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 تخطيط صدى القلب عبر المريء

 نموذج الموافقة غير الرسمية

 

 عبرالقلب من دراسة هذا الفحص بالموجات فوق الصوتية يمّكن طبيبك تقدم لكم تخطيط صدى القلب عبر المريء. لقد اقترح ل

لكشف عن و ا، ةاميّ صمّ ال ضطراباتأمراض القلب، وخاصة في حاالت اال منلعديد ل وهو ضروري للتّشخيص الّدقيق ،المريء

 ةتشوهات هيكليلتشخيص  وأأمراض الشريان األورطي الصدري  أو في حاالتبجلطة،  بةصااالمصادر االنسداد في القلب بعد 

 .أخرى

 :قبل االفحص

 .الفحصساعات قبل  4قل عن تال ينبغي الكّف عن األكل و الّشرب لمّدة  •

 .مع القليل من الماء فقط بإمكانكم القيام بذلكأخذ الدواء،  ان من الّضروريّ إذا ك •

 حساسيةو كذلك الحال في صورة وجود ،  هذا الفحصر الطبيب المسؤول عن اخبفمن الّضرورّي إ  مشاكل في البلع مإذا كان لديك •

 مشاكل صحيّة أخرى. يّ الربو أو أوجود اضطرابات تنفسيّة ك وأ ضد أدوية معيّنة

 :التطبيق العملي

ذات مّدة مهدئة يمكن أيضا االستعانة بماّدة ولحلق. لتخدير موضعي ب وذلك بعد القيامالمريء  يبتدأ الفحص بإيالج مسبار طيّع عبر

 .دقيقة 20 و 15 يدوم هذا الفحص عادة بين. هذا الفحص تسهيل إجراءفاعليّة قصيرة ل

 :اآلثار الجانبية المحتملة

القلب  في نظم الحنجرة أو اضطرابات في تشنجات  أو الغشاء المخاطي للبلعوم أو المريء، يمكن نادرا حدوث آثار جانبيّة بسيطة تهمّ 

 .تلقائيّاتختفي 

 .(فحص 10000حالة كّل نادرة للغاية ) هي مضاعفات أخرى أكثر خطورةاّن احتمال حدوث 

 :بعد الفحص

 .ساعة( 1المستشفى لفترة قصيرة )حوالي في راقبة تحت الم ونسوف تظل •

 .شربال كل وحينها األ م، يمكنكتماما البلعتسترجعون وظيفة عندما  •

 .الّساعات الثّمانية التّالية لهذا الفحصتجنب القيادة أو ممارسة أي نشاط يتطلب يقظة خاصة خالل  و ينبغي كذلك •

 .تلي الفحصالّتي  24 اتقانونية خالل الساعتوقيع أي وثائق ل ينغير مخول م، أنتكذلك و •

 الموافقة

قد لقد تم إخباري من قبل طبيب القلب حول هذا الفحص، والنتائج المتوقعة، وكذلك اآلثار الجانبية التي قد تحدث أثناء تنفيذ العمليّة. و 

 .تمكنت من طرح أسئلة مفيدة وأعطاني إجابات واضحة ومرضية

 

 .وال تشكل تنازالً عن المسؤولية إبالغيّةهذه الموافقة 

 .ا الفحصذأوافق على القيام به •

 .ا الفحصال أوافق على القيام بهذ •

 

 توقيع الطبيب               اسم المريض وتوقيعه
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