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טופס הסכמה :טיפול בסדק בפי הטבעת
REPAIR OF ANAL FISSURE
صدْع في الش ْﱠرج
اِستمارة موافقة :معالجة َ
الھدف من العالج ھو الح ّد من قوّة انكماش غالقات ال ﱠشرْ ج؛ وذلك بُغيَة التخفيف من ح ّدة اآلالم وتمكين ال ﱠ
ص ْدع/اإلصابة في الغشاء اللّزج لل ﱠشرْ ج من التعافي.
ي لعضلة َغلَق ال ﱠشرْ ج ،والثانية بإحداث َش ّ
من الممكن الح ّد من قوّة االنكماش بطريقيْن :األولى ،بالتوسيع اليدو ّ
ق )بعمليّة جراحيّة( في عضلة ال َغلَق الخارج ّي .يت ّم
اتخاذ القرار بالنسبة إلى طريقة العالج َوفقًا العتبارات طبيّة وح َسب النتائج التي يت ّم التوصّل إليھا.
يت ّم تنفيذ العالج ،عادةً ،تحت تأثير التخدير العا ّم أو الناح ّي ،وأحيانًا تحت تأثير التخدير الموضع ّي.
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 __________________________
ﱠ
خصي /שם פרטי
االسم الش
اِسم العائلة /שם משפחה
ﱡ
ص ْدع في ال ﱠشرْ ج  / ANAL DILATATION / LATERAL SPHINCTEROTOMYغيرھا* فصّل:
عن عمليّة جراحيّة/معالجة َ
___________________________________________________________ )في ما يلي" :العالج األساس ّي"(.
ُو ّ
ضحت لي البدائل العالجية ،إيجابياتھا ،سلبياتھا ومالءمتھا لحالتي.
وقد ُو ّ
ضح لي كذلك أنه ليست ھناك ضمانة مطلقة ألن يوفّر العالج األساس ّي حالًّ للمشكلة ،وقد تكون ھناك حاجة ،أحيانًا ،إلى تنفيذ عالج/ات إضاف ّي/ة.
أص ّرح بھذا وأق ّر بأنّني تلقّيت شرحًا عن العوارض الجانبية المتوقّعة بعد العالج األساس ّي ،بما في ذلك :األلم ،الشعور بعدم الراحة واإلمساك.
وقد ُو ّ
ضحت لي كذلك المخاطر والتعقيدات المحتملة ،بما في ذلك :النزيف ،االلتھاب إلى درجة تط ّور ال ُخراج )االلتھاب القَيْح ّي( ،وإمكانية تشكيل النّاسور
)فيستوال( الذي يستوجب ،أحيانًا ،إجراء عمليّة أخرى .كما ّ
أن ھناك خطرًا لحدوث إصابة في غالقات ال ﱠشرْ ج حيث من الممكن أن تنعكس بعدم السيطرة على
إطالق الغازات وتلطيخ المالبس الداخلية السﱡفلية بال ُمخاط /البِراز ،إلى درجة عدم السيطرة الكاملة على قضاء الحاجةّ .
إن من شأن غالبية ھذه الظواھر أن تكون
عابرة خالل بضعة أشھر بشكل ع ْفويّ ،أو بعد إجراء تمارين تقوية لعضالت ال ﱠشرْ ج وأرضيّة الحَوْ ض .وفي حاالت نادرة سيظ ّل ھناك ضرر ثابت الحق
بالغالقات.
أعطي بھذا موافقتي على تنفيذ العالج األساس ّي.
وإنّني أص ّرح وأقرﱡ بھذا ،كذلك ،بأنﱠني تلقﱠيت شرحًا ،وبأنﱠني أدرك ﱠ
أن ھناك احتماالً ألن يتﱠضح في أثناء العالج األساس ّي وجود حاجة إلى توسيع محيطه ،إلى
ﱡ
ً
تغييره ،أو إلى اتﱢخاذ إجراءات جراحيّة إضافيﱠة ،أو غير ُمخطﱠط لھا ،ال يمكن توقعھا اآلن ،بالتﱠأكيد أو كاملة ،وذلك ،ضمنَ أشياء أخرى ،بنا ًء على نتائج سيت ّم
التوصّل إليھا من خالل الفحص تحت تأثير التخدير )خصوصًا عندما لم ي ُكن من الممكن إجراء فحص مالئم قبل العمليّة الجراحيّة لسبب اآلالم الحاصلة في
ال ﱠشرْ ج( .ولذلك فإنّني أوافق على ذلك التﱠوسيع ،أيضًا ،التﱠغيير ،أو تنفيذ إجراءات أخرى أو إضافيﱠة ،بما في ذلك عمليﱠات جراحيﱠة ،ستكون ،كما يعتقد أطبﱠاء
المؤ ّسسة ،حيويﱠة أو مطلوبة في أثناء العالج األساس ّي.
ُو ّ
ضح لي أن العالج األساس ّي يُجرى تحت تأثير التخدير الناح ّي أو العا ّم وأنّني سأتلقّى شرحًا عن التخدير من اختصاص ّي التخدير.
تُعطى بھذا موافقتي ،أيضًا ،على تنفيذ تخدير موضع ّي ،في حال تق ّرر تنفيذ العالج األساس ّي تحت تأثير التخدير الموضع ّي ،بعد أن ُوضّحت لي ك ّل التعقيدات
المحت َملة المتعلقة بالتخدير الموضع ّي ،بما في ذلك ر ّد الفعل التحسّس ّي بدرجات متفاوتة لموا ّد التخدير.
أعطي بھذا موافقتي على تنفيذ العالج األساس ّي.
أنا على علم ،كما أنﱠني أوافق على أن يقوم بتنفيذ العالج األساس ّي واإلجراءات األخرى جميعھا َمن سيُلقى عليه القيام بذلك ،ح َسب أنظمة المؤسﱠسة وتعليماتھا.
كما أنّه لم يُضمن لي أن يُنفّذھا كلّھا أو أن يُنفّذ قس ًما منھا شخص معيﱠن ،وبشرط أن تت ّم بالمسؤوليﱠة ال ُمتﱠبعة في المؤسﱠسة كما يقضي القانون ،وأن المسؤول عن
العالج األساس ّي سيكون** _________________________________________________
اسم الطبيب/ة /שם הרופא/ה
__________
التﱠاريح /תאריך

_________

______________________

السﱠاعة /שעה

توقيع المريض/ة /חתימת החולה

______________________________________________

______________________________

الوصي )في حالة َف ْقد األھليﱠة ،قاصر/ة ،أو مريض/ة نفسانيﱠة(/
توقيع
ﱢ

الوصي )القرابة( /שם האפוטרופוס )קירבה(
اِسم
ﱢ

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.
________________
______________________
___________________
اِسم الطﱠبيب/ة /שם הרופא/ה

توقيع الطﱠبيب/ة /חתימת הרופא/ה

ההסתדרות הרפואית בישראל

َر ْقم الرﱡ خصة /מס' רשיון

החברה לניהול סיכונים ברפואה

איגוד הכירורגים בישראל
והחברה הישראלית לכירורגיה של הקולון והרקטום
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*يُرجى شطب ال ﱠزائد /מחק/י את המיותר ** تُعبّأ في حال مريض/ة خاصّ /ة /מלא/י במקרה של חולה פרטי/ת

החברה לניהול סיכונים ברפואה

ההסתדרות הרפואית בישראל
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