
هل لديك أسئلة؟ اتصل بنا على

األسئلة التي يجب طرحها

لديك الحق في طرح األسئلة حول أي دراسة بحثية قبل أن تقرر المشاركة فيها. 

وفيما يلي قائمة باألسئلة التي قد ترغب طرحها قبل أن توافق على المشاركة 

في أية دراسة بحثية عن العقاقير.

ما هو الغرض من هذه الدراسة البحثية؟  >

هل سأحصل على العقار البحثي؟ هل سيعرف العاملون في البحث   > 

ما إذا كنت قد تناولت العقار البحثي أم عقار إرضائي؟

هل يجب أن أذهب إلى موقع البحث؟ إذا كان الجواب نعم، فكم   > 

مرة؟ ماذا لو فاتتني أحد الزيارات؟

ما هي المخاطر والفوائد المحتملة للمشاركة في هذه الدراسة؟  >

ما هي اآلثار الجانبية المتوقعة؟  >

هل يجب علي دفع ثمن هذا العقار البحثي؟ هل ستتم محاسبة شركة   >

التأمين الخاصة بي على أي زيارات وعقاقير أتلقاها لهذه الدراسة البحثية؟

هل ستضاف مشاركتي في الدراسة البحثية إلى سجالتي الطبية؟ هل سيتم   >

إبالغ طبيبي األصلي عن مشاركتي في هذه الدراسة؟

كم من الوقت ستستغرق الدراسة؟ ماذا يحدث إذا قررت ترك الدراسة مبكًرا؟  >

هل يمكنني الحصول على العقار البحثي دون االشتراك في الدراسة؟  >

إذا كان العقار البحثي فعال، فهل يمكنني الحصول عليه بعد انتهاء الدراسة؟  >

بمن اتصل إذا كان لدي أسئلة حول الدراسة أو البحث الذي يتم إجرائه   > 

عن العقاقير؟

بحثيةدراسةبأيةالمتعلقةاألمورهيما

عنالعقاقير؟

البحوث الصحية

المشاركة في البحث هو اختيارك. 

.اعرف ما شئت. اسأل ما شئت. وأحصل على إجابات ألسئلتك

منالوقايةفيالعقاقيرمساعدةبكيفيةالباحثونيهتم

أيًضاويهتمون.عالجهاأوتشخيصهاأووأعراضهااألمراض

.العامةالصحةتحسنأنالعقاقيرلبعضيمكنبكيف

."بحثيعقار"الباحثونيدرسهاالتيالكيميائيةالمادةوتسمى

يحتوي هذا الكتيب على معلومات عامة ألغراض تعليمية وليس المقصود منه تقديم المشورة 

الطبية. تحدث مع طبيبك أو مع فريق البحث للحصول على مشورة بشأن حالتك الشخصية 

ومخاوفك الصحية.

هذه المادة هي العمل الذي قامت به مجموعة نيو إنجالند لتأييد موضوع البحث باإلضافة إلى 

مساهمات من الجامعات التابعة ومراكز الرعاية الصحية األكاديمية من المؤسسات األعضاء. 

catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf :لمزيد من المعلومات، أنظر

المشاركة في البحث اختيارية

سوف،انضمامكقبل.هامشخصيقرارهوبحثيةدراسةأيةإلىاالنضمام

.المحتملةوالفوائدوالمخاطرالدراسةأهدافعنمعكالباحثونيتحدث

.وخصوصيتكسالمتكلحمايةيتبعونهاالتيالقواعدلكسيشرحونكما

.أسئلةلديككانإذاأوشيئًاتفهمالكنتإذاالمساعدةاطلب

منجزًءاكونك.قراركاتخاذعندبالضغطتشعرأوأبًداتتسرعأاليجب

دراسةبحثيةهوأمرتطوعيتماًماوهواختيارك.

التوقيعخاللمنالمشاركةعلىالموافقةيمكنك،الدراسةتفهمأنبعد

فيرأيكتغييريمكنك."المستنيرةالموافقةنموذج"تسمىوثيقةعلى

أيوقتوأليسببوحتىبعدالتوقيع.

ما هي مخاطر المشاركة في أبحاث العقاقير؟ 
للمشاركينالمخاطربعضعلىتنطويقدالعقاقيرأبحاثفيالمشاركة

علىالحصولمثلوليستبحثيةدراسةألنهايرجعوذلك.البحثفي

علىالحصولالباحثونيحاول،ذلكمنًفبدال.المنتظمةالطبيةالرعاية

اإلجابةلسؤاٍلما.

.الأوالباحثونيعتقدهاالتيالطريقةبنفسالبحثيةالعقاقيرأحديعملقد

المرغوبغيراآلثار(جانبيًةآثاًراالبحثيةالعقاقيرلهذهيكونأنويمكن

وصفوسيتم.جيًدامعروفةغيرهيوالتي)البحثيةالعقاقيرتناولمنفيها

تأكد.المستنيرةالموافقةنموذجفيبالتفصيلالمحددةوالفوائدالمخاطر

منفهمالمخاطرقبلالموافقةعلىالمشاركةفيالدراسة.



العقاقير؟أبحاثفيتشاركأنيعنيماذا

عندما تشارك في بحوث العقاقير، يمكنك مساعدة الباحثين في 

اإلجابة على األسئلة بشأن العقاقير البحثية. وتنقسم التجارب 

السريرية إلى أربع مراحل. تساعد كل مرحلة العلماء على اإلجابة 

على أنواع مختلفة من األسئلة، وقد تنطوي كل مرحلة على 

مسؤوليات مختلفة للمشاركين في البحث. 

