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טופס הסכמה :הדגמה אנדוסקופית של דרכי המרה והלבלב
ERCP – ENDOSCOPIC RETROGARADE
CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY
إستمارة موافقة :تصوير اندسكوبي لمسالك المرارة والبَ ْن ِك ْريَاس
 ERCPھو تصوير باألشعة السينية )رنتغن( بطريقة اندسكوبية لغرض تشخيص و /أو عالج مسالك المرارة والبنكرياس .االندسكوب ھو أنبوب ليﱢن توجد فيه
ألياف بصريﱠة ،تُمكن الرؤية عن طريقھا ،وقنوات يُمكن عن طريقھا نقل أجھزة لغرض التشخيص والعالج .طول االندسكوب ھو نحو  1.20متر وقطره نحو 1
سم .يُعطى المفحوص ،قبل إدخال االندسكوب ،أدوية مھدئة و /أو تخديرًا موضعيًّا .يُجرى الفحص ،عادة ،والمفحوص ُمنبطح على بطنه .يُدخل االندسكوب عن
صى في مسالك
طريق الفم .يت ﱡم تمثيل أنابيب المرارة والبنكرياس بواسطة إدخال مادة مضادة وتصوير بمساعدة أشعة سينية )رنتغن( .في حال ت ﱠم تشخيص ح ً
المرارة أو تضيق في أحد األنابيب ،من الممكن إخراج الحصى وتوسيع التضيق ،بوسطة جرح فَ ْت َحة مسالك المرارة والبنكرياس وإدخال أجھزة مناسبة تتيح
إخراج الحصى وتحسين التصريف في مسالك المرارة والبنكرياس .قد تستدعي الحاجة إلى إدخال داعم ) (Stentليضمن استمرارية التصريف .تراوح مدة
الفحص ،عادة ،بين  30و  90دقيقة .ھناك حالة من عدم الشعور بالراحة خالل الفحص.
ي في المستشفى ،لغرض المراقبة ،لمدة  24ساعة.
عند انتھاء العملية ،من الممكن أن تكون ھناك حاجة إلى مكوث سرير ﱟ
_______________ ________________
اسم المريض/ة  /שם החולה_______________ _______________:
اسم األب /שם האב
الشخصي /שם פרטי
االسم
اسم العائلة /שם משפחה
َر ْقم الھ ُِويﱠة /ת .ז.
ﱡ
أعلن بھذا وأقر بأنني تلقيت شرحًا شفھيًّا مف ﱠ
صالً من الدكتور ______________________
اسم العائلة /שם משפחה

______________________
الشخصي /שם פרטי
االسم
ﱡ

عن الحاجة إلى إجراء  ERCPتشخيص ﱟي و /أو عالج ﱟي بما في ذلك إخراج حصًى ،توسيع تضيﱡق ،جرح فَ ْت َحة مسالك المرارة والبنكرياس *.فصﱢل عالجًا آخر
________________________________________________________________
األساسي"(.
_________________________________________________________________)في ما يلي" :العالج
ﱡ
ضح لي عن وجود بدائل تشخيصية وعالجية ،إيجابياتھا وسلبياتھا ،عوارضھا الجانبية والمضاعفات المحتملة.
ُو ﱢ
ضحت لي المضاعفات المحتملة في كل عملية اندسكوبية بما فيھا النزيف أو
ي ُمرافَق بشعور بعدم الراحة .كما ُو ﱢ
أعلن بھذا وأقر بأنه ُو ﱢ
ضح لي أن العالج األساس ﱠ
التمزق في مسالك الھضم قد يستوجب ،في بعض الحاالت ،عالجًا جراحيًّا .كما من الممكن حدوث ضرر لألسنان إثر إدخال الجھاز عن طريق الفمُ .وضﱢحت لي
المضاعفات المحتملة بما فيھا :التھاب البنكرياس ،وفي أحيان بعيدة تلوث في مسالك المرارة .المضاعفات المحتملة ،في أحيان متباعدة ،عندما يت ﱡم جرح فَ ْت َحة
مسالك المرارة ،ھي النزيف وتث ﱡقب ال َم ِع ﱢي االثني عشر ﱠ
ي .تعقيد نادر لـ  ،ERCPمع أو من دون جرح فَ ْت َحة مسالك المرارة ،يعني الموت.
أمنح بھذا موافقتي على تنفيذ العالج األساس ﱢي.
كما أعلنُ بھذا وأقرﱡ بأنﱠني تلقﱠيت شرحًا ،وبأنﱠني أدرك ﱠ
أن ھناك احتماالً ألن يتﱠضح -في أثناء العالج األساس ﱢي أو بعده مباشرة -وجود حاجة إلى توسيع محيطه،
إلى تغييره ،أو اتﱢخاذ إجراءات أخرى أو إضافيﱠة من أجل إنقاذ حياة أو منع ضرر جسمان ﱟي ،بما في ذلك عمليﱠات جراحيﱠة إضافيﱠة ،ال يمكن تو ﱡقعھا اآلن ،بالتﱠأكيد
أو كاملةً ،غير ﱠ
ضح لي .بنا ًء عليه ،أنا أوافق ،أيضًا ،على ذلك التوسيع ،التﱠغيير ،أو تنفيذ إجراءات أخرى أو إضافيﱠة ،بما في ذلك عمليﱠات جراحيﱠة،
أن معناھا ُو ﱢ
ستكون -كما يعتقد أطبﱠاء المؤسسة -حيويﱠة أو مطلوبة في أثناء العالج األساس ﱢي أو بعده مباشرة.
ضح لي أن استخدام األدوية المھدﱢئة من الممكن أن يتسبﱠب ،أحيانًا نادرة،
تُمنح بھذا موافقتي ،أيضًا ،على إعطاء موا ﱠد مھدئة وتخدير موضع ﱟي ،بعد أن ُو ﱢ
بمضايقات في التنفس ،وتشويشات في عمل القلب ،خصوصًا لدى مرضى القلب ومرضى الجھاز التنفس ﱢي ،كما الخطر المحتمل
األساسي واإلجراءات األخرى جميعھا بيد َمن سيُلقى
من ر ﱢد فعل ذي حساسية بدرجات متفاوتة للمادة المخدرة .أنا على علم ،كما أنﱠني أوافق على أن يُنَفﱠذ العالج
ﱡ
عليه القيام بذلك ،ح َسب أنظمة المؤسسة وتعليماتھا .كما أنﱠني لم أتل ﱠ
ق ضمانة أنﱠه ستُجرى ك ﱡلھا أو سيُجرى قسم منھا بيد إنسان معيﱠن ،شريطةَ أن تُجرى
بالمسؤوليﱠة ال ُمتﱠبعة في المؤسسة ،كما يقضي القانون.
_______________________
_____________________
_________________
توقيع المريض/ة  /חתימת החולה
السﱠاعة /שעה
التﱠاريح /תאריך
___________________________________________
_______________________________
اسم 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/ה או חולה/ת נפש(
أقرﱡ بھذا بأنﱠني شرحت شفھيًّا للمريض/ة للوص ﱢي على المريض/ة* الوارد أعاله كلﱠه ،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
اسم الطﱠبيب/ة  /שם הרופא/ה
*يُرجى شطب ال ﱠزائد /מחק /י את המיותר
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