
 

 

 :التعريفات .1

 إجراء جراحي أي جراحية أو ال اتعمليالهي  :املكتبية الجراحة -
ً
يتم داخل و  يتطلب تخديًرا خفيًفا أو معتدل

ريض لديه ملالدم  كميةبحيث ل تكون من النوع الذي قد يؤدي إلى فقد أكثر من عشرة باملائة من  العيادة

 أو أي عمليات تكون طارئة أو مهددة للحياة بشكل عام. طبيعي،هيموجلوبين 

 هي  :تدخليةاإلجراءات ال -
 
تنطوي على ثقب أو اختراق  التيألغراض التشخيص أو العالج و  ستخدمالجراءات التي ت

في الجسم.  دوائيةمادة غير أي أو إدخال  في الجسم، فتحة طبيعيةأي أو شق الجلد أو إدخال أداة عبر الجلد أو 

الرنين  عمل أشعةلغرض  امللونةواد املعلى سبيل املثال وليس الحصر، حقن لتدخلية وتشمل اإلجراءات ا

األعصاب أو  كاملأو جزئي اطيس ي أو األشعة املقطعية عندما تكون إجراءات التصوير مصحوبة بتخدير املغن

 التخدير العام.

احتمالية حدوث مضاعفات تستوجب دخول مع ندرة هي إجراءات يمكن تنفيذها بأمان  :اإلجراءات الطفيفة -

 .وضعياملتخدير ال ها عبرويتم تنفيذ، املستشفى

 مستويات التخدير: .2

ك ل، حيث ل تكون هناالثانيأو  األول املستوى تتطلب فقط تخديًرا من  التي جراءاتاإل على  املكتبية اتالجراح تقتصر

 املنشأة وجود رعاية متقدمة للمرض ى أو طبيب تخدير: من تنفس ي للمريض ول يتطلبالدعم وفير الحاجة إلى ت

حيث  ،إزالة القلقيكون الغرض منه  وهو الحد األدنى من التخدير بسيط املريض تخديرمستوى  األول: املستوى  -

، وعلى الرغم من احتمال ضعف الوظائف اإلدراكية بشكل طبيعيلألوامر الشفهية  يضيستجيب خالله املر 

 .ووظائف التنفس والقلب واألوعية الدموية ل تتأثر تنفس يجرى الاملوالتنسيق الجسدي، إل أن ردود فعل 

 4 رقم اإلصدار 15/8 رقم املادة  62 رقم املرفق

 في العيادات الخاصة واملجمعات الطبية  الجراحات املكتبية عنوان املرفق



 

وقد يحتاج  لفظيةالألوامر ليستجيب خالله املريض  بحيثالتخدير الواعي أو التخدير املعتدل  الثاني:ستوى امل -

ء على املجرى بقالل  التدخلهناك حاجة إلى  ، ول يكون عن طريق تنبيه ملس ي خفيف ستجابة لألوامرلال  تحفيزإلى ال

 القلب واألوعية الدموية.  ائفعلى وظنتباه ال  طلبيتو  ،التنفس ي

ال يمكن للمريض أن فلوعي ا طتثبي يتم من خالله العام الذيأو التخدير  العميق التخدير الثالث: املستوى  -

على التنفس بشكل  قدرتهقد تتأثر ، و بسهولة ولكنه يستجيب بعد التحفيز املتكرر أو املؤلم للمحفزات ستجيبي

، وقد يكون التنفس التلقائي غير كاف   التنفس ياملجرى وقد يحتاج املريض إلى مساعدة في الحفاظ على  ،مستقل

 كما يتطلب النتباه على وظائف القلب واألوعية الدموية. 

 

 :بالجراحات املكتبية املعايير الخاصة .3

 :)املستوى األول( ملوضعيذات التخدير ا جراحاتاملعايير املطلوبة لل -

  :إدارة السمية أو  ،الجرعات املناسبة: ما يلييجب أن يشمل التعليم الطبي املستمر للجراح التدريب املطلوب

بأن يكون الطبيب مدرًبا على دورة دعم الحياة األساسية  فضلفرط الحساسية ألدوية التخدير املوضعي، كما ي

(BCLS.) 

