
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (HIBM) لــــــإلدراج الوراثي لعضـــــــالت الجســــمالســــــــــــــــجل الـــدولي 

 بيـــانات المـــريض وموافقـــــته الٌمســــــتنيرة

 

 برنامج رصــد المرضى ومراقبتهــم –اإلدراج الوراثي لعضــالت الجســم  :المشــروع اسم

(HIBM-PMP) تســـجيل ودراســـــة مســتقبلية لرصــــد التاريخ الطبيعي 

 (HIBM)اإلدراج الوراثي لعضــــالت الجســم بهــدف تقــييم ومراقبــة مرضى 
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من  ،البحثية ولكن قبل أن تمنحنا موافقتك على الٌمشاركة في هذه الدراسـة .بالمشاركة في التســجيلنحن نطلب منك أن تتكــرم 

يحتوي هذا النموذج على  .ما هي محتويات هذا البحث وما هو مصير المعلومات التي ستقوم بتوفيرها الضروري لك أن تتفهم

ولكن بعد قراءة هذا النموذج و إذا ما كانت لديك المزيد من األســــئلة المتعلقة بهذه  .التي ربما تدور بذهنك لألسئلةإجابات 

توجد  .الموافقـــة استمارةإما بمنســق الســجل أو بأحــد الموظفين المتخصصين قبل التوقيع على  االتصالفإنه يمكنك  ،الدراسة

 .في نهاية هذه الوثيقة االتصالمعلومات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمراض العصبية  حقوق مرضىؤســسة معلومات المرضي ونمــوذج الموافقة بواســطة عضوين من أعضاء م مت مراجعة كل منت

 .والعضلية

 

  

UX001-CL401 



 

 

 الٌملخــــــــــــــــــص 

 

 ،العضلي  (GNE)أو  ،مرض )نوناكا( باسم اوالمعروف أيضــ   ،(HIBM) يمثل مــرض اإلدراج الوراثي لعضـالت الجســم

ونحن نطلب منك  .وهو عبارة عن مرض نادر يٌصــيب العضالت ،او العضالت القاصية المصاحبة للحويصالت القشرية

 المشاركة في قاعدة البيانات الدولية )الســـجل( والخاصة بالمرضى الذين يعانون من مرض اإلدراج الوراثي لعضالت الجســم

(HIBM).  لموافاتنا بتفاصيل عن حالتك  االستبيانات استمارة باستكماليتطلب منك أن تقوم وتسجيلك في قاعدة البيانات الدولية

 االستبيانهذا  استكمالوسوف يتطلب منك  .وأنشــطة حياتك اليومية وقدرتك على التحـــٌرك ،واألدوية التي تتناولها ،الصحية

كما ستتمكن من العودة دائما وفي المستقبل  .ولى( من الزمن لإلجابة عن جميع األسئلة في المرة األ5.1حوالى ساعة ونصف )

 .إلى قاعدة بياناتك لإلجابة عن المزيد من األســئلة وتقديم الوصف الكامل لحالتك

 

وبعد ذلك سوف  ا،( شهر  51عشر ) اثنىومرة أخرى بعد مرور  ،( أشــهر6بك مرة بعد مرور ستة ) باالتصالوسوف نقوم 

 ،رغبتك أنت وبنــاء على .نموذج قصير و ٌمختصــر باستخدامنتصل بك مرة واحدة في السنة لنطلب منك تحديث بياناتك وذلك 

بمرض اإلدراج الوراثي لعضالت فنحن سوف نتصل بك إلحاطتك علماُ بالتقدم الذي تحققه دراسات وبحوث والتجارب المتعلقة 

 (HIBM)الجسم 

 

وبغض النظر  .أية أسباب إبداءاركتكم في هذا السجل مشاركة تطوعية ويمكنك سحب التسجيل في أية لحظة ودون تعتبر مش

وسوف نحصل على موافقتك في هذه  .فإن بياناتك الطبية لن تتأثر بأي شكل من األشكال ،عن مشاركتكم في هذا السجل أو عدمه

على اإلنترنت وسوف يكون بإمكان الهيئات الرقابية في كل من المملكة المتحدة وسيتم تخزينها في السجل  ،إلكتروني ااالدراســة   

 ووزارة اإلسكان والخدمات اإلنسانية ،FDAو الواليات المتحدة األمريكية الوصول إلي تلك البيانات )إدارة األغذية والعقاقير 

DHHSباإلضافة إلى الجهات البحثية الٌمعتمــدة ).  

