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הפעולה . דרכי הנשימה והריאותמחלות  אבחון וטיפול במטרתמתבצעת לגמישה ברונכוסקופיה 
, לאחר מכן מוחדר הברונכוסקופ. מתבצעת תחת טשטוש ובהרדמה מקומית של האף והלוע בתרסיס

במהלך הבדיקה . ו הפה אל תוך קנה הנשימה והסמפונותדרך האף א,  וגמישאופטי דק-צינור פיברו
או מנוזל /לבדיקות מיקרוסקופיות לאבחון ו) ביופסיות( דגימות מהריאה תנבדקות דרכי האוויר ונלקחו

 ניקוי של  כוללתברונכוסקופיה טיפולית. פטריות או וירוסים, שטיפת הסמפונות לצורך גילוי חיידקים
לעיתים מתבצעת הרחבה או פתיחה של הסמפונות על . צאת גופים זריםהוודם /דרכי הנשימה מהפרשות

תוך ישירה ל הקרנה מטרתחדר צינור לו ובמקרים מסוימים מ,)סטנט( תומכן תקנתידי לייזר או ה
 ).ברכיתרפיה(ת וסמפונה
 
 

 _______________    _____________   ________________    _______________: שם החולה
 ז. שם פרטי                   שם האב                                 ת                        שם משפחה                        

 
 

 ___________     __________ר  "ת בזאת כי ניתן לי הסבר מפורט בעל פה מד/ה ומאשר/אני מצהיר
                                                                     שם פרטי              שם משפחה                                                

 .על הצורך בביצוע ברונכוסקופיה

 הלוואי של הטיפול העיקרי לרבות כאב ואי השפעותאני מצהיר כי ניתן לי הסבר על התוצאות המקוות ו
 .נוחות באף או בלוע

מום י ד,)אוורת החזה(יבוכים האפשריים של הברונכוסקופיה לרבות דליפת אוויר  לי הסוכמו כן הוסבר
סבר לי גם כי במקרים נדירים ייתכן דימום חזק או קוצר נשימה וה. חום או קוצר נשימה, מהביופסיה

 .קשה מדליפת האוויר וכן שבמקרים נדירים ביותר סיבוכים אלו עלולים להסתיים במוות

 .כמתי לביצוע הטיפול העיקריאני נותן בזאת את הס

כמו כן אני מצהיר ומאשר בזאת כי הוסבר לי ואני מבין כי קיימת אפשרות שתוך מהלך הטיפול העיקרי 
או מיד לאחריו יהיה צורך לנקוט הליכים אחרים או נוספים של הצלת חיים כמו הנשמה בעזרת צינור 

ליכים אחרים או נוספים שלדעת הרופאים לפיכך אני מסכים גם לאותה הרחבה או בצוע ה. בתוך הקנה
 .יהיו חיוניים במהלך הטיפול או לאחריו

לאחר שהוסברו לי הסיבוכים של ההרדמה לרבות , הסכמתי ניתנת גם לביצוע טשטוש והרדמה מקומית
 .תגובה אלרגית בדרגות שונות לחומרי הטשטוש

, י מי שהדבר יוטל עליודה לכך שהטיפול העיקרי וכל ההליכים האחרים ייעשו בי/ת ומסכים/אני יודע
בידי אדם מסוים , כולם או חלקם, יעשויוכי לא הובטח לי ש, בהתאם לנהלים ולהוראות בית החולים

 .ובלבד שייעשו באחריות המקובלת בבית החולים בכפוף לחוק
 
 

      _____________________________________            _________________  
 חתימת החולה         תאריך                                 שעה                                 

 
______        ______________________   _________________________________________ 

 )   קטין או חולה נפש, במקרה של פסול דין(              חתימת האפוטרופוס )קירבה(         שם האפוטרופוס 
 

 את כל האמור לעיל בפירוט הדרוש *אפוטרופוס של החולה / ת כי הסברתי בעל פה לחולה/אני מאשר
 .ה את הסברי במלואם/ה על הסכמה בפני לאחר ששוכנעתי כי הבין/היא חתם/וכי הוא

 
 

    ________________________________________       ____________________    
    ןרישיו' מס                    שם הרופא                              חתימה                                

       מחק את המיותר* 


