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___________________________________

ً
األوردة في
مفصًل من الد ُكتور كتروبنسكي حو َل اس ِتئصال
وأقر بهذا بأنَني قرأت ورقة الشرح حول اإلجراءات وتلقيتُ شر ًحا شفهيًا
أصرح
ُّ
ّ
ِ
طة ال ِعًلج بال ّ
الرجل اليمين /اليسار( ברגל ימין  /ברגל שמאל ) بوا ِس َ
طريقة ال َحراريَّة في الوريد(  ) EVLA / RF/ STEAMوتَوجيه
وردَة التي يتم ِعًل ُجها ِبوا ِس َ
ْطي ُموافَقَتِي
طة ُم َو ِلّد َم ْو َجة الراديُو أو الليزر وأنا أُع ِ
ّ
غوة باتجاه الد ُوبلكس َك ِعًلج ُمك َِمل للفُروع الكَبيرة ِمن األ َ ِ
الر َ
جراء ال َع َمليّة والتّصوير ِللس ِِجًلت ال ّ
ض َح ِلي الطبيب أ َ َّن ال ُم َحافَ َ
ظة َعلى ال ِعًلج ِمن ِخًلل( الجوارب ال َم ِرنَة وال َمشِي) ه َُو ِعًلج فَ ّعال
طبيّةَ .و ِ
ِإل َ
ضمن ِإدخَال قَس َ
عن طريق
ط َرة ُم َو ِلد الحرارة ِل َلوريد ال َمريض َ
ضل ِعًلج ُجز ِئي َبسيط .أَنَا أَف َهم أ َ َّن العمليّة تَت َ َ
ِل ُم ْش ِكلَ ِتي ول ِكن َبعدَ ال ُمنَاقَشَة أَنا أُفَ ِ
ِي َعن
الجهاز دَ ِ
صوتيِ .عندما يَتم َوضع األَنا ِبيب يَتِم ت َش ِغيل ِ
َوجيه ِجهاز ت َصوير فَوق َ
ت ِ
الوريد ال َمريضَ .ع َم ِليَّة تَس ِكير َ
اخل َ
الو ِريد ال َمريض ه َ
ض ِعي ِب ُكل ال ُّ
َ
راريّة.
طريِق َحم َم ْو ِ
ط ُرق ال َح ِ
عن َ
أنا أفهم َّ
طريق تَدَ ْفق ِل ْل َو َراء في َوريد الساق/ين .ال ِعًل َجات الغازيّة البَديلة التِي تَش َمل ِجرا َحة
سبَب العَ َم ِليّة ه َُو ت َص ِليح قُ ُ
صور َو ِريدي َ
أن َ
ض ِر َرة.
َوجيه دوفلكس( جهاز تصوير) ك ِعًلج واحد ِل ُكل األ ّ ْو ِردَة ال ُمتَ َ
صلّب ِمن خًلل ت ِ
ي َو َحقن مادة الت َّ َ
استِ َ
خراج الوريد الشمال ّ
راحي َي ْن َ
خاطر ال َع َم ِليّة ت َ ْش َمل تَلَ ُوث ،ن َِزيف ،نَدَبات ،استجابة
خاطر .قِسِم ِمن َم ِ
ط ِوي على قَدَر ُم َعيّن ِمن ال َم ِ
ْط َيت ُموافَقَتِي ِبتَفَ ُهم أَن أي َع َمل ِج ِ
أُع ِ
صب(تَ َن ُمل أو َ
الوريد أو ِمن ال َح ِقن.
ط ِعن) ،ت َ َخثّر األ َ ْو ِردَة العَ ِميقَة وال ّ
فَرط َحسا ِسيّة بِ َ
اإل َ
صابَة العَ َ
سبَب إِ َ
صابَة ال َح ِ
ص ْبغَة ِمن ِ
راريّة ( َحرق) على َ
َاطر األ َ ْكثَر ُ
سحب).
ِي َكدَ َمات ،أ َ ْو َجاع ،ت ََو ُّرم في السّاق أو الك ِ
أنا أَتَفَ ْهم أن ال َمخ ِ
الج ِلد َو َكدَمات ( يُ ْم ِكن أَن تَحتَاج إلى َ
َاحلُ ،كتَل تَحتَ ِ
شيُوعًا ه َ
ضي
ست َم ْ
ضمان بِالنِّسبَة ِلنَتائِج ال ِعًلج أو َ
ي آخر .أنا أتَفَ ْهم أَنَهُ ال يُو َجد َ
ضمان ِل ِعًلج َم َر ِ
النَّتِي َجة لَ ْي َ
ض ُمونَة كَما هو الحال فِي ِعًلج غاز ّ
عروفَة.
الوريدي ( ِألن هَذا ال َمرض ه َُو َم َرض ُم ِ
ف أَ ْيضًا أن النَّتائِج ت َكون ِل َمدى َعدَد ِمن السّنوات الغَير َم ُ
زمن) .أنَا أَع ِْر ُ
َ
ضيّة.
موافقة المريض/ة :قَرأتُ َوفَ ِه ْمتُ نَ ُموذَج ال ُم َوافَقَة هذا َوت َم اإلجا َ َبة َعلى َجميع أ َ ْسئِلَتِي ِب ُ
ورة ُم ْر ِ
ص َ
التاريخ /תאריך_______________:

توقيع المريض/ة – חתימת המטופל _________________:
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شَرح ِلل ُمتَعالَ ِجين باستئصال الدوالي بالطريقة الحراريّة ( ليزر عن طريق الوريد ،مولد موجه الراديو عن طريق الوريد ،بخار)
הסבר למטופלים בגידום דליות בשיטה טרמית (לייזר תוך ורידי ,מחולל גלי רדיו תוך ורידי ,קיטור)

غييرة ِِ ْك اما ال ِع اَلج ف
الراديُو فاقاط ِأل ا ْو ِر ادة اكبيرة او
ا
ور ادة السّطحيّة الكابيرة :ليزرُ ،م او ِلد ام ْوجة ا
* ال ِع اَلج بالطريقة الحراريّة أ ُ ِع اد ِلعَلج األ ّ ِ
عن ا
فُ ُروع هذه األ ا ْو ِر ادة يا ُكون اعن ا
ضافيّة
طريق بُخاار ِع ْن اد ال احا اجة قاد ياكون ُهناكا ِلقاءات ِِ ا
اوجيه التّغوير أاو ا
طريق اح ِقن ار ْغ اوة اعن طريق ت ِ
سد األ ا ْو ِر ادة ال ُمتابا ِقيّة اعن ا
الر ْغ اوة لام يُعَّدُوا ِل ِع اَلج ال ُ
يرات ال َّد ام ِويَّة
ي او اح ِقن َّ
ِل ا
ش اع ا
طريق اح ِقن ار ْغ اوة ال ِع اَلج الحرار ّ
ضافِيّة ،أيضًا ابع اد ال ِع اَلج ِبال اح ِقن استِعما ِل امدى ا
وارب
* اي ْن اب ِي الت َّذا ُكر أن ُهناكا اتِ اجاه ُم ْست ِامر ِلت ا ا
اإل ا
طوي ِبال اج ِ
ش ُك األاو ِعيَّة ال اد ام ِويّة ال ُمت ااو ِس اعة ِ
ال ام ِرناة ايع ام ِل امنع هذه ال ّ
ظاه اِرة
ارشادات لل ُمريض قب وبعد العَلج باستئغا الدوال بالطريقة الحراريّة
ب:
ارشادات اوليّة :قَب َل ال َمجيء ِلتَنفيذ العَ َمليّة َ
علَيكَ ِ
/ك التزود ِ
ضيط  23-32( 2م"م) فِ ُمع ا
غح
غندُوق ال امرضى ال ّ
ااركاة ُ
وارب ام ِرناة احتى الفاخذ ف اد ار اجة ا
وارب بِ ُمش ا
ظم الحاالت يُم ِكن ِش اراء ال اج ِ
* اج ِ
طريق التَّ او ُجه ِلل ا
اعن ا
طبيب ف العيّادة
عن اوض ِعك ال ّ
ض امن ت افاغي ا
* ورقة ُم احدَّثة من الطبيب الم اعا ِلج ال ِت تات ا ا
غح ّ ال اعام اوال ِعَلج الدّوائ ّ
* امَلبِس داخلية إلستعما مرة واحدة
* ياوم قاب ا ال ِعَلج اوفِ ياوم ال ِعَلج يا ِجب االمتِنااع اعن استع اما الكريمات أو ُ
الرجلاين
الزيُوت ف ام ِ
نطقة ِ
تَقييمات فِي يَوم العمليّة:
* يا ِجب أخذ األدويّة الثابتة كاال ُمعتاد باستثناء األدويّة التِ ت ُ اؤثِر اعلى الت َّ اخثُّر ِمث (كومدين)
ليس ُهناكا احاجة ِللغوم
* ا
لر ُجوع الى البيت
* ال يُم ِكن ال َّ
س ايا اقة ابع اد ال اع ام ِليَّة – اي ِجب التاقايّد ِب ُم ارافق ِل ُ
بَع َد ال ِعالج
غباح الياوم
ارد فِ
ا
وارب ام ِرناة ل ُمدة  48ساعة باع اد ِزالاة ال اجوارب يا ِجب االس ِتح امام بِ اماء فااتِر أو با ِ
 1بعد انتهاء العمليّة تُضَّمد السّاق بِ اج ِ
اخرى وازا التُها فِ ال امساء
التّال يا ِجب ارتِداء ال اج اوارب ال ام ِرناة امرة ا
ض ال ام ِش ِل ُم ادة  30دقيقة اعلى األقا
 2باع اد االنتهاء من العمليّة ِمن ال ُمفا ا

