
 

 استمارة إعالم المريض والموافقة

 

 رجالي نسائي 

   االسم واللقب

   تاريخ الميالد

   رقم الهوية التركية

  تاريخ الطلب

  رقم الملف

  رقم الهاتف

  العنوان:

 

 بصفتك مريًضا، لديك الحق في تلقي معلومات حول حالتك واإلجراء الجراحي أو الطبي أو التشخيصي المقترح وخيارات

العالج األخرى قبل العملية، حتى تتمكن من اتخاذ قرار بشأن اإلجراء الطبي الذي سيتم تطبيقه عليك. من خالل هذه 

الوثيقة والخطاب التوضيحي، يتم إخطارك بتعريف التدخل الطبي أو الجراحي المقترح، وضرورته، ومخاطره، وخيارات 

بعد إطالعك على المبادرة، يمكنك قبول المبادرة أو رفضها  يق العالج.العالج، والعواقب التي قد تواجهها إذا لم يتم تطب

 طواعية. إذا كنت تواجه صعوبة في فهم أي من المعلومات المقدمة لك، فيرجى استشارة طبيبك للحصول على توضيح.

 

امالً، فسيتم إذا أصبحت حامالً، فإن مركزنا مسؤول عن متابعتك حتى حدوث المخاض. في هذا السياق، إذا أصبحت ح

متابعة الحمل من قبل أطباء متخصصين في مركزنا، وسيتم إجراء والدتك، وإذا لزم األمر، خدمات العناية المركزة 

)للبالغين وحديثي الوالدة( من قبل أطباء متخصصين في المستشفى الذي أبرمنا معه عقًدا. إن المريض مسؤول بشكل تام 

 بب تقديم المعلومات الناقصة. عن جميع المضاعفات التي قد تنشأ بس

 

إذا كنت ال تفضل القدوم إلى مركز المتابعة الخاص بنا أو إذا كنت مضطر للمتابعة من خارج المحافظة، فعليك إبالغنا 

كتابيًا )بالفاكس( كل شهر بالمركز / المستشفى الذي تذهب إليه أو ستذهب إليه بشأن المتابعات. لكي نتمكن من الوصول 

عليك تزويدنا بمعلومات االتصال الصحيحة والكاملة وإخطارنا كتابيًا )عن طريق الفاكس( بأي تغييرات بشأن  إليك، يجب

 الهاتف أو مكان اإلقامة.

 

 يمكنك إجراء اختبار الحمض النووي مقابل رسوم لتحديد النسب في حالة إذا ما طلبت ذلك. 

 

من قانون العقوبات التركي ذي الصلة هي على النحو  231و  90تين وفقًا للوائح القانونية المتعلقة بعالجك، فإن الماد

 التالي؛ 

 من قانون العقوبات التركي المتعلقة بالتجارب على البشر. .  90المادة 

 ( من أجرى تجربة علمية على اإلنسان يعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات. 1)
 بشر بعد الموافقة والقبول مسؤولية جنائية؛ ( لكي ال تتطلب التجارب العلمية القائمة على ال2)

 أ( يتم الحصول على اإلذن الالزم من مجلس اإلدارة المسئول أو السلطات المختصة فيما يتعلق بالتجربة،
ب( يجب أن تكون التجربة قد أجريت في المقام األول في بيئة تجريبية غير بشرية أو على عدد كاٍف من 

 الحيوانات،



 

نتائج العلمية التي تم الحصول عليها نتيجة التجارب التي أجريت في بيئات تجريبية غير بشرية أو ج( البيانات وال
 على الحيوانات تستلزم إجراؤها على اإلنسان من أجل تحقيق الهدف المنشود،

 د( ليس للتجربة تأثير ضار ودائم يمكن التنبؤ به على صحة اإلنسان،
 األساليب المؤلمة التي ال تتفق مع كرامة اإلنسان على الشخص،هـ( خالل التجربة، ال يتم تطبيق 

 و( أن الغرض من التجربة يفوق العبء الذي تفرضه على الشخص والخطر على صحة الشخص، 
ز( يجب أن تكون الموافقة، التي يتم اإلعالن عنها بناًء على معلومات كافية حول طبيعة ونتائج التجربة، مكتوبة 

 لى تقديم أي فائدة أو منفعة.ويجب أال تعتمد ع
* باإلضافة إلى الشروط المطلوبة في الفقرة الثانية  1.( * SK / 7.art 5328 - 31/03/2005( )الفقرة المعدلة: 3)

