
 

 

 

 

 החברה לניהול סיכונים ברפואה

 
 

 ההסתדרות הרפואית בישראל
   האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית

 

 דיים   שניתוח הרמת : ופס הסכמהט

 MASTOPEXY 
הניתוח מבוצע בהרדמה מקומית  . הניתוח יכול להתבצע בשילוב עם החדרת תותבים כדי להגדיל את נפח השדיים. ניתוח הינו קוסמטיה

 .או בהרדמה כללית, ספת חומרי הרגעהובת

__________ _____________________________________________________________________:  ם  החולהש
 .ז.שם האב                                ת           שם פרטי                                                  שם משפחה                                         

 
_____________________ _______________________________ר" הסבר מפורט מדיני מצהירה ומאשרת בזאת כי קיבלתא

 ם  פרטי   ש                                שם משפחה                                                                                     

ים  /החדרת תותב* ילב/םע ______________________אחר*  בבית השחי / סביב העטרה/ תך תת שדיחרך דרמת שדיים הלל ניתוח ע

 .("הניתוח העיקרי: "להלן )______________________בנפח ______________________ מסוג 

 . וסברו לי התוצאות המקוות ומגבלות יכולת התיקון בניתוחה
 .נוחות-ני מצהירה ומאשרת בזאת כי הוסברו לי תופעות הלוואי לאחר הניתוח העיקרי לרבות כאב ואיא
צורת הצלקות שתוותרנה תלויה בסוג העור שלי ותכונות הריפוי שלו ויש מקרים בהם . ים/רנה צלקות באזור החתךתוסבר לי שבכל מקרה תווה

. תתפתחנה צלקות קלואידיות 
 
 פעירה, שינויים בתחושת הפטמות והעור היכולים להיות זמניים או קבועים, זיהום, דמום: מו כן הוסברו לי הסיכונים והסיבוכים העיקריים לרבותכ

סיבוכים אלה עלולים להצריך טיפולים . או של רקמות עמוקות ואסימטריה של החזה/או פיטמה ו/או עטרה ו/נמק של עור ו, ים/של שולי החתך
 .וניתוחים נוספים

 
כו ניתוח יוכן פליטה או דחייה שיצר, לרבות דליפה או קרע במעטפת התותב, וסברו לי הסיכונים והסיבוכים האפשריים במקרה של השתלת תותבה

 .או עיוות בצורת השד/ו, וכתוצאה מכך אי נוחות וכאב, התקשות קופסית התותב והתכווצותו; להוצאתו
וכן הקשר עם תופעות ראומטיות ועצביות , הקשר בין השתלת תותב והתפתחות מחלה סרטנית, באופן חד משמעי, שעד היום לא הוכח, ובהר ליה

 .(ימוניותאאוטו)המלוות מחלות של מערכת החיסון 
 . הובהר לי שהתותב עלול להקשות על יכולת האבחון של גידולים בבדיקות שד, מו כןכ
 .  יהיה צורך במעקב תקופתי קבוע ולפחות אחת לשנה, וסבר לי שבמידה ויעשה שימוש בתותבה
 .ני נותנת בזאת את הסכמתי לביצוע הניתוח העיקריא
לשנותו או לנקוט בהליכים אחרים או , ך הניתוח העיקרי יתברר שיש צורך להרחיב את היקפולוסבר לי ואני מבינה כי קיימת אפשרות שבמהה

אני מסכימה גם לאותה , לפיכך. אך משמעותם הובהרה לי, שלא ניתן לצפותם כעת בודאות או במלואם, לרבות פעולות כירורגיות נוספות, נוספים
שלדעת רופאי המוסד יהיו חיוניים או דרושים במהלך הניתוח , ות פעולות כירורגיות נוספותרבל, שינוי או ביצוע הליכים אחרים או נוספים, הרחבה
.העיקרי  

 
וקריופרציפיטט ניתנים לחולה הזקוק לכך בעירוי , תרכיז טסיות דם , פלזמה טרייה, ידוע לי כי עירוי דם או חלק ממרכיביו כמו תרכיז תאים אדומים

, מתן הדם או מרכיביו נועד  להצלת החיים. עקב מחלה או איבוד דם או חסר דם או אחד ממרכיביו, בעת ניתוח או טיפול  רפואי אחר, לווריד
כמו . או מרכיביו המיועדים לעירוי נאספים ונבדקים בקפדנות בהתאם לנהלי משרד הבריאות/הדם ו. שיפור  הסיכוי להחלמה וריפוי של המטופל

.נבדקת התאמת מנות הדם ומרכיביו לחולה המקבל, כן  
עלולה להתרחש תגובה אלרגית , או מרכיביו לגוף החולה וכתוצאה מכך/קיים סיכון קטן ביותר  שלא תהיה התאמה מלאה בין הדם ו, עם זאת

הרס כדוריות )עלולה להתרחש תגובה המוליטית , לעיתים נדירות. בתגובות אלו ניתן לטפל בהצלחה. פריחה או צמרמורת, המתבטאת בחום
.אשר במקרים קיצוניים עלולה לפגוע בתפקוד הכלייתי ועלולה גם להיות קטלנית (אדומות  
למרות העובדה שהכנת  מנות הדם ומרכיביו ובדיקתן בבנק הדם מתבצעות בשיטות העדכניות ביותר לאיתור זיהום אפשרי קיים סיכוי קטן , כמו כן

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

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

. מוות
 

. ה לקבל עירוי דם ככל שמצבי הרפואי יצדיק זאת/לאור האמור לעיל אני מסכים
סכמתי ניתנת בזאת גם לביצוע הרדמה מקומית עם או בלי הזרקה תוך ורידית של חומרי הרגעה לאחר שהוסברו לי הסיכונים והסיבוכים של ה

לעיתים , שעלול לגרום, והסיבוכים האפשריים של שימוש בתרופות הרגעה, לחומרי ההרדמה הרדמה מקומית לרבות תגובה אלרגית בדרגות שונות
אם יוחלט על ביצוע הניתוח . בעיקר אצל חולי לב וחולים עם הפרעה במערכת הנשימה, להפרעות בנשימה ולהפרעות בפעילות הלב, נדירות

 .יינתן לי הסבר על ההרדמה על ידי מרדים, בהרדמה כללית
 
 
 
 



 

 

 

 

 החברה לניהול סיכונים ברפואה

 
 

 ההסתדרות הרפואית בישראל
   האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית

 

וכי לא  , בהתאם לנהלים ולהוראות המוסד, יעשו בידי מי שהדבר יוטל עליו, עת ומסכימה לכך שהניתוח העיקרי  וכל ההליכים האחריםדני יוא
וכי האחראי לניתוח  , בידי אדם מסוים ובלבד שיעשו באחריות המקובלת במוסד בכפוף לחוק, כולם או חלקם, הובטח לי שיעשו

                                                                                                                          .______________________________**  יהיה
 ה /שם הרופא                                      

___________________________________________________ _____________________________________
        תאריך                                                שעה                                                                         חתימת החולה          

ה /לאחר ששוכנעתי כי הבין, ה על ההסכמה בפני/היא חתם/וש וכי הוארת כי הסברתי בעל פה לחולה את כל האמור לעיל בפירוט הד/ני מאשרא
 .את הסברי במלואם

___________________________________________________________________ _____________________
רשיון ' ה                                                         מס/ה                                                     חתימת הרופא/שם הרופא              

 י במקרה של חולה פרטית   /מלא**י בעיגול את המתוכנן /י את המיותר והקף/מחק*