 

ولهذا فنحن نبذل قٌصــارى جهودنا  ،بقاعدة البيانات على الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت( على أمن البيانات ربما يٌمثل التسجيل

وقد تمت مراجعة كافة وثائق التسجيل والسياسات الحاكمة لعملية التسجيل وتم التأٌكــد من  .لضمان عدم المساس بتلك المعلومات

( والتي تم Caldicottوبواسطة جهات رقابية مثل )كالديكوت  موافاتها ألرقى مستويات الٌممارسات والتشريعية الوطنية

  .تقدمها لنا في إطار من السرية التامة وسوف نتعامل مع كافة البيانات التي .الحصول عليها بالمملكة المتحدة

 

  



 ما هي الجهـــات القائمــة بالدراســــة ؟

 

لجنة توجيهية تضم خبراء طبيين في  ،TREAT-NMD جامعة نيوكاســل والٌممثلة بقســميقوم بتنفيذ هذه الدراسة كل من 

لمدافعة عن حقوق المرضى باإلضافة إلى ، وممثلين للجهات ا(HIBM) اإلدراج الوراثي لعضالت الجسممجاالت أمراض 

التابع لجامعة نيوكاسيل منقطعة النظير  (TREAT-NMD) ويمتلك قسم .مندوبي شركات األدوية الخاصة باألمراض الوراثية

وللحصول على المزيد من المعلومات نرجـــو مـــنك  .في إعداد سجالت خاصة باألمراض النادرة التي تٌصيب العضالت

 nmd.eu-www.treat  لى الموقع االلكترونيع االطالع

 

  وما هي الحاجة التي تتطلب إيجــاده ؟ ،ما هو ســجل المرضى

 

يكون من األهمية القصوى  ،وكذلك عند القيام بالتجارب الطبية ،عندما يتم التخطيط للقيام بدراسة طبية إكلينيكية أو سريرية

ويمثل الســجل جســراٌ يربط  .بهم بسرعة واالتصالالتعرف على المرضى المالئمين للمشاركة بتلك التجارب الطبية البحثية 

بطريقة وثيقة ومباشرة ما بين المرض وأسرته واألطباء و الباحثين الذين يسعون إلى فهم المرض وعالج المرضى وذلك عن 

ولذلك تقوم كل من  .ـد من تجميع كافة البيانات المتعلقة بالمرضى في قاعدة بيانات واحــدة أو في "ســــــــــــــجل"طريق التأٌكـ

بإنشـــاء ســـجل دولي يتضمن بيانات أناس  بالتعاون مع شركات األدوية الخاصة باألمراض الوراثية TREAT-NMD شبكة

 (HIBM)ــــمى من العديد من الدول وذلك إلنشــاء ما يٌس

 

 بمن تتعـــــلق البيانات التي يتم تجميعها في هذا الســـجل ؟

 

ومن  .( عاماُ 51والبالغ أعمارهم أكثر من ثمانية عشر ) (HIBM)  هذا السجل خاص بالمرضى الذين يعانون من مرض

 االنضماموالســبب في أننا نطلب منك  .خصائص هذا المرض أنه يٌصيب العضالت ويضمرها وهو ليس شائع بين كافة السكان

ويمكنك أن تطلب من طبيبك الخاص مساعدتك في  .الحالة هذا النموذج ألنك تعاني من هذه باستكماللهذا السجل وأن تتكرم 