في مرحلة التجارب األولى يقوم الباحثون باختبار أحد  >

العقاقير على مجموعة صغيرة من المشاركين في البحوث 

الصحية. حيث يريد الباحثون معرفة ما إذا كان العقار آمًنا 

أم ال وما هي الجرعة اآلمنة منه وإذا كان المشاركين في 

البحث لديهم أي آثار جانبية.

وفي تجارب المرحلة الثانية، والثالثة، و الرابعة، يظل  >

الباحثون يتعلمون المزيد عن مدى سالمة هذا العقار 

البحثي. حيث يتعلمون كيف يعمل العقار بشكٍل جيد 

على مجموعات أكبر من المشاركين في البحث. ويعاني 

بعض المشاركين في البحث من المرض أو من األعراض 

التي صمم هذا العقار للشفاء منها.

من المهم أن تعرف أنك قد ال تحصل على العقار البحثي إذا كنت 

ستشارك في بحوث العقاقير. وبدالً من ذلك، قد تحصل على العالج 

المعتاد أو قد تحصل على عقار إرضائي. وغالبًا ما يعطي الباحثون 

المشاركين في األبحاث عقاقيًرا مختلفًة وبشكٍل عشوائي )عن طريق 

الصدفة(. وقد ال يتمكن فريق البحث في بعض الدراسات من إخبارك 

إذا كنت تلقيت العقار البحثي. ومن الممكن أيًضا أال يعرف أحد في 

الدراسة، بما فيهم أنت والباحث والعاملين في الدراسة، نوع العقار 

الذي تحصل عليه أو من الذي سيحصل على العقار البحثي. وقد ال 

يتمكن الفريق أحيانًا من مشاركة نتائج االختبار معك.

منهمالمشاركونفيأبحاثالعقاقير؟

يمكن أن تشمل دراسات بحوث العقاقير مئات أو آالف المشاركين في 

البحوث. ويمكن للبالغين واألطفال أن يشاركوا في بحوث العقاقير.

ويمكن أن يكون المشاركون:

مشاركون في البحوث الصحية، أو  >

المرضى الذين يعانون من مرض أو حالة يدرسها الباحثون >

لماذايقومالباحثونببحوثالعقاقير؟

للعثور على مادة كيميائية أو مجموعة من المواد الكيميائية التي  >

لها تأثير جيد على جسم اإلنسان

لمعرفة ما إذا كان العقار البحثي آمن وفعال في عالج المرض أو  >

األعراض أم ال

لمعرفة الجرعة األفضل والتي يجب تناولها من العقار البحثي >

لمعرفة كيفية تفاعل مختلف األفراد مع العقار البحثي - بما في  >

ذلك األطفال والبالغين والمرضى الذين يعانون من مرض أو حالة 

معينة وغيرها

وتستخدم األجهزة التنظيمية المعنية، مثل هيئة الغذاء والدواء  >

األمريكية FDA((، المعلومات الواردة من أبحاث العقاقير لتحديد ما 

إذا كان ينبغي الموافقة على العقار البحثي وإتاحته للجمهور كعالج.

ماهوبحثالعقاقير؟

الجديدةالطبيةالعقاقيرواختبارتطويرعمليةهيالسريريةالبحوث

تغيرأنيمكنكيميائيةمادةأيهوالعقار.األخرىالطبيةوالعالجات

شكلفيعديدةبأشكاٍلالعقاقيرتأتيأنويمكن.جسمكعملطريقة

منالوقايةفيالعقاقيرمساعدةبكيفيةالباحثونيهتم.حبوبأوشراب

يمكنبكيفأيًضاويهتمون.عالجهاأوتشخيصهاأووأعراضهااألمراض

التيالكيميائيةالمادةوتسمى.العامةالصحةتحسنأنالعقاقيرلبعض

يدرسهاالباحثون"عقاربحثي".

العقاقيرفيالبحثخطوات

ويقوم.الحيوانيةالدراساتوفيالمختبرفيًأوالالعقاقيرالباحثونيختبر

البحثيالعقاركانإذامالتحديدالبشرعلىباختبارهاذلكبعدالباحثون

.ًفعاالجديًداعالًجايمثلقدكانإذاوماالمحددةاألمانبمعاييريفي

تحدثبحوثالعقاقيرعنطريق 3 خطوات رئيسية:

  1 - اكتشاف العقار: يبحث الباحثون عن المواد الكيميائية التي يمكن 

أن يكون لها آثاًرا إيجابية على جسم اإلنسان.

2 - الدراسات قبل السريرية: يقوم الباحثون باختبار العقار البحثي على 

الخاليا في المختبر أو على الحيوانات. ويفعلون ذلك لمعرفة ما يمكن أن 

يفعله العقار البحثي في جسم اإلنسان.

 3 - التجارب السريرية: يقوم الباحثون باختبار سالمة العقار البحثي 

والبحث عن آثاره الجانبية ومعرفة الجرعة الصحيحة من العقار والتي 

يجب أن يتناولها المريض وتحديد مدى فعاليتها. وتشمل التجارب 

السريرية مشاركين في البحث )يطلق عليهم أيًضا "متطوعو البحث" 

و"األشخاص موضوع البحث"). في التجارب السريرية، يقارن الباحثون 

عادًة العقار البحثي مع عقار تمت الموافقة عليه بالفعل لعالج المرض أو 

الحالة التي يدرسونها. كما قد يقارنون ذلك مع العقار اإلرضائي. والعقار 

اإلرضائي هو عبارة عن حبوب أو عالج يشبه العقار الذي يتم اختباره 

ولكنه ال يحتوي على العقار البحثي الفعلي.


