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מס 200623/:'חוזר

ו"תשס,אב'ו,ירושלים
2006,יולי31

מס 200/34/:'תיק

הכלליים:אל החולים בתי מנהלי
הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות

לכירורגיה המרפאות  מנהלי
כלליים חולים בבתי סיעוד מנהלות

ניתוח:הנדון בחדרי הניתוחי השדה התלקחות מניעת
מס 11/04:מיום55/2004'חוזרנו

:רקע.1
הודעות ועקב שבסימוכין לחוזרנו הניתוחי,בהמשך בשדה אש התלקחות אירועי ,על

לאמצעי בנוגע הנחיות לידיעתכם להביא הננו הדיאתרמיה במכשיר שמקורו מניצוץ
אלה אירועים למניעת ניתוח בחדר לנקוט שיש .הזהירות
האזוריים הכבאות שרותי מדרישות גורע אינו זה .נוהל

:מטרות.2

ניתוח.2.1 בחדר אש למניעת הנחיות .קביעת
ומטפלים .2.2 מטופלים בטיחות על ושמירה סיבוכים למניעת המודעות  .העלאת

 

הדיאתרמיה.3 ניצוץ התלקחות למניעת זהירות אמצעי
              

דליקים  3.1 חיטוי וחומרי הדיאתרמיה בין מגע :מניעת
ע3.1.1 יבוצע המנותח עור בספוגיות"חיטוי דקות שתי במשך העור ניגוב י

החיטוי בחומר    Alcohol 70% in Chlorhexidine Gluconate 2%-טבולות
ממוקדת או Povidone Iodine 10% in Alcohol 70%  או 0.5% בצורה    ויערך

מכ     יחרוג שלא במרחק וסביבתו הניתוח הח"ס15-באתר משולי תךמ
.הניתוחי
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הניתוח.3.1.2 מיטת אל אלכוהול עודפי זליגת שמוש,למניעת מומלץ
מדודה במידה החיטוי חומר את המכילה סגורה ואינה,בערכה

מבוקרות בלתי בכמויות החומר שפיכת .מאפשרת

העור.3.1.3 חיטוי הדיאתרמיה,לאחר מכשיר הפעלת להמתין,ולפני יש
לה הניתוחעד אזור של מוחלט ולייבוש האלכוהול אדי ,תנדפות

החיטוי3 פעולת מסיום לפחות .דקות

הכיסויים.3.1.4 את והרטיב זלג החיטוי נוזל בהם ה,במקרים אחות"תוסיף
הנוזל,"המסתובבת לספיגת יבשים .כיסויים

הרטובים הכיסויים את האחות תסיר החיטוי פעולת סיום .עם
מ ושולחן,קרהבכל המטופל גוף בין המגע אזור כי לוודא יש

לחלוטין יבש .הניתוח

אזור.3.1.5 את לבודד הרחוצה והאחות המנתח יקפידו עיניים בניתוחי
ע חמצן ממקור הדבקת"הניתוח דרייפ"י אזור"סטרי סביב חלון עם

ממקור הניתוח אזור להפרדת בפריטים משמוש וימנעו ההתערבות
כותנההחמצ סדיני כגון להתלקח העלולים וגזות,ן .מפיות

החשמלי.3.2 המעגל  ניהול

המטופל .3.2.1 השכבת על האחראי הצוות :איש

לבין  .א המטופל בין מגע אין כי של יוודא מתכתיים חלקים
חופשי המטופל גוף וכי הניתוחים מתכשיטים שולחן

.מתכתיים

מתאים  .ב בגודל ההארקה לוחית וקטנהג(,יבחר למבוגר דולה
).פג/לילד

שער  .ג ללא גוף לאתר הארקה לוחית את חפשי,יצמיד
אחיד,מצלקות משטח גדולה,בעל שריר רקמת קרוב,מעל

הניתוח     .לאזור

קטנים .3.2.2 גוף מאפשרים,בחלקי הניתוח תנאי השימוש,כאשר מומלץ
קוטבית דו אלקטודה בעלת החשמל,בדיאתרמיה זרם שבו מתקן

בלבד אלקטרודות שתי בין אחרות,זורם רקמות דרך עובר ואינו
הארקה,בגוף בלוחיות צורך .ללא

נמוכה .3.2.3 תהיה התחילית הזרם המנתח,עוצמת הוראת לפי  תועלה
מיטביים צריבה חיתוך הניתן ,להשגת ככל נמוכה תישאר .אך

המסתובבת"ה הזרם"אחות עוצמת את המטופל ברשומת תתעד
הזרם חיליתהת בעוצמת שינוי על המנתח את .ותיידע



הדיאתרמיה .3.3 בין מגע דליקים,מניעת וחמרים .גזים

ההרדמה .3.3.1 תחילת שמכונת,לפני לוודא המרדים הרופא באחריות
המצביעה הסימון ושנורת היניקה למערכת נכון מחוברת ההנשמה

היניקה מערכת תקינות ..דולקת,על

המנתח .3.3.2 הרופא הרחוצה"ובאחריות ככל,בניתוח"האחות להרחיק
דליקים מנוזלים דיאתרמיה מכשיר את בנזין,האפשר כגון

אוקסיד,ואלכוהול וניטרוז חמצן כגון דליקים גזים ממקור .וכן
כותנה( לסוגיהן,פריטי וגזות עלולים,צמר בחמצן ספוגים

.)להתלקח

ו .3.3.3 המנתח הרופא הרחוצה"באחריות אתלה,בניתוח"האחות ניח
ע"עיפרון" המסופק קשיח מחומר בכלי או"הדיאתרמיה היצרן י

דליק קיבול בכלי ולא המקורית הדיאתרמיה .בשקית

הגזים.3.4 מערכות :תקינות

ניתוח.3.4.1 חדר מנהל מנהל/באחריות רפואית להנדסה המחלקה מנהל
לערוך הכירורגית ל,המרפאה אחת תקינ3-לפחות בקרת ותחודשים

ה הרפואייםמערכות חמצן,גזים זרימת דו,חנקן,ווירא,כולל -חנקן
יניקה,חמצני ומערכות חמצני דו זו,פחמן פעילות של רישום לנהל

המוסד להנהלת עליה .ולדווח
 

במוסדכם בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר .הואילו

הכללי:העתק המנהל
למנכ ל"המשנה

רפואה"מנכ/ס מוסדות ובינוי לתכנון בכיר ל
ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל ראש

הציבור קבילות נציב
ענציב הציבור ממלכתי"קבילות בריאות ביטוח חוק פ

המשפטית היועצת
כללית לרפואה האגף מנהל

הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית אחות

 



מחוזות מחוזיות–רופאי בריאות לשכות
רפואיות טכנולוגיות למדיניות האגף מנהל

ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל
חרום לשעת האגף מנהל

האג איכותמנהלת להבטחת ף
פנים ביקורת אגף מנהל

הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות
רפואיים ומכשירים לאביזרים האגף מנהל

קהילתית לרפואה המחלקה מנהל
ומשק מינהל תחום מנהל

הלאומיות המועצות מרכזת
הרפואית הספריה

הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה
ראשית הכללית"קופ–אחות ח

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 הרפואי–ר תההסתדרות

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

המדינה ארכיון
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