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  משרד הבריאות –מדינת ישראל 

  

  יני בריאותהחטיבה לענ
  

  

מס _200918/_:'חוזר

סיון"ט,ירושלים ט"תשס,ו
2009,יוני7

מס _200/03/_:'תיק

כלליים:אל חולים בתי מנהלי
כירורגיות מרפאות מנהלי
הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות

ניתוחי:הנדון טרום נתונים אימות

מסחוזר:סימוכין 30.8.01:מיום55/2001'נו

ובנוסףב שבסימוכיןהמשך המיועדים(לחוזרנו איברים בזיהוי טעויות במניעת העוסק

שבנדון)לניתוח בנושא הנחיות לידיעתכם בזאת להביא .הננו

:כללי.1

כי החולהביצוענמצא זיהוי הניתוח,בקרת המנותח,צד וכדומה,האיבר הניתוח לפני,סוג

בניתוחתח המעורבים המטפלים ידי על הניתוחי ההליך טעויות,ילת .מונע

לציין בארה,חשוב אלו כללים והתמותה"שיישום התחלואה בשיעורי לירידה הביא .ב

:מטרה.2

ניתוחי הטרום הנתונים אימות הליך לביצוע כללים לקבוע זה חוזר להגבירמטרת מנת על

לניתוח המועמד המטופל בטיחות .את

:הנחיות.3

ההרדמה תהליך התחלת טרם הניתוח בחדר לבצע שיש הבקרות פרוט כל,להלן בנוכחות
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בניתוח השותפים הצוות מנתח(אנשי הניתוח,רופא חדר ואחות מרדים ).רופא

החולה .3.1 ;זיהוי

הניתוח .3.2  ;סוג

המנותח .3.3  ;האבר

הניתוח .3.4 ;צד

ותרופות .3.5 לחומרים המטופל  ;רגישות

ההרד .3.6 המתוכננתסוג  ;מה

לניתוח .3.7 חיוני וציוד תרופות  ;זמינות

והדמיה .3.8 היסטולוגית בדיקה לביצוע הצורך,מוכנות  .במקרה

מלאי .3.9 התבדיקת ומוצריו המטופלודם של דמו סוג את צורך,אמים  ;לפי

וישנן.3.10 במידה הדמיה בדיקות תוצאות  ;הימצאות

למטופשניתנהוידוא.3.11 מניעתית לכךלאנטיביוטיקה הוראה וקיימת .במידה

ולהרדמה.3.12 לניתוח המטופל הסכמת טופס  .הימצאות

:תיעוד.4

המטופל ברשומת יתועד לעיל שתואר הבקרה הליך ידנית(ביצוע או ע)ממוחשבת י"ויחתם

הצוות מאנשי .אחד

:אחריות.5

בי מנהל כל זה"באחריות בחוזר לאמור בהתאם פנימי נוהל לקבוע ניתוחים מתבצעים בו .ח

לעיל שפורטו הבקרות כל את לפחות לכלול הנוהל .על

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
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להסבר"מנכ/ס בינלאומייםל ויחסים ה
ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל ראש

הציבור קבילות נציב
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

למד האגף רפואיותמנהל טכנולוגיות יניות
ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל

הנפש בריאות שרותי ראש
לגריאטריה האגף מנהל

כללית לרפואה האגף מנהל
לרפואה האגף קהילתיתמנהל

השן בריאות אגף מנהל
ומחשוב מידע לשרותי האגף מנהל
רפואי ומידע רישום תחום מנהלת

חרום לשעת האגף מנהל
איכותמנהלת להבטחת האגף

פנים ביקורת אגף מנהל
למעבדות המחלקה מנהל

הלאומיות המועצות מרכזת
הרפואית הספריה

הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה
הסיעוד על ארצית בגריאטריה–אחראית

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
בישראל"יו הרפואית ההסתדרות ר
המדינה"יו רופאי ארגון ר
המדעית"יו המועצה הרפואית–ר ההסתדרות

לניהו"מנכ החברה ברפואהל סיכונים ל
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

המדינה ארכיון
ענבל"מנכ חברת  ל

סיכונים לניהול המחלקה ענבל-מנהלת  חברת

02777009 

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

  


