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אלחוש אפידורלי בלידה
EPIDURAL ANESTHESIA
التخدير فوق الجافية )الغشاء الصلب( عند الوالدة
إن الھدف من التخدير فوق الجافية )الغشاء الصلب( ھو تخفيف األلم في مراحل الوالدة .يت ّم إعطاء التخدير بنا ًء على طلب ال ُمنجبة وبموافقتھا .في حاالت والدة
معيّنة ،مثل والدة توأمين أو أكثر ،الوالدة ال ِمقعديّة )حيث يكون رأس المولود آخر ما يخرج إلى العالم( ،أو في الحالة التي يكون فيھا احتمال إلجراء عملية
صح ال ُمنجبة بأن يُنفّذ فيھا التخدير حتى إذا لم تبادر إلى ذلك بنفسھا.
قيصرية ،ستُن َ
ّ
طريقة إعطاء التخدير :بعد أن ت ّم تخدير الجلد واألنسجة اللينة في منطقة أسفل الظھر بالحقنة ،يت ّم إيغال إبرة في فضاء الجافية )الفضاء المحيط بالحبل الشوك ّي(،
حيث يت ّم عبرھا نقل أنبوب صغير ورقيق لغرض ال َحقن بمادة التخدير .ويبقى األنبوب الصغير في مكانه ھذا حتى االنتھاء من الوالدة أو بعدھا ،ح َسب الحاجة.
يت ّم ال َحقن بالما ّدة بتركيزات منخفضة؛ لعدم التأثير في عمل عضلة البطن وسير الوالدة على نحو سليم .وسيكون نتيجة ذلك الشعور بأن القسم األسفل من الجسم
"في حالة سبات" ،عل ًما أن ال ُمنجبة ،بشكل عا ّم ،لن تشعر بألم ِج ّدي .في حين أن قس ًما من النساء يشعرن بالضغط ساعة آالم المخاض )الطﱠ ْلق(ّ .
إن ما تمتاز به
ھذه الطريقة ھو أن ال ُمنجبة تظ ّل يقظة ،قادرة على التعاون مع الطاقم المولّد ،كما أن المولود ال يتأثّر بموا ّد التخدير.
في حال دعت الحاجة إلى إجراء عملية قيصرية فمن الممكن إضافة ما ّدة عن طريق األنبوب الصغير ،والوصول إلى درجة التخدير المرغوب فيھا إلجراء
العملية.
اِسم ال ُمنجبة  /שם היולדת__________________ :
اِسم العائلة /שם משפחה

__________________
خصي /שם פרטי
االسم ال ﱠش
ﱡ

__________________ __________________
َر ْقم الھ ُِويﱠة /ת.ז.
اِسم األب /שם האב

أص ّرح وأقرﱡ بھذا بأنﱠني تلقﱠيت شرحًا شفھيًّا مف ﱠ
صالً من الدﱡكتور/ة _______________________
اِسم العائلة /שם משפחה

_______________________
خصي /שם פרטי
االسم ال ﱠش
ﱡ

عن التخدير فوق الجافية )الغشاء الصلب( ،عن الھدف منه ،عن طريقة تنفيذه وع ّما يمتاز به.
إنني أص ّرح وأق ّر بھذا بأنني تلقّيت شرحًا عن العوارض الجانبية ال ُممكنة ،بما في ذلك األلم والشعور بعدم الراحة عند إيغال اإلبرة ،والشعور المؤقّت بالنﱠ َمل
)ال َخدَر( واالرتعاش عند بدء تأثير ما ّدة التخدير.
وقد ُو ّ
ضحت لي كذلك المخاطر والتعقيدات المحتملة ،بما في ذلك آالم الرأس الحا ّدة ،نتيجة لتغلغل اإلبرة في غالف الحبل الشوك ّي .وإن ھذه الظواھر من الممكن
أن تتطلّب المعالجة .ومن المحتمل ،في حاالت نادرة ج ًّدا ،حدوث إصابة عصبية دائمة ،اِلتھاب موضع ّي ) ُخراج( و/أو في أغلفة )سحايا( الدماغ ،ونزيف دم في
منطقة ال َح ْقن.
إنني بعد أن فھمت الشرح المذكور أعاله ،أطلب وأوافق بھذا على تلقّي التخدير فوق الجافية )الغشاء الصلب(.
إنﱠني أوافق بھذا على أن يُنفّذ التخدير َمن سيُلقى عليه القيام بذلك ،ح َسب أنظمة المؤسﱠسة وتعليماتھا .كما أنّه لم يُضمن لي أن يُنفّذه كلّه ،أو أن يُنفّذ قس ًما منه
شخص معيﱠن ،بشرط أن يُنفّذ بالمسؤوليﱠة ال ُمتﱠبعة في المؤسﱠسة ،كما يقضي القانون.
____________________
_________
_________
توقيع ال ُمنجبة  /חתימת היולדת
السﱠاعة /שעה
التﱠاريح /תאריך
_____________________________________________
توقيع الوص ﱢي )في حالة فَ ْقد األھليﱠة ،قاصر ،أو مريض نفسانيًّا(/
חתימת האפוטרופוס )במקרה של פסול דין ,קטין או חולה נפש(

_______________________________
اِسم الوص ﱢي )القرابة( /שם האפוטרופוס )קירבה(

أقرﱡ بھذا بأنﱠني شرحت شفھيًّا لل ُمنجبة  /للوص ﱢي على ال ُمنجبة* ك ّل ما ورد أعاله بالتﱠفصيل المطلوب ،وبأنﱠه/ھا وقﱠع/ت على الموافقة أمامي ،بعد أن اقتنعت بأنﱠه/ھا
فھم/ت شروحي كاملةً.
___________________
اِسم الطﱠبيب/ة  /שם הרופא/ה

______________________
توقيع الطﱠبيب/ة  /חתימת הרופא/ה

________________
َر ْقم الرﱡ خصة /מס' רשיון

* يُرجى شطب ال ﱠزائد /מחק/י את המיותר

החברה לניהול סיכונים ברפואה
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