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                                         استمارة موافقة: عالج التهاب الدوالي بالطريقة الحرارية

 ) ليزر عن طريق الوريد، مولد موجة الراديو عن طريق الوريد، بخار(

 טופס הסכמה: טיפול בגידום דליות בשיטה טרמית

 )לייזר תוך ורידי, מחולל גלי רדיו תוך ורידי, קיטור(

 ___________________________________    : שם החולה -سم المريض/ة ا

دة في أصّرح وأقرُّ بهذا بأنَني قرأت ورقة الشرح حول اإلجراءات وتلقيُت شرًحا شفهيًا مفصًًل من الدُكتور كتروبنسكي حوَل اسِتئصال األورِ 

وتَوجيه (  EVLA / RF/ STEAM) ة الِعًلج بالّطريقة الَحراريَّة في الوريدبواِسطَ  ( ברגל שמאל / ברגל ימין )الرجل اليمين/ اليسار

و أو الليزر وأنا أُْعِطي ُموافَقَتِي الّرغَوة باتجاه الدُوبلكس َكِعًلج ُمَكِمل للفُروع الَكبيرة ِمن األَوِردَة التي يتم ِعًلُجها بِواِسَطة ُمَولِّد َمْوَجة الراديُ 

ًلج فَعّال لتّصوير ِللِسِجًلت الّطبيّة. َوِضَح ِلي الطبيب أَنَّ الُمَحافََظة َعلى الِعًلج ِمن ِخًلل) الجوارب الَمِرنَة والَمِشي( ُهَو عِ إِلجَراء العََمليّة وا

َطَرة ُمَوِلد الحرارة ِللَوريد الَمريض َعن طريق ِلُمْشِكلَتِي ولِكن بَعدَ الُمنَاقََشة أَنا أُفَِضل ِعًلج ُجزئِي بَسيط. أَنَا أَفَهم أَنَّ العمليّة تَتََضمن إِدَخال قَس

الَوِريد الَمريض ِهَي َعن  تَوِجيه ِجهاز تَصوير فَوق َصوتي. ِعندما يَتم َوضع األَناِبيب يَتِم تَشِغيل الِجهاز دَاِخل الَوريد الَمريض. َعَمِليَّة تَسِكير

 َطريِق َحم َمْوِضِعي ِبُكل الطُُّرق الَحراِريّة.

ين. الِعًلَجات الغازيّة البَديلة التِي تَشَمل ِجراَحة /م أنَّ َسبَب العََمِليّة ُهَو تَصِليح قُُصور َوِريدي َعن َطريق تَدَْفق ِلْلَوَراء في َوريد الساقأنا أفه

 ألّْوِردَة الُمتََضِرَرة.استِخَراج الوريد الشمالّي َوَحقن مادة التََّصلّب ِمن خًلل تَوِجيه دوفلكس) جهاز تصوير( كِعًلج واحد ِلُكل ا

تَْشَمل تَلَُوث، نَِزيف، نَدَبات، استجابة  أُْعِطيَت ُموافَقَتِي ِبتَفَُهم أَن أي َعَمل ِجراِحي يَْنَطِوي على قَدَر ُمعَيّن ِمن الَمخاِطر. قِِسم ِمن َمخاِطر العََمِليّة

 ثّر األَْوِردَة العَِميقَة والّصْبغَة ِمن اإِلَصابَة الَحراِريّة ) َحرق( على الَوريد أو ِمن الَحِقن. فَرط َحساِسيّة بَِسبَب إَِصابَة العََصب)تََنُمل أو َطِعن(، تَخَ 

م في الّساق أو الَكاِحل، ُكتَل تَحَت الِجِلد وَ  اج إلى َسحب(. َكدَمات ) يُْمِكن أَن تَحتَ أنا أَتَفَْهم أن الَمَخاِطر األَْكثَر ُشيُوًعا ِهَي َكدََمات، أَْوَجاع، تََورُّ

