל מיכל .יש לסמ ג את המיכל במדבקת .SARS
הדגימות תוכנסנה לשקית ניילו ותשלחנה ע"י שליח בכלי קשיח ולא באמצעות המערכת
הפנאומטית .המחלקה אמורה לתא טלפונית מראש את משלוח הדגימות למעבדה.
דגימות מעבדה החשודות ל  SARSמרוכזות במעבדה בקטריולוגית בלבד .לאחר קבלת הודעה
טלפונית מהמחלקה ,ודא שדגימת הד הגיע למיקרוביולוגיה ופעל לפי סעי .5
סירכוז מבחנות יבוצע בצנטריפוגת  BIOHAZARDבלבד בחדר שחפת .פתיחת המבחנות לאחר
סירכוז תיעשה במינד ביולוגי  BIOHAZARDבלבד במעבדה מיקרוביולוגית בחדר שחפת
)מנד ביולוגי דג .(BSL2
ע סיו הטיפול בדגימה יש להשמיד את הציוד החד פעמי לפי כללי הטיפול בפסולת זיהומית.
נית להתקשר ע המומחי למחלות זיהומית בשעות העבודה בטלפו פנימי
 9624 ,9055או באיתורית  .225אחרי שעות העבודה פרופ' פוטסמ טל' בבית 9841230 :נייד052 :
.660563
ד"ר אלונה פז :טל' בבית ,9841230 :נייד.052 660563 :
ההנחיות בנושא מיגו אישי ,ביצוע בדיקות ,הפעלת צנטריפוגה ,המנד הביולוגי ורשימת תיוג
לטיפול בדגימות מופיעות ג על הלוח ליד תחנת הדואר הפנאומטי
בבנק הד .
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.2

ציוד מיגו
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

כפפות חד פעמיות
חלוקי חד פעמיי
משקפי מג – מקט שראל 6321200153
מסכת  – N95מקט שראל 6441600010
סרבל – מקט שראל 5500000812
ערדליי מקט שראל 5500000812
כיסוי נעליי מקט שראל 5500000812
כיסוי ראש מקט שראל 5500000812
ציוד המיגו נמצא בארונית מתחת למיקרוסקופ

תארי הדפסה
15/11/03
עמוד  4מתו 14
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הוראות התמגנות

.3
3.1

סדר התלבשות בעבודה ע דגימה חשודה ל SARS

3.1.1
3.1.2

לבש בגדי עבודה )חלוק(.
לבש מסיכה  N 95אוטמת היטב .הנח את הקצה המתכתי על הא והתא אותו לא ע"י
לחיצה קלה על המתכת משני צידי הא .
לבש זוג כפפות.
לבש סרבל וכסה את הראש ע כובע.
לבש ערדליי .
לבש משקפי מג .
לבש זוג כפפות נוס המכסה את שרוולי הסרבל.
הכנס לחדר שחפת.

3.2

הוראות יציאה מטיפול בדגימה של חולה/חשוד ל SARS

3.2.1
3.2.2

הורד זוג כפפות חיצוניות במינד .
הורד את משקפי המג  .הכנס את משקפי המג הקשיחי המיועדי לשימוש חוזר לקערה ע
תמיסות אקונומיקה  0.5%לצור חיטוי )כ  30דקות(.
פשוט בסדר הבא :סרבל ,ערדליי .
השל את בגדי המיגו החד פעמיי לפח האשפה המיועד לפסולת זיהומית בחדר השחפת.
בדוק שאי שפ על הנעליי  .בצע חיטוי במידה וקיי ספק.
הורד כפפות פנימיות והשל לאשפה המיוחדת.
רחו ידיי ע ספטל סקראב או חטא ע ספטול.
לבש זוג כפפות חדשות.
הורד את המסכה והשל לאשפה המיוחדת.
הורד את הכפפות והשל לאשפה המיוחדת.
רחו ידיי ע צאת מחדר השחפת.
בתו יו העבודה השל את בגדי העבודה לכביסה ובצע מקלחת מלאה.

