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 539295519 אסמכתא:
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 לכבוד:
 מנהלות הסיעוד בבתי החולים

 מנהלות הסיעוד בקהילה/בריאות הציבור
 
 

  מערך חדרי הניתוחב ("מסייע") מיומןתחומי עיסוק ופעילות של כוח עזר נושא: 
 

  רקע:
בחדר ניתוח הוא בסמכותה ובאחריותה של האחות המוסמכת הפועלת ופל יהול הטיפול הסיעודי במטנ

 בשיתוף פעולה עם גורמים רב מקצועיים שונים העוסקים במקצועות הבריאות.

בטיחות המטופל, תקין, צועי המסייע ותורם לתפעול רב מקמהווה חלק חשוב בצוות  עזר מיומןכוח 

 .המהווה משאב יקרזמן חדר ניתוח  יצול מקסימלי שלתייעלות ונה

 בחדרי ניתוח נוצר עקב הצורך בסיוע לאחיות בכל הקשור בנושא שינועמיומן העזר הכוח תפקיד 

, אביזרים הרלוונטייםוה לניתוח בתנוחות מורכבות ובסיוע בארגון שולחנות הניתוח המטופלים, השכב

כמו גם בתפעול מכשור וציוד טכנולוגי מתקדם ובפעילויות סיוע נוספות בתהליך ההרדמה, סיוע  לרבות

 הקשורות למהלך הניתוח ולתחזוק מכשור וציוד. 

 ועית מתאימה, כוח עזר מיומן בחדר ניתוח מסייע בתהליכים מורכבים המחייבים ידע והכשרה מקצ

 .ות חדרי הניתוחוד התקין ולהתייעללתפק הפך חיוניד תפקיה

נותנות מענה לצרכים הבסיסים של בחדר ניתוח מיומן כוח עזר  ל ידירו לביצוע עדשהוג פעילויותה

מוסמכת האחות המטופלים במצבי בריאות שונים, זאת בכפוף להוראתה, הנחייתה ופיקוחה של 

 .האחראית על ניהול הטיפול במטופל

 ות החוזר:מטר
 חדרי הניתוחבמערך  כוח עזר מיומןשל  פעילותהו עיסוקההגדרת תחומי  .1

חדרי במערך של כוח עזר מיומן  והמנהלית לרבות ההכשרה הנדרשת המקצועיתהגדרת הכפיפות  .2
 הניתוח

 וחדרים לכירורגיה זעירה בקהילה, יש לבצע התאמות *במידה והתפקיד נדרש בחדרי טיפולים
 בהתאם להנחיות החוזר.  

 2022יוני  :תאריך יישום ההנחייה

 מנהלות הסיעוד בכל מוסדות הרפואה באשפוז ובקהילה :אחריות ליישום
 

 ב ב ר כ ה,

 
 ד"ר שושי גולדברג

 אחות ראשית ארצית
 וראשת מינהל הסיעוד

 
 



 

 

 עיקרי ההנחיה: 

  הגדרה .1

 הכשרה עבר חדרי הניתוח שבמערך  עובד המועסק: בחדר ניתוח)"מסייע"(  ח עזר מיומןוכ

 למפורט  בכפוףלמתאר העסקתו ות תחומי הפעילות בהתאם להכשרתו, א עצלבואושר לו ייעודית 

 )להלן: כוח עזר מיומן( .  זה בחוזר

 

  בחדר ניתוח כח עזר מיומן לתפקיד דרישות .2

  ידע בסיסי בשפה העברית: קריאה, כתיבה ודיבור הוכחת .א

 ידע ברמה בסיסית באנגלית הוכחת .ב

 

 קליטת כוח עזר מיומן בחדר ניתוח .3

  תיעשה על פי תכנית קליטה מובניתבחדר ניתוח ח עזר מיומן קליטת כו .א

קליטת העובד ותסתיים לא יאוחר משנה ל בסמוךתתבצע בחדר ניתוח ח עזר מיומן והכשרת כ .ב

 לעבודה מיום הקליטה

בחדר  ח עזר מיומןועילותו של כופ תכנית הקליטה תכלול בין היתר הכשרה לתחומי עיסוקו .ג

