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

الممثل القانوني ؛/ المحامي / عزیزي المریض   
جراحیة والتشخیصیة الموصى بھا لك وبدائلھا ومزایاھا ومخاطرھا وحتى الضرر یحق لك االطالع على حالتك الصحیة وجمیع أنواع اإلجراءات الطبیة وال

.المحتمل ، ورفضھا أو قبولھا كلھا أو بعضھا أو إیقاف اإلجراءات في أي مرحلة لدیك  
ك والحصول على موافقتك في تحدید ما تم إعداد ھذا المستند ، الذي نرید منك قراءتھ وفھمھ ، لیس إلخافتك أو إلبعادك عن الممارسات الطبیة ، ولكن إلبالغ

.إذا كنت ستوافق على ھذه الممارسات  
:اإلجراء الواجب اتخاذه. 1  

المیزة الرئیسیة لجھاز التصویر بالرنین المغناطیسي ھي أنھ ال یحتاج إلى . التصویر بالرنین المغناطیسي ھو جھاز متقدم للغایة یسمح بالتقاط صور لجسمك*   
.المستخدمة في األشعة السینیة والتصویر الطبقي المحوري) كسأشعة إ(أشعة ضارة   

لھذا السبب یجب على المرضى الذین سیدخلون ھذا الجھاز، و على المرافقین الذین . جھاز التصویر بالرنین المغناطیسي ھو في الواقع مغناطیس كبیر وقوي* 
اتیح واألقالم واألسلحة واألقراط والقالئد ، التي سوف یجذبھا ھذا المغناطیس ، وإذا لزم األمر سیبقون بالقرب من الجھاز عدم حملھم األشیاء المعدنیة مثل المف

المغناطیسیة مثل الساعات وبطاقات االئتمان والھواتف المحمولة التي سیتم تعطیلھا بواسطة المغناطیس ؛ ال یجب أن یكون لدى المرضى / األجھزة اإللكترونیة 
مثل (التي سیتم تحریكھا وتسخینھا بواسطة المغناطیس واألجھزة الكھرومغناطیسیة ) مثل الشظایا المعدنیة وقطع الشظایا(غریبة أطراف صناعیة أو أجسام 

.التي ستؤثر على عملھم) أجھزة تنظیم ضربات القلب وصمامات القلب واألذن االصطناعیة  
تأثر بالرنین المغناطیسي ، أو إذا كنت تشك في وجود مثل ھذه األشیاء ، فیجب علیك إذا كان ھناك أي شيء معدني أو إلكتروني علیك أو على جسمك قد ی* 

إذا كانت لدیك أطراف اصطناعیة معدنیة أو إلكترونیة في . بالتأكید إبالغ فني التصویر بالرنین المغناطیسي قبل دخول غرفة التصویر بالرنین المغناطیسي
حتى الحركة الصغیرة . ال تتحرك أبًدا أثناء الفحص. بك یفید بأنھا متوافقة مع التصویر بالرنین المغناطیسيجسمك ، فیجب علیك إحضار خطاب رسمي من طبی

من أجل سالمتك ، سیتم مراقبتك من قبل . ھذا ھو الصوت العادي للجھاز. ستسمع أصواًتا قویة جًدا داخل الجھاز. یمكن أن تتسبب في تدھور كل الصور
.غرفة التصویر طوال فترة التصویر بأكملھا موظفینا الموجودین خارج  

طرق التشخیص والعالج(محتوى العالج الموصى بھ . 2 ):  
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. بالیود الحقن في الورید لعوامل التباین  
:العالج/ الفوائد المتوقعة من اإلجراء . 3  

. المستخدمة في األشعة السینیة والتصویر الطبقي المحوري) أشعة إكس(المیزة الرئیسیة لجھاز التصویر بالرنین المغناطیسي ھي أنھ ال یحتاج إلى أشعة ضارة   
. ة التشخیص والعالج بسبب ضھور العقباتالعالج ، قد تتأخر عملی/ ذا لم یتم تنفیذ اإلجراء   

:العالج الموصى بھ ، إن وجد/ بدائل اإلجراء . 4  
ال توجد طریقة تصویر بدیلة. یعد التصویر بالرنین المغناطیسي الفحص األكثر تقدًما لألنسجة الرخوة بین طرق التصویر اإلشعاعي  

