
 

 

 החברה לניהול סיכונים ברפואה

 

 ההסתדרות הרפואית בישראל
לנוירוכירורגיה בישראלגוד האי  

  

 

של מערכת  (רביזיה)או בדיקה מחדש / הכנסה ו: ופס הסכמהט
דלף מחדרי המוח 

CRANIAL VENTRICULAR SHUNT INSERTION AND/OR REVISION 
 

מטרת . והצטברותם גורמת להרחבת חדרי המוח ועליה בלחץ התוך גולגלתי, הוא מצב בו קיימת חסימה במסלול זרימת המים במוח (ראש מים)הידרוצפלוס 
הדלף מורכב . או החלל שבין קרומי הריאות או חלל הלב, כמו הבטן, הניתוח להכנסת דלף היא להוריד את הלחץ על ידי ניקוז המים מן המוח אל חלל בגוף

ומאפשר זרימה חד , השסתום נפתח בלחץ מסוים. המוכנס דרך חור קטן בגולגולת ומתחבר אל שסתום הנמצא מתחת לעור הקרקפת, מצינור אחד במוח
ללב מוכנס הצינור תוך שיקוף רנטגן והזרקת . או חלל הלב, בית החזה, והמועבר מתחת לעור אל תוך חלל הבטן, היוצא ממנו, לצינור נוסף, כיוונית של המים

במקרים . ניתן להוציא את הדלף לאחר זמן, במיעוט המקרים. בשל גדילתם, להארכת הצינור בגוף, ילדים צפויים לעבור לאחר שנים ניתוח נוסף. חומר ניגוד
בו מתקנים את הליקוי בצינורות או , יש צורך בניתוח רביזיה, או שהניקוז רב או מועט מידי, או שנוצר נתק בין חלקי המערכת, בהם צינורות הדלף נסתמים

אם מערכת הדלף . נוסף, במקרים מסויימים לא ניתן להוציא דלף ישן שאינו מתפקד ואז מוכנס דלף חדש. בשסתום או מחליפים אותם חלקם או כולם
. כל ניתוח כזה מתבצע בהרדמה כללית. יש צורך להוציאה ולהחליפה באחרת, מזדהמת 

 
________________________ _______________________________________________________:  ם המנותחש

 .ז.                                    ת שם האב שם פרטי ם משפחהש

_____________________ _______________________ר   "ת בזאת שקיבלתי הסבר מפורט בעל פה מד/ה ומאשר/ני מצהירא
 ם משפחה                                   שם פרטיש                  

"(.  עיקרי הניתוחה: "הלןל) *רביזיה של הדלף*  ללב/ לחלל בית החזה / הכנסת דלף מחדרי המוח לחלל הבטןיתוח  נביצוע בצורך הלע

לרבות כאב ואי נוחות באזור , ועל תופעות הלוואי הצפויות, כי ניתן לי הסבר על התוצאות המקוות של הניתוח העיקרי זאתת ב/מאשרה ו/צהיר מניא
כמו , לי הסיבוכים העיקריים האפשרייםכמו כן הוסברו . שיחלפו בהדרגה, כאב בחזה או בבטן, הקאות, בחילה, החתכים ולאורך מסלול העברת הצינור

הפרעה זמנית , חסימת הדלף, דלקת קרום המוח, או מערכת הדלף/ זיהום פצעי הניתוח ו, או בגוף/ במוח ו, דימום מפצעי הניתוח או לאורך מסלול הצינורות
ניתוק של חלקי , או שסתום המערכת/ או הצטברות סביב צינור ו/ דליפה של נוזל המוח ו, מיקום לקוי של אחד מצינורות המערכת, בפעולת המעיים

הובהרה לי האפשרות של צורך בניתוח נוסף . ניקוב איבר בחלל הבטן, הצטברות אויר בקרום הריאה, חולף או קבוע, נזק נוירולוגי קל או חמור, המערכת
. הוסבר לי שבמקרים נדירים ביותר עלול הניתוח להסתיים במוות. לתיקון סיבוכים אלה

