המקום פנוי עבור שם וסמל המוסד הרפואי
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טופס הסכמה :ניתוח בעורק התרדמה
INTERNAL CAROTID ENDARTERECTOMY OR BYPASS
سبات ّي
اِستمارة موافقة :عملية في الشريان ال ﱡ
إن التضيّق الحاصل في الشريان السﱡبات ّي ھو عامل خطر لحدوث سكتة دماغية .وقد جاءت العملية الجراحية في الشريان السﱡبات ّي لغرض التخفيف من ح ّدة خطر
حدوث جُلطة دماغية في المستقبل .وكلّما كانت نسبة التصيّق عالية كانت درجة الخطر عالية بالمثل .في حاالت التضيّق بنسة  %70أو أكثر ،ھناك تفوّق للعالج
الجراح ّي على مواصلة العالج التقليد ّ
ي للتخفيف من ح ّدة خطر حدوث ُجلطة دماغية.
إن الخطر الكامن في العملية الجراحية متعلّق ،أيضًا ،بدرجة تضيّق الشريان السﱡبات ّي في الجانب اآلخر ،بمدى االضطرابات التي تسبّب بھا التضيّق ،وكذلك
باألمراض المصاحبة ،وخصوصًا أمراض القلب .تُجرى العملية الجراحية تحت تأثير التخدير العا ّم أو عن طريق حاجز عصب ّي ناح ّي.
اِسم المريض/ة /שם החולה__________________ :
اِسم العائلة /שם משפחה

__________________
خصي /שם פרטי
االسم ال ﱠش
ﱡ

_________________
اِسم األب /שם האב

أص ّرح وأقرﱡ بھذا بأنﱠني تلقﱠيت شرحًا شفھيًّا مف ﱠ
صالً من الدﱡكتور/ة __________________________
اِسم العائلة /שם משפחה

_________________
َر ْقم الھ ُِويﱠة /ת .ז.

__________________________
خصي /שם פרטי
االسم ال ﱠش
ﱡ

عن الحاجة إلى إجراء عملية جراحية __________________________________________ )فيما يلي" :العملية األساسيّة"(.
إنّني أص ّرح وأق ّر بھذا بأنني تلقّيت شرحًا عن النتائج المر ُجوﱠة وكذلك عن احتمال أنه في  %15-10من العمليات من المحتمل حدوث تضيّق ثا ٍن ،حيث سيظھر
بعد العملية بأشھر أو سنوات .وسيستوجب األمر في قسم من الحاالت إجراء عملية ثانية.
ضحت لي العوارض الجانبية بعد العملية األساسيّة ،بما في ذلك األلم والشعور بعدم الراحة.
ُو ﱢ
و ُوضّحت لي ،كذلك ،التعقيدات المحتمل حصولھا ،بما في ذلك :النزيف ،االلتھاب ،واإلضرار بأعصاب اللسان ،زاوية الفم واألوتار الصوتية.
ضح لي أن ھناك خطرًا ،في أثناء العملية األساسيّة أو بعدھا ،لحدوث جُلطة دماغية و/أو نوبة قلبية ،حيث من الممكن أن تؤ ّدي إلى اإلعاقة بدرجات
وقد ُو ﱢ
صعوبة مختلفة أو حتى إلى الوفاة .إن النسبة العامة للتعقيدات الخطيرة تصل حتى نحو  .%3ومن الممكن أن تكون نسبة الخطر أعلى َوفقًا لوضع الشريان
السﱡبات ّي في الجانب اآلخر ووجود أمراض أخرى.
إنّني أص ّرح وأقرﱡ بھذا بأنﱠني تلقﱠيت شرحًا ،وبأنﱠني أدرك ﱠ
أن ھناك احتماالً ألن يتﱠضح في أثناء العملية األساسيّة وجود حاجة إلى توسيع محيطھا ،إلى تغييرھا ،أو
ﱡ
ً
ﱠ
إلى اتﱢخاذ إجراءات أخرى أو إضافيﱠة من أجل إنقاذ حياة أو منع ضرر جسمان ﱟي ،بما في ذلك عمليﱠات جراحيﱠة أخرى ال يمكن توقعھا اآلن ،بالتأكيد أو كاملة ،غير
ﱠ
ضح لي .وبنا ًء عليه ،إنّني أوافق على ذلك التﱠوسيع ،أيضًا ،التﱠغيير ،أو تنفيذ إجراءات أخرى أو إضافيﱠة ،بما في ذلك عمليﱠات جراحيﱠة ،ستكون ،كما
أن معناھا ُو ﱢ
يعتقد أطبﱠاء المؤسﱠسة ،حيويﱠة أو مطلوبة في أثناء العملية األساسيّة.
وقد ُو ّ
ضح لي أن العملية األساسيّة تُجرى تحت تأثير التخدير العا ّم أو عن طريق حاجز عصب ّي ناح ّي ،وإنّني سأتلقّى شرحًا عن التخدير من اختصاص ّي تخدير.
أنا على علم ،كما أنﱠني أوافق على أن يُنفّذ العملية األساسيّة واإلجراءات األخرى جميعھا َمن سيُلقى عليه القيام بذلك ،ح َسب أنظمة المؤسﱠسة وتعليماتھا .كما أنّه
لم يُضمن لي أن يُجريھا كلّھا أو أن يُجري قس ًما منھا شخص معيﱠن ،بشرط أن تُجرى بالمسؤوليﱠة ال ُمتﱠبعة في المؤسﱠسة ،كما يقضي القانون.
______________________
_________
__________
توقيع المريض/ة  /חתימת החולה/ה
السﱠاعة /שעה
التﱠاريح /תאריך
______________________________________________
_______________________________
توقيع الوص ﱢي )في حالة فَ ْقد األھليﱠة ،قاصر ،أو مريض /ة ،نفسانيًّا(/
اِسم الوص ﱢي )القرابة( /שם האפוטרופוס )קירבה(
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
*يُرجى شطب ال ﱠزائد /מחק/י את המיותר

החברה לניהול סיכונים ברפואה

ההסתדרות הרפואית בישראל
האיגוד הישראלי לכירורגיית כלי-דם )וסקולרית(
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