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 הנהלת בית החולים

سوروكا الجامعي الطبي المركز   
                المستشفى ادارة

  טופס הסכמה מדעת לסדציה                                                      كاللٌت
 

 نموذج موافقة على التخدير  
او عددم الراحدة خدالل تذفٌدج عالجدات  من اجل عدم الشعور باأللم ،لبٌئةبمدى معٌن عن ا ،المرٌضالمعدة لعزل  ،تغٌٌر مراقب لحالة الوعًالتخدٌر هو 

المعرض لالذتقال من حالة وعً الى حالدة اخدرى. وارمدر ٌتعلدل بدالمتغٌرات مثدل العمدر  للمرٌضعلى حالة الوعً  التأثٌرطبٌة. وٌقاس التخدٌر بمدى 
 وٌؤكد ان التخدٌر العمٌل قد ٌتحول الى تخدٌر عام فً حارت معٌذة.  ،الوزن والطول وارمراض وردود الفعل للعالجاتو
وافضدلٌة التخددٌر تكمدن  ،المدرٌضوٌتطلب ارمدر تعداون  ،ولجلك من اجل تذفٌج ما ٌجب تذفٌجه ،التً ٌذتج عذها عدم راحة او المالتخدٌر فً الحارت  ٌتم

وأكثر وٌكون ارستٌقاظ فً ذهاٌة الذشاط قصٌر  ،وجلك بان وظائف الجسم الحٌوٌة تستمر على حالها ،من كوذه تخدٌر كامل أكثرٌت الوعً فً كوذه تشت
  سهولة.

لوضد  بسدبب تعقٌددات ا ،تكون بها حاجة الى تذفٌج التخدٌر من قبل طبٌب مخددر حارتولكن هذاك  ،وبشكل عام ٌتم التخدٌر بواسطة طبٌب غٌر مخدر 
/او اعطاء ادوٌة عن طرٌدل الفدم. وخدالل التخددٌر ٌتحقدل مددى معدٌن مدن ن مواد طبٌة الى الجهاز الدموي والتخدٌر ٌتم عن طرٌل حق .للمرٌضالطبً 
العدودة الدى حالدة  وتٌدرةهدجا فدان . ولكن ٌبقى قددر مدن التعداون والحفداظ علدى ارداء الحٌدوي. وباأللممحٌطه او جسده وعن الشعور  عن المرٌضعزل 
العملٌدة. وبشدكل عدام فدان  ومددةالمستخدمة  المستحضراتمثل: العمر والوض  الصحً وذوع وكمٌة  دٌد من المتغٌراتדגبال من التخدٌر تتعلل  الوعً

 . قٌاسا بالتخدٌر العمٌل أسرعالعودة الى حالة الوعً وارداء تكون 
مثدل  الصدحً باضضدافة التواكدب المرضدً المدرٌضبدل تتعلدل بوضد   او بمددى تعقٌدداتها،عملٌدة بذدوع البالضدرورة مرتبطدة  التخدٌر لٌستمخاطر ان 

بمدادة  ٌتدأثرون 58 سدن الفدول  فالمرضى ممن هدم فدً سدن الشدباب والمرضدى وما شابه.التاجٌة وامراض القلب القلب  واعتالل ،ارضطراب التذفسً

خدالل التحضدٌر للعملٌدة. ارعتبدار ومثل هجه العوامدل ذؤخدج بعدٌن  ،أكبروبالتالً تستغرل عودتهم الى حالة الوعً من التخدٌر وقت  أكبرالتخدٌر بشكل 
بعض ارستجابات الحٌوٌة مثل السعال والتقٌؤ او التذفس. وفً مثل هجه الحارت ٌقوم الطاقم بذشاطات سرٌعة للتغلب  المرٌضحارت معٌذة قد ٌفقد  وفً
 لألسدذانقدد ٌحددض ضدرر  ارجدراءاتوذتٌجدة لهدجه  والتهابدات الرئدة وتوقدف التدذفس. وارختذدال ،ى التعقٌدات المحتملة ومذهدا شدفط محتوٌدات المعددةعل

وفددً حددارت ذددادرة قددد تحدددض  ،عددالم مثددل هددجه ارحددداضلصددالحٌة ال ومخددول ٌكددون مؤهددل كولتجوٌددف الفددم والقصددبة الهوائٌددة. ان الطدداقم الددجي ٌعالجدد
وفدً حدارت ذدادرة جددا  قدد ٌحددض مدوت بسدبب هدجه  ،بمدا فٌهدا حددوض حساسدٌة حدادة او ردود فعدل فدً عمدل اجهدزة حٌوٌدة اخدرىاعفات صدعبة، مض

 .المضاعفات
 ومضداعفات جاذبٌدةوفً حارت ذادرة قدد تحددض اعدراض  ،الحامل فً جمٌ  حارت التخدٌر ٌحتمل دخول جزء من مادة التخدٌر الى الجذٌن المرأةلدى 

ان وجددت لدٌده وارسدتجابات  لألدوٌدةان ٌبلد  الطبٌدب بمعلومدات كاملدة عدن مرضده والحساسدٌة  المدرٌضذادرة للجذٌن طوال فتدرة الحمدل. لدجلك علدى 
 ان حصلت. المضاعفاتللتخدٌر او التذوٌم السابل بما فً جلك عن 

