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 תיקון ניתוחי במחלת פרטס: טופס הסכמה

LEGG – CALVE – PERTHES 
  تصحيح جراحيٌّ في مرض بيرثيس: إستمارة موافقة

 

  
مختلفة  ھناك طرق. أو منع إصابة أخرى في مفصل الورك يتسبب بھا المرض/ لغرض تخفيف ا�صابة و PERTHESُيجرى الع�ج الجراحي في مرض 

  .في حا7ت معينة، ُيتطلّب أكثر من عملية واحدة للحصول على النتيجة المرجّوة. يتم اختيار العملية بناء على اعتبارات طبية. �جراء العملية
  .ُتجرى العملية تحت تأثير تخدير عام

  ______________   ________________   _________________     ________________:שם החולה/   ة/اسم المريض
  .ז.ת/ رقم الھوية         שם האב/ اسم اHب        שם פרטי/ ا7سم الشخصي       שם משפחה/ اسم العائلة                                      

  
  ______ _______________   ____________________أعلن بھذا وأقر بأنني تلقيت شرًحا شفوّيًا مفص�ً من الدكتور   

  פרטי שם/ ا7سم الشخصي            משפחה שם/ اسم العائلة                   
  ______________________________________________________________________ عن الحاجة إلى عملية 

  ").العملية اHساسية"في ما يلي (* كلتا الرجلين/ اليسرى/ اليمنىفي الرجل 
  

  .النتيجة المرجوة، وقد تكون ھناك حاجة إلى ع�جات إضافية، بما فيھا التدخل الجراحي الحصول علىالحا7ت، كل  يتم، في ُشِرح لي أنه 7
  .منھا كل وسلبيات إيجابياتو الجراحية، البدائل لي حتُشرِ  بأنه وأقر بھذا أعلن
، في حا7ت نادرة، تقصير حدثيو. تقييد في الحركةاللم، عدم الشعور بالراحة، واH: ت لي العوارض الجانبية المحتملة بعد العملية اHساسية، بما فيھاُشرح

  .للعظم وضعف عض�ت
التلوث الذي يستوجب ع�ًجا إلى درجة إجراء عملية، وصل غير صحيح للعظم قد : ت لي المخاطر والمضاعفات المحتملة، بما فيھاُشرحأعلن بھذا وأقر بأنه 

ا   .أو عظم تؤدي إلى إعاقة في اHداء/ أحيان نادرة، عند العملية، ُتتوقّع إصابة أوعية دموية و في. يستوجب تدخ�ً جراحّيً
  .أمنح بھذا موافقتي على إجراء العملية اHساسية

قھا، تغييرھا، أو ات_خاذ إجراءات وجود حاجة إلى توسيع نطا ،في أثناء العملية اHساسية ،أ̂ن ھناك احتماH ً7ن ي̂تضح ،وأنا أدرك ،لي ُشرحأعلن بھذا وأقر بأنه 
ح لي بشكل أكيد أو كامل، أخرى أو إضاف̂ية، بما في ذلك عمل̂يات جراح̂ية إضاف̂ية، 7 يمكن توقaعھا ا`ن بناًء عليه، أنا أوافق، أيًضا، على . غير أ̂ن معناھا ُوض_

حيو̂ية أو مطلوبة في أثناء العملية  -كما يعتقد أط̂باء المؤسسة -ي ذلك عمل̂يات جراح̂ية، ستكونذلك التوسيع، ال̂تغيير، أو تنفيذ إجراءات أخرى أو إضاف̂ية، بما ف
  .اHساسية

  .ُوّضح لي أن العملية اHساسية ُتجرى تحت تأثير تخدير عامc وسأتل̂قى شرًحا عن ال̂تخدير من اختصاصي_ ال̂تخدير
. العملية اHساسية وا�جراءات اHخرى جميعھا بيد َمن سُيلقى عليه القيام بذلك، حَسب أنظمة المؤسسة وتعليماتھا أنا على علم، كما أ̂نني أوافق على أن ُتجرى

  .نوني المؤسسة، كما يقضي القاكما أ̂نني لم أتل̂ق ضمانة أ̂نه سُتجرى كلaھا أو سُيجرى قسم منھا بيد إنسان مع̂ين، شريطَة أن ُتجرى بالمسؤول̂ية الُم̂تبعة ف
      _____________________                            ______________                                   ______________________     

  חולהחתימת ה/  ة/توقيع المريض                שעה/ ال̂ساعة                                תאריך/ ال̂تاريح                  
    _______________________________  _____________________________________________  

   חתימת )/ة، نفسانّيًا/في حالة َفْقد اHھل̂ية، قاصر، أو مريض(توقيع الوصي_       )קירבה( האפוטרופוס שם)/ القرابة(اسم الوصي_ 
                                                         )נפש ת/הו חולא ה/ןקטי, במקרה של פסול דין(האפוטרופוס                

  
ت على الموافقة أمامي، بعد أن / ھا و̂قع/ كل ما ورد أع�ه، بال̂تفصيل المطلوب، وبأ̂نه* ة/ للوصي_ على المريض/ ة/ أقرa بھذا بأ̂نني شرحت شفھّيًا للمريض

  .ةً ت شروحي كامل/ ھا فھم/ اقتنعت بأّنه
      ___________________           ______________                                 ______________________  

خصةَرْقم                                  ה/חתימת הרופא/  ة/توقيع ال̂طبيب                                                 ה/שם הרופא/   ة/اسم ال̂طبيب aרשיון' מס/ الر 
  .        י בעיגול את הרלוונטי/והקף את המיותר י/ מחק/ ُيرجى شطب ال̂زائد وإحاطة المتعل_ق بالموضوع بدائرة*

  


