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הקדמה
בספרזהרוכזמידעמקצועירבחשיבות,אשרעשוילשנותאתהתייחסותםשלרבים
וטוביםבמערכתהבריאותלסיכוניםשלהדבקהבמחלותזיהומיות.
קהלהמטרהשלספרזה:רופאים,מנתחים,פתולוגים,רופאישינייםושינניות,עובדים
במחלקותלרפואתחירוםוטיפולנמרץ,עובדיםבחדרילידה,טכנאימעבדה,חוקרים,
צוותיהמודיאליזהומטפליםבחוליהמופיליה,צוותיהמטפליםבחוליאיידסולהבדיל
בנרקומנים,עובדיתחזוקהבבתיחוליםוכןעובדיםבמקצועותדומיםבמוסדות
טיפולייםוסיעודייםבמרפאותובמכוניםטיפוליים,ובתמציתהרובהמוחלטשל
עובדימערכותהבריאות.
עיוןבכתוב,לימודהחומרוהפצתהמידעהכלולבספרעשוייםלהפחיתבאופןמשמעותי
אתמספרםשלהנפגעיםבמחלותזיהומיותכתוצאהמהדבקה.
המוסדלבטיחותולגיהותגאהלהגיש,באמצעותהכותביםהנכבדים:ד"ר איתן ישראלי
וד"ר אבי וינר,ספרמקצועיהכתובבשפההמובנתלכל.
ספרזהיאפשרלמנהליםולאנשיהמקצועלפעולתוךשיתוףפעולהלקידוםבריאות
העובדיםולרווחתמערכתהבריאותבישראל.

מנחם שורץ
מנהלהמוסדלבטיחותולגיהות
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פתחדבר
מחלותזיהומיותמהוותאיוםממשי,הןלחוליםהמאושפזיםבביתהחוליםוהןלצוות
הרפואיהמטפלבהם.יתירהמכך,ההדבקהיכולהלהיותהדדית,לשניהכיוונים.
מטרתושלספרזההיאלציידאתהקוראבמידעהנחוץלמניעתהדבקהשלחולים
ושלאנשיהסגלהרפואיבמחלותזיהומיותבבתיחולים,במוסדותטיפולייםוסיעודיים,
ביחידותעזרהראשונהובמרפאות.
מחירהשלהתחלואהבמחלותזיהומיות,הנרכשותבביתהחולים)מחלותנוזוקומיאליות(,
גבוהמאודהןמההיבטהכלכליוהןמהבחינההאנושית:חוליותמותהמהמחלות.
מחקרשנערךמטעםהמרכזהאמריקאילבקרתמחלות),(Center for Disease Control- CDC
הצביעעלירידהשל32%בשיעורההיארעות) (Incidenceשלמחלותנוזוקומיאליות
באותםבתיחוליםשהנהיגותוכניתלמניעתן.התוכניתמנוהלתבביתהחוליםעלידי
ועדה קבועה לבקרת זיהומים,המקיימתמעקבאפידמיולוגיאחרהזיהומיםהמתפרצים
בקרבהמאושפזיםבמוסד.ניתוחהנתוניםהמצטבריםמניבתוכניתפעולהייחודית
לכלאירוע.במהלךהזמןמתגבשותהמלצותכלליות,להפחתתההתפרצויותשל
המחלותהנוזוקומיאליות.התבררשחלקמהזיהומים,שבהםלקוהחולים,קשור
להדבקהעלידיהסגלהרפואי.מאידך,התגלהשהעובדיםבביתהחוליםנדבקים
במחלותזיהומיותמהחוליםשבטיפולם.
לפיכךההוראותלמניעתהדבקההדדיתשלמטפליםומטופליםכוללותגםשמירה
עלכלליההיגיינהמצידםשלהמטפלים,בנוסףליישוםכלליהבטיחותלהגנתם.
מחלהזיהומיתשלעובדסגלרפואינחשבתלמחלהתעסוקתית,והיאמקנהלעובד
אתכלהזכויותהקשורותלהגדרהשל"מחלתמקצוע".הדבקתעובדיםמתחומי
הרפואהבנגיפיהאיידס,העלתהבשניםהאחרונותאתרמתהמודעותלצורךבשמירה
עלבריאותםשלהעובדיםהאלה.
ביןהעובדיםבמוסדהרפואילביןמעסיקהםמתקיימיםיחסיעובדמעביד,כבכל
ארגוןכלכלי.יחסיםאלהמאופיינים,מטבעם,במתחיםשמקורםמחסורבמשאבים
ואיהסכמהעלסדריהעדיפויות.מצאנולנכוןלפרטבפנישניהצדדיםמידעמקיף
בתחוםהמניעהשלהמחלותהזיהומיות,כדילהצביעעלקיומושלהמכנההמשותף:
השקעה בשמירה על בריאות העובד מניבה צמצום בשיעורי ההיעדרות מהעבודה
מחד ,וירידה בשיעור הזיהומים הנוזוקומיאליים ,עם הפחתה משמעותית בעלויות
האשפוז מאידך.
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איננויכוליםלסייםאתפרקהמבואמבלילהתריעעלמהשנראהבעיניהעוסקים
בבטיחותכמכשולהעיקריבשמירהעלבריאותושלעובדהסגלהרפואי,והוא:פרדוקס
ההכחשה.דווקאאלההעושיםכמיטביכולתםלהצלתחייאדם,ולשמירהעלאיכות
החייםשלהזולת,מזלזליםבהגנהעלחייהםשלהם.
השאלהמדוענמנעיםעובדיבריאותמלשתףפעולהעםאנשיהבטיחותוהגיהות
מעסיקה את אנשי המקצוע בתחום הפסיכולוגיה הארגונית ,שחלקם מעלים
טענהמדהימה :הימנעות מהמניעה מצביעה על הכחשה.
הספרשבידכםנועד,ביןהשאר,להביאאתהמכחישיםלהכרהבעובדות:
הדבקת עובדיבריאות במחלות זיהומיות ניתנת למניעה.
הספרמחולקל2פרקים:
הראשון:מאתד"ר אבי וינר,עוסקבמחלותהעיקריותהמסכנותאתבריאותםשל
עובדימערכתהבריאות.בחרנולפרטרקחלקנבחרמהמחלותהזיהומיותכיהיריעה
קצרהמלעסוקבכולן.
השני:מאתד"ר איתן ישראלי,עוסקבסיכוניהדבקהובבקרתזיהומיםבמוסדות
הבריאות.
לספר מצורפת רשימת מקורות מומלצים בספרות המקצועית ,להרחבת המידע
בנושאיםהנדונים.
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חלקא'

מחלותזיהומיותתעסוקתיות
בעובדימערכתהבריאות

מחלותנגיפיות
מחלותעונתיות
שפעת

שפעתהיאמחלה"חריפה")אקוטית(
שלדרכיהנשימה,הנגרמתכתוצאה
מזיהום על ידי נגיפי אינפלואנצה
).(Influenza Viruses
המחלה מאופיינת בנזלת ,כאב גרון
ושיעול המלווים בעליית חום ,כאב
ראש,כאבשרירים)מיאלגיה(וחולשה.
המחלהמתפשטתבאוכלוסייהכמגיפה
בכל חורף .התחלואה משמעותית
ומתבטאת בהיעדרות רבת היקף
מהעבודה.חוליםבסיכוןגבוהעלולים
למות,בעיקרמסיבוכיםריאתיים.
נגיפיהאינפלואנצהמתחלקיםל3קבוצות;C ,B ,A:החלוקהמבוססתעלהמאפיינים
האנטיגניים)יוצריהנוגדנים(שלחלבוןהגרעין (Nucleo-Protein) NPוחלבוןשלד
התא.(Matrix)M
הנגיפיםבקבוצת Aמתחלקיםלתתקבוצותלפיהאנטיגניםשעלפניקרוםהתא
(Hemagglutinin) Hו.(Neuroaminidase)Nכלזןשלנגיפיאינפלואנצהמוגדרעלפי:
המיקוםהגיאוגרפישבוזוההלראשונה;מספרהבידוד;שנתהבידודותתהקבוצה;
לדוגמה.A/Johanesburg/33/94(H3N2):
דרכיההדבקה
הזיהוםבנגיפיהאינפלואנצהמתחילבדרכיהנשימה.ההעברהמתבצעתדרךתרסיס
)אירוסול(,הנפלטבשיעולובהתעטשות;הדבקהמתרחשתגםבהעברהבמגעשליד
ביד,ובמגעיםגופנייםאחרים.מגעבמישטחמזוהםבנגיפיםעלולגםכןלגרוםלהדבקה.
סיבוכים
הסיבוךהנפוץשלשפעתהואדלקתריאות,הנגרמתע"ינגיףהאינפלואנציהעצמו,
בעיקרבחוליםבמחלותריאהכרוניותובחולילב,ובמיוחדבאלההסובליםמהיצרות
המסתםהדוצניפי).(Mitralהריוןמגביראתהסיכוןלהתפתחותדלקתריאותנגיפית.
דלקתריאותנגיפיתתוארהגםבצעירים.
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סיבוךאחרהואדלקתריאותחיידקיתבעקבותשפעת.מחולליההשכיחים:חיידק
סטאפילוקוקוסזהוב) (Staphylococus Aureusוהמופילוסאינפלואנציה)Haemophilus
,(Influenzaהנמצאיםבדרךכללבדרכיהנשימההעליונות.תיתכנהדלקותריאהגם
מחיידקיםגרהםשליליים.הזיהומיםהחיידקייםבעקבותשפעתאופיינייםיותר
לחוליםבמחלותלבוריאה.
הסיבוךהיותרשכיחשלשפעתהוא,קרובלוודאי,שילובשלזיהוםבנגיפיאינפלואנציה
וזיהוםחיידקי,הגורמיםלדלקתריאותמעורבת.
סיבוכיםשאינםממקורזיהומיהםנדירים,וכוללים":תסמונתריי"בילדים;דלקת
שרירים),(Myositisואפילוהרסשרירים);(Rhabdomyolysisדלקתשרירהלב)(Myocardtis
ודלקתקרוםהלב).(Pericarditis
סיבוכיםנדיריםבמערכתהעצביםכולליםדלקתנגיפיתשלהמוח);( Encephalitis
דלקת של חוט השידרה )  ;( Transverse Myelitiesוהתסמונת על שם גוויליאן ברה
).(Guillain-Barre Syndrome
אבחוןמהירשלהסיבוכיםהאלה,וטיפולנמרץבחוליםהסובליםמהם,יביאולהחלמה
ברובהמקרים.
חוליםהסובליםממחלותלב,ריאהוכליותעלוליםלפתחאיספיקהשלהאברים
החיונייםהללו,עדלמוות.אלההןהסיבותהעיקריותלתמותהבמגיפותשפעת.
מניעהוחיסון
כיוםמקובלים2סוגיתרכיביםלחיסוןהאוכלוסייהמפנישפעת:נגיףבלתיפעיל
ונגיףמוחלש.
חיסון בנגיף בלתי פעיל:
האמצעיהעיקריבשימושלמניעתשפעת,הואחיסוןבתרכיבהמכילנגיףאינפלואנצה
 Aאו" Bמעוכב")בלתיפעיל.(Inactivated virusאםזהותהנגיףבתרכיבקרובה
לזהותהנגיףהסובבבקהילהוגורםבהלשפעתהמניעהשתושגבמתןהחיסוןהיא
בשיעורשל.80%50%
רמתהניקיוןשלהתרכיביםהקיימיםכיוםגבוההמאוד,כךשלרובלאתתרחשתגובת
רגישותיתרלחיסון.ב5%מהמתחסניםתופיעעלייתחוםמתונה,מלווהבסימנים
כללגופנייםדמויישפעתקלה,הנמשכים248שעותלאחרמתןהחיסון.כ1/3
מהמתחסניםיתלוננועלאודםורגישותבאזורהזרקתהתרכיבלשריר.י
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חיסון בנגיף מוחלש:
כיוםמופץלשימושתרכיבהמכילנגיףפאראאינפלואנצה Aמוחלש,והואהוכח
כיעילביותרבמניעתהשפעת,הןבילדיםוהןבמבוגרים.החיסוןבנגיףהמוחלשניתן
כתרסיסלתוךהנחירייםוגורםלהיווצרותנוגדניםמקומייםבריריתהאף.שיטת
החיסוןהזאתיעילהיותרמהחיסוןבתרכיבשלהנגיףהמעוכב.
חיסון באמצעות תרופות נוגדות נגיפים:
חיסוןבאמצעותאמנטאדיןורימנטאדיןתרופותהנוגדותאתהנגיפיםיכוללהיות
יעילבשיעורשל,100%70%במניעתשפעתמאינפלואנצה.Aמניעהמסוגזהמומלצת
לחוליםהנמצאיםבסיכוןלפתחסיבוכישפעת,אשראינםיכוליםלקבלתרכיבחיסוני,
אובמקרהשהתרכיבהחיסונילאיהיהיעילבגללחילוףאנטיגניאשרחלבמחולל
השפעתהסובבבאותוזמןבאוכלוסייה.
ניתן ,בהחלט ,לשלב מתן תרכיב חיסוני עם תרופה נוגדתנגיף ,כגון אמנטאדין
ורימנטאדין.לשילובהזהישיכולתמשופרתמוכחתבמניעה)אפקטמצטבר(,בהשוואה
למתןשלחיסוןבלבד,אוטיפולאנטיווירליבלבד.

הצטננותוזיהומיםנגיפייםשלדרכיהנשימה
זיהוםנגיפי"חריף")אקוטי(שלדרכיהנשימה,הואאחדהתחלואיםהיותרשכיחים,
ומהווה3/42/3מהתחלואההחריפהבבניאדם.שיעורההיארעות)(Incidenceבארה"ב,
נעבין3ל5.6אירועים,לשנה;אצלתינוקותהשיעורגבוהיותר:
8.36.1אירועיםלתינוקלשנה;ואילואצלהמבוגריםהשיעורנמוךיותר43:אירועים
לאדםלשנה.
תחלואה מזיהומים נגיפיים בדרכי הנשימה תורמת ל  40%30%מאובדן הזמן
בעבודה ,ול 80%60%מההיעדרויות של ילדים מבתי הספר .רוב ההדבקות הן
"משפחתיות" ,ומועברות במקום העבודה ,בגני הילדים ובבתי הספר         .ע
הביטוייםהקלינייםשלהזיהומיםהנגיפייםבדרכיהנשימהכולליםמספרתסמונות
)ראוטבלה.(1
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טבלה:1תסמונותקליניותשלזיהומיםנגיפייםבדרכיהנשימה
תסמונת

מיקוםהדלקתהנגיפית ביטוייםקלינייםעיקריים

הצטננות

אףולוע

נזלת,כאבלוע,כאבראש,חולשה

פרינגיטיס

לוע

כאבלוע,שיעול,כאבראש,חולשה

לרינגוטרכאוברונכיטיס*

גרון,קנהנשימהוסימפונות

כאבלוע,שיעולנבחני,צרידות,נשימה
צפצפנית,כאבראש,חולשה

טרכאיטיס

קנהנשימה

שיעול,צרידות,נשימהצפצפנית

ברונכיוליטיס*

סימפונות

שיעול,נשימהצפצפנית,קוצרנשימה
עדכדיכחלוןמהפרעהבאספקתהחמצן,
סיכוןלהתפתחותאסתמה

ברונכיטיס

סימפונות

שיעול,צרידות,נשימהצפצפנית

דלקת ריאות )פנוימוניה(

ריאות

שיעול,קוצרנשימה,יתכןחום,יתכנו
כחלוןוהפרעהבאספקתהחמצן
תסמונתדמויתשפעת

תסמונת דמוית שפעת
דלקת החניכיים והפה

ריריתהפהוהחניכיים

מחלת חום בלתי ספציפית

כאבוכיביםבפהובחניכיים
חום,כאבראש,חולשה

*תסמונותהפוגעותבעיקרבילדים.אינןשכיחותבמבוגרים.

התסמונתהיותרשכיחהבמבוגריםמוכרתבעגההעממית":הצטננות")ובאנגלית:
",("Common Coldאךהיאאיננההיחידה.בזיהומיםהשוניםמעורביםיותרמ200
נגיפיםשונים,הנכלליםב8משפחותשונותשלנגיפים.המאפייניםהקלינייםשונים
ממשפחתנגיפיםאחתלאחרת)ראופירוטבטבלה.(2
הביטוייםהקלינייםאצלילדיםשוניםמאלהשלהמבוגרים:הילדיםנפגעיםיותר
בגרון,בקנההנשימהובסימפונות,והמחלהאצלםיכולהלהתבטאגםבחום.
לעומתםהמחלההנגיפיתאצלהמבוגריםפוגעת,בדרךכלל,בדרכיהנשימה,ובעיקר
גורמתל"הצטננות"המתבטאתכמחלהקצרהאשרנמשכת94ימים)הממוצע63:
ימים(.ההצטננותמאופיינתבסימניםשמקורםבגירוידרכיהנשימההעליונות,בכאב
ראשובחולשהכללית.המחלהאיננהמלווהבחום.היאנרפאתמעצמהואיןאפשרות
לטפלבהבתרופותנוגדותנגיפים.איןגםאפשרותלחסןאתהאוכלוסייהמפניה.
מבחינתנו,החשיבותבתיאורהמחלהקשורלעובדההמצערתשאצלחוליםמסוימים,
ובמיוחד אצל קשישים ומדוכאי חיסון ,עלולים להתפתח סיבוכים חמורים כמו
התלקחותחריפהשלמחלותכרוניותבדרכיהנשימהאודלקתריאות.
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יוצאמכללזההואזיהוםבנגיפימשפחת'אדנו'),(Adenovirusesשכנגדםפותחתרכיב
חיסוןיעילהמכילנגיףחי,הניתןבכמוסותדרךהפה.הזיהוםהמתחוללבדרכיהעיכול
כתוצאהמבליעתהתרכיבגורםלחיסוןפעילשלמערכתהחיסוןהכללית,ובכךמונע
הופעתדלקתבדרכיהנשימה.הזיהוםב'אדנווירוס'שכיחאצלחיילים,המאכלסים
בצפיפותמבנימגוריםסגורים,ולכןהשימושבחיסוןזהנפוץבקרבהמתגייסיםלצבא.
טבלה:2
מאפייניםקלינייםשלזיהומיםנגיפיים,עלפימשפחתהנגיפיםהמחוללים
משפחהנגיפית שכיחותמסך
כלהזיהומים* שכיחים

ביטוייםקלינייםבדרכיהנשימה
אקראיים

נדירים

Rhino

40%15%

הצטננות

התלקחותברונכיטיס דלקתריאותבילדים
כרונית**ואסתמה

Corona

20%10%

הצטננות

התלקחותברונכיטיס דלקתריאות
כרונית**ואסתמה ברונכיוליטיס

Respiratory
Syncytial

נדיר

דלקתריאות
הצטננותבמבוגרים דלקתריאותבקשישים
וברונכיוליטיסבילדים
ובמדוכאיחיסון

20%5% Parainfluenza

לרינגוטרכאו
ברונכיטיסבילדים

פרינגיטיסוהצטננות ברונכיוליטיסו/או
דלקתריאותבקשישים
במבוגרים
ובמדוכאיחיסון

Adeno

2%

הצטננות
ופרינגיטיסבילדים

Influenza A

נדיר

תמונהדמויתשפעת*** דלקתריאותותמותה דלקתריאותבבריאים
בחוליםבסיכוןגבוה

Influenza B

נדיר

תמונהדמויתשפעת*** הצטננותופרינגיטיס דלקתריאותבבריאים

Entero

נדיר

מחלתחוםבלתי
ספציפית****

הצטננותופרינגיטיס דלקתריאותבבריאים

Herpes
Simplex

נדיר

טרכאיטיס
דלקתחללהפה
ודלקתריאות
והחניכייםבילדים
ודלקתהלועוהשקדים במדוכאיחיסון
במבוגרים

מגיפותזיהומיות
שלדרכיהנשימה
בחיילים

דלקתריאות
בילדים,בקשישים
ובמדוכאיחיסון

מחלהזיהומית
המתפשטתבכלהגוף,
במדוכאיחיסון

*שכיחותהמחוללמסךכלהזיהומיםהנגיפייםהאקוטייםשלדרכיהנשימה;ב40%מהמקרים
איןאפשרותלזהותאתהמחולל.
**ברונכיטיסכרונית,דלקתכרוניתשלהסימפונותהמתבטאתבשיעולעםפליטתכיחמוגלתי
ובהיצרותדרכינשימהעדכדיקוצרנשימהותמונהדמויתאסתמה.
***חום,שיעול,כאבישרירים,חולשה.
****עםאובלימעורבותשלדרכיהנשימה.
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למרותשהזיהומיםהנגיפייםהחריפיםבדרכיהנשימהבמבוגריםאינםמהווים
איוםממשיעלהבריאות-הדבקתםשלקשישיםומדוכאיחיסוןבנגיפים
אלהעלולהלהיותקריטית.
לכן,ישלמגןאתהאוכלוסיותהפגיעותהללומהדבקהבזיהומיםעלידי
הצוותהמטפלבהם.

דלקותכבדנגיפיות
דלקת כבד )הפטיטיס( נגיפית חריפה היא מחלה "כלל גופית" )סיסטמית(,
הפוגעתבעיקרבכבד.כמעטכלדלקותהכבדהנגיפיותנגרמותעלידיאחדמ5
הנגיפיםהבאים:
 .1נגיףדלקתהכבדHepatitis A Virus = HAV:A
 .2נגיףדלקתהכבדHepatitis B Virus = HBV:B
 .3נגיףדלקתהכבדHepatitis C Virus = HCV:C
 .4נגיףדלקתהכבדHepatitis D Virus = HDV:DהקרויגםHBV-associated delta agent:
 .5נגיףדלקתהכבדHepatitis e Virus = HEV:E

נגיףHBVהואנגיף.DNAכליתרהנגיפיםשלעיל,הםנגיפי.RNAלאחרונההתגלה
נגיףנוסף,ששימסוג , (HGV)  Gאךתפקידובגרימתדלקתהכבדאיננוברור.
למרותההבדליםביןהנגיפיםכולםעלוליםלגרוםלדלקתכבד,שאיננהנבדלת
מבחינהקליניתלמרותהמחוללהשונהשלה.התסמונותהאפשריותאחריהדבקה
בנגיפיכבדהן:
מחלהבלתימורגשת).(Asymptomatic Hepatitis
מחלהחריפה).(Acute Hepatitis
מחלהסוערת ),(Fulminant Hepatitisאשרעלולהלהסתייםבמותהחולה.
דלקתהכבדהחריפהחולפת,ברובהמקרים,ללאסיבוכיםותופעותלוואי.לעתים
יותרנדירותעלולהלהתפתחבעקבותיה:
דלקתתתקליניתמתמשכת ) ; ( Sub-clinical persistent infectionי
דלקתכבדכרוניתמתקדמתבמהירות );( Rapidly progressive chronic liver disease
שחמתהכבד);(Cirrhosis
סרטןהכבד)(Hepato-cellular carcinomaהקרויגם:הפטומה).(Hepatoma
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ההתפתחויותהמאיימותהאלהאופייניותיותרלנגיפיהכבדהמועבריםבהדבקה
דרך הדם  )  , HCV  , HBV  :( Blood-borneו  , HDVואינן אופייניות לדלקת הכבד
מנגיף.(HAV)A
זאת הסיבה לחשיבות הרבה שיש באיתור נשאים של הנגיפים ,בחיסון
האוכלוסייה ובטיפול מיידי בעובדים שנחשפו לדם ולהפרשות של חולים הנגועים
בנגיפי דלקת הכבד.

דלקתכבדנגיפיתA

לנגיף דלקת הכבד   ,( HAV ) Aבשלב של מחלת הכבד החריפה ,יש כושר הדבקה
גבוהמאודעלידיהעברהצואתיתפומית)דרךהפה.(Fecal-Oral Rout
גורמיהסיכוןלהדבקההם:
אכילתמזוןמזוהם,שתייתמיםמזוהמים,אכילתרכיכות) (Shellfishמזוהמות;
יחסימיןהומוסקסואלייםביןגברים;
עבודה/ביקורבמוסדותרפואיים,טיפולייםוסיעודיים;
שהייהממושכתבמוסדהמאופייןבאוכלוסייהצפופה;
נסיעהלאזוראנדמיושהייהממושכתבו;
עבודהבחשיפהלדלוחין)מיביוב(;
טיפולבפרימאטים;
חשיפהלבדיקותצואהבמעבדה.
הדבקהבמקוםהעבודהאיננהתופעהשכיחה,אךעובדיהבריאותנמצאיםבסיכון
לחשיפה.גורםההדבקההעיקריהםעובדיהמזון.
מניעהוחיסון
הבסיסלמניעתההדבקהמבניאדםחוליםב HAVהואהימנעותממגעשלהפה
במרכיבצואתיהמזוהםבנגיףדלקתכבד.Aלשםכךישלשמורעלתברואה)היגיינה(
אישיתגבוהה,כוללרחיצתידייםקפדניתאחרישהייה/שימושבשירותיםולפניהכנת
מזוןושתייה,ישלבשל/לאפותהיטבמזוןמשומר,ולהישמרמלהיחשףלמזון,למים
ולמשקאות,באזוריםאנדמיים.
עלעובדיהמזוןחלותהוראותייחודיות)ראופרקסיכוניםבסביבתהחולהמוצרי
מזוןומים,בחלקוהשנישלהספר(.
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עדלאחרונהלאהיהנפוץחיסוןספציפילמניעתזיהוםבדלקתכבדנגיפית.Aכתחליף
השתמשו,ועדייןמשתמשים,בחיסוןסבילעלידיתרכיבשלחלבוןחיסוןממקור
אנושי),(Human immune globulin = IGבהזרקהתוךשרירית)52מיליליטר(.חיסון
זההוכחכיעילבמניעתההדבקהב,HAVאםהואניתןשבועעדשבועייםלאחרהחשיפה.
במקומותעבודהמומלץעלמתןIGלעובדיםשהיובמגעקרובלאדםשהתגלה,בדיעבד,
כחולהבדלקתכבדנגיפית Aבגללהחששלזיהוםהמזוןבמערךההסעדההמוסדי
)חדרהאוכלהציבורי(ובגיןההרגללהכיןמזוןבמשותףבמקוםהעבודה.
למניעתהדבקהאצלמטייליםלמקומותאנדמיים,מומלץחיסוןIGבמינון2מיליליטר
לשהייה מתוכננת עד חודשיים; ו 5מיליליטר לשהייה מתוכננת מעל לחודשיים
באזורהאנדמי.
לאחרונהנפוץהשימושבמתןחיסוןפעילספציפינגד HAVהתרכיבמכילנגיף
מעוכב)בלתיפעיל(,והואיעילמאודבמניעתההדבקהבנגיףדלקתהכבד.Aהחיסון
בטוחלשימושבבניאדםמעללגילשנתיים,ומספקהגנהמתאימהתוך4שבועות
לאחרההזרקה.נהוגלחסןבוכ4שבועותלפניחשיפהעתידית,כגון:לקראתנסיעה
לאזוראנדמי.
במידתהצורך,לאחרמתןהחיסוןהפעיל,כאשרישדחיפותבהגנהמיידיתמפני
הדבקהואיןביטחוןשהחיסוןהפעילשניתןלאחרונהכברתקףניתןלהוסיףחיסון
סבילב.IGהחיסוןהפעילמונעאתהצורךלחסןבIGבכל6חודשים,כנהוגבשהייה
ממושכתבאזוריםאנדמיים.החיסוןהפעילמספקהגנהארוכתטווח,גםעד20שנים
לאחרההזרקה.

