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 )סגל(בחדר דיסקציה ועבודה נוהל בטיחות 

 

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

 רשימת הסיכונים: 

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

 .)חשיפה לנוזלי שימור המכילים חומרים כימיים נדיפים )פורמאלדהיד 

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

 דיסקציה(.עמידה לפרקי זמן ארוכים, תנוחות לא נוחות )התכופפות מעל שולחן ה 

 הנחיות מקצועיות:

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

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

 לקרוא את ההנחיות ותוויות החומרים בקפדנות לפני שימוש.
 

 .אין אדם להימצא לבדו בחדר הדיסקציה 

 .יש לייבש את הכלים לאחר השטיפה ולאחסנם במקום המיועד להם )ארון  כלי העבודה צריכים לעבור ניקוי מתאים מדי פעם

 נעול(.

 .יש לעבוד עם ציוד מגן מלא, הכולל משקפי מגן, כפפות, סינר חד פעמי וכדומה 

 סקציה.אסור לאכול ולשתות בחדר הכנה וחדר די 

  יש לנעול נעליים סגורות )ללא עקבים( בחדר דיסקציה. כך, שיהווה אמצעי הגנה במקרה השפרצה או נזילה של חומר במהלך

 הדיסקציה. כמו כן, יש ללבוש מכנסיים ארוכות ולעבוד עם שיער אסוף.

 ין. סכינים לפתיחה ואזמלים כלי העבודה בחדר צריכים להיות תקינים. המסור החשמלי לפתיחת גולגולות צריך להיות תק

 צריכים להיות מושחזים וללא חלודה. כמו כן, המזרקים והמנדפים צריכים להיות תקינים.

  צריכים להיות מאוחסנים במקום מסודר ומאוורר שיש בו מעצרות כדי למנוע שפך לטיפול ושימור הגופותהחומרים. 

 או התזה של החומרים. בעת ביצוע פעולות שימור יש למנוע בצורה קפדנית השפרצה 

  .הכנת האיברים והעברתם לצנצנות, צריכה להיעשות במנדף ארון ולא על יד המיטה 

 .בחדר דיסקציה צריכה להיות עמדת עזרה ראשונה, מקלחת ושוטף עיניים בדוקים ותקינים 

 .יש לאחסן את חלקי הגופות שכבר לא נחוצים במיכלים המיועדים לכך 

 .החדר צריך להיות משולט 

 .נוהל העבודה צריך להיות תלוי בחדר דיסקציה, עם התייחסות לסטודנטים 

 .אסור להוציא גופות, חלקי גופות או איברים מחדר הדיסקציה 

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

 ת הממונים. אין לבצע פרוצדורות אחרות על דעת הסטודנט בלבד. יש לקרוא את יש לבצע רק פרוצדורות מורשות על פי הנחיו

 ההנחיות ותוויות החומרים בקפדנות לפני שימוש.

  .בזמן הפרוצדורות ושימוש בחומרים משמרים, יש להרחיק את הידיים מאזור הפנים, עיניים ופה 

 .יש לסגור הדלת הראשית, על מנת להבטיח משטר אוורור תקין 

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

 מיקום סילוק פסולת מסוכנת וכו'(.
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 שימוש במנדף חריצים:

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

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

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

 מהרמת המגש עם חלקי הגופה אל מחוץ למשטח החריצים.

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

 .במקרה של תקלה, אין להתחיל לעבוד. יש להודיע מיד לאחראי המעבדה 
 

 עבודה עם חפצים חדים:

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

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

 " יש לסלק את להבי הסכינים המשומשים במכליsharps.בלבד " 

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

  הפעולה בעת ביצוע פעולה העלולה לפזר טיפות באוויר, על הסובבים להתרחק ככל הניתן, עד לשקיעת התרסיסים. על מבצע

 .P2להשתמש בנישמית 

 טיפול באירוע נתז או שפך:

  דקות במשטף העיניים ולדווח מיד לאחראי המעבדה. 10במידה וניתז נוזל או חלקיקים לעין יש לשטוף לפחות 

  דקות במקלחת חירום ולדווח מיד  10של נתז נוזל על העור יש להסיר את הבגדים המזוהמים, לשטוף לפחות במקרה

 המעבדה.לאחראי 

 .במקרה של שפך נוזל שימור יש להרחיק את הסובבים ולדווח לאחראי המעבדה 

 ביציאה מחדר הדיסקציה:

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

 כך.יש לזרוק את הכפפות וסינרים חד פעמיים בפח מיוחד המיועד ל

 

 .יש לשטוף היטב את הידיים במים וסבון 

 עבודה לא נוחה במהלך העבודה:

 העבודה בחדר דיסקציה, ליד ומעל שולחן הדיסקציה, דורשת עמידה לפרקי זמן ארוכים ובתנוחת התכופפות לא נוחה.

יחה ושחרור של הגב, לעשות לעיתים קרובות הפסקות קצרות מאד מהתנוחה הסטטית הזו, להתיישר ולשלב תנועות מתמומלץ 

 שריר וכאבים בעקבות כך.-הזרועות, הכתפיים והצוואר, זאת על מנת למנוע לחץ על מערכת שלד

 הדרכות:

   .על העובדים בחדר לדעת את כל הניתוחים הקלאסיים של פתיחת גופות ולבצע אותם לפי הדרישות 

 לל התייחסות בכבוד לגופות במוסר הדתי.על הסטודנטים העובדים בחדר דיסקציה לעבור הדרכה בנושא אתי, הכו 

 .השתתפות בהדרכת בטיחות פרונטלית ביום הפתיחה של הקורס באנטומיה, לפני תחילת העבודה במעבדה 

 .קריאת הנחיות עבודה במדבקה מעל למנדפי החריצים 

 ( עיון בגליונות הבטיחותSDSשל הכימיקלים בהם משתמשים, בעיקר הפורמאלדהיד ) .)לפני תחילת העבודה המעבדה ( 
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 חרום:

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

  בעת אירוע חירום )דליקה, שפך, תאונה עם נפגעים וכו'( יש לפעול בהתאם לנוהל החרום של האוניברסיטה, לרבות הודעה
 לאחראי מעבדה ולמוקד ביטחון. מיידית

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

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

 הנוהל ומתחייב לפעול על פיו.

 

 ____________חתימה:___________

 תאריך________________________

 

 

 

 


