המקום פנוי עבור שם וסמל המוסד הרפואי
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טופס הסכמה :ניתוח לתפירות גיד/ים ביד/יים
REPAIR OF FLEXOR/EXTENSOR TENDONS
إستمارة موافقة :عملية لقطب عصب/أعصاب في اليد /في اليدين
تُجرى العملية لھدف أن تستر ﱠد اإلصبع القدرة على التﱠقويم /الثﱠني اللتين تضرﱠرتا إثر قطع عصب /أعصاب.
تُ َج ﱠمع في العملية األعصاب المقطوعة وتُقطب طرفًا إلى طرف.
إذا اتﱠضح ،في أثناء العملية ،أنﱠه من غير الممكن تنفيذ قَ ْ
طب األعصاب كما ھو مذكور ،يستخدم الجرﱠاح ،ما أمكن ،تقنيﱠة قطب بديل لتستر ﱠد اإلصبع /األصابع
القدرة على الحركة .تُثبﱠت اليد ،في نھاية العملية ،في الجبس م ﱠدة  6 -4أسابيع.
طب الجرح الجراح ﱢي بعد نحو  10أيام .في أثناء ھذه المدة وبعدھا ،ھناك حاجة إلى عالج طبيع ﱟي ،ورياضة عالجيﱠةَ ،
تُفَكﱡ قُ َ
طوال عدد من األشھر.
ت في يد المعالَج بالجراحة .من الممكن أن يتسبﱠب اإلغالق بشعور بالضﱠغط في الذراع.
تُجرى العملية تحت تأثير تخدير ناح ﱟي أو عا ﱟم ،بدمج سا ﱢد شرايين مثبﱠ ٍ
اسم المريض /ة /שם החולה _______________ __________________ _________________ ________________:
َر ْقم الھ ُِويﱠة /ת.ז.
اسم األب /שם האב
الشخصي/שם פרטי
االسم
اسم العائلة/שם משפחה
ﱡ
أعلن بھذا وأقرﱡ بأنﱠني تلقﱠيت شرحًا شفويًّا مف ﱠ
صالً من الدكتور _____________________________________________
الشخصي /שם פרטי
االسم
اسم العائلة /שם משפחה
ﱡ
عن العملية لقطب العصب/األعصاب* ،الطﱠاوي /الطﱠاويات* ،المق ﱢوم /المق ﱢومات* ،في اليد اليمنى /اليسرى* ،في اإلصبع ) *5/4/3/2/1في ما يلي" :العملية
األساسيﱠة"(.
ضح
ُوضﱢحت لي النتائج المرجوﱠة من العملية األساسية كما احتمال أالﱠ يكون في اإلمكان قطب األعصاب كما ھو مخطﱠط والحاجة إلى اختيار تقنيﱠة بديلة .كما ُو ﱢ
لي أنﱠه في قسم كبير من الحاالت لن يُتَلَقﱠى مدى حركة كامل لألصابع كما كانت عليه الحال قبل اإلصابة.
أعلن بھذا وأقرﱡ بأنﱠه ُوضﱢحت لي العوارض الجانبية بعد العملية األساسية ،بما فيھا :األلم ،عدم الشعور بالراحة ،وانتفاخ ،تستوجب عالجًاُ .وضﱢحت لي العوارض
المتوقﱠعة بعد إزالة الجبس ،بما فيھا تع ﱡقد في اليد وفي األصابع التي أجريت فيھا العملية ،ما يستوجب عالجًا طبيعيًّا َ
طوال عدد من األشھر ،وعملية ثانية ،أحيانًا،
لتحرير التماسكات.
التمزق عملية لقَ ْ
ﱡ
ﱡ
ب ثا ٍن.
وتمزق متك ﱢرر لألعصاب التي قُ ِطبَت .يستوجب إصالح
كما ُوضﱢحت لي المخاطر والمضاعفات المحتملة ،بما فيھا :النزيف ،التلوﱡ ث،
ط ٍ
أمنح بھذا موافقتي على إجراء العملية األساسية.
أعلن بھذا وأقرﱡ بأنﱠني تلقﱠيت شرحًا ،وإنﱠني ُمدرك/ة ﱠ
أن ھناك احتماالً ألن يتﱠضح -في أثناء العملية األساسية -وجود حاجة إلى توسيع نطاقھا ،تغييرھا ،أو اتﱢخاذ
إجراءات أخرى أو إضافيﱠة لغرض إنقاذ حياة أو منع ضرر جسمان ﱟي ،بما في ذلك عمليﱠات جراحيﱠة إضافيﱠة ،ال يمكن تو ﱡقعھا اآلن ،بالتﱠأكيد أو كاملةً ،غير ﱠ
أن
ضح لي .بنا ًء عليه ،أنا أوافق ،أيضًا ،على ذلك التوسيع ،التﱠغيير ،أو تنفيذ إجراءات أخرى أو إضافيﱠة ،بما في ذلك عمليﱠات جراحيﱠة ،ستكون -كما يعتقد
معناھا ُو ﱢ
أطبﱠاء المؤسسة -حيويﱠة أو مطلوبة في أثناء العملية األساسية.
تُعطى بھذا موافقتي ،أيضًا ،على تنفيذ تخدير ناح ﱟي بدمج سا ﱢد شرايين ،بعد أن ُوضﱢحت لي مخاطر التخدير ومضاعفاته ،بما فيھا ر ﱡد فعل تحسﱡس ﱞي بدرجات
العصبي و /أو الوعائي.
متفاوتة للما ﱠدة المخدﱢرة ،والضﱠرر
ﱡ
إذا تقرﱠر إجراء العملية األساسية تحت تأثير تخدير عا ﱟم ،فسأتلقﱠى شرحًا عن التﱠخدير من اختصاص ﱢي التﱠخدير.
أنا على علم ،كما أنﱠني موافق /ة على أن تُنَفﱠذ العملية األساسية واإلجراءات األخرى جميعھا بيد َمن سيُلقى 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
______________________ _____________________
_______________________________
توقيع الوص ﱢي )في حالة فَ ْقد األھليﱠة ،قاصر ،أو مريض/ة ،نفسانيًّا(/חתימת
اسم الوص ﱢي )القرابة( /שם האפוטרופוס )קירבה(
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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