
استمارة موافقة ك ازالة افة في الجلد

ازالة افة في الجلد او االنسجة تحت الجلد تجرى دون الحاجة للتشخيص, العالج, او تحسين المظهر التجميلي او 
الراحة.

يمكن لالفات ان تكون مالجة او لها خصائص خبيثة. اختيار الطريقة الزالة االفة تعتمد على كبر االفة, شكلها 
واساسها, مظهرها ومكانها في الجسمو واذا ما كان يشتبه باالفة بانها خبيثة في كل حالة الزالة االفة سيبقى جرح.

الطرق المقبولة الزالة االفة هي : ازالة جراحية مع او بدون اشراف ميكروسكوبي في جرحات مجمدة, ازالة االفة 
(MOHS) حسب طريقة موز

في حاالت االزالة الجراحيةو يتاثر اطار االزالة بخصائص االفة التي وردتز في تلك الحاالت يتم اعادة تاهيل 
النقصان بواسطة تقريب طرفي الجرح والغرز ( غرز اولي). في حاالت نقصان ال يمكن اعادة تاهيله بواسطة 

غرز طرف الى طرف, تتم اعادة تاهيل المنطقة بواسطة ازاحة الجلد من نطقة مجاورة ( عالقة) او بواسطة زرع 
جلد من منطقة اخرى ( غرسة). كبر الجرح الذي يتبقى يمكن ان يكون اكبر ب3- اضعاف من كبر االساس في 

حاالت الخياطة االولى, او اكبر في حاالت اعادة تاهيل بواسطة عالقة او غرسة.
ازالة الغرزات تتم بشكل عامو خالل اسبوعين بعد العملية, حسب منطقة االزالة.

في حاالت عدم اجراء اعادة تاهيل ( خياطة) لطرفي االزالة, يبقى جرح مفتوح للشفاء ثانويا يستمر, بشكل عامو 
عدة اسابيع. شكل الجرح الذي يتبقى يعتمد بالمنطقة التي تجرى بها االزالة, مبنى الجلد والرد للشفاء لكل مريض.

ازالة االفة تتم, بشكل عام, تحت تخدير موضعي واحيانا بعيدة جدا تحت تاثير منطقة او عام. هناك حاالت توجد 
حاجة الزالة معادة لمنطقة االفة, حسب الرد التشريحي.

اسم المريض:   اسم العائلة   االسم الشخصي    اسم االب    رقم الهوية

انني اصرح واصادق بذلك انني حصلت على الشرح المفصل شفهيا من الدكتور جاكي جوبرين.

حول ازالة االفة في منطقة_____________بطريقة________________(العالج الرئيسي).

انني اصرح واصادق بذلك انه اعطر لي شرح عن نتائج متوقعة, أي, ازالة االفة بشكل كامل او اعلبه, وشكل 
الجرح.

شرحت لي طرق العالج المتعارف عليها وممكنة الزالة االفةو وايضا االحتماالت المتعلقة بكل طريقة عالج, 
الفحوصات واالجراءات المتعلقة بها

ومالئمتها لالفة نفسهاز ايضا شرحت لي مزايا الطريقة المختارة الزالة االفة عن الطرق الممكنة. انني اصرح واصادق 
بذلك انه اعطي لي شرح عن االعراض الجانبية بعد العالج الرئيسي, بما في ذلك : احمرار, انتفاخ, اوجاع وعدم 

راحة. اوضح لي انه في كل حالة 

سيبقى جرح في المنطقة التي اخرجت منها االفةز ايضا شرحت لي المضاعفات الممكنة خالل مراحل العالج الرئيسي 
وبعده : نزيف موضعي, تلوث موضعي,  فتح الغرسات, عدم قبول العالقة او الغرسة, جرحات بارزة, تغييرات في 

لون الجلد واصابة االعصاب البعيدة. هذه المضاعفات هي نادرة جدا.

انني امنح بذلك موافقتي على اجراء العالج الرئيسي.

موافقتي تمنح بذلك ايضا لتنفيذ تخدير موضعي, بعد ان شرحت لي المضاعفات الممكنة للتخدير الموضعي, بما في ذلك 
الرتفاعل الحسي بدرجات مختلفة لمواد التخدير. واحتمال الحاق ضرر عصبي و/او متنقل من التخدير في منطقة. اذا ما 

تقرر اجراء عالج بتخدير عام بعطى لي الشرح عن التخدير من قبل المخدر.

انني اعرف واوفق ان يكون العالج الرئيسس وكل االجراءات االخرى تجرى من قبل الشخص الموكل حسب 
االجراءات وتعليمات المؤسسة وانه لم يضمن لي ان تجرى, كلها او بشكل جزئي, بايدي شخص معين شريطة ان 

تجرى تحت المسؤولية المتعارف عليهاحسب القانون.

المسؤول عن العملية يكون الدكتور جاكي جوبرين.

تاريخ  ساعة    توقيع المريض

اسم الوصي ( قرب) توقيع الوصي

انني اصادق انني شرحت شفاهة للمريض كل ما ورد اعاله بشكل تفصيلي مطلوب وانه /انها وقع / ت على الموافقة 
امامي, بعد ان تيقنت انه/ها فهم /ت شرحي بشكل كامل.

 
اسم الطبيب توقيع الطبيب رقم الرخصة

טופס הסכמה   : הסרת נגע בעור
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