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 تصغير محارات ألانف/أو استئصال/عملية جراحية لحاجز ألانف و: نموذج موافقة
(SMR/SEPTOPLASTY AND/OR CONCHOTOMY/TURBINATE REDUCTION) 

جرى في الحاالت التي فيها اضطراب في جريان الهواء إلى حّد الاضطراب في التنفس/عملية جراحية لتقويم
ُ
ناك ه. استئصال حاجز ألانف امللتوّي، ت

في  .حاجزحاالت يكون فيها سبب اضطراب جريان الهواء نمّو وانتفاخ محارات ألانف املوجودة على الجدران الجانبية لألنف، مع أو من دون انحراف ال
 .املحارتين السفليتين اكّي محارة سفلية واحدة أو كلت/تصغير/هذه الحاالت ستكون هناك حاجة إلى استئصال

جرى العملية الجراحي
ُ
 .سيقّرر الجّراح إبقاء أو عدم إبقاء دعامات أو سدادات قطنية في فضاء ألانف. ة داخل ألانف بدون جروح خارجيةت

جرى العملية تحت تأثير التخدير العاّم أو املوضعّي من خالل حقنة تشويش
ُ
 .ت

 ____________________________________________________________________________________________________________  :اسم املريض
 بطاقة الُهوية اسم ألاب الاسم الشخص يّ  اسم العائلة

 من دأصّرح بهذا وأصّدق عل
ً

ا مفّصال ني تلّقيت شرًحا شفهيًّ
ّ
 __________________________________________________________________  .ى أن

 الاسم الشخص يّ                                  اسم العائلة                                                                                               

 ____________  من أجل  _______________________ ات في الجانب/ملحارةتصغير ا/أو استئصال/اجز وحالحاجة إلى عملية جراحية إلصالح عن 

 "(.العملية ألاساسية: "فيما يلي)  _______________________________________________________________________________________________ 

 .ُوّضح لي أّن هناك حاالت ال تحّل فيها العملية الجراحية املشكلة ألادائية

رح لي عن ألاعراض الجانبية للعملية ألاساسية، بما فيها
ُ

راتالتألالم والشعور بعدم الراحة، النزيف،  :أّصرح بهذا وأصّدق على أّنه ش
ّ

في الشعور في ألاسنان ( مؤقت، غالًبا)ورائحة أنف كريهة، تراجع  قش

 .العلوية والحنك ألامامّي 

رح لي عن املخاطر والتعقيدات املمكنة للعملية ألاساسية، بما فيها
ُ

إلى ّي، ، تثّقب في حاجز ألانف يمكن أن يؤّدي إلى حالة من التنفس الصفير (سينوسيتيس)التهاب الجيوب ألانفية : كما ش

رات، وإلى حاالت نزيف؛ التصاقات بين حاجز 
ّ

ل جراحّي (نادر)واملحارات؛ تغّير في الشكل الخارجّي لألنف؛ تضّرر حاّسة الشم ألانف تقش
ّ
؛ جفاف ألانف؛ النزيف الحاّد إلى درجة الحاجة إلى تدخ

ل خطًرا على الحياة من
ّ
 .نف يستديي الصرف الجراحيّ السدادات القطنية؛ خراج في حاجز ألا  معاود؛ تلّوث يشك

 .أعطي بهذا موافقتي على إجراء العملية ألاساسية

رح لي وأّنني أفهم أّن هناك إمكانية ألن يتضح 
ُ

أّن هناك حاجة إلى توسيع نطاقها، إلى تغييرها، أو إلى اتخاذ إجراءات أخرى أو إضافية  –خالل العملية ألاساسية  –أصّرح بهذا وأصّدق على أّنه ش

عها آلان بالتأكيد أو بشكل كامل، لكن معناها ُوّضح ليءات جراحية إضافية ال يمكالغرض إنقاذ حياة أو ملنع ضرر جسمانّي، بما في ذلك إجر 
ّ
وعليه، أنا أوافق، أيًضا، على ذلك التوسيع، . ن توق

 .عملية ألاساسيةالتغيير، أو القيام بإجراءات أخرى أو إضافية، بما في ذلك إجراءات جراحية يعتقد أطباء املؤسسة أّنها ستكون حيوية أو مطلوبة خالل ال

عطى بهذا موا
ُ
رحت لي مخاطر وتعقيدات التخدير املوضعّي، بما فيها رّد الفعل التحسس ّي بدرجات مفقتي، أيًضا، على إجراء تخدير موضعّي مع أو بدون حقن داخل الوريد ملواّد ت

ُ
هدئة، بعد أن ش

إلى اضطرابات في التنفس وإلى اضطرابات في عمل القلب، وخصوًصا لدى  –يان نادرة في أح –متفاوتة ملواّد التخدير، والتعقيدات املمكنة الستخدام ألادوية املهدئة، الذي يمكن أن يؤّدي 

 .مرض ى القلب واملرض ى املصابين باضطراب في جهاز التنفس

 .ُوّضح لي أّنه في حال تّم إجراء العملية الجراحية تحت تأثير التخدير العاّم، سأتلّقى شرًحا عن التخدير من قبل طبيب التخدير

ها أو أجزاء منها بيد وأوافق على أن تتّم العملية ألاساسية وجميع إلاجراءات ألاساسية بيد من سُيلقى عليه القيام بذلك، بموجب أنظمة املؤسسة وتعليماتها، أنا أعلم 
ّ
وإّنه لم ُيضمن لي أّنها ستتّم كل

 .شخص معّين، شريطة أن تتّم باملسؤولية املقبولة في املؤسسة بموجب القانون 

 ة/توقيع املريض الساعة خالتاري

 (في حال فاقد ألاهلية، قاصر، أو مريض نفسانّي )توقيع الوص ّي (                                                                       القرابة)اسم الوص ّي 
  

ا للمريض ني شرحت شفهيًّ
ّ
هكّل ما جاء أعاله بال* ة/للوص ّي على املريض/ ة /أصّدق على أن

ّ
ع/تفصيل املطلوب، وأن

ّ
ت موافقة أمامي، بعد أن /ها وق

ه
ّ
 .ت شروحي بالكامل/ها فهم/اقتنعت بأن

  

 رقم الرخصة ة/توقيع الطبيب ة/اسم الطبيب

شطب* 
ُ
 ي الزائد/ا


