
           
  הנהלת בית החולים

 
 טופס הסכמה לניתוח

 

 

 

לרבות על התוצאות  בביצוע ניתוח ךעל הצור__________________  לאחר שקיבלתי הסבר מפורט בע"פ מד״ר
המקוות, על הסיכונים הסבירים ועל דרכי הטיפול החלופיות האפשריות בנסיבות המקרה, לרבות הסיכויים 

בנן, אני נותן/ת בזה את הסכמתי ם והטיפולים הכרוכיוהסיכונים הכוונים בכל אחד מהליכים אלה, והבדיקות 
 ךהניתוח העיקרי(. הוסבר לי ואני מבין/ה כ׳ קיימת אפשרות שתו -)להלן  לביצוע הניתוח כאמור לעיל בבית החולים

יתברר שיש צורך להרחיב את היקפו, לשנותו או לנקוט בהליכים אחרים או נוספים, לרבות  רימהלך הניתוח העיק
משמעותם הובהרה ל׳, לפיכן אני  ךפות שלא ניתן לצפותם כעת בוודאות או במלואם אסכירורגיות נופעולות 

-ים/ה גם לאותם הרחבה, שינוי, או ביצוע הליכים אחרים או נוספים, לרבות ניתוחים שלדעת רופאי ביתסכמ
יצוע הרדמה, בין כללית ובין מו כן, לבכהחולים יהיו חיוניים או דרושים במהלך הניתוח העיקרי. הסכמתי ניתנת, 

)נא לציין פרטים ואם  \ המטפלים,למעט  בהתאם לשיקול דעתם של הרופאים ךמקומית, אם ובמידה שיהיה צורן בכ
 נא לציין ״אין״(-אין

ציפיטט ריופרעירוי דם או חלק ממרכיביו כמו תרכיז תאים אדומים, פלזמה טרייה, תרכיז טסיות דם , וק כיידוע לי 
דם או  ר, עקב מחלה או איבוד דם או חסרחולה הזקוק לכן בעירוי לווריד, בעת ניתוח או טיפול רפואי אחניתנים ל
יביו. מתן הדם או מרכיביו נועד להצלת החיים, שיפור הסיכוי להחלמה וריפוי של המטופל. הדם ו/או רכאחד ממ

הבריאות. כמו כן, נבדקת התאמת מנות משרד י מרכיביו המיועדים לעירוי נאספים ונבדקים בקפדנות בהתאם לנהל
 הדם ומרכיביו לחולה המקבל.

, כךם סינון קטן ביותר שלא תהיה התאמה מלאה בין הדם ו/או מרכיביו לגוף החולה וכתוצאה מייעם זאת, ק
עלולה להתרחש תגובה אלרגית המתבטאת בחום, פריחה או צמרמורת. בתגובות אלו ניתן לטפל בהצלחה. לעיתים 

כדוריות אדומות( אשר במקרים קיצוניים עלולה לפגוע בתפקוד  ס)הר עלולה להתרחש תגובה המוליטית נדירות,
 ועלולה גם להיות קטלנית. יתייהכל

 רכמו כן, למרות העובדה שהכנת מנות הדם ומרכיביו ובדיקתן בבנק הדם מתבצעות בשיטות העדכניות ביות
הום לגוף החולה. זיהום זה יכול אף שלא להתגלות במהלך תקופה ם סיכוי קטן לחדירת זייילאיתור זיהום אפשרי ק

קיימים אך נדירים  -)נגיף הכשל החיסוני(  סדייובא -של חודשים עד שנים. הסיכון להדבק בצהבת נגיפית)ויראלית( 
 ביותר.

קבלת דם ומרכיביו בזמן ניתוח או טיפול רפואי,  -ון למצבו הבריאותי של המטופל הכרוך באיכלמרות זאת, הסי
קבלת דם ומרכיביו כוללים הארכת משן האשפוז, כשלון -עולה בהרבה על הסיכון שבקבלתם. הסיכונים באי 

הניתוח וכל ההליכים כים/ה לכך שסהטיפול הרפואי, סיבוכים רפואיים ובמקרים מסוימים אף מוות. אני יודע/ת ומ
שיעשו, כולם  יהחולים, וכי לא הובטח ל-שהדבר יוטל עליו, בהתאם לנוהלים ולהוראות בית יעשו בידי מייהאחרים 

המקובלת בבית החולים בכפוף לחוק, וכי האחראי לניתוח  ים, ובלבד שיעשו באחריותסואו חלקם, בידי אדם מ
 יהיה ד"ר________________________________

 תמצית ההסבר שניתן למטופל:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
הערות:_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________                                                              

                                     _____________ההסכמה_________________________ שיחת מקום הסכמה הערת

 ___________________________                                                    _____________________________:  בשיחה נוכחים

 עם פרטי המטופל המדבק



           
                                                                                                                                                                                      הנהלת בית החולים

 _______________________המטופל שעה ____________  חתימת     ____________תאריך   

______________     __________________      ________________________ 

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

  

 הוא וכי הדרוש בפירוט לעיל האמור כל את המטופל של לאפוטרופסו/ למטופל  פה בעל הסברתי כי מאשר אני

 .במלואם הסברי את הבין כי ששוכנעתי לאחר ,בפני על הסכמה חתם

______________________                          ____________________ 

 שם הרופא וחתימה                                         מס' רשיון

 


