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טופס הסכמה :כריתת האהוד הגבי העליון בתורסקופיה בשל הזעת יתר בידים
THORACOSCOPIC UPPER DORSAL SYMPATHECTOMY FOR PALMAR
HYPERHYDROSIS

ي في الظﱠھر بواسطة الثوراكوسكوبيا لسبب ال َع َرق ال ﱠزائد في
إستمارة موافقة :إستئصال العصب العلو ﱢ
كفﱠتي الي َد ْين

الزائد في ك َّفتي اليدين من نشاط زائد لجزء من الجھاز العصبي .في اإلمكان التخفيف من حدَّة ال َعرَ ق َّ
ينتج ال َعرَ ق َّ
الزائد بجرح أو استئصال العصب المسبب للظاھرة.
ُتجرى العملية بوساطة الثوراكوسكوبيا ،وھي فعَّاليَّة تت ُّم بإدخال أجھزة عبر الشرائح الصغيرة ،األحادية أو الثنائية الجانب ،في جدار القفص الصدري.
ُتجرى العملية تحت تأثير ال َّتخدير العا ِّم.
اسم المريض /שם החולה___________________ ____________________ :
االسم ال َّشخصيُّ  /שם פרטי
اسم العائلة /שם משפחה

_________________
اسم األب /שם האב

صالً من الدُّكتور ________________________
أعلنُ وأقرُّ بھذا بأ َّنني تل َّقيت توضيحً ا شفھ ًّيا مف َّ
اسم العائلة /שם משפחה

_____________
رَ ْقم الھ ُِويَّة /ת .ז .

__________ _____________
االسم ال َّشخصيُّ  /שם פרטי

عن العملية الستئصال العصب المسبب لل َعرَ ق َّ
الزائد في ك َّفتي اليدين في الجھة اليمنى /اليسرى /كلتيھما* بالطريقة الثوراكوسكوبية) .في ما يلي" :العملية األساسية"(.
وُ ضِّح لي أن ھناك احتماالً لئالَّ تنجح العملية األساسية في تخفيف حدَّة ال َعرَ ق َّ
الزائد بشكل ملحوظ و/أو ألن يعود ال َعرَ ق.
أصرح وأقر بھذا بأنه شرحت لي العوارض الجانبية المحتملة بعد العملية األساسية بما فيھا :األلم ،عدم الراحة ،وال َعرَ ق َّ
الزائد في أنحاء أخرى من الجسم.
كذلك ُ
شرحت لي المخاطر والمضاعفات المحتملة بما فيھا :النزيف ،الذي قد يستدعي -في حاالت نادرة -فتح القفص الصدري لوقفه ،التلوث ،ترھُّل الجفن ،واإلضرار
بأعضاء القفص الصدري .في حال احتباس الھواء في القفص الصدري ،يستدعي األمر تفريغه بوساطة إدخال أنبوبة إلى القفص الصدري لفترة معينة.
ش ِرح لي أن ھناك احتماالً إلجراء العملية بـ"الطريقة المفتوحة" .وبعد أن ُ
ُ
شرح لي عن العملية بـ"الطريقة المفتوحة" ،سلبياتھا وإيجابياتھا ،وبعد أن ف َّكرت في اإلمكانيتين،
اخترت وأمنح بھذا موافقتي على إجراء العملية األساسية بالطريقة الثوراكوسكوبية.
ُ
شرح لي أن ھناك احتماالً ألن ي َّتضح ،خالل العملية ،أنه ال يمكن قطع العصب بالطريقة الثوراكوسكوبية ،وستكون ھناك حاجة إلى االنتقال إلى "الطريقة المفتوحة".
أطلب مواصلة /عدم مواصلة العملية "بالطريقة المفتوحة" ،بواسطة جرح فوق عظم ال َّترْ ُق َوة أو بجرح تحت اإلبط.
أعلنُ وأقرُّ بھذا بأ َّنه وُ ضِّح لي وإ َّنني مُدر ٌ
ك /ة أنَّ ھناك احتماالً ألن ي َّتضح خالل العملية األساسية أ َّنه توجد حاجة إلى توسيع نطاقھا ،إلى تغييرھا ،أو إلى ا ِّتخاذ إجراءات
ً
َّ
ُّ
أخرى أو إضافيَّة من أجل إنقاذ حياة أو منع ضرر جسمانيِّ  ،بما في ذلك عمليَّات جراحيَّة ،من غير الممكن توقعھا ،اآلن ،بالتأكيد أو كاملة ،غير أنَّ معناھا وضِّح لي .بنا ًء
عليه ،أنا أوافق على ذلك ال َّتوسيع ،أيضًا ،ال َّتغيير ،أو تنفيذ إجراءات أخرى أو إضافيَّة ،بما في ذلك عمليَّات جراحيَّة ،ستكون -كما يعتقد أطبَّاء المؤسَّسة -حيويَّة أو مطلوبة
في أثناء العمليَّة األساسيَّة.
ُ
شرح لي أن العملية األساسية ُتجرى تحت تأثير ال َّتخدير العا ِّم وسأتل َّقى توضيحً ا عن ال َّتخدير من قبل اختصاصيِّ ال َّتخدير.
أنا على علم ،كما أ َّنني موافق /ة على أن ُتن َّفذ العملية األساسية واإلجراءات األخرى جميعھا بيد مَن سيُلقى عليه /ھا القيام بذلك ،حسَب أنظمة المؤسَّسة وتعليماتھا .كما أ َّنني
لم َّ
أتلق ضمانة أ َّنه س ُتجرى كلُّھا أو سيُجرى قسم منھا بيد إنسان معيَّن ،شريط َة أن ُتجرى بالمسؤوليَّة الم َّتبعة في المؤسَّسة بما يقضيه للقانون.
___________________________ _ ____________________________ ___________________________
توقيع المريض /ة /חתימת החולה
السَّاعة /שעה
ال َّتاريخ /תאריך
________________________________________________
_________________________________
توقيع الوصيِّ )في حالة فاقد/ة األھليَّة ،قاصر ،أو مريض/ة نفسان ًّيا( /חתימת
اسم الوصيِّ )القرابة( /שם האפוטרופוס )קירבה(
האפוטרופוס )במקרה של פסול דין ,קטין ,או חולה נפש(.
أقرُّ بھذا بأ َّنني وضَّحت 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 بأ َّنه /ھا
ً
كاملة.
فھم /ت توضيحاتي
___________________________
اسم َّ
الطبيب /ة /שם הרופא/ה
* يُرجى شطب َّ
الزائد /מחק/י את המיותר

_____________________________
توقيع َّ
الطبيب /ة /חתימת הרופא/ה

ההסתדרות הרפואית בישראל

___________________________
رَ ْقم الرُّ خصة /מס' רשיון

החברה לניהול סיכונים ברפואה

איגוד הכירורגים בישראל
האיגוד הישראלי לכירורגיית ילדים
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