الجمعية التونسية ألمراض القلب وجراحة القلب الشرايين

تخطيط صدى القلب عبر المريء
نموذج الموافقة غير الرسمية
لقد اقترح لطبيبك تقدم لكم تخطيط صدى القلب عبر المريء .يم ّكن هذا الفحص بالموجات فوق الصوتية من دراسة القلب عبر
المريء ،وهو ضروري للتّشخيص الدّقيق للعديد من أمراض القلب ،وخاصة في حاالت االضطرابات الص ّماميّة ،و الكشف عن
مصادر االنسداد في القلب بعد االصابة بجلطة ،أو في حاالت أمراض الشريان األورطي الصدري أو لتشخيص تشوهات هيكلية
أخرى.
قبل االفحص:
الكف عن األكل و ال ّ
شرب لمدّة ال تقل عن  4ساعات قبل الفحص.
•ينبغي
ّ
ي أخذ الدواء ،بإمكانكم القيام بذلك مع القليل من الماء فقط.
•إذا كان من الضّرور ّ
ي إخبار الطبيب المسؤول عن هذا الفحص  ،و كذلك الحال في صورة وجود حساسية
•إذا كان لديكم مشاكل في البلع فمن الضّرور ّ
ي مشاكل صحيّة أخرى.
ضد أدوية معيّنة أو وجود اضطرابات تنفسيّة كالربو أو أ ّ
التطبيق العملي:
يبتدأ الفحص بإيالج مسبار طيّع عبر المريء وذلك بعد القيام بتخدير موضعي للحلق .ويمكن أيضا االستعانة بمادّة مهدئة ذات مدّة
فاعليّة قصيرة لتسهيل إجراء هذا الفحص .يدوم هذا الفحص عادة بين  15و  20دقيقة.
اآلثار الجانبية المحتملة:
يمكن نادرا حدوث آثار جانبيّة بسيطة ته ّم الغشاء المخاطي للبلعوم أو المريء ،أو تشنجات في الحنجرة أو اضطرابات في نظم القلب
تختفي تلقائيّا.
ّ
ان احتمال حدوث مضاعفات أخرى أكثر خطورة هي نادرة للغاية (حالة ك ّل  10000فحص).
بعد الفحص:
•سوف تظلون تحت المراقبة في المستشفى لفترة قصيرة (حوالي  1ساعة).
•عندما تسترجعون وظيفة البلع تماما ،يمكنكم حينها األكل و الشرب.
•و ينبغي كذلك تجنب القيادة أو ممارسة أي نشاط يتطلب يقظة خاصة خالل السّاعات الثّمانية التّالية لهذا الفحص.
•و كذلك ،أنتم غير مخولين لتوقيع أي وثائق قانونية خالل الساعات  24الّتي تلي الفحص.
الموافقة
لقد تم إخباري من قبل طبيب القلب حول هذا الفحص ،والنتائج المتوقعة ،وكذلك اآلثار الجانبية التي قد تحدث أثناء تنفيذ العمليّة .و قد
تمكنت من طرح أسئلة مفيدة وأعطاني إجابات واضحة ومرضية.

هذه الموافقة إبالغيّة وال تشكل تنازالً عن المسؤولية.
•
•

أوافق على القيام بهذا الفحص.
ال أوافق على القيام بهذا الفحص.

اسم المريض وتوقيعه

توقيع الطبيب

الجمعية التونسية ألمراض القلب وجراحة القلب الشرايين

 ..................في ........./..../....