 بحيث ال تتطلب التجارب العلمية على األطفال مسؤولية جنائية؛
ضروري إجراء هذه التجارب على أ( البيانات العلمية التي تم الحصول عليها نتيجة التجارب جعلت من ال

 األطفال للوصول إلى الهدف المنشود،
ب( الحصول على موافقة خطية من الطفل الذي لديه القدرة على التعبير عن موافقته، وكذلك الموافقة الخطية من 

 والديه أو األوصياء عليه،
 لتي ستسمح بالتجربة.ج( يجب أن يكون أخصائي صحة الطفل وأمراضه حاضًرا في المجالس المعتمدة ا

حاول عالج مريض من خالل إجراء التجارب دون موافقته ورضاه. ومع  ( يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنة من4)
ذلك، وانطالقًا من أن تطبيق طرق التدخل الطبي المعروفة لن يؤدي إلى أي نتائج، فإن التجربة على الشخص لغرض 

المعلنة مكتوبة بناًء  العالج وفًقا للطرق العلمية القائمة على الموافقة ال تتطلب مسؤولية جنائية. يجب أن تكون الموافقة
 على معلومات كافية حول طبيعة ونتائج التجربة، ويجب أن يتم العالج من قبل طبيب متخصص في المستشفى. 

( في حالة إصابة الضحية أو وفاتها نتيجة ارتكاب الجريمة المحددة في الفقرة األولى، تسري األحكام المتعلقة باإلصابة 5)
 العمدية أو القتل العمد. 

( في حالة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في إطار نشاط شخص اعتباري، تُفرض تدابير أمنية 6)
 خاصة بها على الشخص االعتباري.

 
 

 من قانون العقوبات التركي بشأن تغيير نسب الطفل. .  231المادة 
 ت. ( يعاقب من يغير نسب الطفل أو يخفيه بالسجن من سنة إلى ثالث سنوا1)
( من يتسبب في اختالط طفل في مؤسسة صحية بطفل آخر واستبدالهما ببعضهما البعض من خالل التصرف ضد مبدأ 2)

 واجب ومسئولية الرعاية، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة.
 

ال تكون المرأة من أجل تطبيق هذا العالج، أوالً وقبل كل شيء، يجب أال تعانين من أي وضعية تمنعك من الحمل. يجب أ

 في سن اليأس. الزواج المدني الرسمي مطلب قانوني. 

 

عالج أطفال األنابيب )التلقيح االصطناعي أو الصناعي، الحقن المجهري( الموصى إليك به بتاريخ ...................... 

حمل. تشمل هذه التقنيات هو عبارة عن تقنيات اإلنجاب المساعدة المطبقة على الزوجين المصابين بالعقم من أجل ال

 المراحل التالية:

 

 استخدام األدوية والهرمونات لتنشيط المبايض )تحفيز التبويض( بطريقة مضبوطة-1 .1

عملية جمع البويضات )ثقب الجريب(، وأخذ البويضات من المبايض التي يتم تحفيزها بالهرمونات واألدوية،  .2

 واستخدامها في تقنيات اإلنجاب المساعدة،مصحوبة بالتصوير بالموجات فوق الصوتية 

 اإلخصاب )اإلخصاب( للبويضات التي تم جمعها مع الحيوانات المنوية للشريك، .3

 يجب االحتفاظ باألجنة التي ستنمو نتيجة هذا اإلخصاب بطريقة مناسبة حتى الوقت الذي يراه األطباء مناسبًا، .4

 بيب والفريق المختص، اختيار أنسب األجنة لنقلها إلى الرحم من قبل الط .5

 زرع األجنة )نقل(، عملية إعطاء األجنة المطورة في البيئة المختبرية لرحم األم بتقنيات اإلنجاب المساعدة، .6

 إذا كانت هناك أجنة متبقية ذات جودة يمكن نقلها، فيجب حفظها بالتبريد. .7

 

 في حالة إذابة األجنة المجمدة ونقلها، يتم اجتياز المراحل التالية:

 



 

 تجهيز بطانة الرحم للنقل باستخدام األدوية والهرمونات، .1

 اختيار أنسب األجنة لنقلها إلى الرحم من قبل الطبيب والفريق المختص،  .2

 زرع األجنة )نقل(، عملية إعطاء األجنة المطورة في البيئة المختبرية لرحم األم بتقنيات اإلنجاب المساعدة، .3

