
 LUNG TRANSPLANTATION  ריאה/ריאות טופס הסכמה להשתלת 

 

 שתי ראות/*ריאה שמאלית * /ריאה ימנית *
 

 ________שם החולה: __________________________________________________________
 שם משפחה                        שם  פרטי                  שם האב                          ת.ז.                                        

 
 אני מצהיר/ה  ומאשר/ת בזאת שקיבלתי הסבר מפורט בעל פה מדר': _______________________

 שם משפחה            שם פרטי                                                                                                                            

 מוות מוחי* )להלן: " הניתוח העיקרי"(.נפטר  ב תורם מ  ראותעל ניתוח להשתלת 

 .שמוצו כל אפשריות הטיפול השמרניותלאחר והוא מוצע  סופנית. ריאותבאי ספיקת  מתקדםכטיפול  תנחשב ראותהשתלת 
 לבין מקבל התרומה.  מותהנתר ראות מוות מוחי, לאחר שנבדקה התאמה בין ה מתורם לאחר ות, נלקחותהמושתל ריאותה

הובהר לי כי הצלחת (. 20%)כ לאחריו נה ובש( 5% במהלך הניתוח )כ  ניתוח מורכב הכרוך בתמותההוא    ראותניתוח השתלת 
לגוף במהלך  םעם חיבור לתפקד מידיתחיל   ותהמושתל ראות הצפוי שההשתלה אינה ניתנת לצפייה מראש. הוסבר לי כי 

 .הנשמה ממושכת יותר באך יש מצבים בהם לוקח יותר זמן עד לתפקוד טוב , דבר המחייהניתוח. 
שתל לא ניתן לצפות את אורך חיי כרונית ולכן , מושפעים גם מתהליכי דחיה חדה או וותפקוד השתלהוסבר לי שאורך חיי 

הוסברו לי תופעות הלוואי של הניתוח העיקרי, לרבות: כאב ואי  שנים.  5חיים כ  ראותממושתלי ה 70%לה וכי בממוצע, כ ה
 נוחות.

  :, לרבותהוסברו לי הסיבוכים האפשריים
  המושתלות.אי תפקוד ראשוני של הראות 

 ניתוח נוסף עיתיםמהניתוחים ומחייב ל 10%-מתרחש בכ, הדמם לאחר ניתוח.  
דליפת  זיהום בפצע הניתוח, היפרדות פצע הניתוח, ,חזהזיהום מסכן חיים בחלל הדלקת ריאות, , לרבות: כללייםסיבוכים 

ביצוע לעיתים צריך שתאי ספיקת כליות  אויר ו/או הפרשה רבה מהנקזים ,עליה ברמות סוכר שתצריך שימוש באינסולין, 
  נדירות יגרמו למוות )כגון תסחיף ריאתי(.לעתים ניתוח חוזר ולעתים  יחייבוסיבוכים אלה  .דיאליזה

כי קיימת אפשרות שתוך מהלך הניתוח העיקרי או אחריו יהיה צורך לנקוט הליכים נוספים או  /ה הוסבר לי ואני מסכים

וכן במקרים של הנשמה ממושכת לבצע  ניתוח    ECMOמצילי חיים כמו חיבור למכונת לב ריאה או  אחרים

TRACHEOTOMY   )פיום קנה( . 
אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי הוסבר לי ואני מבין/ה שקיימת  אני נותן/ת בזאת את הסכמתי לביצוע הטיפול העיקרי.

אחריו יתברר שיש צורך להרחיב את היקפו, לשנותו או לנקוט בהליכים אחרים אפשרות שתוך מהלך הטיפול העיקרי או מיד ל
או נוספים לצורך הצלת חיים או למניעת נזק גופני לרבות פעולות כירורגיות, שלא ניתן לצפותם כעת בוודאות או במלואם, אך 

חרים או נוספים לרבות פעולות משמעותם הובהרה לי. לפיכך אני מסכים/ה גם לאותה הרחבה, שינוי או ביצוע הליכים א
 כירורגיות שלדעת רופאי בית החולים יהיו חיוניים או דרושים במהלך הטיפול העיקרי או מיד לאחריו.

 על ידי מרדים.יינתן לי הסבר על ההרדמה וכללית הוסבר לי שהניתוח מתבצע בהרדמה 
ואני  הניתוח בדיוק בהתאם להוראות הצוות  על חשיבות נטילת התרופות נוגדות הדחיה שעלי לקחת אחרי הוסבר לי  

 . מסכים/ה
 

אני יודע/ת ומסכים/ה לכך שהטיפול העיקרי וכל ההליכים האחרים יעשו בידי מי שהדבר יוטל עליו בהתאם לנהלים 
ולהוראות של המוסד, וכי לא הובטח לי שיעשו, כולם או חלקם, בידי אדם מסוים ובלבד שיעשו באחריות המקובלת במוסד 

 בכפוף לחוק.
_______________________________________________________________________ 

 חתימת החולה                          תאריך                                                          שעה       

____________________________________________________________________ 
 חתימת האפוטרופוס )במקרה של פסול דין, קטין או חולה נפש(                            שם האפוטרופוס )קירבה(

את כל האמור לעיל בפירוט הדרוש וכי הוא/היא  *אני מאשר/ת כי הסברתי בעל פה לחולה/אפוטרופוס של החולה
 את הסברי במלואם.חתם/ה על הסכמה בפני לאחר ששוכנעתי כי הבין/ה 

____________________________________________________________________ 
 שיוןימס' ר   חתימת הרופא/ה  שם הרופא/ה  

 מחק/י את המיותר* 

 