ى المرض إال أنه ال يوجد )حتوبالرغم من تواجد العديد من المرضى الذين يعانون من هذا  .االستبياناإلجابة عن بعض أسئلة 

ويتمثل هدفنا في إيجاد سجل دولي شامل  .الذي تم إنشاؤه في اليابان اآلن( إال ســجل وطني واحد في العالم وهو الســجل

 .ليساعدنا في التفهم األمثل لطبيعة المرض على المستوى العالمي ولتسهيل الوصول إلى المرضى في أي مكان بالعالم

 

 ا ؟ما هي المعلومات المطلوب مني تقديمهـــ

 

 ،متى تم تشخيص المرض عندك ،مثل : سوف نوجه إليك أسئلة متعلقة بتاريخك مع مرض اإلدراج الوراثي لعضالت الجسم

وسوف  .وهو يوجد بأسرتك أي شخص آخــر يعاني من نفس المرض ،وما هو العالج الذي تتعاطاه لمساعدتك على إدارة حالتك

 ،ومعلومات عن تاريخك الطبي بصفة عامة ، DNA مض النووي الخاص بكنطلب منك بعض البيانات المتعلقة بتحليل الح

والتي  االستبياناتبعض  استكمالوسوف نطلب منك  ا.زلت تتعاطاها حالي   وأية أدوية أو عقاقير تعاطيتها في الماضي أو ما

 .على نفسك اعتمادكالحياتية العامة مثل قدرتك على الحركة ودرجة  أنشطتكسنسألك فيها عن 

فقد يحتاج الموظفين المسئولين عن السجل الحصول على صالحية الوصول إلى  ،على تلك المعلومات التي توفرها لنا وبناء  

)فعلى سبيل المثال ربما نحتاج سؤال طبيب األمراض الوراثية  سجالتك الطبية لجمع المزيد من المعلومات المتعلقة بالمشروع

  .أو معلومات عن ٌخــزعة عضالتك( ،على نسخة من تقرير جيناتك الوراثيةالذي يعالجك أو طبيبك الخاص للحصول 

 

أو لو لم أكن أعرف اإلجابة عن أسئلة أخري ضمن نموذج  ،ما الذي سوف يحدث إذا رفضت اإلجابة عن بعض األســئلة

 ؟ االستبيان

 

ن تسأل طبيبك لمساعدتك عن اإلجابة على ويمكنك كذلك أ .يمكنكم اإلجابة عن أكبر قدر ممكن من األسئلة خالل جلسة واحدة

 استكمالكما سيكون بإمكانك العودة إلى قاعدة بياناتك والتي تشمل البروفايل الخاص بك وعندها يمكنك  .بعض األسئلة األخرى

ونحن نٌشـــجع المشاركين على اإلجابة عن أكبر عدد من األسئلة ألن هذا سوف  .اإلجابة عن باقي األسئلة في وقت الحــق

 .(HIBM)يساعدنا في التفهم األفضل لطبيعة مرض اإلدراج الوراثي للعضالت 

 

 من الذي سيتمكن من الوصول إلى المعلومات الخاصة بي ؟

http://www.treat-nmd.eu/


وسوف يتم  .التابع لجامعة نيوكاسل  اإلشراف عليه قســمسوف يتم إدخال البيانات التي تمدنا بها في ســجل دولي ويتولى 

الباحثون الٌمصــرح لهم  .تخزين بياناتك وتأمينها ولن يتمكن أي شخص أو جهة غير مخولة من الوصول إلى تلك المعلومات

 فقــط 

 

ومن اللجان  ،لـــسالتابع لجامعة نيوكا (TREAT-NMD) ومن قسم والمعترف بهم من لجانهم "األخــالقية المحلـــية"

 .وهي الجهات الوحيدة المخولة بالوصول إلى تلك المعلومات .ومن شركة أولتراجينيكيس الدوائية ،التوجيهية

 

