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نحن نطلب منك أن تتكــرم بالمشاركة في التســجيل .ولكن قبل أن تمنحنا موافقتك على ال ٌمشاركة في هذه الدراسـة البحثية ،من
الضروري لك أن تتفهم ما هي محتويات هذا البحث وما هو مصير المعلومات التي ستقوم بتوفيرها .يحتوي هذا النموذج على
إجابات لألسئلة التي ربما تدور بذهنك .ولكن بعد قراءة هذا النموذج و إذا ما كانت لديك المزيد من األســــئلة المتعلقة بهذه
الدراسة ،فإنه يمكنك االتصال إما بمنســق الســجل أو بأحــد الموظفين المتخصصين قبل التوقيع على استمارة الموافقـــة .توجد
معلومات االتصال في نهاية هذه الوثيقة.

تمت مراجعة كل من معلومات المرضي ونمــوذج الموافقة بواســطة عضوين من أعضاء مؤســسة حقوق مرضى األمراض العصبية
والعضلية.

ال ٌملخــــــــــــــــــص
يمثل مــرض اإلدراج الوراثي لعضـالت الجســم ) ،(HIBMوالمعروف أيضــا باسم مرض (نوناكا) ،أو ) (GNEالعضلي،
او العضالت القاصية المصاحبة للحويصالت القشرية ،وهو عبارة عن مرض نادر يٌصــيب العضالت .ونحن نطلب منك
المشاركة في قاعدة البيانات الدولية (الســـجل) والخاصة بالمرضى الذين يعانون من مرض اإلدراج الوراثي لعضالت الجســم
) .(HIBMوتسجيلك في قاعدة البيانات الدولية يتطلب منك أن تقوم باستكمال استمارة االستبيانات لموافاتنا بتفاصيل عن حالتك
الصحية ،واألدوية التي تتناولها ،وأنشــطة حياتك اليومية وقدرتك على التحـــرٌك .وسوف يتطلب منك استكمال هذا االستبيان
حوالى ساعة ونصف ( )5.1من الزمن لإلجابة عن جميع األسئلة في المرة األولى .كما ستتمكن من العودة دائما وفي المستقبل
إلى قاعدة بياناتك لإلجابة عن المزيد من األســئلة وتقديم الوصف الكامل لحالتك.
وسوف نقوم باالتصال بك مرة بعد مرور ستة ( )6أشــهر ،ومرة أخرى بعد مرور اثنى عشر ( )51شهرا ،وبعد ذلك سوف
نتصل بك مرة واحدة في السنة لنطلب منك تحديث بياناتك وذلك باستخدام نموذج قصير و ٌمختصــر .وبنــاء على رغبتك أنت،
فنحن سوف نتصل بك إلحاطتك علما ُ بالتقدم الذي تحققه دراسات وبحوث والتجارب المتعلقة بمرض اإلدراج الوراثي لعضالت
الجسم )(HIBM
تعتبر مش اركتكم في هذا السجل مشاركة تطوعية ويمكنك سحب التسجيل في أية لحظة ودون إبداء أية أسباب .وبغض النظر
عن مشاركتكم في هذا السجل أو عدمه ،فإن بياناتك الطبية لن تتأثر بأي شكل من األشكال .وسوف نحصل على موافقتك في هذه
الدراســة اإلكترونيا ،وسيتم تخزينها في السجل على اإلنترنت وسوف يكون بإمكان الهيئات الرقابية في كل من المملكة المتحدة
و الواليات المتحدة األمريكية الوصول إلي تلك البيانات (إدارة األغذية والعقاقير  ،FDAووزارة اإلسكان والخدمات اإلنسانية
 )DHHSباإلضافة إلى الجهات البحثية ال ٌمعتمــدة.
ربما يٌمثل التسجيل بقاعدة البيانات على الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت) على أمن البيانات ،ولهذا فنحن نبذل قٌصــارى جهودنا
لضمان عدم المساس بتلك المعلومات .وقد تمت مراجعة كافة وثائق التسجيل والسياسات الحاكمة لعملية التسجيل وتم التأ ٌكــد من
موافاتها ألرقى مستويات ال ٌممارسات والتشريعية الوطنية وبواسطة جهات رقابية مثل (كالديكوت  )Caldicottوالتي تم
الحصول عليها بالمملكة المتحدة .وسوف نتعامل مع كافة البيانات التي تقدمها لنا في إطار من السرية التامة.

