
      
  

 سوروكا الجامعي الطبي المركز
 المستشفى ادارة

  كاللٌت
 

 טופס הסכמה לקבלת עירוי דם או מרכיביו
 

 مركباتهاحد  او نقل الدم تلقي: موافقة نموذج
 

 اللللد  بروتٌنلللات البلللومٌ   الدموٌللل   الصلللفا   تركٌللل  طا جللل   بال ملللا الحملللرا   الخالٌلللا تركٌللل  مثللل  مركباتللل  مللل  جللل   او اللللد  نقللل 
 فلللً آخلللر طبلللً علللال  او جراحٌللل  عملٌللل  خلللال  الورٌلللد  عبلللر نقللل  اللللد ل المحتلللا  للملللرٌ  تعطلللى التلللً والرسلللاب  البردٌللل  ٌللل المناع
 .مركبات  احد او الد  فً نقص وجود اعقاب
 النقللل  عملٌللل  مال مللل  فحلللص كللل ل  وٌلللت .الصلللح  و ارة إلجلللرا ات وفقلللا   بدقللل  وفحصلللها جمعهلللا ٌلللت  للنقللل  المعلللدة مركباتللل  و/او اللللد 
 .المتلقً المرٌ  لجس 
 متمثللل  فعلل  ردة تحللد  قللد للل ل  ونتٌجلل   المللرٌ  وجسلل  مركباتلل  و/او الللد  بللٌ  المال ملل  لعللد  جللدا   صللرٌرة مخللاطرة ٌوجللد  للل  ملل 

 انحالللللً فعللل  رد ٌحلللد  نلللادرة حلللاالت وفلللً. بسلللهول  عالجهلللا ممكللل  االملللور وهللل   دورا   او التهابلللات او الحلللرارة  درجللل  بارتفلللا 
 . قات  ٌكو  وال ي قد الد   انحال ٌسبب
 قللا   انلل  اال الفاٌروسللات القا ملل  علللى للعثللور تحللدٌثا   االكثللر بللالطر  ٌللت  وفحصلل  فللً بنلل  الللد  الللد  اعللداد ا  حقٌقلل  ملل  الللر   وعلللى

 شللهرأ خللال  كتلللو  تشخٌصلل  بللدو  االنسللا  جسلل  الللى ٌتسللل  قللد واللل ي فللاٌرو  علللى مركباتلل  او الللد  ٌحتللوي ا  صللرٌرة احتمالٌلل 
 قا مللل  احتملللاالت هلللً-المناعللل  نقلللص بفلللاٌرو  االصلللاب  وخطلللر الطرٌقللل  بهللل   الفٌروسلللً الكبلللد بالتهلللاب االصلللاب  خطلللر وا . سلللنٌ  او

 . الحدو  نادرة لكنها
 و/او اللللد  تلقلللً خطلللر عللل  ٌ ٌلللد الطبلللً العلللال  او الجراحٌللل  العملٌللل  اجلللرا  عنلللد مركباتللل  و/او اللللد  تلقلللً علللد  خطلللر ا   لللل   ومللل 

 .   مركبات
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 تاريخ الىالدة اسم االب االسم الشخصي اسم العائلة 
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 الهاتف العنىان ق  الهوٌ ر 

 

  :من مفصل بشكل شفهي شرح تلقيت قد انني بذلك واقر أصرح انني
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 التاريخ االسم الشخصي اسم العائلة 

 
 --------------------- --------------------- 

 ترخيص مزاولة المهنة التىقيع 

 
 البدٌللل  العللال  طللر  وعلل  المتوقعلل  المخللاطر المتوقعلل  وعلل  النتللا   علل   للل  فللً بمللا مركباتلل  أحللدو/او  الللد  نقلل  الللى الحاجلل  علل 

 . االجرا ات م  واحد على المترتب  واالحتماالت المخاطر  ل  فً بما الحال   ظروف فً الممكن 
 كمللا. االعللرا  هلل   هللً ومللا الللد  نقلل  خللال  كانللت ظهللور اعللرا  اسللتثنا ٌ  اي علل  الطبللً الطللاق  بللال ا الللى الحاجلل  لللً وشللرحت
 .مركبات  أحدو/او  الد  نق  ع  بأس ل  التقد  امكانٌ  لً اعطٌت
 مركباتلللل  أحللللدو/او  اللللد  نقلللل  اعطلللا  علللللى اوافللل  اننللللً :الطلللوار  وغرفللللة المستشلللف  فللللي الرقلللود خلللل ل مركباتللله و/او الللللدم نقلللل

 أكثلللر او واحلللدة د  وحلللدة ٌتلقلللى ابنتلللً/اللللد  فلللً القسللل   فلللا  وللللدي اعطلللا  بروتوكلللوالت وحسلللب المقبولللل  المعلللاٌٌر حسلللب ابنتلللً/البنلللً
 نهاٌللل  حتلللى مركباتللل  أحلللدو/او  اللللد  نقللل  تلقلللً عللللى كموافقللل  تعتبلللر هللل   ملللوافقتً وا . اللللوالدة فتلللرة فلللً الضلللرورٌ  للمؤشلللرات وفقلللا  

 ٌللد علللى سللٌت  مركباتلل  أحللد و/او الللد  نقلل  اعطللا  ا  واوافلل  اعللل  فللنننً  للل   هللا/ عالجلل  تطلللب حاللل  فللًو   الحالٌلل فتللرة التمللرٌ 
 .للقانو  وفقا   او بالمستشفى الخاص  والتعلٌمات لإلجرا ات وفقا   ب ل  القٌا  واجب علٌ  ٌلقى مم  اي
 نقلل  تلقللً علللى كموافقلل  تعتبللر هلل   مللوافقتً وا  مركباتلل  او/و الللد  نقلل  تلقللً علللى اوافلل  اننللً :العيللاد  فللي مركباتلله او/ و الللدم نقللل
 ا  واوافللل  اعلللل  اننلللً  لللل   عالجلللً تطللللب حالللل  فلللً الحلللالً  التوقٌللل  تلللارٌ  مللل ........... فتلللرة  خلللال  اضلللافٌ  مركبلللات او/و اللللد 
بللو ارة  الخاصلل  والتعلٌمللات اتلإلجللرا  وفقللا   بلل ل  القٌللا  واجللب علٌلل  ٌلقللى مملل  اي ٌللد علللى سللٌت  مركباتلل احللد  و/او الللد  نقلل  تلقللً

 .للقانو  وفقا  و الصح 
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 (نفسي مريض او قاصر غير مؤهل قانونيا أو المريض كون حالة في) االمر ولي وتوقيع االمر ولي اسم
 امــــامي الموافقــــة عمــــ  وقــــع وانــــ  المطمــــو  وبالتفصــــيل شــــف يا   اعــــال  ورد مــــا كــــل الوصــــي او االمــــر ولــــي/لممــــريض شــــرحت اننــــي اقــــر اننــــي
 .كامال   الشرح ف م ان  اقتنعت ان بعد
 

 :....................رقم ترخيص مزاولة المهنة:.................... وختم  الدكتور توقيع
 

 

 

 

  