لِعًلج أو َضمان ِلِعًلج َمَرِضي النَّتِيَجة لَْيَست َمْضُمونَة َكما هو الحال فِي ِعًلج غازّي آخر. أنا أتَفَْهم أَنَهُ ال يُوَجد َضمان بِالنِّسبَة ِلنَتائِج ا

 كون ِلَمدى َعدَد ِمن الّسنوات الغَير َمعُروفَة.الَوريدي ) أِلن َهذا الَمرض ُهَو َمَرض ُمزِمن(. أنَا أَْعِرُف أَْيًضا أن النَّتائِج تَ 

 ة: قَرأُت َوفَِهْمُت نَُموذَج الُمَوافَقَة هذا َوتَم اإلجاَبَة َعلى َجميع أَْسئِلَتِي بُِصوَرة ُمْرِضّية./موافقة المريض

 ________________:_ חתימת המטופל – توقيع المريض/ة                        :_______________ תאריך/ التاريخ

 :________________     חתימה וחותמת של הרופא/ ختم وتوقيع الطبيب
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 ) ليزر عن طريق الوريد، مولد موجه الراديو عن طريق الوريد، بخار( َشرح ِللُمتَعالَِجين باستئصال الدوالي بالطريقة الحراريّة

 י, מחולל גלי רדיו תוך ורידי, קיטור()לייזר תוך וריד  הסבר למטופלים בגידום דליות בשיטה טרמית

اديُو فاقاط أِلاْوِرداة كا  ْوجة الرا ِلد ما ج بالطريقة الحراريّة أُِعدا ِلعَلج األّوِرداة الّسطحيّة الكابيرة: ليزر، ُموا ج ف  * الِعَلا ا  الِعَلا ة  ِِْكما غييرا بيرة وا

ة عان  ْغوا ِقن را افيّة فُُروع هذه األاْوِرداة ياُكون عان طاريق حا ة قاد ياكون ُهناكا ِلقاءات ِِضا اجا ار  ِعْندا الحا طريق تاوِجيه التّغوير أاو عان طاريق بُخا

ج الُشعايرا  ة لام يُعَُّدوا ِلِعَلا ْغوا ِقن الرَّ حا ج الحرارّي وا ة  الِعَلا ْغوا ِقن را ِويَّة ِلساد األاْوِرداة الُمتاباِقيّة عان طاريق حا  ات الدَّما

قِ * ياْنباِي  التَّ  ج بِالحا افِيّة، أيًضا باعدا الِعَلا ِسعاة اإِلضا ِويّة الُمتاوا اه ُمْستاِمر ِلتاشاُك  األاوِعيَّة الداما واِرب ذاُكر أن ُهناكا اتِجا دى طاوي  بِالجا ن  استِعما  ِلما

ة  نع هذه الّظاِهرا ِرناة ياعما  ِلما  الما

 يقة الحراريّة ارشادات للُمريض قب  وبعد العَلج باستئغا  الدوال  بالطر

 ارشادات اوليّة: قَبَل الَمجيء ِلتَنفيذ العََمليّة َعلَيَك/ِك التزود ِب:

ة ضايط  جا تى الفاخذ ف  دارا ِرناة حا واِرب ما كاة ُغنُدوق المارضى الّغح   23-32) 2* جا واِرب بُِمشاارا اء الجا م"م(  فِ  ُمعظام الحاالت يُمِكن ِشرا

ُجه ِللطابيب  ف  العيّادة  عان طاريق التَّوا

الِعَلج الّدوائّ    ضِعك الّغحّ  العاام وا ن تافاغي  عان وا ما دَّثة من الطبيب المعااِلج التِ  تاتاضا  * ورقة ُمحا

َلبِس داخلية إلستعما  مرة واحدة   * ما

ا  الكريمات أو الُزيُوت ف  ما  فِ  ياوم الِعَلج ياِجب االمتِنااع عان استعما  نِطقة الِرجلاين * ياوم قاب ا الِعَلج وا