 املعايير املطلوبة للجراحات ذات التخدير البسيط )املستوى األول(: -

  :إدارة السمية أو  ،الجرعات املناسبة: املستمر للجراح ما يلييجب أن يشمل التعليم الطبي التدريب املطلوب

فرط الحساسية ألدوية التخدير املوضعي، كما يفضل بأن يكون الطبيب مدرًبا على دورة دعم الحياة األساسية 

(BCLS.) 

 جهاز  ،معدات دعم املجرى التنفس ييجب توفير معدات حقن األدوية عن طريق الوريد، أكسجين،  :التجهيزات

  :األدوية التالية باإلضافة إلىبالضغط اإليجابي،  التنفس

o Atropine 3 mg 



 

o Diphenhydramine 50 mg 

o Epinephrine 1 mg in 10 ml 

o Epinephrine 1 mg in 1 ml vial, 3 vials total 

o Hydrocortison 100 mg 

 )املستوى الثاني(: عتدل أو الواعياملعايير املطلوبة للجراحات ذات التخدير امل -

 :التدريب املطلوب  

o  على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في 
ً
يجب أن يكون الطبيب / طبيب األسنان حاصال

 تخصص ذو عالقة

o ( على دورة دعم الحياة القلبية املتقدمة 
ً
إذا كان العالج ( ACLSأن يكون الطبيب / طبيب األسنان حاصال

 ( إذا كان العالج لألطفال.PALSحياة القلبية املتقدمة لألطفال )للبالغين أو دورة دعم ال

o ( يجب أن يكون مساعدين الطبيب مدربين على دورة دعم الحياة األساسيةBCLS.) 

o  إذا لم يتم استيفاء أي من املتطلبات املذكورة أعاله، فإنه يجب على طبيب التخدير أن يعطي الدواء وليس

 الطبيب أو طبيب األسنان

 هيزاتالتج: 

o  عربةcrash cart :مجهزة بشكل كامل وتحوي على األدوية التالية 

- Adenosine 18 mg 

- Albuterol 2.5 mg with small volume nebulizer 

- Amiodarone 300 mg 

- Atropine 3 mg 

- Calcium chloride 1 gram 



 

- Dextrose 50%; 50 ml 

- Diphenhydramine 50 mg 

- Dopamine 200 mg minimum 

- Epinephrine 1 mg in 10 ml 

- Epinephrine 1 mg in 1 ml vial, 3 vials total 

- Flumazenil 1 mg 

- Furosemide 40 mg 

- Hydrocortisone 100 mg 

- Lidocaine appropriate for cardiac administration100 mg 

- Magnesium sulfate 2 grams 

- Naloxone 1.2 mg 

- A beta blocker class drug 

- Sodium bicarbonate 50 mEq/50 ml 

- Paralytic agent that is appropriate for use in rapid sequence intubation 

- A calcium channel blocker class drug 

- Intralipid 20% 500 ml solution (only if non-neuraxial regional blocks are performed) 

o معدات حقن األدوية عن طريق الوريد 

o  احتياطي جاهز للعمل أكسجين أكسجين مع خزانمنفذ 

o مسالك هوائية مناسبة الحجم وأنابيب ومنظار حنجرة وأقنعة عادية وأقنعة معدات دعم املجرى التنفس ي :

 حنجرة



 

o الكهربائية جهاز الصدماتو  أجهزة اإلنعاش في حالت الطوارئ جهاز التنفس بالضغط اإليجابي 

o عن  املخدر عند إعطاء الدواء( طريق الوريدIVينبغي أن تشمل معدات امل ،)ما يلي: جهاز ضغط الدم،  راقبة

وسماعة طبيب، وجهاز قياس النبض، وجهاز تخطيط القلب املستمر، وجهاز مراقبة درجة الحرارة 

نسبة يجب توثيق العالمات الحيوية للمريض، و  ، كماللجراءات التي تستمر لفترة أطول من ثالثين دقيقة

 .كسجين، ومستوى الوعي قبل اإلجراء، وخالل فترات منتظمة طوال العمليةتشبع األ

o ( يجب أن تلتزم املنشأة بلوائح وزارة الصحةMOH بشأن معالجة التخزين والحفاظ على سجالت األدوية )

 املخدرة واملرصودة.