3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8

3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
3.2.11
3.2.12
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הציוד הדרוש לבדיקות בשיטת ג'ל במנד בחדר שחפת מיקרוביולוגיה

.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.20.1
4.20.2
4.20.3
4.21

הקפד לקחת ציוד חד פעמי והשל לפח בסיו העבודה בחדר שחפת.
צנטריפוגה של דיאמד לסרכוז כרטיסיות .מקט 000197
אינקובטור של דיאמד – .מקט 000200
פיפטות פלסטיק חד פעמיות )לפחות  10פיפטות(.
כרטיסיות סוג מבוגר לביצוע סוג הראשו .
כרטיסיות של סוג תינוק לביצוע ביקורת סוג וקומבס ישיר.
כרטיסיות ג'ל לסקר נוגדני והצלבות.
סלוטייפ חתו לכיסוי כרטיסיות ג'ל.
מבחנה  12x100לשמירת סרו .
פקק פלסטיק  2גדולי  2 ,קטני .
טוש ועט לרישו תוצאות.
מיכל קשיח של מכבי.
שקית ניילו מחוררת לשמירת הזמנה.
מדבקה .SARS
מדבקה .BIOHAZARD
נייר פראפי חתו .
שקית  BIOHAZARDקטנה.
מעמד מבחנות.
קערה ע תמיסת אקונומיקה 0.5%
יש לקחת ממקרר הריאגנטי )מקט  .(13222373019את הריאגנטי הבאי :
כ  2 mlתמיסה  Diluent2במבחנה.
כדוריות אדומות מסוג  B ,A1כ –  0.5 MLבכל מבחנה.
כדוריות אדומות סקר דיאמד ) (ID – DIACELL I – II – IIIכ –  0.5 mlמכל בקבוק
במבחנה.
הכ את כל הציוד הדרוש וארג אותו על העגלה לפני כניסת לחדר השחפת.
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טיפול בדגימות ד

.5
5.1

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.8.4
5.8.5
5.8.6
5.9
5.10
5.10.1
5.10.2
5.10.3
.5.11
5.12

ע קבלת הודעה על שליחת דגימה חשודה ל  SARSמהמחלקה או ממיקרוביולוגיה .ודא ע
הרופא המטפל והמטולוג שיש צור בביצוע בדיקות בנק הד  .כלומר יש צור במת עירוי ד
או בדיקת קומבס ישיר.
במידה ואי צור במת עירוי ד ויש צור במת טסיות ,קריופרציפיטט או  ,FFPאי צור
לבצע בדיקת סוג ד של החולה – נית לתת פלסמה מסוג  .ABטסיות וקרי לא חייבי לתת
לפי סוג )מומל מסוג .(AB
במידה וחייבי לבצע סוג והצלבה ,קרא לעובד נוס לשמור על בנק הד ולסייע ל בשעת
הצור .
תתמג לפי סעי .3
קח את הציוד הדרוש למנד בחדר שחפת ,ראה סעי .4
קח את הדגימה למנד בחדר שחפת .וודא שהגיעה לפי סעיפי .1.6 ,1.5
במידה והדגימה לא הגיעה לפי הנהלי )הד נזל מהפקק – טופס ההזמנה מזוה בד – אי
חתימה וחותמת וכו' .(..אי לבצע את הבדיקה .השל את הדגימה למיכל BIOHAZARD
והודע מיד למחלקה על סיבת פסילת הדגימה.
סרכז את הדגימה הכשירה לעבודה בצנטריפוגה  BIOHAZARDבחדר שחפת
)ראה הוראות הפעלת צנטריפוגה בסעי .(6.1
בצע את כל הפעולות הבאות במנד )ראה הוראות הפעלת המנד בסעי .(6.2
הפרד את הסרו .
בצע את כל הבדיקות הדרושות בשיטת ג'ל – חסו את הכרטיסיות ע סלוטייפ לפני ההעברה
לאינקובציה )ראה ביצוע בדיקות בשיטת ג'יל פרק י() .מה מספר הנוהל?(
בקש מהעובד הנמצא בבנק הד להביא כדוריות רחוצות מתאימות לסוג ד של החולה עבור
ביצוע הצלבה.
רשו את תוצאות סוג ,סקר ,קומבס ישיר והצלבה ,על טופס ההזמנה לעירוי.
השאר את הכרטיסיות במנד לביקורת עובד נוס הנמצא בבנק הד .
יש לרשו על המבחנה ע הסרו הפקוק את פרטי החולה ע סימו  .SARSיש לכסות ג
את הפקק ע נייר פראפי .
הכנס את טופס ההזמנה לעירוי ע התוצאות לשקית ניילו מחורר לתיוק וקליטת תוצאות
במחשב בנק הד ) .ראה נוהל קליטת דגימה במקרה תקלה במחשב פרק ה() .מספר הנוהל(
נוהל טיפול בדגימה לאחר ביצוע בדיקות:
בסיו הבדיקות יש להכניס את הדגימה של החולה כולל מבחנה ע סרו פקוק לשקית
 BIOHAZARDסגורה היטב ,ואת השקית לתו קופסת פלסטיק קשיח ע מכסה מתברג
)מיכלי של מכבי(.
העבר את הדגימה ע קופסת הפלסטיק הקשיח למיכל  BIOHAZARDורשו דגימה מחולה
 .SARSאחס את הדגימה במקרר עגול . Jewett
העבר את הדגימה לאוטוקלאב לאחר איחסו של שבוע.
חטא את המכשור )צנטריפוגה ואינקובטור של דיאמד( לפי סעי  8לפני העברה לבנק הד .
הערה :במקרה של שפ פעל כמפורט בסעי .10
לפני צאת מחדר שחפת הורד את אמצעי המיגו לפי סעי .3.2
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.6

