המקום פנוי עבור שם וסמל המוסד הרפואי
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טופס הסכמה :ניתוח לטיפול בהיפרדות רשתית
REPAIR OF RETINAL DETACHMENT
إستمارة موافقة :عمليَّة لمعالجة االنفصال الشَّبكي
ُتجرى عمليَّة معالجة االنفصال ال َّشبكيِّ لهدف لصق ال َّشبكيَّة بمكانهاُ .تجرى العمليَّة بطرائق مختلفة ،تكون -في معظم الحاالت -مُدمجة بوساطة تلقيح العين
بمادَّة خاصَّة .االنفصال ال َّشبكيُّ هو حالة تنفصل فيها ال َّشبكيَّة عن مكانها وتتضرَّ ر قدرتها على التقاط المح ِّفزات البصريَّة .إنَّ األسباب الرَّ ئيسة لالنفصال
ال َّشبكيِّ هي :اإلضرار الخارجيُّ  ،أمراض العَينين (قصر ال َّنظر ،تلف ال َّشبكيَّة) أو أمراض عامَّة مثل ال ُّس َّكر .إنَّ المعالجة المب ِّكرةَ -ق َدرَ اإلمكان -حيويَّة؛ لمنع
حدوث ضرر غير متحوِّ ل.
ُتجرى العمليَّة تحت تأثير تخدير موضعيٍّ أو عا ٍّم.
اسم المريض /ة /שם החולה__________________:
اسم العائلة /שם משפחה

___________________ _________________ _____________
رَ ْقم اله ُِويَّة /ת .ז.
اسم األب /שם האב
االسم ال َّشخصيُّ  /שם פרטי

ً
صالً من الدُّكتور ____________________ _______________________
شفهيا مف َّ
أعلنُ وأقرُّ بهذا بأ َّنني تل َّقيت شرحً ا
َّ
االسم الشخصيُّ  /שם פרטי
اسم العائلة /שם משפחה
عن الحاجة إلى إجراء عمليَّة لتصحيح االنفصال ال َّشبكيِّ في العين ال ُيمنى /ال ُيسرى* (في ما يلي "العمليَّة األساسيَّة").
أعلنُ وأقرُّ بهذا بأ َّنه وُ ضِّح لي عدم وجود طرائق بديلة لمعالجة االنفصال ال َّشبكيِّ غير العمليَّة و /أو تلقيح العين بالغاز.
أعلنُ وأقرُّ بهذا بأ َّنه وُ ضِّحت ليَ ال َّنتائج المأمولة من العمليَّة ،كما وُ ضِّح لي أنَّ هناك احتماالً ألن تكون في بعض الحاالت حاجة إلى إجراء عمليَّة /ات
إضافيَّة؛ إلرجاع ال َّشبكيَّة إلى مكانها.
أعلنُ وأقرُّ بهذا بأ َّنني تل َّقيت شرحً ا عن العوارض الجانبيَّة بعد العمليَّة ،بما فيها ال ُّشعور باأللم وعدم الرَّ احة ،االحمرار واالنتفاخ.
نظارات أو تغييرً ا في قياس َّ
كما وُ ضِّحت ليَ المخاطر والمضاعفات المحتمَلة ،التي تشمل :ال َّنزيف ،تغيُّرات في العدسة ،ما يستلزم تركيب َّ
نظارات سابق .كما
ِّ
مضاعفات أكثر ندرة تشمل :هبوط الجَ ْفن ،االزدواجيَّة في الرُّ ؤية ،ازدياد الضَّغط داخل العين ،ال َّتلوُّ ثات ،وح َّتى الفقدان الكليَّ للبصر في العين المُعالَجة،
وانكماش شحمة العين.
أمنح بهذا موافقتي على إجراء العمليَّة األساسيَّة.
كما أعلنُ وأقرُّ بهذا بأ َّنني تل َّقيت شرحً ا ،وبأ َّنني مُدر ٌ
ك أنَّ هناك احتماالً ألن ي َّتضح -في أثناء العمليَّة األساسيَّة -وجود حاجة إلى توسيع محيطها ،إلى تغييرها،
أو إلى ا ِّتخاذ إجراءات أخرى أو إضافيَّة من أجل إنقاذ حياة أو منع ضرر جسمانيٍّ  ،بما في ذلك عمليَّات جراحيَّة أخرى ال يمكن تو ُّقعها اآلن ،بال َّتأكيد أو
ً
كاملة ،غير أنَّ معناها وُ ضِّح لي .بنا ًء عليه ،أنا أوافق على ذلك ال َّتوسيع ،أيضًا ،ال َّتغيير ،أو تنفيذ إجراءات أخرى أو إضاف َّية ،بما في ذلك عمليَّات جراحيَّة،
ِّحت
ض
وُ
أن
بعد
تخدير
تنفيذ
على
ًا،
ض
أي
موافقتي،
بهذا
أمنح
َّة.
ي
األساس
َّة
ي
العمل
أثناء
في
مطلوبة
أو
َّة
ي
حيو
َّسة
س
المؤ
َّاء
ب
أط
يعتقد
كما
ستكون
موضعيٍّ
ليَ
المخاطر والمضاعفات المحتمَلة من ال َّتخدير الموضعيِّ  ،بما في ذلك :ال َّنزيف ،ال َّتلوُّ ث ،اإلضرار بالعين ،وفي حاالت نادرة ،فقدان البصر.
إذا تقرَّ ر إجراء العمليَّة تحت تأثير تخدير عا ٍّم فسأتل َّقى شرحً ا عن ال َّتخدير من اختصاصيِّ ال َّتخدير.
أنا على علم ،كما أ َّنني موافق /ة على أن ُتن َّفذ العمليَّة األساسيَّة واإلجراءات األخرى جميعها بيد َمن سيُلقى عليه القيام بذلك ،حسَب أنظمة المؤسَّسة وتعليماتها.
كما أ َّنني لم َّ
أتلق ضمانة أ َّنه س ُتجرى كلُّها أو سيُجرى قسم منها بيد إنسان معيَّن ،شريط َة أن ُتجرى بالمسؤوليَّة ال ُم َّتبعة في المؤسَّسة ،كما يقضي القانون.
_____________________
_________
__________
توقيع المريض /ة חתימת החולה /ה
السَّاعة /שעה
ال َّتاريح /תאריך
_______________________________
اسم الوصيِّ (القرابة) /שם האפוטרופוס (קירבה)

____________________________________________
ً
نفسانيا) /חתימת
توقيع الوصيِّ (في حالة َف ْقد األهليَّة ،قاصر ،أو مريض /ة،

האפוטרופוס (במקרה של פסול דין ,קטין או חולה נפש)
ً
شفهيا للمريض /ة للوصيِّ على المريض /ة* الوارد أعاله كلَّه ،بال َّتفصيل المطلوب ،وبأ َّنه /ها و َّقع /ت على الموافقة أمامي ،بعد أن
أقرُّ بهذا بأ َّنني شرحت
ً
كاملة.
اقتنعت بأ َّنه /ها فهم /ت شروحي
___________________
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
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