ما هي الجهـــات القائمــة بالدراســــة ؟
يقوم بتنفيذ هذه الدراسة كل من جامعة نيوكاســل وال ٌممثلة بقســم  ،TREAT-NMDلجنة توجيهية تضم خبراء طبيين في
مجاالت أمراض اإلدراج الوراثي لعضالت الجسم) ، (HIBMوممثلين للجهات المدافعة عن حقوق المرضى باإلضافة إلى
مندوبي شركات األدوية الخاصة باألمراض الوراثية .ويمتلك قسم ) (TREAT-NMDالتابع لجامعة نيوكاسيل منقطعة النظير
في إعداد سجالت خاصة باألمراض النادرة التي تٌصيب العضالت .وللحصول على المزيد من المعلومات نرجـــو مـــنك
االطالع على الموقع االلكتروني www.treat-nmd.eu
ما هو ســجل المرضى ،وما هي الحاجة التي تتطلب إيجــاده ؟
عندما يتم التخطيط للقيام بدراسة طبية إكلينيكية أو سريرية ،وكذلك عند القيام بالتجارب الطبية ،يكون من األهمية القصوى
التعرف على المرضى المالئمين للمشاركة بتلك التجارب الطبية البحثية واالتصال بهم بسرعة .ويمثل الســجل جســراٌ يربط
بطريقة وثيقة ومباشرة ما بين المرض وأسرته واألطباء و الباحثين الذين يسعون إلى فهم المرض وعالج المرضى وذلك عن
طريق التأ ٌكـ ـد من تجميع كافة البيانات المتعلقة بالمرضى في قاعدة بيانات واحــدة أو في "ســــــــــــــجل" .ولذلك تقوم كل من
شبكة  TREAT-NMDبالتعاون مع شركات األدوية الخاصة باألمراض الوراثية بإنشـــاء ســـجل دولي يتضمن بيانات أناس
من العديد من الدول وذلك إلنشــاء ما يٌســــمى )(HIBM
بمن تتعـــــلق البيانات التي يتم تجميعها في هذا الســـجل ؟
هذا السجل خاص بالمرضى الذين يعانون من مرض ) (HIBMوالبالغ أعمارهم أكثر من ثمانية عشر ( )51عاما ُ .ومن
خصائص هذا المرض أنه يٌصيب العضالت ويضمرها وهو ليس شائع بين كافة السكان .والســبب في أننا نطلب منك االنضمام
لهذا السجل وأن تتكرم باستكمال هذا النموذج ألنك تعاني من هذه الحالة .ويمكنك أن تطلب من طبيبك الخاص مساعدتك في
اإلجابة عن بعض أسئلة االستبيان .وبالرغم من تواجد العديد من المرضى الذين يعانون من هذا المرض إال أنه ال يوجد (حتى
اآلن) إال ســجل وطني واحد في العالم وهو الســجل الذي تم إنشاؤه في اليابان .ويتمثل هدفنا في إيجاد سجل دولي شامل
ليساعدنا في التفهم األمثل لطبيعة المرض على المستوى العالمي ولتسهيل الوصول إلى المرضى في أي مكان بالعالم.
ما هي المعلومات المطلوب مني تقديمهـــا ؟
سوف نوجه إليك أسئلة متعلقة بتاريخك مع مرض اإلدراج الوراثي لعضالت الجسم  :مثل ،متى تم تشخيص المرض عندك،
وما هو العالج الذي تتعاطاه لمساعدتك على إدارة حالتك ،وهو يوجد بأسرتك أي شخص آخــر يعاني من نفس المرض .وسوف
نطلب منك بعض البيانات المتعلقة بتحليل الحمض النووي الخاص بك  ، DNAومعلومات عن تاريخك الطبي بصفة عامة،
وأية أدوية أو عقاقير تعاطيتها في الماضي أو ما زلت تتعاطاها حاليا .وسوف نطلب منك استكمال بعض االستبيانات والتي
سنسألك فيها عن أنشطتك الحياتية العامة مثل قدرتك على الحركة ودرجة اعتمادك على نفسك.
وبناء على تلك المعلومات التي توفرها لنا ،فقد يحتاج الموظفين المسئولين عن السجل الحصول على صالحية الوصول إلى
سجالتك الطبية لجمع المزيد من المعلومات المتعلقة بالمشروع (فعلى سبيل المثال ربما نحتاج سؤال طبيب األمراض الوراثية
الذي يعالجك أو طبيبك الخاص للحصول على نسخة من تقرير جيناتك الوراثية ،أو معلومات عن ٌخــزعة عضالتك).
ما الذي سوف يحدث إذا رفضت اإلجابة عن بعض األســئلة ،أو لو لم أكن أعرف اإلجابة عن أسئلة أخري ضمن نموذج
االستبيان ؟
يمكنكم اإلجابة عن أكبر قدر ممكن من األسئلة خالل جلسة واحدة .ويمكنك كذلك أن تسأل طبيبك لمساعدتك عن اإلجابة على
بعض األسئلة األخرى .كما سيكون بإمكانك العودة إلى قاعدة بياناتك والتي تشمل البروفايل الخاص بك وعندها يمكنك استكمال
اإلجابة عن باقي األسئلة في وقت الحــق .ونحن نٌشـــجع المشاركين على اإلجابة عن أكبر عدد من األسئلة ألن هذا سوف
يساعدنا في التفهم األفضل لطبيعة مرض اإلدراج الوراثي للعضالت ).(HIBM
من الذي سيتمكن من الوصول إلى المعلومات الخاصة بي ؟

