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: .................................................................إسم المریض و نسبتھ   
: ................................................................رقم الدخول للمشفى     
............................................ : ....................تاریخ المیالد            

 
الممثل القانوني ؛/ المحامي / عزیزي المریض   

تى الضرر یحق لك االطالع على حالتك الصحیة وجمیع أنواع اإلجراءات الطبیة والجراحیة والتشخیصیة الموصى بھا لك وبدائلھا ومزایاھا ومخاطرھا وح
.أو بعضھا أو إیقاف اإلجراءات في أي مرحلة لدیكالمحتمل ، ورفضھا أو قبولھا كلھا   

فقتك في تحدید ما إذا تم إعداد ھذا المستند ، الذي نرید منك قراءتھ وفھمھ ، لیس إلخافتك أو إلبعادك عن الممارسات الطبیة ، ولكن إلبالغك والحصول على موا
.كنت ستوافق على ھذه الممارسات  

التشخیص والعالجطرق (محتوى العالج الموصى بھ . 1 ):  
معینة بعد إنھ فحص یتم إجراؤه لغرض تصویر وظائف الكلى وأنظمة التجمیع والجھاز البولي بأكملھ عن طریق أخذ صور شعاعیة متسلسلة في فترات زمنیة 

.الموعد مطلوب. الحقن في الورید لعوامل التباین بالیود  
العالج/ الفوائد المتوقعة من اإلجراء . 2 :  

باستخدام ھذه المعلومات ، یمكن تسھیل تشخیص مریضنا ، وسیكون من . مفصل للھیاكل واالضطرابات الھیكلیة لألعضاء التي تتكون منھا أجسامناإنھ شرح 
ًا للتشخیص ومتابعة العالج .الممكن اختیار العالج المناسب وفق  

:جالعال/ النتائج التي قد یتم االلتزام بھا في حالة عدم تطبیق اإلجراء . 3  
.إذا توقفت عن إجراء العملیة بموافقة طبیبك ، فقد تتأخر عملیة التشخیص والعالج  

: العالج الموصى بھ ، إن وجد/ البدائل لإلجراء . 4  
األشعة (ر في بعض الحاالت ، یمكن استخدام فحوصات إشعاعیة أخرى مثل الرنین المغناطیسي والتصویر بالموجات فوق الصوتیة والتصویر الشعاعي المباش

ً من التصویر المقطعي) السینیة .ومع ذلك ، یمكن لألطباء المتخصصین فقط تحدید ما إذا كانت الطرق األخرى المذكورة مناسبة لك أم ال. بدال  
: الوقت المقدر للعملیة. 5  

 یختلف بین أربع إلى خمس دقائق
: األدویة المستخدمة وخصائصھا -مضاعفات اإلجراء  -المخاطر . 6   

یمكن ، ) الطبقي المحوريمثل تصویر الجھاز البولي عن طریق الورید ، التصویر (في الفحوصات اإلشعاعیة التي تتطلب إعطاء عامل تباین عن طریق الورید 
، والوذمة أو نادًرا جًدا تفاعالت جلدیة بسیطة مثل الشعور بالغثیان ، والحرقان في الذراع ، وتقرح الجلد ، واالحمرار ، والحكة ان تظھر بعض المضاعفات 

وردود فعل تحسسیة  ) مثل االختناق والصدمة(یمكن ان تظھر مضاعفات مھددة للحیاة بشكل خطیر ) ) 10000/  5-1واحد في من عشرة آالف إلى خمسة ، (
في   .دقیقة 30بعد حقن مادة التباین ، یبقى المریض تحت المالحظة لمدة   .رالتصوییجب على مرضى غسیل الكلى إخطار الفني بحالتھم قبل  . غیر متوقعة

.ر فأخبرنا بذلكالتصویبغضون ذلك ، إذا واجھت أي إزعاج متعلق   
: إذا كنت بحاجة إلى الحصول على مساعدة بشأن نفس المشكلة. 7  

 یمكنھ تقدیم طلب إلى الطبیب الذي یرید الفحص مرة أخرى
 

ال     / نعم                                                                            لطبقي المحوري من قبل ؟ھل أجریت تصویر ا -  
ال                                        / نعم                                              و جدث ردة فعل ؟ھل إستخدم مادة التباین أثناء تصویر الطبقي المحوري  -  
   ال     / نعم                                                                               ؟ ھل لدیك حساسیة اتجاه مادة الیود و الدواء -
ال                                        / نعم                                                                                             ھل أجریت لك عملیة من قبل ؟ -  