מומלץלחסןכלאדםבאוכלוסייה
הצפוילהיותבסיכוןהידבקותגבוהבדלקתכבדנגיפיתA
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דלקתכבדנגיפיתB
נגיףדלקתכבד(HBV)Bהואנגיףמסוג.DNAביןהשאר,ניתןלזהותאותובנסיוב

הדם)סרום(שלחולהנגוע,בבדיקתדם,
עלידיקיומםשלאחד,אויותר,מהאנטיגנים
שמכילהנגיף.
אנטיגניםאלהקיימיםבנגיףב2מקומות:
במעטפת התא
)בקידודושלהגןהנגיפי:(S geneS
אנטיגןפניהשטח
 )(Hepatitis B surface AntigenהמכונהHBsAg:
במעטפת גרעין התא
)בקידודושלהגןהנגיפי:(C geneC
אנטיגןהליבהשלהגרעין
)(Hepatitis B core AntigenהמכונהHBcAg:
 אנטיגןEשלליבתהגרעין
 )  ( Hepatitis B e AntigenהמכונהHBeAg :
ע
אפידמיולוגיה
ב10%5%מהחוליםבדלקתנגיפית Bישנוכחותקבועהשל HBVבנסיוב,ללא
תלונותוסימנימחלה)נשאותאסימפטומטית(.נשאיםאלה)יותרמ200מיליוןבני
אדם(,הם"מאגר"נגיףדלקתהכבדהזאתבמיןהאנושי.
 HBVחודרלדםבעיקרבצורה"מילעורית").(Transcutaneousאתהנגיףניתןלבודד
כמעטמכלנוזליגוףהאדם:נסיובהדם;רוק;דמעות;נוזלהזרע;נוזלמוחוחוט
השידרה;נוזלהמיימת)הצטברותנוזלבחללהבטןבחולההסובלמאיספיקתכבד,
שהיאמישניתלדלקתכבדולסיבוכיה(;חלבאם;נוזלחללהפרק);(Synoviaמיץ
הקיבה;נוזלחללהצידר);(Pleuraשתןואפילומהצואה.
חלקניכרמנוזליהגוףהנגועים,בעיקרנוזלהזרעוהרוק,משמשיםמקורלהעברה.
הדבקה על ידי בליעה של חומר מזוהם בנגיף   HBהיא אפשרות נמוכה       .י
דרכיההדבקההעיקריותהןבמגעמיניוהעברהפרינטלית)(Perinatal Transmission
מהאםלעוברבלידה.זיהוםבHBVבעולםהמערביהואבעיקרמחלהשלמתבגרים
ובוגריםצעירים,בגללהעברהבמגעמיניולנוכחריבוישלבניזוג).(Multiple partners
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היבטתעסוקתי
עובדיבריאותנמצאיםבסיכוןגבוהלזיהוםב, HBVבעיקראלההחשופיםלדם
ולמרכיביו:מנתחים;פתולוגים,רופאישינייםושינניות;עובדיםבמחלקותלרפואתחירום
וטיפולנמרץ;עובדיחדרלידה;טכנאימעבדהוחוקרים;צוותיהמודיאליזה,המופרזיס,
ומטפלים בחולי המופיליה; עובדים בחדר מתים; צוות המטפלים בחולי איידס
ובנרקומנים;עובדיתחזוקהבבתיחולים;עובדיםבמקצועותזהיםבמוסדותטיפוליים
וסיעודיים,במרפאותובמכוניםטיפוליים.
שיעורההימצאות)(PrevalenceשלעובדיםעםHbsAgחיובי,שאינםבאיםבמגעהדוק
עםדםומרכיביו,הוא;1%0.3%שיעורזהאיננושונהמזההקייםבאוכלוסייה
הכלליתבארצותהמערב.השיעורבקרבעובדיבריאות,הנמצאיםבחשיפהגבוההלדם
ולמרכיביו,מגיעל.2%1%שיעורההימצאות הממוצעשלפרטיםבעליHBsAgבקרב
אוכלוסיותהמטופליםהשונות,יכוללהיותמאייםבמיוחד:ביןמהגריםמאזורים
אנדמיים;13%ביןחוליהמודיאליזה;10%3%ביןחוסיםבמוסדותלמפגרים
;20%10%ביןצרכניסמיםהמזריקיםלוורידים;7%אצלבניהמשפחהשלחולים
בדלקתכבדנגיפית;6%3% Bבאסיריםממיןזכר.8%1%י
דרךההדבקהבקרבעובדיבריאות
רמתהסיכוןלחלותבדלקתכבדנגיפית,Bמחשיפהמילעוריתלדםנגועשלחולה
אשרנמצאחיובילבדיקת, HbsAgמגיעהל.27%19%מגעשלעורפגוםורירית
פגומהבחומרהמזוהםבנגיפיHBעלוללהתבטאבהדבקה,בעיקרבאירועשלהתזה
וממכשיריםמזוהמיםבדםהנגועבנגיף.HB
הדבקהב HBVשלמטופליםעלידיהצוותהמטפלבהםתוארהבמספראירועים,
בעיקרממטפליםשסבלומדלקתכבדנגיפיתBכרונית.מחקירתמקריםאלההתברר
שההדבקההיתהקשורהלפעולותרפואיותפולשניות,שבהןמשתמשיםבכליםחדים
ובמחטים,ובייחודאםהמטפללאעטהכפפותועורידיוהיהפגום)חתכים,דלקותעור,
יבלותמדממות(.
קיימתהמלצה)שאיןבהבטחוןמלאלמטופל(להגןעלהמטופלים,מהדבקהעלידי
מטפליםנשאי,HBsAgבאמצעותמערכתכפולהשלכפפותשהמטפלהנשאילבש
עלידיו,אוע"יהרחקתושלהמטפלהנשאמטיפוליםשישבהםפעולותעםסיכוןהדבקה
גבוה.אמצעיםאלהאינןמבטיחיםהגנהמלאהמפניהעברתהנגיףלמטופליםישנםדווחים
עלהעברתהנגיףלמטופלמידימטפליםשנקטובכלאמצעיהזהירות.
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גורמיהסיכוןלהדבקהבנגיףדלקתהכבד(HBV)Bבארה"ב
מגעמיניהטרוסקסואלי)(41%

הזרקתסמים)(15%

פעילותמיניתהומוסקסואלית)(9%
מגעעםבנימשפחהנשאים)(2%
הדבקתעובדיבריאות)(1%
אחרים)(1%

לאידוע)(31%

מניעהוחיסון
חיסון סביל
קיימים2תרכיביםלחיסוןסבילנגד:HBV
תרכיבסטנדרטיIG :תמיסתאימונוגלובליניםהמכילה.Anti-HBsיעילותובמניעת
HBלאנחקרהואיננהידועה.
תרכיב ייחודי  HBIG  :תמיסת אימונוגלובולינים המכילה ריכוז גבוה של
.Anti-HBsיעילותושלהתרכיבהייחודינבחנהבמספרמחקריםקליניים.יעילותו
במניעהאיננהברורה.נראהשתרומתוהעיקריתאיננהמתבטאתבמניעתהדבקהאלא
בצמצוםשכיחותהופעתהשלהמחלההקלינית.
חיסון פעיל
התרכיבהפעילהראשוןהופץבשנת.1982הואהורכבמחלקיקטהור,לאמידבק,של
 HBsAgשהוכןמנסיובשלנשאי HBsAgשאינםחולים.בשנת1987הוחלףהתכשיר
בתרכיבאחרשמקורובשמרים,בטכנולוגייתרקומבינציה,בהנדסהגנטית.תרכיבזה
מכילחלקיקי HBsAgהדומיםמאודלאנטיגן HBהטבעי.ההמלצותלעיתוימתן
החיסוןהפעילשונותלפניוגםאחריחשיפהלנגיףדלקתכבד:Bע
חיסון פעיל טרם חשיפה:מניעתהדבקהב,HBVלפניהחשיפה,שלעובדיבריאות
וקבוצותבסיכון,מתבצעתבהזרקהשלתרכיבחיסונינגד HBלתוךשרירהכתף
)דלטואיד(.נדרשות3הזרקות:השניהחודשלאחרההזרקההראשונה,והשלישית
6חודשיםלאחרההזרקההראשונה.הריוןאיננומונעמתןחיסון.
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האסטרטגיה לחסן רק את אלה הנמצאים בסיכון נכשלה .בארה"ב חוסנו 10%
מהאוכלוסייה,אךהתבררש30%מהנדבקיםהחדשים)הדבקותספורדיות(לאנכללו
בקבוצותהסיכון.לכן,ישלשנותהאסטרטגיה,ולחסןאתכללהאוכלוסייה.נהוג
להתחילבחיסוןילדיםוקבוצותהסיכון,ובהמשךלחסן בהדרגה את כל האוכלוסייה.
ישנם2תרכיביHBהמופקיםברקומבינציהבטכנולוגיהשלהנדסהגנטית:
 Recombivax-HBמכילHbsAgבריכוז10מיקרוגרם).(mcgי
 Engerix -BמכילHBsAgבריכוז20מיקרוגרם.
אתהמינוניםמתאימיםלגילולמידתהסיכון.
חיסון פעיל לאחר חשיפה של בני אדם שאינם מחוסנים:מומלץלתתחיסוןמשולב
של) HBIGלהשגתריכוזגבוהשל(Anti HBsעםתרכיבפעיל)להשגתחיסוןממושך
וגםלהחלשהשלחומרתהמחלה,אםתפרוץ(.
לילודיםשלאמהותחיוביותל HbsAgמזריקים HBIGבמינון0.5מיליליטר,מיד
לאחרהלידה,ואחרכךחיסוןפעיל;לאנשיםהנחשפיםלדםולנוזליגוףמזוהמים
ב,HBVכגון:עובדיבריאותשאינםמחוסניםאשרנחשפולזיהוםכתוצאהמדקירת
מחטאומגעשלדם/נוזלגוףבעורפגוםאובריריתפגומה,מזריקים HBIGבמינון
של0.06מיליליטרלק"גמשקלגוף,סמוךככלהאפשרלאירועהחשיפה.בהמשך
מוסיפיםחיסוןפעילמלא,שמתחיליםבותוךשבועמהאירוע;לאלהשנחשפולנגיף
במגעמיניעםחולהבדלקתכבדנגיפיתחדהישלהזריקחיסוןHBIGבמינון0.06
מיליליטרלק"גמשקלגוף,תוךשבועייםמהחשיפה,ולהתחילבחיסוןפעילמלא.
כאשרישהוריהלמתןחיסוןמשולבשלHBIGושלתרכיבפעילניתןלהזריקםבו
זמנית,אךבשריריםנפרדים.
משךהזמןהממוצע,המוערך,שבוהחיסוןמגןנגד,HBVאיננוידוע;כ90%80%
מהמחוסניםהבריאים)בעלימערכתחיסוניתתקינה(Immuno-competentשומרים
עלרמתחיסוןמגינהלמשך5שניםלפחות.לאחרמכן,למרותשריכוז Anti-HBs
בנסיובנמוךיותרמהאפשרותלבדקו,נמשכתהגנתהחיסוןכנגדדלקתכבדקלינית,
אנטיגנמיהשל HBsAgוזיהוםכרוניב .HBVבמצבהשוררכיום,איןטעםלהמליץ
עלמתןשיגרתישל"חיזוק")“,(”Boosterלמעטחוליםמדוכאיחיסוןשבבדיקהלא
נמצאאצלם.Anti-HBsלחוליהמודיאליזהישלתת"”Boosterאחתלשנהאוכאשר
ריכוזהAnti-HBsיורדמתחתלרמהשל.10mIU/mL
יע
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מדיניותהחיסוןלמניעתהדבקהשלעובדיבריאות
שנחשפולדםולנוזליגוףכ
עלפיהנחיותהמרכזהאמריקאילבקרתמחלות)(CDCישלהבדילביןעובדיםשקיבלו
חיסוןפעילמלאלאלהשלאחוסנו.ישלהבדילביןמצבשבומקורההדבקהידוע
כמדביקבכוח,לביןמצבשבןהמקוראיננוידוע)השילובשלכלהאפשרויותמסוכם
בטבלה.(3
טבלה:3
מדיניותהחיסוןלמניעתהדבקהשלעובדיבריאותשנחשפולדםולנוזליגוף
עובדנחשף

הטיפולבעובדשנחשףבהתאםלמצבושלהמקורלחשיפה
 HBsAgחיובי

לא מחוסן

HBIG x 10.06 ml/kg

 HBsAgשלילי לאנבדקאולאמזוהה
תנוחיסוןפעיל

תנוחיסוןפעיל

חיסוןפעיל

חוסן לאחרונה
הוכח כמגיב
)(Responder

בידקואתהעובד

איןצורךבטיפול איןצורךבטיפול

לנוכחות :AntiHBs

אםמספק*
איןצורךבטיפול
לאמספק
תנו ”“Booster

איןצורךבטיפול אםהמקורבקבוצתסיכון
חוסן לאחרונה
2xHBIG0.06 ml/kg
גבוהההטיפולכמו
או1xHBIG0.06 ml/kg:
ידוע כלא מגיב
במקרהשל HBsAgחיובי
) **(Nonresponderבתוספתחיסוןפעילמלא

חוסן לאחרונה
התגובה לחיסון
לא ידועה

בידקואתהעובד
לנוכחות :AntiHBs
אםבלתימספקת
,1xHBIG0.06 ml/kg

בתוספתחיסוןפעיל
אםמספקת
איןצורךבטיפול

איןצורךבטיפול בדקואםהעובדלנוכחות
:AntiHBs

אםבלתימספקת
תנו ”“Booster
אםמספקת
איןצורךבטיפול

*ריכוזמספקשלAnti-HBsנחשבכריכוזברמהשמעל10 SRUבבדיקתתבחיןרדיואימונולוגי.RIA
**מתןחיסוןפעילמספקהגנהרקב90%מהמתחסנים.הסיבהלכשלוןהחיסוןהפעילבעובדים
בריאים,מבחינתמערכתהחיסון)אימונוקומפטנטים(,איננהידועה.ישנםהממליציםעלמתן
חיסוןפעילמלאחוזר;ישהממליציםעלמתןחיסוןמלאחוזרבהזרקתהתרכיבלתוךהעור
 )(Intra-Dermalבמקוםלתוךהשריר.יעילותהטיפולהזהלאנבדקהבקרבקבוצתמתחסניםגדולה
דיה,בכדישניתןיהיהלהמליץעלהנחיותמחייבות.ע
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הוכחה להצלחת החיסון נגד נגיף דלקת הכבד (HBV) B
פעולתהחיסוןנכשלתבכ10%מעובדיהבריאותשחוסנובחיסוןהפעילהסטנדרטי.
הכישלוןמוכחבבדיקתמעבדהלכימותרמתהנוגדניםנגדהנגיף.בהבשעהשבעובדים
המחוסניםמוצאיםעלייהבכיילהנוגדניםהספציפיים,בעובדיםשאצלםהחיסוןנכשל
איןעלייהבכיילהנוגדנים.לכןחייביםלבצעבדיקתאימותלהצלחתפעולתהחיסון.
בעובדיםשאצלםהחיסוןנכשלישלבצעניסיוןחיסוניחוזר.כאשרגםזהנכשל
ישלהמליץעלחיסוןבתכשיריחיסוןחדישיםיותר.

דלקתכבדנגיפיתC
נגיףדלקתכבד,( HCV) Cשכונהבעבר,לפני
זיהויוהמוחלט,בשם,non-A, non-B Heptitis Virus:
ידוע כיום כנגיף   . RNAהנגיף איננו משוכפל
באמצעותתיווךשל,DNAולכןהואאיננונטמע
בגנוםשלהתאהמארח.מכיווןשהHCVנוטה
להופיע במחזור הדם בריכוז נמוך מאוד ,יש
קושירבלזהותו.
בודדולפחות6גנוטיפיםותתקבוצותשל,HCV
עלפירצףשונהשלהנוקלאוטידיםבגנוםשל
הנגיף.מכיווןשיששוניביןגנוםהHCVשבודדו,
הוטבעהמינוח":כמעטזנים" ) . ( quasispecies
נגיףדלקתהכבד(HCV)C
המונחמתאראתהHCVהשוניםהמבודדיםבמעבדה,והםמכוניםלפיכך":בידודים"
) . (Isolatesמשךחייהםשלהנוגדניםהנוצרים,המנטרליםאתנגיףה(Anti- HCV
),HCVהואקצר.לכן,זיהוםב HCVאיננומהווהחיסוןלכלהחייםמפניהדבקה
חוזרתהןלגביאותו"בידוד"והןלגבישארה"בידודים"האחרים.
חלקמהגנוטיפיםשל HCVנפוציםבכלהעולםוחלקםרקבאזוריםגיאוגרפיים
מסוימים.קיימתשונותביןהגנוטיפים,בנוגעלתגובההפתולוגיתשהםמעוררים
וביחסלתגובתה HCVכלפיטיפולבתרופותנוגדותנגיפים).(Anti-Viral Drugsאין
עדיין הגדרה מושלמת לנזק הביולוגי שגורמים הגנוטיפים וה"כמעטזנים".
אפידמיולוגיה
HCVמועברבעירויידם.ניטור,מיפויוניפויקבועשלתרומותדםומוצרידם,שמקורם
ממאגרתרומות)(Pooled Bloodהביאולירידהבשכיחותהזיהוםב,HCVאךלאסילקו
לחלוטיןאתהסיכוןללקותבדלקתכבדנגיפית.Cע
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שיטתהבדיקההאימונולוגיתמהדורהשניהביאהלהורדהבהדבקותעדלשיעור
הקרובלאפס .רובתורמיהדםהמתנדביםשישלהםAnti-HCלאקשוריםלאוכלוסיות
בסיכוןגבוה,והאופןשבוהודבקולאידועעדיין.יתכןשההדבקהקשורהלמגעים
מינייםאולהדבקהשלהיילודבתהליךהלידה).(Perinatalב40%מחולידלקתהכבד
הנגיפיתCאיןהסברלהדבקה.המכנההמשותףהרחבביותרהואמוצאחברתיכלכלי
)סוציואקונומי(נמוך.
בנוסףלעירוייםמועברתדלקתהכבדהנגיפית Cגםבצורותאחרות:הזרקתסמים
מילעורית,והדבקתעובדיבריאותבצורהמילעוריתובהתזהעלעור/ריריתפגומים
)במיוחדביחידותהמודיאליזה(.
הסיכוןעולהבחוליםהעובריםניתוחהשתלתאברים,בחוליאיידסובמדוכאיחיסון
אחרים.בכלמדוכאיהחיסוןלאתמידניתןלזהותאתרמותה,Anti-HCוהאבחון
הנדרשתמידמושתתעלקביעהישירהשלריכוזהנגיפיםבדם.לשםכךמודדים
אתריכוזה RNAשלהנגיף) (HCV-RNAע"יכךשמשכפליםאתריבויהנגיףבתנאי
מעבדהבאמצעותהאנזים.(Polymerase Reaction) PCRהשיטההמכונהHCV-PCRהפכה
לשםנרדףלקביעתריכוזהנגיףבדםונחשבתלשיטההיותראמינהלהוכחתההידבקות.
דלקתכבדנגיפיתכרוניתמתרחשתב20%ממושתליכלייה.שיעורהתמותהבחולים
האלה,בשניםהראשונותלאחרההשתלה,נובעמזיהומיםקשיםמחוץלכבד,אםקיים
זיהוםב. HCVסיבוכיםמדלקתכבדנגיפית Cכרוניתגורמיםלעלייהבתחלואה
ובתמותה105שניםלאחרההשתלה.
מניעה
מניעת הדבקה מעירוי דם ומוצריו קשורה לניטור ולניפוי של מנות הדם,
ובחירהסלקטיביתשלהתורמים.מתןחיסוןסביל ,IGאיננויעילואיננומומלץ
בשוםמקרהכוללבמקרהשלאחרחשיפה.
קייםכבראבטיפוסשלחיסוןפעיל,אךהואעדייןאיננובשימוש.אע
טיפול
עדהיוםלאהוכחריפוימוחלטכתוצאהמטיפולבתרופותקוטלותנגיפיםבחולים
הסובליםמזיהוםבנגיףדלקתהכבד.(HCV) Cאך,חוליםהסובליםמדלקתכבד
נגיפית Cכרוניתמטופליםכיום,בהצלחהמסוימת,בעזרתשתיתרופותוירליות
יעילות:אינטרפרוןאלפא) (Interferon2bוריבאווירין).(Ribavirinי
למרותההסכמההכלליתלגביהוריהעלטיפולבאינטרפרוןבחוליםהסובליםמדלקת
כבדנגיפיתCכרוניתאיןהסכמהכזאתלגבימתןאינטרפרוןלחוליםאסימפטומטיים
)"נשאי,("HCVשתיפקודיהכבדשלהםתקינים.
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החלופההאחרונהלחוליםהסובליםמדלקתכבדנגיפי Cשפיתחושחמתהמאיימת
עלחייהםהיאהשתלתכבד.רובהחוליםיחלימו.בחלקםעלוללהתפתחזיהום
חוזרב.HCV

דלקתכבדנגיפיתD
נגיףדלקתכבד(HDV)DהואנגיףDNAדפקטיבי,אשרכדילהתרבותולחוללדלקת
בכבדהואזקוקלתמיכהשלנגיףדלקתכבדHDV.(HBV)Bיכוללזהםחולהבמקביל
להזדהמותוב,(Coifection)HBVאולזהםחולהשלקהבעברב.(Superinfection)HBV
ניתןלבודדאתהנגיף,וגםאתהאנטיגן,HDVבנסיוב.HDV-RNAבזמןמחלהניתן
לבודד בנסיוב   . IgM-Anti-HDVבמחלת כבד נגיפית   Dכרונית מוצאים בנסיוב
.IgG-Anti-HDV
אפידמיולוגיה
זיהום ב  HDVנפוץ בכל העולם ,ב 2צורות אפידמיולוגיות                 :י
בקרבהחוליםהסובליםמ,HBVבארצותהמזרחהתיכוןהמחלההיאאנדמית
וההעברההיאבעיקרמילעורית,במיוחדבמגעביןאישיצמוד.י
באזוריםלאאנדמיים,כגוןבארה"בהזיהוםבHDVמוגבללחוליםשהיוחשופים
לפניכןלדםולמוצריו,בעיקראנשיםהמכוריםלסמיםבהזרקהמילעוריתוחולי
המופיליה.
מגיפותשל HDVבאזוריםלאאנדמייםקשורותלהגירהשלאוכלוסיותמאזורים
אנדמיים,לעתיםבמקביללתחלואהב,HBVולעתיםכזיהוםמתווסף)(Superinfection
בחוליםשלקובעברב.HBV
מניעה
איןחיסוןספציפינגד.HDVניתןלמנועהדבקהבאמצעותחיסוןנגד.HBV
דלקתכבדנגיפיתE
דלקתהכבדהנגיפית( HEV) Eכונתהבעבר"דלקתכבדנגיפיתמסוג,non-A non-B
המועברתבמגיפותבהעברהצואתיתפומית").(Epidemic (Enteric) Transmitted non-
כך מועבר ה  HEVבעיקר בהודו ,אסיה ,אפריקה ואמריקה המרכזית .מבחינה
אפידמיולוגיתהנגיףדומהלHAVוגםהואמסווגכ .RNAביןנגיפיהHEVקיימים
שינוייםגנטייםקלים.
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הנגיףמזוההבצואה,במרהובכבדשלחוליםאשרזוהמובו.מידלאחרההדבקהניתן
לזהותאתהנוגדנים,Anti-HEVהןמסוגIgMוהןמסוג,IgGאךריכוזםבנסיוביורד
בקצבמהירמאוד.לאקייםעדייןתבחיןסרולוגילזיהויזיהוםב.HEV
אפידמיולוגיה
התפוצההעיקריתשל HEVהיאבהודו,באסיה,באפריקהובאמריקההמרכזית.
ההדבקהקשורה,לרוב,למישתייהממקורמזוהםבנגיף,בדרךכלללאחרשטפונות
כתוצאהמסערותמונסון.נצפוגםמקריםספורדיים.הדבקהמאדםלאדםנדירה.
הזיהום יכול להתרחש גם באנשים מחוסנים ל  HAVוהוא נפוץ יותר בקרב
בוגריםצעירים.איןעדותלזיהוםמחוץלאזוריםהאנדמיים,למעטבמקריםשל
הגירהלאזוריםלאאנדמיים.י
מניעה
עדייןלאברוראםחיסוןסביל) (IGמספקהגנה.הוחלבהכנתתרכיבלחיסוןפעיל,
אךהואעדייןאיננובנמצאלשימוש.
דלקתכבדנגיפיתG
נגיףדלקתהכבדהאחרוןבודדעלידי2קבוצותמחקר:האחתכינתהאותובשם
 HGVוהשניה.HBV-Gזהונגיףהמועברבדם) (Bloodborneמסוג .RNAההוכחה
לזיהוםנעשיתבטכניקתהגברהשל RNAבאמצעות.PCRכךנתגלהשיעורתפוצה
של1.5%בתורמידםבריאיםמתנדבים.ההעברההעיקריתמיוחסתלקבלתעירויי
דם.בחלקמהחוליםמופיעהזיהוםב HGVבמקביללזיהוםב.HCVי
אפידמיולוגיה
בנוסףלהעברהבאמצעותעירויידם,נתגלוזיהומיםספורדייםבאוכלוסייהבעיבוד
נתוניםשלחולידלקתנגיפית,אשרבהםנשללהאבחנהשלזיהוםבאחדמנגיפיהכבד
.A-Eמתוךאלהרקב15%10%הוכחזיהוםב.HGVכלומר0.5%:ממקרידלקת
הכבדהנגיפיתבאוכלוסייה.
מניעה
איןמידעלגבייעילותחיסוןסביל,ועדייןלאפותחחיסוןפעיל.

י

27

זיהוםבנגיףהאנושי
מדכאהחיסון)(HIV
ותסמונתהכשלהחיסוניהנרכש)איידס(
נגיףהכשלהחיסוני
האנושי)(HIV
נגיפי הכשל החיסוני הנרכש האנושי
)(Human Immunodeficiency Virus - HIV

הםנגיפי.RNAקיימים2זניםשלנגיפי
הכשלהחיסוניהאנושי HIV-1:ו.HIV-2
הםמשתייכיםלתתהקבוצה"הנגיפים
האיטיים")HIV-1.(LentivirusוHIV-2הם
נגיפיםמחסליתאים)ציטופטיים(בתרבית
רקמה.הםמסוגליםלחדורלתאיםאנושיים
ע"יהתחברותלקולטן,CD4המצויבעיקר
עלקרומילימפוציטים,Tעלקרומימאקרופאגיםועלקרומיהתאשלהתאיםהדנדריטיים
)תאילנגרהאנס(.התאיםהדנטריטייםהםתאיהמטרהשלזיהום.HIV
לנגיפיהכשלהחיסונימבנהרבצלעי)איקוסהדרי(,ומעטפתומכילהבליטותרבות
) (Spikesהבנויותמהחלבונים.הנגיףמכילשניאנזימיםחיונייםלהבטחתקיומו:
האנזיםReverse Transcriptaseהמסוגללגרוםלשיעתוקגנטיהפוך.כולמר:לתרגם
אתרצףהבסיסיםשלהRNAל;DNA
האנזים    Integraseהמסוגל לשלב את הגנום הנגיפי בתוך הכרומוזום של
התאהמארח.
לאחרהתקשרותולתאהמטרהמתחוללחיבורביןהנגיףלתא,באמצעותהחלבוןשלקרום
הנגיףמחדוהקולטן CD4שלהתא.המיטעןהגנטי)(RNAשלהנגיףמתערטלונכנסלתא
המארחומרגעזהנכנסהנגיףלמעגלחייםבתוךהתאהמאכסן.בעזרתהאנזיםהנגיפי
נוצרDNAקדםנגיפיבציטופלסמהשלהתאהמארח.הואחודרלגרעיןהתאהמארח,
כדילהשתלבבתוךהגנוםהמארח.הDNAהנגיפי,בהיותוקדםנגיף)(Provirusהמשולב
בגנוםהמארח,יכוללהישארבלתיפעיל)נגיףלטנטי(Latent Virusתקופהארוכה.
בתהליכיהולדהושיעתוקנוספיםנוצרמבנהמשותףשלהגנוםהנגיפיוחלבוניהנגיף,
הקרוי"ליבתהנגיף").(Coreהליבהחודרתדרךקרוםהתאהמארח.הנגיףשבתאמתעטף
בקרוםהתא,שישמשמעטהקרוםחדששלהנגיףהפורץאלמחוץלתא.

28

ברכישתהמעטפתשלהמארחהנגיףזוכהלהציגחלבוניםאנושייםעלפנישטחו.
לתהליכי"שיפעול"התאהמארחקיימתחשיבותרבהבקידוםמעגלהחייםשלהנגיף
בתאהמארח.
כלהתהליכיםשלמעגלחייהנגיףתלוייםבמרכיביםשבתאהמארח,וכולםיכולים
להיותנדוניםלעיכובולהפרעהעלידיהתרופותהנמצאותכיוםבשימושנגדהזיהום
ב.HIV
העברהוהדבקה
HIVמועברבקיוםיחסימיןהןהומוסקסואלייםוהןהטרוסקסואליים;עלידדם
ומוצריו;מאמהותנגועותלעובריהןולתינוקותיהן,בלידהודרךהקולוסטרוםוהחלב
בהנקה.כיום,לאחרשניםשלמעקבומחקריסודיים,ניתןלהכריזבביטחהשאין
העברהשלהנגיףוהדבקהבובמגעאקראיכלשהוכגון:עקיצתיתוש,מגעבכליאוכל
ובאסלותשהיובשימושעלידיאדםנגועב.HIV
העברה ביחסי מין
צורתההדבקההנפוצהביותרשלHIVהיאבקיוםיחסימין.למרותשמחציתאירועי
ההדבקהבארה"במיוחסיםלגבריםהומוסקסואלייםהעברההטרוסקסואלית
היא דרך ההפצה השכיחה ביותר בעולם ,בעיקר בארצות מתפתחות ובקרב
המיעוטיםבארה"ב.
נגיפיהכשלהחיסוניבודדובנוזלהזרע,הןבתוךתאימערכתהחיסון)לימפוציטים
ומונוציטים(שנמצאובווהןחופשייםבנוזל.כאשרקיימתדלקתבדרכיהמין,כגון:
דלקתיותרתהאשךודלקתהשופכה,עולהריכוזהנגיףבנוזלהזרע.מצביםאלה
מאופיינים בריבוי לימפוציטים ומונוציטים נגועים בנוזל הזרע .הנגיף בודד גם
במישטחים שנלקחו מצוואר הרחם ומנוזל הלדן  )             . ( vaginal fluidח
קיים חשש גדול להדבקה ב  HIVאצל "המקבל/ת" בקיום יחסי מין אנאליים
)  . ( receptive anal intercourseהסיבות לכך קשורות ל 2גורמים            :ן
הריריתשבדופןהרקטוםשבירה,והנגיפיםהמהוליםבנוזלהזרעמוצאיםאתדרכם
לתאיםבשיכבתהריריתהמסוגליםלארחאותם,כגוןהתאיםהדנדריטיים)תאי
לנגרהנס(שלמערכתהחיסון;
יחסימיןאנאלייםמלוויםבשטיפותהרקטום,תוךהחדרתמכשיריהזלפהקשיחים,
והםעלוליםגםלהיותמאופייניםבאלימות.
שניהתהליכיםעלוליםלהיותמלוויםבפציעותזעירותשלריריתהרקטום.
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למרותשדופןהלדן) (Vaginaרבשכבתיתיותרמריריתהרקטום,ועמידהיותרבפני
פציעותבמהלךיחסיהמיןהנגיףיכוללהיותמועבראלשניבניהזוגבקיוםיחסי
מיןלדניים.בארה"ב,הסיכוילהדבקהביחסימיןלדנייםגדולפי20בהעברהמהגבר
לאישהמאשרבכיווןההפוך.הבדלזהקשורכנראהלמשךהשהותשלנוזלזרענגוע
בלדן,בצווארהרחםועלפניריריתהרחםוהחצוצרות.מאידך,הפיןוהשופכהשל
הגברחשופיםלזמןקצריותרלנוזלימערכתהמיןהנקבית.הדבקהדוכיווניתביחסי
מיןהטרוסקסואלייםמתרחשתבשכיחותיותרגבוההבתאילנדמאשרבארה"ב.יתכן
משוםש"הקבוצההנגיפית")(CladeהנפוצהבתאילנדהיאEוזוהנפוצהבארה"בהיא.B
נגיפי"קבוצת"Eמסוגליםלחדורלתאילנגרהנסהשוכניםביןשכבותהריריתשל
הלדן,צווארהרחםוהרחם,בקלותרבהיותרמנגיפיקבוצה.B
הסיכוןלהדבקהב HIVבקיוםיחסימיןגוברכאשרבדרכיהמיןקיימיםכיבים
),(Ulcerationsשהםתופעהמשניתלמחלותמיןזיהומיות.מחלותאלהכוללותזיהומים
במיקרואורגניזמיםהאופינייםלחולי: HIVטרפונמהפאלידום,המופילוסדוקריי
והרפססימפלקס.בנוסף,זיהוםבקלמידיהטראכומאטיסובחיידקהזיבהניסריה
גונוראהמתבטאיםבהתקלפויות)(Erosionsשלריריתצווארהרחם.
גבריםשאינםנימוליםנמצאיםבסיכוןיותרגבוהלהדבקהב HIVמאשרגברים
נימולים.הבדלזהקשורכנראהלשכיחותהיותרגבוההשלמחלותמיןמחוללות
כיבים) (Ulcerogenic Infectionsושלחבלותזעירות) (Microtraumaאצלבעליהעורלה.
מניחיםגםשקפליהעורלהוההפרשותהמצטברותבתוכןמהוויםסביבהידידותית
יותרלנגיפיהכשלהחיסוני.
הסיכוןלהדבקהב ,HIVבקיוםיחסימין"פומיים") (Oral Sexנמוךיותרבהשוואה
לסיכוןביחסימיןאנאליים.אףעלפיכן,גםצורתיחסימיןכזאתאיננהמהווה"מין
בטוח"למניעתהתחלואהבאיידס,בעיקרכשהיחסיםהםביןגבריםהומוסקסואליים.
הדבקתHIVביחסימיןאוראלייםהוכחהבשניהכיוונים.
שתייתאלכוהולושימושבסם"קראקקוקאין")(Crack Cocaineמגבירהאתהסיכון
להדבקהבHIVמקיוםיחסימיןבכלהדרכים.
העברה על ידי דם ומוצריו
 HIVיכוללהיותמועברעלידידםומוצריו,הןעלידיאנשיםהמשתמשיםבאותו
הציוד)מזרקיםומחטים(להזרקתסמים,והןדרךעירוישלדםושלמוצריו .בקרב
מזריקיסמיםמתרחשתההדבקהדרךהמיכשורהמזוהם.רמתהסיכוןלזיהוםעולה
בהתאם למשך ההזרקה; לתכיפות השותפות במזרק בין המשתתפים; השתתפות
ב"מסיבתעירובסמים"שבהמשתתפיםמספרמשתמשיםבאותוציודלהזרקה
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והזרקהבאזוריםשבהםתפוצתהזיהוםבHIVגבוהה,כגון:במרכזיעריםגדולות .מאז
סוףשנותה70ועדשנת)1985השנהבההוחלבסקירותחובהשלמנותהדם(,נדבקו
למעלהמ10,000בניאדםבHIVדרךעירוידםאומוצרידם7250.מהםחלובאיידס.
מעריכיםששיעוראירועיהזיהוםבHIVמעירוידםומוצריוהגיעלכדי.100%90%
המקבל יכול להידבק בנגיף בעירויים של דם מלא ,תרכיז כדוריות אדומות
),(Packed RBCטסיות,לויקוציטיםופלסמה.לעומתזאת,חיסוןנגדדלקתכבדנגיפית
 Bשמקורובפלסמה,תרכיבשלגלובוליניםלחיסוןיתר )(Hyperimmune Globulins
ותרכיבשל Rh0גלובוליןאינםמסוגליםלחוללהדבקה,הודותלתהליכיההכנה
שלהםהמלוויםבקטילתהנגיף.
חוליםרביםבמחלתההמופיליהנדבקוב HIVבעקבותעירוייםשלפלסמהטרייה
מוקפאת)(Fresh Frozen Plasmaותרכיזיםשלגורמיקרישה,אשרהיומזוהמיםבנגיפי
הכשלהחיסוני.
בארה"בוברובהמדינותהמפותחותהתגמדכיוםהסיכוןהזהלשיעוריםמזעריים,
הודותלנקיטתמיגווןיעילשלאמצעיהזהירותהןבניפויהתורמיםוהןבבדיקותהדם.
כיום,מעריכיםשהסיכוןלהידבקבנגיףהכשלהחיסונימעירוידם,לאחרנקיטת
שיטותהמיגון,הואלכלהיותר1:450,000ואפילו1:600,000תרומות.
המשמעותהמעשית,בארה"ב,היאששיעורההיארעותשלעירוימזהםב HIVמכל
עירוייהדםאומוצריו,נעהבין18ל27מקריםלשנה.
העברה מהאם לעובר וליילוד
זיהוםב HIVיכוללעבורמאםנגועהלעוברשברחמהבזמןההריון,וליילודבזמן
הלידה.זוהידרךההעברההעיקריתבארצותהמתפתחות,שבהןהיחסביןגברים
נגועיםונשיםנגועותבנגיףהכשלהחיסוניהוא.1:1בארה"במאובחניםבכלשנה
כ1600יילודיםכנגועיםבHIVשהועבראליהםמהאם.בדיקותוירולוגיותהנערכות
בעוברים)מהפלות(מצביעותעלכךשהHIVיכוללעבורלעוברכברבשלישיםהראשון
והשנישלההריון.
אףעלפיכן,רובההעברותשלהנגיףמהאםליילודמתרחשותבתקופתהזמןהקרובה
ללידה).(Perinatal periodלידהבניתוחקיסרימפחיתהאתהסיכוןלהעברתהנגיף
מהאםליילוד,אשרלאנדבקבמהלךההריון.
גורמים"אימהיים"המגביריםאתסיכוייההעברהמהאםלוולדכוללים:מחלה
מתקדמת;ספירהנמוכהשללימפוציטיםמסוג;T-CD4ריכוזגבוהשלנגיפיםבדם
)רמתוירמיהגבוהה(;חוסרבוויטמיןAוזיהוםמיהשפירוהשלייה.
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גורמיםבמהלךהלידהכוללים:מהלךלידהארוך,המאופייןבחשיפהממושכתיותר
שלהעוברלדםאם;שימושבאלקטרודותהמוחדרותלקרקפתהיילוד;חיתוךהנרתיק
)אפיזיוטומיה(וחתכיםבלדן.
טיפולבאםנגועהבHIVבתרופההאנטיווירלית,Zidovudineמתחילתהשלישהשני
שלההריוןעדתוםהלידה,בשילובעםמתןהתרופהגםליילודהורידאתהסיכון
להעברהמהאםליילודמ22%בקבוצהשלאטופלהל7%בקבוצהשטופלה.י
תיתכןגםהעברהשלנגיףהכשלהחיסונימהאםליילודבהנקה,דרךהקולוסטרום
והחלבהמזוהמים.רקבמקריםנדיריםמאודנדבקההאםבמהלךהלידהבעקבות
עירוידםמזוהםוהעבירהאתהנגיףליילודרקבהנקה.הסיכוןבהדבקהבהנקהנע
בין7%ל.22%
העברה באמצעות נוזלי גוף אחרים
איןהוכחהלהעברתהנגיףדרךהרוקבנשיקהאובצורותאחרות,כגון:חשיפתעובד
בריאותלהתזהשלרוקנגוע.אמנםניתןלבודדאתהנגיףמרוקשלחולהאיידס,אך
זהאפשרירקמחוליםבודדיםבלבדמכללהחולים.
הוכחשלחלבוןהמצויברוק,ומכונה"מעקבפרוטאזלויקוציטרי")(Secretory leukocyte
),(protease inhibitorישיכולתלעיכובפעילותושל HIV-1בתנאימעבדה).(in-vitro
נמצאועדויותלכאורהלהעברהדרךרוק,אךמניחיםשמדוברבמגעביןדםלדם,
כגון:ביןדמושלנושךהסובלמדלקתחניכייםמדממתלנינשךבריא.גםיילודחולה
)בעקבותקבלתעירוידםנגוע(היונקמאםבריאההסובלתמפציעהבפטמות,עלוללהדביק
אתאימובדרךזו.
למרות שניתן לבודד את נגיף הכשל החיסוני כמעט מכל נוזלי הגוף ,לא הוכחה
הדבקהמחשיפהלדמעות,זיעהושתן.מאידך,נמצאוהדבקותנדירותבאמצעותנוזלי
גוףשהכילודם.
איןספקשישלדאוגלמניעתמגעעםהפרשותשלחולים.