הוראות הפעלת צנטריפוגה ומנד  BIOHAZARDבחדר שחפת
6.1
6.1.1

הפעלת צנטריפוגה בחדר שחפת
מהירות SPEED
כוו מהירות צנטריפוגה בי  3000 – 4000 rpmע"י לחיצה על כפתור SPEED

SET
להגברת המהירות לח על כפתור ) .(+להורדת המהירות לח על כפתור ) (.
לח פע נוספת על כפתור  SPEEDלשמירת המהירות.
6.1.2

זמ TIME
כוו את זמ הסרכוז בי  5 10דקות ע"י לחיצה על כפתור TIME

SET
6.1.3

טמפרטורה – TEMP
בחר בטמפ' של  18 24מעלות ע"י לחיצה על כפתור TEMP

SET

6.1.5
6.1.6

הכנס את הדגימה לצנטריפוגה .סגור את המכסה הפנימי ע הדגימה )כוסיות( ולאחר מכ
סגור את מכסה הצנטריפוגה.
הפעל את הצנטריפוגה.
בתו הסרכוז הוצא את המיכל הפנימי )כוסית( של צנטריפוגה כולל מכסה ודגימה למנד
.BIOHAZARD
הוצא את הדגימה מהכוסית במיגו מלא ,עבוד לפי הוראות בסעי ) 5טיפול בדגימת ד (.

6.1.4

6.2

הפעלת מנד בחדר שחפת

6.2.1
6.2.2

הר את הזכוכית שבפתח המנד .
קבל רשות מעובד המעבדה המיקרוביולוגית להוציא ציוד שלא נחו לפעילות תקינה של
המנד .
הכנס ציוד הדרוש לבדיקות בנק הד לפי סעי .4
הורד את הזכוכית שבפתח המנד .
בצע את הבדיקות הדרושות לפי סעי .5

6.1.7

6.2.3
6.2.4
6.2.5

נוהל מס'05 2002 :

נוהל בטיחות וביצוע בדיקות בנק הד
במקרי החשודי ל SARS

תארי הדפסה
15/11/03
עמוד  9מתו 14

בית חולי "בני ציו " – חיפה

חומרי וציוד לחיטוי

.7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

חומר חיטוי תמיסת היפוכלוריט בריכוז  0.1%כלור חופשי )) (1000 ppmאי צור להכי (.
מסופק ע"י בית מרקחת
חומר חיטוי תמיסת היפוכלוריט בריכוז  0.5%כלור חופשי ) (5000ppmלחיטוי שפ שולח –
מכשור )להכי במעבדה לפי סעי .(7.8
אלכוהול ) 70%מסופק ע"י בית מרקחת(.
ספטל סקראב לרחיצת ידיי )מסופק ע"י בית מרקחת(.
ספטול לחיטוי ידיי )מסופק ע"י בית מרקחת(.
תמיסת יוד לחיטוי פצעי  .מסופק ע"י בית מרקחת
גרנולוט ) (HAZ-TABלחיטוי טיפות של ד או שפ קט )ראה סעי  (7.9מסופק ע"י
בית מרקחת
חומרי וציוד לחיטוי נמצא בארונית מתחת למיקרוסקופ

7.8
7.8.1
7.8.2

הוראות הכנה של תמיסת היפוכלוריט בריכוז (5000 ppm ) 0.5%
מלא בקבוק מדידה ב  1ליטר מי מזוקקי .
המס  3.5כדורי כלורספט  ,2,500 mgהתמיסה מוכנה לשימוש )יצר קונצפט מקט ביה"ח
.(2091652881
התמיסה טובה לשימוש לשבועיי בלבד.