 والتي ال يمكن الكشف عنها( مع األفراد ،بك االتصالوتفاصيل  االسم وربما يتم المشاركة في معلوماتك الطبية )فيما عدا

 :ومهامهم المتعلقة بالدراسة البحثية مبواجبهالجماعات التالية لكي يتمكنوا من القيام 

 سوف يتمكنا من الوصول إلى البيانات الغير مصحوبة  أولتراجينيكيس الدوائيةوشركة  ،الجهة الضامنة للدراسة

  .وبحوث وتجارب طبيةبالهوية وذلك ليتمكنوا من تحليل البيانات واإلعــداد لدراسات إضافية مستقبلية 

 

 سوف يكون لهم حق الوصول إلى البيانات المتوفرة بقاعدة  أولتراجينيكيس الدوائية شركة الجهات المتعاونة مع

 .البيانات وذلك لصيانة قاعدة البيانات ولتحليل المعلومات علمياُ 

 

 :مثل ،منهم ذلك طبقاُ للقانونوربما تقوم الجهات المخولة بمشاركة المعلومات التي نتلقاها منك إذا ما طلب 

 

ووزارة  ،FDA)إدارة األغذية والعقاقير الهيئات الرقابية بكل من المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية مثل  •

 االتصالوالتي من حقها مراجعة المعلومات أو الحصول عليها )بما في ذلك بيانات  (DHHS اإلسكان والخدمات اإلنسانية

 .بحثيةبهدف التأكد من دقة البيانات ال ( وذلك فقطواالسمبك كالهوية 

 

  .لجنة مستقلة من األطباء والخبراء التي ستقوم باستعراض معلومات السالمة من هذه الدراسة •

 

خارج موقع البحوث شركات تكنولوجيا المعلومات والتي توجد األفراد أو الشركات مثل شركات تخزين البيانات أو  •

  .اإللكترونية التي تقدم الخدماتوهي 

 

المعلومات  ستعراضاوالتي يحق لها الوكاالت التنظيمية من البلدان األخرى أو ببموجب القانون،  اإذا كان ذلك مطلوب   •

 المقدمة لغرض ضمان أو مراقبة الجودة النوعية.

 

  .مــستــم تعريفك بااليــــن لو ،سيتم فقط تحديد البيانات الخاصة بك برمز مجهول ،لـــــجسفي ال
 

و  ،معرفة المعلومات الشخصية الخاصة بك )االسملن يتمكنوا من نهم فإل ـــجسبالبحث في الالباحثين يقوم وهذا يعني أنه عند 

تساعدهم على اتخاذ حالتك الصحية والتي سوف  فقط على المعلومات التي يحتاجونها لمعرفة ليتعرفواولكن  ،إلخ( ،العنوان

نهم سوف فإفي معايير دراستهم ســتوت كما تأكــدوا من أنإذا و .تجــربة الطبيةمناسبة للدراسة أو للخالتك نت اقرار عما إذا ك

والوصول البرمجية"  الشفرةإزالة بل "المسئولين عن السجالموظفين وعدها سيقوم  .سجلبالشخص المسؤول عن ال ونتصلي

أو أي مسائل أخرى ذات الصلة تجــربة وسيتم االتصال بك إلعطائك معلومات حول ال، شخصيةالتفاصيل الالبيانات لمعرفة إلى 

ما لم  ،على االتصال بك مباشرةين قادر اوكونيشخصية للباحثين ولن ال كأو معلومات سمكاولن يعطي هؤالء الموظفين  .بحالتك

فســوف  ،والطبيةسريرية التجارب وال دراسةدم التقــالمعلومات حول ترغب في الحصول على إذا كنت  .لكــم بذهليؤذن 

 ،تجربة الطبيةأن تشارك في الدراسة/الأنت قررت ما إذا  .القائمين بالدراسةاالتصال بالباحثين ية عطى لك معلومات حول كيفن

لمشاركة ا كتسجيللك توقيعك أو ال يخول  .والتوقيع على استمارة موافقة منفصلة ،االستمارةبيانات  سوف تحتاج إلى مراجعة

