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ז' כסלו תשפ"א  
 לכבוד

, עו"ד זהב-ד"ר רענן הר  יונתן ברמן
 

  שלום רב,
 

 מענה לפנייתכם בעניין המכון לרפואה גרעיני במרכז הרפואי קפלן: הנדון
ם סימו : מכתבך מיו 23כין .08.2020 

 
:  הריני להשיב לפנייתך שבסימוכין כדלקמן

ראשית, התנצלותי על העיכוב הניכר במענה על פנייתכם שבסימוכין הנובע מעומס חריג  .1
 במשרדנו.

לתפיסת משרד הבריאות, הפעלת מכשירים פולטי קרינה צריכה להיעשות על ידי אנשי  .2
בעלות השלכות ו בפרוצדורות מורכבות ביותר מקצוע מיומנים ומוכשרים שכן מדובר

דורשות הכשרה עיונית פעולות אלו, מטבע הדברים,  כבדות משקל על בריאות הציבור.
 ומעשית, כמו גם יכולות טכניות גבוהות. 

 לאור האמור, משרד הבריאות החל לבצע הסדרה של המקצועות הרלוונטיים. .3

קה הגבלה על הרשאים להפעיל מכשיר לפיכך, נכון להיום וכל עוד לא נקבעה בחקי .4
לבקשת רישיון למכשיר  הנחיות המקצועיותל 18.3סעיף קרינה כזה או אחר, האמור ב

כמעסיק, בכובעו משרד הבריאות,  .מקצועיות בגדר אמות מידה הואנשוא פנייתך  קרינה
 עמידה בהוראות הנחיות מקצועיות אלו בבתי החולים הממשלתיים. ימשיך לבדוק את ה

כי אין באמור במכתבי זה או בנהלי משרד הבריאות כדי לאפשר לבעל מקצוע כזה  נדגיש .5
)כשירויות לביצוע  או אחר לבצע פעולות חריגות שלא הותרו לו בתקנות הרופאים 

ואין בהם כדי להתיר מתן  "(תקנות הרופאים)להלן: " 2001-פעולות חריגות(, התשס"א
)יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם(, התש"ם -שירותים לפי הוראות תקנות הרוקחים 

 בהתאם לתנאים שנקבעו בהיתר. שלא היתר ושלא ב 1980

בהזרקת  , בין היתר,נשוא פנייתך כרוכה המכשירים ההיברידיים המשולביםהפעלת  .6
ניגוד לווריד.  ד לווריד איננה מסוג הפעולות המותרות מאחר שהזרקת חומרי ניגוחומרי 

, ככל כאמור ת ההזרקהפעולמטעם זה לטכנולוגים רפואיים לפי תקנות הרופאים, הרי ש
)שהורשה לבצע פעולות אלו לרופא מורשה או לטכנאי רנטגן מותרת  שהיא נדרשת,

 .  בתקנות הרופאים(
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ית בבהזרקת חומרים רדיואקטיביים על ידי טכנולוג רפואי מותרת אך ורק גם כי  נבהיר .7
 . ( לתוספת השביעית לתקנות הרופאים(2)8פרט )וראה  ובפיקוח רופא חולים

יועבר גם ליועצת המשפטית .8  של בית החולים. העתק של מכתבי זה 

 

 
 
 
 

 ,בכבוד רב
 

 עו"דאור אלדר, 
 
 
 
 

 :העתק
 ד"ר אסנת לוקסנבורג, ראש חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר

 סומך, רנטגנאי ראשי מר מישל
יו  רם טל, מנהל היחידה הארצית לפיקוח קרינהמר 

וינגורט  , המרכז הרפואי קפלןעו"ד ענת צדוק 