:الوقت المقدر للعملیة. 5  
MR إلى دقیقة من الموعد تعال 30قبل   

ً أو قد یتم أخذ مرضى الطوارئ قبلك  45إلى  10قد یستغرق التصویر من . ومع ذلك ، قد یستغرق فحص المرضى قبل أن تتمكن في بعض األحیان وقًتا طویال
.دقیقة   

:مضاعفات اإلجراء -المخاطر . 6  
نادرا ما تسبب ھذه المادة ردود فعل تحسسیة لدى بعض . یق الوریدعن طر) مادة تباین(اعتماًدا على نوع المرض الذي تعاني منھ ، قد یتم إعطاؤك صبغة 

ونادًرا ما یمكن مالحظة صداع ودوخة . یمكن أن تحدث التفاعالت المذكورة أیًضا في شكل الحساسیة المفرطة ، والتي نادًرا ما تؤدي إلى الوفاة .لمرضىا
باإلضافة إلى ذلك ، یمكن أن یسبب إحساًسا . السعال وعدم انتظام مؤقت في معدل التنفسوغثیان وانحراف في حاسة التذوق والشم وإحساس بالدفء العام و

.بالضغط الموضعي واالحمرار واأللم في موقع الحقن  
: إذا كنت بحاجة إلى الحصول على مساعدة بشأن نفس المشكلة. 7  

 یمكنھ تقدیم طلب إلى الطبیب الذي یرید الفحص مرة أخرى
لكلى والنساء الحوامل والمرضعات إبالغ الفني عن حالتھم قبل إطالق الناریجب على مرضى غسیل ا  

، نسخة واحدة للمریض أو) نسختین(سیتم إعداد مستند الموافقة ھذا في نسختین   
.سیتم إعطاؤه ألقرباء المریض  
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ال/ ھل أجریت لك عملیة جراحیة من قبل؟                                                              نعم   
.......................................................................أجریت الجراحة؟    من جسمك ، فمن أي منطقة" نعم"إذا كانت إجابتك    

ال/  ھل تعانین من حساسیة تجاه أي دواء؟                                                               نعم   
ال /ھل تعاني من أي مرض في الكلى؟                                                                  نعم   

ال/ نعم                                                                            ھل أنت على غسیل الكلى؟  
   ن تم المرضى الذین یعانون من جھاز تنظیم ضربات القلب ، رصاصة ، شظایا ، جسم  معدني غریب داخل العین ، غرسة قوقعة ، ال یمكن للمرضى الذی* 
 دخول جھاز التصویر ) 1990قبل عام (في الورید في الشھرین الماضیین والمرضى الذین یعانون من مقاطع تمدد األوعیة الدمویة القدیمة  لھ ةوضع دعام   
.في مثل ھذه الحاالت ، یجب إبالغ الموظفین المعنیین بذلك. بالرنین المغناطیسي تحت أي ظرف من الظروف      
ب      إذا كان ھناك مقاطع تمدد األوعیة الدمویة ، ودعامة داخل األوعیة ، وصمامات قلب اصطناعیة وأطراف صناعیة في أطراف أخرى في جسمك ، یج* 
.مع جھاز التصویر بالرنین المغناطیسيبأن األجھزة متوافقة علیك إحضار تقریر من طبیبك المختص     
لإلزالة وسلسلة المفاتیح وبطاقة االئتمان والھاتف المحمول وجمیع أنواع األجھزة اإللكترونیة واألسلحة ودبابیس الشعر            إذا وجد، بدلة األسنان القابلة* 
.  واألجھزة السمعیة والساعات والمجوھرات األخرى أتركھا في غرفتك واترك غرفتك مغلقة    
سوف تستمر باالستلقاء على ظھرك لفترة من الوقت؛ یرجى إعالمي إذا كنت   . دقیقة لكل منطقة 45-10یتم التصویر بواسطة فني األشعة ویستغرق حوالي * 
.ال تستطیع ذلك   