 .التجارب الطبيةأو البحثية في الدراسات 

 

 ؟في حــالتي  يرــــيتغ طـــــرأكيف يمكن تحديث البيانات الخاصة بي إذا 
 

في عند البداية ) سوف يطلب منك تقديم المعلومات الخاصة بك ،البحثية هذه الدراسة طـــراُ فيعلى أن تكون ما وافقت أنت إذا 

لمدة وبعد ذلك  اسنوي  سنطلب منك تحديث البيانات مرة واحدة ثم  ،شهرا 51 بعد مروروأشــهر  6 وبعد مرور ،(خط األساس



كما  .تحديث المعلومات الخاصة بكبضرورة تذكيرك لالبريد اإللكتروني بونحن سوف نرسل لك رسائل  .سنة 51تصل إلى 

التي قد تحدث في الفترة الفاصلة قــد طرأت على حالتك الصحية وتغييرات رئيسية  ةهناك أي تكانما إعالمنا إذا  نطلب منكس

القدرة على عـدم )أي  اإلصابة بالعجز عن الحركةعنوان أو الغيير تربما لمثال فعلى سبيل ا ،التحديثاتفترات قيام بإجراء بين 

 .المشي(

 

 هــــل ســتظل بياناتي ســـــــــــــرية ؟

 

إنشاء سجل يتطلب وجود ملف يحتوي على البيانات الشخصية  .ية تامـةسربجميع المعلومات التي نتلقاها منك مع تعامل نسوف 

ألنظمة المتعلقة بحماية البيانات )القوانين الوطنية ذات الصلة باالتحاد خاضـــعاُ لهذا الملف وســيكون  .والطبية للمريض

 .جــداُ  منآ (خادمها في قــاعدة بيانات وجهاز )نيخزت و تعلوما(. سيتم تشفير الم51/66األوروبي التوجيه 

في  باالسمفلن يمكن أبداُ التعرف عليك  ،من السجالت ةالمستقاإلى البيانات  ابنشر أي أبحاث أو وثائق أخرى استناد  ما قمنــا إذا 

الباحثين أو شركات تخطيط التجارب وسيكون ثالث األطراف الراغبة في الوصول إلى البيانات في التسجيل )مثل  .هذه البحوث

السريرية أو إجراء بحوث بشأن العالجات الجديدة( فقط الوصول إلى معلومات مجهولة المصدر يمكن تحديدها بمدونة. قبل أن 

األخالق أو لجـــان ذن من هم تصــريح وإيتم منحهم الوصول حتى إلى هذه المعلومات مجهولة المصدر، عليهم أن يكون لدي

التأمين أو المؤسسات  تلشركا وأ ،الحكومية تو المنظماأ ،الخاصة بك ألصحاب العملولن تتاح البيانات  .نة التوجيهيةاللج

 .الخاص كلطبيبحتى من العائلة أو ألي فــرد آخــر  وأالتعليمية، وال لزوجك، 

 

وعلى  https://www.clinicaltrialsregister.eu   اإللكترونيــاُ على الموقع كون متاحويوصف لهذه الدراسة سيتوفر 

http://www.clinicaltrials.gov. وستشمل هذه  .التعرف عليكمن خاللها معلومات يمكن أية المواقع  تشمل هذهلن و

سوف تظل و .تشـــاء هذه المواقع في أي وقتفي يمكنك البحث  .البحوث والدراسات لنتائج االمواقع على األكثر، ملخص  

 .دم سحابة آمن جداُ على خا اعام   51البيانات الخاصة بك لمدة تصل إلى 

 

 ؟ جيلــــمن التســــأســــتفيد أنا كيف س
 

مرض اإلدراج الوراثي للعضالت  نمـــــانون عخدمة عامة لصالح المرضى الذين يٌ توفير التسجيل يتمثل الهدف الرئيســي من 