 

المريض اسم  --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 

الهوية رقم اسم االب االسم الشخصي اسم العائلة   

     

  :مفصل بشكل شفهي من شرح تلقيت قد انني بذلك واقر أصرح انني
 

 --------------------- --------------------- بروفيسور/ الدكتور اسم

 االسم الشخصي اسم العائلة 
 
 

انده ددد شدرحت لدي اندراع  أصدرحكما شرح لي هدد  التخددير رطريدن تنفيدذم الممكندةي راندي االجراء المخطط له، / الحاجة التخدير لغرض تنفيذ فحصعن 
انده  أصدرحراندي /ار االطبداء المخددريني المعالجين رالكامل رفقًا لتقييم االطباء  التخديرالتخدير المختمفة رانه يرجد احتمال تغيير عمن التخدير الى درجة 

 كثير ريحتمل ان ال تنفذ كما يجب يكاممهاي بألملم ارافن عمى اعطاء التخدير فان العممية دد تكرن مصحربة  إذامعمرم لي انه 
 

التخددير ددد ران الفشدل فدي تنفيدذ  ،رشرح لي احتمال حدرث فشل في تنفيذ التخدير بسبب ديرد فدي البنيدة الجسددية لدي رالتدي بع دها ال يمكدن تردعده مسدبقاً 
ان ال تنفذ  الحياةي رار حت لي انه في حالة كهذم يحتمل انقاذمن اجل  نشاطاترحتى تنفيذ  ،عالجات ل مان عمل االجهزة الحيرية بإعطاءيمزم احيانًا 

 כדגالعمميات المخطط لها

فدي البمدو رلالم فدي الع دالت ردرار رتقيدم رعددم راحدة  ةرالصدعرببعدد التخددير بمدا فدي ذلد  لالم الحنجدرة  التي دد تكرن األعراض الجانبية حرل رشرح لي
 גعامةي 
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رلدم ي دمن لدي ان  ،رتعميمدات الممسسدة إلجدراءاترفقدًا  ،القيدام بدذل  عمدى عداتقهمسيتم بيد مدن القدي  المختمفةانني اعر  رارافن عمى ان التخدير بصررم 
 رفقط ان تتم بالمسئرلية المتبعة في الممسسة ررفقًا لمقانرني  ،ار جزء منها بيد انسان معين ،تتم جميعها

 

 ييييييييييييييييييييييييييييييالمريض ترديويييييييييييييييييييييييييييالساعةيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالتاريخ
 

 ييييييييييييييييييييييييي صدمة القرابدة ييييييييييييييييييييييييييياالمدر رلدي اسدم (نفسي مريض ار داصر أر دانرنيا ممهل غير المريض كرن حالة في)
   ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياالمر رلي رترديو

 فهدم انده ادتنعدت ان بعدد امدامي المرافقدة عمدى رددو رانده المطمدرب ربالتفصديل شدفهياً  اعدالم ررد ما كل الرصي ار االمر رلي/لممريض شرحت انني ادر انني
 يكامالً  الشرح

 

 ييييييييييييييييييييييييييردم: ييي المهنة مزارلة ترخيصي يييييييييييييييييييييييييييييالدكترر: ييييييييي ترديو ياسم الدكترر: يييييييييييييييييييييي
 

 يييييييييييييييييالتاريخيييييييييييييييييييييييي الساعةيييييييييييييييييييييييييترديو المريضييي
 القرابةييييييييي ترديو رلي االمريييييييييييييييييييي ،اسم رلي االمر غير عادل ار مريض نفسي ار داصر المريضرفي حالة كرن 

 
كل ما ررد اعالم شفهيًا ربالتفصيل المطمرب رانه ردو عمى المرافقة امامي بعدد ان ادتنعدت انده فهدم  ،/رلي االمر ار الرصي لممريضانني ادر انني شرحت 
 الشرح كاماًل شفهيًاي

 رخصة ردمييييييييييييييي        ترديو الطبيب رختمهيييييييييييييي
 :للمريض اعطي الذي الشرح ملخص

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 :مالحظددددات

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 :المرافقة حرل مالحظات

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 :المرافقة حديث مكان

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 :المحادثة في المتراجدين

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 

 ييييييييييييييييييييييييييييييالمريض ترديويييييييييييييييييييييييييييالساعةيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالتاريخ

 االمدرييييييييييييييييييييييييي صدمة القرابدة ييييييييييييييييييييييييييي رلدي اسدم (نفسي مريض ار داصر أر دانرنيا ممهل غير المريض كرن حالة في)
   االمرييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي رلي رترديو

 فهدم انده ادتنعدت ان بعدد امدامي المرافقدة عمدى رددو رانده المطمدرب ربالتفصديل شدفهياً  اعدالم ررد ما كل الرصي ار االمر رلي/لممريض شرحت انني ادر انني
 يكامالً  الشرح

 

 يردم: يييييييييييييييييييييييييييي المهنة مزارلة ترخيصي الدكترر: يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ترديو ياسم الدكترر: يييييييييييييييييييييي


