
                           
 

 

               

 

‰ÓÎÒ‰ ÒÙÂË :‰ÈÏÎ Ï˘ È˙�Á·‡ ¯Â˜È„ 

KIDNEY BIOPSY/FINE NEEDLE ASPIRATION 

 
או להערי� את מידת /ו, לצור� קביעת אבחנה, הדיקור מבוצע במטרה לקבל דגימת רקמה או תאי� מהכליה

 .או להערי� את האפשרויות הטיפוליות למחלה הכלייתית/מידת התקדמות המחלה ו/דרגת המחלה/השינויי�

, בעזרת המחט. על פי רוב הדיקור מתבצע תחת אמצעי דימות. ר מתבצע על ידי שימוש במחט המיועדת למטרה זוהדיקו
ברוב . או בדיקות נוספות על פי הצור�/או תרבית ו/פתולוגית ו, ונמסרי� לבדיקה ציטולוגית, רקמה/נשאבי� תאי�

רקמה לבדיקה ויש צור� לחזור על הפעולה פע� קיימי� מקרי� בה� לא נית� לקבל מספיק . המקרי� מש� הפעולה קצר
 .נוספת

 .בדר� כלל הבדיקה מתבצעת בהרדמה מקומית

 

  _________________________     _______________     ____________    _______________: ש� החולה

 .ז . ת          ש� האב  ש� פרטי       ש� משפחה   

 
 ___________________________________ר"שקיבלתי הסבר מפורט בעל פה מדת בזאת /ה ומאשר/אני מצהיר

 ש� פרטי  ש� משפחה         

 "). הבדיקה: "להל�(על הצור� בביצוע דיקור אבחנתי של הכליה 

במקו� הדיקור בעור מופיע שט# , לעיתי�. הוסבר לי שבמהל� הבדיקה צפויי� תחושה של אי נוחות וכאב באזור הדיקור
תופעת לוואי שכיחה לאחר הבדיקה היא דימו� בשת� שאינו נראה אלא . המתבטא בשינוי צבע ורגישות קלה, מקומיד� 

 .תופעת לוואי זאת נעלמת בדר� כלל מעצמה תו� זמ� קצר ללא צור� בטיפול). מיקרוהמטוריה(במיקרוסקופ 

שבדר� כלל חול# , )מאקרוהמטוריה(� דמי שת: לרבות, כמו כ� הוסברו לי הסיכוני� והסיבוכי� האפשריי� של הבדיקה
ועלול להצרי� מת� ד� ולעיתי� רחוקות ביותר , או ממוש�/לעיתי� רחוקות הדימו� יהיה משמעותי ו. ללא מת� טיפול

שבדר� כלל אינו ) המטומה(יתכ� ג� דימו� קל מסביב לכליה . התערבות פולשנית תחת שיקו# רנטג� או התערבות כירורגית
כתוצאה ממעבר המחט דר� , לעיתי� רחוקות ביותר. א� תתכ� ירידה קלה ברמת ההמוגלובי�, ות קליניותמלווה בתופע

לעיתי� נדירות . שיתבטא בכאב ובנפיחות במות�) המטומה(יתכ� דימו� לרקמות הרכות , רקמת שומ� תת עורית ושריר
 .או ניקוז כירורגי/ההמטומה מזדהמת ונדרש טיפול אנטיביוטי ו

) אניוריזמה(שגורמת להרחבה מקומית של דופ� כלי הד� , תתכ� פגיעה בכלי ד� חיצוני של הכליה, חוקות ביותרלעיתי� ר
בדר� כלל ). AV fistula(קיימת אפשרות שיווצר מעבר בי� עורק לוריד קטני� בתו� כליה . ועלולה להצרי� תיקו� כירורגי

לעיתי� נדירות תגר� פגיעה באיברי� סמוכי� . � הזמ�אי� לכ� משמעות קלינית ורוב� ככול� נסגרי� מעצמ� במש
 .או ניתוח/שתצרי� טיפול ו

� .ת בזאת את הסכמתי לביצוע הבדיקה/אני נות

ה שקיימת אפשרות שתו� מהל� הבדיקה יתברר שיש צור� /ת בזאת כי הוסבר לי ואני מבי�/ה ומאשר/כמו כ� אני מצהיר
לרבות פעולות , או לנקוט הליכי� אחרי� או נוספי� לצור� הצלת חיי� או למניעת נזק גופני, לשנותה, להרחיב את היקפה

ה ג� לאותה /אני מסכי�, לפיכ�. א� משמעות� הובהרה לי, כירורגיות נוספות שלא נית� לצפות� כעת בודאות או במלוא�
שלדעת רופאי המוסד יהיו חיוניי� או דרושי� או ביצוע הליכי� אחרי� או נוספי� לרבות פעולות כירורגיות , שינוי, הרחבה

 .במהל� הבדיקה

לאחר שהוסברו לי הסיכוני� האפשריי� בהרדמה מקומית לרבות תגובה , הסכמתי ניתנת בזאת ג� לביצוע הרדמה מקומית
י "א� יוחלט על ביצוע הבדיקה בהרדמה כללית יינת� לי הסבר על ההרדמה ע. אלרגית בדרגות שונות לחומרי ההרדמה

 .מרדי�

בהתא� לנהלי� ולהוראות , ה לכ� שהבדיקה וכל ההליכי� האחרי� ייעשו בידי מי שהדבר יוטל עליו/ת ומסכי�/אני יודע
ובלבד שייעשו באחריות המקובלת במוסד בכפו# , בידי אד� מסוי�, של המוסד וכי לא הובטח לי שיעשו כול� או חלק�

 .לחוק

 

         ________________     ______________     __________________________________ 

 חתימת החולה               שעה       תארי�       

 
_________________________________                          ___________________________________ 

 ) קטי� או חולה נפש,במקרה של פסול די�(חתימת האפוטרופוס    )קירבה(ש� האפוטרופוס  

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

 

     ___________________   _________________    __________________   _________________________ 
 חותמת   רשיו�' מס    חתימה ה         /ש� הרופא 

 מחק את המיותר* 

 

 

 החברה לניהול סיכוני� ברפואה    הסתדרות הרפואית בישראל   ה 


