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י"טבאלול,התשע"ו 
22ספטמבר 2016
268601916 
(בתשובהנאצייןמספרנו) 
מס'תיק– 23

הכרה במעבדה :



לפי:

א .תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי השתיה ומיתקני מי שתיה) ,התשע"ג – 2013
ב .חוזר מנהל רפואה – טיפול במים לשימוש בהמו דיאליזה מס' 9/2014
ג .חוזר ראש שירותי בריה"צ  -הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים  -פרק המים מס' 5/12

בתוקף סמכותי לפקודת בריאות העם ( 1940חלק 52ה )1-אני מכיר במעבדות חי בע"מ מרח' פלאונט  ,6פארק
תמר ,רחובות לביצוע בדיקות של כימיקלים במים לשימוש בהמודיאליזה ,לעניין התקנות והחוזרים בסימוכין.
הנספח המהווה חלק בלתי נפרד מתעודה זאת ומפרט את החומרים הנבדקים ושיטות הבדיקה.
תוקף ההכרה הוא עד12.09.2019 :






י"ב באלול ,התשע"ט

פרופ' איתמר גרוטו
ראש שרותי בריאות הציבור

ראש שירותי בריאות הציבור
משרד הבריאות
ת.ד 1176.ירושלים 91010
KEREN.MIZRAHI@MOH.HEALTH.GOV.IL
טל 02-5080510\1\2 :פקס02-6474838 :

Director of public health services
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
KEREN.MIZRAHI@MOH.HEALTH.GOV.IL
Tel: 02-5080510\1\2 Fax: 02-6474838



נספח לתעודה הכרה למעבדות חי בע"מ
12.09.2016 מיום
08-9366475 :טלפון
08-9366474 :פקס
David@Hylabs.co.il :דואר אלקטרוני

מעבדות חי בע"מ
6  רח' מנחם פלאוט:כתובת
 רחובות,פארק תמר

 בדיקת כימיקלים במים להמודיאליזה:תחום
:הערות

:שיטת הבדיקה

EPA =
Environmental
Protection
Agency

EPA 200.8 – “Determination of
trace elements in water and
wastes by Inductively Coupled
Plasma – Mass Spectrometry”.

ISO =
International
Organization for
Standardization

ISO 23500 (2015) – “Guidance for the
preparation and quality management
of fluids for haemodialysis and
related therapies”
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