 تَقييمات فِي يَوم العمليّة:

ثُّر ِمث  )كومدين(  ثِر عالى التَّخا  * ياِجب أخذ األدويّة الثابتة كاالُمعتاد باستثناء األدويّة التِ  تُؤا

اجة ِللغوم   * ليسا ُهناكا حا

ِليَّة  افق ِللُرُجو –* ال يُمِكن السَّيااقاة باعدا العاما  ع الى البيت ياِجب التاقايّد بُِمرا

 بَعَد الِعالج

ِرناة لُمدة 1 واِرب ما مد الّساق بِجا باح الياوم  48  بعد انتهاء العمليّة تُضَّ اء فااتِر أو بااِرد  فِ  غا ام بِما وارب ياِجب االسِتحما ساعة  باعدا ِزالاة الجا

ساء  ى وازالاتُها فِ  الما رة اخرا ِرناة ما ارب الما وا   التّال  ياِجب ارتِداء الجا

ِش  ِلُمداة 2 قت ِمن الُمفاضا  عادم الُوقوف أو الجلوس  30  باعدا االنتهاء من العمليّة ِمن الُمفاضا  الما  دقيقة عالى األقا   ف  هذا الوا

   ف  ياوم الِعَلج ُمفاضا  مش  غير شاق 3

واِرب ف  الّغباح ) 4 اع الجا ِرناة ِخَل  ساعة بعد الِعَلج( ياجب أن تاتِم عان طاريق اال 48  ِرجا ا  الجوارب الما فع األرُج ، ِنزا ع را ستِلقاء أو ما

رفوعة  ياِجب االستمرار  20ساعة االولى(، لكن ِرجاع الجوارب يجب أن ياُكون باعدا  48اليوم ُممكنة ) لايس ِلُمدة  دقيقة استلقاء مع أاْرُج  ما

 ( ف  لبس الجوارب المرنة لمدة اسبوعين على األق  ) من المفض  شهر

   مفض  المش ، لكن يجب االمتناع من النشاط الشاق مث  التدرب ف  مركز اللياقة البدنية  المش  مفض  لمدة اسبوع بعد العَلج 5

باعد االنتهاء من  T.ETOPAN 400 mg x2/dاو  T.ETOPAN 600 mg x1/d  من المفض  أخذ أدِوياة ِضد االلتهاب مث  6

  ) البِدء من اليوم الثّان  من الِعَلج(  عادم أاخذ األدويّة بِدون موافقة طبيب العائلة  ِذا كاان ُهناكا اآلم الوجبات، لمدة خمس أيام على األق

ا  الِعَلج باألدوية لمدة ِضافية   ذكورة ياِجب اسِتكما  حادة) أوجاع قوية( ف  الرج  الت  تاّم ِعَلُجها حتى باعد الُمدة الما

قاعاة ِللسافر ياِجب التَّنِسيق  3ساعات( ِلُمداة  4ر الّطوي  )أِلاكثار ِمن   ياِجب االمتِنااع ِمن الساف7 اجة غاير ُمتاوا أاسابيع بعد العَلج  ف  حالة ُوجود حا

ثّر قب  السفر مث ) ع الطابِيب أِلاخذ أادِويّة ِضد التَّخا  ( CLEXANما

ِريد الُمع8 نِطقاة الوا احة فِ  ما قُع ِلعادام الرَّ شُدود" فِ    ياِجب التَّوا قاد ياُكوُن ُهناك ناوع ِمن الشُّعور "عاغاب ما الاج ِلُمدة اسبوعين باعد الِعَلج وا

د تاعِطي  ِللعاما  الياوِم  للُمعاالاجة   االت ال يُوجا ج  فِ  أغلاب الحا نِطقاة، ِلُمداة شاهر باعدا الِعَلا  الما