 בהנחייה זוהמתוארים  בכפוף לתחומי הפעילותומועסק הוא פולי בו בהתאם למתאר הטיניתוח 

אחראית ו/או מי מטעמה במתאר הכפוף מקצועית וניהולית לאחות בחדר ניתוח ח עזר מיומן וכ .ד

 הטיפולי בו הוא מועסק

 המפורטים תחומי הפעילותלבצע את בחדר ניתוח ח עזר מיומן ונחות כאחות מוסמכת רשאית לה .ה

 בחוזר זה

ובהתאם  הנחייתה ובפיקוחה של האחות המוסמכתבכפוף ליפעל בחדר ניתוח כוח עזר מיומן  .ו

 למתאר הטיפולי בו הוא מועסק הרלוונטים  תחומי הפעילותלרשימת 

 עצמאי באופןחלטות טיפוליות לקבל ה מוסמך אינומיומן בחדר ניתוח  עזר כוח .ז

 בסיום הליך קליטתו ולפחות אחת לשנהבחדר ניתוח כת עובד תתבצע לכל כוח עזר מיומן הער .ח

 בארגון העובד ו האישי שלבתיק יתועדו לרבות תכנית ההכשרההערכת עובד, תוכנית הקליטה  .ט

  



 

 

 ניתוחחדר במערך )"מסייע"( מי הפעילות המותרים לביצוע על ידי כוח עזר מיומן תחו .4
  מוסמכתה אחותה ולפיקוחה שללהנחיתה  ובכפוף בלבד ביצוע פעולות הינן מטה המפורטות הפעולות

 בחדר ניתוח

 תחומי עיסוקו ופעילותו 
של כח עזר מיומן בחדר 

 ניתוח
 פירוט והסבר

 
 איסוף נתונים

  הכנת החדר בהתאם לתכנית הניתוחים, רשימת תיוג רלוונטית ובכפוף להנחית

 האחות המוסמכת

 טיפולים
  סיוע בחיבור המטופל לאמצעי ניטור 

  הסרת שיער באזור המנותח של המטופל במידת הצורך 

 עזרה וסיוע בפעילויות
 

  סיוע לרופא המרדים בתהליך ההרדמה, אינטובציה, אקסטובציה 

  סיוע בחיבור/ ניתוק שקית זונדה 

 סיוע בחיבור / ניתוק צנתר שתן 

  סיוע בהשכבת המטופל בתנוחה המתאימה לניתוח תוך כדי שימוש באמצעי

 מירביים, מניעת נפילות ושמירה על שלמות העורבטיחות 

 למעט חיבור לגזים  סיוע בחיבור המטופל למכשור וציוד רפואי הנדרש לניתוח

 רפואיים

  סיוע בגיבוס 

 סיוע בחבישה וקיבוע בסיום הניתוח 

 סיוע בטיפול בנפטר 

השגחה וליווי 
 מטופלים

 סיוע בהעברת המטופל מחדר הקבלה לחדר ניתוח 

  ובסיום הניתוח למיטתוסיוע בהעברת המטופל לשולחן הניתוחים 

 סיוע בעת העברת המטופל ליחידת התאוששות ו/או יחידה אחרת 

טיפול בסביבת 
 המטופל

 הכנת הציוד והמכשור הנדרש הרלוונטי לכל ניתוח בהתאם לרשימת תיוג 

  הכנת שולחן ניתוח מתאים בהתאם לסוג הניתוח לרבות אמצעי תמיכה ומיגון 

 הכנת אמצעים לחימום המטופל 

 החדר בסיום הניתוח פינוי 

 מילוי ציוד על פי הנדרש 

 דיווח

 דיווח לאחות המוסמכת על מוכנות החדר והציוד הנדרש לניתוח 

 דיווח על מוכנות ציוד להעברת מטופל מורכב/מונשם 

 דיווח על חוסר/תקלה בציוד או מכשור 

 משימות נוספות
  ומכשור משומשפעולות אחזקה וניקוי שולחנות ניתוח, חלקי שולחן , ציוד 

 ניקוי /חיטוי/עיקור ציוד במתארים הרלוונטים בקהילה 



 

 

 חדרי הניתוח מערך ב תכנית הכשרה לכוח עזר מיומן .5

 בחדר ניתוחמיומן עזר לכוח  לוודא קיומה של הכשרה ייעודיתבאחריות הנהלת הסיעוד במוסד  .א