سوف يتم إدخال البيانات التي تمدنا بها في ســجل دولي ويتولى اإلشراف عليه قســم التابع لجامعة نيوكاسل .وسوف يتم
تخزين بياناتك وتأمينها ولن يتمكن أي شخص أو جهة غير مخولة من الوصول إلى تلك المعلومات .الباحثون ال ٌمصــرح لهم
فقــط
والمعترف بهم من لجانهم "األخــالقية المحلـــية" ومن قسم ) (TREAT-NMDالتابع لجامعة نيوكاســـل ،ومن اللجان
التوجيهية ،ومن شركة أولتراجينيكيس الدوائية .وهي الجهات الوحيدة المخولة بالوصول إلى تلك المعلومات.
وربما يتم المشاركة في معلوماتك الطبية (فيما عدا االسم وتفاصيل االتصال بك ،والتي ال يمكن الكشف عنها) مع األفراد
الجماعات التالية لكي يتمكنوا من القيام بواجبهم ومهامهم المتعلقة بالدراسة البحثية:
 الجهة الضامنة للدراسة ،وشركة أولتراجينيكيس الدوائية سوف يتمكنا من الوصول إلى البيانات الغير مصحوبة
بالهوية وذلك ليتمكنوا من تحليل البيانات واإلعــداد لدراسات إضافية مستقبلية وبحوث وتجارب طبية.
 الجهات المتعاونة مع شركة أولتراجينيكيس الدوائية سوف يكون لهم حق الوصول إلى البيانات المتوفرة بقاعدة
البيانات وذلك لصيانة قاعدة البيانات ولتحليل المعلومات علميا ُ.
وربما تقوم الجهات المخولة بمشاركة المعلومات التي نتلقاها منك إذا ما طلب منهم ذلك طبقا ُ للقانون ،مثل:
• الهيئات الرقابية بكل من المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية مثل (إدارة األغذية والعقاقير  ،FDAووزارة
اإلسكان والخدمات اإلنسانية  )DHHSوالتي من حقها مراجعة المعلومات أو الحصول عليها (بما في ذلك بيانات االتصال
بك كالهوية واالسم) وذلك فقط بهدف التأكد من دقة البيانات البحثية.
•

