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 פרוטוקול ישיבת פורום האגודה לבטיחות ביולוגית : הנדון
  15/05/2012מדור בטיחות וגיהות ביולוגית מתאריך 

ביצעתי עריכה של . 15/05/2012ישיבה של פורום האגודה הישראלית לבטיחות ביולוגית מתאריך להלן פרוטוקול ה

מדיוני פורום האגודה "תחת סעיף , הרישום ואבקש לפרסם פרוטוקול זה במדור הבטיחות והגיהות הביולוגית

  ."לבטיחות ביולוגית

  15/05/12: תאריך הפגישה
  מכון ויצמן: מקום

 : השתתפו
  מ " ישראלי ביוהזארד בע–ראלי ר איתן יש"ד

   מכון ויצמן למדע–ר דליה זגר "ד

  אילן- אוניברסיטת בר–נילי זרחין ' גב

  ח לאומית"קופ,  אגף המעבדות–נעמי דיה ' גב

  מ" סיגמה אולדריץ ישראל בע–ר משה מנשה "ד

  אביב-אוניברסיטת תל,  פקולטה לרפואה–יעל גוב ' גב

  יח מכב" מגה לאב קופ–לסרי דוד מר 

   טכניון חיפה–ר אסתר מסר "ד

   משרד הבריאות–ר זאב דבירין "ד

   מרכז רפואי אסף הרופא–אלכס קיבלוביץ מר 

   לבוטל ציוד מדעי–יואב מנשה מר 

   לבוטל ציוד מדעי–רוני טוטנאור לוי ' גב

  תל השומר, מרכז רפואי שיבא, נגיפים – ר יוסי מנור"ד

  . יון אוניברסיטת בן גור–ר ליליאן אסטחוב "ד

  א" שרותי הדם מד–אור -רינה בר' גס

   האוניברסיטה העברית–ר אורה גרפשטיין "ד

   איי די אס למינר–מר רמי ביזאווי 

  :מעיקרי הדיון

   -ר איתן ישראלי"ד

 כאשר היתרונות שלנו יהיו שרותי פרסומים באתר –חברות בשנה  ₪ 360העלות היא : הצטרפות לארגון הממונים

הארגון יוכל לתת . כדי לקבל הכרה מקצועית צריך להיות חלק מהארגון, כמו כן. חלקית בימי עיוןהממונים והשתתפות 

 .לגיטמציה להחזקת ממונה בטיחות ביולוגית במקום העבודה

נילי מול (עם תנאי של הוזלה בתשלום דמי חבר , הייתה הצבעה ורוב החברים הסכימו להצטרף לארגון: החלטה

  ).אביצור



 
לנשים בגיל הפוריות לטובת אלה , נכתב ונשלך נייר עמדה בנושא: ביולוגים טרטוגנים בעבודהגורמים נייר ל

 . הזקוקים לגיבוי מול הממונים

ר דליה "ד, ר חיים חכם"ד, ר יוסי מנור"ד: הנבחרים לתפקיד. הוחלט לנסח ולדון מחדש בנושא: נייר למעבדות שחפת

 . ר דרור הלחמי"ר זאב דבירין וד"ד, זגר

ר יוסי "ד, מר אלכס קיבילוביץ: הנבחרים לתפקיד. בהתייחסות גם לחומרים ציטוטוקסיים: נייר למנדפים ביולוגים

 . ומר דוד לסרי, מר יואב מנשה, מנור

   -מר יואב מנשה

  .הרצה בנושא מנדפים ביולוגים מכניים בהשוואה למנדפים ביולוגים אלקטרונים

   -ר יוסי מנור"ד

ל "מכרזים אנשים מקצועיים המבינים בתחום וכן חשוב מאוד להפיץ לחוקרים את המידע הנממליץ לשתף בוועדות 

  . כמו כן יש לשים לב ולבדוק לפני רכישה אם המנדפים הינם בעלי תו תקן. המתייחס לנושא המנדפים

 ביזאווי לפגישה הצטרף מר רמי. הכיבוד וההסבר, תודות לחברה על האירוח: רשמים מהביקור באיי די אס למינר

ואשר סילוקו נעשה ללא מגע יד ) מתחת לגריל( המורכב בתחתית המנדף BIBOמהחברה אשר נתן הסבר על מסנן 

יעיל וחשוב במנדפים . ופילטר האספקה והפליטה נשארים נקיים לחלוטין) המסנן עטוף בשקית ניילון מאד עבה(אדם 

  .  תיתאשר בהם עובדים עם אבקות והחלפת הפילטר לא הייתה בטיחו

  .  הוחלט שאפשרי בהחלט:שטיפת ידיים ושפיכת חומרים ביולוגים מנוטרלים לאותו כיור

  .דליה תפרסם. סטר'הכנס האירופי וכן במנצ: בקרוב יתקיימו שני כנסים בתחום :כנסים

. איןגם אם הנגיף ללא הגליקופרוט, כולל נגיף מוחלש,  חייבים לקבל חסון כלבת בעבודה כל שהיא:חסון נגד כלב

יש דיווח , גם בנגיף המוחלש יש עדיין סיכון. סטודנטית המתוכננת לעבוד בנגיף מוחלש לצורך מחקר בתחום הנירונים

  . מסמך משרד הבריאות מתייחס למעבדות המבצעות בדיקות לכלבת ודורש חיסון לעובדים בהן. על מקרי הדבקה

  . זאב ואלכס ישלחו ליעל מסמכים רלוונטיים:חקראקרדיטציה למעבדות ביולוגיות וכימיות המשמשות בעיקר למ

  . ביחידת הבטיחות במכון ויצמן10:00 בשעה 23/07/12 המפגש הבא יתקיים בתאריך :המפגש הבא

  מזכירת האגודה/ יעל גוב: רשמה

  ,בברכה

  בן ארי חיים

 מדריך גיהות


