המקום פנוי עבור שם וסמל המוסד הרפואי
ט'  /VASUR/3810/3929/0251נובמבר 2004

טופס הסכמה :תיקון חסימה עורקית בגפיים התחתונות
LOWER EXTREMITIES ENDARTERECTOMY / ARTERIAL
BYPASS
سفليّة
اِستمارة موافقة :إصالح انسداد شَريان ّي في األطراف ال ُ
إن الھدف من العمليّة الجراحيّة ھو تجديد تزويد الطرف بالدم ال ﱠشريان ّي من جرّاء تضيّق ھذا ال ﱠشرْ يان أو انسداده اللذين يؤ ّديان إلى الشعور باأللم عن َد المشي،
واأللم عن َد االستراحة وظھور قُروح أو ظھور نَ َخر )غنغرينا( ،وھي ظواھر من الممكن أن تظھر بشكل تدريج ّي أو فجائ ّي.
من الممكن تنفيذ اإلصالح بطريقيْن (1) :تجاوز أو االلتفاف على ال ِمنطقة المسدودة و/أو ال ُمتضيّقة عن طريق َزرْ ع وريد ّ
ي أو اصطناع ّي يت ّم وصل طرفيْه
بال ﱠشريان فوق ِمنطقة االنسداد وتحتھاَ (2) .سحب الـ" ِسداد" السا ّد وتنظيف المقطع ال ُمتضيّق.
طرة/عمليّات قَ ْث َ
من الممكن خالل العملية أن تكون ھناك حاجة إلى إجراء عملية قَ ْث َ
طرة ألوعية دمويّة شَريانيّة من خالل استخدام ما ّدة مضا ّدة .اِستخدام الما ّدة
المضا ّدة من الممكن أن يُض ّر بالعمل ال ُكليو ّ
ي بشكل مؤقّت أو دائم.
تُجرى العملية تحت تأثير التخدير العا ّم أو الناح ّي.
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.

__________________________
صي /שם פרטי
االسم ال ﱠشخ ﱡ

عن عمليّة جراحيّة من النوع __________________________________________________ إلصالح انسداد شَريان ّي في األطراف السﱡفليّة
)فصّل/ي نوع العمليّة/פרט/י סוג הניתוח(
___________________________________________________________________________ )في ما يلي" :العمليّة األساسيّة"(.
)ح ّدد/ي مكان المعالجة /ציין/י את מקום הטיפול(
ضحت لي العوارض الجانبية الخاصّة بالعمليّة األساسيّة ،بما في ذلك :األلم والشعور بعدم الراحة وإمكانية ظھور حاالت من النزيف الدمو ّ
ُو ّ
ي تحت الجلد
والطﱠفح في الطرف ،حيث من الممكن أن تكون واسعة وشاملة.
ُو ّ
ضحت لي التعقيدات والمخاطر المحتملة ،بما في ذلك :النزيف ،و/أو االلتھاب اللذان سيستد ِعيان إخراج ال ﱠزرْ ع البديل .ھناك إمكانية لتش ّكل تخثّرات داخل
األوعية الدموية ستستدعي إجراء عملية أخرى إلخراجھا .ھناك إمكانية النسداد ال ﱠزرْ ع البديل أو ال ِمنطقة التي ت ّم تنظيفھا خالل العملية أو بعدھا مباشرة ،حيث
ستكون ھناك حاجة إلى إجراء عملية ُمعادَة لتجديد تدفّق الدم .ھناك احتمال لحدوث ضرر يلحق بأعصاب الطرف حيث ينعكس ذلك بشعور بالھبوط و/أو
الحساسية الزائدة و/أو اآلالم.
وفي أحيان متباعدة ستظ ّل ھناك إصابة ثابتة حيث سيتطلّب ذلك عالجًا آخر .النزيف ،االلتھاب وانسداد ال ﱠزرْ ع البديل بعد العملية مباشرة ،من الممكن أن تؤ ّدي
ي التجاوز
إلى النﱠ َخر )الغنغرينا( في الطرف إلى درجة تستدعي بت َره .عمل ال ﱠزرْ ع البديل وبقاؤه متعلقان ،أيضًا ،بنوع ال ﱠزرْ ع البديل وبمنطقة الطرف التي أجر َ
أو االلتفاف فيھا ،وكذلك بالمرض األساس ّي الذي أ ّدى إلى التضيّق/االنسداد .إجراء االلتفاف بمساعدة َزرْ ع اصطناع ّي بديل ،حيث يت ّم تنفيذه تحت الركبة ينطوي
على خطر بالغ أكثر لبَ ْتر الطرف .من الممكن أن تؤ ّدي العمليّة الجراحيّة إلى تعقيدات على نطاق واسع من أجھزة الجسم ،حيث تشمل ،أيضًا ،تعقيدات قلبيّة
وتنفّسيّة قد تؤ ّدي إلى الوفاة.
أعطي بھذا موافقتي على إجراء العمليّة األساسيّة.
إنّني أص ّرح وأقرﱡ بھذا ،كذلك ،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،
أن معناھا ُو ﱢ
ستكون ،كما يعتقد أطبﱠاء المؤسّسة ،حيويﱠة أو مطلوبة في أثناء العمليّة األساسيّة.
ُو ّ
ضح لي أن العمليّة األساسيّة تُجرى تحت تأثير التخدير العا ّم أو الناح ّي وأنّني سأتلقّى شرحًا عن التخدير من اختصاص ّي التخدير.
أنا على علم ،كما أنﱠني أوافق على أن يقوم بتنفيذ العمليّة األساسيّة 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
العمليّة سيكون _________________________________________________
اِسم الطبيب/ة /שם הרופא/ה
______________________
_________
__________
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(

החברה לניהול סיכונים ברפואה

ההסתדרות הרפואית בישראל

האיגוד הישראלי לכירורגיית כלי-דם )וסקולרית(
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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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