העברהתעסוקתיתשלנגיףהכשלהחיסוני
בקרבעובדיבריאותועובדימעבדה
קייםסיכוןמזערי,אךברור,שלהדבקהתעסוקתיתב HIVבקרבעובדיבריאות,
עובדימעבדהועובדיםאחרים,החשופיםבעבודתםלדגימותשלחוליםהמזוהמים
בנגיףהכשלהחיסוני,בעיקרכאשרמשתמשיםבמכשיריםחדים.מעריכיםשבין
250,000למיליוןעובדיבריאותבארה"בנדקריםבכלשנהממחטיםוממכשיריםחדים.
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מחקרים רבים הצביעו על סיכון בשיעור של  0.3%להדבקה ממחט/מכשיר חד,
המזוהמיםבנגיף.להשוואה:הסיכוןהמקביללהדבקהבנגיףדלקתכבד  Bמגיע
ל.30%20%סיכוןמוגברלזיהוםבHIVקשורלחשיפהמילעוריתלכמותגדולהשל
דםמזוהםבנגיף,כפישקורהבהחדרתמחט/מכשירחד,ישירותלמערכתהדםשל
החולההמזוהםב HIVובפציעותעמוקות.הסיכוןעולהגםכאשרהמטופלסובל
מאיידסבשלבמתקדם,בגללכמותנגיפיםרבהיותרבחולהובגללנוכחותזניHIV
אלימיםיותר.

סיכוןמוגברלזיהוםבHIV-קשורלחשיפהלדםמזוהםבנגיף,
כפישקורהבהחדרתמחט/מכשירחד,ישירותלמערכתהדםשלהחולההמזוהםבHIV-

דווח על מקרים של עובדי בריאות ,אשר נחשפו לחומר מזוהם בנגיפי הכשל
החיסוני,שחדרלגופםדרךעוראוריריתפגומים.בכלמקרה,הסיכוןמחשיפתהעור
והריריותאיננוניתןלכימותשכןההדבקהבדרךזומצומצמתמאוד)מניחיםשהסיכון
הואבשיעורשל.(0.1%הגורמיםהקשוריםלהדבקהבדרךהעוראוריריתפגומים
כולליםחשיפהלכמותגדולהמאודשלדםנגועובנוכחותפתחלחדירהבעורובריריות.
איןהדבקהדרךעורשלםובריא.
המרכזהאמריקאילבקרתזיהומים)(CDCדיווחבשנת1990עלהדבקהשל5מטופלים
בידירופאשינייםנגועב.HIVמנגנוןההדבקהאיננוברור,אךמניחיםשהיהכרוך
בפעולהרפואיתפולשניתשבוצעהבאמצעותמיכשורשהיהמזוהםבנגיף.הדרךשבה
הזדהמוהמכשיריםאיננהידועה.מחקריםאפידמיולוגייםרחביםואמינים,שבוצעו
בעקבותמקרהזה,שללולחלוטיןהדבקהשלמטופליםבHIVעלידיעובדיבריאות
הנגועיםבנגיףהכשלהחיסוני.
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טיפול תרופתי נגדנגיפי ) (Anti-Viralבחולי
הבסיסלטיפולבזיהוםבנגיףהכשלהחיסוניהנרכשהואמתןתרופותנגדהנגיפים
ממשפחתה ,Retrovirusesשאליהמשתייךה. HIVדיכויקצבההכפלהשלהנגיף
מהווהמרכיבחשובבהארכתהחיים,ובשיפוראיכותםשלחייהחולים.איןתמימות
דעיםלגביהמועדהמיטבילהתחלתהטיפולולתשלובתהתרופתיתהמיטבית.
קיימות3משפחותשלתרופות:
אנאלוגיםשלנוקלאוסידים).(Nucleoside Analoguesהתרופותמשבשותאתתהליך
השיעתוקשלה RNAהנגיפיל DNAהקדםנגיפי,אפילועדלעצירתוהמוחלטת.
ניתן לכנות את משפחת התרופות הללו בשם :מעכבות אנזים השיעתוק ההפוך
).(ReverseTranscriptase Inhibitors
מעכבישיעתוקלאנוקלאוסידיים).(NonnucleosideReverse Transcriptase Inhibitors
גםמשפחתהתרופותהזאתגורמתלעיכובאנזיםהשיעתוקההפוך.לתרופותהללויש
יכולתקשירהמצוינתלאנזיםשלה,HIV-1אךהןאינןיכולותלהתקשרלאנזיםשל
.HIV-2מתןתרופהממשפחהזו,ללאתוספתשלתרופהמהמשפחותהאחרות,גורמת
להפתחתהתנגדותמיידיתשלנגיףהכשלהחיסונילפעילותן,והואמייצראנזימים
מוטנטייםעמידיםלתרופה.
מעכביפרוטאזה).(Protease Inhibitorsהתרופותממשפחהזוסלקטיביותמאודלגבי
האנזיםהנגיפיפרוטאזהשל.HIV-1שימושבלעדיבאחתמהן,ללאשימושבתרופות
מהמשפחותהאחרות,יוצרהתנגדותמיידיתשלהנגיףהמייצרמוטנטיםעמידים.
HIV

ההיבטהתעסוקתישלהזיהוםבHIV-
זיהוםבHIVשלעובדיבריאותנחשבל"מחלתמקצוע".העובדיםהנמצאיםבסיכון
הם:עובדיבנקיםלדם;עובדייחידותדיאליזה;עובדיחדרמיוןויחידותהצלה)מד"א
וכו'(;רופאישינייםושינניות;טכנאיםרפואיים;מנתחים;עובדימעבדהועובדיחדר
מתים.למרותהחרדההרבההמלווהאתהעובדיםהאלההסיכוןלהדבקההוא
מזערי.בספרותהאמריקאיתדווח)בשנת(1997על52מקריםשל"היפוךסרולוגי"
בעובדיבריאות,שהוכחכינגרםבשלעיסוקם.אצל45מהםהחשיפההיתהמילעורית;
החשיפהשל5מהםהיתהקשורהלהתזהעלריריתפגומה;במקרהאחדהחשיפה
היתהבוזמניתמילעוריתוהתזהעלרירית;באחדמהמקריםשיטתההדבקהלא
פוענחה.ב47מקריםהגורםהמעבירהיהדם:במקרהאחדנוזלפלוירלידמי;באחד
נוזללאמוגדר;ב3מקריםתרכיזשלמאגרנגיפים.מעברלכך111,עובדיבריאות
נוספיםזוהוכחולי,HIVמבלישניתןהיהלהוכיחהדבקהלאתעסוקתית.ממחקרים
רביםעולהשהסיכוןלהדבקהמדקירהשלמחטחלולהמזוהמתב HIVהוא.0.3%
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בסקרשלדגימותנסיובמקרב3420מנתחיםאורטופדים,נמצאש73%מהםבאו
מאזוריםהמאופייניםבשכיחותגבוההשלמנותחיםחולי.HIVבאףאחדמהמנתחים
לאנמצא"היפוךסרולוגי"39%.מהמנתחיםדיווחועלחשיפהמילעוריתלדםהמנותח.
מכאןניתןללמודשסיכוןההדבקהממחטלאחלולה)מחטתפירה(נגועהב HIV
אםבכללקייםנמוךמהסיכוןלהדבקהממחטחלולההמשמשתלדגימתדםולעירויים.
רובהמקריםשלהיפוךסרולוגיבעובדיבריאותקשורלאירועידקירהממחטחלולה,
ובעיקרבמהלךהניסיוןלהחזירהלנדנה,לאחרהשימושבה.
ישנםחילוקידעותבנוגעלגישההמעשית,המיטבית,למניעתהדבקהבעובדיבריאות
לאחרחשיפה.איןספקלגביכמהעקרונותטיפוליים:ישלחטאמידאתאזורהחדירה
בתכשיראנטיספטיולהתחילבטיפולתרופתיסגולי,אנטי.HIVהדעותחלוקותלגבי
התשלובתהמועדפת.טיפולב Zidovudineבעובדיבריאותהביאלירידהשל79%
בסיכוןלהדבקהבעקבותדקירהממחטמזוהמתב.HIVרשויותהבריאותבארה"ב
ממליצותכיוםעלהגשתטיפולמניעתי,שלאחרחשיפה,הכוללשילובשלהתרופות:
) .Zidovudine (AZT) + Laminuvide (3TC; Epivir) + Indivanir (Crixivanתופעותהלוואי
בתשלובתזוהןמשמעותיותמאוד.הטיפולחייבלהתחילסמוךככלהאפשרלאירוע
החשיפה.גםאםהטיפוללאימנעאתההדבקההואיתבטאבדחייתההופעה
הראשוניתשלהווירמיהושיפורמשמעותיבפרוגנוזה.
עובדיבריאותיכוליםלמזער,באופןמשמעותי,אתרמתהסיכוןלזיהוםתעסוקתי
ב HIVאםיקפידולשמורעלההוראותשפרסםהמרכזהאמריקאילבקרתמחלות
) (CDCבשנת  .1991ההוראות כוללות ,בין השאר :הקפדה על הוראות הבטיחות
הכלליות;הימנעותמטיפולבחולהHIVכאשרעובדהבריאותלוקהבנגעעורימפריש
או בדלקת עורית מפרישה וכן ,חיטוי ועיקור של מיכשור פולשני לשימוש חוזר.
הסיכוישמטופליודבקב HIVממטפלנגועבעתטיפולבפעולותפולשניותבמכשיר
חד הוא אחד למיליון .להשוואה :הסיכון למוות מהרדמה כללית הוא .1:100
שיטת ההגנה למטופלים זהה לשיטת מיגונם של עובדי הבריאות         .ע

הסיבההשכיחהלהידבקותבאיידס
ובנגיףצהבת(HBV)B
היאשימושמשותףבמזרקים
ודקירותבבתיחולים
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חיסונים
עד היום ,למרות קיומו של מחקר נמרץ ונרחב מאוד ,טרם נמצא חיסון למניעת
התפשטותהזיהוםבנגיףהכשלהחיסוני.קיימיםקשייםאובייקטיביים,אשרבעטיים
החוקריםלאמצאואתהמתכוןלפריצתהדרך:רמתההשתנותהגנטיתהגבוהה
)מוטציות(שלהנגיף;יכולתהנגיףלעבורכנגיףחופשיוגםבתוךתאיםוהצורך
בפיתוחחיסוןשלהריריות).(Mucosal immunityהתקווהלסייםאתהמחקרבתחום
זהבהצלחהמתבססתעלשתיעובדות:
בחלקמהנדבקיםקייםמצבממושךשלאיהתקדמותשלתסמונתהכשלהחיסוני
)תקופתחביוןארוכה(;
קיימיםפרטיםבאוכלוסייהשאינםנדבקיםלמרותשהםנחשפיםפעמיםרבות
ל;HIVיתכןש2המימצאיםהללומצביעיםעלהתפתחותמרכיביםחיסונייםסגוליים
נגדהדבקהב.HIV
גםמחקריםבבעליחייםמתחיליםלהניבתוצאותמעודדות.למרותזאת,השיטה
היחידהלאיהדבקהתלויהכיוםרקבמניעה.
מניעתהדבקה
המרכיביםהעיקרייםבמניעההם:חינוך,ייעוץושינוידפוסיההתנהגות.מאמצי
המניעההללוחיונייםבעיקרבקבוצותהאוכלוסייההנמצאותבסיכוןגבוה,כולל:
מזריקיסמים;זונות;אנשיםשהתנהגותםהמיניתבלתיזהירהכמו:ריבוישותפים
ליחסימין;קיוםיחסיםהמלוויםבאלימותוכדומה;ולהבדילעובדיבריאות,ובעיקר
אלההנחשפיםלחולי.HIV
מניעתהדבקהמעירוידםומוצריו
דרךההדבקההזאתהפכהלזניחהמאזהוחלבבדיקתהדגימותובניפויהתורמים
בשיטת,HIV-ELISAבזיהויp24וכןבשימושבעירויידםעצמיים)כאשרהטכניקה
אפשרית לביצוע מבחינה לוגיסטית( .בנוסף ,נעלמה ההדבקה על ידי מוצרי דם
המטופליםבחימום.
מניעתהדבקהבהנקה
ישלמנועלחלוטיןמנשיםנושאות HIVאתהנקהבחלב.הגישהכמעטבלתיניתנת
ליישוםבארצותנחשלותמפאתהבורותובגללהיעדרתחליפיםלחלבאם.
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זיהומיםאחרים
שחפת
שחפתנגרמתעלידיחיידקמקבוצת.Mycobacterium tuberculosis
ההעברהמתרחשת,בדרךכלל,בהפצה
דרךהאווירשלטיפותמזוהמותהנוצרות
עלידיהאדםהחולהבשחפתהריאות.
המחלהפוגעתבדרךכללבריאות.
ב1/3מהחוליםהיאפוגעתגםבאברים
אחרים .שחפתמוגדרתכשחפתהריאות
ושחפתחוץריאתית). (Extrapulmonary
לפניפרוץמגיפתהHIV-סבלו80%מחולי
השחפתרקמהחוליבריאות.אךכיום,
כ2/3מחוליהאיידס,הסובליםמשחפת,
מפתחיםגםשחפתריאתיתוגםשחפת
חוץריאתית,אושהםסובליםרקמשחפתחוץריאתית.טיפולהולםבשחפתהנגרמת
מחיידקיםהרגישיםלאנטיביוטיקה,מצליח,ברובהמכריעשלהמקרים,לרפאאת
החולהלחלוטין.ללאטיפולהמחלהגורמתלמוותתוך5שניםבמחציתמהחולים.
גורםהמחלה
ביןהזניםהפתוגנייםשלמשפחתהמיקובקטריותכלולים:
מיקרובקטריוםטוברקולוזיסהמחוללהנפוץוהחשובביותרשלמחלתהשחפת;
מיקרובקטריוםבוביס)(M. bovisגרםבעברלשחפתבעקבותשתייתחלבלאמפוסטר.
הואמהווהעדייןגורםלמחלהבארצותנחשלות;
מיקרובקטריום אפריקנום  )  (M. africanumנפוץ באזורים מצומצמים במערב
אפריקהובמרכזה;
למשפחהזושייכיםגםמחוללהצרעת)(M. lepraeוגםמיקובקטריותפתוגניותשאינן
מפתחותטוברקולים).(Nontuberculous mycobacteriaאלהמכונותבשמותנרדפים,
להדגישאתהיותןמיקובקטריותאטיפיות):(Atypical mycobacteria
מיקובקטריותשאינןטוברקולוטיות); (Mycobacteria Other Than Tuberculosis - MOTT
מיקובקטריותלאטוברקולוטיות) (Non Tuberculous Mycobacteria - NTMזהו
המינוחהיותרנפוץ,שגםאנחנובחרנולהשתמשבוכאן.
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מיקובקטריוםטוברקולוזיסהואחיידקזעיר,דמוימקל,אירובי,שאיננויוצרנבגים
).(Sporesהמיקובקטריותאינןנצבעותבקלות,ולכן,בצביעתגרהם)(Gram`s staining
שגרתית,הןאינןנראותבמיקרוסקופ.אולם,לאחרצביעהייחודיתלאניתןלהסיר
מהןאתהצבע,כפישמקובל,בשטיפתאלכוהול.מכאןהכינוישלהן:חיידקיםעמידי
חומצה).(Acid Fast Bacili - AFB
מבנהקרוםהתאשלהמיקובקטריותכולל,בנוסףלשומנים,גםאראבינוגלקטם
)(Arabinogalactamופפטידוגליקן ),(Peptidoglycanהמקניםלקרוםחדירותנמוכהמאוד
המתבטאת,ביןהשאר,בעמידותלרובהתרופותהאנטיביוטיות.מרכיביםנוספים
בקרום משפרים את יכולת האלימות  ) (Virulenceשל החיידק בגרימת תהליכים
ציטוקינייםובהגברתיכולתההישרדותשלובתוךמאקרופאגים.
מביןהחלבוניםשלמיקרובקטריוםטוברקולוזיסמצוייםכאלהשמהםמכיניםאת
התמציתלבדיקתהתגובההעוריתלשחפת(Purified Protein Derivative)PPDתערובת
שאיננהסגוליתלזןמסוים.
העברה
העברהשלמיקובקטריוםטוברקולוזיסמחולהבשחפתהריאותלבניאדםמתרחשת,
בדרךכלל,במגעבאמצעותטיפותהניתזותבאווירבמהלךשיעול,עיטושודיבור.
הטיפות זעירות ומתייבשות במהירות; הטיפות הקטנות יותר  בקוטר 105
מיקרוניםיכולותלרחףבאווירמספרשעות,ולחדורלבסוףלדרכיהנשימהשלמי
ששההבמקום.
רובטיפותהכיחהמזוהמות,החודרות
למערכת הנשימה ,נפלטות ממנה
באמצעותפעולתהריסיםשלרירית
דרכיהנשימה.רק10%מהטיפות
תגענהלנאדיותהריאה.בנאדיות,
החיידקיםייבלעוע"ימאקרופאגים
משופעלים.הפעילותקוטלתהחיידקים
)  ( Bactericidalשל המאקרופאגים
מחד ,ורמת האלימות ) (Virulence
הדבקהבשחפת
של החיידקים מאידך ,ישפיעו על
)השמאליגורםלהדבקהשלהימני(
כיווןההתפתחותשלהמחלה.
בעברהיתההדבקהבשחפתגםבשתייתחלבבלתימפוסטר,מזוהםבמיקרובקטריום
בוביס.צורותהעברהנוספות,דרךהעורודרךהשלייה,לדוגמה,נדירותמאודואין
להןחשיבותאפידמיולוגית.
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הגורמיםהמשפיעיםעלההדבקהבשחפתכוללים:מפגשעםחולה;מידתהאינטימיות
ומשךזמןהמגעעימו,חומרתהמחלהוהסביבהשבהמועברהמחולל.הגורםהמשפיע
החשובביותרהואכמותהמחוללבכיח:אםניתןלראותבכיחשלהחולה,במיקרוסקופ,
חיידקיםיציביחומצהבכמותשלכ10,000חיידקיםבמיליליטרהסיכוןלהדבקה
הואהגבוהביותר,ומעידעלשחפתריאות"מחילתית").(Cavitaryכאשרבכיחשל
חולההשחפתלאנראיםבמיקרוסקופחיידקיםיציביחומצה,אךבתרביתמהכיח
צמחו חיידקי שחפת  סיכון ההדבקה נמוך בהרבה; חולים הסובלים משחפת
חוץריאתית ,שהכיח שלהם חופשי מחיידקים יציבי חומצה  אינם מדביקים.
צפיפותאנשיםבחללשאיננומאווררכיאותמגביריםבצורהקריטיתאתרמתהסיכון
להדבקה.קייםפערבזמן,ביןמועדההדבקהשלאדםבריאלביןהמועדבומאובחן
האדםהמעביראתהחיידקיםכחולהשחפת.האיחורבאבחנהמסביר,ביןהשאר,את
הסיבותלהתפרצותמגיפות.
המעברמהדבקהלמחלה
הסיכוןלפתחשחפתלאחרהדבקהבמיקובקטריוםטוברקולוזיסתלוי,בעיקר,בגורמים
פנימייםאצל"המארח"רגישותולחלותותיפקודהשלמערכתהחיסוןהתאיתשלו.
המחלה הקלינית ,המתרחשת מיד לאחר ההדבקה ,מכונה "שחפת ראשונית"
)(Primary Tuberculosisוהיאשכיחהבילדיםמתחתלגיל4שנים.למרותששחפתראשונית
היא,לרוב,מחלהקשהומפושטת)דוחנית(היאאיננהמידבקת.
כאשרהזיהוםנרכשבגילמאוחריותרקייםסיכויסבירשמערכתהחיסוןשלהמארח
תכילאתחיידקיהשחפתבתוךתאיה,בצורהשל"חיידקיםרדומים".אצלרובהנחשפים
איןהתפתחותשלמחלהקליניתחריפה)ראשונית(.אצלאלהשבהםמתפתחתמחלה
גלויה,קלינית)ראשונית(האירועמתרחשבמהלךהשנההראשונהלאחרההדבקה.
חיידקישחפתרדומיםעלוליםלשרודשניםרבותלפנישהםמתעורריםוגורמיםלשחפת
שניונית),(Secondary Tuberculosisשהיאמחלהמידבקת.מניחיםשכ10%מהנדבקים
בהיפתחושחפתפעילה.זיהוםחוזר),(Reinfectionבאדםשזוהםלפניכןבחיידקי
השחפת,עלוללזרזאתהתפתחותהמחלההקלינית.תופעהזואופייניתבאזורים
שבהםשיעוריהתפוצהשלשחפתגבוהים.מעקבאפידמיולוגי,בעזרתבדיקותמעבדתיות
מיקרוביולוגיותגנטיותמתוחכמות,הצביעעלמימצאמדאיג:כ1/3מחוליהשחפת
הפעילה,במרכזיהעריםהגדולותבארה"ב,קשוריםלהדבקהשאירעהזהמקרוב
)  ( Recent Infectionולא לשיפעול  )  ( Reactivationשל זיהום רדום           .ע
הגילמהווהגורםסיכוןמכריע)דומיננטי(להתפתחותמחלהבעקבותהדבקה.שיעור
ההיארעותשלהשחפתביןאלהשהודבקוגבוהיותרבקרבגילאיסוףתקופת
ההתבגרותובוגריםצעירים;
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שיעורההיארעותבנשיםמגיעלשיאבגילאים3525שנים.בקבוצתגילזושיעור
ההיארעותבנשיםגבוהיותרמזהשבגברים;
בגיליםהיותרמתקדמיםהמגמהמתהפכת.הסיכוןעלוללעלותאצלקשישים,קרוב
לוודאיכתופעהמישניתלירידהבכושרהחיסוןשלהם.
מחלותמסוימותמעלותאתרמתהסיכוןלפתחשחפתפעילה:
גורםהסיכוןהתקיףביותרבקרבהנדבקיםבחיידקיהשחפתהואזיהוםמקביל
)(Coinfectionבנגיףהכשלהחיסוני
),(HIVבשלדיכוייכולתהתגובה
החיסוניתשלהנפגע.במחקר
בחולי   , HIVנמצא שהסיכון
למעבר מהדבקה בחיידקי
שחפת למחלה ,אצל חולים
בעלי תגובה חיובית לתבחין
,PPDנעבין12.32.6מקרים
ל 100שנותמחלתאדם,
בהתאםלספירתהלימפוציטים
מסוגT-CD4בנסיוב.
מצביםאחריםהמגביריםאת
הסיכון לפתח שחפת פעילה
אצלמישנדבקוהם:סיליקוזיס
)מחלהתעסוקתיתהמתבטאת
מראהאופיינישלריאותחולהשחפת
בפיברוזיס,בשלהצטברותגבישי
סיליקה בריאות(; לימפומה,
לויקמיהומחלותממאירותאחרות;המופיליה;איספיקתכליותוהמודיאליזה;סוכרת
התלויהבאינסולין;טיפולמדכאחיסון)אימונוסופרסיבי(;מצביםהקשוריםלתתתזונה
)כגוןכריתהשלהקיבהוניתוחיקיצורמעיים(.
מעברלכלאלה,הנוכחותשלנגעצלקתימשחפתשנרפאה,מהווהגורםסיכוןעיקרי
להתפרצותמחלהפעילה.ידועכיבחלקמהנגעיםהללושורדיםחיידקישחפתרדומים.
ע
מניעה
שיטתהמניעההיותריעילהמושתתתעלאבחנהמוקדמתשלפרטיםבאוכלוסייה
אשרלקובזיהום,ומתןטיפולהולםעדלהחלמתם.אמצעיםנוספיםכולליםחיסון
בBCGוטיפולתרופתימונע.
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חיסוןבBCG-