                      .یتم إجراء التصویر بالرنین المغناطیسي لتسھیل تشخیص المریض بصور مقطعیة باستخدام دقة عالیة لألنسجة الرخوة* 
نظًرا ألن مادة التباین ال تحتوي على الیود ، فإن خطر         . مرضى الذین یخضعون للتصویر بالرنین المغناطیسي عند الضرورةیتم إعطاء مادة التباین لل* 
.اإلصابة بالحساسیة منخفض جًدا ، ولكن یمكن أن یسبب الحساسیة لبعض المرضى ، وإن كان ذلك قلیًال جًدا    
ً أو ھناك إشتباه في حمل *  . ، أبلغ الموظفین المعنیین قبل الذھاب إلى التصویر بالرنین المغناطیسيإذا كنت حامال  
إذا كنت تعتقد أن الموجة الصوتیة عالیة التردد       . یمكن أن تسبب الموجات الصوتیة عالیة التردد المنبعثة أثناء التصویر بالرنین المغناطیسي فقدان السمع* 
.ن أو اطلب من طبیبك إلغاء التصویرستؤذیك ، فاطلب من المصاحب سدادات أذ    
عندما یتم الشعور بمثل ھذا الموقف ، یجب إخبارالشخص . اعتماًدا على خصائص الجھاز ، قد یحدث تسخین على جدران الجھاز أثناء التصویر المطول* 

                                                                          .المسؤول
: إضافیة الحظاتم  
 

: 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 صابتيأعرف ما ھو تشخیص مرضي أو إ*   
.أعرف ما ھي خیارات العالج الموصى بھا لمشكلتي*   
.تقد أن اإلجراء المقترح ھو األفضل بالنسبة ليأع*   
.أعرف الفوائد والمخاطر والعیوب واآلثار الجانبیة لھذا اإلجراء*   
.أعرف ما ھو احتمال النجاح*   
.لقد قیل لي ما ھي المخاطر والفوائد ، إن وجدت. أعرف ما إذا كان ھناك أي عالج آخر لمشكلتي*   
.أتلقى العالج أعرف ما یمكن أن یحدث عندما ال*   
. "معلومات المریض واستمارة الموافقة"أعرف ما تعنیھ *   
.كان طبیبي على علم بھذه التغییراتو ما لم أوافق علیھ حذفت و أوافق على كل شيء في النموذج الذي وقعت علیھ*   
.أنا عاقل وال أشعر بالضیق والضغوط التخاذ قراري*   
.ا التدخل الطبي وأن الفوائد تفوق المخاطر التي أتحملھأشعر أنني سأستفید بشكل كاٍف من ھذ*   
.أعلم أنني لست مضطًرا للموافقة على ھذه المحاولة إذا لم أرغب في ذلك*   

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

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

.(UHDB) 0850288 38 38 
 



MR معلومات المریض للتصویر المغناطیسي 
 واستمارة الموافقة

        

DOK.NO.HD.RB.666             YAYIN TAR:07.03.2022          REV.NO:00            REV.TAR:--           Sayfa 3 / 3  

..  :..../....وقت التوقیع           20: ....../....../.....التاریخ.              ………………………………………: اسم وكنیة المترجم  
   
 

." وأستلمت نسخة مما قیل لي عن مرضي ومدة العالج. قرأت وفھمت وأوافق" من فضلك ، إكتب بخط یدك ،   
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................  
.ابھماألم أو األب ، والورثة الشرعیون من الدرجة األولى في حال غی) عاما18تحت ( ھو الوصي على الوصیة ، وأولیاء األمور للقصر: الممثل القانوني  

 
: إسم المریض و نسبتھ  أو إسم الممثل القانوني أو الوصي  

:...../......    و الساعة        20: ..../..../.....التاریخ  
: التوقیع   

 
):إذا لزم األمر(اسم الشاھد ولقبھ    

:...../......   و الساعة        20: ..../..../.....التاریخ  
: التوقیع   

 
 

/ التدخل المذكور أعاله ، والعواقب إذا لم یتم تطبیقھ ، وبدائل اإلجراء ، والمخاطر / المریض أو المسؤول القانوني عن سبب وفوائد اإلجراء  أؤكد أنني أخبرت
.إلجراء عند الضرورةالمضاعفات ، والمدة ، واألدویة الالزمة یتم استخدامھا ، والرعایة الالزمة بعد العملیة ، وكیفیة الحصول على المساعدة الطبیة بعد ا  

:إسم و كنیة الدكتور  
:...../......    و الساعة        20: ..../..../.....التاریخ  
: التوقیع   

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


