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בריאות השן

נוהל בריאות השן מס'8.1 :
דף  2מתוך  5דפים
הנושא :מרפאות שיניים

מהדורה מס', 6 :
תאריך תוקף  2 :יוני 26

עודכן ב 12 -אפר' 26

הנדון :הנחיות לטיפול בפסולת במרפאות שיניים
 .2כללי:
במרפאות שיניים מתבצעות פעולות רפואיות אשר בעקבותיהם מתחייבת טיפול בפסולת רגילה
זיהומית ומסוכנת.
 .1מטרה:
פירוט טיפול בפסולת רגילה ,זיהומית ומסוכנת במרפאות שיניים על פי תקנות בריאות העם.
.5

אחריות:
 5.2מנהל מוסד רפואי.
 5.1מנהל מרפאת שיניים.
 5.5רופא שיניים אחראי.
 5.6סייעת לרופא שיניים.
 5.3בעל מרפאת שיניים.

 .6אזכורים:
 6.2תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים התשנ"ז ( -2992סעיפים .)5,6,3,23
 6.1תקנות רשוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) ,התשנ"א – 2993
 .3הגדרות:
 3.2פסולת רגילה  -פסולת שאינה פסולת זיהומית או רפואה מסוכנת.
 3.1פסולת זיהומית  -פסולת שמכילה פריטים חדים  -כל פריט או מכשיר העלול לחדור לגוף
לרבות מחטים ,מזרקים עם מחטים ,סכיני חיתוך כירורגיים ,אמפולות ופריטים חדים
אחרים.
 3.5פסולת מסוכנת  -תרופות שפג מועד תפוגתן וחומר מסוכן לסביבה (כספית  ,מקבע,
מפתח וכל חומר מסוכן אחר).
 3.6מרכז לריכוז פסולת  -מקום בתחום המרפאה לריכוז הפסולת הזיהומית והמסוכנת קודם
לפינויה על ידי חברה מורשה לאיסוף פסולת.
 .4חלות:
 4.2מרפאות שיניים פרטיות.
 4.1מרפאות שיניים של תאגיד.
 4.5מרפאות שיניים במוסדות.
מהדורה  2נערכה על ידי:
ד"ר ו .פיקובסקי ,רופא שיניים מחוזי ,אשקלון

אושר על-ידי:

מהדורה מספר  6עודכנה על ידי:
ד"ר דניאל קושניר ,רופא שיניים מחוזי ,מרכז
ד"ר דוד ילון ,הנחיות וסטנדרטים

ד"ר שלמה זוסמן
מנהל האגף
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 .2טיפול בפסולת (תקנות בריאות העם התשנ"ז [.)]5
2.2

פסולת של מרפאת שיניים תמוין ,תיאסף ותטופל בנפרד לפי סוגיה ,ולפי התקנות
רשוי עסקים (סילוק פסולת ,חומרים מסוכנים) ,תשנ"א – .2993

2.1

חל איסור מוחלט לסלק פסולת מכל סוג למערכת לסילוק שפכים.

 .8פסולת רגילה (תקנות בריאות העם התשנ"ז [.)]6
 8.2פסולת רגילה תיאסף בתוך מיכל פלסטי בעל מכסה צמוד שתוכו ידופן בשקית פלסטית
לשימוש חד-פעמי.
 8.1המיכל ירוקן על ידי שליפת השקית מתוכו ,בהתמלא  23%אחוזים מנפחו או אחת ליממה
לפחות.
 8.5טרם שליפת השקית מתוך המיכל יש לקשור אותה ולוודא שאין היא נוזלת ושלא מתפזרת
ממנה פסולת.
 8.6פסולת רגילה תפונה מהמרפאה לאחר כל יום עבודה.
 8.3פסולת רגילה תפונה למיקום לסילוק פסולת רגילה בהתאם להחלטת רשות המקומית.
 .9פסולת זיהומית (תקנות בריאות העם [.)]3
 9.2פריטים חדים יש לשים במיכל מפלסטיק קשיח ,המיועד למטרה זו ועומד בדרישות תקן
ישראלי  .6331יש למלא את המיכל רק עד כ 23%אחוזים מנפחו.
 9.1פסולת זיהומית תועבר למרכז יעודי לריכוז פסולת זיהומית עד לפינויה.
 9.5המרכז לריכוז פסולת זיהומית יהיה נעול ויסומן מבחוץ "פסולת זיהומית".
 9.6פינוי פסולת זיהומית יתבצע ע"י חברות בעלי אישור לאיסוף והובלת פסולת זיהומית (נספח
 )2.8.22.32הנותנות אישור שהפינוי והטיפול יהיו בהתאם לכל דין.
 .23פסולת מסוכנת (תקנות בריאות העם [.)]23
 23.2פסולת מסוכנת תאסוף במיכל פלסטי מתאים.
 23.1איסוף שאריות אמלגם יעשה במיכל עם מכסה אטום לא שביר בתוך נוזל גליצירין
) (Glycerinשמכסה את השאריות.
 23.5איסוף מפתח ( )developerומקבע ( )fixerמשומשים תעשה במיכלים נפרדים ,לא שבירים,
עם מכסים אטומים.
 23.6המיכלים יהיו מסומנים "פסולת מסוכנת".
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 23.3כשהמיכל הפלסטי התמלא כ 23%מנפחו ,הפסולת המסוכנת תועבר למרכז לריכוז
פסולת מסוכנת עד לפינויה.
 23.4המרכז לריכוז פסולת מסוכנת יהיה יעודי לפסולת מסוכנת ,יהיה נעול ,ויסומן
מבחוץ "פסולת מסוכנת".
 23.2פינוי פסולת מסוכנת ,כולל שאריות אמלגם ,מפתח ( )developerומקבע ()fixer
משומשים יתבצע ע"י חברות בעלי אישור לאיסוף והובלת פסולת מסוכנת
הנותנות אישור שהפינוי והטיפול יהיו בהתאם לכל דין.
 .22נספחים:
רשימת מובילים מורשים להובלת פסולת מסוכנת ,אפשר למצוא באתר של המשרד להגנת
הסביבה  .http://www.sviva.gov.il/Pages/HomePage.aspxנכון לתאריך ספטמבר 1338
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ContaminatedSoil/ContaminatedSoilRemoval/HazardousMateria
ls/Documents/movilim_homas092008_1.pdf
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