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

• األفراد أو الشركات مثل شركات تخزين البيانات أو شركات تكنولوجيا المعلومات والتي توجد خارج موقع البحوث
وهي التي تقدم الخدمات اإللكترونية.
• إذا كان ذلك مطلوبا بموجب القانون ،أو بالوكاالت التنظيمية من البلدان األخرى والتي يحق لها استعراض المعلومات
المقدمة لغرض ضمان أو مراقبة الجودة النوعية.
في الســـــجل ،سيتم فقط تحديد البيانات الخاصة بك برمز مجهول ،ولــــن يتــم تعريفك باالســم.
وهذا يعني أنه عند يقوم الباحثين بالبحث في الســـجل فإنهم لن يتمكنوا من معرفة المعلومات الشخصية الخاصة بك (االسم ،و
العنوان ،إلخ) ،ولكن ليتعرفوا فقط على المعلومات التي يحتاجونها لمعرفة حالتك الصحية والتي سوف تساعدهم على اتخاذ
قرار عما إذا كانت خالتك مناسبة للدراسة أو للتجــربة الطبية .وإذا ما تأكــدوا من أنك تســتوفي معايير دراستهم فإنهم سوف
يتصلون بالشخص المسؤول عن السجل .وعدها سيقوم الموظفين المسئولين عن السجل "بإزالة الشفرة البرمجية" والوصول
إلى البيانات لمعرفة التفاصيل الشخصية ،وسيتم االتصال بك إلعطائك معلومات حول التجــربة أو أي مسائل أخرى ذات الصلة
بحالتك .ولن يعطي هؤالء الموظفين اسمك أو معلوماتك الشخصية للباحثين ولن يكونوا قادرين على االتصال بك مباشرة ،ما لم
يؤذن لهــم بذلك .إذا كنت ترغب في الحصول على المعلومات حول تقــدم الدراسة والتجارب السريرية والطبية ،فســوف
نعطى لك معلومات حول كيفية االتصال بالباحثين القائمين بالدراسة .إذا ما قررت أنت أن تشارك في الدراسة/التجربة الطبية،
سوف تحتاج إلى مراجعة بيانات االستمارة ،والتوقيع على استمارة موافقة منفصلة .ال يخول لك توقيعك أو تسجيلك المشاركة
في الدراسات البحثية أو التجارب الطبية.
كيف يمكن تحديث البيانات الخاصة بي إذا طـــــرأ تغــــيير في حــالتي ؟
إذا ما وافقت أنت على أن تكون طـــراُ في هذه الدراسة البحثية ،سوف يطلب منك تقديم المعلومات الخاصة بك عند البداية (في
خط األساس) ،وبعد مرور  6أشــهر وبعد مرور  51شهرا ،ثم سنطلب منك تحديث البيانات مرة واحدة سنويا بعد ذلك ولمدة

