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   משרד הבריאות–מדינת ישראל 

  

  בה לעניני בריאותהחטי
  

  

מס 200940/_:'חוזר

כסלו"ט,ירושלים ע"תש,ז
2009,דצמבר3

מס _3/312/_:'תיק

הכלליים:אל החולים בתי מנהלי
הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות

דחופה לרפואה המחלקות מנהלי

לשם:הנדון דם דגימת שכרות"נטילת "בדיקת
2.8.83:מיום66/83'מסנוחוזר:כיןסימו

14.8.85:מיום82/85'מסנוחוזר
25.5.86:מיום57/86'מסנוחוזר

מס 24.5.99:מיום23/99'חוזרנו

שבסימוכין חוזרנו של מעודכן נוסח :להלן

ע כי להזכירכם התעבורה"הננו תקנות מס(פ לדרוש,1982–ב"התשמ)3'תיקון שוטר רשאי
כי החשוד רכב שיכור,מנוהג או,הוא דם דגימת מעבדה,למסור לבדיקת .שתן

דחופה"ע לרפואה במחלקות תלקח שכרות לבדיקת הדם דגימת הבריאות שר אישור פ
מיון(" הכלליים")חדרי החולים .בבתי

שכרות בדיקת לשם דם דוגמת נטילת נוהל :להלן

במצ .1 בנהיגה שכרותהחשוד של בבית)החשוד:להלן(ב דחופה לרפואה למחלקה יובא
ע כללי מלווה"חולים שוטר .י

לצורך .2 מהווריד דם לשאיבת אלכוהולי לא חיטוי וחומר מבחנה עימו להביא השוטר על
בדם האלכוהול רמת .בדיקת

דחופה .3 לרפואה המחלקה רופא הדם,על דגימת את ליטול לקבל,)פאהרו:להלן(שאמור
נטילתה בטרם הדם דגימת לנטילת החשוד של הסכמתו .את
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תלקח .4 הדם נוזל,דגימת באמצעות יחוטא הבדיקה נטילת לצורך הדקירה שמקום לאחר
אלכוהולי לא מימי:כגון(חיטוי עימו)פולידין הביא שהשוטר המיוחדת בערכה .הכלול

הדגימה .5 נטילת פעמי"מ5מהוורידוישאב–לצורך חד מזרק לתוך דם .ל

וייועברהדם .6 השוטר שהביא המיוחדת למבחנה השוטרומהמזרק לידי .עבר

לנטילת .7 הסכים החשוד כי דחופה לרפואה מהמחלקה השחרור בתעודת לציין הרופא על
הדם לשוטר,וכי,דגימת וניתנה הדם דגימת ממנו .נלקחה

דם.1:הערות דגימת נטילת שכרות"עבור תשלום"לבדיקת לגבות .אין
השוטר.2 של הינה דם לשאיבת המיוחדת הערכה על .האחריות
בלבד.3 הדם לקיחת על אחראי .הרופא

במוסדכם בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר .הואילו

ה כ ר ב ,ב

לויר"ד חזי
מינהל  רפואההראש

הכללי:העתק המנהל
הכללי למנהל המשנה

אנוש"מנכ/ס ולמשאבי למנהל בכיר ל
רפואה"מנכ/ס מוסדות ובינוי לתכנון בכיר ל
בריאות"מנכ/ס לכלכלת ל
ולתימחור"מנכ/ס תיקצוב לתכנון ל
חולים"מנכ/ס קופות ל
בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה ל

ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל ראש
ע הציבור קבילות ממלכתי"נציב בריאות ביטוח חוק פ

המשפטית היועצת
הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית אחות

הציבור בריאות שרותי ראש
מחוזות מחוזיות–רופאי בריאות לשכות

למדיניות האגף רפואיותמנהל טכנולוגיות
ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל

הנפש בריאות שרותי ראש
כללית לרפואה האגף מנהל

לרפואה האגף קהילתיתמנהל
ביטחון בכיר אגף מנהל

ומחשוב מידע לשרותי האגף מנהל
רפואי ומידע רישום תחום מנהלת

מחלות לבקרת הלאומי המרכז מנהל
חרום לשעת האגף מנהל

איכות להבטחת האגף מנהלת
פנים ביקורת אגף מנהל

ארצית ראשית פסיכולוגית
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הלאומיות המועצות מרכזת
סוציאלית לעבודה הארצי השרות מנהלת

הרפואית הספריה
הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה
הסיעוד על ארצית הנפש–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית הציבורבבריאו–אחראית ת

ראשית הכללית"קופ–אחות ח
במפגר לטיפול האגף הראשי הרווחה-הרופא  משרד

ל.ה.צ–ר"קרפ
רפואה"רע ר"מקרפ-ן
הסוהר–ר"קרפ בתי שרות
ישראל–ר"קרפ משטרת
מדיצינית"מנכ הסתדרות "הדסה"–ל

הבריאות תקציבים,רכז האוצר–אגף משרד
ביש"יו הרפואית ההסתדרות ראלר
המדינה"יו רופאי ארגון ר
המדעית"יו המועצה הרפואית–ר ההסתדרות

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

המדינה ארכיון
ענבל"מנכ חברת  ל

סיכונים לניהול המחלקה ענבל-מנהלת  חברת

 

28219409:סימוכין

 

וחוזרי הרפואה מינהל חוזרי מפורסמים בו האינטרנט אתר כתובת
היא"מנכ  www.health.gov.il-:ל

  