החיסון,המכונהבראשיהתיבותBCGמקורובצרפתית,והואמצייןאתהחיידקדמוי
המקל)(Bacilleעלשםהמדעניםקלמה)(Calmetteוגוורין).(Guerinהחיידקהמשמש
לחיסוןהואחיידקמוחלש)מעוכב(מזןמיקובקטריוםבוביס) (M.bovisשניתןלבני
אדםכברבשנת.1912ברחביהעולםקיימיםתרכיביםרביםהנבדליםמעטזהמזה
ברמתהיעילות,למרותשכולםמופקיםמאותוהזן.ע
חיסון BCGהואחיסוןבטוחוסיבוכיםממנונדיריםמאוד.לאחרכ32שבועות
מופיעהתגובה,המסתיימתכעבור3חודשיםבהצטלקות.הסיבוכיםכוללים:התכייבות
באזורההזרקהעםהגדלתקישריותלימפהאזוריות)ב10%1%מהמתחסנים(;אדם
אחדלמיליוןמהמתחסניםיפתחדלקתחיידקיתשלהעצם)אוסטאומיאליטיס(;בין
אדםאחדל10מתחסניםמתוך10מיליוןמתחסניםיפתחוזיהום BCGמפושט
וימותוממנו.בניתוחמקריהמוותהאלהמתגלה,בדרךכלל,שהאדםאשרקיבלאת
התרכיבהיהמדוכאחיסון,כתוצאהמזיהוםב.HIVחיסוןBCGמעוררתגובהחיובית
לתבחין   . PPDדרגת התגובה ל  PPDאיננה מלמדת על רמת החיסוניות לשחפת.
מתןחיסון BCGמומלץלתינוקותבארצותשבהןהשחפתנפוצה.הרשויותבארה"ב
מעולםלאהמליצועלחיסוןהציבורהרחב,לנוכחשכיחותההנמוכהשלהשחפת
בארה"בובגיןהספקותלגבייעילותושלהחיסון.מאידך,חיסוןBCGלתינוקותהומלץ
ב2מצבים:
תינוקותשתבחיןה PPDשלהםהיהשלילי,והםנמצאיםבסיכוןגבוהלהדבקה
בשלמגעאינטימיוממושךעםחולהשחפתמסוגעמידלתרופותרבות
 ),(Multiple Drugs Resistant - MDR - tuberculosisובתנאישלאניתןלהעניקלתינוקות
טיפולמניעתיבאיזוניאזיד;
תינוקותוילדיםבקבוצותאוכלוסייהשבהןשיעורההיארעותלשחפתממיקובקטריום
טוברקולוזיסעולהעל1%לשנה.
טיפולתרופתימונע
מרכיבעיקריבבקרתהשחפתכוללמתןאיזוניאזידלפרטיםהסובליםמשחפתרדומה,
ונמצאים בסיכון גבוה להתפתחות מחלה פעילה .התערבות כזאת מבוססת על
תוצאותיהםשלמחקריםנרחביםרבים,שהוכיחוכימתןאיזוניאזידבמשך126
חודשיםהורידאתרמתהסיכוןלשחפתפעילה,ביןאנשיםשנדבקו,בשיעורשל.90%
נראהשכאשרלאמתרחשזיהוםחוזר)(Reinfectionההגנהנמשכתלכלאורךהחיים.
מחקריםאחדיםהראושמתןאיזוניאזידלמניעתשחפתגםהורידאתשיעוריהשחפת
בקרבחולי .HIVהמועמדיםלטיפולבאיזוניאזידמזוהיםעלפיתגובתםלתבחיןPPD
עלשם)Mantouxמנטו(.ע
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פיקוח למניעת שחפת בקרב עובדי בריאות ועובדי מעבדות         חי
צוותיהעובדיםהמטפליםבחולים,בבתיחוליםובמוסדותרפואייםוסיעודיים
שבהםעלוליםלהיותמאושפזיםחולישחפתנמצאיםבסיכוןגבוהפי32מהסיכון
לכללהאוכלוסייהלהידבקבשחפת;עובדימעבדותנמצאיםבסיכוןגבוהפי3מאנשים
שאינםנחשפיםלזיהום.
האמצעים המומלצים לצמצום הסיכון להדבקה של הצוות הרפואי ,במדינות
שבהןשכיחותששיעורההימצאות) (Prevalenceשלהשחפתנמוך)כגון:בארה"בוגם
בישראל(כוללים:
בידודנשימתישלהחוליםבשחפת,עדלהיעלמותהחיידקיםיציביהחומצהבכיח;
אשפוזהחוליםהמבודדיםהללובחדריםמאוורריםהיטב;
שימושבקרינהעלסגולהבאזוריםשבהםקייםסיכוןגבוהלהעברתהמחלה;
ביצועבדיקתסיקורתקופתיתבאמצעותמבחן PPDשלהאוכלוסייהשבסיכון.
תכיפותהבדיקותהמומלצת:באופןכלליאחתלשנתיים;לאחרכלאירועשלחשד
להדבקהניתןלבצעבדיקת'מנטו'נוספתלצוותשנחשףלסיכוןההדבקה.
יש המסתפקים בסיקור אחת לשנתיים של הצוות הרפואי בלבד         .י
כאשרמתחולל"היפוך"בעובדוהואמוגדרכ"מגיב"ישלהפנותאותולצילוםחזה
ומומלץלטפלבובאיזוניאזיד.
ככלל,הטיפולבאיזוניאזידמומלץלצוותהרפואיולעובדיהמעבדהבמצביםהבאים:
אםישהוכחהלהדבקהזהמקרוב;
בעקבות"היפוך"במהלךהשנתייםהאחרונות;
לעובדיםהנמצאיםבמגעקרובעםחוליםבשחפת"פתוחה";
אםהתגלהבצילוםחזהמימצאאשרעלוללהתאיםלשחפתקליניתבעבר)ולאניתן
בעברטיפולאנטישחפתיספציפי(;
לעובדיםבגילאיםשמתחתל35שנה;
קייםקושיבשכנועעובדיםלעבורבדיקתתבחיןוישצורךלשכנעעובדשנחשף,ללא
ספק,לשחפתלקבלטיפולמונעבתכשיראנטישחפתי.
ידיעהלכלהדעותמונעתפחדוהיאחיוניתלשיתוףפעולהשלהעובדיםוהצוות
הרפואי הספקן )הסקפטי( במאמצים לשמור על בריאותם ,על בריאות החולים
שבטיפולםועלכללהאוכלוסייה.
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מחלותזיהומיותאחרותהמסכנותאתעובדיהבריאותוהמעבדות
עובדיםבמוסדותבריאותובמעבדותעלוליםלהידבקבמחלותזיהומיותנוספות,אולם
הןנדירותבהרבהמהמחלותשבהןעסקנו.המחלותהנוספותהן:אדמת);(Rubella
חצבת);(Measlesכלבת);(Rabiesשיתוקילדים);(Poliomyelitisאבעבועות);(Smallpox
צפדת);(Tetanusדלקתחיידקיתשלקרוםהמוחמחשיפהלחיידקנייסריהמנינגיטידיס
);(Neisseria meningitidisמחלהנגיפיתהקשורהלחשיפהלנגיפיםמחוללידימוםנגיף
אבולה)(Ebola virusונגיףמרבורג).(Marburg Virusבנוסף,עובדיםמסוימיםבמוסדות
בריאותובמעבדותמסוימיםעלוליםלהידבקבמחלותזואונוטיות)(Zoonosesהמועברות
מבעליחיים.
לנוכחהסיכוןלהדבקהשלעובריםבנגיפיםהעלוליםלגרוםלמומיםמולדיםיש
להתייחסבמוסדותרפואייםבמיוחדלעובדותשהןבגילהפוריות.חייביםלחסןאת
הנשיםהללובעיקרכנגדאדמת.מומלץלהפנותאותןלייעוץלקראתהריון,לאיתור
זיהוםנגיפימחוללמומיםעובריים.

התחיקהבישראל
בתחוםמחלותהמקצועותאונותעבודה
המסגרתהבסיסיתלשמירהעלבריאותהעובדבישראלהם2חוקייסוד:
חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד 1954ופקודת הבטיחות בעבודה,
תש"ל.1970
מידעלקוראהמעוניןלדעתעלזכויותיוכעובד,ועלחובותיושלמעבידוכלפיולשמירת
בריאותו,נמצאבספריושלד"רליאוןיהודהנעים"פיקוחעלבריאותהעובד
השמירהעלבריאותהעובד",בהוצאתהמוסדלבטיחותולגיהות.
עלפיחוקהביטוחהלאומיעובדמוגדרכמישלקהב"מחלתמקצוע"וזכאילתגמולים
בגינהאםמחלתומוכרתככזאתעלידיהמוסדלביטוחלאומי.
הטבלההבאהכוללתמספרמחלותזיהומיותבקרבעובדיבריאותועובדימעבדות,
הנוגעותלענייננו,מתוך "תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח מפני פגיעה בעבודה(
)תיקון( ,ה'תשמ"ו"1985חלקב':
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שםהמחלה

העובדותותהליכיהייצור

מחלההנגרמתעלידימיקרואורגניזם

עבודההכרוכהבמגעעםבעליחיים,פגריהם
והפרשותיהם;וכןבמעבדותומכוניםבהםבאיםבמגע
עםמחולליהמחלה

ומועברתלאדםמכלמקורשאינואדם

שיתוקילדים

צפדת)טטנוס(

דלקתכבדנגיפיתמסוג,Bאו
non-A ,non-B

עובדיםהמטפליםבחולישיתוקילדיםבשלבהחריף,
אובהפרשותיהםשלחוליםכאמור;וכןעובדימעבדות
אומכוניםהבאיםבמגעעםמחוללהמחלה
עובדיםבחקלאות,גננות,טיפולבבעליחיים;אועובדי
מכונים/מעבדותהבאיםבמגעעםמחוללהמחלה
עובדיםבבתיחוליםאובמרפאותהבאיםבמגעפיזי
עםחולים;וכןעובדיםהבאיםבמגעעםהפרשותיהם
שלחולים

כמו כן ,חלה חובה לדווח למפקח עבודה אזורי במשרד התמ"ת על מחלות מקצוע
אלו על מנת שיוכל לפתוח בחקירה שמטרתה למנע בעתיד הדבקות נוספות.

תפקידהמרפאההתעסוקתיתבמניעתמחלות
זיהומיותבצוותהעובדיםבביתהחולים
מרפאהתעסוקתיתעפ"יהגדרתתפקידהפועלתכדילמנועאתהופעתןשלמחלות
מקצועבקרבהעובדים.
מבחיניםב3רמותשלמניעה:
מניעה ראשונית:כשמהכןהיאהורדתשיעוריההיארעותשלהמחלותהתעסוקתיות;
מניעה שניונית:עוסקתבמיזעורחומרתהמחלהלאחרשהופיעה.אבחוןמוקדם,ללא
ספק,הואאבןהיסודשלההצלחהבצמצוםשכיחותתופעותהלוואיובהעלאתההצלחה
שלהטיפולהספציפי;
מניעה שלישונית:עוסקתבכלמהשנוגעלשיקוםהחולההגדרתכושרהעבודהשלו
והבטחתחזרתולמעגלהעבודה.יישוםהעקרונותהאלהבקרבעובדיבריאותומעבדות,
בכל מה שנוגע למחלות זיהומיות תעסוקתיות ,כולל פעילויות רבות         .י
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לצערנוהרב,איןבישראלהכוונהמובניתומחייבת)מעוגנתבחוק(כגון:תקנותמטעם
היחידהלארגוןהפיקוחעלהעבודהבמשרדהתמ"ת,לדוגמה,להדרכתהמרפאות
התעסוקתיותלגביהיקףהבדיקותשישלערוךלעובדהמועמדלעבודהבמערכות
הבריאותהשונות.כ
המחברממליץעלההנחיותהמפורטותלהלן.מובןמאליושההמלצותאינןמהוות
תחליףלתקנותרשמיות.ההמלצותהמובאותכאןמושתתותעלמספרמקורות:י
הנחיותשונותמגופיםרשמיים,כולל:
המרכזלבקרתמחלות),(Center for Disease Control - CDCארה"ב;
המרכזלבקרתמחלותבישראל)(Israel CDC, ICDC
משרדהבריאותולשכותהבריאותהאזוריותונציבותשירותהמדינה)נש"מ(
הוראותהתקשי"ר;
תקנותהנגזרותמפקודתהבטיחותבעבודה,מחוקארגוןהפיקוחעלהעבודהומחוק
הביטוחהלאומי.

פעילויותהמרפאההתעסוקתיתבמניעתזיהומים
בעובדימערכתהבריאות:
 .1בדיקות קבלה לעבודה:
א.ניפויעובדיםלאמתאימיםבזמןהקבלהלעבודה,כדילמנועחשיפהשלעובדים
בסיכוןגבוה,למחלהאשרעלולהלפגועבהם;
ב.סינוןעובדים,לצורךהגנהעלבריאותהמטופלים.לדוגמה:עובדשהואנשא
מידבקשלצהבתנגיפיתמסוג , Bלאיעבודביחידותשבהןקיימתחשיפה
קבועהלדםולמוצריו)כגון:מכונידיאליזה(.
כדילהשיגאתהיעדיםהללומומלץלערוךלעובדיםסידרתבדיקות,שבאמצעותן
יושגהמידעהנחוץלהגנהעלבריאותהעובדוהבטחתבריאותושלהמטופל:
ע
 .1ראיוןמחייב)רישוםבטופסמובנהוהחתמתהעובדעלנכונותהמידעושלמותו(;
 .2בדיקהגופניתמחייבת)רישוםבטופסמובנה(;
 .3בדיקותרפואיות:
בדיקותמעבדה:
ספירתדם
חלבונידם,תפקודיכבדוכליות
בדיקותסרולוגיות:
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 לזיהוינשאיםשלנגיפידלקתכבדמסוגBו;C
 לזיהוימצבושלעובדלאחרדלקתכבדנגיפיתמסוג,Aלעובדיםהמועמדים
לעסוקבעבודותהכרוכותבסיכוןלהידבקב HAVואמוריםלקבלחיסון
כנגדו)עובדיתחזוקהבתחוםהשפכים,לדוגמה(,אולעובדיםהמיועדים
למחלקותהמזון;בדיקתHIVלמועמדיםמסוימיםלעבודה,רקלאחרקבלת
הסכמהביודעיןומרצוןלביצועה;
תבחין טוברקולין )בדיקת 'מנטו'(  למועמדים העלולים להידבק בשחפת;
צילוםחזהלמועמדיםהעלוליםלהידבקבשחפת.
 .2חיסון עובדים בקבלה לעבודה:
חיסוןלמניעתדלקתכבדנגיפיתBלכלהעובדיםאשרעלוליםלהיותחשופים
לדםולהפרשותשלמטופלים;
חיסון למניעת דלקת כבד נגיפית    Aרק לעובדים בסיכון לדלקת הזאת;
חיסוןנגדאדמתלנשיםבגילהפוריות;
חיסונים אחרים לפי המלצות מטעם הרופאים הראשיים בלשכות הבריאות
המחוזיות.
בדיקות סרולוגיות ,לקביעת יעילות מתן החיסונים למניעת דלקות הכבד
הנגיפיותכדילזהותכישלוןולצורךהחלטהעלחיסוןחוזר.
 .3בדיקות מעקב תקופתיות שיגרתיות )פעם בשנה/שנתיים(:
תבחיןטוברקולין)מבחן'מנטו'(לעובדיםאשרעלוליםלהידבקבשחפת.
ע
 .4חיסון שגרתי של עובדים:
חיסוןלמניעתשפעתלעובדיםבסיכון.
 .5בדיקות וטיפול בחשיפות למחלות זיהומיות במהלך העבודה  שחפת:
בדיקת 'מנטו' חוזרת לאחר חשיפת עובד/ים לחולה בשחפת "פתוחה" 
לאיתור"היפוך".
לעובדשתגובתהטוברקוליןהוגדרהאצלוכ"היפוך"
ראיוןובדיקתרופא;
בדיקתצילוםחזה;
טיפולבאיזוניאזידומעקבאחרתפקודיהכבדאצלעובדיםהזקוקים
לתרופהזאת.
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 .6טיפול בזיהומים המועברים בדם )           : ( B l o o d b o r n e i n f e c t i o n sי
באירועשלחשיפהלדםשלחולהמדקירה,מחתך,אומחשיפהלהתזהשלהפרשות
מחולהמתעוררחשדלהדבקהבנגיפידלקתהכבדמסוגBו,Cובנגיףהכשלהחיסוני
האנושי .HIV
סיכוייההצלחהבמניעתזיהוםהעובדב HIVתלוייםבמהירותהטיפולבתכשירים
האנטיווירליים.לפיכך,ישצורךלכונןמנגנוןיעילבמיוחד,לטיפולבעובדיםשישחשד
כינדבקו.
מומלץלהתחילבטיפולהתרופתיהספציפיתוךשעתייםמרגעהחשיפה.לכן,מוצע
שנושאהחשיפהבכוחלנגיפיםהללויהיהבטיפולושלגוףאחד,אשרירכזאתכל
הפעילויותהקשורותלנטרולהסיכוןבתחום.המרפאההתעסוקתיתשלביתהחולים
)"מרפאתפרסונל"(מתאימהלשמשכבסיסלפעילותהזאת.
עקריהפעולההם:
הדרכתהעובדיםבאופןשגרתיותכוף;
פרסוםההנחיותלטיפולבחשיפהלדםולהפרשותברחביביתהחולים;ר
יישוםההנחיותלטיפולבאירועיחשיפהלדםולהפרשות:
הפנייהמיידיתלחדרמיון;
בדיקת"המקור")החולההמדביקבכוח(להיותונשאשלהנגיפיםהללו;ע
במקרהשהמקורמזוהםבHIVמתןטיפולמיידיבתרופותהספציפיותלעובד
שנחשף;
במקרהשהמקוראיננומזוהםב HIVשחרורהעובדמחדרהמיוןוהפנייתו
למרפאההתעסוקתיתשלביתהחולים)"מרפאתפרסונל"(,להשגת2מטרות:
 בדיקהסרולוגיתלזיהויצורךבמתןחיסוןנגדדלקתכבדנגיפיתמסוג;B
 מתןחיסוןנגדHBVומעקבאחרהעובד.אםהוכחההדבקה,אוכאשרתוצאות
הבדיקותהסרולוגיותשנערכובעובדשחוסןמצביעותעלכישלוןהחיסון
הפנייתהעובדלטיפולבמרפאהלמחלותכבד.
בדיקותסרולוגיותלזיהויהדבקהבנגיףדלקתכבדמסוג;(HCV)Cלזיהוינדרשות
בדיקותמעקבחוזרות.מומלץלהמשיךולעקובאחרהעובדבמשךמספרשנים;אם
הוכחההדבקהתעסוקתיתבHCVהפנייתהעובדלטיפולבמרפאהלמחלותכבד.
מומלץלבצערישוםממוחשבשלפעילויותהמרפאההתעסוקתית.ניתוחהנתונים
המצטברים יצביע על המגמות ויעזור בקבלת החלטות על סדר קדימויות ועל
מדיניותהטיפול.
ע
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פעילותהמרפאההתעסוקתיתצריכהלהשתלבבמסגרתרחבהיותרשלהצוותלבקרת
הזיהומיםבביתהחולים,הכוללנציגיםמהמערכותהבאות:היחידהלבקרתסיכונים;
המחלקהלאפידמיולוגיה;היחידהלמחלותזיהומיות;המחלקהלרפואתחירום)"חדר
מיון"(;המעבדהלמיקרוביולוגיה;מחלקתהתברואה;ועדתבטיחות;מחלקתכוחאדם
והמרפאההתעסוקתית.שיתוףכלהגורמיםהללומקלעליישוםהמטרותשלשמן
נערךהספרהזה:ע
שמירהעלבריאותהעובדושיפוראיכותהטיפולבמאושפזיםמניבות
הורדהמשמעותיתשלשיעוריהעברתזיהומיםבמרכזהרפואי
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חלקב'

סיכוניהדבקהובקרתזיהומים
בבתיחולים

בקרתזיהומים
בקרתזיהומיםהיאאחתמהפעילויותהמרכזיותבבתיחוליםובמרכזיםרפואיים
המעידותעלרמתהשירותשהםמעניקים.תכניתטובהלבקרתזיהומיםבבתיחולים
צריכהלהקיףאתכלמיגווןהפעולותהרפואיותוהנילוות,המתבצעותבמוסדות
הרפואיים,ולכלולאמצעיביקורתלהערכתרמתה.התכניתצריכהלפתחאמותמידה
לאיכותהטיפולבחולים,ולהטמיעאותןבטכניקותהרפואיות.
כדילהפחיתאתההידבקותבבתיחולים,ישלאמוד,קודםלכל,אתהיקףהבעיה
ע"יזיהויהחיידקיםהפתוגנייםהנפוצים;עמידותהחיידקיםבפניאנטיביוטיקה;
רגישויות בקרב החיידקים; דרכי התפשטותם והזיהומים הצולבים          .י
לפיקוח מתמשךנדרשיםכוחאדם;מערכתלקליטתנתוניםועיבודם;מערכתדיווח
מסודרתומערךתגובהנאות.תוצאותיושלמאמץכזהמורגשותרקלאחרפרקזמןארוך.
פיקוח ממוקדנדרשכאשרישצורךבמידעמאזורמסויםשבואירעההתפרצותשלזיהום.
כדילטפלבבעיהבשלמותהישלשלבביןשתיגישותהפיקוח.י
תכניתבקרתהזיהומיםתהיהיעילהרקאםהצוותהמבצעאותהמביןאותההיטב.
תכניתטובהצריכהלהיותמובלתע"יצוותבקיאומסור,כשהרופאיםוהאחיות
המאיישיםאותומעורביםישירותבבקרתהזיהומים,נעניםלצרכיםשלצוותיהעובדים
בביתהחוליםושלהמאושפזים,ומוכניםלהדריךוגםללמוד.

מידעמתוךסקריםופרסומיםבחו"ל
בעשורהאחרוןשלהמאהה20נערכומספרסקריםבנושאזיהומיםבבתיחולים:
בסקרשנערךב8בתיחוליםאוניברסיטאייםבצרפת,שהקיףכ2600חולים,נמצא
ששיעוריההידבקותבבתיהחוליםהיוכ.8.6%7.1%הסקרנערךב4יחידות:טיפול
נמרץ;ניתוחיםנקיים;ניתוחיםאחרים;מחלקהלרפואהפנימית.ממסקנותהסקר
ניתןלהמליץעלהפנייתמאמציהמניעהלמחלקותניתוחים'נקיים'וליחידותעם
סיכוןגבוה.
בפרסוםאחרדוברעלזיהומיםב'קאנדידה'),(candidaהתופשתאתהמקוםה4בין
גורמיההידבקותבאלחדםבבתיחוליםבארה"ב.שיעורהזיהומיםהאלהעלהלקראת
סוףהמילניוםב.500%יותרמ33.3%מהזיהומיםהללויוחסולזניםשוניםשל
.CANDIDA albicansכמוכןנמסרשמידיהםשל54%15%עובדיבריאותביחידות
לטיפולנמרץבודדוזניקאנדידה,שהיוזהיםלאלהאשרבודדומחולים.עי
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פטרייהמסוגקנדידה)(CANDIDA
היאביןגורמיההידבקות
באלח-דם

במאמראחרמדווחשבעקבותפעילותנגדהידבקותבבתיחולים,חלהירידההדרגתית
בתפוצתהזיהומיםשלחיידקסטרפטוקוקעמידלמתיצילין.לעומתזאתעלהשיעור
ההידבקותבפסידומונאסאארוגינוזה.
בסקר,משנת,1991נמצאהעלייהבשכיחותזיהומיסטאפילוקוקמקבוצתפאג'II

)העמידבפניפניצילין(בהידבקותבבתיחולים.ביןהשנים20001970בודדו184
זניםכאלהמחוליםבאלחדם.
בסקרשנערךבאירופהובאמריקה,בשנת,1997בונבדקנושאהיציבותלקווינולון,
נמצאשכמעטכלהפתוגניםשהיומעורביםבהידבקותבבתיחוליםהיועמידים
לפלואורוקווינולון.היציבותהגבוההביותרנמצאהלגביפסאודומונאס;;Acinetobacter
סרציה;וסטאפילוקוק.
המרכז לבקרת מחלות בארה"ב )  ( CDCפירסם ב 1995הנחיות למניעת הדבקות
נוזוקומיות)מחלותהנרכשותבבתיחולים(בדלקתריאות,שהןהמקורהשניבשכיחותו
להידבקותבבתיחולים.

מיקרואורגניזמיםעמידיםבבתיחולים
בתיחוליםעומדיםבפניבעיותרציניותשלהופעתזנימיקרואורגניזמיםהעמידים
בפניאנטיביוטיקהוהתפשטותם.זניסטאפילוקוקעמידיםלמתיציליןולתרופותרבות
אחרות,כוללקווינולונינים,נפוציםמאוד.אמצעיהטיפולהיחידיהואה'וואנקומיצין',
אךלאחרונההתגלוזניםעמידיםגםלתרופהזובכ14%מההדבקותביחידותלטיפול
נמרץבארה"ב.זניםשלאנטרוקוקים;אנטרובקטריה;פסידומונאס;סרציה;קאנדידה;
ומעלהכלחיידקישחפת,נתגלוכעמידיםלטווחרחבשלסוגיאנטיביוטיקה.
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באטלנטה,בשנת,1995כדילעבדאסטרטגיהלבקרתהופעתםשלמיקרואורגניזמים
עמידיםלאנטיביוטיקה,ולמניעתהתפשטותםבבתיחולים.הסדנהנועדהלהעניק
כליםלמנהליבתיחוליםולאפשריישוםגישותאסטרטגיותשתוכלנהלהשפיעעל
תופעתהעמידותלאנטיביוטיקה.
המשתתפיםחולקול2קבוצות:האחתהתמקדהבשיפורהטיפולבאנטיביוטיקה,
והשניהבמניעתובקרתהתפשטותמיקרואורגניזמיםעמידים.הקבוצותעקבואחרי
דגםשעלפיויתמקדביתחוליםבתהליךפיתוחויישוםתכניתלוחמהבבעייתעמידות
החיידקים.המשתתפיםהסכימועליעדיםאסטרטגייםבנוגעלטיפולבאנטיביוטיקה:
טיפולאנטיביוטימונע,מיטבי,בניתוחים;
שיפורבהקצאתהאנטיביוטיקהבאמצעותהדרכהושיטותמינהליות;כ
ניטורמשובלגביעמידותשלמיקרואורגניזמים;
הגדרתהמלצותלמערכתהרפואיתלגביטיפוליםרביהשפעהבסוגיאנטיביוטיקה
שוניםויישומן.
בנושאיבקרהומניעהאותרו5יעדיםעיקריים:
פיתוחמערכתלזיהויולדיווחעלעמידותהחיידקים,ברמתהמוסדותהשונים;
פיתוחמערכותלזיהויולדיווחעלעמידותהחיידקיםאצלחוליםיחידים,לצורך
הבטחתתגובהמהירהמצדאנשיהשירותהרפואי;
הגברת הציות לנהלים וקביעת מדיניות בנושאי בקרת זיהומים;          י
שילוב המניעה והבקרה במטרות האסטרטגיות של ביתהחולים;           י
פיתוחתכניתלזיהוי,העברה,שחרורואשפוזמחדש,שלחוליםנושאיפתוגנים
  ייחודיים ,העמידים לאנטיביוטיקה.
המשתתפים בסדנה קיוו שאימוץ היעדים
האלה,ע"ירשויותהבריאותובתיהחולים,
יעזורבבקרהובמניעתההופעהוההתפשטות
שלזניחיידקיםפתוגנייםעמידים.ב1993
פורסמהע"ירופאיםמבתיהחוליםבפריס,
עבודהמקיפההמטפלתבבעיהשלהידבקות
בפטרייה אספרגילוס )  ,( Aspergillusבבתי
חולים ,בעיקר במקומות שבהם התבצעו
עבודותשיפוץ,בנייהותחזוקהשלהמבנים.
נסקרו  96חולים שחלו באספרגילוזיס
)זיהומים מערכתיים כתוצאה מחשיפה
נשימתיתועורית(בבתיהחולים.
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החוקריםהצביעועלהסיכוןהגבוהלחוליםמושתלילשדעצםואיבריםאחרים,חולי
איידסוחוליםאחריםשמערכתהחיסוןשלהםמדוכאת.כ10%5%מהמושתלים
נדבקובאספרגילוזיס,ושיעורמקריהמוותבעקבותהמחלההיהבין.82%62%
במאמרנותחוהדרכיםלמניעתהידבקות.במאמרנמסרשיותרמ66%מהנדבקים
לאהיוממוגניםבאמצעיםזרימתאווירלמינרית)שיטהליצירתאווירהנקייהבחדרי
האשפוז,באמצעותמיתקןהשואבאווירמהחדר,מסנןאותוומזריםאתהאוויר
המסונןבחזרהלחדר(;התבררשאצלהחוליםשנדבקובאספרגילוזיסלמרותהשימוש
בשיטתהמיגוןהזאת,אירעההפסקהאוכשלבמיגוןלמספרשעות.מחבריהמאמר
גםהצביעועלכךשההידבקויותאצל66%מהחולים,נגרמובעקבותעבודותבנייה
בבתיהחולים.
המאמרהצרפתימציעשיטהלהערכתהסיכוןלהידבקויותנוזוקומיות)הידבקויות
בבתיחולים.מיוונית=Nosocomio:ביתחולים(,אשרלוקחתבחשבוןאתסוגהעבודה
המתבצעתבביתהחוליםואתקירבתהליחידותשבהןמאושפזיםחוליםהנתונים
בסיכון גבוה .המחברים מציעים לנקוט אמצעי מנע שונים ,בהתאם
לסיכוןהצפויהחלבאטימתהאזורהמטופלוכלהבחיטויהאוויר.הםמדגישיםאת
חשיבותהבדיקהוהתחזוקהשלמערכותהאוויר,המיזוגוהסינון,שלרמותהזיהום
בחדריהחולים.

