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טופס הסכמה :ניתוח לתיקון "פתוח" של בקע מפשעתי
OPEN REPAIR OF INGUINAL HERNIA
إستمارة موافقة :عمليﱠة إلصالح "فَ ْت َحة" فَ ْتق ال ُم ْنفَ َرج
إن َف ْتق ال ُم ْن َفرَ ج ھو ،غالبًا ،عاھة والدية ،وفي أحيان بعيدة ،عاھة مكتسبة يستوجب إصالحه عملية .أعدَّت عملية إصالح ال َف ْتق لعالج العوارض الجانبية
لوجوده ،كاآلالم وعدم الشعور بالراحة ،تحرير حبس ،أو منع حبس ال َف ْتق في المستقبل.
يشمل إصالح ال َف ْتق ال ُم ْن َفرَ جيِّ لدى الصِّبيان /الرجال فصل كيس ال َف ْتق عن حبل السائل المنوي لغرض استئصاله .من الممكن أن يحوي كيس ال َف ْتق في داخله
واح ًدا من أعضاء البطن )مصران ،كيس بول ،وإلى آخره .ولدى البنات /النساء المبيض ،أيضًا( .قبل إعادة األعضاء التي وُ ِجدَت في الكيس إلى تجويف
البطنُ ،تفحص سالمتھا .في حال وجود ضرر يجب إصالحه .ھناك حاالت يُجرى فيھا اإلصالح باستخدام زرع شبكيٍّ  .وُ ضِّح لي أن حبس ال َف ْتق من الممكن
أن يؤدي إلى ضرر في العضو المحبوس ويستوجب إصالحً ا جراح ًّيا فور ًّيا ،بجرح آخر ،أحيا ًنا.
ُتجرى العملية تحت تأثير تخدير عا ٍّم ،ناحيٍّ  ،أو موضعيٍّ  ،عن طريق جرح في منطقة ال ُم ْن َفرَ ج.
اسم المريض/ة  /שם החולה_________________ :
اسم العائلة /שם משפחה

__________________ _________________ ____________
رَ ْقم الھ ُِويَّة /ת.ז.
اسم األب /שם האב
االسم الشخصيُّ  /שם פרטי

أعلن بھذا وأقر بأنني تلقيت شرحً ا شفھ ًّيا مفصالً من الدكتور ____________________ ____________________
االسم الشخصيُّ  /שם פרטי
اسم العائلة /שם משפחה
عن الحاجة إلى إجراء عملية إلصالح َف ْتق ُم ْن َف َر ِج ٍّي في الجانب األيمن /األيسر /في الجانبين* )في ما يلي" :العملية األساسية"(.
أعلن بھذا وأقر بأنني تلقيت شرحً ا عن النتائج المأمولة والعوارض الجانبية المحتملة بعد العملية األساسية ،بما فيھا األلم وعدم الشعور بالراحة.
وُ ضِّح لي أن ضررً ا لعضو ح ُِبس من الممكن أن يكون غير متحوِّ ل ،ويستوجب ،أحيا ًنا ،استئصاله.
كما وُ ضِّحت لي المخاطر والمضاعفات المحتملة بما فيھا :التلوث ،النزيف ،انتفاخ في ال ُم ْن َفرَ ج وفي كيس ال ُخصْ َي َتيْن قد يتسبَّب بضرر في ال ُخصْ يَة ،ضرر في
أوعية دموية قد يتسبَّب بضرر في ال ُخصْ يَة ،خصوصًا في عمليات ُم َكرَّ رة ،ضرر لحبل السائل المنويِّ قد يضر بنشاط ال ُخصْ يَة في الجانب نفسه ،ضرر في
أوعية دموية وأعصاب تمرُّ في المنطقة كما َتكرار متأخر لل َف ْتق يستوجب إصالحه عملية أخرى.
أمنح بھذا موافقتي على تنفيذ العملية األساسية.
كما أعلنُ بھذا وأقرُّ بأ َّنني تل َّقيت شرحً ا ،وبأ َّنني أدرك أنَّ ھناك احتماالً ألن ي َّتضح -في أثناء العملية األساسية -وجود حاجة إلى ا ِّتخاذ إجراءات أخرى أو
ً
كاملة ،غير أنَّ معناھا وُ ضِّح لي.
إضافيَّة من أجل إنقاذ حياة أو منع ضرر جسمانيٍّ  ،بما في ذلك عمليَّات جراحيَّة إضافيَّة ،ال يمكن تو ُّقعھا اآلن ،بال َّتأكيد أو
بنا ًء عليه ،أنا أوافق ،أيضًا ،على ذلك التوسيع ،ال َّتغيير ،أو تنفيذ إجراءات أخرى أو إضافيَّة ،بما في ذلك عمليَّات جراحيَّة ،ستكون -كما يعتقد أطبَّاء المؤسسة-
حيويَّة أو مطلوبة في أثناء العملية األساسية.
ُتعطى بھذا موافقتي ،أيضًا ،على تنفيذ تخدير موضعيٍّ  ،بعد أن وُ ضِّحت لي مخاطر التخدير الموضعيِّ ومضاعفاته المحتملة ،بما فيھا ر ُّد فعل تحسُّسيٌّ
بدرجات مختلفة لموا ِّد التخدير .إذا دعت الحاجة إلى إجراء العملية األساسية تحت تأثير تخدير عا ٍّم أو ناحيٍّ فسأتل َّقى شرحً ا عن ال َّتخدير من اختصاصيِّ
ال َّتخدير.
َّ
ُ
َّ
أنا على علم ،كما أنني أوافق على أن تنفذ العملية األساسية واإلجراءات األخرى جميعھا بيد مَن سيُلقى عليه القيام بذلك ،حسَب أنظمة المؤسسة وتعليماتھا .كما
أ َّنني لم َّ
أتلق ضمانة أ َّنه س ُتجرى كلُّھا أو سيُجرى قسم منھا بيد إنسان معيَّن ،شريط َة أن ُتجرى بالمسؤوليَّة ال ُم َّتبعة في المؤسسة ،كما يقضي القانون.
_________________________
_____________________
_________________
توقيع المريض /ة /חתימת החולה
السَّاعة /שעה
ال َّتاريح /תאריך
____________________________________________
_______________________________
توقيع الوصيِّ )في حالة َف ْقد األھليَّة ،قاصر ،أو مريض/ة ،نفسان ًّيا( /חתימת
اسم الوصيِّ )القرابة( /שם האפוטרופוס )קירבה(
האפוטרופוס )במקרה של פסול דין ,קטין/ה או חולה/ת נפש(
أقرُّ بھذا بأ َّنني شرحت شفھ ًّيا للمريض/ة للوصيِّ على المريض/ة* الوارد أعاله كلَّه ،بال َّتفصيل المطلوب ،وبأ َّنه/ھا و َّقع/ت على الموافقة أمامي ،بعد أن اقتنعت
ً
كاملة.
بأ َّنه/ھا فھم/ت شروحي
_______________
______________________
___________________
توقيع َّ
اسم َّ
رَ ْقم الرُّ خصة /מס' רשיון
الطبيب/ة  /חתימת הרופא/ה
الطبيب/ة  /שם הרופא/ה
َّ
*يُرجى شطب الزائد /מחק /י את המיותר
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