
 :, איך בוחרים רופא מרדים וממי מגיע לנו החזר על הוצאה זו מה היא הרדמה

 

קיימים שלושה סוגי הרדמה: מקומית, אזורית וכללית בשלושתן משתמשים במתן תרופות המדכאות את 

 מערכת העצבים ושלושתן נועדו לאפשר טיפול בבעיה תוך מניעת כאבים ותזוזה. 

 

השניים. בהרדמה כזו מזריקים חומר מאלחש לאזור הניתוח עצמו גם  מוכרת לנו מרופאי הרדמה מקומית

 הרופא המנתח יכול לבצע הרדמה מקומית.. 

 

. בהרדמה כזאת מזריקים חומר פעיל בקרבת עצב גדול השולט על תממיילדומוכרת לנו  הרדמה אזורית

חוט השדרה  וברעבה ש והרדמה ספינלית( תאפידוראלי)הרדמה  אזור נרחב בגוף, או לתעלת השדרה

  רשי העצבים. וממנו יוצאים שאשר 

 

. החומר גורם מערכת הנשימהאו שאיפה של גז הרדמה ל מערכת הדםהזרקת חומר ל הרדמה כללית

ירידה ברמת ההכרה, שיתוק השרירים והפסקת פעולת הנשימה באופן עצמאי, משום כך  במשך כל זמן 

 ת הנשמה.  הנשמת המטופל בטובוס או במכונ ההרדמה הרופא המרדים אחראי על

 

מתאים ביותר עבורך ומה  תרופות הרדמהשל סוג הינו קריטי, שכן עליו לדעת איזה  תפקיד המרדים

, רמת לחץ דם לרבות נשימה, קצב לב, החיים החיוניות שלךמערכות על כל  המינון ההולם. עליו להשגיח 

יוכל זמן אמת קצועי, כדי שבחמצן בגוף וכיו"ב, ולשמור עליהן. מעל הכול, על המרדים להיות מיומן ומ

 בכל אחת מהמערכות הללו .  ובהתאוששות ממנו,במהלך הניתוח  בכל בעיה שמתעוררתלטפל 

 

הנזק ברור ונראה כי מחיר השגיאה בהרדמה הוא הגבוה ביותר מבין כל ענפי הרפואה וצריך לזכור כי 

  של חוסר חמצןות ספורות . גם מי שאינו מבין דבר ברפואה יודע שדי בדקלעין כבר בתום הניתוח

מרדים מעולה יכול לאפשר ביצוע של  -ואף למוות. זאת ועוד  נזק מוחי בלתי הפיך והתוצאה עלולה להיות

 הניתוחים המורכבים ביותר שבהם חודרים אל הלב או לריאות, משתילים איברים ועוד. 

 

באותם ניתוחים שבוחרים מנתח, דהיינו בניתוחים פרטיים, צפויים ניתן לבצע  רופא מרדיםבחירת 

וקבועים מראש, אך בניגוד להסכמה על חשיבות בחירת מנתח, בבחירת מרדים אנו עלולים להיתקל 

 במכשולים  הנובעים מניגודי עניינים למיניהם בתוך המערכת.

 

רך שבה בחרתם מנתח, ועל פי כיצד לבחור את המרדים. תבחרו את המרדים ממש בד- בעיה ראשונה

אותם קריטריונים קפדניים.  בין היתר התייעצו עם הרופא המנתח. חשוב מאוד שהמנתח והמרדים יעבדו 

בשיתוף פעולה מלא. כיום יותר ויותר רופאים מנתחים מתנים את ביצוע הניתוח בשילוב מרדים שעליו 

 הם סומכים. 

 

כנסת רופא מרדים חיצוני או לבחירת רופא מרדים מבין הסכמת בתי חולים פרטיים לה - בעיה נוספת

הרופאים העובדים בית החולים. בבתי חולים פרטיים נוהגים להקצות שירותי הרדמה ולא מקנים למטופל 

 זכות בחירה. 

צריך לזכור שהניתוח פרטי ולפיכך עלינו לעמוד בתוקף על זכותנו לבחור מרדים, גם במחיר מעבר לבית 

 ר שמדיניותו בנושא שונה.   חולים פרטי אח

 

מגדיל את הקף הוצאות הניתוח. מן הראוי לראות אותו כחלק מהותי  שכר הטרחה של הרופא המרדים

בהצלחת הניתוח ומכאן שיש להחשיב גם את ההוצאה הזו כחלק מהוצאות הניתוח. בנוסף להשתתפות 

חירת רופא מרדים )כפוף להיותו העצמית של קופ"ח, לבעלי פוליסות ביטוח פרטיות יש סעיף המכסה ב

מטעמים כאלו ואחרים חברות הביטוח מקשות על ההחזרים בסעיף זה, בהסכם עם החברה המבטחת(. 

זכותכם לבחור במי  -רת בתי החולים הפרטים. אל תוותרו בטענה שהן מכסות עלויות הרדמה במסג

כים ומורכבים כגון ניתוחי ילדים,  בניתוחים ארועל אחת כמה וכמה  שאתם רוצים מתוקף תנאי הפוליסה. 

ככלות הכול, המרדים אמנם רחוק מאור הזרקורים,  ניתוחים בחולים עם עבר רפואי מורכב וכיוצא בזה.

 אך הוא כאמור, שישמור עלינו במהלך הניתוח ואחריו.  
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