יחידתסינוןאווירניידת
מתאימהלשימושבחדריבידוד
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נורתעל-סגולעםמפוחלהזרמהבסחרור
שלאווירהחדרמורידהאתרמתהזיהוםבחדר
באופןמשמעותי

עובדיהבריאותכמקורלהדבקותבבתיחולים
עובדיהבריאותבכלבתיהחוליםחשופיםלהידבקותבזיהומים,ואףעלוליםלהוות
מקורלהדבקתחולים.לכן,הןהחוליםוהןעובדיהבריאותצריכיםלהיותמוגנים
מפניהדבקהומנועיםבאמצעותשיטותשלבקרתזיהומיםמהפצהשלגורמי
הדבקהבבתיהחולים.
תכניתלבקרתזיהומיםבביתחוליםצריכהלהתמקדבגיהותאישית,ניטורהתפרצויות
שלמחלותמידבקותוחשיפותלפתוגנים,והיאאמורהלקבועפעולותמניעהלביצוע,
לאחרזיהוישלסיכוניהדבקה.אתמטרותיהשלהתכניתצריכהלקבועועדהמיוחדת
לנושא,בשיתוףעםנציגישירותיהבריאות.תכניתכזאתצריכהלכלול:י
מניעתהידבקותשלעובדיבריאותבמחלותזיהומיות.המניעהמכסה3תחומים:
הגנהעלבריאותושלעובדהבריאות;
מניעתהידבקויותתעסוקתיות;
הקטנתמספרההידבקויותבבתיהחולים.
הדרכהוהסברההםאמצעיםחשוביםלהגברתהציותלנהליםולנקיטתפעולות
מנע.דרכיההפצהשלהפתוגנים,והסיכוניםבהידבקות,חייביםלהיותידועיםלכל
עובדיהבריאות.
חיסונים.ישלחסןאתהעובדיםכנגד
 נגיף צהבת   , Bובחיסונים אחרים
 שיפותחו ויידרשו עם הזמן .מניעת
הידבקותבעובדיםתימנעגםהעברת
מחלותלחולים.
החלטותעלסוגםואופייםשלנוהלי
בקרת הזיהומים הדרושים בבית
החולים.בהחלטותכאלהישלהתחשב
בתפקידושלהעובד,סיכוןהחשיפהבוהואנמצא,והפתוגןהחשודבהדבקה.
הסיכוןבהעברתמחלהתלוי,בדרךכלל,בתכונותהמיקרואורגניזםובתכונותהפונדקאי.
כדילהעריךאתהסיכוןהזהישלהתחשבבמספרנתונים:
האפשרותלהידבקות;אופיהמיקרואורגניזםוכמותו;וכןזמןהמגעעםמקורהזיהום.
יכולתההדבקהשלהגורםהפתוגני,כולליכולתההישרדותשלועלגביעצמים.
התהליכיםוהצעדיםשננקטיםע"יעובדיהבריאותכדילהימנעמהידבקות.
למיקרואורגניזמיםשוניםישדרכיהדבקהשונות.חלקםיכוליםלהדביקביותר
מדרךאחת.
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מחלותמידבקותשכיחותבבתיהחולים
וחלקםשלעובדיהבריאותבהופעתן
זיהומיעור
Staphylococcus aureus
חיידקהגורםדלקותבדרכיהנשימהולזיהומיעור.כשלישמהאוכלוסייהנושאבאופן
קבועאתהחיידקהזהבדרכיהנשימההעליונות,ושלישנוסףנושאאותולעתים
מזדמנות.החיידקנישאגםעלגביהעורובשיער.אצלאנשיםהסובליםמגירוייעור,
קיימתהסתברותגדולהיותרשיהיונשאים.
העברתהחיידקמתרחשתבמגעישיראועקיףולעתיםגםבאמצעותקשקשיעור.חולים
המחובריםלצנתרים,אוחוליםהסובליםמפצעיעור,יקלטואותומהריותר.עובדיםעם
פצעיםשזוהמובחיידקיעבירואותובתדירותגבוההיותרמאשרהנשאים)אצלםהוא
נמצאבדרכיהנשימההעליונות(.בהתאםלכך,ובהתאםלתפקידושלהעובדע
יש לשקול הגבלה של העסקתו של העובד כל עוד הוא עלול לגרום להדבקה.
בזמןהתפרצותשלזיהומיםבחיידקהזה,כוללזניםהעמידיםבפניאנטיביוטיקה
  )בעיקר מתיצילין( ,יש חשיבות לזיהוי הנשאים .הזיהוי נעשה ע"י בידודים
מחוליםומעובדים.
בנשאיםניתןלטפלבאמצעותמריחתמשחתמופירוצין)(2%בנחיריים,במשך5
ימיםלכלהיותר)טיפולארוךיותרעלוללגרוםלהתפתחותעמידותאצלהחיידק(.
 לא מומלץ להשתמש במישחה לטיפול בפצעים שזוהמו בחיידק         .עי

Group A Streptococcus
החיידקיםמקבוצהזוידועיםכפתוגניםשלהעורוביתהבליעה.הםמופיעיםגםבפי
הטבעתובאבריהמיןהנקביים.דרכיההדבקההעיקריותהןמגעישירונתזיטיפות
גדולותשלנוזלים.
ישלחקורכלעלייהבמקריזיהוםפצעיםבחיידקיםהללובקרבעובדיהבריאות,
תוךהתמקדותבנשאות.
אתהעובדיםהנושאיםרמותקיצוניותשלחיידקיםאלהישלהרחיקמעבודהעם
חולים,עדלאחרהתחלתטיפולמתאים)24שעותמתחילתהטיפול(,אועדשתרביות
הוכיחושהםנקיים.
הסיכוןלהעברתהחיידקיםמסוגזהלחוליםמעובדיהבריאותהואנמוך.
ע
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Herpes simplex
הנגיףמטיפוסIעלוללעבורמעובדיבריאותלחוליםמפצעיםראשונייםאומפצעים
חוזרים.רובההדבקותהןבאזורהפניםוהנגיףמועברבמגעישיר.תיתכןגםהעברה
שלנגיפיםדרךהרוק.הדבקהדרךהידייםנעשיתלאחרמגעישירשלהמזהםבפצע.
מאחרשכךהפעולותהחשובותביותרלמניעתהעברתהנגיףלחוליםהןרחיצת
הידייםשלעובדהבריאותוחיטוין.

פצעי הרפס סימפלקס באצבעות של עובדי בריאות ,מוגדרים כמחלה תעסוקתית,
ונגרמיםכתוצאהממגעישירבנוזליםמזוהמיםכמונוזליהפותאופצעיעורשלהחולים.
עובדים הסובלים מפצעים כאלה חייבים לעטות כפפות ,כדי למנוע את
הפצתהזיהום.
כאשרמדוברבחוליםרגישיםבמיוחד,כמויילודים,חוליםהסובליםמתתתזונה,
נפגעיכוויותופגועימערכתהחיסוןישלשקולהרחקתעובדיםשנדבקובנגיף
מטיפולבחוליםהאלה.

הפעולותהחשובותביותרלמניעתהעברתהנגיףלחולים
הןרחיצתהידייםשלעובדהבריאותוחיטוין
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מחלותמעיים

שלשולים
העברהשלמחולליהשלשוליםהחריפיםמעובדיבריאותלחולים,יכולהלהתבצע
במגעישירו/אובמגעעקיף.
ישלהקפידעלרחיצהיסודיתשלהידיים,בייחודלאחרביקורבשירותים;ג
ישלהרחיקעובדיםהסובליםמשלשוליםחריפיםמטיפולבחולים,עדלהחלמתם
שלהעובדים.
גם לאחר ההחלמה עלולים עובדי הבריאות לשאת פתוגנים ,כגון סלמונלה
אוקמפילובקטר.

חיידקיהסלמונלהגורמים
לדלקותמעיים,כתוצאה
ממזוןמזוהםבחיידק
)צילוםבמיקרוסקופ
אלקטרונים.הגווןאיננוטבעי(.

צהבתA

הידבקויותבבתיחוליםבצהבתAאינןשכיחות.גםכאןשיטתהמניעההיאהקפדה
עלגיהות,ובמיוחדעלרחיצתהידיים.
ישלהרחיקעובדיםהסובליםמשלשוליםחריפיםמטיפולבחולים,
עדלהחלמתםשלהעובדים
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מחלותדרכיהנשימה

הצטננות
הצטננותאצלמבוגריםנגרמתבעיקרע"ינגיפיפאראאינפלואנזה;נגיפיקורונהכוללנגיף
ה;Respiratory syncytial;SARSאדנו;אורינו.עובדיהבריאותמהוויםמקורחשובלהעברת
הנגיפיםאלהחולים.אמצעיהמנעהמומלציםהם:רחיצתהידייםושימושבנישמיות,אשר
עשויותלמנועאתהעברתהנגיפיםבטיפותגדולותשלהפרשותבמגעקרוב.ע
אצלרובהאנשיםמסתיימותהמחלותהאלהמעצמן,אךבקרבפגועי/מדוכאימערכת
החיסון,הןעלולותלהתפתחלדלקותחמורותבריאות,ולתמותהגבוהה.י
אמצעיהבקרהכולליםזיהויהחוליםהמודבקיםובידודם,והגבלתהמגעביןעובדי
 בריאות או מבקרים בעלי תסמינים ,לבין החולים ,המצויים בסיכון מוגבר.
שפעת
התפרצויותשלשפעתבבתיחוליםידועותהיטב.ההעברהמתרחשתביןעובדיהבריאות
לביןעצמם,ובינםלביןמאושפזיםובחזרה.
שיטת המניעה המומלצת היא חיסון מוקדם של הצוותים הרפואיים לפני
עונתהמחלה.

השיטההמומלצת
למניעתשפעתהיא
חיסוןמוקדם
שלהצוותיםהרפואיים
לפניעונתהמחלה
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שחפת

חיידקישחפתעמידים.
ישלנקוטמישנהזהירות
במקריםשבהםזוהו

כלעובדבריאותהמדווחעלתסמיניםהמחשידיםלשחפת,חייבלעבורבדיקהרפואית,
וצילוםחזה.הסימניםהםשיעולהנמשךמעל3שבועות,חוםמתמשךואיבודמשקל.
כאשרמאבחניםעובדהסובלמשחפתפתוחהישלאתראתכלהאנשיםשאיתם
היהלומגע.ישלאכוףהגבלותחמורותבמגעיושלאותועובדבעבודהולהעניק
לוטיפוליעילעדשתוצאותבדיקתמישטחיכיחתהיינהשליליות.רקאזניתן
להחזירולעבודה.
באזוריםאנדמיים,ובבתיחוליםבהםישסבירותגדולהלחשיפהישלשקולמתן
תרכיב (Bacillus Calmette-Gurin) BCGלעובדיבריאותשמבחןטוברקוליןשלהם
שלילי,ושלאחוסנוקודםלכן.

מחלותהמועברותבאמצעותדם
העיקרוןשלמניעתהעברתמחלותדרךדמםשלעובדיבריאותלחוליםהואמניעת
מגעביןדםהעובדיםלדמםשלמאושפזים.הדגשהעיקריהואעלשימושבאמצעי
הזהירותהכללייםרחיצתידיים,הקטנתמגעעםדםאוהפרשותהמכילותדם,
וטיפולבכלדםשהואכאילוהואמקורזיהוםבכוח.ישלדאוגלהדרכהבנושאים
אלהלכלהעובדים.ע
צהבתB

האמצעיהבטוחביותרלמניעתהידבקותשלעובדיםבצהבתBהואחיסוןנגדהמחלה.
עובדיםהחוליםבמחלהועובדיםהנושאיםאתהנגיףשלההםמדביקיםבכוח.סיכון
ההדבקהבנגיףהזהגדולמהסיכוןשבנגיפיצהבתCואיידס.הדברהוכחבניתוחיםשונים,
כמוניתוחיאגן,לבוכריתתרחם,היוהדבקותבצהבת Bלמרותאמצעיבקרהטובים.
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כנראהשהסיכוןלדקירהבניתוחיםאלהגדוליותר.כמעטבכלהמקריםהיתהנוכחות
שלהאנטיגןHBeבדמםשלעובדיהבריאותשהעבירואתהמחלה.גםנשאיהאנטיגן
HBsהיומעורביםבהדבקה,מכיווןשזאתיכולהלהתרחשגםדרךהפרשותשלפצעים
הבאותבמגעעםמאושפזים.

נגיףצהבתBבצילוםמיקרוסקופאלקטרונים.
המבניםהעגוליםהםנגיפיםשלמים.הצורותהמאורכות
הםחלבוניהמעטפתבלבד)הגווןאיננוטבעי(

כברתועדומקריםרבים,שבהםמנתחיםנושאיאנטיגןeשלצהבת,(HBV)Bהדביקו
אתמטופליהםתוךכדיניתוח.מציאתאנטיגןeמעידהעלריכוזגבוהשלנגיףבדם.
באנגליה ,רופאים נשאים אינם מורשים לבצע פעולות חודרניות ,המעמידות את
המנותחיםבסיכוןגבוהלחשיפהלדםנגועשלהמנתח.לעומתזאת,איןהגבלותלגבי
רופאיםנשאיאנטיגןהשטח) (HBsAgשאינםנושאים HBeAgכלעודלאהוכחה
הדבקהמרופאכזה.
בעבודהשתועדהע"יצוות"חקירתתקלות"בראשותג'וליההפטונסטל)(Julia Heptonstel
מלונדון,בשנת,1996נרשמו4מקריםשלצהבתBחריפה,אשרלגביהםהועלהחשד
שהםנבעומניתוח.בכל4המקריםנמצאשהמנתחהיהנשאשלהנגיף.בעזרתטכניקת
,PCRהוכפלדנ"אנגיפימסרוםשלהחוליםוהמנתחים,ונערכהאנליזתרצףבסיסים,
שלשניאזוריםבגנוםהנגיף.בדמםשל4הרופאיםשהיומעורביםבניתוחיםלאנמצא
אנטיגןeשלצהבת,אךאנליזתהרצףהוכיחהזהותמלאהביןהדנ"אשלנגיףהצהבת
בחולה,לזהשלהמנתחאשרניתחאותו.סקירהשלחוליםנוספים,שנותחוע"יהמנתחים
הנ"ל ,גילתה לפחות  2חולים נוספים שנדבקו בצהבת ,כנראה מאחד המנתחים.
החוקריםמסיקיםשגםמנתחיםשבדמםלאנמצא HBeAgאךהםנשאי, HBsAg
עלוליםלהעביראתנגיףהצהבתלמנותחים,בפעולותחודרניותמסוימות.
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במסמךשפרסמההחברהלאפידמיולוגיהבריאותיתבארה"ב),(SHEAבשנת,1997
מומלץשמנתחיםשהםנשאיאנטיגן Eיוגבלובביצועניתוחיםגניקולוגיים,ניתוחי
לבוגםבטיפולישיניים.
כלהעובדיםשנמצאוחיובייםל HBVחייביםלעטות2זוגותכפפותבכלטיפול
בודמם,אונוזליגוףאחרים,עלוליםלבואבמגעעםמאושפזים.ח
אםמאושפזנחשףלדמושלעובדבריאותישלערוךלעובדבדיקותלאיתור
פתוגניםבדם.
איידסוצהבתC

הסיכוןלהדבקהבאיידסבעקבותדקירהבמחטמזוהמתבדמושלחולה,נמוךפי100
מהסיכוןלהדבקהבצהבת.Bמידתהסיכוןלהדבקהבצהבת Cנמצאתביןהשניים.
כדילהקטיןאתסבירותהעברתהנגיףלמאושפזיםחייביםעובדיםשהםנשאיםשל
נגיפי איידס או צהבת   Cלציית לכל הנהלים הכלליים עליהם ממליצות רשויות
הבריאותהבינלאומיות.גםכאן

נגיףהגורםלצהבת
מטיפוסCמועברבדם
ומעורבבשחמתובסרטןכבד

כ
מומלץלעטותשניזוגותשלכפפותבזמןהטיפולבחולים.
במקרהשלחשיפתחולהלדמושלעובדבריאותישלבחוןאתהדםלגילוי
הנגיפיםהנ"ל.
עובדים,נשאינגיףהאיידס,עלוליםלהיותמודבקיםגםבפתוגניםאחרים,שאףהם
עלוליםלעבורלמאושפזים.לדוגמה:שחפת,וריצלהזוסטרוחצבתמועבריםבאמצעות
אווירוסולים;סלמונלהאוקריפטוספורידיום,ופתוגניםאחריםעלוליםלעבורבזיהומים
צואתייםובדרךהפה.
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נגיףהאיידס)(HIVמנץמתא
מודבקמסוגלימפוציט

וריצלהזוסטר
זוהימחלהמידבקתמאודוהיאאחתהמחלותהמועברותבהדבקההנפוצותבקרב
עובדיבריאות.היאמאופיינתבפצעיםדמויישלפוחיות.החשיפהלנגיףהמחלהשכיחה
מאודבתרחיששלבתיחולים.
עובד שאיננו מחוסן טבעית ,עלול להידבק מחשיפה לחולה .עובדים כאלה
שנדבקובפתוגןישלהרחיקממגעעםחוליםלכ21ימים,כדילמנועבוודאות
הדבקהמישנית.
אם המחלה הופיעה  יש להרחיק את העובד עד שהפצעים האופייניים לה
יתייבשולחלוטין.
חצבת
נגיף החצבת מועבר בדרך האוויר ,ולכן מומלץ להשתמש בנהלים הנדרשים
לגביוריצלה.
אבחון מהיר של עובדים עם תפרחת וחום ,יעזור במניעת התפשטות הנגיף
בביתהחולים.
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סיכוניםבסביבתהחולה
סילוקמזהמיםמסביבתהחולה
לצורךהחלמתםשלהחוליםנחוצהסביבהנקייה.
מאגריםשלמזהמיםבבתיחולים,כמומסנניאוויר,חומריבידוד,מישטחיםשונים,
מזוןומקורותמים,היומעורביםבהפצתמיקרואורגניזמיםפתוגניםובהדבקות.גם
סביבתהחולהעלולהלהכילריכוזיםשלמיקרואורגניזמים,אשרחלקםפתוגניים.
קיימיםחילוקידעותבנוגעלחלקםשלהמיקרואורגניזמיםהללובהדבקותבבתי
חולים,ולגבינחיצותהשימושבתמיסותחיטוילמישטחים,אושימושבשיטותניקוי
אחרות.בנוסף,קייםתיעודלגבימאגריםמסוימיםשלמזהמיםכגוןמסנניאוויר,
חומריבידודומישטחיםשוניםשהיומעורביםבהפצתפתוגניםובהדבקות.ח

מישטחיםמזוהמים
מישטחים מזוהמים גרמו ,ועלולים
לגרום ,להתפרצויות של חיידקים
מסוגים שונים :אנטרוקוקוס עמיד
לווקומיצין)הגורםלזיהומימעיים(,
ושל סטפילוקוקוס עמיד למתיצילין
)הגורםלזיהומיריאותועור(.למרות
זאת,איןהצדקהלהנהיגחיטוישיגרתי
של מישטחי רצפה ורהיטים בבית
החולים  מכיוון שלא נמצא הבדל
בשיעור ההדבקות ,בין מישטחים
שטופלובחומריחיטוילביןאלהשנוקו
בדטרגנטיםבלבד.י
מומלץלהוסיףחומריחיטוילניקוי
 המישטחים  רק במקרה של
 התפרצות זיהומים ,בעיקר של
חיידקיםעמידיםבפניאנטיביוטיקה.
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ניקויוחיטוילידמיטתהחולההם
אמצעיחיוניבמניעתמחלות

חדרישירותים
בדיקותמיקרוביולוגיותשלשירותיםבבתי
חוליםהצביעועלרמתזיהוםותדירותנמוכים,
כךשהםאינםמהוויםמאגרזמיןלהתפשטות
חיידקיםפתוגניים.יוצאידופןהםשירותים
במחלקותשבהןמאושפזיםחוליםפגועימערכת
העצבים,חוליםבעליפיגורשכליוילדים.רמת
הזיהוםבשירותיםבמחלקותהללוגבוהה,ומהווה
מקור לזיהומים צולבים בין החולים .לכן:
לניקויהאסלותישלהשתמשבמברשות
ובאבקותלניקוי,מכיווןששפיכהשלחומרי
חיטוילמיאסלהאיננהמניבהאתהתוצאות
הרצויות(.

פרחיםבאגרטליםועציציצמחים
באגרטליפרחיםבמחלקותהאישפוזנמצאוריכוזיםגבוהיםשלמיקרואורגניזמים,
הגורמים לזיהומי מעיים ,עור וריאות .בכלל זה נמנים החיידקים אצינטובקטר,
קלבסיילה,אנטרובקטר,פסאודומנס,סרציהופלבובקטריום.
לאהוכחוהידבקויותממקורזהבמחלקותהשונותבבתיהחולים.למרותזאת
מומלץלהרחיקאגרטליפרחיםועציציםמסביבתחוליםשמערכתהחיסוןשלהם
פגועה,ומחוליםבטיפולנמרץ.

מומלץלהרחיקעציציםמסביבתחולים
פגועימערכתהחיסון

במחלקותהאחרותמומלץלמנועמגעשלהחוליםעםהצמחיםוהפרחים,ולהטיל
אתהטיפולבצמחייהעלצוותהעזר.
מומלץלהוסיףחומריחיטוילמיםבאגרטליםכףשלהיפוכלוריט)1%אקונומיקה(
אוכלורהקסידיןבריכוז.0.02%0.01%
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מצעים
המצעיםשלהחוליםחייביםלהיותנקיים.במצעיםהמזוהמיםישלטפלבצורהשתפחית
למינימוםפעולותניעור.כמוכן,איןלמייןאולשטוףמצעיםמזוהמיםבסביבתהחולה.
מצעיםמזוהמיםבדם,אובנוזליגוףאחרים,ישלהעבירבתוךשקיותאטומות.
שימושחוזרבמצעיםלאנקייםמגדילאתהזיהום
המיקרוביאליבאוויר.לכן,מומלץלחטאאת
השמיכות.

עבודותבינוי
במקרים לא מעטים הוכח קשר בין עבודות בינוי
ושיפוציםבבתיחוליםלביןהדבקותפיטרתיותאצל
חולים.לכן,ישלנקוטבאמצעיבקרהובאמצעיזהירות
בזמןביצועעבודותכאלה .אמצעיהבקרההנדרשים
כולליםהקמתמחיצותלהפרדהביןאזוריהעבודהלבין
מחלקות,והשבתהזמניתשלמערכותאיוורורמרכזיות.
אםניתן,מומלץלבצעשינוייםבמסלוליזרימת
האווירבמערכותהאיוורור,כדילהגןעלאזורים
רגישים)ע"יסינון,לדוגמה(.
ישלקבועמעבריםנפרדיםלצוותיהבנייהולצוות
עובדיהבריאותוהחולים.
ע

פסולתמזוהמת
פסולת מזוהמת  כגון חפצים חדים ,דם ומוצריו,
נחשבתכמדביקה.היאמגיעהמחוליםהנמצאיםבבידוד,
ממעבדותוממיתקנימחלקותפתולוגיות.אמנםאין
תיעודעלהדבקותחוליםממקורזה,אךהצוותהמטפל
בפסולתכזאתחייבלהיותמודעלסיכוניםשהיאמציבה.
פסולתמזוהמתישלשנעבמיכליםאטומיםשאינם
דולפים,ולאחסנםבאזורייעודיהנגישרקלצוות
המטפלבפסולת.
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מקורותלריכוזיזיהומיםבסביבתהחולהואמצעיהבקרה
המאגר

הפתוגןהנפוץ

אמצעיהבקרה

מסנניאוויר

החלפתמסנניםבתדירותגבוהה

תקרהאקוסטית

חדריחולים
אספרגילוס
ריזופוס

חומריבידוד

אספרגילוס

מזרונים

פסאודומונסאצינטובקטר

ברזים

חדרירחצה
פסאודומונס

כיורים

פסאודומונס

הפרדתהשימושבכיורים
ביןכיוריםהמיועדיםרקלרחיצתידיים
לביןאלההמיועדיםלסילוק
נוזליםמזוהמים

אמבטיות

פסאודומונס

הוספתחומרחיטוי,ניקויוחיטוי
לאחרכלשימוש

מיכלישתן

סרציה

חיטויביןשימושלשימוש
ושטיפהטובה

אלקטרודותאק"ג

ציודרפואי
סטפילוקוקוס,
מתגיםגרםשליליים

חיטוילאחרכלשימושאושימוש
בציודחדפעמי

סטטוסקופ

סטפילוקוקוס

ניקויבכוהל

מדחום)אלקטרוני(

קלוסטרידיום
דיפיצילה

חיטוייומיוחיטוילאחרכלמגעעם
חולה.שימושבמסיכה

מדחום)זכוכית(

סלמונלה

חיטויביןשימושלשימוש

תחבושתאלסטית

זיגומיצטס

הימנעותמשימושאצלחוליםפגועי
מערכתהחיסוןועלגביעורפגוע

ארובותלפסולת
אמבטיקרח

אחרים
פסאודומונססטפילוקוקוס
סטפילוקוקוס

אמבטימים

פסאודומונסאצינטובקטר

הפרשותשלעופות)יוניםוכו'( אספרגילוס
בעליחיים

סלמונלה

הקמתמחיצותבזמןשיפוצים
הוספתחומריחיטוי
לחומריבידודשנרטבו
שימושבכיסוייםפלסטייםשלמים;
החלפתכיסוייפלסטיקפגומים;חיטוי
הכיסוייםביןשימוששלחולה
אחדלשני
איןפעולהמיוחדת

תכנוןומיקוםנכונים
הימנעותממגעישירבקירורתמיסות
תוךורידיות;שימושבמערכותסגורות
הוספתחומריחיטויושימושבמסיכה
סינוןכלמערכותהאיוורור
איסורכניסה/הכנסהלבתיחולים
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הידבקויות
ההידבקויותבבתיהחוליםמתרחשותב3דרכיםעיקריות:
הדבקה במגע הדבקהבמגעישירכוללתמגעעורבעור)בלחיצתיד,לדוגמה(,
רחיצת חולים וכד' .הדבקה במגע לא ישיר נגרמת ע"י מגע בחפצים שזוהמו
במיקרואורגניזמים,לדוגמה:סטטוסקופאומדחום.

מגעישירבחולים,ללאאמצעי
הגנה-עלוללגרוםלהעברת
מזהמיםבשניהכיוונים

הדבקה טיפתית הפתוגניםמתפזריםבדרךכללמדרכיהנשימה,בטיפותשקוטרן
גדולמ5מיקרומטר,בזמןשיעול;התעטשות;דיבור;אובפעילותפולשניתכמו
ברונכוסקופיה.הטיפותהללונישאותלמרחקיםקצריםבלבדואינןנשארותזמןרב
באוויר.ההדבקהממגעעםטיפותמתרחשת,בדרךכלל,רקבמרחקיםקצריםמ1
מטרממקורהזיהום.כע

התעטשותעלולהלגרום
להדבקהטיפתיתואוירוסולית
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הדבקה אווירוסולית מתרחשתע"יטיפותשקוטרןקטןמ5מיקרומטר,הנוצרות
בתהליכיםהמלוויםהשקעהמסוימתשלאנרגיה,כמובהתעטשות;שיעול;ברונכוסקופיה;
יניקהבוואקום;שימושבאווירדחוסוכד'.הטיפותהללומרחפותבאווירזמןרב
ונישאותלמרחקיםגדולים.מכיווןשהזיהוםעלוללהתפשטדרךהמסדרונותאו
באמצעותמערכתאיוורורמרכזיעלוליםלהידבקבדרךזואנשיםהרחוקיםמטרים
רביםממקורהזיהום,אפילובחדריםסמוכים.
מנגנוניםנוספיםלהפצתזיהום)מישני(הם:מקורותמים;תמיסות;מכשירים;מחטים
אואביזריםהמשמשיםלטיפולביותרמחולהאחד.

בידודחוליםמידבקים
הבידודהואהשיטההיעילהביותרלמניעתהפצתזיהומיםביןהחולים,וביניהםלבין
עובדיהבריאות.עלפיהמימצאים,ישלנקוטאמצעיםלבידודלגבי12%7%מהחולים
המתאשפזיםבבתיהחולים.במציאות,הבידודמיושםרקב43%17%מהמקרים
שבהםהואנדרש,ובאותםמקריםשבהםהוחלבבידודתוכניתהבידודנמשכת
כראוי רק במחציתם .אמצעי הזהירות התיקניים ,שבהם יש לטפל בכל החולים
המאושפזיםבבתיחוליםאוהמבקריםבמשרדיהרופאים,הםלמעשההרחבהשל
אמצעיהזהירותהכלליים:כ
ישלעטותכפפותבכלמקרה
שבועלוללהיווצרמגעעם
נוזלי גוף ,ריריות או עור
פגוע; או מגע עם חפצים
מזוהמים.ישלהחליףאת
הכפפותלאחרטיפולבאזור
מזוהםאצלחולהמסוים
לפנימגעבאזורנקיבאותו
חולה,וביןכלטיפולבחולה
אחדלביןחולהאחר.
ישלרחוץידייםלאחרכלמגעבחולה,לאחרהסרתכפפות,ולאחרכלמגעבדם,
בנוזליגוף,הפרשות,אובכלאבזראשרעלוללהיותמזוהם.

69

ישלחבושמסיכהולהגןעלהעינייםבכלתהליך
אשרעלוללגרוםלהתזתדםאונוזליגוףאחרים.
יש ללבוש חלוק  להגנת העור והבגדים 
בתהליכיםאשרעלוליםלגרוםלהתזתדםאו
נוזליגוףאחרים,וכןבטיפולבחוליםנשאי
סטרפטוקוקוסעמידלמתיצילין.ישלהסיראת
החלוקלפניהיציאהמחדרהחולהולרחוץאת
הידיים.
ישלרחוץולעקרציודלשימושחוזר,לפניהשימוש,
עלפיההנחיותהמקובלות.
מצעיםמזוהמיםישלהעבירבשקיותאטומות,
רצויכפולות.
ככלל,איןלהחזירמחטלנדן.אםהדברבלתי
 נמנע  יש להשתמש בשיטת "הידהאחת"
ובאמצעימכנימתאים.
איןלכופף,לשבוראולהסירבידמחטממזרק.
את כל החפצים החדים יש לרכז במיכלים
קשיחים,שאינםדולפים,שיוצבובהישגיד.

לחולים שהושמו בבידוד  רצוי לספק את המזון בכלי אוכל חדפעמיים.
כליאוכלניתןלחטאגםבאמצעותדטרגנטיםומיםחמים.
ישלנקותולחטאאתהחדרואתהציודשלידמיטתהחולה,בעיקרשלחולים
שהודבקובאנטרוקוקוסוקלוסטרידיוםדיפיצילה.

מניעתהדבקהבמגע
ישלנקוטבאמצעיםלמניעתמגעעםחוליםשלקובשלשולים;חוליםבמחלותדרכי
הנשימה;חוליםשנדבקובחיידקיםעמידיםבפניאנטיביוטיקה;חוליםעםפצעים
פתוחים/פצעיםמנוקזים,וחוליםעםדלקותעורכוללדיפטריה,הרפס,אימפטיגו,
סקאביאס,וקדחותהמורגיות.
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החדר:
ישלשכןכלחולהבחדרנפרד.אםלאניתןאפשרלשכןבחדראחדחוליםהנושאים
זיהוםזהה.
כפפות:
יש לעטות כפפות לפני הכניסה לחדר .בזמן הטיפול בחולה ולאחר מגע בחומר
מזוהםישלהחליףכפפות.לאחרהטיפולישלהסיראתהכפפותהמשומשות
ולרחוץאתהידייםבחומרמחטא.
חלוק:
לפני הכניסה לחדר יש ללבוש חלוק נקי )לא חייב להיות סטרילי( ,ולהסירו
לפניהיציאה.
העברת החולה:
ישלצמצםלמינימוםהאפשריהעברותשלהחולים.בזמןהעברהישלהקפידעלאמצעי
זהירות)כמוכיסויגופושלהחולהלמניעתזיהוםהדדיביןהחולהלסביבה(.
שיתוף בציוד:
ישלהגביל,במידתהאפשר,אתהשימושבציודרפואישבאבמגעעםעורשלםלחולה
אחדבלבד.

מניעתמגעטיפתי
אמצעיםלבידודמטיפותישלנקוטבחולידלקותמוחכמוהמופילוסטיפוס;Bנייסריה;
מחלותדרכינשימהכמודיפטריה;מיקופלסמה;שעלת;דבר;סטרפטוקוקוסאושנית
בחוליםצעירים;חוליםבקדחותנגיפיות;באדנו;שפעת;אדמת;חזרת;ונגיףפארבו
טיפוסB19וכןלמודבקיםבנגיףקורונההגורםל.SARSי
החדר:
ישלשכןכלחולהבחדרנפרדאו,לכלהיותר,אפשרלשכןבחדראחדחוליםהנושאים
זיהוםזהה.ישלהקפידעלמרחקשללפחות1מטרביןהחולים,ובינםלביןהמבקרים.
דלתהחדריכולהלהיותפתוחה.
מסיכה:
ישלחבושנישמיתכאשרהמרחקמהחולהקטןמ1מטר.
העברת החולה:
ישלצמצםלמינימוםהעברהשלהחולה.
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בידודמפניהדבקהאווירוסולית
אמצעיםלבידודמ"טיפיות")אווירוסולים(ישלנקוטבמגעעםחוליםב:שחפת,SARS,
חצבתווריצלה;חוליםהחשודיםבשחפת;חוליםעםשיעול,חוםותסניןריאתישליליים
לאיידס;אוחוליםחיובייםלאיידסעםתסניןריאתי.חוליםעםסיכוןגבוהלאיידס
ישלמקםבחדרשבוקיימתבקרתזרימתאוויר,עדשיתבררשאינםמודבקיםבשחפת.

