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  פעולות המחייבות ביצוע על ידי אחות חדר ניתוח
  
  
  
  
  
  .פעולות המחייבות ביצוע על ידי אחות חדר ניתוח: ב ההנחיה"מצ
  

ממערכת אבטחת שיוחדו לאחות חדר ניתוח כחלק הפעולות את ההנחיה מציינת 
  .בחדר ניתוח, בטיחות החולה
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  ל"המנכ, ישראלי. א' פרופ :העתק

  ל"משנה למנכ, לב. ר ב"ד  
  ראש מינהל הרפואה, לוי. ר ח"ד  
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  - הנחיה

רף המבטיח איכות 
  מינימלית

פעולות המחייבות ביצוע על ידי אחות חדר  : שם ההנחיה
  ניתוח

  00723909: הנחיהה' מס

    
  

  הנחיות מקצועיות:  י                                    מחלקהתפקוד מקצוע: תחום
  

על ידי , להבטיח רמת בטיחות גבוהה בטיפול בחולה בחדר ניתוח:   מטרת ההנחיה
  . מתן טיפול באמצעות צוות מתאים

  
פעולות המשיקות ישירות לבטיחות החולה בחדר ניתוח :   עיקרי ההנחיה

כאחות בעלת תעודת רישום (ח תתבצענה על ידי אחות חדר ניתו
  ).בהתאם להשכלתה הייעודית, חדר ניתוח

  
  

      בהתאם להשכלתן ,ת תעודת רישוםובעלאחיות חדר ניתוח :   אוכלוסיית יעד
  . הייעודית

  
  באמצעות  , מנהלות הסיעוד בבתי חולים:   אחריות ליישום

  .                           אחיות אחראיות חדרי ניתוח
  
  1.6.2011:                              יישום ההנחיה במלואה1.2.2009:  ריך פרסוםתא

  
  

    :  חתימה
  ר סימה רייכר"ד                      

  מנהלת המחלקה להנחיות מקצועיות            

  

  :תחומים

 בחינות -1

 תקציב -2

 בקרה -3

 הכשרה והשתלמויות -4

 רישום ורישוי -5

 תפקוד מקצועי -6

 ל"קישורים למנכ -7

קישורים למינהל  -8
 הרפואה

  

  

  

  

  :יחידות

  מקצועי  פיתוח-פמ 

   מקצועיות  הנחיות-המ 

   הסמכה-הס 

   בחינות-בח 

  ניהול כספים -  נכ

   מנהלה -מנ 

  

  

  

  

    
  :רקע

  
/ מהגעתו לאזור הקבלה בחדר ניתוח ועד צאתו להתאוששות, הטיפול בחולה

כרוך בפעולות המתבצעות על ידי צוות , לאחר ההתערבות הכירורגית, התעוררות
  . רב מקצועי ואשר משפיעות על בטיחות הטיפול בחולה המנותח

  
חלקה של האחות הוא משמעותי ובעל , מבין הפעולות המתבצעות בחדר ניתוח
  .אחריות כבדה בהקשר לבטיחות החולה

  
המשיקות ישירות לבטיחות , לקחים מאירועים חריגים מלמדים כי ביצוע פעולות

  .מעלה את רמת הבטיחות בחולה המנותח, החולה על ידי אחיות חדר ניתוח
  

שהן לביצוע על ידי אחיות בעלות תעודת רישום כאחות מוגדרות פעולות , לפיכך
  . במערך הרב מקצועי של חדר ניתוח, חדר ניתוח
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  :פירוט ההנחיה

  
ידן במהלך ביצוע תפק". אחות מסתובבת"ו" אחות רחוצה"בחדר ניתוח מתפקדות אחיות בתפקיד 

והן באמצעות ) אחות רחוצה(הן מעורבות בשמירה על בטיחות החולה הן באמצעות טיפול ישיר 
מעבר לפעילות השוטפת של אחיות חדר ). אחות מסתובבת(פעולות תאום וסיוע לצוות הרחוץ 

  :להלן הפעולות לביצוע על ידי אחות חדר ניתוח, ניתוח
  
  :קבלת חולה לחדר ניתוח .1

 ס תוכנית הניתוחזיהוי החולה על בסי •
 אימות רגישות לתרופות •

 
 .פיקוח על תנוחה מתאימה של המנותח לאחר השכבתו .2
  
  :פיקוח ובקרה על מוכנות החדר לקליטת המנותח .3

 היערכות לקראת ניתוח המוגדר כמזוהם  •
 ציוד ואביזרים הדרושים לניתוח הספציפי •
 זמינות צוות סיעודי נדרש לניתוח •
  

שרוול אוויר , מכשיר צריבה: כגון(העלולים לגרום לנזק , נותחפיקוח על חיבור מכשירים למ .4
  .)בלחץ

 
 :בדיקות ומוצרי דם, טיפול בדגימות .5

 הזמנת דם ומוצריו •
 בדיקות ורישום, שליחת דגימות •
 קבלת תשובה ותיעודה •

 
 .מכשור ופריטים חדים, חומרי ספיגה :ספירות בהתאם לנהלים .6
 
 ):כאחות רחוצה (השתתפות בניתוחים .7

 כירורגיהנוירו •
 לב וכלי דם •
 מולטי טראומה •
 כירורגיה גדולה •
 אורטופדיה גדולה •
 מיקרו כירורגיה •
 )גם מיילדת שהוכשרה לכך(ניתוח קיסרי דחוף  •
 ניתוחים אונקולוגיים מורכבים  •

      
 : לרבות, של צוותי עזרוהכשרה  הדרכה ,פיקוח .8

 אחיות וסטודנטים בכל הרמות •
 כוחות עזר •
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  :אחריות ליישום

  
  .תוודא יישום ההנחיה, באמצעות האחות האחראית בחדר ניתוח,  הסיעודמנהלת

  
  

  :רשימת תפוצה
  

  צוות מינהל הסיעוד
  )פסיכיאטריה, גריאטריה, אגף רפואה(ממונות ארציות על יישום סטנדרטים 

  מפקחת ארצית בריאות הציבור
  כוח אדם לשעת חירוםתכנון פריסת מנהלת הערכות הקהילה ו

  ונפתיות לשכות בריאותמפקחות מחוזיות 
  ח כלליים"ת סיעוד בתיומנהל

  ח גריאטריים"מנהלות סיעוד בתי
  םח פסיכיאטרי"מנהלות סיעוד בתי

  מנהלות סיעוד בתי אבות
  אחיות ראשיות קופות חולים

 ראשי חוג לסיעוד 
 ס לסיעוד "מנהלות בתי

  ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל"יו
  
  
  
  

  
  
  


