המקום פנוי עבור שם וסמל המוסד הרפואי
ט /OBGYN/6561/6890/0067מרץ 2002

טופס הסכמה :ניתוח כריתת רחס עם/ללא כריתת טפולות
إستمارة موافقة :عمليﱠة الستئصال ال ﱠر ِحم مع /من دون استئصال ال َمزيدات
HYSTERECTOMY W/ WO SALPINGO OOPHORECTOMY
يت ﱡم استئصال ال ﱠر ِحم مع /من دون المزيدات ألسباب ع ﱠدة .التﱠوجيه إلى العملية الحالية ھو
________________________________________________________________________________________
تُجرى العملية تحت تأثير التخدير العا ﱢم و/أو النﱠاح ﱢي.
اسم ال ُمعالَجة____________________ :
اسم العائلة /שם משפחה

____________________
الشخصي /שם פרטי
االسم
ﱡ

_________________
اسم األب /שם האב

أص ﱢرح وأقرﱡ بھذا بأنﱠني تلقﱠيت شرحًا شفويًّا ُمف ﱠ
صالً من الدﱡكتور ____________________
اسم العائلة /שם משפחה

______________
َر ْقم الھ ُِويﱠة /ת.ז.

____________________
الشخصي /שם פרטי
االسم
ﱡ

عن عملية استئصال ال ﱠر ِحم استئصاالً كامالً /جزئيًّا* ،بالطريقة الباطنية* /ال َمھبِلية* /البروسكوبية )المغلقة(* ،مع /من دون* المزيدات )في ما يلي" :العملية
األساسية"(.
أصرح وأقرﱡ بھذا بأنه ُوضحت لي النتائج المأمولة وسبل العالج البديلة الممكنة في ظروف الحالة ،بما فيھا االحتماالت والمخاطر المنوطة بك ﱟل من تلك
اإلجراءات ،والفحوصات والعالجات المنوطة بھا.
ضحت لي العوارض الجانبية للعملية األساسية ،بما فيھا :األلم وعدم الراحة.
أص ﱢرح وأقرﱡ بھذا بأنﱠه ُو ﱢ
كما ُشرحت لي المضاعفات المحتملة بما فيھا :التلوث ،النزيف ،اإلضرار بأعضاء المسالك البوليﱠة ،اإلضرار بأعضاء الجھاز الھضم ﱢي ،اإلضرار باألوعية
الدمويﱠة ،واإلضرار باألعصاب.
قد يت ﱡم اكتشاف المضاعفات خالل مجرى العملية ،أو في مرحلة الحقة.
ُشرح لي أن ھذه األضرار قد تستدعي تصحيحًا جراحيًّا تحت تأثير تخدير عا ﱟم.
ُشرح لي أنه في حال شملت العملية األساسية استئصاالً للمزيدات ،أيضًا ،قد تكون ھناك حاجة إلى عالجٍ ھُورمون ﱟي بديل لغرض منع عوارض سن اليأس.
أمنح بھذا موافقتي على إجراء العملية األساسية.
ضح لي وإنﱠني لَ ُمدركة /مدرك ﱠ
أن ھناك احتماالً ألن يتﱠضح خالل العملية األساسية أنﱠه توجد حاجة إلى توسيع نطاقھا ،إلى تغييرھا ،أو
كما أعلنُ وأقرﱡ بھذا بأنﱠه ُو ﱢ
إلى اتﱢخاذ إجراءات أخرى أو إضافيﱠة من أجل إنقاذ حياة أو منع ضرر جسمان ﱢي ،بما في ذلك عمليﱠات جراحيﱠة إضافيﱠة ،من غير الممكن تو ﱡقعھا ،اآلن ،بالتﱠأكيد أو
كاملةً ،غير ﱠ
ضح لي .بنا ًء عليه ،أنا أوافق على ذلك التﱠوسيع ،أيضًا ،التﱠغيير ،أو تنفيذ إجراءات أخرى أو إضافيﱠة ،بما في ذلك عمليﱠات جراحيﱠة،
أن معناھا و ﱢ
ستكون -كما يعتقد أطبﱠاء المؤسﱠسة -حيويﱠة أو مطلوبة في أثناء العمليﱠة األساسيﱠة.
ُشرح لي أن العملية األساسية تُجرى تحت تأثير التﱠخدير العا ﱢم و /أو التﱠخدير النﱠاح ﱢي وسأتلقﱠى توضيحًا عن التﱠخدير من قبل اختصاص ﱢي التﱠخدير.
أنا على علم ،كما أنﱠني موافقة /موافق على أن تُنفﱠذ العملية األساسية واإلجراءات األخرى جميعھا بيد َمن سيُلقى عليه /ھا القيام بذلك ،ح َسب أنظمة المؤسﱠسة
وتعليماتھا .كما أنﱠني لم أتل ﱠ
ق ضمانة أنﱠه ستُجرى ك ﱡلھا أو سيُجرى قسم منھا بيد إنسان معيﱠن ،شريطةَ أن تُجرى بالمسؤوليﱠة المتﱠبعة في المؤسﱠسة بما يقضيه
للقانون.
___________________________
____________________________
_________________________
توقيع المريضة /חתימת החולה
السﱠاعة /שעה
التﱠاريخ /תאריך
______________________________________________
______________________________
توقيع الوص ﱢي )في حالة فَ ْقد األھليﱠة ،قاصر ،أو مريضة ،نفسانيًّا( /חתימת
اسم الوص ﱢي )القرابة( /שם האפוטרופוס )קירבה(
האפוטרופוס )במקרה של פסול דין ,קטינה ,או חולת נפש(.
أقرﱡ بھذا بأنﱠني وضﱠحت شفھيًّا للمريضة /للوص ﱢي على المريضة * الوارد أعاله كلﱠه بالتﱠفصيل المطلوب ،وبأنﱠھا /ه وقﱠعت /وقﱠع على الموافقة أمامي ،بعد أن
اقتنعت بأنﱠھا /ه فھمت /فھم توضيحاتي 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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