 

نين من األجنة كحد أقصى في تطبيقات التلقيح االصطناعي، إذا كان من الممكن في النظام الحالي، حيث يمكن نقل اث

٪ للنساء اللواتي تتراوح 50-45و  35٪ للنساء دون سن 70-60إجراء النقل، يمكن أن تتراوح معدالت النجاح بين 

 عاًما وأكثر.  35أعمارهن بين 

ناء تطبيقات التلقيح االصطناعي وقد يتم إلغاء دورته في قد ال يصل كل مريض إلى مرحلة نقل األجنة ألسباب مختلفة أث

تلك المرحلة. يجب أن يؤخذ في االعتبار أن اإلجراء قد ال يؤدي دائًما إلى الحمل، وأنه حتى إذا كان هناك حمل، فقد ال 

 يؤدي دائًما إلى إنجاب طفل طبيعي في الوقت المحدد )في الوقت المحدد(. 

 

ناك خطر حدوث خلل )شذوذ جنيني( في أطفال األنابيب وكذلك وجود مخاطر لالختبارات لقد فهمنا بشكل خاص أن ه

 التي يجب إجراؤها للتحقيق في الحاالت الشاذة مثل سحب السوائل من البطن عند حدوث الحمل، إذا لزم األمر. 

 

 التدخل الجراحي الذي سيتم إجراءه/الذي تم إختياره:

تعلق باإلجراءات الجراحية أو الطبية أو التشخيصية المخطط لها. إنني أدرك أنه إجراء أُبلغ أنه قد تكون هناك مخاطر ت

جراحي يتم إجراؤه تحت التخدير، وأن أموًرا مثل العدوى، وتكون الجلطات الدموية في األوردة والرئتين، والنزيف، ورد 

رئة( قد تحدث، بل إنها قد تهدد الحياة، وهي الفعل التحسسي، والنوبات القلبية، ونقص التهوية في الرئتين )انخماص ال

خاصة بجميع اإلجراءات الجراحية أو الطبية أو التشخيصية. شُرح لي بالتفصيل أن هناك أيًضا المخاطر التالية فيما يتعلق 

 بالتدخل الذي سيتم تطبيقه علي.

 

جود )أمراض القلب والسكري وارتفاع أولئك الذين يعانون من مرض مو بعض هذه المخاطر التي قيلت لي نادرة للغاية.

ضغط الدم وأمراض الكلى ومرضى زرع الكلى أو الكبد واضطراب التخثر وأمراض األوعية الدموية( والمدخنون 

معرضون لخطر أكبر في تقنيات اإلنجاب المساعدة. بصرف النظر عن المخاطر المذكورة أعاله، يمكن سرد المخاطر 

 جاب المساعدة على النحو التالي: الخاصة باستخدام تقنيات اإلن

 

تشكل العدوى و / أو الخراج في التجويف البطني أو األربي )الحوض(؛ والتحفيز المفرط للمبيضين بسبب األدوية 

والهرمونات المستخدمة )متالزمة فرط تنبيه المبيض( وما يترتب على ذلك من تراكم السوائل في البطن )االستسقاء(، 

الرئتين )الوذمة الرئوية( وصعوبة التنفس، والنزيف في البطن الذي قد يتطلب جراحة بسبب النمو وتجمع السوائل في 

المفرط وتمزق البويضات، وتعطل تدفق الدم )التواء المبيض( الذي قد يتطلب جراحة عن طريق قلب الهياكل الوعائية، 

يتطلب نقل الدم؛ والفشل في تطوير الحمل بعد وتشكيل الجلطة في األوردة )تجلط وريدي(؛ وفقدان الدم المفرط الذي 

استخدام تقنيات اإلنجاب المساعدة، مما يؤدي إلى اإلجهاض في فترة الحمل المبكرة، والحمل خارج الرحم، وتكوين حمل 

صحي داخل الرحم وكذلك حمل خارج الرحم )حمل منتبذ / الحمل غير المتجانسة(، وتلف األوعية الكبيرة في المبايض 

 حم والبطن أثناء عملية سحب البويضات.والر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بدائل

 تم إطالعي بالتفصيل على ما إذا كانت البدائل التالية مناسبة لي.