חדרעםאספקתאווירמסונן
לבידודחוליםבסיכוןגבוה

החדר:
ישלשכןכלחולהבחדרפרטי,עםלחץאווירשלילי,כךשהאוויריזרוםמהפרוזדור
אלהחדר.מספרהחלפותהאווירבחדרצריךלהיות126לשעה,עםפליטתאוויר
אלמחוץלמבנה.אםמוזרםלחדראווירממוחזרישלדאוגלסינונובאמצעותמסנני
.HEPAדלתהחדרצריכהלהיותסגורה.
מסיכה:
לפניהכניסהלחדרישלחבושנישמיתהעוצרתאווירוסולים.הנישמיתתהיה,לפחות,
מטיפוס)N95קטגוריהNביעילותשל95%לעצירתחלקיקיםנשימים(.מסיכותאלה
עומדות בתקן להגנה משחפת של המרכז למחלות מידבקות )  ( CDCבארה"ב.
העברת חולה:
ישלמנועלחלוטיןהעברהשלהחוליםהאלה.כאשרמתעוררצורךממשילהעברת
חולהישלחבושעלפניומסיכתסינוןכנ"ל,לפנישהואמוצאמהחדר.
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מחלתהתסמונתהנשימתיתהחדהוהחמורהSARS-
התפרצותמחלתהתסמונתהנשימתיתהחדה)(acuteוהחמורה–'סארס'),(SARSשהחלה
בסיןבסוףשנת2002והתפשטהבשלישהראשוןשלשנת2003למדינותנוספות
בעולם,מיקדהאתהתעניינותמערכותהבריאותוהציבורבנושאהידבקויותבבתי
חוליםובקרתזיהומים.
המחלהנגרמתע"ינגיףממשפחת'קורונה',כנראהמקבוצהאנטיגניתמס',2שמקורו
לאידוע.הנגיףמכיל,כנראה,רצפיםגנטייםהדומיםלאלההנמצאיםבנגיפיקורונה
שלבקרועכברים.
נכוןלאמצעחודשמאי2003נדבקובמחלהיותרמ700אישברחביהעולםויותר
מ500מתוממנה.חלקגדולמהנדבקיםהיועובדיבריאות,רופאים,אחיותוכו',
שבאובמגעבלתימוגןעםהחולים,בשלביםהראשוניםשלההתפרצות.כשהובןהסיכון
הכרוךבמחלהננקטואמצעיםלבידודהחולים,אמצעיבקרתזיהומיםקפדנייםומיגון
לצוותיםהרפואיים.האמצעיםנועדולמנועהידבקותבכלדרכיההדבקההידועות,
כלומרמגע,הדבקהטיפתיתואףהדבקהאיירוסולית.מאז,ועדלתחילתשנת2006
)מועדהוצאתהספרלאור(לאאירעוהתפרצויותמשמעותיותשלמחלתהסארס.

הנגיףהגורםלסארס)(SARS
הואממשפחתנגיפי'קורונה')כתר(

כדילמנועזיהומיםבבתיהחולים-
ישלהקפידלהפעילבכלמקרהומקרהאתמערכת
בקרתהזיהומיםכולהבצורההנאותה
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ארגוןהבריאותהעולמיפרסםבאפרילשנת2003הנחיותבנושאבקרתזיהומיםבבתי
חוליםבמקרהשלהתפרצותהמחלה*:בהנחיותהאלהמרוכזותהדרישותלמיון,טיפול
ובידודחוליםמידבקים,והןמתאימותגםלגורמימחלהאחריםבעליכושרהדבקה
גבוהובדרכיהדבקהשונות.
הנחיות למיון חולים:
חוליםהחשודיםכנגועיםבסארס,יופרדועלידאחיותהמיוןלאזורמיוחד,כדי
לצמצםאתהעברתהנגיףלחוליםאחרים.
החוליםהנ"ליצוידובנישמיתהמסננתאתהאווירהננשף.
צוותהמיוןיחבושנישמיות+משקפימגן+כפפותאטומותויקפידעלרחיצת
הידייםלפניואחריכלטיפולבכלחולה,וגםלאחרהסרתהכפפות.
בכלמקוםשבוניתןחוליםהנמצאיםבבירורלגביהדבקהלסארסיופרדומחולים
שהסבירותלגביהדבקתםגדולה.
כפפותמשומשות,סטטוסקופיםופריטיציודאחרים,שהיובמגעעםחולים,עלולים
להפיץאתהזיהום.ישלהשתמש,ככלשניתןבציודמגןחדפעמיולסלקולאחר
השימושבצורהבטיחותית.ציודלשימושרבפעמיישלחטאולעקרלאחרכלשימוש
בהתאםלנוהליהמוסד.מישטחיםישלחטאלעתיםקרובותבאמצעותחומרחיטוי
קוטלנגיפים.כ

ישלחטאמישטחיםלעיתיםקרובות
באמצעותחומרחיטויוקוטלנגיפים

יש להכין חומרי חיטוי בריכוזים מתאימים בסביבת העבודה             .ע
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טיפול בחולי סארס במחלקות:
אתחוליהסארסישלאשפזבתנאיבידוד,בהתאםלתנאיהמקום,עלפיסדר
עדיפותיורדכדלהלן:
חדרשבוקייםתתהלחץוהדלתותסגורות;
חדרליחידעםתאשירותיםצמוד;
חדר משותף עם אספקת אוויר עצמאית; מערכת פליטת אוויר וחדרי
שירותיםצמודים.
כאשרלאקיימתבאזורהבידודמערכתמיזוגעצמאיתמומלץלהפסיקאתמערכת
האיוורורהכלליתשלהבניין,ולפתוחחלונות)כאלהשאינםנפתחיםלאזוריםציבוריים(.
ישלהקשיחאתהבקרהעלמניעתזיהומיםביןחוליםלעובדיבריאותולהקפיד
במיוחדעלשימושבלבושמגןהמונעהדבקותטיפתיתובמגעבדרכיהנשימה.
כל הצוות ,כולל צוות העזר ,צריך להיות מיומן בנושאי בקרת הזיהום של
חוליסארס.
ישלמנותעובדאחד,שתפקידויהיהלוודאאתביצועבקרתהזיהומים.
יש לצמצם תנועה של חולים מחוץ ליחידת הבידוד .כאשר היציאה מחויבת
המציאותהחולהיצוידבנישמית.
ישלצמצםאתהביקוריםביחידתהבידוד.המבקריםשיזכובאישורחייביםלהיות
מצוידיםבכלציודהמגןהאישיהדרוש.

גםצוותהעזרצריךלהקפיד
עלכלליבקרתזיהומים
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צוותיםלאחיוניים,כוללסטודנטים,לאיורשולהיכנסליחידה.י
ביחידתהבידודחייבלהיותמותקןכיורלרחיצתידיים.ישלהקפידלרחוץאת
הידייםלאחרכלטיפולבחולהולאחרהסרתהכפפות.
ניתןלהשתמשבחומרחיטויכוהליכאשראיןזיהוםאורגנינראהלעין.י
ישלהקפידעלבקרתהזיהום,בייחודבפעולותחודרניות,החודרותלמערכתהנשימה,
כמוברונכוסקופיה,הנשמהוכיו"ב,ובפעולותשבהןהמטפלקרובלחולהאולהפרשותיו.
כלמישנכנסליחידהיצוידבציודמגןאישיהכולל:נישמית,משקפימגן,כפפות,
חלוקחדפעמי,סינרוכיסוייםלנעליים.
הנישמיותיהיומסוג,PFF3/P100או PFF3/P99המאפשרתסינוןחלקיקיםברמה
של99.97%או,99%בהתאמה.
טיפולבחפציםחדיםייעשהבזהירותמירבית.סילוקםיבוצעעלפיהנהלים,בתוך
מיכליםקשיחים.

פינוימחטים
בצורהבטיחותית
מונעהדבקות

כלימיטהמשומשיםייארזובשקיות,שעליהןיסומןבצורהבולטתלעיןקיומושל
סיכוןביולוגי.האריזותיועברולעיקורבאוטוקלבלפנימסירתןלכביסה.

ישלהשתמש,ככלשניתןבציודמגןחד-פעמי
ולסלקולאחרהשימושבצורהבטיחותית
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גיהותאישית
רחיצתידיים

רחיצתידייםהיאהפעולההחשובהביותרבבקרתזיהומים,והיאחייבתלהיות
מוטמעתבכלצוותיהעובדיםשלביתהחוליםכדילצמצםלמינימוםהעברתזיהומים
ומקריהדבקהביןחולים.למרבההצער,רובהרופאיםוהאחיותביחידותלטיפולנמרץ
אינםמקפידיםלרחוץאתידיהםלאחרטיפולאומגעבחולים.רמתהציותלהוראה
זובקרבעובדייחידותטיפולנמרץהיאכ40%בלבד.
קיימות המלצות על רחיצת ידיים בכוהל או בכלורהקסידין ,במקום בסבון
ובמים ,אך לא התגבשה מסקנה סופית לגבי עדיפותם של חומרים אלה על פני
הרחיצההרגילה.
המלצה:
לאחרכלמגעבחולה,אובמעברמטיפולבאברמזוהםשלחולה)כמו
פצע(לחלק"נקי"בגופו-ישלרחוץאתהידייםבמשך10שניותלפחות.
רחיצהפשוטה,בסבוןומיםלמשך10שניות,
מסירהכמעטאתכלהחיידקים,בעיקרחיידקיםגרם-שליליים
רחיצתידייםהוכחהכפעולהחיוניתבמניעתהדבקותבבתיחוליםובמעבדות.סקירה
של432מאמריםבנושאזה)שערכהד"ראלייןלרסון,מביתהספרלאחיותע"שג'ונס
הופקינסבבלטימור(,הוכיחהשרחיצתידייםהיאאכןהאמצעיהראשוניוהראשי
בבקרתזיהומים.חשיבותהשלהפעולהקיבלהחיזוקבהוראותיושלהמרכזלמחלות
מידבקות,וע"יהנחיותהמינהללבטיחותולבריאותתעסוקתיתבארה"ב),(OSHA
העוסקותבמניעתהדבקותבגורמיהאיידסוהצהבת.
הנחיות OSHAקובעותשבמעבדותישלרחוץאתהידייםבמיםובסבוןבמשך10
שניות,לפחות,לפניואחריעטייתכפפותובגמרהעבודה,ולסייםאתההליךבשטיפה
במיםזורמים.
במצביםשאינםמצבחירוםאמיתי,בבתיחוליםובמרפאות,ישלרחוץאתהידיים
לפניכלטיפולחודרניבחולה;לפניכלטיפולבחוליםרגישיםבמיוחד;לפניואחרי
נגיעהבפצעים,ריריות,נוזליגוףוהפרשות;וכן,לאחרטיפולבחוליםשנדבקובגורמים
בעליייחודאפידמיולוגי,לדוגמה:זניחיידקיםעמידיםלאנטיביוטיקה,וביןחולה
לחולהביחידותעםסיכוןגבוה.
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גםנוהלימשרדהבריאותבארץ,שאוששועםפרסוםמדריךלנוהליבטיחותבמעבדות
ביורפואיות)בשנת,(1994מדגישיםאתחשיבותרחיצתהידייםבמניעתהדבקות.
רחיצתהידייםהפכהלדרישהבחוקעםפרסוםתקנותמשרדהעבודהבנושאהגיהות
והבריאותשלעובדימעבדות,בשנת.2001
היעילותבמניעתהעברתזיהומיםמיקרוביאלייםברחיצתהידייםהרגילההושוותה,
במחקרשנערך,ל2שיטותאחרות:טבילהל2שניותבתמיסתיוד)בריכוזשל25
חלקיקיםלמיליון(ורחיצה"אוטומטית"באמצעותמכונה.

הרחיצההאוטומטיתוהרחיצההרגילה
יעילותמטבילהביוד

בשיטההאוטומטיתהרוחץמכניסאתידיולבתיידיים,שםמותזתעליהןתמיסת
חיטוי.לאחרהשהיהשל5שניות,הידייםנשטפותבזרםמיםבטמפרטורהשלכ,400C0
במשך10שניותנוספות.התבררשהרחיצההאוטומטיתוהרחיצההרגילהיעילותיותר
משיטתההטבלהביוד.אך,הציותלנהליםהמוכתביםע"יהרשויותעדייןלוקהבחסר.
ע
במחקרמשנת1992נבדקומספרשיטותלהשפעהעלהציותלנוהלרחיצתהידיים.התברר
שהסברהמעמיקהמחד,והכנסתמכונותלשטיפתידייםמאידך,העלובצורהמשמעותית
אתהציותלנוהל.אצלאחיותבבתיחולים,לדוגמה,עלההציותמ74%ל,78%ואצל
רופאיםמ54%ל.66%בסךהכלעלההציות,עלפיהמחקר,מ67%ל.75%

אכילהושתייה

מוצרימזון
מוצריבשרומזונותמןהחיעלוליםלהיותמזוהמיםבמיקרואורגניזמיםפתוגניים.
דגיםומאכלייםאחרים,אשרהובאוממקורותמיםמזוהמים,עלוליםלהיותמזוהמים.
גםפירותוירקותואפילודגניםיכוליםלשאתפתוגניםו/אורעלנים.
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אכילתמזוןמזוהםמובילהלעתיםקרובותלמחלותבדרכיהעיכול,הנמשכותבדרך
כללמספרימים.אצלתינוקותעלולמצבכזהלהוביללהתייבשותואףלמוות .מזון
מזוהםעלוללגרוםגםלמחלותכמוברוצלוזיס,שחפתהבקרואכינוקוקוס.

טפילאכינוקוקוס.
מזוןהמזוהםבטפילעלוללגרום
למחלתאכינוקוקוס

הרעלותמזוןמקולקלבחיידקבוטולינוםעלולותלהביאלשיתוקולמוות.לפיכך,כל
העובדיםהמטפליםבשרשרתהמזוןבבתיחוליםייצורו,הכנתווהגשתוחייבים
לדעתעלמקורותההידבקותודרכיההידבקותבמחלות.

גםבחלוקתהמזוןישלהקפיד
עלמניעתזיהומים

המלצות:
קוההגנההאחרוןכנגדהדבקותממזוןמזוהםהואההכנהבמטבחים.המטפליםבמזון
צריכיםלהיותבקיאיםבעקרונותהכללייםשלהגיהות,הנוגעיםלבדיקותמזון,
הטיפולבו,אחסנתו,הכנתווהגשתו.ניתןלהפחיתאולחסלאתהפתוגניםבמזון
במספרדרכים:
מזוןהחשודכמזוהםישלבשלבסמוךלמועדההגשה.
0
מזוןמוכןישלאחסןבקירור,בטמפרטורהנמוכהמ,10 Cאולחילופיןלשמור
חם,בטמפרטורהגבוההמ.700C
ישלהשתמשבאמצעיהגנהמפנימכרסמים,חרקיםובעליחייםאחרים.כ
שאריות מזון המיועדות להגשהיש לחמם לטמפרטורות גבוהות מ 70 0 C
לפניאכילתן.
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ישלמנועזיהוםצולבבאחסוןובהכנה.זיהוםצולבנגרםבדרךכללממזוןלא
מטופלמידייםלאנקיותשלהעובדיםאומציודמזוהם.
סביבתהעבודהצריכהלהיותנקייה,כוללהציוד,המישטחיםוכליהמטבח.
עע

מטבחנקיהואהכרחבמניעתזיהומימעייםבבתיחולים

ישלהקפידעלגיהותאישיתשלהצוותבמיוחדעלרחיצתהידיים.כ
ברכישת מזון  יש לבחור מוצרים באיכות גבוהה ,שיכילו מספר מינימלי
שלמיקרואורגניזמים.
ייצורהמזוןיהיהבהתאםלדרישותרשויותהבריאות.
מים
המיםהיוובעברמקורלזיהומיםאצלחוליםבבתיהחולים.מקורותהזיהוםהיו
כיורים,מקלחותומיתקנידיאליזה.אחדמסוגיההדבקותדרךהמים)כוללמיהקירור
שלמערכותהאיוורור(,הנפוציםכיוםבבתיהחולים,הואהדבקהבחיידקהלגיונלה.
המיםבביתהחוליםחייביםלהכילפחותמ1חיידקקולופורמיל100מ"לשלמים.

חיידקיהליגיונלהמתרביםבמיםוגורמיםלדלקתריאות
לאחרחשיפהלאוירוסוליםמידבקים
)צילוםבמיקרוסקופאלקטרונים.הגווןאיננוטבעי(
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המלצות:
ישלעקובאחריכלמקרהשלהידבקותולחקורכלמקרההחשודשמקורובמים,
בעיקרכאשרמתרחשצברשלהידבקויות.
אתהמיםהמיועדיםלדיאליזהישלדגוםאחתלחודש,לצורךזיהויחיידקים.ריכוז
החיידקיםבמיםצריךלהיותנמוךמ200ל1מ"ל.בנוסף,ישלערוךלמיםבדיקות
מיקרוביאולוגיות.איןצורךלערוךבדיקותבידודשיגרתיותלמיהצנרתהכלליים
בבתיחולים,אךישלבדוקבהםאתרמתהכלורידים.
יש להשתמש במים סטריליים לשטיפת משאפים וציוד קריטי למחצה ,אחר.
אתמיגדליהקירורישלתכנןכךשפיזורהמיםמהםיהיהמינימלי.רצוילהרחיק
אותםמכניסותשלמערכתהאיוורור.הטיפולבמיםשבמיגדליםבחומריחיטוי,
בהתאםלהמלצותהיצרן.
כאשרמתגלה,ולומקרהאחד,של'מחלתהלגיונלה'ישלערוךחקירהלאיתור
מקורההדבקה,ולהזהיראתהצוותבעניין.ישלהמשיךבמעקבלפחותחודשיים
לאחרהמקרההאחרון.אםישנהעדותלהדבקותנמשכותישלדגוםאתהמים,
ולאתרמקומותהנמצאיםבסיכוןחשיפהלאווירוסולים.כאשרהמיםבביתהחולים
מזוהמיםבליגיונלהישלנקוטבאמצעיםהבאים:
חימום:ישלהזריםדרךמקורותהמים,במשך5דקותלפחות,מיםחמים
בטמפרטורותגבוהותמ,650Cאולחילופיןלבצעכלורינציה.
כלורינציה:ניתןלהוסיףלמיםתמיסתהיפוכלוריטעםכלורחופשיבריכוזסופי
של10מ"ג/ליטר)10חל"מ(.
בידודלתרבית:להערכתיעילותהטיפולישלערוךבידודלתרביותבמים,
במחזוריםשלשבועיים,למשך3חודשים.אםלאנמצאותרביותחיוביותיש
לדגוםאתהמיםאחתלחודשבמשך3חודשיםנוספים.במקרהשנמצאהתרבית
חיוביתישלהעריךמחדשאתשיטותהטיפול,ולבצעןשנית,בשילובביןשתיהן
אובאמצעותשיטותנוספות.י
סוגיםרביםשלחיידקיםהשורדיםבמאגרימים,ידועיםכגורמיהדבקותבבתיחולים,
ביניהם:פסאודומונס,סרציה,ציטרובקטר,קלוסטרידיום,אצינטובקטרואחרים.
בטבלה הבאה מוצגות מספר דוגמאות להדבקות ,שהיו מעורבים בהן זיהומים
ממקורמים.
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המיקרואורגניזם

המאגר

המחלה

P. paucimobolis

בקבוקימיםלשטיפתציודואקום

דלקתריאות

S. marcescens

מיםמווסתילחות

דלקתריאות

M. xenopi

ברזמיםחמים

דלקתריאות

M. chelonei

ציודמזוהם

דלקתאוזניים

M. chelonei

מיכלמיםמזוהם

דלקתמחיצתהאף

L. pneumophila

מימערכתביתחולים,מגדליקירור

דלקתריאות

Acinetobacter spp

אמבטמיםלהפשרתפלסמה

אלחדם

P. aeruginosa

אמבטמים

אלחדם

P. aeruginosa

מיאמבטיה

דלקותעור

C. difficle

אמבטים

שלשולים
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חיטויועיקור
חלקמההדבקותהשכיחותבבתיחוליםנובעמשימושבציודשלאעברחיטוי)או
עיקור(נאותים.העיקורהיאפעולהיקרה.ככלל,איןצורךלעקראתכלהציודהרפואי.
רמתהחיטויהדרושהלציודשאותוישלחטאתלויהבאופיהמוצרהרפואיובייעודי
השימושבו.לכן,ישלקבועשיטתחיטויעבורכלהמוצריםהרגישיםלחוםועבור
המוצריםהקריטיים)המוכנסיםלזרםהדם(,כגוןלפרוסקופים.כמוכןישלקבוע
האםמוצריםלשימושחדפעמיזקוקיםלחיטויוהאםהםעמידיםבפניהטמפרטורות
הגבוהותאוהחומריםהמשמשיםבתהליך.
עיקור  השמדהמוחלטתשלכלהמיקרואורגניזםכוללנבגים.ניתןלבצעעיקור,
רטובאויבש,בחום;באתילןאוקסיד;בגזוגםבכימיקליםבמצבנוזלי.עיקור
"רטוב")בנוזל(עלוללהיכשל,מכיווןשהמוצריםאינםנעטפיםלפניהתהליך.בנוסף,
ישלשטוףאתהחומרמהמוצריםלפניהשימושבהם.
חיטוי  סילוק/המתהשלרובהמיקרואורגניזמיםהפתוגניםוהואאיננויעיללגבי
נבגים.חיטוינעשהבאמצעותנוזליםכימייםאופיסטור,בהתאםלטיבהמיכשור
הרפואיוהשימושבחומרים.

מיכשורלאקריטיהבאבמגעעורשלם-ניתןלחטאבתהליךמתון
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חיטויציודרפואי
קיימות3רמותשלחיטוילמוצרים:חיטויביעילותגבוהה;ביעילותבינוניתוביעילות
נמוכה,שאותןמשיגיםבאמצעותאחתאויותרמ3השיטותהמשמשותלחיטוי:

שיטותחיטוילמוצריםרפואיים
שיטתהחיטוי
מוצר

יעילותגבוהה
זמןחשיפה
20דקות

יעילותבינונית
זמןחשיפה
20דקות

יעילותנמוכה
זמןחשיפה
10דקות

מישטחים
קשים וחלקים

גלוטראלדהיד2%
מיחמצן6%
חומצהפראצטית
פיסטורב ,750Cל30
דקות,לאחרניקוי
בדטרגנטהיפוכלוריט

היפוכלוריט
כהלים70%
תמיסותפנול
תמיסותיוד

היפוכלוריט
כהלים70%
תמיסותפנול
תמיסותיוד
תמיסותאמוניום
רבעוניות

צנרת גומי
ופוליאתילן
וצנתרים

גלוטראלדהיד2%
מיחמצן6%
חומצהפראצטית
פיסטורב 750C
ל30דקות

מכשירים בעלי
עדשות ,מיפרקים
ו/או צירים

גלוטראלדהיד2%
מיחמצן6%
חומצהפראצטית

מדיחום

תמיסותיוד
)ישלהפרידבין
מדיחוםאורליים
לרקטליים(

המלצות:
לפניבחירתתהליךחיטוימסויםלמוצררפואי,ישלקבועהאםנדרשלמוצרחיטוי
אועיקור:
מיכשוראוחפציםקריטייםהמוחדריםלגוףדרךרקמות,אושזורםדרכםדם
חייביםבעיקור;
מיכשור קריטי למחצה ,הבא במגע עם ריריות או עור פגוע  יש לחטא
ביעילותגבוהה;
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חיטויביעילותגבוהה
חיטויביעילותגבוההמשמידאתכלהמיקרואורגניזמים,למעטריכוזיםגבוהים
של נבגי חיידקים .בתהליך זה יש להשתמש עבור כל המכשירים והמוצרים
הקריטייםלמחצה.
בין החומרים הנפוצים בשימוש לחיטוי ביעילות גבוהה נמנים :גלוטראלדהיד,
כלורדיאוקסיד וחומצה פראצטית .החומרים האלה יכולים לשמש גם כחומרי
עיקורכאשרזמןהמגעעםהמוצרארוךדיו.
חיטויביעילותבינונית
חיטויביעילותבינוניתמשמידחיידקיםוגטטיביים,כוללחיידקהשחפת,ואתרוב
הפטריות.יעילותונמוכהלגבינבגיחיידקים.נגיפיםללאמעטפתשומנית)כמונגיפי
אנטרואונגיפירינו(עשוייםלהיותיציביםלחומריחיטוי.נגיפיםגדולים,כמונגיפי
אדנו,צהבת Bונגיףהאיידס,מושמדיםבדרךכללבחיטויכנ"ל.בתהליךהזהיש
להשתמשעבורמוצרים לא קריטיים ,ומספר מוצרים קריטיים למחצה,כמואמבטי
מיםלטיפולבחוליםשעורםפגום.
חומריהחיטויהשימושייםבתהליךזההם:כהלים)אתיליאואיזופרופילי(בריכוזשל
;70%תרכובותכלוראויודוכןתרכובותעלבסיספנולי.
חיטויביעילותנמוכה
חיטויביעילותנמוכהמשמידאתרובהחיידקיםהווגטטיבים,ואתרובהנגיפים
והפטריות,אךלאאתחיידקיהשחפת,נגיפיםקטניםחסרימעטפתשומניתוכמובן
לאאתנבגיהחיידקים.
בתהליךזהמשתמשיםרקעבורמוצרים שאינם קריטיים.ביןהחומריםהפעילים
ברמהזו:תרכובתאמוניוםרביעוניומספרתרכובותיודופנול.

יעילותתהליךהחיטוי
יעילותתהליךהחיטוימושפעתממספרמשתנים,כשביניהם:
טיב המוצר מוצריםבעליחריצים,חיבוריםאונקביםקשיםלניקויעלפניהשטח,
מכיווןשחומריהחיטויעלוליםשלאלחדורהיטבלקטעיםהחבוייםולאיבוצע
שםחיטוי.
רמת הזיהום המיקרוביאלי וטיבולמוצריםהמזוהמיםבריכוזיםגבוהיםשל
מיקרואורגניזמים,אובאורגניזמיםעמידים,נדרשיםמשכיזמןחיטויארוכים.
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הימצאות חומר אורגני על המוצר פוגעתבכושרהחיטוי)חומריהחיטוימגיביםעם
החומרהאורגני(.ישלוודאשהמוצרנקימדם,מנסיובומחומריםאורגנייםאחרים.
ריכוז החומר המחטא ומשך החשיפהבדרךכלל,ככלשריכוזהחומרהמחטא
גבוהיותרהזמןהדרושלחיטויקצריותר.יוצאיםמכללזההםתמיסותיודוכהלים
שיעילותםעלולהלרדתכאשרריכוזםעולהמעללרמההמומלצתע"יהיצרן.תמיסות
היפוכלוריטנשמרותב pHגבוה)(13ובריכוזגבוה)(10%5%כדילמנועאת
התפרקותהכלור.לכן,זמינותהכלורהפעילנמוכהבריכוזיםהגבוהיםומשךהחשיפה
הדרושלחיטוימתארך.ניתןלקצראתזמןהחשיפהע"יתיקוןה pHל,7אוע"י
מיהולהתמיסהעדלריכוז)0.01%ה pHיורדומתקרבלערךהנ"ל(.י
מישתנים אחריםטמפרטורה,קשיותהמיםונוכחותכימיקליםאחרים,כמוסבון,
משפיעיםעליעילותתהליךהחיטוי.גםנוכחותשלבועותאווירעלולהלמנועמגע
ביןהחומריםולפגוםביעילותהחיטוי.

שימושחוזרבמוצריםלשימושחד-פעמי
בנסיבותמסוימותעשויביתהחוליםלמחזרמוצריםהמיועדיםלשימושחדפעמי,
באמצעותחיטוי.מדיניותכזאתמעוררתשאלותרבותבלתיפתורות,המתייחסות
לשאריותרעילותעלהמוצר,חומריםפירוגניים)חומריםאשרעלוליםלגרוםלעליית
חוםגופושלהאדם(,תיפקודלקוישלהמוצראופגימהבשלמותוכלזאתבנוסף
לשאלותשלאתיקהוחוק .רשויותהבריאותוהבטיחותממליצות,באופןחדמשמעי,
שלאלמחזרציודשנועדלשימושחדפעמיאלאאםישנואישורמוסמךמהיצרן,
הכוללהנחיותמדויקותלשיטותהחיטוי,הבדיקהולהגבלותבשימוש.
מכוןהתקניםהכיןתקןישראלילחומריעיקורוחיטויעבוראבזריםוציודרפואי
)ת"'.(4502התקןהזהחלעלחומריעיקורנוזלייםוחומריחיטוינוזליים,המשמשים
במצבםהנוזלילעיקורולחיטוי,בהתאמה,שלאבזרים,מכשיריםוציודרפואי
במוסדותרפואיים.

עיקורמוצריםסטרילייםוהשימושבהם
שיטותהעיקורהמקובלותבבתיחוליםכוללותעיקורבאמצעותקיטור;חוםיבש;או
עיקורבגז.הגזיםשבשימושהםאתילןאוקסיד,פורמאלדהידואדימיחמצן.קרינה
מייננתמשמשתבעיקרבעיקורמסחרישלמוצריםלשימושחדפעמי.
תקןישראלית"י4502חלעלחומריעיקורנוזליים
וחומריחיטוינוזלייםהמשמשיםבמצבםהנוזלילטיפולבאבזרים,
י
מכשיריםוציודרפואיבמוסדותרפואיים.
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הטבלה הבאה מסכמת את היתרונות והחסרונות של מספר שיטות:
שיטה

יתרונות

חסרונות

קיטור

בטוחלסביבהולעובדים;
תהליךקצריחסית;
לארעיל;
לאיקר;
איןצורךבאיוורורהחלל.

יעילותהעיקורעלולהלהיפגםע"יכיסי
אוויר,מסתמיםגדולה,ואיכותקיטור
נמוכה;
מוצריםרגישיםלחוםוללחותעלולים
להינזק.

חום יבש

בטוחלסביבהולעובדים;
חדירהעמוקהלחומר;
לאקורוזיבי;
איןצורךבאיוורורהחלל.

משךתהליךהעיקורארוך;
דרישותמשתנותביחסלזמןהדרושלתהליך;
מוצריםרגישיםלחוםוללחותעלוליםלהינזק.

אתילןאוקסיד

חודרדרךחומריאריזה
וחומריםפלסטיים;
אינומזיקלרובחומריהרפואה;
פשוטלביצועולניטור.

משךתהליךהעיקורארוך;
חללהעיקורקטןבדרךכלל;
רעיל,דליק,וחשודכמסרטן;
נדרשאיחסוןבארוןחומריםדליקים.

מיחמצן

בטוחלסביבהולעובדים;
טמפרטורתהתהליךנמוכה;
איןשאריותרעילות;
פשוטלביצועולניטור;
איןצורךבאיוורורהחלל.

