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زرع مزيل الرجفان اآللي
نموذج الموافقة غير الرسمية
لماذا تقترح عليكم زرع مزيل الرجفان اآللي؟
تعرض عليكم هذه العمليّة ألنكم تعانون من مرض قلبي يعرضكم لخطر الموت المفاجئ النّاجم عن إضطرابات خطيرة في نظم
القلب.
كيف يعمل مزيل الرجفان اآللي؟
يحتوي مزيل الرجفان اآللي على بطارية و دوائر الكترونيّة .يمكن لهذا الجهاز من تحليل معدل ضربات القلب باستمرار ،واكتشاف
اضطرابات النّظم غير الطبيعية ومعالجتها إما عن طريق التحفيز السريع الّذي ال يمكن الشعور بع عادة ،أو عن طريق الصدمة
الكهربائية الداخلية .باإلضافة إلى ذلك ،يحتوي هذا الجهاز على وظيفة جهاز تنظيم ضربات القلب .يوضع هذا الجهاز أثناء العملية
الجراحية عادة في الجزء العلوي من الصدر (أو بشكل استثنائي في البطن أو في الجنب األيسر) ،وهو مرتبط بالقلب من خالل
توصيل واحد أو اثنين أو ثالثة يقع إدخالها عن طريق الوريد.
كيف يتم إجراء الغرس؟
من الضروري أن تكون صائماً ،مع إعداد ما قبل الجراحة (غسل مطهر على وجه الخصوص) .يجب اإلبالغ في صورة وجود
الحساسية ضد المضادات الحيويّة أو منتجات اليودا عن طريق الحقن قبل الجراحة .سيتم إجراء العمليّة على طاولة في غرفة
مجهزة بشكل خاص و تكون إ ّما تحت التخدير العام أو تحت التخدير الموضعي .تستغرق العملية ساعة واحدة في المتوسط  ،ويعتمد
ذلك في بعض األحيان على نوع المعدات المزروعة وصعوبات وضع التّوصيالت في التّجاويف القلبيّة  ،ال سيما التوصيل الخاص
بإعادة المزامنة و الّذي يوضع في فرع وريدي وراء البطين األيسر.
ما هي مخاطر الغرس؟
مثل أي عملية جراحية ،فإن غرس مزيل الرجفان يعرض لمخاطر التخدير وكذلك المضاعفات المحتملة ،خاصة العدوى الجرثوميّة
أو النزيف في حوالي  ٪ 5من الحاالت .بشكل استثنائي للغاية ،يمكن أن تكون هذه المضاعفات قاتلة .بعد فترة من غرس جهاز إزالة
الرجفان ،قد تكون هناك حاجة إلعادة العمليّة للتغلب على فشل حالة أو إنزياح في التّوصيالت أو ت ّ
فزر في التوصيالت أو التهاب
ي .باإلضافة إلى ذلك ،يتم إجراء استبدال لهذا الجهاز بعد بضع سنوات من التشغيل (من  5إلى  10سنوات حسب الطراز)،
جرثوم ّ
أخيرا ،من المهم اإلشارة إلى أن تقنية هذا الجهاز معقدة للغاية و يمكن بين الحين و اآلخر اكتشاف الخلل
بسبب نفاذ البطارية.
ً
الوظيفي الذي قد يتطلب مراقبة خاصة تتراوح ما بين المتابعة المتواترة إلى تغيير الجهاز أو التّوصيالت في بعض األحيان.
كيف تيتم المتابعة بعد الخروج المستشفى؟
بعد العملية من الضروري المتابعة المنتظمة في مركز متخصص (تقريبًا كل  3إلى  6أشهر) للتحقق من األداء الصحيح للجهاز،
باإلضافة إلى عدم وجود مضاعفات .في ك ّل األحوال ،ال تغني هذه المراقبة "الفنية" في المركز المتخصص عن المراقبة المنتظمة
ألخصائي أمراض القلب إنّما تك ّملها .سيتم تقديم بطاقة تشير إلى وجود مزيل الرجفان لكم بعد العمليّة .ال تتأثّر عادة حياتكم اليومية
بسبب هذا الجهاز .و لكن ،ينبغي تخاذ بعض االحتياطات في حالة حدوث أعمال طبية أو جراحية ،وأحيانًا على المستوى المهني.
سيتم شرح هذه االحتياطات لكم بطريقة تتكيف مع وضعكم الشخصي من قبل الطبيب الّذي قام بغرس الجهاز لكم وفريقه.
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 بهذه العمليّة.

•

ال أوافق على القيام بهذه العمليّة.

اسم المريض وتوقيعه

توقيع الطبيب
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