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טופס הסכמה :כריתה לפרוסקופית של כיס מרה
LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY
إستمارة موافقة :إستئصال كيس المرارة بالطريقة المغلقة
إن استئصال كيس المرارة بطريقة البارسكوبية ھو الطريقة المتبعة اليوم في عالج مرض كيس المرارة إثر حجارة و /أو التھاباتُ .ت َسمَّى العملية ،أيضًا،
"الطريقة المغلقة" و ُت َن َّفذ بواسطة إدخال أجھزة عن طريق جروح صغيرة في جدار البطن.
ُت َن َّفذ العملية تحت تأثير تخدير عا ٍّم.
اسم المريض /ة /שם החולה_________________:
اسم العائلة /שם משפחה

__________________
االسم الشخصيُّ  /שם פרטי

______________
اسم األب/שם האב

______________
رَ ْقم الھ ُِويَّة /ת.ז.

أعلن بھذا وأقر بأنني تلقيت شرحً ا شفھ ًّيا مفصالً من الدكتور ____________________________________________
االسم الشخصيُّ  /שם פרטי
اسم العائلة /שם משפחה
عن الحاجة إلى استئصال كيس المرارة بالطريقة المغلقة )في ما يلي" :العملية األساسية"(.
وُ ضِّح لي أن ھناك حاالت يجب فيھا إجراء العملية بـ"الطريقة المفتوحة" بواسطة جرح في جدار البطن.
وأيضًا ،عندما ُتجرى العملية بالطريقة المغلقة ،ھناك احتمال ألن تكون حاجة إلى االنتقال إلى "الطريقة المفتوحة" في أثناء العملية.
أعلن بھذا وأقر بأنني تلقيت شرحً ا عن المضاعفات بعد العملية األساسية بما فيھا األلم وعدم الشعور بالراحة.
كما وُ ضِّحت لي المخاطر والمضاعفات المحتملة بما فيھا :النزيف ،التلوث ،اإلضرار بأنابيب المرارة الذي من الممكن أن يتسبَّب بضرر للكبد وبإصابة
ألعضاء بطن أخرى .كما أن ھناك احتماالً النتقال حجارة صغيرة إلى مسالك المرارة في أثناء العملية األساسية ،الذي سيتطلَّب إخراجھا في موعد الحق .قد
يستدعي قسم من المضاعفات عمليات أخرى فوريَّة أو مؤجَّ لة.
كما وُ ضِّح لي احتمال أن ال ُت َش َّخص المضاعفات في أثناء العملية األساسية ،فتكون حاجة إلى إجراء عملية إصالح في مرحلة الحقة.
أمنح بھذا موافقتي على إجراء العملية األساسية.
كما أعلن بھذا ُ وأقرُّ بأ َّنني تل َّقيت شرحً ا ،وبأ َّنني مُدر ٌ
ك/ة 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 المستشفى-
حيويَّة أو مطلوبة في أثناء العملية األساسية.
وُ ضِّح لي أن العملية األساسية ُتجرى تحت تأثير تخدير عا ٍّم ،وفي أحيان بعيدة تحت تأثير تخدير ناحيٍّ  .سأتل َّقى شرحً ا عن ال َّتخدير من اختصاصيِّ ال َّتخدير.
أنا على علم ،كما أ َّنني موافق/ة على أن ُت َن َّفذ 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

החברה לניהול סיכונים ברפואה

ההסתדרות הרפואית בישראל
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