
 Kidney Transplantation  כליהטופס הסכמה להשתלת 

 

 ________שם החולה: __________________________________________________________

 שם משפחה                        שם  פרטי                  שם האב                          ת.ז.                                        

 

 אני מצהיר/ה  ומאשר/ת בזאת שקיבלתי הסבר מפורט בעל פה מדר': _______________________

 שם משפחה            שם פרטי                                                                                                                            

 על ניתוח להשתלת כליה מתורם חי*/תורם  נפטר  במוות מוחי* )להלן: " הניתוח העיקרי"(.

הכליה המושתלת נלקחת  להשתלת כליה פוטנציאל לשפר את תוחלת החיים ואיכות החיים של חולי אי ספיקת כליות סופנית. 

 התאמה בין הכליה הנתרמת לבין מקבל התרומה. מתורם לאחר פטירתו )כולל מוות מוחי( או מתורם חי, לאחר שנבדקה 

ובתחלואה עד כדי תמותה בעיקר במהלך הניתוח  וקות בתמותהניתוח מורכב הכרוך לעתים רחהוא   כליהניתוח השתלת 

הובהר לי כי הצלחת ההשתלה אינה ניתנת לצפייה מראש. הוסבר לי כי לרוב הכליה המושתלת . לאחריוחדשים ה בשלושת

יה. כלשל האו מאוחר אי תפקוד מידי מתחילה לתפקד מיד לאחר הניתוח ועד מספר שבועות לאחר ההשתלה, אך לעתים נצפה 

 .השתלה חוזרת דחופהדיאליזה ו/או  טפול ב חייבתמבמקרים אלו 

לא ניתן לצפות את אורך כרונית ולכן , מושפעים גם מתהליכי דחיה חדה או הותפקוד תהמושתל ליההוסבר לי שאורך חיי הכ

 הוסברו לי תופעות הלוואי של הניתוח העיקרי, לרבות: כאב ואי נוחות. ליה.הכשתל חיי 

  :, לרבותהסיבוכים האפשריים הוסברו לי

 ניתוח נוסף עיתיםומחייב ל, דמם לאחר ניתוח.  

 ניתוח נוסף ולעתים השתלה חוזרת. ומחייב ,כליהאו וריד ה ליהחסימת עורק הכ 

  המחייב ניתוח חוזר השופכןדלף מחיבור. 

  ודורשת ביצוע פעולה מספר שבועות עד חדשים לאחר ההשתלה על פי רוב מופיעה ש השופכןהיצרות בחיבור צינור

 .  חוזר פולשנית או ניתוח

 : ליה הנתרמתכסיבוכים הקשורים ב

 כליהאי תפקוד ראשוני או איחור בתפקוד ה, תהמושתל ליההפרעה בתפקוד הכ. 

 זיהומיםביצוע בדיקות מקדימות לזיהוי למרות , כליה המושתלתלעיתים נדירות ניתן להדבק בזיהום מה. 

 טרם ההשתלה. םשלא ניתן לאתר ,יםסרטני  תאיםב הנגועליה המושתלת , הכ ביותר לעיתים נדירות  

אי ספיקת זיהום בפצע הניתוח, היפרדות פצע הניתוח,  ,זיהום מסכן חיים בחלל הבטןדלקת ריאות, כלליים לרבות: סיבוכים 

נדירות יגרמו למוות )כגון תסחיף לעתים ניתוח חוזר ולעתים  יחייבוסיבוכים אלה  .ביצוע דיאליזהלעיתים צריך שתכליות 

  ריאתי(.

 

פרמטרים על פי  תנקבע אשרים באיכותה של הכליה המושתלת, לויתוסיכוי הצלחת ההשתלה תפקודה של הכליה המושתלת 

. ההחלטה 39%ל  00%נעים, בהתאם לאיכות הכליה המושתלת, בין של ההשתלה  . סיכויי ההצלחה שונים של האדם התורם

 .כליה המושתלתואיכות ההמושתל נעשית בהתאם למצבו הכללי של המטופל בכליות מרמות איכות שונות, על ביצוע ההשתלה 

 פירוט לגבי הכליה המושתלת וסיכויי ההצלחה:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי הוסבר לי ואני מבין/ה שקיימת  אני נותן/ת בזאת את הסכמתי לביצוע הטיפול העיקרי.

אפשרות שתוך מהלך הטיפול העיקרי או מיד לאחריו יתברר שיש צורך להרחיב את היקפו, לשנותו או לנקוט בהליכים אחרים 

דאות או במלואם, אך או נוספים לצורך הצלת חיים או למניעת נזק גופני לרבות פעולות כירורגיות, שלא ניתן לצפותם כעת בוו

משמעותם הובהרה לי. לפיכך אני מסכים/ה גם לאותה הרחבה, שינוי או ביצוע הליכים אחרים או נוספים לרבות פעולות 

 כירורגיות שלדעת רופאי בית החולים יהיו חיוניים או דרושים במהלך הטיפול העיקרי או מיד לאחריו.

 על ידי מרדים.יינתן לי הסבר על ההרדמה וכללית הוסבר לי שהניתוח מתבצע בהרדמה 



אני יודע/ת ומסכים/ה לכך שהטיפול העיקרי וכל ההליכים האחרים יעשו בידי מי שהדבר יוטל עליו בהתאם לנהלים 

ולהוראות של המוסד, וכי לא הובטח לי שיעשו, כולם או חלקם, בידי אדם מסוים ובלבד שיעשו באחריות המקובלת במוסד 

 בכפוף לחוק.

 

_______________________________________________________________________ 

 חתימת החולה                          תאריך                                                          שעה       

____________________________________________________________________ 

 חתימת האפוטרופוס )במקרה של פסול דין, קטין או חולה נפש(                            ם האפוטרופוס )קירבה(ש

את כל האמור לעיל בפירוט הדרוש וכי הוא/היא חתם/ה על  *אני מאשר/ת כי הסברתי בעל פה לחולה/אפוטרופוס של החולה

 ואם.הסכמה בפני לאחר ששוכנעתי כי הבין/ה את הסברי במל

____________________________________________________________________ 

 שיוןימס' ר   חתימת הרופא/ה  שם הרופא/ה  

 מחק/י את המיותר* 

 תמצית ההסבר שניתן למטופל:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

הערות:___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________      

         הערת הסכמה מקום שיחת ההסכמה______________________________________                            

 נוכחים בשיחה:  ________________________________________________________                                                    

 

____________________        _____________                ____________ 

 חתימת המטופל                            תאריך                                           שעה 

 ______________              __________________ 

 )במקרה של פסול דין, קטין או חולה נפש)    חתימת האפוטרופוס              שם האפוטרופוס

 

דרוש וכי הוא חתם על אני מאשר כי הסברתי בעל פה למטופל  /לאפוטרופסו של המטופל את כל האמור לעיל בפירוט ה

 הסכמה בפני, לאחר ששוכנעתי כי הבין את הסברי במלואם.

____________________                          ______________________ 

 מס' רשיון                                 שם הרופא וחתימה            

 

 


