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 )סטודנטים(בחדר דיסקציה ועבודה נוהל בטיחות 

 עבודה עם חפצים חדים, חומרים כימיים, גורמים ביולוגיים, גורמים ארגונומיים. גורמי סיכון עיקריים:

 רשימת הסיכונים: 

  ,פינצטות, פרובים, מסורים ועוד(.שימוש בכלי ניתוח חדים )סכינים 

 .)חשיפה לנוזלי שימור המכילים חומרים כימיים נדיפים )פורמאלדהיד 

 .)חשיפה אפשרית לגורמים ביולוגיים ששרדו את תהליך השימור )כדוגמת פריונים 

 .)עמידה לפרקי זמן ארוכים, תנוחות לא נוחות )התכופפות מעל שולחן הדיסקציה 

 הנחיות מקצועיות:

 לפרוצדורה בהתאם ושלא לצורך שלא הגופה בחלקי לגעת אין. לגופה בכבוד להתייחס יש. 

 יש. בלבד הסטודנט דעת על אחרות פרוצדורות לבצע אין. הממונים הנחיות פי על מורשות פרוצדורות רק לבצע יש 

 .שימוש לפני בקפדנות החומרים ותוויות ההנחיות את לקרוא
 

  הדיסקציהאין אדם להימצא לבדו בחדר 

  ,כפפותחלוק עם שרוול ארוך המגיע עד הברכיים ויש לעבוד עם ציוד מגן מלא, הכולל. 

 .אסור לאכול ולשתות בחדר דיסקציה 

 )ולעבוד עם שיער אסוף. מכנס ארוךללבוש ,יש לנעול נעליים סגורות )ללא עקבים 

 או לאחר טבילת הכפפה בנוזל שימור. יש לחליף כפפה פגומה או קרועה, או במקרים של נתז נוזל שימור על הכפפה 

 .כלי העבודה צריכים לעבור ניקוי מתאים מדי פעם 

 .אין ללבוש עדשות בחדר דיסקציה, היות ופורמלדהיד  וחומרים משמרים אחרים יכולים להיספג על ידי העדשות 

  על מנת להבטיח משטר אוורור תקין.דלתות החדריש לסגור , 

 ירום וציוד בטיחות )משטף עיניים, מקלחת חירום, ערכת עזרה ראשונה, ציוד לטיפול בשפך, יש ללמוד את מיקום יציאות הח

  מיקום סילוק פסולת מסוכנת וכו'(.

 .אסור להוציא גופות, חלקי גופות או איברים מחדר הדיסקציה 

 לחדר דיסקציות. אין להיכנס עם טלפונים ניידים 
 

 שימוש במנדף חריצים:

 

  .וודא כי חלק הגופה עליו עובדים נמצא מול החריצים הפתוחים ככל שניתן 

 .יש לוודא שחלקי הגופה, אשר אינם נמצאים מול חריץ יניקה פתוח, מכוסים היטב 

  במקרים בהם מוציאים חלקי גופה על מגש, יש להניח את המגש קרוב ככל הניתן למרכז החריץ הפתוח ולהימנע ככל הניתן

 ם חלקי הגופה אל מחוץ למשטח החריצים.מהרמת המגש ע

 .'יש לוודא שפתחי האוורור אינם חסומים בחפצים כגון יריעות עטיפה, מגבות, סדין וכו 

 המעבדה לאחראי מיד להודיע יש. מיידית לעבוד להפסיק יש, תקלה של במקרה. 

 עבודה עם חפצים חדים:

  סכין הפתיחה בצד הלהב. יש לחתוך בכיוון הנגדי לחותך ולסטודנטים יש לעבוד עם סכיני הפתיחה בבטיחות. אין להחזיק את

 מסביב. כמו כן, יש לזרוק את האביזרים החדים בפח מיוחד היועד לכך.

 " יש לסלק את להבי הסכינים המשומשים במכליsharps.בלבד " 

 עבדה.במקרה של חיתוך או דקירה יש לשטוף היטב את המקום במים וסבון ולדווח מיד לאחראי המ 

 ביציאה מחדר הדיסקציה:
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 .)יש להסיר את ציוד המגן, לתלות את החלוק על מתלה )מקרה שהחלוק זקוק לכביסה יש לשים אותו בשקית ולכבס בנפרד  

  חד פעמיים בפח מיוחד המיועד לכך.הסינרים היש לזרוק את הכפפות ובסיום העבודה 

 .יש לשטוף היטב את הידיים במים וסבון 
 

 

 

 על הסטודנטים העובדים בחדר דיסקציה לעבור הדרכה בנושא אתי, הכולל התייחסות בכבוד לגופות במוסר הדתי. :הדרכות

 חרום:

 יש לשמור על מעברי חירום פנויים וכמו כן, תמיד לדעת איפה יציאת החירום במקרה הצורך 

 החרום של האוניברסיטה, לרבות הודעה  בעת אירוע חירום )דליקה, שפך, תאונה עם נפגעים וכו'( יש לפעול בהתאם לנוהל

 מיידית לאחראי מעבדה ולמוקד ביטחון.

 בתקלה לטיפול עד מיידי באופן מהחדר ולצאת, המעבדה לאחראי להודיע יש, מנדפים עצירת או תקלה של במקרה. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קראתי את אני ________________________ ת.ז _____________________ החתום מטה מצהיר כי 

 הנוהל ומתחייב לפעול על פיו.

 

 חתימה:_______________________

 

 


