החזקת תכשיר אפינפרין (אפיפן)

במוסדות חינוך
תופעת האלרגיה הינה תופעה שהולכת ומתרחבת בקרב קהלים שונים וכיום ישנם
ילדים רבים הסובלים ממצבי אלרגיה מגוונים .מקרים חמורים ,עלולים להעמיד את
חייהם בסכנה בהיעדר טיפול חירום מידי מציל חיים.

חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים
נכנס לתוקף החל מינואר  ,2019מחייב את כל מוסדות החינוך להחזיק
תכשיר האפינפרין ,אשר מגיע בצורה של מזרק אוטומטי קל לשימוש.

הרשות המקומית אחראית על רכישת התכשיר ,ובאפשרותה
לרכוש את התכשיר לשם החזקתו במוסד החינוכי ללא מרשם.
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מהו המינון המתאים?
תכשיר אפינפרין אחד לפחות יוחזק בכל מוסד חינוכי במינונים הבאים:

•
•

במוסדות חינוך שבהם לומדים תלמידים בכיתה ב' ומטה – מזרק במינון  0.15מ"ג
במוסדות חינוך שבהם לומדים תלמידים בכיתה ג' ומעלה – מזרק במינון  0.3מ"ג

במרבית בתי הספר היסודיים – יש להחזיק  2תכשירים ,בשני מינונים שונים.

כיצד יש לאחסן את התכשיר?
•

התכשיר יאוחסן הרחק מהישג ידם של ילדים.

•

אחסון התכשיר יהיה בגובה שלא יפחת מ 140-סנטימטרים ולא יעלה על  160סנטימטרים
מגובה הרצפה.

•

התכשיר יוצב במקום מרכזי ונגיש במוסד החינוך ,הזמין בכל שעות הפעילות של המוסד,
בתוך ארון או מגירה ייעודיים הניתנים לפתיחה בנקל.

• במידה ומוחזק במוסד החינוך מכשיר החייאה יוחזק התכשיר בתוך הארון הקבוע הייעודי
לאחסון מכשיר ההחייאה ,ובלבד שהארון ניתן לפתיחה בנקל ,מצוי במקום מרכזי ונגיש
בהתאם להוראות היצרן.

תקינות התכשיר
•

יש לוודא בעת הצבת תכשיר אפינפרין במוסד החינוכי ,כי על גבי אריזת התכשיר מסומן
התאריך האחרון לשימוש.

•

יש לבדוק אחת לשלושה חודשים לפחות ,כי טרם חלף התאריך האחרון לשימוש המסומן על
אריזת התכשיר וכי אריזתו סגורה .

•

יש לתעד בכתב את המועד האחרון בו נבדק התכשיר ואת התאריך האחרון לשימוש בתכשיר
האפינפרין שהיה במועד הבדיקה.

•

יש לוודא כי תכשיר האפינפרין מוחלף באופן מיידי אם הדבר נדרש.
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שילוט
בהתאם לכתוב בחוק יש להציב שלט המכוון אל מיקומו של תכשיר האפינפרין באמצעות המילים
"מזרק אפינפרין" וציון מיקומו.
השלט יוצב במקום בולט לעין ,בכניסה למוסד החינוכי ובכל קומה בו.

מזרק אפינפרין
סדר הפעולות במקרה של חשד לאלרגיה מסכנת חיים ובהיעדר הוראה רפואית
אחרת ביחס לאדם שלגביו עולה החשד
 1התקשרו למוקד חירום ,למספר  , 101אם הדבר מתאפשר.
 2גשו להביא את תכשיר האפינפרין או ,אם אפשר ,בקשו מאדם אחר להביאו.
 3פעלו על פי ההנחיות שנמסרות טלפונית על ידי המוקדן ,ואם לא מתאפשר צרו
קשר טלפוני עם המוקד ,על פי הנחיות העלון לצרכן המצורף לתכשיר.

על השילוט לעמוד בכל התנאים הבאים :

•

גודל  40*40ס"מ לפחות ,ועשוי חומר קשיח.

•

מקובע למקומו באופן שאינו ניתן להזזה/הסרה.

•

במקרה והשלט מוצב במקום חשוך – יש להתקין תאורה מתאימה.

•

הכיתוב על השלט יהיה באותיות דפוס ברורות וקריאות ובשפה המתאימה לאוכלוסייה הלומדת.

כרזת מידע בנושא
אלרגיה  -עברית

כרזת מידע בנושא
אלרגיה  -ערבית
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סרטון הדרכה של
מד''א לשימוש במזרק