(HIBM)  للتســـجيل ك أو منفعة مالية أخرى نتيجة لتقديم بيانات ةأيلــن يجــني مدفوعات و  ةتتلقى أي لن معـه.ويعيشـــون

تنتـــج عنها بعــض الفوائد أو قد  ،كون أهال للبراءةأن تيسرها التسجيل سـيٌ نتائج البحوث التي ومن الٌمحـــتمل أن تٌصــبح  .معنا

حقوق البراءات ولن تتلقى إعانات  حصل على أية فائدة مباشــرة منتنعــٌدك بأنك ســـ أنفــال نســـتطيع  ،ومع ذلك .التجارية

تك في هذه مشاركنتيجـــة لخرى األفوائد عـــود عليك بعض القد ت ،ومع ذلك .تجارية في المستقبلة عـــوائد ة من أيمالي

 اُ حــرشإلى المعلومات التي توفرها أنت وطبيبك( إذا كنت مٌ  ابلغكم )استناد  نٌ أننا سوف  :ما يليالفــوائد لك ت ــن بينموة، الدراســ

ما أننا سنبلغك أيضا إذا  ،ثانيــــاُ  .في بعــض التجارب الطبيةأو  سريريةــات الطبية اللدراسإحــدى التٌشـــارك في ا مناسب  

ما إذا  ،على سبيل المثالف ،لكمصحــية لتي قد تكون ذات فائدة الحالة التي تٌعــاني منها وامعلومات جديدة عن  ةيتوصــلنا أل

كمــا أن  .(HIBM)اإلدراج الوراثي للعضالت  رق أفضل لرعاية مرضىــطٌ  توصــلنا ألســـاليب جديدة أو تعرفنا على

الذي تعـاني أنت منه  ضطراباالنفــس الذين يعانون من اآلخــرين  لمرضىل إضــافيةعها قد توفر فوائد يجمتتم يالبيانات التي 

ومن خــالل  في جميع أنحاء العالمومن خالل معرفــتنا لعدد المرضى الذين يعانون من نفــس الحالة  ،على سبيل المثالف .اآلن

المرضي الذين يعانون من نفـــــس أفضل لرعاية ربما يستطيعوا تطــوير معايير للباحثين المعلومات الذي ستكون ٌمتاحة 

ث وع المزيد من البحيجــشمما ســيكون من شــأنه ت الوعي بهذا المرضاعد أيضا في زيادة ـــسكما أن هذه الدراســـة ستٌ  .حالتك

 .يةــــالتنمالدراســات و و

 

 ؟ ةــة بالدراســـتعلقالجديدة المٌ والنتـــائج المعلومات ي بغالــبــيتم إسهـــل 
 

يقــوم أحــد أعضــاء فريق سوف والدراسة إليها من خــالل هذه صل وتنجديدة ونتائج هامة  ةأيســــوف يتم إبالغــك ب ،نعـــم

إلى  ااستناد  علمية أوراق أية أو  هاقوم بنشرومن خــالل الســجل بأية تقارير نأننا سنبلغك أيضا كمــا  .كإليالدراسة بإرســالها 

علومات يمكن من م ةأيشــر كما أننا نريد أن نؤكــد بأننا لن نقوم بن .لـــجسهــذا الالبيانات التي تم الحصول عليها من خالل 

 .مسالباف عليك التعرٌ خاللها 

 

https://www.google.com/search?hl=en&biw=1661&bih=782&spell=1&q=https://www.clinicaltrialsregister.eu&sa=X&ei=AKUrUerpAaq3iwKEmIHQCg&ved=0CC8QBSgA


 ؟ رأيي ترغيإذا  االنسحابكنني يمٌ ســوهل  ،إلــزاميةل ــجستعـــتبر المشاركة في الهل 
ة ـــعواقب لالنسحاب من هذه الدراسأيــة  هناكولن تكون  .تام اُ بشــكلطوعيتشاركة في هذا المشروع المٌ ب كستمرارايعـــتبر 