تصل إلى  51سنة .ونحن سوف نرسل لك رسائل بالبريد اإللكتروني لتذكيرك بضرورة تحديث المعلومات الخاصة بك .كما
سنطلب منك إعالمنا إذا ما كانت هناك أية تغييرات رئيسية قــد طرأت على حالتك الصحية والتي قد تحدث في الفترة الفاصلة
بين فترات قيام بإجراء التحديثات ،فعلى سبيل المثال ربما تغيير العنوان أو اإلصابة بالعجز عن الحركة (أي عـدم القدرة على
المشي).
هــــل ســتظل بياناتي ســـــــــــــرية ؟
سوف نتعامل مع جميع المعلومات التي نتلقاها منك بسرية تامـة .إنشاء سجل يتطلب وجود ملف يحتوي على البيانات الشخصية
والطبية للمريض .وســيكون هذا الملف خاضـــعا ُ لألنظمة المتعلقة بحماية البيانات (القوانين الوطنية ذات الصلة باالتحاد
األوروبي التوجيه  .)66/51سيتم تشفير المعلومات و تخزينها في قــاعدة بيانات وجهاز (خادم) آمن جــداُ.
إذا ما قمنــا بنشر أي أبحاث أو وثائق أخرى استنادا إلى البيانات المستقاة من السجالت ،فلن يمكن أبداُ التعرف عليك باالسم في
هذه البحوث .وسيكون ثالث األطراف الراغبة في الوصول إلى البيانات في التسجيل (مثل الباحثين أو شركات تخطيط التجارب
السريرية أو إجراء بحوث بشأن العالجات الجديدة) فقط الوصول إلى معلومات مجهولة المصدر يمكن تحديدها بمدونة .قبل أن
يتم منحهم الوصول حتى إلى هذه المعلومات مجهولة المصدر ،عليهم أن يكون لديهم تصــريح وإذن من لجـــان األخالق أو
اللجنة التوجيهية .ولن تتاح البيانات الخاصة بك ألصحاب العمل ،أو المنظمات الحكومية ،أو لشركات التأمين أو المؤسسات
التعليمية ،وال لزوجك ،أو ألي فــرد آخــر من العائلة أو حتى لطبيبك الخاص.
سيتوفر وصف لهذه الدراسة ويكون متاحــا ُ على الموقع اإللكتروني  https://www.clinicaltrialsregister.euوعلى
 .http://www.clinicaltrials.govولن تشمل هذه المواقع أية معلومات يمكن من خاللها التعرف عليك .وستشمل هذه
المواقع على األكثر ،ملخصا لنتائج البحوث والدراسات .يمكنك البحث في هذه المواقع في أي وقت تشـــاء .وسوف تظل
البيانات الخاصة بك لمدة تصل إلى  51عاما على خادم سحابة آمن جداُ.
كيف ســــأســــتفيد أنا من التســــجيل ؟
يتمثل الهدف الرئيســي من التسجيل توفير خدمة عامة لصالح المرضى الذين يٌعـــــانون من مرض اإلدراج الوراثي للعضالت
) (HIBMويعيشـــون معـه .لن تتلقى أية مدفوعات و لــن يجــني أية منفعة مالية أخرى نتيجة لتقديم بياناتك أو للتســـجيل
معنا .ومن ال ٌمحـــتمل أن تٌصــبح نتائج البحوث التي سـيٌيسرها التسجيل أن تكون أهال للبراءة ،أو قد تنتـــج عنها بعــض الفوائد
التجارية .ومع ذلك ،فــال نســـتطيع أن نعــ ٌدك بأنك ســـتحصل على أية فائدة مباشــرة من حقوق البراءات ولن تتلقى إعانات
مالية من أية عـــوائد تجارية في المستقبل .ومع ذلك ،قد تعـــود عليك بعض الفوائد األخرى نتيجـــة لمشاركتك في هذه
الدراســة ،ومــن بين تلك الفــوائد ما يلي :أننا سوف نٌبلغكم (استنادا إلى المعلومات التي توفرها أنت وطبيبك) إذا كنت ٌمرشــحا ُ
مناسبا لتٌشـــارك في إحــدى الدراســات الطبية السريرية أو في بعــض التجارب الطبية .ثانيــــا ُ ،أننا سنبلغك أيضا إذا ما
توصــلنا ألية معلومات جديدة عن الحالة التي تٌعــاني منها والتي قد تكون ذات فائدة صحــية لكم ،فعلى سبيل المثال ،إذا ما
توصــلنا ألســـاليب جديدة أو تعرفنا على طٌــرق أفضل لرعاية مرضى اإلدراج الوراثي للعضالت ) .(HIBMكمــا أن
البيانات التي يتم تجميعها قد توفر فوائد إضــافية للمرضى اآلخــرين الذين يعانون من نفــس االضطراب الذي تعـاني أنت منه
اآلن .فعلى سبيل المثال ،ومن خالل معرفــتنا لعدد المرضى الذين يعانون من نفــس الحالة في جميع أنحاء العالم ومن خــالل
المعلومات الذي ستكون ٌمتاحة للباحثين ربما يستطيعوا تطــوير معايير أفضل لرعاية المرضي الذين يعانون من نفـــــس
حالتك .كما أن هذه الدراســـة ستٌســـاعد أيضا في زيادة الوعي بهذا المرض مما ســيكون من شــأنه تشــجيع المزيد من البحوث
والدراســات و التنمــــية.
هـــل ســيتم إبــالغي بالمعلومات والنتـــائج الجديدة ال ٌمتعلقـــة بالدراســة ؟
نعـــم ،ســــوف يتم إبالغــك بأية نتائج هامة وجديدة نتوصل إليها من خــالل هذه الدراسة وسوف يقــوم أحــد أعضــاء فريق
الدراسة بإرســالها إليك .كمــا أننا سنبلغك أيضا ومن خــالل الســجل بأية تقارير نقوم بنشرها أو أية أوراق علمية استنادا إلى
البيانات التي تم الحصول عليها من خالل هــذا الســـجل .كما أننا نريد أن نؤكــد بأننا لن نقوم بنشــر أية معلومات يمكن من
خاللها التع ٌرف عليك باالسم.

