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  استمارة الموافقة على عملية جراحة األنف 

 التاريخ : ../../....

 السيد / ة المريض /ة ، الولي /ة :

لقد تم تحضير هذه االستمارة لتعطيك المعلومات الكافية عن هذه العملية ، التوقيع عليها بعد قرائتها شرط قانوني      

. تستخدم هذه االستمارة لتعطيك المعلومات األولية عن العالج الجراحي و مخاطرها و األوضاع غير المتوقعة ، و 

المخاطر الموضحة تشمل ظروف أغلبية المرضى و المشاكل التي لتعطيك معلومات عن الطرق الغالجية األخرى ، 

تواجههم.   

و يجب عدم النظر إلى هذه االستمارة على أنها تشمل  جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهك . و استنادا إلى وضعك 

إضافية بشأن   الصحي الخاص ، وإلى المعلومات الطبية التي نملكها ، فإن طبيبك الجراحي يمكنه إعطائك معلومات

 هذا الموضوع .

يرجى قراءة المعلومات المدونة في األسفل بدقة ، و عدم الموافقة و التوقيع على هذه اإلستمارة دون الحصول على 

.اجابات لألسئلة التي تدور في ذهنك  

في األنف معلومات عاامة :يقع األنف منتصف الوجه وله مكانة هامة جدا من أجل الشكل والتنفس .وأية تدخالت 

يجب أن تكون مخططة لها جيداوأن تجرى بشكل دقيق وبحذر .ويمكن تصغير حجم األنف وشكله وتضيق فتحات 

من خالل عملية األنف اإلصطناعي .تساعد هذه العملية إلى وتغير المسافة بين األنف والشفة العليا  األنف وتوسيعها

عليك إبالغ ف وحل المشاكل التنفسية المتعلقة باألنف .تحسين التشوهات الخلقية و المناطق المجروحة من األن

الطبيب بجميع المشاكل والتفاصيل المتعلقة باألنف وجميع الشكاوى المتعلقة بالتنفس سواء كانت موجودة أو 

مع ممارسة النشاطات وإذا كان يوجد جفاف في الفم و ألم في الرأس وحدوث الشخير ألوعالقاتها بالمواسم وتغيرها 

وعليك إبالغ الطبيب إذا كنت مصاب بصدمات أو إذا أجريت عمليات مسبقة مع تواريخها ،وكما ن في األنف .وسيال

يجب أن تبلغ الطبيب إذا كنت تملك مشاكل إضافية أو إذا كنت تأخذ أدوية بإنتظام ،ويجب التوضيح عن التوقعات 

هم األشخاص الذين يننتظرون األشخاص  المثالين إلجراء هذه العملية وعن الصفات المترافقة بمشاكل شكل األنف .

ويطلب من األشخاص الذين سيجرون العملية  األنف المثالي وعالوة على ذلك األشخاص الذين يأملون شكال أفضال .

ال مليات .المعايير المناسبة والتوقعات المنطقية والصحة والراحة النفسية .ويمكن إجراء العملية مع باقي الع

يوجدهناك عملية واحدة يمكن إجراءها على كافة الناس.وتجرى العملية بشكلين إما تخدير عام أو موضعي .وسيتم 

وويتم الشق داخل األنف أو خارجها ،وإجراء شرح كامل التفاصيل ومن ثم اإلقرار بشكل العملية التي ستطبق لك.

 الشق داخل األنف تسهل من عملية التنفس .

د جبيرة وبعد اإلستيقاظ من العملية ستجحسب التفاصيل التي أعطيت لك .ساعة  2إلى  1.5عملية تتغير بين ومدة ال

موضوعة على أطراف األنف ،وعوازل داخله .وتؤخذ هذه العوازل بعد يوم أو يومين من العملية .في الساعات 

يعطيك الطبيب أدوية إلذهاب هذه األعراض األولى ستشعر باإلقياء وبالدوار في الرأس ولكنك لن تشعر باأللم .وس

وبعد العمليو بأسبوع أو أسبوعين سيتم إزالة الجبيرة ووضع الصق رقيق على األنف وذللك للحد من االنتفاخات .

