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خبير–  جراح تجميلي 
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العيادات

 , جادة بن غوريون –  بيت الطباء 972-4-8550930هاتف 4حيفا 

شارع شاريت هابليتا –  972 – 4 – 8550931هاتف دنيا, 13حيفا 

شارع سوكولوف –  972-4-9824777هاتف 21نهاريا 

972-4-8550929فاكس 

شد الوجه–  استمارة موافقة 

. وايض7ا تقوي7ة وش7د عض7لت ال7وجه والرقب7ة,   ه7دف العملي7ة ه7و ازال7ة انس7جة جل7د اض7افية م7ن ال7وجه والرقب7ة
او اماكن اخرى,  يمكن لهذه العملية ا تجرى مع عمليات اخرى في منطقة الوجه

 . ه7ذه العملي7ة ل تع7دل,  او تخ7دير ع7ام  العملي7ة تج7رى بش7كل ع7ام بتخ7دير موض7عي باض7افة ته7دئة عميق7ة
. البقع والعيوب في الشفتين,  العيوب في جلد الوجه كالتجاعيد الصغيرة

__________________ _________________: رقم الهوية / ة  اسم المعالج 

 انن7777ي اص7777رح واص7777ادق ب7777ذلك انن7777ي حص7777لت عل7777ى الش7777رح المفص7777ل ش7777فهيا م7777ن قب7777ل
الدكتور_____________  _________

"ع77ن عملي77ة   ,  ,  , / فيم77ا يل77ي ,  قش77ط م77ا ح77ول الف77م الجف77ن ب77دون ش77د الج77بين م77ع   ش77د ال77وجه والرقب77ة
العملية الرئيسة"

ع7دم,   انن7ي اص7رح واص7ادق به7ذا ان7ه ش7رحت ل7ي المض7اعفات الجانبي7ة بع7د العملي7ة الرئيس7ة بم7ا ف7ي ذل7ك وج7ع
,  ,  ,  ,  , نزي77ف دم77وي تح77ت الجل77د,  دم77ع ج77رح الي77م ف77ي القرني77ة جف77اف العيني77ن انتف77اخ الجف77ن وال77وجه  راح77ة

 .  ,  ,  ,  , ايض7ا,  وض7عف لعص7ب ال7وجه ش7عور الحك7ة واس7تمرارا ش7عور زائد فق7دان الش7عور انتف7اخ  بق7ع جلدي7ة
اع7رف ان7ه دائم7ا يمك7ن.   ش7رح ل7ي ان الجرح7ات س7تظهر بش7كل واض7ح خلل ع7دة اس7ابيع وبع7د ذل7ك تتلش7ى

 ) حم7راء وب7ارزة وتح7ك,  وان7ه يمك7ن له7ذه الجرح7ات ان تك7ون متجمع7ة   رؤي7ة الجرح7ات ف7ي من7اطق الجرح7ات
 .  , ش77رح ل77ي ان الط77رق)  ون77وعهن يرتب77ط بن77وع ج77دي واس77تعابي للعلج او واس77عة وبش77عة  بش77كل دائم

. والطريقة التي تم اختيارها للتنفيذ,  المختلفة المتعارف عليها لتنفيذ هذه العملية

 . ش7رح,  مق7درة تع7ديل العملي7ة وامكاني7ات ح7دوث ع7دم تناس7ق لل7وجه  ش7رحت ل7ي النت7ائج الم7امول به7ا والقي7ود
ول يمك7ن تق7دير ف7ترة بق7اء النت7ائج بع7د,   ل7ي ان العملي7ة ل توق7ف مراح7ل الش7يخوخة الطبيعي7ة لجل7د ال7وجه

 )  : ال7ذي يل7زم اج7راء عملي7ة ض7رورية. النزي7ف  ايض7ا ش7رحت ل7ي المض7اعفات الممكن7ة بم7ا ف7ي ذل7ك   العملي7ة



 ,  ,(  –  ) تعف777ن انس777جة ف777ي منطق777ة),  تج777وف اط777راف الجرح777ات هرب777س جرث777ومي او  تل777وث   ل777وقفه
 ,  ,  , اختلف ف77ي,  ع77دم تناس77ب الجرح77ات ونقص77ان الش77عر ف77ي منطق77ة الجرح77ات وام77اكن اخ77رى  الجرح77ات

,  ,  ,  , تغيي7ر ش7كل التع7بير لل7وجه,  ض7عف م7ؤقت او دائم لعص7ب ال7وجه وج7ع مزم7ن ش7د الجف7ن  مفت7اح العي7ن
.  , / واحيانا بعيدةو اوجاع دائمة للوجه,  او اصابة الشعور و حتى عدم وجود تناسب للوجه

انني امنح بذلك موافقتي على تنفيذ العملية الرئيسة.

