
 

 

 החברה לניהול סיכונים ברפואה

 
 

 ההסתדרות הרפואית בישראל
   האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית

 

 BLEPHAROPLASTYח עפעפיים ונית: ופס הסכמהט
ניתן לבצע את הניתוח כחלק . הניתוח אינו מסלק קמטים בצידי העיניים. טרת הניתוח להסיר עודפים של רקמת עור ורקמת שומן בעפעפייםמ

 . מניתוחים למתיחת פנים
 .ניתוח מבוצע בדרך כלל בהרדמה מקומית בתוספת חומרי הרגעהה
 

 ________________________________________________________________________________: ם החולהש
 .ז.                                          ת                                        שם האבם פרטי                                    שם משפחהש                            

 
_________    ____________________  ______________ר "ת בזאת כי קיבלתי הסבר מפורט בעל פה מד/ה ומאשר/ני מצהירא

 ם פרטי   ש                       שם משפחה                                                                                                                                         

  .("הניתוח העיקרי: "להלן )*.שתי העיניים/שמאל/בעין ימין; *שני העפעפיים/תחתון/עפעף העליוןבל ניתוח ע

. פי מעלהלו כא, מתוח את העפעף לצדלאצלי  *לא נדרש/דרשנוסבר לי כי ה

יובש בלחמית או ; נפיחות בעפעפיים, נוחות-אי, כאב: ת בזאת כי הוסברו לי תופעות הלוואי לאחר הניתוח העיקרי לרבות/ה ומאשר/ני מצהירא
הצלקות תיראנה בברור משך מספר שבועות ולאחר מכן תטשטשנה . אודם בעיניים ותחושת גרד, שטפי דם תת עוריים מסביב לעיניים; דמעת

 .ה רבהדבמי
משיכה של , שינוי בצורת מפתח העין, צלקות בולטות, הופעת ציסטות באזור התפרים, זיהום: הוסברו לי הסיבוכים האפשריים לרבות, מו כןכ

אסימטריה  , נשירת ריסים זמנית או קבועה, כאב כרוני באזור המנותח, פגיעה בבלוטות הדמע שתגרום להתיבשות הלחמית או דמעת, העפעף
 .ובמקרים נדירים דימום שיצריך ניתוח דחוף,  צידי העיןיבין שנ

. ת בזאת את הסכמתי לביצוע הניתוח העיקרי/ני נותןא
וקריופרציפיטט ניתנים לחולה הזקוק לכך , תרכיז טסיות דם , פלזמה טרייה, ידוע לי כי עירוי דם או חלק ממרכיביו כמו תרכיז תאים אדומים

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

.נבדקת התאמת מנות הדם ומרכיביו לחולה המקבל, כמו כן. הבריאות  
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 , כמו כן

 (ויראלית)הסיכון להדבק בצהבת נגיפית . זיהום זה יכול אף שלא להתגלות  במהלך תקופה של חודשים עד שנים. קטן 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
 גרוםל, דירות נעיתיםל, עלולות שרגעה התרופות לפשריות אגובותתגות שונות לחומרי ההרדמה ורהרדמה מקומית לרבות תגובה אלרגית בד

.    נשימה הערכת מחולי וב לולי חצל אעיקר בלב הפעילות בלהפרעות ונשימה בהפרעותל
וכי  , נהלים ולהוראות של המוסדלה לכך שהניתוח העיקרי וכל ההליכים האחרים יעשו בידי  מי שהדבר יוטל עליו בהתאם /ת ומסכים/ני יודעא

בידי אדם מסוים ובלבד שיעשו באחריות המקובלת במוסד בכפוף לחוק וכי האחראי על הניתוח  , כולם או חלקם, לא הובטח לי שיעשו

**_____________________________________. יהיה 
    ה/      שם הרופא  
  

______________________________________________ __________________________________________
 תימת החולה                חעה                                         שתאריך 
  

___________________________ _____________________________________________________________
(    פש נולה חו אטיןק, ין דסול פל שמקרהב) אפוטרופוס התימת ח                                        (                      ירבהק)  אפוטרופוס הם        ש

 
ה על הסכמה בפני לאחר  /היא חתם/את כל האמור לעיל בפרוט הדרוש וכי הוא* לאפוטרופוס של החולה/ ת כי הסברתי לחולה /ני מאשרא

 .ה את הסברי במלואם/ששוכנעתי כי הבין

_______________________________________________________________ _________________________
 רשיון' מס    ה/           חתימת הרופא ה                      /שם הרופא 
 
 

 .י בעיגול את המתוכנן/י את המיותר והקף/חקמ*
 .ת/י במקרה של חולה פרטי/מלא** 


