טופס הסכמה להרדמה/סדציה עמוקה
מטרת מסמ זה היא לספק מידע כתוב לגבי הסיכוני היתרונות והאפשרויות הנוספות לביצוע
הפעולה הנ"ל.
מסמ זה נוס ואיננו תחלי לשיחת ע הרופא מבצע הפעולה .א יש ל שאלות נוספות לאחר
קריאת מסמ זה אל תהסס/י לפנות אל הרופא המרדי או המנתח.
על המסמ יחתמו המרדי והמטופל לאות הסבר ,הבנה והסכמה של הפעולה.
הפעולה :סדציה ושיכו כאב כרוכי במת תרופות לפני ,תו כדי ואחרי הפרוצדורה על מנת
להפחית חרדה ולעיתי על מנת להביא לשינוי זמני וחול במצב ההכרה של המטופל בזמ הטיפול.
הסדציה יכולה להיות קלה ,כלומר מצב רגיעה מופחת חרדה ופחד ,כאשר המטופל/ת שומר/ת על
הכרה מלאה ,א מסוגל/ת לשת פעולה ע רופא השיניי במהל הטיפול עקב העדר הפחד ,או
יכולה להיות סדציה עמוקה ,כלומר מצב זמני וחול שבו המטופל/ת מורד/ת באופ כזה שלא
ת/ירגיש את הטיפול כלל ,א ת/ימשי לנשו באופ עצמוני .בי שני השלבי קיימת סדציה שטחית
שבה המטופל/ת מנומנ/ת .הסימני החיוניי ינוטרו במהל כל הפעולה .סיבוכי הצפויי ה
בדר כלל קלי מאד ,לעתי רחוקות מאד יכולי ג להיות סיבוכי קשי.
יתרונות :הפחתת כאב ,הפחתת חרדה ופחד ,שיפור בשיתו הפעולה ע רופא השיניי( מבוגרי,
אפשרות לשינה רגועה במהל טיפול השיניי.
סיכוני וסיבוכי :אי פעולה רפואית נקייה לגמרי מסיבוכי .להל פירוט עיקר
הסיבוכי העלולי לקרות ,א יתכנו ג סיבוכי אחרי בלתי צפויי.
.1

דיכוי נשימה ! עקב מת התרופות לסדציה תיתכ ירידה הדרגתית במספר
הנשימות עד כדי הפסקת נשימה .מצב זה הינו הפי בהפסקת הזלפת
התרופות ,א יתכ וימש לפרק זמ ארו מספיק שידרוש עזרה בצורת
הנשמה במסכה ע העשרת חמצ או הכנסת צינור לקנה הנשימה )טובוס(
באופ זמני עד לירידת רמת התרופות בד וחזרה לנשימה עצמונית.

.2

תיתכ ירידה בלח #הד או הדופק ,או שינוי בקצב הלב ,שיחייבו מת
נוזלי ו/או תרופות לווריד.

.3

יתכנו בחילה  /הקאה לאחר הפעולה כתוצאה מתרופות ההרדמה או
כתוצאה מבליעת ד במהל טיפול השיניי .מצב זמני וחול.

.4

במקרי נדירי ,במהל ההרדמה עלולי להופיע הזיות ,תגובה אלרגית,
חו ,פריחה ובמקרי נדירי מאוד דו לב או תרדמת.

.5

לעיתי יש צור במת תרופות הנוגדות את פעילות תרופות ההרדמה .מצב
זה עשוי לגרו ליתר ערנות בזמ הפעולה.

.6

במידה ויופיעו סיבוכי ,ולפי הצור  ,בהתא לשיקול דעת המרדי,
תועבר/י לבית חולי להמש טיפול.

.7

אצל אישה בהריו ,יתכ מעבר של חלק מחומרי ההרדמה לעובר ,ויתכנו ,
במקרי נדירי ,תופעות לוואי וסיבוכי לעובר או להמש ההריו.

.8

על המטופל למסור למרדי/ה מידע מלא על מחלותיו ,על התרופות אות
הוא מקבל ועל רגישות לתרופות ותגובות להרדמה קודמת ,כולל סיבוכי
במידה והתרחשו.

.9

ידוע לי כי קיימת אפשרות לשינוי בסוג ההרדמה ,בהתא לשיקול דעת
של המנתח/ת והמרדי/ה.

.10

הוסבר לי שיתכ כשלו בביצוע ההרדמה ,המחייב לעיתי מת טיפולי
להבטחת הפעילות מערכות חיוניות ,ועד ביצוע פעולות לצור הצלת חיי.
הובהר לי כי במקרה כזה יתכ ולא יבוצע הניתוח המתוכנ.

.11

א חלילה קורה סיבו רציני ,מצויד המרדי בכל הנדרש להערכת המצב
הנשימתי והלבבי של המטופל ולטיפול בה.

אלטרנטיבות :האפשרויות הבאות עומדות בפני:
 .1ביצוע הפרוצדורה המתוכננת ללא סדציה.
 .2ביצוע הפרוצדורה המתוכננת במסגרת בית חולי.

אני מאשר/ת כי קיבלתי הנחיות והוראות לטיפול התרופתי הנדרש לפני ואחרי הניתוח.
אני מאשר/ת כי מסרתי לרופא את כל הפרטי על מצב בריאותי ,ואני מסכי/ה לתכנית הטיפול,
לאחר שהוצגו בפני כל הדרכי החלופיות.
אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת שקיבלתי הסבר מפורט בעל פה מד"ר___________ :

ש המטופל ______________ :חתימת המטופל/ת _________ תארי___________ :
ש הרופא/ה ______________:חתימת הרופא/ה _________ מס' רישיו_________ :