التي قد تحدث أثناء المراقبة .ويتم وضع الالصق لمدة أسبوع .ويمكنك رؤية تفاصيل أنفك بعد إزالة الالصق ولكن 
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سوة في بالتنمل والقاشئة تقل قليال في اليوم نفسه وتبعا لنوع وطريقة العملية المطبقة يمكن أن تشعر االنتفاخات الن

 رأس أنفك وتتطلب شهور عدة لزوال هذه الحالة .

في المراحل المبكرة من العملية يجب حماية األنف من الضربات لذلك ال يستحب وضع النظارات وممارسة التمارين 

أسابيع ولتجنب الورم يجب أن تتجنب البقاء لفترات طويلة في حمام البخار وحمام الوقاية من  8الرياضية لمدة 

وفي األيام الشمس ولكن بإمكانك ممارسة السباحة والرياضة الشخصية والنشاطات اعتبارا من األسبوع الثاني .

أن ترتاح وأنت تتنفس لذلك ينصح واألسابيع األولى بعد العملية ولوجود قشرات وورم داخل أنفك فإنك لن تستطيع 

يراقب وضع التحسن لديك بعد العملية في األشهر وكريمات للتقليل من هذه الحالة .بإستخدام  قطرات معينة 

وتقارن بين الصور المأخوذة قبل وبعد العملية .1،3،6،12  

والشيء األهم أن تفهم ماذا   المخاطر والمشاكل المختلفة :كل عملية لها مخاطر محددة وصعوبات غير مرغوبة بها .

سيحدث أثناء وبعد العملية .وتستند موافقة المريض على العملية من خالل المقارنة بين فوائد ومخاطر العملية .ومع 

احتمالية عدم مشاهدة المضاعفات فعلى المريض أن يطلب من الطبيب سرد جميع المضاعفات المتوقعة 

 حدوثهاوالتأكد منها .

إلى قسمين : والمشاكل تقسم  

 مشاكل المرحلة المبكرة :

 الشعور باإلقياءبعد العملية ولتالفي الموضوع تعطى األدوية المناسبة .

إمكانية رؤية سائل في فتوحات األنف ويراقب الوضع بإستخدام أقمشة غازية ويكون السائل واضح في الساعات 

حمر إلى األصفر ،ويمكن أن يرى نزيف رغم أن ساعة (ويتغير لون السائل من األ48-24األولى بعد العملية )

ويجب إزالة الدم المتخثر و إيقاف النزيف في حال حدوثه .ويجب أالّ يستخدم اإلسبرين احتمال حدوثه ضئيل جدا .

أيام من العملية ،إلن ذلك يزيد من احتمال حدوث النزيف . 10قبل   

 

األنف ،ويظنوا المرضى بأنهم قد مرضوا وهذا الشعور بالعطس عند األشخاص الذين وضع لهم عوازل داخل 

 اإلحساس يتعلق بالعوازل الموضوعة داخل األنف وفي حال إزالتها يختفي هذا اإلحساس .

العدوى :حدوثثها نادرة جدا ،وباستخدام األدوية المضادة لإللتهاب تقلل من هذه االحتمالية .ويجب إزالة العوازل 

ويجب إخبار الطبيب فورا .ومن عالمات رة أو في حال الشعور بالرجفان .مباشرة في حال ارتفاع درجة الحرا

وتجرى المعاينة ومن  ثم يبدأ العدوى وااللتهاب :الشعور باأللم مع انتفاخ  وزيادة الحساسية للمس وارتفاع الحرارة .

 بمعالجة العدوى .

ل حدوثها يجب إخبار الطبيب فورا .الضربات الغير متوقعة :الضربات القوية يمكن أن تتسبب بتشوهات وفي حا  

 مشاكل المرحلة المتأخرة :
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مشاكل مع التنفس :وتنتج  نتيجة مشاكل موجودة قبل العملية أو الغير منتبه لها ،وتظهر هذه المشاكل بشكل واضح 

 أثناء تطبيق إجراءات أثناء العملية .وكما يمكن أن تظهر مشاكل تنفسية متعلقة بالحساسية ،وحب الشكاوى

 واألعراض يمكن تطبيق طرق عالج ثانوية .

:هي من المشاكل الشائعة وتظهر نتيجة النتفاخ األنف في الفترة المبكرة.والحصول على نتائج غير  مشاكل في الشكل

مشكوك بها في العمليات التجميليةأمر طبيعي ،ويجب عدم النسيان أن التحسن يأخذ فترة طويلة واالنتفاخات الحاصلة 

سيان أنه سوف يحدث انتفاخات ضمن اليوم ولكن يأخذ الشفاء وقتا طويال ،ويجب عدم النستقل مع مرور الزمن .