7.9

הוראות שימוש בגרנולוט )(HAZ-TAB

7.9.1

במהל ביצוע חיטוי טיפות של ד או שפ קט  ,חובה ללבוש מיגו מלא לפי
סעי .3
נתזי ושפכי המכילי טיפות ד יכוסו ע"י גרנולות למש  3דקות עד ספיחת הד .
תערובת הנתז ע הגרנולות תיאס ע מפית נייר ,בידיי ע כפפות לתו מיכל פסולת
מזוהמת.
את השטח יש לנגב ע חומר חיטוי ,כלור .0.5%
זכוכית שבורה ורסיסי יאספו באמצעות מברשת ויעה.

7.8.3

7.9.2
7.9.3
7.9.4
7.9.5

נוהל מס'05 2002 :

נוהל ביצוע בדיקות בנק הד במקרי
החשודי ל SARS

תארי הדפסה
15/11/03
עמוד  10מתו 14

בית חולי "בני ציו " – חיפה

ניקוי

.8

חיטוי ופינוי פסולת

8.1

חיטוי צנטריפוגה ואינקוטבור של דיאמד

8.1.1
8.1.2
8.1.3

יש לבצע את פעולות החיטוי במיגו מלא.
נתק את המכשיר משקע החשמל.
הוצא את ראש הצנטריפוגה והכנס לקערה ע תמיסת היפוכלוריט בריכוז  0.5%במש 10
דקות.
חטא את המכשיר היטב ע תמיסת היפוכלוריט בריכוז  (5000 ppm) 0.5%במש  10דקות
בחדר שחפת )השטח הפנימי והחיצוני של המכשיר ע"י מטלית לחה או ניר ליגני לח(.
העבר את המכשיר לבנק הד  ,העמידו על נייר סופג המצופה בתחתיתו בחומר פלסטי וחטא
שנית ע מטלית ואלכוהול .70%
השל את הנייר הסופג לפח האשפה המיועד לפסולת זיהומית.
יש לדאוג לנגב את המכשיר עד לייבוש מלא לפני חיבורו לשקע החשמל.

8.2

פינוי פסולת

8.2.1

בכל פח המשמש לפסולת  SARSיש להכניס שתי שקיות  .BIOHAZARDבעת פינוי הפסולת
יש לקשור את השקיות ,להכניס לשקית שלישית נקיה.
את האשפה המכילה את הכפפות ,ניירות או כל פסולת אחרת שזוהמה בד יש לעקר
באוטוקלאב לפני השלכתה לאשפה הכללית.
יש לפנות את הפסולת מהמעבדה במהירות המירבית.

8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7

8.2.2
8.2.3

נוהל מס'05 2002 :

