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 כ' בתמוז, התש"פ
12/07/2020 
 294405420122אסמכתא: 

 )במענה נא ציינו אסמכתא(
 לכבוד

 מנהלי בתי חולים
 מנהלים רפואיים קופות החולים

 
 שלום רב,

 
 

 רענון הנחיות לשטח בנושא חומרי חיטוי הנדון:
 

לאור התפרצות מחלת הקורונה חלה עליה חדה בשימוש בחומרי חיטוי, אל מול מחסור 

 עולמי באלכוהול כחומר גלם ליצור חומרי חיטוי.

 על מנת שהשימוש בחומרי החיטוי יתבצע באופן המיטבי ביותר להלן מספר הבהרות:

באירופה מיועדים לשימוש בסביבת  הרשומים כתרופות או ביוצידיםתכשירים  .1

 הצוותים הרפואיים בלבד ולשימושים רפואיים בלבד.החולה על ידי 

ALCOHOL 70%V/V ; CHLORHEXIDINE GLUCONATE 0.5%V/V (ALCOXIDINE ,SEPTOL ,

ALCOSEPT,) 

CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE 0.5 %W/V ; ALCOHOL 70%V/V (SEPTADINE ,) 

ALCOHOL 70% (ALCOHOL 70 % VITAMED ,ALCOHOL 70%  FLORIS ) 

CHLORHEXIDINE GLUCONATE 4% (SEPTAL SCRUB ,SEPTADINE TARHITZ) 

CETRIMIDE 15% ; CHLORHEXIDINE GLUCONATE 1.5% (CETRIN CONCENTRATED 

SOLUTION) 

CHLORHEXIDINE GLUCONATE 0.5 %W/V ; ISOPROPANOL 70%V/V (ALCOHOL 

CHLORHEXIDINE TEVA) 

w/w  2.5% ETHANOL 70% w/w, ISOPROPANOL (ANIOSGEL) 

ISOPROPANOL 70% V/V  (RHEOSEPT) 

(DESDERMAN PURE GEL) ETHANOL 70% w/w, MEK 1%  
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מוצרים לחיטוי ידיים ברחבי המוסד, שאינם בסביבת החולה ) כולל מעליות, לובי,  .2

על בסיס אלכוהול  כגון תכשיר לחיטוי ידיים הרשומים כתמרוקיםקבלת קהל(, 

)נוזל, ג'ל, קצף( שנועד לחיטוי ידיים ללא מים, מכיל לפחות סוג אלכוהול בריכוז 

ומעלה  60%( איזופרופיל אלכוהול 24/2009ומעלה ולפי חוזר מנהל רפואה ) 70%

 0.5%ומרכך )כגון גליצרול( בלי מרכיב אנטיבקטריאלי אחר כגון כלורהקסידין בריכוז 

 ים, מבקרים וצוותים.הינם לשימוש חול -

 יש להנחות את הצוותים במוסדכם להקפיד על הנחיות אלו. 

בנוסף, על מנת לעשות שימוש מושכל במשאבים המצומצמים העומדים לרשותנו מוצע 

 לנקוט בצעדים הבאים:

לצוותים על מנת למנוע זליגה ולאפשר  אספקה עתית מתוכננת, מתועדת ומוקפדת .1

 פיקוח על השימוש.

  באזורים נעולים.  -המלאי הקיים במחלקות שאינו בשימוששמירת  .2

מיכלי חומרי חיטוי המפוזרים ברחבי המוסד לשימוש רחב, צריכים להיות מעוגנים  .3

 באופן שימנע לקיחתם.

 

 

 בברכה,              

 

 ד עזראד"ר אסנת לוקסנבורג                                                      ד"ר ור         
 מנהלת החטיבה לטכנולוגיות רפואיות,                                     ראש חטיבת הרפואה

 מידע ומחקר               
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 העתקים:
 המנהל הכללי  –פרופ' חזי לוי  

 המשנה למנכ"ל  –פרופ' איתמר גרוטו 
 ראש שירותי בריאות הציבור  –פרופ' סיגל סדצקי 

 ראש אגף רפואה כללית   –ר סיגל ליברנט טאוב ד"
 מנהלת אגף רוקחות –מגר' הדס רותם רבינוביץ 

 מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה –פרופ' יהודה כרמלי 
 מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים –פרופ' מטשל שוואבר 
 יתמנכ"ל שירותי בריאות כלל –פרופ' אהוד דוידסון 

 סמנכ"ל וראש חטיבת בתי החולים, שירותי בריאות כללית –פרופ' מיכאל שרף 
 ראש אגף רפואה באגף חטיבת בתי החולים, קופ"ח כללית  –ד"ר יוסף נגה 

 רוקחים מחוזיים
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