%من الحاالت الغير مرغوب بها وتستوجب هذه الحاالت 10-5.وبعد أخذ األنف شكله األخير توجد هناك نسبة 

تدخالت ثانوية تنقيحية ،وللتقليل من هذه التدخالت الثانوية يجب توضيح التوقعات واإلجراءات التي ستجرى بشكل 

ولتسريع بنية األنف توجد لكل حالة حدود معينة ويجب التحدث عنها من جميع األطراف .تفصيلي .واعتمادا على 

 هذا الزمن يحقن رأس األنف بمادة الكورتيزون.

،واإلعوجاج الموجود في العظم أو الغضروف تكون على درجات  والمشكلة األخرى :هي إعوجاج األنف 

تم إجراؤها ال بد أن نتوقع احتما ل تطور اإلعوجاج خالل وفي هذه الحالة لو تم التخطيط بشكل مفصل ومختلفة.

يخبرك ويعطيك نسبة نجاح التصحيح الزمن أو بقائه بشكل دائم .ولو وجد هذا االحتمال فإن الطبيب حتما س  

 

 المشاكل األخرى :

ك وفي حال انثقاب حاجز األنف :الجراحة يمكن أن تتسبب بحدوث ثقب في حاجز األنف وهذه الحالة نادرة ومع ذل

حدوثه يمكن أن يتطلب تغطية هذا الثقب عملية جراحية إضافية وفي حاالت صعبة ال يمكن تصحيح وتغطية هذا 

 الثقب .

 التنمل :احتمال حدوث تنمل دائم نتيجة تلف األلياف العصبية الموجودة تحت جلد األنف بعد العملية الجراحية .

 ألم مزمن :ظهور هذه الحالة نادرة جدا .

ردود الفعل التحسسي:تنشأ الحساسية الموضعية نتيجة استخدام الالصقات ومواد الخياطة وتحدث هذه الحالة أحيانا 

،واألخطر حدوث حساسية األنظمة المركزية أثناء العملية أو بعدها بإستخدام األدوية وتتطلب طرق عالج أخرى 

 إلذهابها .

تفرق األقسام العظمية وهناك مناطق من األنف تتأخر لكي تتحسن تأخر الشفاء :من الممكن رؤية تأخر التحسن أو 

ويمكن خسارة أجزاء من جلد األنف ،وإلزالة األجزاء الغير متحسنة يجب تنظيفها  بالضمادات بشكل مكثف أو 

 بإجراء تدخل جراحي .

مرتبطة بجراحة  األثار الموجودة لفترات طويلة :تتعلق حدوث تبدالت في شكل األنف وظهور الشيخوخة الغير

 األنف باألشعة وبأسباب أخرى .ويمكن أن تتطلب جراحة أو طرق عالج أخرى في المستقبل للتخلص منها .

النتائج الغير مقنعة :هناك احتمال الحصول على نتائج غير مقنعة .العالج الجراحي يمكن أن يتسبب بإعطاء شكل 

ألنف .غير مقنع وبفقدان الوظائف أو بحدوث تغير في بنية ا  
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التخدير :يوجد مخاطر للتخدير سواء كانت عامة أو موضعية وتوجد مضاعفات واحتمال حدوث موت أو جرح في 

 مختلف أنواع التخدير والتسكين .

طرق العالج األخرى :ال توجد هناك عمليات بديلة لجراحة األنف وتعالج المشاكل الموجودة داخل األنف دون 

لقسم الخارجي ،وكما توجد مشاكل ومضاعفات لجراحة األنف فهناك مضاعفات الحاجة إلى إجراء عملية في ا

  ومخاطر للتدخالت الجراحية )سبتوبالست (التي تجرى لتصحيح المشاكل الموجودة في الطرق التنفسية .

من خالل التوضيحات الشفوية و الكتابية التي قدمت لي بصفتي  إطمئناني أعبر عن رضائي و     

الشخصية وبكامل إرادتي ، و من خالل التوضيحات الخطية الموضحة لي ، أوافق على العالج و 

 العملية التي ستطبق لي و على طرق العالج األخرى التي ستتطبق لي الحقا .
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