נוהל בטיחות וביצוע בדיקות בנק הד
במקרי החשודי ל SARS

תארי הדפסה
15/11/03
עמוד  11מתו 14

בית חולי "בני ציו " – חיפה

טיפול בשפ ובתאונות

.9
9.1
9.2

9.3

9.4

במהל טיפול בשפ ובתאונות חובה ללבוש מיגו מלא לפי סעי .3
נתזי ושפכי אשר מעורבות בה תמיסות המכילות ד יכוסו ,קוד לכל ,בנייר מגבת או בכל
חומר סופג אחר .יש לפזר חומר חיטוי סביב איזור הנתז ולאחר מכ על גבי החומר הסופג למש
כעשר דקות .חומר החיטוי המומל לש כ הוא חומר החיטוי התקני – תמיסת היפוכלוריט
בריכוז כלור חופשי של  0.5%לעיל .תערובת הנתז ע החומר הסופג תנוקה ע"י חומר סופג
ותיאס לתו מיכל פסולת מזוהמת .את שטח הפני יש לנגב בשנית ע חומר החיטוי .יש
להימנע ממגע ישיר של הידיי ע הנתז המחוטא .זכוכית שבורה ורסיסי יאספו באמצעות
מברשת ויעה.
דקירות מחט או פצעי דקירה אחרי  ,חתכי  ,שריטות או זיהו עורי הנגרמי על ידי נתזי או
על ידי שפכי של חומר מזוה  ,חייבי בשטיפה יסודית ע מי וסבו  ,ויחוטאו בחומר חיטוי
)תמיסת יוד( .במקרי כגו אלה צרי לעודד דימו מהפצעי  .יש לפנות לחדר מיו ולדווח
ליחידה למחלות זיהומיות ,טל' .9624
כל תאונות השפכי והנתזי  ,וכל זיהו כללי או חשיפה לחומר מזה  ,ידווחו מיידית להנהלת
המעבדה.

9.5

ערכת ציוד לטיפול בשפכי /תאונות

9.5.1
9.5.2
9.5.3
9.5.4
9.5.5
9.5.6
9.5.7
9.5.8
9.5.9

חומר חיטוי תקני ומרוכז )תמיסת היפוכלוריט (0.5%
חבילת ניירות סופגי
כפפות גומי עבות
מלקטת
יעה ומברשת
מסכת פני מתאימה למיגו כנגד אירוסול חלקיקי )מסכת  (N95מק"ט שראל .6441600010
כיסויי נעליי
משקפי מג מלאי מק"ט שראל .6321200153
חלוקי לשימוש חד פעמי
ערכת ציוד לטיפול בשפכי /תאונות נמצאת בארונית מתחת למיקרוסקופ

נוהל מס'05 2002 :

נוהל בטיחות וביצוע בדיקות בנק הד
במקרי החשודי ל SARS

תארי הדפסה
15/11/03
עמוד 12מתו 14

בית חולי "בני ציו " – חיפה

מסמכי ישימי
.1

הנחיות טיפול בחולה החשוד כסובל מסרס של היחידה למחלות זיהומיות בבי"ח בני ציו מתארי
.27.5.03 ,20.4.03

.2

תוכנית מוכנות תסמונת נשימתית חמורה  .SARSמשרד הבריאות גירסה מס' .1

.3

פרק ז' )נוהלי ביצוע בדיקות מעבדה(  1מאי .2003
בטיחות בעבודה בחומרי המכילי ד
המוסד לבטיחות ולגיהות פברואר .1998

נוהל מס'05 2002A :

נוהל בטיחות וביצוע בדיקות בנק הד
במקרי החשודי ל SARS

תארי הדפסה
15/11/03
עמוד  13מתו 14

בית חולי "בני ציו " – חיפה

נספח מס' 1
 .11רשימת תיוג לטיפול בדגימות החשודות ל  SARSבבנק הד
 11.1ודא ע הרופא המטפל והמטולוג שיש צור בביצוע
הבדיקות.
 11.2תתמג לפי ההוראות.
 11.3קח את הציוד הדרוש לחדר שחפת במיקרוביולוגיה.
 11.4בצע את כל הבדיקות הדרושות.
 11.5זרוק את הפסולת למיכל .BIOHAZARD
 11.6חטא את המכשור שצרי להחזיר לבנק הד .
 11.7הורד את אמצעי המיגו לפי ההוראות.
 11.8הקלד את פרטי החולה והתוצאות במחשב.

נוהל מס'05 2002B :

נוהל בטיחות וביצוע בדיקות בנק הד
במקרי החשודי ל SARS

תארי הדפסה
15/11/03
עמוד  14מתו 14

בית חולי "בני ציו " – חיפה

נספח מס' 2
טופס מגע ע דגימת ד החשודה ל – SARS
פרטי החולה
ש החולה___________________ :
ת.ז ___________ .גיל_________ :
מחלקה_____________________ :

תארי

ש העובד

משפחה

ממוג

פרטי

כ

לא

שעת
כניסה
לחדר
שחפת

שעת
יציאה
מחדר
שחפת

שי לב !
א נחשפת לדגימת ד החשוד ל  SARSטר התמגנתה,
הינ נדרש להודיע לממונה ,הירש בחדר מיו ולהודיע
ליחידה למחלות זיהומיות בביה"ח.

