
سحب الدم
ألغراض البحوث

اإلجراءات البحثية الشائعة: سحب الدم
  ما هو سحب الدم؟

 سحب الدم هو طريقة لجمع الدم بهدف إجراء
 إختبارات في المختبر.  تؤخذ عينة الدم أحياناً

 بوضع إبرة في وريد في ذراعك، عادةً بالقرب من
 الكوع.  وفي أحيان أخرى تُستخدم إبرة صغيرة

 لثقب رأس اإلصبع وأخذ بعض القطرات من
 الدم.  تتوقف كمية الدم التي يتم سحبها على نوع

الفحوصات التي يراد إجراؤها.

هل لديك المزيد من األسئلة؟
إتصل بـ:

:أسئلة يتعيّن طرحها  

 هل يتم سحب دمي خصيصاً للدراسة البحثية ام إن هذا 
جزء من رعايتي الطبية اإلعتيادية؟

 ما هي كمية الدم التي ستُسحب وما عدد وخزات اإلبر التي
سوف أتلقاها؟

من سيقوم بالنظر في نتائج فحوصي؟

ماذا يحصل إذا كشفت الفحوص عن مشكلة طبية؟

هل سأحصل على نتائج الفحوص؟

كيف ستتم حماية خصوصيتي؟

ما مدة احتفاظكم بعينات دمي؟

هل ستُستعمل عينات دمي في بحوث مستقبلية؟

هل ستدّون نتائج فحوص دمي في سجلي الطبي؟

 بمن يمكنني اإلتصال إذا كان لدي سؤال حول هذه الدراسة
 البحثية؟

 تحتوي هذه الكراسة على معلومات عامة ألغراض تعليمية  وال يقصد
 منها توفير المشورة الطبية.  إبحث مع طبيبك او مع فريق البحث بغية

 الحصول على مشورة خاصة بوضعك قبل إتخاذ أي إجراء بصدد
 المعلومات الواردة في هذه الكراسة.
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 ما الذي يميّز عملية سحب الدم لغرض
 البحوث؟

 يكون سحب دمك في إطار رعايتك الصحية اإلعتيادية
 عادةً بطلب من طبيبك الذي يسعى إلى التحقق من
 وضعك الصحي أو تشخيص مشكلٍة ما أو معرفة

 ما إذا كنَت عرضةً لإلصابة بأمراض المعينة.  لكن
 سحب عينة من الدم في إطار دراسة بحثية يهدف إلى

 المساعدة على حل مسألة علمية، وليس إلى توفير
  الرعاية الطبية لك أو إلى الكشف عن مشاكل صحية.

 سحب الدم هو جزء من عدة أنواع من الدراسات
البحثية.

خالفاً لسحب الدم العادي الذي تتبعه مناقشة مع طبيبك 
حول نتائج فحص الدم، قد ال يعلمك فريق البحث بنتائج 
اإلختبارات البحثية الذي يحصل عليها.  من الممكن أالّ 

ينظر أحد في عينة الدم الخاصة بك بحثاً عن مشاكل 

المشاركة في البحوث خيارك الطوعي.
كن مطّلعاً.  إطرح أسئلة.  إحصل على أجوبة.

صحية.  وقد يتم ضم عينة دمك إلى مجموعة كبيرة 
من العينات التي تتم دراستها سويةً وليس كالً بمفردها.

المشاركة في البحوث خيارك الطوعي
 هناك تدابير وقائية يُعمل بها للمساعدة على تأمين

 سالمة األشخاص المتطوعين للمشاركة في البحوث
 )يُعرفون أيضاً بـ”األشخاص موضوع البحث”(

 وضمان معاملتهم باحترام.  سوف يطلعك فريق البحث
 على استمارة الموافقة المستنيرة ويوضح لك أهداف

 الدراسة البحثية وما قد يترتب عنها من مخاطر وفوائد
 محتملة.  ال تتردد في طلب المساعدة إذا وجدت

 صعوبة في فهم شيء ما.  وما من شيء يدعوك إلى
 الشعور باالستعجال او الضغط، فالمشاركة في دراسة

 بحثية هو أمر طوعي تماماً - هو خيارك.  يمكنك
 تغيير رأيك، في أي وقت كان، وألي سبب كان.

 
 كيف ينبغي علّي اإلستعداد لسحب

الدم؟
 تكلم مع فريق البحث لكي تتمكن من فهم كيفية

 اإلستعداد لعملية سحب الدم منك.  سوف يقوم فريق
 البحث بمراجعة هذه المعلومات معك.  تأكد من فهم

ما يمكن توقعه.

 
ما المخاطر المترتبة عن سحب الدم؟

 عملية سحب الدم آمنة تماماً.  ال توجد مخاطر كبرى
 معروفة لعملية سحب الدم.  سيتم وصف المخاطر

 المحددة تفصيالً في استمارة الموافقة المستنيرة.  تأكد
 من فهم تلك المخاطر من حيث صلتها بإجراء سحب

الدم وبالدراسة البحثية عموماً.