 .עיקרי הניתוח הביצוע לסכמתי הת אזאתת ב/ותן נניא
 ת אהרחיב לורך ציש שתבררי, או מיד לאחריו עיקרי הניתוח ההלך מתוך שפשרות אקיימתה ש/בין מאני וי לוסבר הי כזאתת ב/מאשרה ו/צהיר מני אן כמוכ
 עת כצפותם ליתן נלא שוספות נירורגיות כעולות פרבותל, ופני גזק נמניעת לו איים חצלת הצורך לוספים נו אחרים אליכים הנקוט לו אשנותול, יקפוה
 ירורגיות כעולות פרבות לוספים נו אחרים אליכים היצוע בוא, ינויש, רחבה האותה לםה ג/סכים מניא, פיכךל. י לובהרה השמעותם מךא, מלואם בו אודאותב
 . עיקרי הניתוח המהלך ברושים דו איוניים חהיו ימוסד הופאי רלדעתש
 .מרדים הדי יל עי לינתן יהרדמה הל עהסבר וללית כהרדמה בערך נעיקרי ההניתוח שי לובהרה

, וקריופרציפיטט ניתנים לחולה הזקוק לכך בעירוי לווריד, תרכיז טסיות דם , פלזמה טרייה, עירוי דם או חלק ממרכיביו כמו תרכיז תאים אדומיםידוע לי כי 
שיפור  הסיכוי , מתן הדם או מרכיביו נועד  להצלת החיים. עקב מחלה או איבוד דם או חסר דם או אחד ממרכיביו, בעת ניתוח או טיפול  רפואי אחר

נבדקת התאמת מנות , כמו כן. או מרכיביו המיועדים לעירוי נאספים ונבדקים בקפדנות בהתאם לנהלי משרד הבריאות/הדם ו. להחלמה וריפוי של המטופל
. הדם ומרכיביו לחולה המקבל

עלולה להתרחש תגובה אלרגית המתבטאת , או מרכיביו לגוף החולה וכתוצאה מכך/קיים סיכון קטן ביותר  שלא תהיה התאמה מלאה בין הדם ו, עם זאת
אשר במקרים  (הרס כדוריות אדומות)עלולה להתרחש תגובה המוליטית , לעיתים נדירות. בתגובות אלו ניתן לטפל בהצלחה. פריחה או צמרמורת, בחום

.קיצוניים עלולה לפגוע בתפקוד הכלייתי ועלולה גם להיות קטלנית  
למרות העובדה שהכנת  מנות הדם ומרכיביו ובדיקתן בבנק הדם מתבצעות בשיטות העדכניות ביותר לאיתור זיהום אפשרי קיים סיכוי קטן לחדירת , כמו כן

נגיף הכשל )ובאיידס  -  (ויראלית)הסיכון להדבק בצהבת נגיפית . זיהום זה יכול אף שלא להתגלות  במהלך תקופה של חודשים עד שנים. זיהום לגוף החולה
.קיימים אך נדירים ביותר - (החיסוני  

. עולה בהרבה על הסיכון שבקבלתם, קבלת דם ומרכיביו בזמן ניתוח או טיפול רפואי- הסיכון למצבו הבריאותי של המטופל הכרוך באי, למרות זאת
. סיבוכים רפואיים ובמקרים מסוימים אף מוות, כשלון הטיפול הרפואי, קבלת דם ומרכיביו כוללים הארכת משך האשפוז-הסיכונים באי 

 .ה לקבל עירוי דם ככל שמצבי הרפואי יצדיק זאת/לאור האמור לעיל אני מסכים
 ובטח הא לכיו, מוסד הל שלהוראות ונהלים להתאםב, ליו עוטל יהדבר שי מידי בעשו יאחרים ההליכים הכל ועיקרי ההניתוח שכךה ל/מסכיםת ו/ודע יניא
. חוק לכפוף המוסד במקובלת האחריות ביעשו שבלבד ו,סוים מדם אידיב, לקם חו אולם כיעשו שיל

______________________________________________________ __________________________________
 המנותח תימת                                       חעהש                                                                  אריך ת

_________________________________________ _______________________________________________
 תימת האפוטרופוס וקירבהחקטין או חולה נפש שם , סול דין  פבמקרה של                                               חתימת  האפוטרופוס 

ה על הסכמה בפני  /היא חתם/את כל האמור לעיל בפירוט הנדרש וכי הוא* לאפוטרופוס /ת כי הסברתי בעל פה למנותח/ני מאשרא
 .ה את הסברי במלואם/לאחר ששוכנעתי כי הבין

________________________________________________________________________________________ 
רשיון '      מס ה                                       /ה                                                           חתימת הרופא/ם הרופא      ש

 י את המיותר/מחק*


