כללי התנהגות ומתן הנחיות בטיחות כלליים לסטודנטים
במרכז הרפואי כרמל
הוראות בטיחות
להנהלה ולעובדים יש מטרה אחת משותפת לשמור על שלומך ועל בריאותך על מנת לאפשר לך להתנסות במוסדנו
בבטיחות מרבית.
מנהל המחלקה או בא כוחו הינו הכתובת שלך לכל דבר ועניין הקשור בהתנסותך בבית החולים – מחובתך להודיע
למנהל המחלקה על כל סיכון או מפגע שיתגלה לך תוך שהותך במחלקה ובבית החולים בכלל.
זכותך לקבל
מידע עדכני בדבר סיכוני הבטיחות והבריאות הקיימים במחלקה.
הוראות עדכניות לשימוש ,הפעלה ותחזוקה בטוחים של ציוד ,חומרים ותהלכי עבודה.
הדרכה בעניין ההיבטים הקשורים בהגנה מפני סיכונים הקיימים בסביבתך ,ציוד מגן אישי מתאים ותקין.
חובתך
לא ליטול על עצמך סיכונים ולציית לנהלי הבטיחות של בית החולים.
להשתמש בציוד מגן אישי (מדים ייעודיים ,כפפות ,משקפי מגן ,מסכות וכו') שהועמד לרשותך.
להימנע משימוש לרעה בכל מה שסופק לשמירה על בטיחות העובדים והסביבה.
למלא אחר הוראות הבטיחות.
להשתמש בכלי עבודה ומכשירים תקינים ובצורה נכונה בלבד.
להימנע מכל מעשה העלול לסכן את עצמך או אנשים אחרים בשטח בית החולים.

טלפון החירום בבית החולים הוא  9223או בחיוג מטלפון נייד 222252223
כניסה לעבודה
הכנס לבית החולים בדרך הקצרה והבטוחה ביותר.
אל תעבור במקומות לא מוכרים לך ואל תכנס לחדרים ,אולמות מעבדה ומחלקות שאינך אמור להשהות בהם.
אל תכנס לחדרים ומקומות שמעל דלת הכניסה דולקת מנורת אזהרה אדומה או מקום המשולט בשלטי אזרה
לסוגיהם.
ניקיון וסדר בסביבת העבודה מסייעים במניעת תאונות.
סלק כל מכשול ודאג למעברים פנויים וחופשיים.
יציאת חירום
עליך להכיר היטב את יציאות החירום מהמחלקה ומבית החולים כדי שבעת חירום תוכל להימלט בבטחה .חסימה
של יציאות החירום ומעברים ע"י חפצים (ארונות ,מיטות ,כסאות וכו) הינה מפגע בטיחותי.
עליך להקפיד לא ליצור חסימות ואם גילית – דווח למנהל המחלקה או לממונה עליך מטעמו.
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בגדי עבודה וציוד מגן אישי
השתמש במדים ייעודיים בהתאם להתנסות שלך בבית החולים.
השתמש בציוד מגן אישי(מדים ייעודיים ,כפפות ,משקפי מגן ,מסכות וכו') אשר ביה"ח מעמיד לרשותך ובהתאם
לאופי עבודתך.
יש לבדוק את תקינות ציוד המגן האישי לפני שימוש ראשון בכל יום ,כל ציוד לקוי או לא תקין אסור בשימוש ויש
להחליפו בציוד תקין.
השימוש בציוד מגן אישי הוא חובה!
סדר וניקיון
שמור על ניקיון סביבת העבודה.
מנע הצטברות פסולת – זרוק את הפסולת למקום האיסוף הייעודי וזאת בהתאם לסוג החומר.
מנע השארת חפצים חדים ואחרים העלולים להיות מפגע ולסכן אחרים.
מנע התהוות שלוליות שמן ,חומרים רעילים ,דליקים או כל חומר אחר – דווח באופן מידי לאיש צוות בדבר המפגע.
אסור לאכול ולשתות במעבדות ,ככלל האכילה והשתייה מאושרת רק במקומות המיועדים לכך.
חל איסור לאחסן מזון ושתייה במקררים שאינם מיועדים לכך.
חומרים כימיים ושימוש בגזים
רק מיש שהוסמך לעבודה רשאי לעסוק בחומרים מסוכנים ובגזים רפואיים!
טיפול ותפעול במכונות וציוד
סטודנט יוכל להפעיל מכונה רק לאחר שהודרך ע"י מנהל המחלקה או הממונה עליו מטעמו (מכונה – מכשיר אק"ג,
מוניטור ,מד לחץ דם וכד').
סטודנט לא יבצע במכונה כל טיפול/תיקון  -אלא יתריע בפני מנהל המחלקה ,בא כוחו או אחות אחראית בדבר
התקלה .יש להפסיק את פעולת המכונה ולנתק את אספקת זרם החשמל אליה.
אין להפעיל ציוד בלתי תקין.
אין להשתמש בכלים פרטיים שאינם מאושרים.
חשמל
רק מיש הוסמך לטפל בחשמל רשאי לעסוק בכך!
לעולם אל תנסה לחסוך ולתקן מוצרי חשמל ,אביזרי חשמל בעצמך או במערכת חשמל – השאר את התיקון/טיפול
לעובדים המוסמכים לעשות כן.
הקפד על שמירת אביזרים ומתקני חשמל מפני רטיבות.
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הודע מידית למנהל המחלקה או לממונה עליך מטעמו על מפגע חשמל.
נפגע אדם ע"י מכת חשמל – הישמר ,אל תיגע באדם הפגוע בידך/גופך ,נסה להרחיקו ממקור החשמל בעזרת
אמצעי שאינו מוליך חשמל (קרש ,עץ ,מוט פלסטי).
נתק את מקור זרם החשמל באם ניתן (חובה להתייעץ עם גורם רפואי במקום לפני ניתוק החשמל).

