 04מרץ 2021
מנהלי בבתי חולים והמרפאות הממשלתיים ,הציבוריים והפרטיים
ומנהלי חדרי ניתוח
שלום רב,

הנדון :

פתיחת הכשרה למסייעים בחדר ניתוח לגמול השתלמות על פי חוזר
מנהל הסיעוד 163.2020

בית ספר לסיעוד שמיר שמחים לבשר על פתיחת קורס הכשרה מקצועית למסייעים
בחדר ניתוח.

הקורס ייפתח בתאריך  16.04.2021ויתקיים בימי
ו' בין השעות 08:00-13:45

 20מפגשים בתדירות של פעם בשבוע.
תכנית הלימודים המפורטת תחולק ללומדים במפגש הראשון.

חדר ניתוח נחשב לתחום מרכזי בפעילותם של בתי החולים בארץ ובחו"ל.
הפעילות הניתוחית מהווה את מרכז העשייה של בית חולים .כך שבמרבית המקרים
הפעילות הכירורגית בחדרי הניתוח מכתיבה את קצב והיקף הפעילות הכירורגית
והאשפוזית המתקיימת במרכז הרפואי.
מדי יום מתבצעים בביה"ח מספר רב של ניתוחים ופעולות כירורגיות ,הדורשות
שיתוף פעולה של צוות רב מקצועי בחדר הניתוח ועם יחידות רפואיות מחוצה לו.
העשייה הניתוחית הינה רחבה וכוללת פעולות אמבולטוריות פשוטות ומורכבות.
כיום יש ניתוחים עתירי טכנולוגיה ,כמו :ניתוחי מוח ובסיס המוח ,ניתוחי לב,
השתלות איברים ,ניתוחי סרטן מורכבים ,ניתוחים המתבצעים באמצעות רובוטים
והדמיה וניתוחים באוכלוסיות מיוחדות.

אל מול הדרישות המקצועיות הגבוהות ,התפתחה חקיקה הנוגעת גם לסטנדרטים
ולדרישות המגינות על המטופל והעובד בסביבת העבודה ,קרי חדר הניתוח .מורכבות
טכנולוגית ומקצועית גבוהה שכזו ,דורשת התמקצעות והקניית ידע של כל סקטור
בתחומו .אחד מהסקטורים הנמנה על צוות חדר ניתוח ,הינו סקטור "המסייעים בחדר
ניתוח" .סקטור זה ממלא תפקיד חשוב מאוד בתהליך הניתוחי .מגוון תפקידיו רחב
וכולל :הכנת חדר ניתוח והציוד הנלווה לניתוח בהנחיית רופא כירורג ו/או אחות
אחראית ,ידע בהפעלה וטיפול בציוד הנדרש לניתוח ועזרה לרופא מרדים בכל שלבי
הניתוח .בנוסף ,למסייע תפקיד בטיפול במטופלים בחדר ניתוח כגון :גילוח אזור
הניתוח ,העברת המטופל בצורה בטוחה לפני הניתוח לשולחן הניתוחים השכבתו
בצורה נכונה ומתאימה לסוג הניתוח והחזרתו לאלונקה בתום הניתוח.
עד היום למדו המסייעים את תפקידם בתוך חדר הניתוח תוך כדי תפקיד
באמצעות חניכה ע"י צוות הדרכה מיומן בחדרי ניתוח .התמקצעות ,הדרישה לבטיחות
וסטנדרטיזציה בעבודה ,הגבירו את הצורך להקמת קורס לתפקיד מסייע בחדר ניתוח.
ייחודו של הקורס בהקניית ידע בסיסי המתאים לעבודת המסייע בחדר ניתוח
בהתייחס לעבודתם היום יומית ובהתאם לחוזר מנהל הסיעוד מס'  ,163.2020תחומי
עיסוק ופעילות של כוח עזר מיומן במערך האשפוז והקהילה.
מטרות הקורס :
הכשרת מסייעים בחדר ניתוח תוך הקניית ידע ומיומנויות מותאמים לדרישות
התפקיד ,אשר יהיו בסיס לעבודה איכותית ובטיחותית במסגרת תפקיד מסייע בחדר
ניתוח בהתאם לחוזר מנהל הסיעוד 163.2020
יעדי הקורס :
.1
.2
.3
.4

הקניית ידע מקצועי עיוני באמצעות העשרת ידע של העוסקים בתפקיד זה
ולעובדים חדשים
הקניית ידע מעשי ,לעובדים במקצוע ולעובדים חדשים ,באמצעות התנסות
מעשית
הבנת תהליכי העבודה בחדר הניתוח והרציונל העומד מאחוריהם
הקניית המיומנויות הנדרשות למסייעים בחדר ניתוח.

אוכלוסיית היעד :
צוות מסייעים העובדים בחדרי ניתוח ,בבתי חולים ובמרפאות כירורגיות-עובדים חדשים הנכנסים לתפקיד מסייעים בחדר הניתוח.

מקום ההכשרה :
בית הספר לסיעוד בבית חולים שמיר ( אסף הרופא
מספר משתתפים
מאפייני

בקורס :

)

עד  30לומדים

הקורס :

 120שעות לימוד הנחלקות :
 102שעות של מפגשים עיוניים
 18שעות של התנסות קלינית
דרישות

.

ההכשרה :

נוכחות מלאה,
השתתפות פעילה בדיונים,
מילוי כל דרישות ההתנסות המקצועית
התחייבות כספית למול ביה"ס לסיעוד שמיר של המוסד השולח את עובדיו
להכשרה.
הערכת ההכשרה :
עמידה במבחן מסכם בכתב בסיום ההכשרה העיונית ( ציון עובר ) 70
ציון עובר  70בהתנסות הקלינית.
תעודת סיום:
הקורס יוגש לגמול השתלמות
תעודה מטעם בית ספר לסיעוד "שמיר" המכשירה את המשתלם לעבודה כמסייע
בחדר ניתוח .
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