هل تعـــتبر المشاركة في الســجل إلــزامية ،وهل ســي ٌمكنني االنسحاب إذا غيرت رأيي ؟
يعـــتبر استمرارك بال ٌمشاركة في هذا المشروع تطوعيا ُ بشــكل تام .ولن تكون هناك أيــة عواقب لالنسحاب من هذه الدراســـة
أو لرفـــض االشتراك بها ،ولن يترتب على االنسحاب أو الرفــض أيـة عقـــوبة أو فقدان ألي من الفوائد التي قـد تكون حقــا ُ
لك .ومن حقــك أن تتوقف عن ال ٌمشــاركة في الدراسة في أي وقت دون التأثير على توفــير الرعاية الطبية المستقبلية لك.
وباإلضـافة إلى هذا ،فإن قانون حماية البيانات يمنحك الحــق الكامل للوصول إلى البيانات الخاصة بك وتصحيحها أو سحبها في
أي وقت .وإذا كنت ترغب في سحب بياناتك من الســـجل فسوف تكون لك الحرية الكاملة في القيام بذلك دون الحاجة إلى تقديم
أي تفســـير أو تبرير .فإذا مــا قــررت أن تنســحب ،فكل ما عليك القيام به هو االتصال بأحــد الموظفين المسؤولين عن
الســــجل .ويمكنك العثور على بيانات االتصال بنــا أدناه.
هـــل من ال ٌممكن إلغـــــــاء تســــجيلي ؟
قــد يقــوم أمين الدراسة أو الراعي بإنــهاء مشاركتكم في هذا الســـجل في أي وقت و دون الحصــول على إذن منــك ،ولن
يحدث هــذا إال إذا كان ذلك في مصلحتك ،أو إذا تم إيقاف تشغيل الســجل ،وعندها ســيتم إعالمك بمثل هذا القرار.
ما هي المخاطر المحتملة التي ربمــا يترتب عليها كــوني جزء من هــذا الســــجل ؟
ســـيتم تخزين السجل في قاعدة بيانات آمنة على اإلنترنت .ونحن نعلم أن التســجيل عبر اإلنترنت قد تٌصــاحبه بعض المخاطر
على أمن البيانات؛ ونتيجـــة لهــذا فقد بذلنا جهودا كبيرة لضمان أن ال يحدث هذا .ونحن نؤكــد لك أنك بتوقيعك على هــذا
النمــوذج بأنك لــن تتخلى عن أي من حقوقك القانونية بالتوقيع على هذا النموذج .ونؤكــد أيضــا أنه لن نقوم بتجريب أية أدوية
أو عقاقير ولن تكون هناك دراســات طبية تجريبية وال اختبارات ،وبالتالي فــال توجد أية مخاطر محتملة ،أو آثــار جانبية
للمشاركة.
بمــن يٌمــكنني االتصال إذا كان لدى أية أســـئلة أٌخـــرى ؟
إذا كنت ترغب في الحصــول على أية معلومات إضافية ،أو إذا ما أردت أن تٌخبرنا عن أي تغيير في البيانات الخاصة بك ،أو
إذا كنت ترغب في سحب البيانات من الســـجل ،الرجاء االتصال بــ:
كبير المحققين :البروفيسور هانس لومكميـــــللر Lochmüller
هاتف44(0) 1912418602; :
معهد الطب الوراثي
جامعة نيوكاســـل ،المركز الدولي للحياة
Newcastle Upon Tyne, NEI 3BZ, UK
الســيدة  /أوكســـانا بوجوريلـــوفا
هاتف44 (0) 191 2418640 :
البريد اإللكترونيHIBM@treat-nmd.eu :
معهد الطب الوراثي
جامعة نيوكاســـل  ،المركز الدولي للحياة
Newcastle Upon Tyne, NEI 3BZ, UK

ال ٌمـــــوافقــة ال ٌمســــــتنيرة
البروتوكول رقمUX001-CL401 :
التاريخ/النٌســخة 12 :مايو {أيار} 1152
 .5هــل لدينا اإلذن منك بتخزين البيانات الخاصة بك في الســــجل الدولي لمرضى اإلدراج الوراثي للعضالت
)( (HIBMبطــريقة ســرية ال يمكن تحديدها إال من خالل كـود ســري) بحيث يمكن استخدامه للبحث والتخطيط
للتجارب الطــبية السريرية ؟
نعم