 :الكوادر الداعمة 

o  مصنف من هيئة  ويكون  التخديريجب أن يساعد الجراح ممارس متخصص وخاضع للتدريب على إعطاء

  .ول يتم إعطاء املخدر إل عن طريقه املهنةحاصل على ترخيص مزاولة و  التخصصات الصحية

o  أن يساعد الطبيب في تنفيذ اإلجراء الجراحي. على املمارس الذي يعطي التخديريمنع 

o  حاصل على دورة دعم الحياة القلبية طبيب واحد على األقل  أن يتوفريجب كما( املتقدمةACLS.) 

 

 تجهيز العيادة ومتطلبات التصميم: .5

 :غرف االستشارة والفحص -

  أن تكون مساحة غرفة الستشارة والفحص )في نفس الغرفة( مثل الستشارات الطبية أو النساء والتوليد أو

 متًرا مربًعا 12األسنان أو ما شابهها بحد أدنى 

  أمتار مربعة. 9أن تكون مساحة غرفة الستشارة فقط )بدون فحص( مثل الستشارة الغذائية بحد أدنى 

  يدين مع منظم )صنبور( بدون استخدام اليدين وموزعات صابون في جميع غرف الفحص.  مغسلةتوفير 

 .توفير موزعات ملعقم اليد باإلضافة إلى أحواض غسل اليدين 



 

 دي في جميع أحواض غسل اليدينتوفير وسيلة لتجفيف األي 

 :الثاني( املستوى  من )التخدير اإلجراءات غرفة -

  توفير مساحة كافية لستيعاب جميع املعدات واألفراد الالزمين والسماح بالوصول إلى املرض ى وجميع معدات

 .راقبةامل

  هناك حاجة إلى مساحة إضافية قد تكون ، و متًرا مربًعا على األقل 16أن تكون املساحة الالزمة لغرفة اإلجراءات

 املستخدم. نوع التخديربناًء على نوع اإلجراء و 

  محطة غسل يدين مخصصة بعناصر تحكم غير يدوية.توفير 

 توفير مخصصات لخصوصية املريض مثل ستائر املقصورة 

 .توفير الخدمات التشخيصية سواًء في املوقع أو خارج املوقع 

 

 :معايير اختيار املرض ى .6

وينبغي توثيق األدوية  ،تقييم مالئم للتاريخ الطبي والتقييم البدني للمريض عن طريق األطباء املعالجين يجب إجراء

ا للجمعية األمريكية ألطباء التخدير  ،الحالية والحساسية تجاه األدوية يجب تصنيف املرض ى حسب حالتهم البدنية وفقً

(ASA ويمكن قبول املرض ى الذين يستوفون معيار )ASA 1 وASA 2  للخضوع للعالج. يجب إحالة املرض ى الذين ل

 على سبيل املثال وليس الحصر: يشمل ذلكإلى املستشفى، و  ASA2أو  ASA1يستوفون املعيار 

 املرض ى غير املتعاونين. -

 املرض ى الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم. -

 املرض ى الحوامل. -

 املخدرات أو الكحول. املرض ى الذين يعانون من تاريخ طبي من تعاطي -

 مرض ى الحالت الطارئة/غير املجهزين. -



 

 اضطرابات التمثيل الغذائي.مرض ى  -

 صعوبات في مجرى الهواء.مرض ى  -

 في سن متقدم.املرض ى  -

 السمنة املرضيةمرض ى  -

 

افقة إضافة نشاط جراحة مكتبية لحصول علىاشتراطات ا .7  :مو

 .كحد أدني في تخصصهطبيب نائب اول  يشترط توفير -

 ساعات في املؤسسة.  6اجراء أي عمليات جراحية تستعدي بقاء املريض ألكثر من  عدم -