الوقوف أو الجلوس
ض ا
الوقت ِمن ال ُمفا ا
عدم ُ
ف هذا ا

ض مش غير شاق
 3ف ايوم ال ِعَلج ُمفا ا
غباح (  48ساعة بعد ال ِعَلج) ياجب أن تاتِم اعن ا
طريق االستِلقاء أو امع ارفع األر ُج ِ ،نزا ا الجوارب ال ام ِرناة ِخَل
وارب ف ال ّ
ِ 4ر اجاع ال اج ِ
اليوم ُممكنة ( لايس ِل ُمدة  48ساعة االولى) ،لكن ِرجاع الجوارب يجب أن يا ُكون باع اد  20دقيقة استلقاء مع أا ْر ُج امرفوعة يا ِجب االستمرار
ف لبس الجوارب المرنة لمدة اسبوعين على األق ( من المفض شهر)
 5مفض المش  ،لكن يجب االمتناع من النشاط الشاق مث التدرب ف مركز اللياقة البدنية المش مفض لمدة اسبوع بعد العَلج
ضد االلتهاب مث  T.ETOPAN 600 mg x1/dاو  T.ETOPAN 400 mg x2/dباعد االنتهاء من
 6من المفض أخذ أد ِوياة ِ
الوجبات ،لمدة خمس أيام على األق ( ال ِبدء من اليوم الثّان من ال ِعَلج) اعدم أاخذ األدويّة ِبدون موافقة طبيب العائلة ِذا كاان ُهناكا اآلم
حادة( أوجاع قوية) ف الرج الت ت ا ّم ِعَل ُجها حتى باعد ال ُمدة ال امذكورة يا ِجب اس ِتك اما ال ِعَلج باألدوية لمدة ِضافية
سفر ّ
سفر يا ِجب التَّن ِسيق
الطوي ِ
(ألاكثار ِمن  4ساعات) ِل ُم ادة  3أاسابيع بعد العَلج ف حالة ُوجود احاجة غاير ُمت ااوقاعاة ِلل ا
 7يا ِجب االمتِنااع ِمن ال ا
امع ال ا
ضد الت َّ اخثّر قب السفر مث ()CLEXAN
طبِيب ِألاخذ أاد ِويّة ِ
الو ِريد ال ُمعالاج ِل ُمدة اسبوعين باعد ال ِعَلج اوقاد يا ُكونُ هُناك ناوع ِمن ال ُّ
غب امشدُود" فِ
الراحة فِ ام ِ
 8يا ِجب الت َّ اوقُع ِل اع ادم َّ
شعور " ا
ع ا
نطقاة ا
وم لل ُم اعالاجة
اعطي ِلل اع ام ال اي ِ
نطقاةِ ،ل ُم ادة شاهر ابع اد ال ِع اَلج فِ أغلاب ال احاالت ال يُو اجد ت ِ
ال ام ِ
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