לאיעילעלצלולוזה,בדיםונוזלים;
נדרשתעטיפהסינתטית;
חללהעיקורקטן;
לאמתאיםלעיקורמוצרים
שישבהםחללצרוארוך.

פורמאלדהיד

לאדליקולאפציץבטמפרטורה
ישחששלשאריותשלמוצרים;
ובריכוזהדרושיםלתהליך;
רעיל,אלרגניוחשודכמסרטן;
מתאיםכמעטלכלהמוצריםהרפואיים .תהליךארוךשלעיקורואיוורור.

הנחיות עקרוניות:
ישלעקרולשמורמפניזיהוםשלמכשיריםומוצריםרפואיים,המיועדיםלבואבמגע
עםחולים,עדלזמןהשימוש.כדילמלאאחריההנחיההנ"ל,ישלנטרבאמצעים
נאותיםכלביצועשלעיקור.כמוכן,איןלהשתמשבמכשיראובמוצרשהסטריליות
שלומפוקפקת,לדוגמה:אםעטיפתהמוצרפגומהאורטובה.
אורךחייהמדףשלמוצריםסטרילייםהואשאלהשאיןלהתשובהעדהיום.
המלצות:
ישלהשתמשבאוטוקלבלעיקורמוצריםשידועכילאייגרםלהםנזקבתהליךכזה.
ישלנטראתתהליךהעיקור)להוכיחאתיעילותהעיקורבהשמדתנבגיחיידקים(,
לפחותאחתלשבוע,באמצעיםנאותים.
אורךחייהמדףוזמןהתפוגהשלמוצריםסטרילייםצריךלהיותמבוססעלטיב
חומריהאריזהשלהםומקוםהאחסון.
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ישלשמורבקפדנותעלסטריליותשל
מוצרים ומכשירים המוחדרים לרקמות
אולמערכתכליהדם,אוכאלהשדםאמור
לזרוםדרכם)מוצריםקריטיים(,לדוגמה:
כליניתוח,צנתריםאומחטים.מוצרים
קריטייםשהזדהמומעמידיםאתהחולה
בפניסיכוןגבוהלהדבקה.
כדילהקלעלבקרתהאיכותישלבצע
אתתהליכיהניקוי,העיקורוהחיטוישל
מוצרים סטריליים ביחידה מרכזית של
בית החולים .היחידה המרכזית צריכה
לכלולמספראזורים:לניקויוחיטוי,לאריזה,
לעיקורולאחסון.ישלהפרידפיזיתבין
אזורי המשנה האלה .רצוי לשמור על
טמפרטורהשל200C180Cבכלהיחידה.
הלחותהיחסיתצריכהלהיות.75%35%
ישלווסתאתכיווניזרימתהאווירמהאזורים
הנקייםשלהיחידהאלהנקייםפחות.
ישלנקות,ככלהאפשר,מוצריםרפואיים
קריטייםלפניהכנסתםלתהליךהעיקור.
עיקורמוצלחתלויבהפחתהשלהמעמס
הביולוגי.כאשרהניקוינעשהבשיטהידנית
קיים סיכון לצוות .אם עושים שימוש
חוזרבמוצריםקריטייםקייםסיכוןחשיפה
למיקרואורגניזמיםגורמימחלות,בעיקרכאלההמועבריםבדם.לכן,מומלץלבצע
פעולותניקוישלמוצריםכאלהבצורהמכנית.ביןהשיטותהאפשרויות":סוניקציה"
במכשיראולטרהסוני,הדחהבמדיחכליםאושילובשלמדיחומעקר.
שימושבחומריחיטויובדטרגנטיםנפוץבבתיהחוליםלצורךהשריהלפניהעיקור.
ישלעטותכפפותבעתהטיפולבמוצריםשעברוחיטויבחומריההשריההאלה,מכיוון
שהחיטויכשלעצמואיננויעילאםהמוצרמכוסהבלכלוךרב.בנוסף,החיטויעלול
לפגוםבמוצריםמסוימים.
ישלעטוףבצורהנכונהאתכלהמוצריםהמיועדיםלעיקור,כדילמנועאתזיהומם
לאחרסיוםהעיקור.התכונותהרצויותשלחומריהעטיפה:
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לספק אטימה מוחלטת )ללא נקבוביות(;
עמידיםבפניקריעה,דקירהאופגיעהמכנית
אחרת;
יציביםאינםמתפורריםאומתפזריםאו
מפזריםחלקיקים;ע
בלתיחדיריםלחיידקים;
מתאימיםלתהליך;
גמישים,מאפשריםעטיפהמהירה;
מאפשריםאטימהלפניהעיקור;
ניתן להדפיס עליהם או להדביק עליהם
פתקיותעםמידע;
זולים.
יש לעטוף כל מוצר בעטיפה כפולה של נייר או בד לא ארוג ,כדי למנוע את
זיהוםהמוצרבזמןהפתיחה,כתוצאהממגעבמישטחהעטיפההחיצונית.י

ניטורתהליךהעיקור
העיקורהואתהליךחיונילבקרתזיהומים.אתביצועימכשירהעיקורמשקפיםסמנים
פיזיקליים,כימייםוביולוגיים.
הסמנים הפיזיקליים:טמפרטורה,לחץוזמן.כלסטייהמהערכיםהדרושיםחייבת
להיות"נוריתאזהרה"למפעיליהתהליך.
הסמנים הכימיים:משניםצבעבהתאםלמשךהעיקורולטמפרטורהשלהתהליך,
אולחילופיןבהתאםלריכוזהחומרהפעיל.
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הסמנים הביולוגיים :רקהםמשקפיםנכונהאתתהליךהעיקור.הסמניםהביולוגיים
המקובליםהםנבגיםשל) Bacillus stearothermophilusלתהליךעיקורבקיטור(,
ו)Bacillus subtilisלעיקורבאתילןאוקסיד(.ערכותהבדיקהמיוצרותכסרטינייר
עטופיםבנייראטום,בהםספוגיםהנבגים,אוכאמפולותעםמצענוזליהמשנה
אתצבעולאחרהדגרה.
בכלתהליךהכוללמוצריםהמיועדיםלניתוחיהשתלותישלכלול"מבחןנבגים".
מומלץ להחזיק את המוצרים בקרנטינה )הסגר( עד לקבלת התשובות למבחן.

אחסוןמוצריםמעוקרים
רצוישאזורהאחסוןשלמוצריםמעוקריםיהיהסמוךלאזורהעיקור.אזורהאחסון
צריךלהיותמוגןבפניאבק;לחות;חרקיםומכרסמיםובפניטמפרטורותקיצוניות.
אתהחבילותהסטריליותישלאחסןכךשלאתימעכנה,תתעוותנהאותיפגענהבאופן
מכני)קריעה,חוריםוכו'(.
המונח"חיי מדף"מוגדרכזמןשבונשמרתהסטריליותשלהמוצר.בספרותמדווח
עלחיימדףשלמוצריםסטריליים,החלמיומייםועדלזמןבלתימוגבל,אךברוב
המקריםלאנלקחובחשבוןטיבחומריהעטיפהותנאיהאחסנה.מוצריםסטריליים,
המשונעיםלחדריניתוחולאזוריםאחריםבבתיחולים,ישלעטוףבעטיפהנוספתנגד
אבק,שאותהמסיריםלפניהכנסתהמוצריםלאזורהנקי.
ועדהטכניתבמכוןהתקניםהישראליעוסקתבהכנתתקניםישראלייםלעיקורציוד
רפואי.הוועדהמאמצתתקניםבינלאומיים,אירופאיםאואמריקאיים,בהתאםלצורך.
עדעתהנערכותקניםלעיקורשלמיכשור,לסימוןולאריזה,המשמשיםבתעשייה
ובבתיחולים:
ת"י   4147ציוד רפואי :מתןתוקףובקרהשוטפתשלעיקורבאתילןאוקסיד.
ת"י   4148עיקורמוצריםרפואיים:דרישותלמתןתוקףולבקרהשוטפת
עיקורבקרינה.
ת"י  4149עיקורמוצריםרפואיים:דרישותלמתןתוקףולבקרהשוטפת–עיקור
תעשייתיבחוםלח.
ת"י  4502חומריעיקורנוזלייםוחומריחיטוינוזלייםלאביזריםומכשירים
רפואיים)אמ"ר(במוסדותרפואיים.
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מניעתזיהומיםבבתיהמרקחת
תרופותעלולותלהזדהםבחיידקים,פטריותונגיפיםב3דרכיםעיקריות:
במגעישירעםעורהאדם,עםמישטחיםמזוהמיםאועםמזרקים;
כאשרתרופותנמהלותבנוזליםשהזדהמו;
כאשרתמיסותחשופותלזיהוםבדרךהאוויר.
קייםתיעודעלהדבקותשאירעובעקבותשימושבתרופותאשראוחסנואוטופלובתנאים
לאנכונים,אותרופותשתוקפןפגלפניזמןרב.
כלביתמרקחתבביתחוליםנדרשלקבועמדיניותונהליםלגביהכנתתרופותואחסונן.
הכנתתרופותסטריליותמתבצעת,לעתים,לארקבידיהרוקחים,אלאגםע"יאחיותאו
טכנאיםמחוץלביתהמרקחת.לכן,הנהליםצריכיםלכלולאתכלהמחלקותהמעורבות
בהכנתהתרופות.
ישלנהלתכניתשתכלולהדרכהתקופתית,וכןהערכהובדיקהשלמיומנותהעובדים,תוך
כדיהכנתהתרופות,כדילוודאשהםאכןמצייתיםלנהלים.אתהנהליםישלרענןאחתלשנה
ולעדכנםבמידתהצורך.

הכנתתרופותבביתהמרקחת,
בעיקרכאלההמיועדותלמתןתוך-ורידי,
עלולהלגרוםלזיהומים

מוצריםאשראמוריםלהיותסטריליים,כמואלההמוזרקיםלוורידאולשרירישלהכין
בתנאיםקפדנייםשלסטריליות.לדוגמה:מוצריםרביםלהזרקהמשווקיםכאבקהוישלהופכם
לתרחיףלפניהשימושבנוזל,אשראמורלהיותסטרילי.עלפנישטחמיכלהאבקהעלולים
להימצאזיהומיםאשרעלוליםלחדורעםההרחפה.לכןישלחטאאתממברנתהבקבוקלפני
הזרקתהנוזלדרכה.המזרקחייבלהיותסטרילי!
עדיףלהשתמשבאביזריםחדפעמיים.
החדריםשבהםמכיניםאתהתרופותצריכיםלהיותנקייםמאבק.ישלצמצם
למינימוםאתתנועתהאנשיםבחדר.
כלהמישטחיםחייביםלהיותנקיים.
לארצוילהכיןתרופותבחדרשבופותחיםחבילותשונותהמגיעותלביתהמרקחת.
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העובדהמכיןאתהתרופותצריךללבושביגודנקי,המכסהאתרובהגוף.הביגוד
מקטיןאתמספרהחלקיקיםהנפלטיםלאווירמגופושלהעובדומפחיתאתמספר
החלקיקיםהמזהמיםבאוויר.
ישלרחוץידייםלפניואחריהכנתתרופות,ולעטותכפפותסטריליותבמידתהצורך.
לעובדהסובלמפריחהאומפצעיםבידיואסורלהיותמעורבבהכנתתרופות.
בהכנתתרופותסטריליות,אותמיסותרעילות)כמוחומריםציטוטוקסיים(,מומלץ
מאדלעבודבמינדףביולוגימטיפוס.II
ישלאחסןתרופותבהתאםלהנחיותהיצרן.
עלכלאריזותהתרופותצריךלהיותמודפסתאריךהתפוגה.
ישלבדוק,תקופתית,אתסביבתהעבודהלאחסון,לדוגמה:טמפרטורתהאחסון
ותיפקודהמינדף.

ככלל,מוצריםהמאוחסניםלזמןארוךמגביריםאתהסיכוןלזיהומיםלעומתמוצרים
שאותםמכיניםלשימושמיידי.גםבקבוקיםהמכיליםמספרמנותלשימושמגבירים
אתהסיכון,מכיווןשאפשרותהזיהוםעולהעםכלהחדרתמחטלבקבוק.בבקבוקים
כאלהחשובלהקפידעלסימוןתאריךהשימושהראשון.
כאמצעילבקרתאיכות,בתימרקחתממליציםלבדוקמידגםמאצוותשלתרופות
ותמיסות.התהליךכוללסינוןשלהתמיסותבמסנןלחיידקיםוהדגרתהמסנןבמצע
עשירלמספרימיםב.370Cאםמתפתחתעכירותישלבצעצביעתגרםוזריעות
בידוד,לזיהויהזיהום.
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כלביתמרקחתנדרשלערוךמעקבאחרימוצריםשהזדהמולפניהשימושבהם,וכן
איתורחוליםשקבלומוצריםפגומים.
למרותשהסיכוןהעיקרילזיהוםהואבמוצריםמוזרקים,קייםגםסיכוןמסוים
בתרופותלבליעה.אצלחוליםמסוימיםעלולהמערכתההגנהבדרכיהעיכוללהיות
פגומה,ולחשוףאותםלמחלותחמורות.עובדיםהמכיניםתרופות,והםנשאיםשל
מיקרואורגניזמים,עלוליםלזהםאתהתרופות.ניתןלמנועזיהומיםמסוגזהע"י
שמירהעלכלליהגיהותהאישית.
לעובדיםעםזיהומיםפעיליםשלדרכיהנשימה,העוראוהמעיים,אסורלהיות
מעורביםבהכנתתרופות.

בהכנתהתרופותבבית
המרקחתשלביתהחולים
ישלהקפידעלמיגוןאישי

בנוסףהשימושבאנטיביוטיקההואאחדהמפתחותלהתפתחותמיקרואורגניזמים
עמידים.לכן,בכלביתחולים,הרוקחחייבלהיותמעורבבקביעתמדיניותבקרתהזיהומים.
הרוקחיכוללהוסיףמניסיונולידע,לייעוץולהכוונה,בנוגעלשימושהגיוניבאנטיביוטיקה.
המלצות:
ישלהציגאתנוהליההכנהוהאחסוןשלתרופותבמקוםבולטלעין;ע
ישלהכיןתרופותסטריליותבתנאיםסטריליים;
עובדיםעםהדבקותפעילותלאיכינותרופות;
העובדיםירחצוידייםלפניההכנהואחריה;
איןלהשתמשבתרופותשאריזותיהןפגומות;
ישלאחסןתרופותבהתאםלהנחיותהיצרן;
ישלערוךנוהלהחזרתתרופות,הכוללזיהויחוליםשקבלותרופותפגומות.
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זיהומיםממקוראנושי
סיכוניהידבקותמתרומותדםועירויים
ברובהמדינותהמתפתחותובחלקמןהמדינותהמפותחות,חסריםהמשאביםלסריקת
גורמיםמידבקיםבתרומותהדם,להתאמתקבוצותדםולאחסוןדםומוצריולתקופות
רצויות.לעתיםגםקייםמחסורבמוצריםסטריליים,כמומחטיםוצינוריותלתהליכי
עירוי.מאחרשכךתהליכיםחודרנייםבמקומותכאלההםהמקורהעיקרילהעברת
מחלותמידבקותלמטופלים.עפ"יארגוןהבריאותהעולמי) (WHOנסקרובארצות
מתפתחות,בשנת,1992פחותממחציתמנותהדםלכשלחיסוני).(HIVוהמצבעפ"י
ההערכותלאהשתפרמאז.
בארצותהמפותחות,המחלההנפוצהביותרהמועברתבעירוייםהיאצהבתמסוג.C
הודותלפיתוחמבחניםאימונולוגייםמדורשניושלישילצהבת,Cבמנותהדם,ירד
הסיכוןלהדבקהלאחרעירוימתחתל.1%לעומתזאת,בארצותכמוארה"בהסיכון
להדבקהבאיידסנעבין1:600,000ל1:450,000מנות.
ברובמקריההידבקויותהתעסוקתיותהחמורותבקרבעובדיבריאותמעורביםגורמי
האיידס)(HIVוצהבת,(HBV) Bאךקיימיםגורמיםנוספיםשישלהזכירם:ידועים
נגיפיצהבת,המועבריםבדם,המסומניםבאותיות,GBV-B,GBV-A,E,D,C:ו.GBV-C
כמוכןידועיםמספרנגיפיםמקבוצתה"רטרו"אשרעשוייםלעבורבאמצעותהדם.
ביניהםנמנים)HTLV-I:הקשורבלוקמיהשלתאי)HIV2;HTLV-II;(Tהקרובלנגיף
האיידסשלקופים(ו.HTLV-Vלגביחלקמהנגיפיםהאלהישהוכחותבנוגעלהידבקויות
תעסוקתיות.
גורמיםביולוגייםאחריםמופיעיםבדםבשלביםמסוימיםבמהלךמחלה,חלקם
לפרקיזמןארוכים,ויכוליםלגרוםבמשךהזמןהזהלסיכוןבהידבקותתעסוקתית.
מתוךהרשימההארוכהנביארקמספרגורמים,שלגביהםתועדוהידבקויותתעסוקתיות
שלעובדיבריאות,בעקבותחשיפהשלהעוראוהריריותלדם;HTLV-I:חיידקהעגבת;
טפילהקדחת;;Borreliaריקצייתקדחתהכתמיםשלהריהרוקי;חיידקהצרעת;ומספר
נגיפים הגורמים לקדחות המורגיות ,כמו לאסה ,מרבורג ,אבולה וקונגוקרים.
קבוצהנוספתשלגורמיםביולוגיים,כוללתגורמיםבעליפוטנציאללגרימתהידבקות
תעסוקתית,שלגביהםהוכחוהידבקויותבעקבותעירויידםאוקעקוע.בקבוצהזו
נמנים)בנוסףעלאלהשכברמנינו(:טפילהבבזיה;חיידקהברוצלה;נגיףציטומגלו;
ריקצייתקדחתקולורדו;טפילמחלתהשינה;טפילהלישמניה;ונגיףפארבו.B19
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לדוגמה:טפילהבבזיהנמצאב85%30%מתאיהדםהאדומיםבשלבהפאראזיטמיה
)השלבשבוהטפיליםנמצאיםבדם(;בשלבהחריףשלמחלתהברוצלוזיסמצמיחות
90%70%מתרביותהדםאתהחיידק;נגיףפארבוB19
מגיע,בשלבמסויםבהידבקות,לריכוזשל1010נגיפים
למ"לדם.
למרותשקיימיםמבחניםלזיהוירביםמהגורמיםהאלה
יישומםיקריחסיתונדרשצוותמיומןלביצועם,שאיננו
מצוי בכל בתי החולים והמרפאות           .ע
כדילהתגברעלחוסראפשרותלאחסןדם,מסתמכים
בתיחוליםמסוימיםעלתחליףתרומה,כלומרקרוב
משפחהתורםמנהבמקוםהמנההניתנתלחולה.שיטה
זומגבירהאתהסיכוןלהידבקויותבהשוואהלתרומות
שלמתנדבים–דמםשלמתנדבים,התורמיםבקביעות,
עוברבדיקהכלתרומה,ולכןהוא"בטוח"יותרמדמו
שלתורם"חדפעמי".בבדיקהחדפעמיתשלתרומה
חדפעמיתעלולהלחולטעות.
הסיכוןלהידבקויותבעירויינוזליםשאינםדםנמוך
בהרבה.מומלץלבצעעירויכזהרקבמצביחירום,כאשר
ישצורךלהגדילאתנפחנוזליהגוףכמו,לדוגמה,לאחר
התייבשותאושטפידם.הזיהומיםהשכיחיםבטכניקה
זוקשוריםבהחדרתהצנתר,ונגרמיםמסטפילוקוקים
ודמויידיפטריה.הסיכוןלזיהוםגדלככלשמתארך
הזמןשבומחוברהצנתרלווריד.ע
זיהומיםשלחיידקיםגרםשלילייםכתוצאהמעירויים
הםנדירים,אךיכוליםלסכןחיים.גםכאןישלהקפיד
מאודעלסטריליותשלהאבזרים.

זיהומיםשכיחיםקשורים
בהחדרתצנתר

הדרישותמתורמיהדם
ידועשהליכיםנכוניםלדחייה/אישורשלתורמידםמורידיםאתהסיכוןלהידבקות
בHIVובצהבתBמתרומותדם.בכלהמקריםבריאותםשלהתורמיםצריכהלהיות
טובה,ללאסימניםשלמחלהמידבקת,כוללחום;צהבת;שלשולים;הגדלתבלוטות;
אופצעיםבאבריהמין.
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במדינותשבהןאספקתהדםמוגבלתמדינותשבהןחסריםאמצעיםלאחסוןדם
ושמדיניותתרומותהדםשלהןמבוססתעלתחליףתרומותישלדחותתרומות
מתורמיםהידועיםכנושאי;HBV;HIVלישמניהוקדחת.כמוכן,ישלדחותאנשים
המשתמשיםבסמים.
במדינותשבהןאספקתהדםבינוניתמדינותבעלותאמצעיאחסוןמינימליים,אך
ישבהןתורמיםקבועיםישלדחותאנשיםשהיהלהם,קרובלמועדהתרומה,מגע
מיניעםנשאי HIVאוצהבת, Bואנשיםעםהיסטוריהשלמחלותמיןמידבקות
אוצהבת.
בארצותשבהןאספקתתרומותהדםסבירהשישבהןאמצעיםלאחסוןומאגר
תורמיםמתנדביםישלנהוגעפ"יהמלצותהאגודההאמריקאיתלבנקיהדם:
סיבות לדחייה מוחלטת:
אלכוהוליזםאוהוכחותלשימושבסמים;
צהבתלאחרגיל;11
שיוךלקבוצתסיכוןשלHIV-1או;HIV-2
היסטוריהשלבבזיוזיסאומחלתצ'אגס;
טיפולבעברעםהורמוןגדילהממקוראנושי)מחששלזיהוםבפריונים(;
מבחןחיוביל,HBsAg;HIV-2;HIV-1נוגדניםלHCV,HBcאוHTLV-Iאו.HTLV-II
הסיבות לדחייה למשך שנה:
קבלתדםאומוצריםריקמתיםחשודיםכמזוהמים;
קבלתתרכיבנגדכלבתלאחרנשיכהע"יחיהחשודה;
טיפולנגדעגבתאוזיבה;
מגע מיני עם נשאי   , HIVאו צהבת ,או עם אדם בסיכון ל           ; HIVעי
טיפולבדיקור,ניקובאבריגוףאוקעקוע;
פציעהבמחטמזוהמתאוחשיפתריריותלדם.

המלצותלמניעתהידבקותבעירויים
אתהתמיסותלעירוירצוילהכין,במידתהאפשר,בביתהמרקחת;ני
יש לוודא שאריזות הנוזלים אינן פגומות ,דולפות או עכורות;          י
ישלהקפידעלרחיצתידייםבמשך2015שניות,לפניהכנסתצנתרלווריד,הכנת
נוזליעירוי,כוללהוספתתרופותאוהחלפתתחבושות;
ישלחטאאתעורהחולהבתמיסתיודאוכוהללפניהכנסתהצנתר.איןלגעתבעור
לאחרהחיטוי;
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דגימותדםונוזליגוףמחולים
ישלשנעבצורהבטיחותית
למניעתנזילה

ישלבחורעבורהעירויאזורבגוףשלאיגבילאתתנועותהחולהאויגרוםלואי
נוחות)פחותתזוזות=פחותסיכוילזיהום(.
ישלעגןאתהצנתרכדילמנועתזוזהשלו,ולכסותאתאזורההחדרהבתחבושת
סטרילית.ישלבדוקאתהאזורמדייוםולהחליףאתהחבישהבמידתהצורך;
רצוילהחליףאתאזורההחדרהבכל72שעות;
ישלחטאאתאזורהחדרתהתרופותלעירוי,ללאמגעבעור;
איןלהוסיףתרופותלעירוידם;
ישלעקובאחרשינוייםבטמפרטורת
הגוף ובלחץ הדם של החולה :כאשר
חומושלהחולהעולהאושלחץהדם
שלויורד)סימניםלתגובהחיסונית(
ישלהפסיקאתהעירוי.

המרכזלבקרתמחלותמידבקותומניעתן),(CDCהנמצאבאטלנטה,קבעשכלמנתדם
תיחשבכמדביקהבכוח,וישלהימנעממגעישירעםדם,מחשיפתריריותלדם,מדקירות
ומפציעות.לשםכךפרסםהמרכזנוהליזהירותכללייםשהעובדיםחייביםלנקוט.בטבלה
הבאהמופיעות,בתמצית,רובההמלצות:
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המלצותלאמצעיזהירות
פעילות

רחיצתידיים כפפות חלוק מסיכה

דיבורעםחולה

משקפי
מגן

כיווןקצבאינפוזיה
כיווןציודלאחודרני
בדיקותשלהחולהללאמגעבדם,
נוזליגוףאוריריות

X

בדיקותלחולהתוךמגעבדם,נוזלי
גוףאוריריות

X

X

שאיבתדם

X

X

הכנסתצינוריתלווריד

X

X

יניקהמדרכינשימה

X

X

הכנסתצנתר

X

X

טיפולבמצעיםובפסולת

X

X

כאשר קיימת סבירות לנתז של
נוזלי גוף  השתמשו בחלוק,
במסיכה ובמיגון עיניים

צינתור

X

X

X

X

הכנסתצינוריתלעורק

X

X

X

X

X

אנדוסקופיה

X

X

X

X

X

תהליךניתוחיאותהליךאחרהיוצר
נתזיםשלדםאונוזליגוף

X

X

X

X

X
X

הידבקויותבחדרימיוןובחדריטראומה
עובדיםבחדרימיוןובחדריטראומהחשופיםבעיקרלהדבקותמגורמימחלההנישאים
בדם.העובדיםהאלהחייביםלהגןעלעצמםמפניהחשיפהלנסותלזהותמאושפזים
הנושאיםסיכוןכזהולבודדםבמהירותהאפשריתמהעובדים,המבקריםומחוליםאחרים.
בשעתביצועטיפוליםכללייםבחוליםמומלץעל:
רחיצתידייםלפניכלמגעבחולהולאחריו;
עטייתכפפותכאשרקייםחששלמגעבדםאובנוזליגוףאחרים;ע
שימושבמשקפימגןאומגןפניםכאשרקייםחששמנתזשלדםאונוזליגוף;
מומלץלהדריךאתהעובדיםבאיתורחוליםאשרעלוליםלהעבירמחלותמידבקות;
ישלבודד,במידתהאפשר,חוליםשמצבםנראהיוצאדופן,בעיקרחוליםעםשיעול.
נקיטתאמצעיםאלהיכולהלהקטין,באופןניכר,אתרובההדבקותבחדריהמיון
והטראומה.למרותזאת,עדייןעלולותלהתרחשהדבקותבאווירוסוליםכמושפעת,
חזרתושחפת.
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הידבקויותבחדריניתוח
המטרהבבקרתזיהומיםבחדריניתוחהיאהפחתתהזיהומיםבאתריהניתוחים
(SSI)Surgical Site Infectionsזיהומיםאלהמהוויםחלקנכבדבהידבקויותבבתיחולים,
המלוותבשיעורגבוהשלתחלואהובהוצאותכספיות.רובה SSIמתרחשותבזמן
הניתוחיםומיעוטןלאחרסגירתהפצע.מקורםשלרובהזיהומיםהואהחולהעצמו,
שהחיידקיםהטבעייםהקיימיםבגופומזהמיםאתהפצעבמגעישיר.

הקפדהעלניקוימישטחיםבחומרחיטוי
חשובהלבקרתזיהומיםבחדריניתוח

מכאןשהכנתהחולהלניתוחצריכהלהיותקפדניתמאדכדילהורידאתהמעמס
המיקרוביאלישלעורהחולה,דרכיהנשימה,אבריהמיןוהמעיים,בהתאםלסוג
הניתוחשהואצריךלעבור.

חדרניתוחיםלסיכוןגבוהמצוידבחופה
למינריתהמספקתאווירהסטרילית

בנוסף,גםזיהוםהפצעיםממקורחיצוניגורםלהדבקות,בעיקרבתהליכיניתוחנקיים.
המקורהעיקרילזיהומיםנישאיםבאווירבחדרהניתוחהואהצוות,המפזרמספררב
שלמיקרואורגניזמים,בעיקרסטפילוקוקיםמןהעור.
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המלצות
איכות האוויר
רצוישלחץהאווירבחדרהניתוחיהיהחיוביכלפיהסביבה,כךשזרימתהאוויר
תהיהמהאזורהסטרילילאזורהסמוך,הנקיוהמוגן.
כדילסלקזיהומיםנישאיםבאוויר,המופציםע"יהחולהוהצוותמערכתהאוויר
צריכהלסנןאתהאווירבחדרבקצבשללפחות20החלפותנפחחדרלשעה,מהן
לפחות4יהיואווירצח.
0
0
ישלשמורעלטמפרטורהשל,24 C18 Cולחותשל55%50%בחדרהניתוח.
אם,מחוסראמצעים,לאניתןלבצעאתהדרישותהנ"לישלהגבילאתמספר
אנשיהצוותבחדרלמינימום,להמעיטבדיבורולשמורעלהדלתותוהחלונותסגורים.
ניתן להקטין את זיהום האוויר בחדר הניתוח בעזרת נורות אולטרהסגולות
המצוידות במפוח לסחרור האוויר; המיתקן מפחית ב 54סדרי גודל את רמת
הזיהוםהמיקרוביאליבאוויר.
הכנת החולה לניתוח
רצוישלאלהסירשיערמאזורהניתוח,אלאאםהשיערמפריעמאודלניתוח.כאשר
בכלזאתנדרשלהסירשיעררצוילהשתמשבאביזריםמיוחדיםולאבתערגילוח
)נמצאששיעורזיהומיאתרהניתוח SSIגדלפי10במקריםשבהםבוצעגילוח(.
כמוכן,ישלהסיראתהשיערקרובככלהאפשרלמועדהניתוחולאבערבשלפניו;
ישלקרצףאתאזורהניתוחבדטרגנטובסבוןמחטא;מומלצים:כלורהקסידין,
יודותרכובותיו;
אםהחולהצריךלקבלטיפולאנטיביוטימונעישלבצעזאתלאיותרמשעתיים
לפניהניתוח,ועדיףעדכמהשיותרסמוך
לו)תדירותSSIעולהפי2כאשרהטיפול
האנטיביוטיניתןלאחרהניתוח,ופי6
ויותראםהואניתןמוקדםמדי(;
אםמשתמשיםבחוסםעורקים)כמו
בניתוחאורטופדילדוגמה(רצוילתת
אתהאנטיביוטיקהשעה,לפחות,לפני
הניתוח.

