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אסמכתא416821919 :
חוזר מס'185/2021 :
לכבוד:
מנהלות הסיעוד בבתי החולים

נושא :תחומי עיסוק ופעילות של האחות המוסמכת בחדר קבלה בחדר ניתוח
רקע:
חדר קבלה בחדרי ניתוח מוגדר כתחנה ראשונה ומשמעותית ביום הניתוח ובעל מאפיינים קריטיים
לבטיחות המטופל ולרצף הטיפולי בתהליך הסב ניתוחי .חדר הקבלה מהווה:
 מתאר לבקרת מוכנות המטופל לניתוח בו מרוכז כל המידע הרלוונטי אודות המטופל טרם
כניסתו לניתוח
 מוקד ניהול מרכזי המסייע בתפעול יעיל של חדר ניתוח ,באמצעות גילוי מוקדם לפערים
בלתי צפויים ומתן פתרון מתאים
 מקום שהייה למטופלים טרם כניסתם לחדר הניתוח
תפעול נכון של חדר קבלה על ידי אחות מוסמכת בעלת הכשרה מתאימה יאפשר שמירה על הרצף
הטיפולי ,ישפר תהליכי איכות ובטיחות ויבטיח ניצולת גבוהה של חדרי ניתוח
מטרות החוזר:
הגדרת תחומי עיסוקה ופעילותה של אחות מוסמכת בחדר קבלה בחדר ניתוח לרבות ההכשרה
הנדרשת לתפקיד
אחריות ליישום :מנהלות הסיעוד בבתי החולים באמצעות אחיות אחראיות חדרי ניתוח
תאריך יישום ההנחייה  :מאי 2022

ב ב ר כ ה,
ד"ר שושי גולדברג
אחות ראשית ארצית
וראשת מינהל הסיעוד

עיקרי ההנחיה:
 .1הגדרות
אחות חדר קבלה  -אחות מוסמכת אשר אחראית על קבלה ,קליטה ובקרת מוכנות המטופל
לניתוח
הכשרה נדרשת  -אחות מוסמכת ,עדיפות לבוגרת השתלמות מוכרת ,רצוי בתחום חדר ניתוח,
שעברה הכשרה ייעודית לתפקיד בהתאם למפורט בחוזר זה
 .2תחומי עיסוק ופעילות אחות חדר קבלה
א .הזמנת המטופל וניהול הליך הטיפול משלב הגעתו לחדר הקבלה ועד כניסתו לחדר ניתוח
ב .ניהול וארגון חדר הקבלה לקליטת מטופלים בהתאם לתוכניות הניתוחים
ג .ביצוע הליכי קבלה ,קליטה ובקרת מוכנות המטופל לניתוח-
Pre-procedure verification process
ד .שמירה על ממשק ,תיאום ותקשורת רציפה עם המתארים הרלוונטים
ה .תיאום בין אנשי צוות רב מקצועי בחדר ניתוח ומחוצה לו
ו .איתור וזיהוי פערים ,דיווח והפנייה לגורם המתאים במידת הצורך
ז .הדרכת המטופל ובני משפחתו אודות התהליך הסב הניתוחי
ח .שחרור מטופל מחדר קבלה במתארים הרלוונטים
 .3פירוט תחומי פעילות ואחריות אחות חדר קבלה בחדר ניתוח
שלבים
ארגון חדר הקבלה לקליטת
מטופלים
מעקב אחר תוכניות הניתוחים
והזמנת מטופלים
קבלת המטופל
הדרכת המטופל ובני משפחתו
תקשורת אפקטיבית
רישום ודווח

פעילות
 מוכנות עמדת המטופל והציוד הנדרש לקליטת מטופלים
 מעקב אחר תוכנית הניתוחים העדכנית
 הזמנת מטופלים על פי סדרי עדיפויות