הרמת משאות בידיים
אין לעמוד או לעבור תחת משא מורם בין ע"י אדם או מכונה.
בעת הצורך השתמש בציוד מגן אישי מתאים להרמת המשא כך שלא תיפגע .הרם את המשא בתנוחת גוף
מתאימה ונכונה תוך עמידה על בסיס יציב ואיתן.
אין לגרור ציוד על הרצפה.
מניעה וכיבוי אש
יש להקפיד על מילוי הוראות איסור העישון.
יש להקפיד הקפדה יתרה ליד חומרים כימיים ,גזים דליקים ונפיצים וריכוזי אבק ואין לבצע פעולות הגורמות
לניצוצות לרבות עישון והבערת אש.
בכל מחלקה ומחלקה קיימים ארונות עם ציוד לכיבוי אש המכילים:
מטפה אבקה או גז.
גלגלון מים עם צינור  52מ' ומנזנק.
ציוד נוסף המיועד לצוות כיבוי אש.
עליך לדעת את מיקומו של ארון כיבוי אש במחלקה בה אתה שוהה.
דיווח על אש/עשן
יש לדווח על אש או עשן למשרד הקבלה בטלפון החירום  9553או בחיוג מנייד  .222522553יש לתאר את מקום
(שם ומקום המחלקה) ,גודל ומקור האש.
במקרה של אש או עשן בצע את הפעולות הבאות:
.1
.5
.9
.2
.2

במידה ויש אנשי צוות במקום השריפה – לא יבצע הסטודנט פעולות בעצמו אלא יישמע להוראותיהם.
עם גילוי שרפה יש לנסות לכבות בעזרת מטפה נייד וזאת תלוי בגודל השריפה וכמות העשן ובמקביל לדווח
בטלפון החירום  9553או בחיוג מנייד .222522553
יש לנוע לכיוון האש באופן נמוך ככל האפשר מאחר והעשן ממלא קודם אזורים גבוהים .יש להתקרב כדי 5-
 9מטר תלוי בגול האש.
לכוון את המטפה אל מוקד האש כ 52 -ס"מ מעל חומר הבוער כאשר גובה המטפה מקביל למוקד האש.
פעולת הכיבוי תתבצע כאשר הינך רוכן נמוך ככל האפשר תוך לחיצה אחת ארוכה על המטפה.
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 .6במידה ולא ניתן להתגבר על שריפה יש לאטום/לסגור ככל שניתן את החדר/אולם בו קיימת השריפה.
 .7יש לוודא שלא נשארו אנשים/חולים בחדר לפני סגירתו.

