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טופס הסכמה :הפסקת הריון תרופתית באמצעות טבליות מיפג'ין וציטוטק
Termination of Pregnancy by Medication
الح ْمل الدوائ ّي عن طريق حبوب ميفجين وسيتوتك
اِستمارة موافقة :إسقاط َ
إن العالج الدوائ ّي عن طريق حبوب ميفجين )ميفبريستون( وسيتوتك )ميزوبروستول( ُمخصّص إلسقاط ال َح ْمل داخل الرحم الذي ال يزيد عمره عن  49يو ًما.
حيث إنه عندما يت ّم تنفيذ إسقاط ال َح ْمل بھذه الطريقة في توقيت متأ ّخر أكثر تق ّل احتماالت نجاح العالج.
يُعطى العالج الدوائ ّي في موعديْن ،ففي الموعد األول بحبوب ميفجين وفي الموعد الثاني بحبوب سيتوتك ،وبفرق زمني يُراوح بين  36حتى  48ساعة.
ويكون من المتوقّع حدوث إسقاط ال َح ْمل عددًا من الساعات بعد تناول األدوية في الموعد الثاني .وفي ك ّل واحد من الموعديْن ھناك حاجة إلى االستراحة
ّ
وست ساعات بعد تناول حبوب السيتوتك ،أو َوفقًا لما يراه الطبيب المعالِج مناسبًا.
والمراقبة الطبية :ساعتيْن بعد تناول حبوب الميفجين
اِسم المرأة  /שם האשה:

_________________
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

الح ْمل عن طريق حبوب ميفجين وسيتوتك )فيما يلي" :إسقاط ال َح ْمل الدوائ ّي"(.
عن إسقاط َ
لقد ُوضّحت لي ،أيضًا ،اإلمكانية البديلة إلجراء إسقاط ال َح ْمل عن طريق ال َك ْشط ،بما في ذلك إيجابيات وسلبيات ال َك ْشط مقابل إسقاط ال َح ْمل الدوائ ّي .وقد ُو ّ
ضح
ّ
لي أن اإلجراء غير قابل للتحويل بعد تناول الحبوب ،وفي حال لم ينجح إسقاط ال َح ْمل الدوائ ّي ،يجب إجراء إسقاط ال َح ْمل بالطريقة ال ُمتّبعة إثر التخوّف من تشكل
عاھات لدى الجنين نتيجة لتأثير األدوية المذكورة أعاله.
ُو ّ
ضح لي أن النزيف الحا ّد ليس دليالً ،بالضرورة ،على إسقاط ال َح ْمل ،حيث يجب عل ّي القدوم إلى لقاءات المتابعة التي سأدعى إليھا َوفق ُخطة العالج .وقد
ُو ّ
ضح لي أنه في  %10 -%5من حاالت إسقاط ال َح ْمل الدوائ ّي ،ھناك حاجة إلى استكمال إجراء اإلجھاض بالطريقة ال ُمتّبعة الخاصّة بال َك ْشط تحت تأثير
التخدير.
إنني أص ّرح وأق ّر بھذا بأنني تلقيت شرحًا عن العوارض الجانبية ال ُمحت َملة ،بما في ذلك :اآلالم الشبيھة بآالم الحيْض )الدورة الشھرية( وحتى أش ّد منھا؛ النزيف
الملحوظ من ال َمھْبل )فتحة الرحم( على امتداد  9أيام من يوم تناول ميفجين ،والنزيف الخفيف حتى ال َحيْض التالي؛ الضعف ،حاالت الغثيان و/أو التقيّؤ،
اإلسھال ،ف ْقد الشھية ،الطفح ،الشعور بالحرارة أو القشعريرة ،آالم الرأس ،حاالت الدوخة واآلالم في الصدر ،أحيانًا ،والمزاج المعكور .تكون ھذه العوارض
الجانبية عابرة عادةً بعد بضعة أيام على تناول حبوب السيتوتك في الموعد الثاني .وقد ُو ّ
ضح لي التعقيد ال ُمحت َمل الخاصّ بالنزيف الشديد الذي سيستوجب
ال َك ْشط ،ونقل الدم عن طريق الوريد في أحيان نادرة.
وقد ُو ّ
ضحت لي ،كذلك ،التعقيدات ال ُمحت َملة لل َك ْشط ،بما في ذلك :التھاب بِطانة الرحم ،التقاط عدوى األمراض ،السليلة ال ُمخاطية )بوليب( في بِطانة الرحم وتثقّب
الرحم.
ضح لي أن ھناك منعًا على تنفيذ إسقاط ال َح ْمل الدوائ ّي في حاالت االضطرابات الصحية ،دمج عالجات دوائية أخرى وللنساء ال ُمد ّخنات فوق ّ
ُو ّ
سن ،35
وإنني أص ّرح بأنني نقلت للطبيب المعالِج تفاصيل طبية كاملة.
وقد ُو ّ
ضح لي أن إبداء التعاون من ناحيتي ،وتلبية تعليمات العالج ،ضروريّان وحيويّان لنجاح العالج بشتّى مناحيه.
أمنح بھذا موافقتي على تنفيذ إسقاط ال َح ْمل الدوائ ّي.
__________
التﱠاريح /תאריך
_______________________________

_________
السﱠاعة /שעה

______________________
توقيع المرأة  /חתימת האשה

______________________________________________
توقيع الوص ﱢي )في حالة فَ ْقد األھليﱠة ،قاصر ،أو مريضة نفسانيﱠة(/

اِسم الوص ﱢي )القرابة( /שם האפוטרופוס )קירבה(

חתימת האפוטרופוס )במקרה של פסול דין ,קטינה או חולת נפש(
أقرﱡ بھذا بأنﱠني شرحت شفھيًّا للمرأة /للوص ﱢي على المرأة* 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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