 , اذا م7ا ك7انت هن7اك.  ش7رح ع7ن التخ7دير الع7ام  ش7رح ل7ي ان العملي7ة تج7رى بتخ7دير موض7عي وتخ7دير عمي7ق
. سيقدم من قبل المخدر,  حاجة لذلك

 ايضا انني اصرح واصادق بذلك انه شرح لي وانني افهم انه توجد امكانية خلل اجراء العملية الرئيسة يتضح
تغييره7ا او اتخ7اذ اج7راءات اخ7رى او اض7افية م7ن اج7ل انق7اذ الحي7اة او من7ع,   ان7ه توج7د حاج7ة لتوس7يع اط7ارهه

 , ال ان معناه7ا,  بم7ا ف7ي ذل7ك عملي7ات جراحي7ة ل يمك7ن توقعه7ا حالي7ا بش7كل مؤك7د او كام7ل  ض7رر جس7دي
 ,  , بم7ا.  تغيي7ر او تنفي7ذ اج7راءات اخ7رى او اض7افية عل7ى ض7وء ذل7ك انن7ي اواف7ق عل7ى نف7س التوس7يع  ش7رح ل7ي

في ذلك عمليات جراحية يعتقد الجراح انها حيوية او ضرورية خلل العملية الرئيسة.

.  , ومتابعة,  توثيق انني اوافق على تصوير صور قبل وبعد العلج لحاجات علمية

ل تعتبر علما دقيقاو وانه ل يمكن منع مضاعفات ونتائج غير,   شرح لي ان الطب والجراحة التجميلية تحديدا
الج7راح يتعه7د بمعالج7ة المري7ض ب7اخلص ف7ي ك7ل مض7اعفات او نت7ائج غي7ر.   مرغ7وب به7ا بش7كل قطع7ي

 ,  , بس7بب مض7اعفات او نت7ائج غي7ر.  اوض7ح ل7ي ان7ه ل7ن يعط7ى تع7ويض م7الي م7ن أي ن7وع ال ان7ه  مرغ7وب فيه7ا
 , ل7ن تت7م تغطي7ة اض7رار مالي7ة او اخ7رى س7تحدث م7ن ج7راء العلج.  اض7ف ال7ى ذل7ك  مرغ7وب فيه7ا بع7د العملي7ة

/  ,  ,  , او ك7ل ض7رر مباش7ر او غي7ر مباش7ر,  و مك7وث للعلج س7فريات خاص7ة ش7راء ادوي7ة  مث7ل فق7دان اي7ام عم7ل
سيحدث بشكل مباشر او غير مباشر لنتائج العلج الذي يجرى لي.

ف7ان العملي7ة,   اذا م7ا ق7رر بع7د ف7ترة م7ن زم7ن التع7افي ال7ذي ه7و ح7والي س7نة ان تك7ون حاج7ة لعملي7ة تعديلي7ة
ستجرى بموافقة الطرفين وبقيمة السعر.

والعلم,   انن7ي اتعه7د الس7تمرار بمتابع7ة خلل ف7ترات ل7دى ط7بيب ج7راح او الط7بيب المعال7ج كم7ا يح7ددان
بالموعد عن أي تغيير غير متوقع خلل العلج.

انني اصادق انه كان لي الوقت لتصفح والحصول على تقرير اضافي حسب اختياري.

وص7777777777ي ف7777777777ي الي7777777777وم الول لس7777777777تلم الس7777777777تمارة/   توقي7777777777ع المعال7777777777ج 
__________: _________: ساعة:__________ تاريخ

__________: وصي في المرة الثانية /  توقيع المعالج 

__________: ساعة:____________ تاريخ

وص7ي ك7ل م7ا ورد اعله بالتفص7يل المطل7وب وان التوقي7ع ت7م بع7د /   انانن7ي اص7ادق ان7ه ش7رحت للمعال7ج 
اقتنعت ان شرحي فهم كامل.

 توقي77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ع وخ77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777اتم
_______________________ ____________ ساعة_____ تاريخ الطبيب