הבדל בין סיכון למפגע
סיכון – זו בעיית בטיחות שלא ניתנת לסילוק מוחלט .למשל :סיכון שבמשימוש בחשמל ,בעבודה עם חומרים
מסוכנים ,כלים חדים כמו מחטים וסכינים ,בחשיפה לקרינה וכד'.
היות וסיכונים לא ניתנים לסילוק מוחלט – חשוב לדעת איך לפעול תחת אותו סיכון ונמנעים מפגיעה.
מפגע – מחדל בטיחותי שלא מחויב המציאות או ליקוי מקומי שניתן לסילוק על ידי פעולה מתאימה.
למשל :כבל חשמלי עם גידים חשופים למגע ,שפך חומר מסוכן ,רצפה רטובה או מאובקת ,מעבר חסום ,הצטברות
פסולת דליקה וכו'.
במקרה של מפגע – הודע באופן מידי למנהל המחלקה או לממונה עליך מטעמו.
סיכונים בשטח מרכז רפואי
מקום

כל שטח
מרכז רפואי

סוג סיכון
שריפות

החלקות ונפילות בשיפועים ומדרגות
ורצפות רטובות

כלי שינוע – תאונות התנגשות
מעבדות
חדרי ניתוח
בית מרקחת
אונקולוגיה
פתולוגיה
אספקה סטרילית
חדרי ניתוח
אספקה סטרילית
חדר דודים
רנטגן ,CT ,אנגיו
מחלקות האשפוז
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חשיפה לחומרים מסוכנים
כמו גזי הרדמה ,פורמלדהיד,
ציטוטוקסיקה

כלי לחץ – אוטוקלאבים
דודי קיטור
חשיפה לקרינה
בעת ביצוע הבדיקות

פעולות מניעה
מניעת עישון בתוך המבנה והתרתו רק
באזורים מיועדים
ערנות לגילוי עשן או שריפה בתחילתן
מיומנות בתפעול ציוד כיבוי אש
מניעת הצטברות פסולת דליקה
זהירות כללית בתנועה
איתור מפגעים והקפדה על סילוקם
נעליים עם סוליה מונעת החלקה
הליכה עם יד על המעקה במדרגות
ושיפועים
זהירות כללית בתנועה
מתן זכות קדימה לכלי שינוע (מיטות,
כסאות נכים וכו')
עבודה עם חומרים מסוכנים במנדפים
בלבד
תקינות צנרת גזים ומחברים
תקינות מנדפים
שימוש בציוד מגן אישי
הקפדה על מלאי חומרים נמוך
בדיקה וכיול כלי לחץ בזמן וכחוק
וידוא תוקף האישור לפני ההפעלה
להתרחק מאזור הבדיקה
ציוד מגן אישי ותג אישי
וידוא תוקף תקינות הציוד
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במרכז הרפואי כרמל
מחלקות האשפוז

זיהומים

בכל מקום בו קיים
שימוש בכפפות לטקס

אלרגיה ללטקס

מטבח

החלקות ,נפילות ,כוויות ,התחשמלות,
פגיעה מכאנית וכו'
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הקפדה על עבודה לפי הנהלים
העברת מידע לכל עובד/סטודנט
שעלול להיחשף
חבישת כפפות במקום מוגדר
להימנע משאיפת העמילן מהכפפות
שימוש בכפפות ללא אבקות
כניסה לעובדי מטבח בלבד