סיכוניההדבקה
הקיימיםבחדריניתוחעלוליםלפגוע
הןבמטופליםוהןבצוותהרפואי
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הכנת הצוות המנתח
ישלחבושמסיכתפהאףוכיסויעלכלהשיער;
ישלהשתמשבכיסויינעליים.ניתןלהמיראתכיסוייהנעלייםבנעלייםרגילות,
המיועדותאךורקלחדרהניתוח;
כלהנכנסיםלחדרהניתוחחייביםלהקפידעללבושמלא,המכסהאתכלהעור
)אדם משיר כ  10 9תאי אפיתל ליום .תאים אלה מכילים חיידקים(;          י
לפניהניתוחהראשוןשלהיוםכלאחדמצוותחדרהניתוחחייבלקרצףאתעור
הזרועות והידיים במשך  5דקות לפחות ,עם כלורהקסידין ,או תרכובת יוד ,או
הקסכלורופן,ובין52דקותלפניהניתוחיםהבאים;
ישלהשתמשבכפפותסטריליותמאיכותטובה)כ10%מהכפפותנפגמותבמהלך
הניתוח(.בניתוחיםאורטופדייםובניתוחיםאחריםשישבהםסיכוןזיהומיגבוה
מצדהחולה)צהבת,איידס(,אומצדהתהליך)פתיחתביתחזה(.ישלעטותשני
זוגותשלכפפות;ע
ישלהקפידשכלהציודלניתוחיםיהיהסטרילי,ומוכןבחדרלפניהתחלתהניתוח.
שאלותפתוחות
רחיצתהמנותחלפניהניתוחאין
עדיין קביעה חדמשמעית האם יש
לרחוץאתהמנותחבחומרחיטוילפני
הניתוח .הליך זה אמנם מפחית את
מספרחיידקיהעור,אךאיננומשנה
הרבהאתרמתחיידקיהסטפילוקוקוס,
ואיננומורידאתשיעור.SSI
ניתןלהמיראתהשימושבספוגיםאו
במברשות,לחיטויהידייםשלהצוות
לפניהניתוח,ברחיצהבסבוןבלבד.
מחקריםהראושספירתהחיידקיםעל
הידייםהיתהגדולהיותרלאחרשימוש
באביזריםהללובהשוואהלרחיצת
הידייםבלעדיהם.
בגדיכותנהבגדיכותנהאינםמונעיםלחלוטיןמעברמיקרואורגניזמיםמגוף
הצוותלחללהחדר,אךעדייןלאנמצאחומרשימנעאתהמעברביעילותוגםיעניק
ללובשיםתנאינוחותמתאימים.

101

נהליםשאינםיעיליםלמניעתSSI

איןצורךבאזורמיוחד,המיועדלהעברתהחולהמאלונקהרגילהלאלונקההייחודית
שלחדרהניתוח;
איןצורךלבצעבדיקותבידודשיגרתיותלצוות.ישלערוךבדיקותבידודרקכאשר
נמצאקשרישירביןהדבקהלאישצוות.אזניתןלבודדאתהמזהםרקמהנחיריים,
שהםהמקורהמעורבבכ90%מההדבקותבסטפילוקוקוס;
איןצורךלבצעזריעותבידודלסביבהבחדרהניתוחחפציםומישטחיםאינם
מהווים,בד"כ,מקורלזיהום SSIבחדריהניתוח.מאותהסיבהאיןיתרוןבהערכת
איכותהאווירבעזרתצלחותשקיעה,אוע"ישימושבמחצלותמדביקות.ע

זיהומיםבאתרהניתוח)(SSI
הםבעיהנפוצהבבתיחולים

הידבקויותבניתוחיםבלייזר
לקרןהלייזרישיתרונותברוריםעלאיזמלהמנתחיםוגםעלשימושבחשמל.
שניהיתרונותהעיקרייםהם:
האפשרות לרכז אנרגיה רבה באזור קטן ומוגבל של ריקמה ,תוך שמירה על
דיוקמירבי;
הודותלפעולהשל"הלחמת"כליהדםהקטנים,האזורהמנותחנשמריבשיותר,
דברשישלוהשפעהחיוביתעלקיצורמשךתהליךההגלדה.
בזמןתהליךהחיתוךבלייזרהאנרגיההגבוהההמסופקתע"יהקרןנספגתברקמות
רכות,גורמתלעלייהפתאומיתבטמפרטורההמביאהלרתיחתהציטופלסמהומסתיימת
בהתפוצצותהתא.בעוצמותקרינהנמוכות,הלייזריוצרביעבועוהתזהנראיםלעין
שלרקמות,הגורמיםלפיזוראווירוסולים.הכמותהמותזתגדולהיותרבעוצמותקרינה
נמוכותמאשרבגבוהות.
פיסותהריקמהניתזותלכלהכיווניםלמרחקגדול,עדכ2.5מ'ממקוםהניתוח.
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בזמןהניתוחנוצרעשןבעלריחלאנעים.בעשןהזהנמצאוכמויותמשמעותיותשל
חלקיקיםבסדרגודלשל50.5מיקרון,המוגדריםכ"מסוכניםלבריאות".חלקיקים
אלהיכוליםלהישאףלדרכיהנשימה,להגיעעדשלפוחיותהריאהולהישארבהן.
כאשר החלקיקים האלה מכילים חומר חי  כמו תאים סרטניים ,נגיפים או
חיידקיםקייםסיכוןמשמעותילהדבקותבצוותחדרהניתוח.המסיכותשבהןנוהגים
להשתמשכיוםבחדריניתוחאינןמספקותמיגוןנשימתימפניחלקיקיםבטווחהמסוכן
)50.5מיקרון(,אךהןיכולותלעצורחלקמהחומרהמותז.

הצוותהרפואיבניתוחלייזר
צריךלמגןאתעצמובמשקפיים
ובנישמיותכנגדאירוסולים

מספרמחקריםניסולהוכיחהימצאותחומרביולוגיחיבחומרהמותזאובאווירוסול
הנוצרבניתוחילייזר.אחדיםמהמחקריםנערכובעתניתוחיםשיגרתייםשלגידולים
)"שאתות"(בבניאדם.במחקריםנגרמובמכווןגידוליםבעכברים,במיוחדלמטרות
הניסוייםהאלה.
הטיפולבגידוליעור)שאתות(יבלתיים,בכתובותקעקעובגידוליםסרטנייםנעשה,
לרוב,באמצעותקרינתלייזרנמוכתעוצמה,ולכןקיימתהסתברותגבוההלהימצאות
חומרחימידבקבחומרהמותזובאווירוסול.
למרות,שרקבמקריםבודדיםהוכחהפעילותביולוגיתבחומרהמותזובאווירוסול
הנוצרבניתוחילייזרישלהתייחסעדייןבכובדראשלאפשרותשלנוכחותחומר
ביולוגימידבקבחומרזה,כוללנגיפיפאפילומה,אשריכוליםלהיותמעורביםבגידולים
סרטניים,ואפילובנגיפיאיידס.כלעודלאנשללהאפשרותההדבקהבדרךזומומלץ
לצוותהרפואילהשתמשבמסיכתאףפהתואמתלפנים,המצוידתבמסנןחלקיקים
בעליעילותגבוהה).(HEPA
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בקרתזיהומיםבחדרילידה
חשיבותהשלבקרתהזיהומיםבחדרילידההוכחהכברבמאהה)19אבחנתושל
 Semmelweissאביבקרתהזיהומים(.המקריםשלזיהומיםבחדרילידהבארצות
מערביות,מתוקנות,הםנדירים,וכאשרהםמתרחשיםהטיפולהיעילבהםמונע
סיבוכיםקשים.בארצותהמתפתחותישנהשכיחותגבוההשלדלקותברירית
הפנימיתשלהרחם)אנדומטריום(לאחרלידה,וזיהומיםאצלהילודוהםגורמים
לתחלואהולמוות.
מקורםשלרובהזיהומיםהםמיקרואורגניזמיםהנמצאים,מדרךהטבע,בתעלתהלידה
שלכלאשה.הילודמזדהםבמהלךהמעברבתעלתהלידה,ולכןנחשבותההדבקות
האלהלהדבקותבביתהחולים.
הגורמיםהמוכריםלדלקותהאנדומטריוםברחםהם:
ניתוחקיסרי)רובמקריהזיהום(;
קריעתקרומיהעוברלפניהמועדהטבעישלהלידה;
מצבסוציואקונומינמוך;
בדיקותגניקולוגיותתכופות.
התחלואהוהתמותהבעקבותלידות,באזוריםשבהםנפוץנגיףהאיידס,עולהבהרבה
עלהממוצע.טכניקותפשוטותשלבקרתזיהומיםיכולותלהפחיתאתהזיהומים
ולמזעראתתוצאותיהםהקשות.
המיקרואורגניזמיםהגורמיםלזיהומיםבילודבעקבותלידה,בשכיחותהגבוההביותר,
הםסטרפטוקוקוסמקבוצהBוהחיידקא.קולי.ניתןלמנועזיהומיםבסטרפטוקוקוס
באמצעות סריקה לגילוי ההדבקה וטיפול באמהות לפני הלידה             .ע
ניקויוחיטויתעלתהלידהבחומרמחטא,לפניהלידהואחריכלבדיקהגניקולוגית,
מקטיןאתשכיחותהזיהומיםבילודים.
שכיחותדלקותהרחםלאחרלידהבניתוחיםקיסרייםגבוההבכ20%משכיחותן
בלידהטבעית.תרופותאנטיביוטיותמפחיתותאתמספרמקרידלקותהרחםבקרב
יולדותבסיכוןגבוה.
בתהליךהלידהיכוללהתרחשמגעביןדםהאםודםהילוד.המגעעלוללגרוםלהדבקות
במחולליםהמועבריםבדם.
טכניקותפשוטותשלבקרתזיהומיםיכולותלהפחית
אתהזיהומיםולמזעראתתוצאותיהםהקשות
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המלצותלמניעתהזיהומים:
בחדריהלידהישלנקוטבאמצעיבקרתזיהומיםכללייםלפניהלידה,במהלך
הלידהולאחריה.
בזמן הלידה חייבים אנשי הצוות לעטות
כפפות .מומלץ שילבשו גם חלוקים ויחבשו
נישמיתומיגוןלעיניים.
בזמןבדיקהגניקולוגיתישלחטאאתהאזור
בחומרחיטוי.
מומלץלתתטיפולחדפעמישלאנטיביוטיקה
ליולדותבסיכוןגבוההעוברותניתוחקיסרי.
התכשיריינתןליולדתמידלאחרחיתוךחבל
הטבור.
כאשרהיולדתהיאנשאיתאוחולהבצהבת
 C,Bאואיידסישלנקוטאמצעיזהירות
מוגבריםביןהשאר
איןלהשתמשבאלקטרודותלצורךניטורמצבהעובר;
במקרה של צהבת    Bיש לחסן את הילוד בחיסון נגדי מתאים;          י
במקרהשלאיידסמומלץלתתלאםטיפולמונעבמינוןמוגברשלמעכביהנגיף
במשך3שבועותלפניהלידה.
כאשרהיולדתנושאתנגיףהרפסגניטלי)שלאבריהמין(הצוותוגםהיולדתחייבים
לעטותכפפותבכלמגעבאזורהנגועאובחומריםשזוהמובנגיף,כגון:מטליות,
חומריספיגהוכו'.

תינוקותעלוליםלהידבק
במספרחיידקיםונגיפים
בשעתהלידהוגםבחדרי
תינוקותובפגייה
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סיכוניהידבקותבטיפולבגופות
גופותנפטריםעלולותלהציבסיכוניהדבקהלמטפליםבהן.רובהמיקרואורגניזמים
שהיומעורביםבעברבמגיפותקטלניות)כמוחולירע,דבר,שחפתוטייפואיד(,אינם
שורדיםזמןארוךלאחרהקבורה.אךזמןקצרלאחרהמוותעדייןקייםסיכוןהדבקה
למטפליםמגורמימחלותכמושחפת;סטרפטוקוקוס;מחלותמעיים;גורמיספגת
המוח)מחלתקרויצפלדיעקב(;נגיפיצהבתBו;Cוכמובןגורםהאיידס.ניתןלהוסיף
לרשימהאתגורמיהקדחותההמורגיות)המלוותבדימומים(כמואבולה,מרבורג,וכן
גורמידלקותהמוחואלחדםבמיוחדמנינגוקוקוס.
מקובללחשובכילאחרשהגופההפכהלשלדאיןכברסיכוןלאדם,אךאםנשמרה
רקמהרכההסיכוןעדייןקיים.
חיידקהאנתרקס,היוצרנבגיםעמידיםלאורךזמן,עלוללהציבסיכוןמסוים,אךבני
האדםאינםרגישיםבמיוחדלהדבקהזו.כליתרהמיקרואורגניזמיםהגורמיםלמוות
אינםשורדיםבסביבהלאחרמותהנשא.
למרותהחששותשנגיףהאבעבועותהשחורותיכוללשרודבגופותלאורךזמן,איןעל
כךשוםעדותמוכחת.עםזאת,כאשרקייםחששלקיומהשלמחלהזובאדם,ונדרש
לטפלבגופתנפטרהמטפליםחייביםלהיותמחוסניםבפניאבעבועותשחורות,עם
הוכחה)צלקתמשמעותית(.מאידך,איןלחסןאנשיםרקלצורךטיפולבגופה
הסיכוןלתופעותלוואימהחיסוןעולהעלההסתברותשהנגיףישרודבגופה.
המלצות:
מבלילהתחשבבדרגתהסיכוןשלהגורםהמדביקאשרעלוללהיותבגופה,וללאהבדל
אםמדוברבפטירהקרובהאוששרידיהגוויההםזמןרבלאחרקבורהניתןלהפחית
אתהסיכוןבאמצעיםפשוטים:
כיסוי חתכים ופצעים בעור המטפל ע"י חבישה אטומה למים;          י
ניקויוחיטוינמרץשלכלפציעהבעורהמטפלהמתרחשתבזמןהטיפולבגופה;
שמירהעלגיהותאישית;
שימושבציודמגןמתאים:
הגנת הידייםישלעטותתמידכפפותלטקסולהחליפןבתדירותגבוהה.יש
לרחוץידייםלאחרהסרתהכפפות.כפפותהלטקסמעניקותמיגוןשלעדכ10
דקותבפניפורמלדהיד.כפפותניטרִיליות)(nitrileמקנותמיגוןבפניכימיקלים
לזמןארוךיותר,וניתןלעטותןמעלכפפותהלטקס.למצביםבהםישסיכוןדקירה
ע"יעצמיםחדיםניתןלהשתמשבכפפותמרשתפלדהבלתימחלידה.
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דרכי הנשימה להגנהבפניאבקעופרת,נבגיפטריותואווירוסוליםישלהשתמש
במסיכהבעלתמסנןחלקיקים)(HEPAהתואמתלפנים".מסיכותמנתחים"מבד
אומנייראינןיעילותבפניאווירוסולים,אךהןעדיפותעלאישימושבאמצעי
הגנהכלשהו.ע
הגנה מנתזיםמגןפניםעוצרהתזהלעיניים,לאףולפה.משקפימגןמקניםמיגון
לעינייםבלבד.לבישתסינרעמידלמיםעלהחלוקאומעללסרבלמגינהעל
הגוף.עלהרגלייםישלהגןבאמצעותכיסוייםפלסטייםלנעלייםאובמגפיגומי
)כאשרהסביבהרטובה(.במצביםמיוחדיםניתןלהגןעלכלהגוףבעזרתסרבלעם
ברדסהכוללאספקתאווירמאולצת.

טיפולבדגימות
מניתוחיםשלאחרהמוות
צריךלהתבצעבמינדףמיוחד

גורמיםהיוצריםסיכוןמוגבר

שחפת
ניתוח שלאחר המוות בנפטרים משחפת מציב סיכון גבוה בפני עובדי פתולוגיה
ואנטומיה,סטודנטיםלרפואהועובדיבתיהלוויות.בקבוצותאלהישנושיעורגבוה
שלהיפוךהתגובהלטוברקולין,המצביעעלחשיפה.מומלץלחסןאותםמבעודמועד
ע"יהתרכיב.BCG

דלקתמוחואלחדם
דלקותמוחיכולותלהיגרםע"ימיגווןרחבשלמיקרואורגניזמים,שמתוכםרקשחפת
ומנינגוקוקוסמהוויםסיכוןממשי.
אלחדםנגרםע"ימספררבשלמחוללים,ביניהםהחיידקיםהטבעייםשלהאדם.
רובםאינםמהוויםסיכוןלמטפלים.קייםסיכוןמסויםבהדבקהבמנינגוקוקוס
וסטרפטוקוקוסמקבוצה.Aהדבקהקשהעלולהלהיגרםמחיידקהסטרפטוקוקוס
הנ"לאפילובעיקבותפציעותקטנות.
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ספגתמוח
לחלבוניהפריון),prionובכינויהמוצעלהםבעברית":חליון"(עמידותגבוההבפניכל
שיטותהחיטויוחומריהחיטויהמקובלים.למעשהשוםשיטתחיטויבודדת,כגון
אוטוקלביזציה,אוחיטויבחומריחידכמופורמאלדהיד,אינםמחסליםלחלוטיןאת
יכולתההדבקהשלהפריון.הדרךהיחידהלהבטיחהשמדהמוחלטתהיאשריפה.
עםזאת,נמצאששילובביןמספרשיטותחיטויועיקורעשוילהורידאתרמתההדבקה
)האינפקטיביות(שלהחלבוןלערכיםשלאיסכנואתהעובדיםאואתהציבורהרחב.
תופעה פרדוקסלית נצפתה כאשר טיפלו בפריונים בפורמלדהיד ואחרי כן
באוטוקלביעילותהחיטוישהתקבלההיתהנמוכהמזושלאוטוקלביזציהבלבד!
מאמרבשם'’Consensus report:שפירסםהאיחודהאירופאי,מסכםוממליץעלדרכים
לטיפולולחיטויבחומריםוברקמותהחשודיםבזיהוםבפריונים.קבוצתמומחים,
שכללה  18מומחים מאירופה ,ארה"ב ויפן ,בראשות ה .בודקה ) ( H.Budka
מאוסטריה,מצביעהבמאמרעלפציעהחודרניתבחפץמזוהםבפריוניםכמקורהסיכון
העיקרי  אם לא הבלעדי  להדבקת עובדי מעבדה ובריאות במחלה .המלצתם
העיקריתהיא"לבצעכלפעילותבחומרכזהתוךעטייתכפפות,ונקיטהבאמצעי
זהירותמיוחדיםלמניעתפציעהחודרנית".
כפפותלטקסאינןמהוותמחסוםמוחלט.כאשרעוסקיםבנגיפיםמסוכנים,דוגמת
נגיףהאיידס,ממליצותרשויותהבריאותלעבודעםשניזוגותכפפות,זועלגביזו.
מאחרוחלבוניהפריוןקטניםמנגיפיהצהבתוהאיידסמומלץלעטותשניזוגותשל
כפפותגםבעבודהאיתם.
המלצותהמומחיםכוללותנהליםלבצועניתוחשלאחרהמוותבגופהשלחולה,שהיה
חשודבמחלתקרויצפלדיעקב.עיקרןשלההמלצות:
לבצעאתהניתוחעלגבייריעותפלסטיקמצופותבניירותסופגים;כ
להשתמשלפתיחתהגולגלתבמסורידניולאבחשמלי)החיטוישלהידניקליותר(;
להכניסאתרקמתהמוחלכליפלסטיקאטוםהמכילתמיסתפורמלין4%בבופר
)תמיסהמיוצבת,(pHולסמןאתהכליכ"סיכוןביולוגי")החומרבריקמתהמוח
עדייןאינפקטיבי(;
כלהאביזריםלשימושחדפעמיירוכזובמיכלתקנילחומריםביולוגייםמידבקים,
ויושמדובשריפה;
כל טיפול ברקמה שבפורמלין ייעשה גם הוא על יריעת פלסטיק ונייר סופג;
אתהדוגמאותלבדיקותהרקמותישלהשרותבחומצהפורמית)(100%95%למשך
שעה,ואחרכךשובבפורמלין)(4%למשך48שעות;
אתכלהמכשיריםוהכפפותשבאובמגעעםהרקמהישלהשרותבתמיסתבסיס
הנתרןבריכוז2Nלמשךשעה.
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שילוב מומלץ לעיקור יעיל:
השילובהמומלץ,מלבדשריפה,להורדהמקסימליתשלפעילותהפריוניםבחומרים
ובכליםמזוהמיםבגורםהואאוטוקלביזציהלמשךשעהב1210Cבנוכחותבסיס
הנתרן)בריכוז,(2 Nאולאחרטיפולבחומרהנ"לבמשךשעה.מעבדותמסוימות
ממליצותעלשנימחזוריעיקורעוקבים,כלאחדשלשעה.
להורדהשלפעילותפריוניםבחומריםשאינםעמידיםבאוטוקלבולמישטחים
מומלצתהספגהבבסיסהנתרן)(2Nלשעה)אוריכוזשל1Nלשעתיים(.לחילופין,
ניתןלהשתמשבתמיסתהיפוכלוריט)(NaOClבריכוזשללפחות20,000חלקיםלמיליון
) (ppmכלורחופשילמשךשעתיים.מוזכרתגםשיטהשלהרתחתמכשיריםבSDS
בריכוזשל3%לפחות,למשך3דקותכשיטהיחידהאובשילובעםאוטוקלביזציה
ב1210Cלמשךשעה.
נגיפיצהבת
נגיף צהבת  Aיכוללהימצאבהפרשותשלהנפטרים,ועלוללהדביקבזיהוםבמגעדרך
הפה.ישלהקפידעלגיהותאישית.ניתןלחסןאתהעובדיםבתרכיבהזמין.
נגיף צהבת
לכלהגוף.

B

חובה לקבל חיסון בתרכיב .בנוסף ,יש להשתמש באמצעי הגנה

נגיף צהבת  Cאיןתרכיבנגדהנגיף.ישלהשתמשבכלאמצעיההגנה!
נגיף האיידס ) (HIVכושרההדבקהשלנגיף HIVנשמרעדכ48שעות.לכןבמועד
הגעתגופהנגועהלמחלקותהפתולוגיותהואעדייןמסוכן.בגופותשנשמרוב20C
נמצאנגיףמידבקבנוזליםהמצוייםסביבהריאות)הפלוירה(,במעטפתהלב)הפריקרד(
ובדם,עד16.5ימיםלאחרהמוות.נגיףחיבודדבניתוחגםמעצמות;מרקמתהמוח;
ממחהעצם;מהטחולומקשרילימפה,עד6ימיםלאחרהמוות.קיימתבעיהביןנוזלי
השימורהנפוציםפורמלין,אתנולופנול:פורמלין)(0.5%ואתנול)(25%בתוךתמיסות
הוכחוכיעיליםבחיטוי , HIVאךאיןמידעעליעילותםבחיטויגופות.השאלות
המתעוררותמתייחסותליעילותחיטויהנגיףבתוךתאים,ירידתהריכוזעםהספיגה
ברקמותוהשפעותשלמסתחומראורגני.מאידךשילובשלחומריחיטוימקבעים
בתהליכיהשימוריכוללהיותיעילמפעולתושלכלחומרבנפרד .מכלמקום,הסיכון
מגופותשלחוליאיידס,שאליוחשופיםהצוותיםבמחלקותלאנטומיהופתולוגיה
ובמעבדותפתולוגיות,עדייןצריךלהיחקרתוךשימתדגשעלהזמןהדרושלחיטוי
חלקיהגופה.
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בכלטיפולבנפטרישלנקוטאמצעיזהירותלמניעתפציעה;
לאמומלץלבצעטיפולשימורלגופותשלחוליאיידסנשאיהנגיףיכוליםלשאת
גםגורמיםאחרים,כוללשחפת,ומכאןהצורךבמישנהזהירות.יח
קדחות המורגיותנגיפימחלותהקדחתהאלה,כמואבולהומרבורג,מדביקיםמאד
במגעעםהפרשותהמכילותדם.רובההתפרצויותשתועדוהיובדרךזו.
ישלהקפידעלכלכלליהזהירותולהשתמשבבגדמגןלכלהגוף,ובהגנותלפנים
ולדרכיהנשימה;
לאמומלץלבצעבגופותאלהנתיחהשלאחרהמוות,אלאלעטוףאתהגופותבשקים
אטומיםולשרפן.
ביןהמחלותשבגללןלאמומלץלטפלבגופות)כוללפעולותשימור,ניקוי,שיפורמראה
ואפילוהצגהלבנימשפחה(נימנות:אנתרקס;דבר;כלבת;אבעבועותשחורות;קדחות
המורגיות;קדחתצהובה;ספגתמוח;סטרפטוקוקוסמקבוצהAונגיפיצהבתBו.C
מומלץ לעטוף את הגופות בשקי פלסטיק לקראת קבורה                 .ע

הפחתתהסיכוןבחדריניתוחשלאחרהמוות
ישלדאוגלאיוורורמאולץ,למיםזורמיםולניקוזטוב;
עלהעובדיםלרחוץידייםלאחרכלטיפולבגופה,ולפניאכילה,שתייהאועישון;
ישלחטאאתהסביבהיוםיוםבחומריחיטוימקובלים;
ישלרחוץ אתהמכשיריםבמדיחמחטאולעקראותםלאחרמכןבאוטוקלב,או
להשרותאותםבתמיסתחיטוי)פנול(ל20דקותלפחות;
ישלהימנעמתגובהביןפורמלדהידלהיפוכלוריט,שממנהעלוללהשתחררתוצר
מסרטןביס)כלורמתיל(אתר.
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בעליחייםבבתי-חולים
הימצאותבעליחייםבבתיחוליםהואנושאבעייתי,מכיווןשקיימותמחלותשונות
אשרפוגעותבבעליחייםובאדםכאחת)מחלותזואונותיות(.
מתוךסךכלהמחלותשבהןעלוליםללקותבניהאדם)כ1,700מחלות(כ50%
הןמחלותזואונותיות;ומסךכלהמחלותהנקראות"מחלותמגיחות"),emerging
מחלותשהופיעולאחרונה(,שמספרןמוערךבכ,160כ70%הןמחלותזואונותיות.
ע
רשויות הבריאות מתייחסות להימצאות בעלי חיים בבתי החולים ב 2היבטים:
הפחתתתפוצתהמזיקיםבמיתחםביתהחולים,באמצעותתכניתלבקרתמזיקים
)בעיקרחרקיםומכרסמים(
בקרתזיהומיםבעקבותמגעשלחולים/צוותיםרפואייםעםבעליחייםהמשמשים
כ" ")" service animalsשרתים",מזרזיהחלמהבתוכניותריפויוסיעוד(,כלבי
נחייהוכו'.

בקרתזיהומיםבמגעעםבעליחיים
בעליחייםעלוליםלהפיץמחוללימחלותאולהיותמקורלהעברתמחלות.ולכן,ככלל,
ישלהמעיטבמתןאפשרותלהכנסתבעליחייםלמיתחמיבתיחולים.עםזאת,יכולים
להיותמצביםשבהםישלאפשרהכנסתבעלחייםלביתהחולים,לדוגמה:כלבינחייה,
בעליחיים"שרתים"וכו'.

בקרתמזיקים
תכנית בקרת מזיקים בבית חולים
צריכה להקיף את כל השטחים 
הבנויים והפתוחים  עם דגש על
מטבחים,חדריאוכל,מכבסות,מחסני
אספקהסטרילית,חדריניתוח,אזורי
העמסה ופריקה של מזון ,כביסה
ואשפה,אזוריםהנמצאיםבשיפוצים
אובבנייה,ואזוריםאחריםשבהםקיים
סיכוןמוגברלהימצאותמזיקים.
רצוילהעסיקקבלןמומחהבתחום
בקרתמזיקים
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רצוילהעסיקקבלןמומחהבתחוםבקרתמזיקים,שיתווהתכניתמיוחדתלכל
אתרואתר.
במסגרתהתכניתישלוודאשכלהחלונותהנפתחיםהחוצהיהיומוגניםברשתות
ייעודיות,למניעתחדירהשליתושים,זבוביםוחרקיםמעופפיםאחרים.ישלבדוק
אתתקינותהרשתותבאופןתקופתי.

חשובלהתקיןרשתותייעודיות
עלחלונותופתחים,
למניעתחדירהשליתושים,
זבוביםוחרקיםמעופפיםאחרים

התכניתצריכהלכלולפיזורפיתיונותלמכרסמיםולחרקים,ותחנותניטור,בצורת
מלכודות הממוקמות באזורים קבועים ,שאותן יש לנטר תקופתית            .י

תכניתבקרתמזיקיםצריכהלכלולפיזורפיתיונותלמכרסמיםולחרקים,
ותחנותניטור,בצורתמלכודותבאזוריםקבועים,שאותןישלנטרתקופתית

יש להקפיד על סגירה/כיסוי של מוצרי מזון בכל חלקי בית החולים ,כולל
חדריהחולים.
ישלהקפידעלסגירה/כיסוישלדגימותרפואיות.
ישלמנועבקפדנותכניסתבעליחייםשאינםשייכיםלתכניתטיפולכלשהילמיתחם
ביתהחולים.
ישלקייםמעקבאחרהימצאותםשלחתוליםוכלביםמשוטטיםבמיתחםבית
החולים ואם נמצאו כאלה  לדאוג להרחיקם במהירות האפשרית           .ע
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ישלהקפידעלהפרדהמוחלטתביןמיתקניםלמחקרבבעליחייםלאזוריםאחרים
בביתהחולים.מיתקניםכאלהינוהלוויתוחזקועלפיכלליםהמאפשריםמניעתהפצת
מחלות,ואשריבטיחושמירהעלהימצאותםשלבעה"חאךורקבתחומיהמיתקן,על
בידוד מערכות לטיפול באוויר ובידוד הפסולת הנאספת במיתקן משאר אזורי
ביתהחולים.

הנחיותכלליותלבאיםבמגעעםבעליחיים
ישלהימנעאולפחותלהמעיטבמגעעםהפרשותשלבעליחיים,כמו:רוק,
שתןוצואה.
לאחרכלמגעעםבעלחייםישלרחוץאתהידייםבמיםובסבון,ובפרטכאשר
ישנולכלוךנראהלעין.מומלץלהשתמשבסבוןמחטאאובמשחההמכילהכוהל
אוחומרחיטויאחר.
הנחיותלגביבעלי-חייםשרתיםובע"חבתכניותסיעוד:
בכלפעילותעםבעליחייםישלהעריךאתהטובהאשרעשויהלצמוחממנה
לעומתסיכוניהזיהוםאשרעלוליםלהיגרם.

כלבעליהחייםהמגיעיםלתכניותהאלהצריכיםלהיות
בריאים,נקיים,מטופליםנגדתולעיםוטפיליםחיצוניים
ומחוסניםכנגדכלהמחלותהזואונותיותהידועות,
שעבורןקיימיםתרכיביחיסון.

ישלהימנעמלכלולקופיםוזוחליםבתכניותריפויוסיעוד.
כלבעליהחייםצריכיםלהיותתחתביקורתשלוטרינר.
ישלנקוטבאמצעיםלהפחתתתגובותאלרגיותשלאנשיםכתוצאהממגעעםבע"ח.
ביןהשארישלרחוץאתבע"חכיממהלפניהפעילות.
חייבים לנקות ולחטא את האזורים שבהם שהו בעלי חיים לאחר שהפעילות
בהשתתפותםהסתיימה.
במקרהשלנשיכהאושריטהישלטפלבנפגעכמישנחשףלחומרמידבק:לבצע
מידשטיפהוחיטויולדווחעלהמקרהלאחראיעלהגיהותוהבטיחותבמקום.
יש להוציא מתכניות הסיעוד כל בעל חיים שנשך או תקף אדם         .י
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