............................................................................في أي منطقة من جسمك أجریت العملیة؟        " نعم " إذا كان جوابك   
ال        / نعم                                                                                                         صبت بنوبة ربوھل أ -  
ال     / نعم                                                                                              ؟ ھل لدیك أیة مشاكل في الكلى -  
ال     / حادث سابق ؟                                                                                       نعم / ھل ھناك أي صدمة  -  
ھل ھناك حمل أو إشتباه في حمل ؟  -  

، نسخة واحدة للمریض أو) نسختین(سیتم إعداد مستند الموافقة ھذا في نسختین   
.سیتم إعطاؤه ألقرباء المریض  
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 اإلجراء من قبل من سینفذ ؟ 

.اإلجراء سینفذ من قبل مختص في قسم األشعة   
 

:مالحظات إضافیة   
 

 
: بیان موافقة المریض أو الوالد أو الوصي  

.لقد فھمت جمیع المعلومات التي أعطیت لي ویمكنني التعبیر عنھ*   
.أجاب طبیبي على أسئلتي بطریقة مفھومة*   
.واألسباب المحتملة صابتيما ھو تشخیص مرضي أو إ أعرف*   
.أعرف ما ھي خیارات العالج الموصى بھا لمشكلتي*   
.أعتقد أن اإلجراء المقترح ھو األفضل بالنسبة لي*   
.أعرف الفوائد والمخاطر والعیوب واآلثار الجانبیة لھذا اإلجراء*   
.أعرف ما ھو احتمال النجاح*   
.لقد قیل لي ما ھي المخاطر والفوائد ، إن وجدت. أي عالج آخر لمشكلتي أعرف ما إذا كان ھناك*   
.أعرف ما یمكن أن یحدث عندما ال أتلقى العالج*   
. "معلومات المریض واستمارة الموافقة"أعرف ما تعنیھ *   
.ذه التغییراتكان طبیبي على علم بھو ما لم أوافق علیھ حذفت و أوافق على كل شيء في النموذج الذي وقعت علیھ*   
.أنا عاقل وال أشعر بالضیق والضغوط التخاذ قراري*   
.أشعر أنني سأستفید بشكل كاٍف من ھذا التدخل الطبي وأن الفوائد تفوق المخاطر التي أتحملھ*   
.أعلم أنني لست مضطًرا للموافقة على ھذه المحاولة إذا لم أرغب في ذلك*   

ومرضیة حول صحتي والتطبیقات التي یجب تقدیمھا مع إجابات ألسئلتي ومكتوبة في المستند أدناه فیما یتعلق بعملیة  أعتقد أنھ قد تم إعطائي معلومات كافیة
.الحرة دون أي ضغوط اداتيإرب  العالج الموضحة أعاله ، وأوافق على ھذا من خالل التوقیع على ھذا النموذج  

الحصول على دعم باللغات األلمانیة والعربیة واإلنجلیزیة والروسیة والفارسیة والفرنسیة على إذا كان المریض یعاني من مشاكل في التواصل ، فیمكنھ 
أیام في األسبوع ، من الموظفین الذین یتحدثون اللغة ذات الصلة أو المریض الدولي دعم وحدة الترجمة ومركز االتصال 7ساعة في الیوم ،  24مدار   

.(UHDB) 0850288 38 38 
 

:..../......    وقت التوقیع           20: ....../....../.....تاریخال              .………………………………………: مترجمال كنیةاسم و  
 

." العالج مدةنسخة مما قیل لي عن مرضي و توأستلم .وافقوأ تفھموقرأت " بخط یدك ،  إكتب من فضلك ،  
..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................  
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ھناك  كانو" أو إذا لم یكن المریض واعیا, 18إذا كات المریض تحت سن 

  ممثل قانوني لھ  
"إذا كان المریض واعیا  

  

: إسم الممثل القانوني أو الوصي  
:                            التوقیع  

:                التاریخ و الساعة  

:  نسبتھ إسم المریض و  
:                  التوقیع  

:       التاریخ و الساعة  
 

:             إسم المسؤول الطبي  
:                           التوقیع  

:                التاریخ و الساعة  
 

:   إسم المسؤول الطبي  
:                  التوقیع  

:       التاریخ و الساعة  
 
 

.الوصي على الوصیة ، وأولیاء األمور للقصر ، والورثة الشرعیون من الدرجة األولى في غیابھمھو : الممثل القانوني  
. التوقیع 18للمریض دون سن ) الوصي(یجب على كال الوالدین  :مالحظة  

.ن الوالد اآلخر لدیھ اإلذنإذا كان أحد الوالدین فقط لدیھ التوقیع ، یجب على الموقع أن یثبت أنھ یعتني بالطفل بنفسھ أو أ
 


