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טופס הסכמה :החדרת צנתר ורידי מרכזי
Insertion of Central Vein Catheter
ي رئيس ّي
اِستمارة موافقة :إدخال قِ ْثطار وريد ّ

ضراتُ ،منتَجات وأدوية مختلفة .فاستخدام وريد رئيس ّي يُغني عن
يت ّم إدخال قِ ْثطار في وريد رئيس ّي بتخطيط ومبادرة ُمسبّق ْين لغرض إعطاء عالج ب ُمستح َ
الحاجة إلى إجراءات ال َو ْخز ال ُمتك ّرر في األوردة المحيطية ،كما أنه ،كذلك ،يُقلّص من خطر حدوث تسرّب خارج الوريد للموا ّد التي من الممكن أن تؤ ّدي إلى
إلحاق ضرر باألنسجة.
يُمكن استخدام القِ ْثطار ،أيضًا ،لغرض أخذ عيّنات دم ،ألخذ خاليا ِجذعيّة لل ﱠزرْ ع و/أو لغرض المعالجة ب َد ْيلَزَة ال ّدم.
وھناك حاالت يت ّم فيھا إدخال قِ ْثطار وريد ّ
ي رئيس ّي في حال عدم وجود أوردة فَرعيّة ُمتا َحة.
استخدام القِ ْثطار بشكل متواصل سيستوجب استبداله خالل فترات زمنية محددة .وأحيانًا ،ھناك حاجة إلى إجراء االستبدال في وقت أبكر في أعقاب تراجع عمل
القِ ْثطار.
يت ّم ھذا اإلجراء تحت تأثير التخدير الموضع ّي أو التخدير العا ّم.
اِسم المريض/ة /שם החולה_________________ :
اِسم العائلة /שם משפחה