זיהוי מטופל ובקרת מוכנות המטופל לניתוח
זיהוי צרכים ומצבים מיוחדים של המטופל ומתן מענה
הדרכת המטופל ובני משפחתו אודות השהייה בחדר
ניתוח לרבות תמיכה נפשית
שמירה על תקשורת רציפה
דווח על ארוע חריג
תיעוד בקרת מוכנות המטופל על פי רשימת תיוג

 .4קריטריונים לתכנית הכשרה נדרשת לאחות מוסמכת בחדר קבלה בחדר ניתוח
א .ההכשרה תתבצע על ידי אחות אחראית חדר ניתוח ו/או מי מטעמה
ב .תכנית ההכשרה תכלול היבטים עיוניים והתנסות מעשית ותכלול את תחומי
הפעילות הרלוונטים לתפקיד
ג .תכנית ההכשרה תהיה בהיקף של  48שעות
ד .מסגרת ההכשרה תכלול את הנושאים הבאים( :מצ"ב הצעה לתכנית הכשרה
לאחות מוסמכת בחדר קבלה בחדר ניתוח  -נספח א')











סביבת חדר ניתוח
תחומי פעילות ניתוחית וסיבוכים נלווים
תכנית ניתוחים ,כולל ניתוחים דחופים
תקשורת אפקטיבית
מוכנות מטופל על פי רשימת תיוג
כללי בטיחות במניעת זיהומים
רשומת חדר ניתוח
שחרור מטופל לאחר ניתוח מחדר הקבלה
ארוע חריג
התמודדות במצבים משתנים ומצבי לחץ

 .5באחריותה של מנהלת הסיעוד במוסד לוודא שהאחות המוסמכת המועסקת בחדר
קבלה בחדר ניתוח עברה הכשרה לתפקיד

נספח א'  -הצעה לתכנית הכשרה לאחות מוסמכת בחדר קבלה בחדר ניתוח
פירוט והסבר

נושא/תחום

 שיתוף פעולה ועבודה עם צוות רב מקצועי
סביבת חדר ניתוח

תחומי פעילות ניתוחית
תכנית ניתוחים
מוכנות מטופל לניתוח
הדרכת מטופל
תקשורת אפקטיבית

כללי בטיחות במניעת זיהומים

הכרת רשומת חדר ניתוח
שחרור מטופל
לאחר ניתוח מחדר הקבלה
*במתארים הרלוונטים
ניהול סיכונים
התמודדות במצבים משתנים
ומצבי לחץ

מבנה פיזי:
 חדר קבלה
 חדר ניתוח
 יחידת התעוררות
 הכרת סוגי הניתוחים על פי התחומים במחלקה
 סיבוכים מיידים







הכרת תכנית הניתוחים היומית וכל הנגזרות ממנה
קביעת סדרי עדיפויות להזמנת מטופלים
בקרת מוכנות מטופל על פי רשימות תיוג
הזמנת מטופלים לניתוח
כללי מסירת מידע
הדרכת המטופל ומשפחתו אודות התהליך הסב
ניתוחי לרבות תמיכה נפשית
העברת מידע בין המטפלים השונים
אמצעי תקשורת שונים
טיפול במטופל נשא חיידק עמיד
אמצעי מיגון רלוונטים
חומרים מסוכנים
היגיינת ידיים
הכרת התיק הרפואי ורשומות חדר ניתוח










הדרכת מטופל לשחרור
רמת כאב
פצע ניתוח
ניידות והימצאות ליווי למטופל
זיהוי ודיווח
שינויים במצב הרפואי אצל המטופל
מתן טיפול מיידי
עירוב גורמים רלוונטים בהתאם לצורך









רשימת תפוצה:
המנהל הכללי
המשנה למנהל הכללי
הנהלה מורחבת
יו"ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל
מנהלי בתי חולים
מנהלי אגפים רפואיים בקופות החולים
מנהלי מחוזות
קרפ"ר – צה"ל
קרפ"ר – שירות בתי הסוהר
קרפ"ר – משטרת ישראל
ראשי חוג לסיעוד
מנהלות בתי ספר לסיעוד