 تتابع

 انتظار حدوث حمل عفوي -

 تحفيز المبايض والتبويض باستخدام األدوية )تحفيز اإلباضة( و / أو التلقيح )التلقيح داخل الرحم( -

 

 فشل العالجخياراتك في حالة 

 تتابع

 انتظار حدوث حمل عفوي -

 طفل األنبوب

 

 

 التخدير

أعلم أن التخدير يجلب مخاطر إضافية، لكني أريد استخدام التخدير في اإلجراء الجراحي المخطط له واإلجراءات 

لي إن الشعور  ;قيلnbsp;أدرك أنه يمكن تغيير طريقة التخدير دون سؤالي.&nbspاإلضافية لمنع وتخفيف األلم.&

باأللم أثناء العملية َسيَُخفف بالتخدير الموضعي )النخاعي وفوق الجافية( أو التخدير العام، والذي يمكنني اختياره من خالل 

التحدث إلى طبيب التخدير. أدركت أن التخدير ال يخضع لسيطرة الطبيب الذي سيجري الجراحة وأن كل مادة مخدرة قد 

عي أن المضاعفات مثل مشاكل الجهاز التنفسي، والتفاعالت الدوائية، وإصابات األعصاب، وتلف يكون لها مخاطر. أنا أ

الدماغ يمكن أن تحدث نتيجة الستخدام أي طريقة تخدير، وهناك خطر يهدد الحياة. تشمل المخاطر واألضرار األخرى 

للسان والعينين. أتفهم المخاطر األخرى، بما في التي قد تنشأ عن التخدير العام تلف الحبال الصوتية والقصبة الهوائية وا

ذلك الصداع وآالم أسفل الظهر لفترات طويلة، والتي يمكن أن تنجم عن التخدير الناحي )النخاعي وفوق الجافية(. التخدير 

…………………………………………………………………………………………………

..... .…… 

 والشخص(.أوافق على إجراءه من قبل أو تحت إشراف )المسمى الوظيفي 

 

 دم

 أوافق على استخدام مثل هذه األساليب في أثناء اختباراتي.

 

 الموافقة على معالجة الوضعيات التي لم يتم التنبؤ بها مسبقًا

أدرك أن المواقف المختلفة التي تواجه طبيبي والتي تتطلب إجراءات إضافية أو مختلفة بخالف اإلجراء الجراحي المخطط 

يتم الكشف عنها أثناء التدخل. في هذه الحالة، أوافق على أن يتخذ طبيبي اإلجراء اإلضافي الذي يتطلبه وضعي قد 

 المناسب الذي تتطلبه حالتي وصحتي. 

 

 

 النتيجة

أعي أن الممارسات الطبية ليست علًما دقيًقا، وال يمكن تقديم أي ضمان فيما يتعلق بالنتيجة أو العالج. في وثيقة الموافقة 

طبيبي، تلقيت معلومات مفصلة حول حالتي، واإلجراء الجراحي  الذي يجب تطبيقه والمخاطر وخيارات وفي لقائي مع 

العالج. نحن ندرك أننا مسؤولون عن هذا األمر، وأننا نقبل استخدام تقنيات اإلنجاب المساعدة الموصى بها دون أي عنف 

ستخدم نتائج الجراحة ضد بعضنا البعض، أو الطبيب أو تهديد أو اقتراح وتلقين أو ضغط مادي أو معنوي، وأننا لن ن

 والمستشفى، ونتحمل العواقب ونقبل العملية المقترحة

 

……………………………………………………………………………………………......... 

 



 

وأنه مسموح لها بدخول الموانئ العربية. إذا تبقى شيء من األجنة الخاصة بنا والمناسبة للنقل بعد إجراء عملية النقل، 

 فسيتم إخطاري أيًضا والموافقة على التجميد. 

 

مور، من فضلك اكتب إفادتك بخط يدك ووقع على االستمارة والنموذج "تم إعالمي بشكل كاٍف بشأن اإلجراء في جميع األ

 بما في ذلك الحمل المتعدد والفشل، شفهيًا وخطيًا."، إذا كنت أميًا، فقم بالتوقيع من خالل الضغط بإبهام اليد اليسرى. 

 ومتى رأيناك مريضا او محبوسا فأتينا اليك.
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 اإلنجابي المساعدالطبيب المسؤول عن العالج 

 دكتور هاكان يلماز
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