ال

 .1هــل تود منا إحـاطتك علمــا ُ إذا مـا حصــلنا على معلومات عن مرض اإلدراج الوراثي للعضالت ) (HIBMوالتي
تتعلق بالمشـــروع أو على معلومات أخرى متعلقة بحالتك أو التي قد تكون ذات أهمية بالنسبة لك ؟
نعم

ال

 .2هــل ترغب منا في إحاطـــتك علما إذا تلقينا معلومات حول البحوث السريرية أو التجــارب الطبية التي قد تكون أنت
مؤهالُ لل ٌمشـــاركة فيها ؟
نعم

ال

(يرجى مالحظة أنه حتى لو أعــتقد منسقي التجــارب الطبية أو السريرية بأنك قد تكون مؤهالُ للتجـــربة الطبية
استنادا على البيانات الخاصة بك والمخزنة في الســـجل ،فمن الممكن وفي وقت الحق التعــرف على أنك ال تفي
بالمعايير المطلوبة لالنضمام للتجـــربة .يرجى أيضا أن تدرك أنه حتى في حالة إبالغكم عن وجود فرصــــة
للمشاركة في التجربة الطبية ،فليـــس معنى هذا بالضــرورة أننا نصادق على تلك التجربة .ومن أجل المشاركة في
أي تجـربة قادمة ،فسوف تحتاج إلى استكمال استمارة إضافية أخـرى بالموافقة المستنيرة).
 .6من أجــل التحديث ال ٌمســـتمر لبيت الســجل ،فإننــا سوف نحتاج لالتصال بك من وقت آلخــر ونسألك عـــن أية
تغيرات ربما تكون قد طرأت على حالتك الصحـــية .هل توافق على تلقي اتصاالتنا وعلى أن تســــتكمل استمارات
المتابعة مرة واحدة أو مرتين في السنة وذلك بدخولك إلى قاعدة بيانات الســــجل ،وتسجيل أي تغيرات في حالتك
الصحــــية ؟
نعم

ال

 .1إذا طــــرأت أية تغييرات في البيانات الخاصة بك (مثل تغيير العنوان ،أو التغييرات في الحالة الصحــية ،مثل فقدان
القٌــدرة على الحركة) وهي التغييرات التي قد تحدث في الفترة الفاصلة بين قيامك بالتحديثات ،هل أنت على استعداد
لالتصال بنا وإبالغنا بتلك التغيرات ؟
نعم

ال

وأفهم أن الباحثين القائمين على الدراســة سوف يقوموا بالنظر إلى األجزاء ذات الصلة من المالحظات الطبية
والبيانات التي تم جمعها خالل الدراسة ،وربما يقوم بفحص بياناتي ممثلين من السلطات التنظيمية (مثل إدارة األغذية
والعقاقير ) ، (FDAأو وزارة الصحة والخدمات اإلنســانية  DHHSأو من اتحاد الدوائر الصحية الوطنية .)NHS
وأعطى إذن مني لهؤالء األفراد الممثلين لتلك الجهات الرقابية في مراجعــة الســــجالت.

نعم

ال

أنـــــا  ،.........................................................قـد فهمت بيانات المريض واستوعبتها وبنــاء عليه فأنا
أٌعـــــطي موافقتي المستنيرة على هذا النمــوذج  .وقـد تم شــرح طبيعة الســــجل وتوضيحــها لي بشــكل ٌمــــرضي
لي .وقد أتيحت لي الفرصة لطرح األســــئلة ،وقد تم الرد على جميع أسئلتي بطـــريقة ٌمـــــرضية .وبعد التفكير،
فإنني أوافــــق على أن أٌشـــــارك في هذا الســـــجل.
 .6أنــا أعطى إذن مني لالتصال بالعيادة/المستشفى أو المختبر لطلب نسخة من نتــائج االختبارات الوراثية و/أو تحــاليل
األنســجة والدراســات المجهرية:
نعم

ال

اسم طبيبك (خبير استشاري أو طبيب)( :مربع لكتـــابة االسم وبيــانات االتصال).
___________________________
_________________________________
التوقيع
التاريخ

