המקום פנוי עבור שם וסמל המוסד הרפואי
ט' /OPHTL/VCR/VIT /2200יוני 7001

טופס הסכמה :ניתוח לכריתת זגוגית עם/בלי טיפול בהיפרדות רשתית
VITRECTOMY WITH/WITHOUT REPAIR OF RETINAL DETACHMENT

اِستمارة موافقة :عمليَّة الستئصال الزجاجيّة مع/من دون معالجة االنفصال الشبك ّي
تُجرى عمليَّة استئصال الزجاجية لغرض تمكين الضوء من االنتقال إلى الشبكية في الحاالت التي تكون فيها الزجاجية قد أصبحت َك ِدرة نتيجة أمراض مثل
الس َّكر ،أو نتيجة حدوث نزيف في العين .حيث يتم في العملية استبدال نسيج الزجاجية بمادة مالئمة.
َّبكي هو حالة تنفصل فيها ال َّشبكيَّة عن مكانها ،نتيجة إضرار
هناك حاالت يكون فيها الضَّرر الحاصل للزجاجية جز ًءا من ضرر حاصل لل َّشبكيَّة .االنفصال الش ُّ
خارج ٍّي ،أمراض ال َعينين ،أو أمراض كال ُّس َّكر ،فتصاب قدرتها على التقاط المثيرات البصريَّة .يت ُّم في هذه الحاالت إجراء العمليَّة لهدف لصق ال َّشبكيَّة بمكانها
بطرائق مختلفة ،مع دمج عمليَّة استئصال الزجاجية و َح ْقن العين بما َّدة خاصَّة كبديل للزجاجية.
تُجرى العمليَّة ،عادة ،تحت تأثير تخدير موضع ٍّي أو عا ٍّم.
اِسم المريض/ة /שם החולה_________________ :
اِسم العائلة /שם משפחה

_________________
خصي /שם פרטי
االسم ال َّش
ُّ

_________________
اِسم األب /שם האב

أصرح وأقرُّ بهذا بأنَّني تلقَّيت شرحًا شفهيًا مف َّ
صالً من الدُّكتور/ة _________________________
اِسم العائلة /שם משפחה

