
 

 

 החברה לניהול סיכונים ברפואה

 

 ההסתדרות הרפואית בישראל
לנוירוכירורגיה בישראלגוד האי  

  

 

הסינוס ו (היפופיזה)ניתוחים של יותרת המוח : ופס הסכמהט
 ספנואידלית-הספנואידלי בגישה טרנס

HYPOPHYSEAL AND SPHENOID SINUS SURGERY USING TRANS-SPHENOIDAL APPROACH 

כמו כן מתבצע הניתוח לצורך חסימת הסינוס הספנואידלי . מבלוטת יותרת המוח או בקרבתה, או גידול (יופסיהב)ניתוח מתבצע לצורך הוצאת דגימה ה
באמצעות הכנסת , הניתוח מתבצע דרך אחד הנחיריים או בחתך מתחת לשפה העליונה. במקרה של דליפת נוזל המוח בעקבות שברים או ניתוחים באזור זה

למלא את הסינוס ברקמת , במקרים מסויימים, יש צורך, כדי למנוע דליפת נוזל המוח מן האף לאחר הניתוח. פנואידליהסמכשיר לחלל האף ומשם לסינוס 
, נקז זמני לתעלת השדרה, מוכנס בזמן הניתוח או מיד לאחריו, לעיתים, בנוסף. יחד עם דבק ביולוגי, או שריר הנלקחים מדופן הבטן או מהירך/שומן ו

 .לניקוז נוזל המוח
 .ניתוח מתבצע בהרדמה כלליתה

________________________ _______________________________________________________:  ם החולהש
 .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). פנואידליתס-רנס טגישהב_________________________ _____________יתוח  נביצוע בצורך הלע

בשלב מאוחר , דרך הגולגולת, ר צורך בניתוח משלים נוסףרוכן שלעתים יכול להתעו, כי ניתן לי הסבר על התוצאות המקוות זאתת ב/מאשרה ו/צהיר מניא
 .יותר

 כרוכים ההסיבוכים וסיכוייםה, לוואי הופעות תל עכןו, מקרה הנסיבות באשריות החלופיות הטיפול הרכי דל עסבר הי ליתן ני כזאתת ב/מאשרה ו/צהיר מניא
. לה אטיפוליםב
 החניכיים מדימום ופיחותנ, באף ושפתיים בוחות נאי ואבכ: רבותל, עיקרי הניתוח הל שלוואי הותעופ תל עסבר הי ליתן ני כזאתת ב/מאשרה ו/צהיר מניא
. אף הרך דנשימה בולפת חפרעה הכןו, חדים אמים יוך תלל כדרך בחולפיםה, האףו
 ים מאוגר ההורמון בבועה קו אמנית זידה ירשל ברובה מהשתנה ותייהש, אש ראביכ, מוח הוזל נליפתד: עיקרי הניתוח הל שאפשריים הסיבוכים הי לוסברוה
. אף המחיצת בו אאף הצורת בבוע קו אמני זעיוותו, גולגולת החלל בויר אצטברותה, מוח הקרומי בו אניתוח הפצע ביהוםז, גוףב
. סרים חהורמונים לתחליף כתרופותב (בוע קו אמניז) יפול טוא, תיקונם לוספים ניתוחים נעתיד בדרוש ללולים עלה איבוכים סי כי לוסברה
 צמו עהמוח ומוח הרומי קל שמיוחד בשה קלקת דוא/ וחרת אוחית מגיעה פוא/ו, יוורוןע, וחי מוך תימוםד: רבות לאוד מנדירים הסיבוכים הי לוסברו הןכ
. מוות בהסתיים לעלוליםה
. עיקרי הניתוח הביצוע לסכמתי הת אזאתת ב/ותן נניא
, שנותול, יקפו הת אהרחיב לורך ציש שתברר יעיקרי הניתוח ההלך מתוך שפשרות אקיימתה ש/בין מאני וי לוסבר הי כזאתת ב/מאשרה ו/צהיר מני אן כמוכ
, מלואם בו אודאות בעת כצפותם ליתן נלא שוספות נירורגיות כעולות פרבותל, ופני גזק נמניעת לו איים חצלת הצורך לוספים נו אחרים אליכים הנקוט לוא
 ופאי רלדעת שירורגיות כעולות פרבות לוספים נו אחרים אליכים היצוע בוא, ינויש, רחבה האותה לםה ג/סכים מניא, פיכךל. י לובהרה השמעותם מךא
.עיקרי הניתוח המהלך ברושים דו איוניים חהיו ימוסדה  

, וקריופרציפיטט ניתנים לחולה הזקוק לכך בעירוי לווריד, תרכיז טסיות דם , פלזמה טרייה, ידוע לי כי עירוי דם או חלק ממרכיביו כמו תרכיז תאים אדומים
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
. מרדים הדי יל עי לינתן יהרדמה הל עהסבר וללית כהרדמה בערך נעיקרי ההניתוח שי לובהרה
 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 וסוים מדם אידיב, לקם חו אולם כיעשו שיל

______________________________________________________ __________________________________
 חולה התימת                                       חעהש                                                                  אריך ת

_________________________________________ _______________________________________________
 (קטין או חולה נפש, סול דין  פבמקרה של)תימת האפוטרופוס   ח(                                                ירבהק) שם האפוטרופוס 

ה על הסכמה בפני  /היא חתם/את כל האמור לעיל בפירוט הדרוש וכי הוא* לאפוטרופוס של החולה/חולהלת כי הסברתי בעל פה /ני מאשרא
 .לאחר ששוכנעתי כי הבינה את הסברי במלואם

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

 י את המיותר/מחק*


