
 

 

 החברה לניהול סיכונים ברפואה

 
 

 ההסתדרות הרפואית בישראל
   האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית

 

 OTOPLASTY    ניתוח קוסמטי של האוזניים: ופס הסכמהט
 

 .או לצורך תיקון קוסמטי אחר, ניתוח נועד לתיקון קוסמטי של מנח אפרכסות האוזנייםה
 .או בהרדמה כללית, ניתוח מבוצע בהרדמה מקומית בתוספת חומרי הרגעהה
 

_________________ _______________________________________________________________:ם החולהש
 .ז.            ת       שם האב                    שם פרטי                      שם משפחה                                       

 
_____________________ _______________________ר  "ת בזאת כי קיבלתי הסבר מפורט בעל פה מד/ה ומאשר/ני מצהירא

                     שם פרטי שם משפחה                                                                                                                           

 .("הניתוח העיקרי: "לןהל )______________________פרט מהות הניתוח *. שתי האוזניים/אוזן שמאל/אוזן ימיןבל ניתוח קוסמטי ע
 

 . או חזרת האוזן למצבה הקודם/וסברו לי התוצאות המקוות ומגבלות יכולת התיקון בניתוח לרבות האפשרות של אסימטריה וה
י להוסבר . אי נוחות ושינויי תחושה בעור האפרכסת, ת בזאת כי הוסברו לי תופעות הלוואי של הניתוח העיקרי לרבות כאב/ה ומאשר/ני מצהירא

במקרים . שחתכי הניתוח מתבצעים בחלק הקדמי או האחורי של עור האפרכסת ובסחוסי האפרכסת עצמם ובכל מקרה תוותרנה צלקות בחתכי הניתוח
הוסבר לי שצורת הצלקות תלויה בסוג העור שלי ובתכונות הריפוי שלו . תתכן היווצרות קפל עור בקדמת האפרכסת, בהם יורחק סחוס מהאפרכסת

 . מקרים בהם תתפתחנה צלקות קלואידיותיםוקיימ
וחוסר תחושה בעור , פעירה של שולי החתכים; או סחוס/זיהום עד כדי אובדן עור ו: הוסברו לי הסיכונים והסיבוכים האפשריים לרבות, מו כןכ

 . האפרכסות
 .ת בזאת את הסכמתי לביצוע הניתוח העיקרי/ני נותןא
, לשנותו או לנקוט בהליכים אחרים או נוספים, ות שבמהלך הניתוח העיקרי יתברר שיש צורך להרחיב את היקפורכי קיימת אפש, ה/וסבר לי ואני מביןה

, ה גם לאותה הרחבה/אני מסכים, לפיכך. אך משמעותם הובהרה לי, שלא ניתן לצפותם כעת בודאות או במלואם, לרבות פעולות כירורגיות נוספות
.שלדעת רופאי המוסד יהיו חיוניים או דרושים במהלך הניתוח העיקרי, לרבות ניתוחים, ספיםנושינוי או ביצוע הליכים אחרים או   

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

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

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 אדומות)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  
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 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
סכמתי ניתנת בזאת גם לביצוע הרדמה מקומית עם או בלי הזרקה תוך ורידית של חומרי הרגעה לאחר שהוסברו לי הסיכונים והסיבוכים של הרדמה ה

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

 .יינתן לי הסבר על ההרדמה על ידי מרדים
וכי לא הובטח  , בהתאם לנהלים ולהוראות המוסד, וכל ההליכים האחרים יעשו בידי מי שהדבר יוטל עליו, ה לכך שהניתוח/כיםסת ומ/ני יודעא

בידי אדם מסוים ובלבד שיעשו באחריות המקובלת במוסד בכפוף לחוק וכי האחראי על הניתוח  , לי שיעשו כולם או חלקם
 .______________________________**יהיה  

  ה /                   שם הרופא                  
______________________________________________________________ __________________________

 חתימת החולה                                                            עה  שך                                                                      יאר                 ת
____________________       _________ ________________________________________________________

( פש נולה חו אטיןק, ין דסול פל שמקרהב) אפוטרופוס התימתח                   (                             ירבהק) אפוטרופוס הםש
 

לאחר , ה על ההסכמה בפני/היא חתם/את כל האמור לעיל בפירוט הדרוש וכי הוא* לאפוטרופוס של החולה/הת כי הסברתי בעל פה לחול/ני מאשרא
 .ה את הסברי במלואם/ששוכנעתי כי הבין

 
_________________________________________________________ _______________________________

 רשיון'  מס           ה                               /רופאהחתימת            ה                        /שם הרופא            
 

 י בעיגול את האפשרות הרלוונטית/י את המיותר והקף/מחק* 
 ת/י במקרה של חולה פרטי/מלא**