_________________
َر ْقم اله ُِويَّة /ת .ז.

__________________________
خصي /שם פרטי
االسم ال َّش
ُّ

عن الحاجة إلى إجراء عمليَّة الستئصال الزجاجية في العين اليُمنى /اليُسرى* مع /من دون* عمليَّة لتصحيح انفصال شبك ٍّي (فيما يلي" :العمليَّة األساسيَّة").
ضح لي عدم وجود طرائق بديلة لمعالجة الحالة.
أصرح وأقرُّ بهذا بأنَّه ُو ِّ
ضح لي َّ
أن هناك احتماالً ألن تكون في بعض الحاالت ،وذلك عندما تُجرى العمليَّة لغرض تصحيح االنفصال ال َّشبك ِّي ،أيضًا،
ُوضِّحت ل َي النَّتائج المأمولة ،كما ُو ِّ
إلى إجراء عمليَّة/ات إضافيَّة؛ إلرجاع ال َّشبكيَّة إلى مكانها.
أصرح وأقرُّ بهذا بأنَّني تلقَّيت شرحًا عن العوارض الجانبيَّة بعد العمليَّة ،بما فيها ال ُّشعور باأللم وعدم الرَّاحة ،االحمرار واالنتفاخ.
كما ُوضِّحت ل َي المخاطر والمضاعفات المحت َملة ،بما فيها :االلتهاب ،النَّزيف ،التغيُّرات في العدسة التي ستستلزم تركيب نظَّارات أو تغييرًا في قياس نظَّارات
ُّ
بكي ،الضرر للعدسة وحتَّى الفقدان الكل ٌّي للبصر في العين وتقلص بؤبؤ العين .إذا
سابق ،هبوط ال َج ْفن ،اِزدواجيَّة الرُّ ؤية،
التمزقات في ال َّشبكيَّة ،االنفصال ال َّش ُّ
تض َّمنت العمليَّة ،أيضًا ،تصحيح انفصال شبك ٍّي فمن الممكن حدوث مضاعفات مثل ال َح َول ،اِرتفاع الضَّغط داخل العين ،والنمو السريع لل ِغشاوة البيضاء
( َكتَ َر ْكت).
أمنح بهذا موافقتي على إجراء العمليَّة األساسيَّة.
كما أصرح وأقرُّ بهذا بأنَّني تلقَّيت شرحًا ،وبأنَّني أدرك َّ
أن هناك احتماالً ألن يتَّضح ،في أثناء العمليَّة األساسيَّة ،وجود حاجة إلى توسيع محيطها ،إلى تغييرها،
أو إلى اتِّخاذ إجراءات أخرى أو إضافيَّة من أجل إنقاذ حياة أو منع ضرر جسمان ٍّي ،بما في ذلك عمليَّات جراحيَّة أخرى ال يمكن توقُّعها اآلن ،بالتَّأكيد أو كاملةً،
غير َّ
ضح لي .وبنا ًء عليه ،إنني أوافق على ذلك التَّوسيع ،أيضًا ،التَّغيير ،أو تنفيذ إجراءات أخرى أو إضافيَّة ،بما في ذلك عمليَّات جراحيَّة ،ستكون،
أن معناها ُو ِّ
كما يعتقد أطبَّاء المؤسَّسة ،حيويَّة في أثناء العمليَّة األساسيَّة.
أمنح بهذا موافقتي ،أيضًا ،على تنفيذ تخدير موضع ٍّي بعد أن ُوضِّحت ل َي المخاطر والمضاعفات المحت َملة من التَّخدير الموضع ِّي ،بما في ذلك :النَّزيف،
االلتهاب ،اإلضرار بالعين ،وفقدان البصر في حاالت نادرة.
إذا تقرَّر إجراء العمليَّة تحت تأثير تخدير عا ٍّم فسأتلقَّى شرحًا عن التَّخدير من اختصاص ِّي التَّخدير.
أنا على علم ،كما أنَّني أوافق على أن يُنفذ العمليَّة األساسيَّة واإلجراءات األخرى جميعها َمن سيُلقى عليه القيام بذلك ،ح َسب أنظمة المؤسَّسة وتعليماتها .كما أنه
لم يُضمن لي أن يُجريها كلها أو أن يُجري قس ًما منها شخص معيَّن ،بشرط أن تُجرى بالمسؤوليَّة ال ُمتَّبعة في المؤسَّسة ،كما يقضي القانون.
______________________
_________
__________
توقيع المريض/ة  /חתימת החולה/ה
السَّاعة /שעה
التَّاريح /תאריך
______________________________________________
_______________________________
توقيع الوص ِّي (في حالة فَ ْقد األهليَّة ،قاصر ،أو مريض /ة ،نفسانيًا)/
اِسم الوص ِّي (القرابة) /שם האפוטרופוס (קירבה)
חתימת האפוטרופוס (במקרה של פסול דין ,קטין או חולה נפש)
أقرُّ بهذا بأنَّني شرحت شفهيًا للمريض/ة للوص ِّي على المريض/ة* كل ما ورد أعاله بالتَّفصيل المطلوب ،وبأنَّه/ها وقَّع/ت على الموافقة أمامي ،بعد أن اقتنعت
بأنَّه/ها فهم/ت شروحي كاملةً.
________________
______________________
___________________
َر ْقم الرُّ خصة /מס' רשיון
توقيع الطَّبيب/ة /חתימת הרופא/ה
اِسم الطَّبيب/ة /שם הרופא/ה
*يُرجى شطب ال َّزائد /מחק/י את המיותר

החברה לניהול סיכונים ברפואה
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