
 השתלת כליה טופס הסכמה לניתוח
KIDNEY TRANSPLANTATION 

 
 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                                                                                                                                         

 )להלן: " הניתוח העיקרי"(.מתורם חי*/תורם מת* בצד ימין*/שמאל* באגן  על ניתוח להשתלת כליה

, אולם במרבית המקרים המטופלים עוברים את לצפייה מראש נתנית האינ ת ניתוח ההשתלההצלחהובהר לי כי 
לתפקד מידית ועד מספר שבועות לאחר יכולה להתחיל הוסבר לי כי הכליה המושתלת  ההשתלה בהצלחה.

  ההשתלה. בתקופה שעד לתחילת תפקוד הכליה יהיה צורך בביצוע טיפולי דיאליזה.
פעים גם מתהליכי דחיה חדה או כרונית ולכן שלא ניתן שאורך חיי הכליה המושתלת ותפקודה, מושהוסבר לי 

 לצפות את אורך חיי הכליה.
 הוסברו לי תופעות הלוואי של הניתוח העיקרי, לרבות: כאב ואי נוחות.

 :הוסברו לי הסיבוכים האפשריים
 דימום  כלי הדם בין הכליה המושתלת לבין כלי הדם של המושתל, לרבות:  חיבורסיבוכים הקשורים ל

שמקורו בהשקת כלי דם וורידיים ועורקיים, חסימה כתוצאה מקריש דם בעורק או בווריד, שיצריך ניתוח 
 וסיבוך מאוחר של היצרות בכלי הדם.  מידי כדי להציל את הכיליה המושתלת; 

 בשופכן ובשלפוחית השתן, לרבות: דליפת שתן מאזור השתלת השופכן או  ,סיבוכים הקשורים בכליה
היצרות במקום  , שעלול להופיע בשלב מאוחר יותר ועלול להצריך ניתוח לתיקון.ר פתיחת כיס השתןמאזו

 עלולה להצריך טיפול ממושך ועד לצורך בניתוח לתיקון ההיצרות.שהשקת השופכן לשלפוחית, 
  הוסברה לי האפשרות של הצטברות נוזל לימפתי סביב הכליה המושתלת שלרוב נספג מעצמו, אך לעיתים

 מצריך ניקוז ממושך.
  סיבוכים כלליים, לרבות: זיהום ודימום מפצע הניתוח, בקע בצלקת הניתוח, נזק לאיברי הבטן, קרישי דם

מלווים בדלקת בגפיים התחתונות שעלולים להשתחרר ללב, לריאות ולמוח ולגרום, במקרים נדירים, 
 לתמותה. 

 אני נותן/ת בזאת את הסכמתי לביצוע הטיפול העיקרי.
ני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי הוסבר לי ואני מבין/ה שקיימת אפשרות שתוך מהלך הטיפול העיקרי או מיד א

לאחריו יתברר שיש צורך להרחיב את היקפו, לשנותו או לנקוט בהליכים אחרים או נוספים לצורך הצלת חיים או 
אות או במלואם, אך משמעותם הובהרה למניעת נזק גופני לרבות פעולות כירורגיות, שלא ניתן לצפותם כעת בווד

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

 על ידי מרדים.יינתן לי על ההרדמה הסבר  וכללית הוסבר לי שהניתוח מתבצע בהרדמה 
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                          שעה                                                                 תאריך 

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

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

________________________________________________________________________________ 
 שיוןימס' ר   חתימת הרופא/השם הרופא/ה  

 *מחק/י את המיותר 