_________________
خصي /שם פרטי
االسم ال ﱠش
ﱡ

_________________
اِسم األب /שם האב

_________________
َر ْقم الھ ُِويﱠة /ת .ז.

أص ّرح وأقرﱡ بھذا بأنﱠني تلقﱠيت شرحًا شفھيًّا مف ﱠ
__________________________
صالً من الدﱡكتور/ة __________________________
خصي /שם פרטי
االسم ال ﱠش
اِسم العائلة /שם משפחה
ﱡ
عن الحاجة إلى إدخال قِ ْثطار وريد ّ
ي رئيس ّي في الوريد ___________________________________________ )فيما يلي" :العالج األساس ّي"(.
ي الفور ّ
تلقّيت شرحًا عن التعقيدات ال ُمحتَ َملة المتعلقة بإدخال القِ ْثطار و/أو وجوده في الوريد ،بما في ذلك :االستھواء الصدر ّ
ي أو المتأ ّخر ،النزيف الموضع ّي،
النزيف في داخل غشاء ال َجنب ) ،(pleuraالذي من الممكن أن يستدعي إجراء عملية جراحية في الصدر .إلحاق الضرر بأعضاء مجاورة ،بما في ذلك األوعية
الدموية الرئوية واإلضرار بعضلة القلب ،االلتھاب الموضع ّيَ ،خ َمج الدم ،االنسداد حول القِ ْثطار .من الممكن أن تؤ ّدي ھذه الحاالت إلى تش ّكل تجلّطات دموية
ُمن َج ِرفة و/أو إلى انسدادات التھابية ُمن َج ِرفة .كما أنه من الممكن تش ّكل انسدادات ھوائية ُمن َج ِرفة .وجود القِ ْثطار داخل الوريد من الممكن أن يؤ ّدي إلى التھاب في
الوريد وإلى حدوث اضطرابات في جريان الدم .فظھور التعقيدات المذكورة آنفًا يستوجب ،أحيانًا ،إخراج القِ ْثطار أو استبداله.
ّ
كما أن ھناك احتماالً لحدوث تعقيدات متعلقة بالقِ ْثطار نفسه ،بما في ذلك :تثقّب /تم ّزق و/أو انقطاع القِ ْثطار إلى داخل األوعية الدموية وكذلك رد الفعل التحسّس ّي
صنِع منھا القِ ْثطار.
للما ّدة التي ُ
أعطي بھذا موافقتي على تنفيذ العالج األساس ّي.
إنّني أص ّرح وأقرﱡ بھذا بأنﱠني تلقﱠيت شرحًا ،وبأنﱠني أدرك ﱠ
أن ھناك احتماالً ألن يتﱠضح في أثناء العالج األساس ّي وجود حاجة إلى توسيع محيطه ،إلى تغييره ،أو
إلى اتﱢخاذ إجراءات أخرى أو إضافيﱠة من أجل إنقاذ حياة أو منع ضرر جسمان ﱟي ،بما في ذلك عمليﱠات جراحيﱠة تحت تأثير التخدير العا ّم ال يمكن تو ﱡقعھا اآلن،
بالتﱠأكيد أو كاملةً ،غير ﱠ
ضح لي .وبنا ًء عليه ،إنّني أوافق على ذلك التﱠوسيع ،أيضًا ،التﱠغيير ،أو تنفيذ إجراءات أخرى أو إضافيﱠة ،بما في ذلك عمليﱠات
أن معناھا ُو ﱢ
جراحيﱠة ،ستكون ،كما يعتقد أطبﱠاء المستشفى ،حيويﱠة في أثناء العالج األساس ّي أو بعده فورًا.
ض َحت لي المخاطر والتعقيدات ال ُمحت َملة
أعطي موافقتي ،أيضًا ،على تنفيذ تخدير موضع ّي بمقتضى الحاجة وتماشيًا مع اعتبار األطبّاء ال ُمعالِجين بعد أن ُو ﱢ
المتعلقة بالتخدير الموضع ّي ،بما في ذلك ر ّد الفعل التحسّس ّي بدرجات متفاوتة لما ّدة التّخدير .إذا كانت ھناك حاجة إلى تنفيذ العالج األساس ّي تحت تأثير التخدير
العا ّم فسأتلقّى شرحًا عن التخدير من اختصاص ّي تخدير.
ّ
أنا على علم ،كما أنﱠني أوافق على أن يقوم بالفحص وبك ّل اإلجراءات األخرى َمن سيُلقى عليه القيام بذلك ،ح َسب أنظمة المستشفى وتعليماته .كما أنه لم يُضمن
لي أن يُجريھا كلّھا أو أن يُجري قس ًما منھا شخص معيﱠن ،بشرط أن تُجرى بالمسؤوليﱠة ال ُمتﱠبعة في المستشفى وبالخضوع إلى القانون.
__________
التﱠاريح /תאריך

______________________
توقيع المريض/ة  /חתימת החולה/ה

_________
السﱠاعة /שעה

_______________________________

______________________________________________

اِسم الوص ﱢي )القرابة( /שם האפוטרופוס )קירבה(

توقيع الوص ﱢي )في حالة فَ ْقد األھليﱠة ،قاصر ،أو مريض /ة ،نفسانيًّا(/
חתימת האפוטרופוס )במקרה של פסול דין ,קטין או חולה נפש(

أقرﱡ بھذا بأنﱠني شرحت شفھيًّا للمريض/ة للوص ﱢي على المريض/ة* ك ّل ما ورد أعاله بالتﱠفصيل المطلوب ،وبأنﱠه/ھا وقﱠع/ت على الموافقة أمامي ،بعد أن اقتنعت
بأنﱠه/ھا فھم/ت شروحي كاملةً.
________________
______________________
___________________
َر ْقم الرﱡ خصة /מס' רשיון
توقيع الطﱠبيب/ة /חתימת הרופא/ה
اِسم الطﱠبيب/ة /שם הרופא/ה
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*يُرجى شطب ال ﱠزائد /מחק/י את המיותר
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