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 .1רקע
בהתאם לחוזר המנהל הכללי ,מדינת ישראל ,משרד הבריאות ,חובה לבצע חיסונים לעובדי
המעבדה (סטודנטים ,חוקרים ועובדים ותיקים וחדשים) החשופים להדבקה במחוללי מחלות
מדבקות .
במסגרת החובה ,על כל פקולטה למנות עובד ,שירכז את הטיפול בנושא החיסונים הכולל רישום
תאריכי החיסון ותוצאות בדיקות הסמנים הסרולוגיים

 .2מטרה
מטרת נוהל זה לקבוע את הכללים לביצוע חיסונים ולהגדיר את האחראים לכך.

 .3אחריות מעסיקים
דיקאן :על הדיקאן למנות עובד שירכז את הטיפול בנושא החיסונים.
אחריות למתן החיסונים הינה של מנהל המעבדה ( ,) PIבהתאם למפורט בנוהל בסעיף .4
מנהל המעבדה (:) PI
 .1יידע את הסטודנטים/העובדים במעבדתו (כולל פרוייקטנטים) ,לגבי החיסונים הנדרשים
(והזמינים) לעבודה עם גורמי הסיכון/הפתוגנים ,להם הם עלולים להיחשף ,בטרם כניסתם
למעבדה.
 .2יפנה את הסטודנטים/העובדים לקבלת החיסונים ויוודא כי אכן חוסנו .כמו כן ינהל רשומות
מעקב ,עם תאריכי קבלת החיסונים ותוצאות בדיקת הסמנים הסרולוגיים.

 .4פירוט החיסונים
4.1
4.2

לעובדים עם חיות (כולל העוסקים בעבודות שדה) יינתן חיסון טטנוס כל  8שנים.
בעקבות דקירה או פציעה במעבדה (המלווה בדימום) יש לקבל חיסון טטנוס תוך  48שעות
בהתאם לפנקס החיסונים.

4.3

לעובדים בנגיף  HBVולכל שאר חברי הקבוצה גם אם אינם עובדים עם הנגיף עצמו ,אך
משתמשים בציוד משותף שעלול להיות מזוהם בנגיף (למשל צנטריפוגות) יינתן חיסון .HBV

4.4

העובדים עם דמים ,נוזלי גוף ,רקמות ,דגימות או שורות תאים (פרימריים) ,ממקור אנושי
ולכל שאר חברי הקבוצה ,גם אם אינם עובדים עם הגורמים הנ"ל ומשתמשים בציוד משותף
שעלול להיות מזוהם (למשל צנטריפוגות) יינתן חיסון כנגד הפטיטיס .) HBV ( B
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4.5
4.6

לעובדים עם עטלפים ולחברי קבוצתם יינתן חיסון לכלבת.
לעובדים בווירוס כלבת ולחברי קבוצתם יינתן חיסון לכלבת.

4.7

עובדי שדה :חיסון לכלבת על פי הערכת סיכונים של מנהל המעבדה (.) PI

4.8

לעובדים בוקציניה וירוס ולחברי קבוצתם יינתן חיסון ל.VV -

4.9
4.10

העובדים עם קופים חייבים במעקב שנתי – המעקב והטיפול באחריותם.
העובדים עם וירוס רקומביננט ,שמקורו  /מוצאו מווירוס מחולל מחלה,
כדוגמת  , modified rabies virusיופנה אל ממונית בטיחות ביולוגית  ,על מנת לקבוע את

4.11

הצורך בחיסון.
לעובדים עם כל גורם ממקור אנושי יינתן חיסון כנגד הפטיטיס .) HBV ( B

4.12

לעובדים עם דיפטריה טוקסין יינתן חיסון . dT

4.13

לעובדים עם מי-קולחין ,יינתן חיסון כנגד הפטיטיס  Aופוליו.

 .5אופן קבלת החיסון
 5.1על העובד/סטודנט לפנות לקופת החולים הרלוונטית (מכבי ,כללית וכ"ו) על מנת לקבל את
החיסונים הרלוונטיים.
 5.2חיסון הכרוך בתשלום – העובד  /סטודנט ישלם ויקבל החזר מלא כנגד קבלה.
את אישורי החיסון והקבלות יש להעביר לעוזרת המנהלית המחלקתי.
העוזרת המנהלית תעביר את האישורים והקבלות לאגף הכספים (לשם קבלת החזר כספי).
.6

עובד שהתגלה כנשאי נגיף הפטיטיס  )HBV( Bאו הפטיטיס  )HCV ( Cיופנה לרופא תעסוקתי
אשר מוסמך לאשר או לפסול את העסקתו כעובד מעבדה ביולוגית.

 . 7אחריות לביצוע הנוהל
-

ראש גזרת בטיחות (דיקאן)

-

מנהל המעבדה )(PI

-

ממונה בטיחות ביולוגית
משאבי אנוש
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הנדון :נוהל חיסונים באוניברסיטת תל אביב – רכזים
 .1נוהל חיסונים באוניברסיטת תל אביב הופץ בחודש ספטמבר  2014בו נתבקשו הפקולטות /
יחידות למנות עובד  /ת אשר ירכז את הטיפול בנושא החיסונים בכל פקולטה.
 .2להלן העובדים שנקבעו על ידי הפקולטות  /יחידות
פקולטה לרפואה – ד"ר נטלי בן-כליפה
פקולטה למדעי החיים -ד"ר סלסט עליונה וייס כץ
פקולטה למדעים מדוייקים -ד"ר יוליה ויסיטייב
פקולטה להנדסה -רותי גוטליב
פקולטה למדעי החברה -ריטה חלדאר
בית החיות -ד"ר דבורה רפפורט

