המקום פנוי עבור שם וסמל המוסד הרפואי
ט'  /ORTHO/HSRG/8211/0093יולי 1998

טופס הסכמה :ניתוח לשחרור "אצבע הדק"
RELEASE OF TRIGGER FINGER
اِستمارة موافقة :عمليّة لتحرير "إصبع ال ﱢزناد"
"إصبع ال ﱢزناد" ھي نتيجة إلصابة تتعرّض لھا األوتار التي تطوي اإلصبع ،وال يكون سبب ذلك واضحًا عادةً .جاءت العمليّة الجراحيّة لتم ّكن اإلصبع/األصابع
من حركة سليمة ،وذلك عن طريق تحرير الوتر ال ُمصاب .يت ّم إغالق الجرح بقُ َ
طب تجري إزالتھا بعد نحو  10أيّام .تتض ّمن معالجة "إصبع ال ﱢزناد" كذلك عالجًا
طبيعيًّا بعد العمليّة.
ّ
ق يت ّم تثبيته على الي ّد التي تُجرى فيھا العمليّة الجراحيّة .من الممكن أن يؤ ّدي
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اإلغالق إلى شعور بالضغط في الذراع.
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 عمليّة جراحيّة إلصالح "إصبع ال ﱢزناد" في اليد اليُمنى/اليُسرى* في اإلصبع ) *1/2/3/4/5في ما يلي" :العمليّة األساسيّة"(.
وقد تلقّيت شرحًا عن النتائج ال َمر ُجوّة من العمليّة األساسيّة التي من المفروض أن تح ّل المشكلة في أغلب الحاالت.
أصرّح بھذا وأق ّر بأنني تلقّيت شرحًا عن العوارض الجانبيّة بعد العمليّة الجراحيّة ،بما في ذلك :األلم ،الشعور بعدم الراحة وحاالت النزيف الموضعيّة ال ُممتصّة
من تلقاء نفسھا.
وقد ُوضﱢحت لي كذلك المخاطر والمضاعفات ال ُمحتَ َملة ،بما في ذلك :حاالت انتقال العدوى وتقييد الحركة ،التي ستستوجب عالجًا طبيعيًّا متواصالً ،حدوث
التھاب في مكان إجراء العمليّة واإلصابة العصبيّة التي تكون عابرة عادةً .من الممكن أن تستوجب ھذه التعقيدات عمليّة جراحيّة ُمعادَة إلصالح الضرر.
أعطي بھذا موافقتي على إجراء العمليّة األساسيّة.
إنني أص ّرح وأقرﱡ بھذا بأنﱠني تلقﱠيت شرحًا ،وبأنﱠني أدرك ﱠ
أن ھناك احتماالً ألن يتﱠضح في أثناء العمليّة األساسيّة وجود حاجة إلى توسيع محيطھا ،إلى تغييرھا ،أو
إلى اتﱢخاذ إجراءات أخرى أو إضافيﱠة ،بما في ذلك عمليّات جراحيّة أخرى ،من أجل إنقاذ حياة أو منع ضرر جسمان ﱟي ،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 جراحيﱠة ،ستكون،
أن معناھا ُو ﱢ
كما يعتقد أطبﱠاء المؤسﱠسة ،حيويﱠة أو مطلوبة في أثناء العمليّة األساسيّة.
ق ،وذلك بعد أن ُوضّحت لي المخاطر والمضاعفات المتصلة بالتخدير
تُعطى بھذا موافقتي ،أيضًا ،على إجراء تخدير موضع ّي و/أو ناح ّي بدمج سا ّد عرو ٍ
الموضع ّي ،بما في ذلك ر ّد الفعل التحسّس ّي بدرجات مختلفة لما ّدة التخدير ،وإمكانيّة حدوث ضرر عصب ّي و/أو ضرر متعلّق باألوعية الدمويّة من جرّاء التخدير
الناح ّي.
إذا كانت ھناك حاجة إلى إجراء العمليّة األساسيّة تحت تأثير التخدير العا ّم فسأتلقّى شرحًا عن التخدير من اختصاص ّي تخدير.
أنا على علم ،كما أنﱠني أوافق على أن يقوم بإجراء العمليّة الجراحيّة 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
السﱠاعة /שעה
التﱠاريح /תאריך
______________________________________________
_______________________________
توقيع الوص ﱢي )في حالة فَ ْقد األھليﱠة ،قاصر/ة ،أو مريض/ة نفسانيﱠة(/
اِسم الوص ﱢي )القرابة( /שם האפוטרופוס )קירבה(
חתימת האפוטרופוס )במקרה של פסול דין ,קטין/ה או חולה/ת נפש(
أقرﱡ بھذا بأنﱠني شرحت شفھيًّا للمريض/ة للوص ﱢي على المريض/ة* ك ّل ما ورد أعاله بالتﱠفصيل المطلوب ،وبأنﱠھا/ه وقﱠعت/وقﱠع على الموافقة أمامي ،بعد أن
اقتنعت بأنﱠھا/ه فھمت/فھم 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
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