 בחוזר זה המפורטיםבהתאם לתחומי הפעילות מעשיים והיבטים עיוניים תכלול תכנית ההכשרה  .ב

 שעות לימוד 201תינתן בהיקף של לפחות בחדר ניתוח לכוח עזר מיומן תכנית ההכשרה  .ג

  :את הנושאים הבאים מסגרת ההכשרה תכלול .ד

 העיסוק גבולות, תפקיד הגדרת 

 הכרת נהלים רלונטים לתחום 

 החולה זכויות חוק 

  הכרת מינוחים רפואיים ושמות ניתוחים 

 פרטיות וכבוד האדם 

 תקשורת בין אישית 

 המטופל במרכז 

 ניטור באמצעים אלקטרוניים 

 טיפול בסביבת המטופל 

 הכרת סוגי הרדמה לרבות סיבוכים 

 הכרת ציוד העזר להרדמה 

 השכבה לניתוח 

 שמירה על יציבה נכונה של המטפל 

  חירום( מצבי)חשיפה להפרשות, קרינה,בטיחות המטפל 

 תפעול מכשור טכנולוגי מתקדם 

  במניעת זיהומיםכללי בטיחות 

 ניוד והעברת מטופלים 

  ,אירועים חריגיםדיווח על ניהול סיכונים ובטיחות הטיפול 

  



 

 

 'אנספח 
 במערך חדרי הניתוח)"מסייע"( הצעה לתוכנית הכשרה לכוח עזר מיומן 

 נושאי רקע  .1

 חוק זכויות החולה 

  תהליכי וסדרי הגדרת תפקיד כוח עזר מיומן במערך חדרי הניתוח, מהות התפקיד לרבות
 עבודה

 הכרת נהלים רלוונטים לעבודה בחדר ניתוח 

 הכרת הסביבה הארגונית 

 שמירת סודיות רפואית 

 שמירה על פרטיות המטופל 

 תקשורת בין מטופלים ומטפלים 

 כללים במתן שירות למטופל 

 :חיידק עמיד( סוגי בידוד,  היגיינת ידיים, אמצעי מיגון, מניעת זיהומים )כגון 

  (ציוד אנדוסקופי  דיאטרמיה, שרוול אויר,שימוש במכשור חשמלי )כגון: בטיחות העקרונות 

 ניהול סיכונים ובטיחות המטופל/ דיווח על ארוע חריג 

 רנטגן, לייזר(  שמירה על בטיחות המטפל )כגון: חשיפה לחומרים מסוכנים,עקרונות ב 

 התנהגות בשעת חירום 

 ( החייאה בסיסיתBLS) 

 

 טיפול במטופל .2
  הכרת תכנית הניתוחים 

  עקרונות בהעברת מטופל לשולחן הניתוח 

  השכבה לניתוח: סוגי תנוחות, עקרונות בטיחות בהשכבת מטופל, סיבוכים אפשריים, נקודות
 לחץ

 טיפול בנפטרסיוע ב 

 

 שימוש בטכנולוגיה .3

 עקרונות השימוש במכשור בחדרי ניתוח לרבות בדיקת תקינות 

 

 טיפול בסביבת המטופל .4

  סוגי השולחנות בחדר ניתוח לרבות אביזרי שולחן ותומכיםהכרת 

 הכנת החדר לניתוח 
 

 הרדמה .5

 הכרת סוגי הרדמה לרבות סיבוכים 

 הכרת ציוד העזר להרדמה 

 

 תחזוקה .6

  מילוי ציוד 

 ניקוי ותחזוקת מכשור וציוד 

 עקרונות אחסון 

 פגי תוקף ו -סטריליזציה- FIFO 



 

 

 רשימת תפוצה:

 

 המנהל הכללי
 הכלליהמשנה למנהל 

 הנהלה מורחבת
 יו"ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל

 מנהלי בתי חולים
 מנהלי אגפים רפואיים בקופות החולים

 מנהלי מחוזות
 צה"ל -קרפ"ר 
 שירות בתי הסוהר -קרפ"ר 
 משטרת ישראל -קרפ"ר 

 ראשי חוג לסיעוד 
 מנהלות בתי ספר לסיעוד 

 