 ــاُ حققـد تكون الفوائد التي ألي من وبة أو فقدان ـــعقأو الرفــض أيـة  االنسحابولن يترتب على  ،بها االشتراكلرفـــض  وأ

 .كلر الرعاية الطبية المستقبلية ــيفي الدراسة في أي وقت دون التأثير على توف ومن حقــك أن تتوقف عن الٌمشــاركة .لك

 

في  لوصول إلى البيانات الخاصة بك وتصحيحها أو سحبهاالكامل لق ــحالمنحك يقانون حماية البيانات فإن  ،وباإلضـافة إلى هذا

القيام بذلك دون الحاجة إلى تقديم لك الحرية الكاملة في سوف تكون فل ـــجسمن ال كإذا كنت ترغب في سحب بياناتو. أي وقت

بأحــد الموظفين المسؤولين عن  تصالالافكل ما عليك القيام به هو  ،بــحنسمــا قــررت أن تإذا ف .أو تبرير يرـــأي تفس

 .أدناه بنــا تصالااليمكنك العثور على بيانات و .لــــجسال

 

 ؟ي جيلــــتسلغـــــــاء كن إممٌ هـــل من ال
 

ولن  ،منــكإذن الحصــول على دون في أي وقت و ل ـــجسبإنــهاء مشاركتكم في هذا الالدراسة أو الراعي  أمينقــد يقــوم 

 .هذا القرارمثل يتم إعالمك بــسوعندها  ،لــجسأو إذا تم إيقاف تشغيل ال، تكإذا كان ذلك في مصلح يحدث هــذا إال

 

 ؟ــــجل سمن هــذا ال جزءالتي ربمــا يترتب عليها كــوني ما هي المخاطر المحتملة 
 

بعض المخاطر صــاحبه عبر اإلنترنت قد تٌ  ونحن نعلم أن التســجيل .على اإلنترنت ل في قاعدة بيانات آمنةالسجيتم تخزين ـــس

أنك بتوقيعك على هــذا لك ونحن نؤكــد . ضمان أن ال يحدث هذال كبيرة اجهود  نتيجـــة لهــذا فقد بذلنا على أمن البيانات؛ و

أنه لن نقوم بتجريب أية أدوية  اونؤكــد أيضــ   .هذا النموذج عن أي من حقوقك القانونية بالتوقيع على ىتخلالنمــوذج بأنك لــن ت

ار جانبية ــأو آث ،ال توجد أية مخاطر محتملةفــوبالتالي  ،ختباراتا الوتجريبية  ــات طبيةدراسولن تكون هناك أو عقاقير 

 .للمشاركة

 

 ؟ رىـــخئلة أٌ ـــأس ةإذا كان لدى أي التصاالمــكنني يٌ بمــن 
 

أو  ،خبرنا عن أي تغيير في البيانات الخاصة بكتٌ إذا ما أردت أن أو  ،معلومات إضافية ةأيالحصــول على إذا كنت ترغب في 

 :بــ التصاالالرجاء  ،لـــجسكنت ترغب في سحب البيانات من ال إذا
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اإلدراج الوراثي للعضالت  مرضىالدولي ل ــــجلستخزين البيانات الخاصة بك في البمنك لدينا اإلذن هــل  .5

(HIBM)  ( كـود ســرييمكن تحديدها إال من خالل بطــريقة ســرية ال )حيث يمكن استخدامه للبحث والتخطيط ب

 ؟ السريريةالطــبية للتجارب 

 

 ال   نعم 

 

والتي   (HIBM)اإلدراج الوراثي للعضالت  مرض على معلومات عن نالــحصمـا إذا هــل تود منا إحـاطتك علمــاُ  .1

 ؟ التي قد تكون ذات أهمية بالنسبة لكأو معلومات أخرى متعلقة بحالتك على أو  عورـــبالمش تعلقت

 

 ال   نعم 

 

