המקום פנוי עבור שם וסמל המוסד הרפואי
ט' /OPHTL/LEN/OOO /0026יוני 1997

טופס הסכמה :מספר העוברים שיוחזר לגוף האישה
NUMBER OF EMBRYOS IMPLANTED IN MOTHER
إستمارة موافقة :عدد األ ِجنﱠة الﱠتي ستُعاد إلى جسد المرأة
فيريﱠة /قناة فَالُوب( ھي جزء من عمليﱠة اإلخصاب خارج الجسم
عمليﱠة إعادة الجنين /األجنﱠة )البويضة/ات ال ُمخ َ
صبة( إلى جسد المرأة )إلى ال ﱠر ِحم أو إلى القناة النﱠ ِ
).(IVP
اسم المرأة /שם האשה________________ :
اسم العائلة /שם משפחה

________________
الشخصي /שם פרטי
االسم
ﱡ

اسم الزوج /שם הבעל________________ _________________ :
الشخصي /שם פרטי
االسم
اسم العائلة /שם משפחה
ﱡ

_________________ _______________
َر ْقم الھ ُِويﱠة /ת.ז.
اسم األب /שם האב
_________________
اسم األب /שם האב

_______________
رقم الھ ُِويﱠة /ת.ז.

أصرح /نصرح وأُقِرﱡ  /ونُقِرﱡ بھذا بأنني /بأننا تلقيت /تلقينا شرحًا شفويًا ُمف ﱠ
صالً من الدكتور
___________________
اسم العائلة /שם משפחה

_____________________
الشخصي/שם פרטי
االسم
ﱡ

ي /علينا اتﱢخاذ قرار في شأن عدد األ ِجنﱠة التي ستتم إعادتھا إلى جسد المرأة،
عن أنﱠه في أعقاب اإلخصاب خارج الجسم تكوﱠنت __________* أ ِجنﱠة ،وأنﱠه عل ﱠ
بالتشاور مع الطبيب/ة ال ُمعالِج/ة.
ي اتخاذ القرار بالتشاور مع الطبيب ال ُمعالج بشأن عدد األجنة التي ستعاد الى جسم المرأة.
ُشرح لي أن عل ﱠ
بعد أن ُوضﱢحت لي /لنا المخاطر والمضاعفات المحتملة من الحمل المتعدد األ ِجنﱠة ،بتأثيراتھا كلﱢھا ،ال ُمفصﱠلة في البند  8من استمارة الموافقة على اإلخصاب
) (IVPخارج الجسم ،أيضًا ،أوافق /نوافق وأطلب /نطلب بھذا إعادة ____________* أجنة إلى جسد المرأة )في ما يلي" :العالج"(.
أنا /نحن على علم ،كما أنﱠني /أنﱠنا موافقة /موافقان على أن يُنفﱠذ العالج واإلجراءات األخرى جميعھا بيد َمن سيُلقى عليه القيام بذلك ،ح َسب أنظمة المؤسﱠسة
ق /نتل ﱠ
وتعليماتھا .كما أنﱠني /أنﱠنا لم أتل ﱠ
ق ضمانة أنﱠه ستُجرى ك ﱡلھا أو سيُجرى قسم منھا بيد إنسان معيﱠن ،شريطةَ أن تُجرى بالمسؤوليﱠة ال ُمتﱠبعة في المؤسﱠسة ،كما
يقضي القانون.
__________
_______________________
_________
توقيع ال ﱠزوج )في حالة امرأة متز ﱢوجة(/
السﱠاعة /שעה
التﱠاريح /תאריך
חתימת הבעל )במקרה של אשה נשואה(
أقرﱡ بھذا بأنﱠني شرحت شفھيًّا للمرأة وزوجھا** الوارد أعاله كلﱠه ،بالتﱠفصيل المطلوب ،وبأنﱠھا /ھما وقﱠعت /وقﱠعا على الموافقة أمامي ،بعد أن اقتنعت بأنﱠھا /ھما
فھمت /فھما شروحي كاملةً.
________________
______________________
___________________
َر ْقم الرﱡ خصة /מס' רשיון
توقيع الطﱠبيب /ة /חתימת הרופא/ה
اسم الطﱠبيب /ة /שם הרופא/ה
* حدﱢد /ي عدد األ ِجنﱠة بخ ﱟ
ط واضح مقروء.
**يُرجى شطب ال ﱠزائد /מחק /י את המיותר.

ההסתדרות הרפואית בישראל
האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה

החברה לניהול סיכונים ברפואה

משרד הבריאות