إذا تلقينا معلومات حول البحوث السريرية أو التجــارب الطبية التي قد تكون أنت  اهــل ترغب منا في إحاطـــتك علم   .2

 مؤهالُ للٌمشـــاركة فيها ؟

 

 ال   نعم 

 

تجـــربة الطبية لل قد تكون مؤهالُ  كأنبسريرية الطبية أو ال ربــاتجالمنسقي أعــتقد )يرجى مالحظة أنه حتى لو 

التعــرف على أنك ال تفي في وقت الحق وفمن الممكن  ،لـــجسوالمخزنة في الالبيانات الخاصة بك  ىلع استناد  ا

فرصــــة غكم عن وجود بالحتى في حالة إيرجى أيضا أن تدرك أنه  .للتجـــربة لالنضمامبالمعايير المطلوبة 

من أجل المشاركة في و .تلك التجربةأننا نصادق على  فليـــس معنى هذا بالضــرورة ،شاركة في التجربة الطبيةللم

 .مستنيرة(الموافقة إضافية أخـرى بال ستمارةا استكمالسوف تحتاج إلى ف ،تجـربة قادمةأي 

 

 ةن أيـــع كسألمن وقت آلخــر ونسوف نحتاج لالتصال بك  فإننــا ،أجــل التحديث الٌمســـتمر لبيت الســجلمن  .6

 ستماراتاــــتكمل سعلى أن تو اتصاالتناهل توافق على تلقي  .صحـــيةحالتك الربما تكون قد طرأت على تغيرات 

وتسجيل أي تغيرات في حالتك  ،لــــجسقاعدة بيانات الإلى  كدخولوذلك ب سنةالالمتابعة مرة واحدة أو مرتين في 

 ؟ يةصحــــال

 

 ال   نعم 

 

مثل فقدان  ،الصحــية حالةالأو التغييرات في  ،تغييرات في البيانات الخاصة بك )مثل تغيير العنوان ةأيطــــرأت إذا  .1

 ادتعدساهل أنت على  ،التحديثاتقيامك بتحدث في الفترة الفاصلة بين قد التي وهي التغييرات  القٌــدرة على الحركة(

 ؟نا بتلك التغيرات إبالغبنا و لالتصال

 

 ال   نعم 

 

لى األجزاء ذات الصلة من المالحظات الطبية الباحثين القائمين على الدراســة سوف يقوموا بالنظر إوأفهم أن 

من السلطات التنظيمية )مثل إدارة األغذية وربما يقوم بفحص بياناتي ممثلين  ،والبيانات التي تم جمعها خالل الدراسة

 .(NHS ة الوطنيةيالصح ائرودال اتحادأو من  DHHS وزارة الصحة والخدمات اإلنســانية  أو ، (FDA)والعقاقير 

 .جالتــــسمراجعــة الفي الرقابية ت االجهالممثلين لتلك وأعطى إذن مني لهؤالء األفراد 



 ال   نعم 

 

عليه فأنا  وبنــاء   واستوعبتهاالمريض قـد فهمت بيانات  ،......................................................... أنـــــا

وتوضيحــها لي بشــكل ٌمــــرضي ل ــــجسوقـد تم شــرح طبيعة ال . على هذا النمــوذج المستنيرة تيموافقأٌعـــــطي 

 ،بعد التفكيرو .بطـــريقة ٌمـــــرضيةوقد تم الرد على جميع أسئلتي  ،ئلةــــطرح األسلوقد أتيحت لي الفرصة  .لي

 .لـــــجســـــارك في هذا الشأٌ ق على أن ــــأواففإنني 

 

تحــاليل الوراثية و/أو  االختباراتنتــائج طلب نسخة من لبالعيادة/المستشفى أو المختبر  تصاللال أعطى إذن منيأنــا  .6

 :والدراســات المجهريةاألنســجة 

 

 ال   نعم 

 

 

 .(التصاالبيــانات و مسااللكتـــابة )مربع  :أو طبيب( اريتشساطبيبك )خبير  اسم
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