
هل لديك أسئلة؟ اتصل بنا على

األسئلة التي يجب طرحها

لديك الحق في طرح األسئلة حول أي دراسة بحثية. وفيما يلي قائمة باألسئلة 

التي قد ترغب في طرحها قبل الموافقة على المشاركة في أية دراسة.

كيف تختلف اإلجراءات في هذه الدراسة عن الرعاية الصحية التي أتلقاها   >

لتلبية احتياجاتي الشخصية؟ 

لماذا يوصى بانضمامي لهذه الدراسة البحثية؟  >

ماذا يتوقع الباحثون مني فعله في هذه الدراسة؟  >

هل أحتاج إلى أي عقار/ جهاز/ عالج/ إجراء كجزء من رعايتي الصحية؟   > 

أم أنها ستساعد الباحثين أساًسا في اإلجابة على أحد األسئلة العلمية؟

هل سيساعدني العقار/ الجهاز/ العالج/ اإلجراء قيد الدراسة في أن أتحسن؟   >

هل ستعالج مرضي أو حالتي التي أعاني منها؟

ما هي المخاطر والفوائد المحتملة من االنضمام لهذه الدراسة؟  >

هل يجب أن أحافظ على زيارة مقدمي الرعاية الصحية التابعين لي   > 

أثناء الدراسة؟

هل سيكون لدى فريق الدراسة إمكانية الوصول إلى سجالت الرعاية   >

الصحية الخاصة بي؟

هل سيكون العقار/ الجهاز/ العالج/ اإلجراء قيد الدراسة متاًحا لي   > 

بعد اكتمال الدراسة؟

كيف تختلف البحوث الصحية عن 

الرعاية الصحية؟

البحوث الصحية

المشاركة في البحث هو اختيارك. 

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

.الصحيةالبحوثمحورهوالمستقبليةالصحيةالرعايةتحسين

عنالمزيدمعرفةعلىوالباحثيناألطباءالصحيةالبحوثتساعد

للوقايةأفضلطرقًااألطباءسيعرفكما.المرضوعناإلنسانصحة

عنتختلفالصحيةالبحوثفيالمشاركة.وعالجهااألمراضمن

تلقيالرعايةالصحية.هناكالعديدمناالختالفاتالهامةلفهمذلك.

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.

المشاركة في البحث اختيارية

سوف،انضمامكقبل.هامشخصيقرارهوبحثيةدراسةأيةإلىاالنضمام

.المحتملةوالفوائدوالمخاطرالدراسةأهدافعنمعكالباحثونيتحدث

.وخصوصيتكسالمتكلحمايةيتبعونهاالتيالقواعدلكسيشرحونكما

.أسئلةلديككانإذاأوشيئًاتفهمالكنتإذاالمساعدةاطلب

منجزًءاكونك.قراركاتخاذعندبالضغطتشعرأوأبًداتتسرعأاليجب

دراسةبحثيةهوأمرتطوعيتماًماوهواختيارك.

التوقيعخاللمنالمشاركةعلىالموافقةيمكنك،الدراسةتفهمأنبعد

فيرأيكتغييريمكنك."المستنيرةالموافقةنموذج"تسمىوثيقةعلى

أيوقتوأليسببوحتىبعدالتوقيع.

مخاطر وفوائد الدراسات البحثية

.قبلمنتُسأللمالتياألسئلةعلىاإلجابةالبحثيةالدراساتتحاول

يكونالقد.المخاطربعضهناكيكونفقد،معروفةغيراألجوبةوألن

الجهازأوالدواءمنأفضلالتجريبياإلجراءأوالعالجأوالجهازأوالعقار

تتسببوقد.الصحيةالرعايةفيحاليًاالمستخدماإلجراءأوالعالجأو

الدراسةأيًضافيحدوثآثارجانبيةاليعرفعنهاالباحثونكثيًرا.

تحصلالقدلذلك.المستقبلفيالناسمساعدةفيأيًضاالباحثونويأمل

علىالموافقةقبل.الدراسةإلىاالنضماممنمباشرةفائدةأيعلى

االنضمامأليدراسةبحثية،تحتاجإلىفهمالمخاطروالفوائدالمحتملة.

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. 
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كيف تختلف البحوث الصحية عن الرعاية الصحية؟

لماذا يتم ذلك؟

أنت 
تسمي…

من المستفيد؟ 
ومتى؟

ما مدى تأكيد 
هذه النتيجة؟

لمساعدتك في تلبية 

احتياجات الرعاية الصحية 

الشخصية. 

مريض.

أنت؛ اآلن.

يقدم مقدمو الرعاية الصحية 

عالجات تم اختبارها. وتم 

قبولها على أنها آمنة وفعالة.

الرعاية الصحية

لإلجابة على سؤال محدد حول 

مرض ما أو حالة محددة أو 

عقار أو جهاز أو إجراء ما يؤثر 

على الصحة.

باحث مشارك أو موضوع 

بحث أو موضوع دراسة 

أو متطوع بحثي.  

األشخاص في المستقبل. 

قد تستفيد أو ال تستفيد.

الباحثون ال يعرفون ما إذا كان 

ما يدرسونه هو أفضل أم أسوأ 

من العالجات الحالية.

البحوث الصحية

ما هي دراسة البحوث الصحية؟
لإلجابةإجراؤهايتمالتياألنشطةمنمجموعةهيالبحثيةالدراسة

.مفصلةخطةالدراساتجميعتتبعأنويجب.محددعلميسؤالعلى

وتسمى.سيحدثوماذاالدراسةفييشاركأنيمكنبمنالخطةوتفيد

."بروتوكول"الخطةهذه

عليهميطلقالخبراءمنمجموعةفإن،أشخاًصاالدراسةتشملوعندما

.تبدأأنقبلبالدراسةيلمون"المؤسسيةالمراجعةمجلس"اسم

بالنسبةاإلمكانقدروآمنةعادلةالدراسةأنمنبالتأكدويقومون

لكللمشاركةفيالدراسةالبحثية.

معرفةعلىالباحثينتساعدفإنك،صحيةبحثيةدراسةإلىتنضمعندما

ًوفعاالآمًناالدراسةقيداإلجراءأوالعالجأوالجهازأوالعقاركانإذاما

قيدحالةأومرضمنتعانيتكونقد.اآلنمتاحهومماوأفضل

أوالعالجالدراساتبعضفيتعرفوال.سليًماتكونقدأوالدراسة

الباحثونيعرفال،األحيانبعضوفي.عليهتحصلسوفالذياإلجراء

علىاإلجابةفيللمساعدةالطريقةبهذهالدراساتوتجرى.أيًضاذلك

.المطروحالعلميالسؤال

.تعرفهاالوقددراستكفيأجريتالتياالختباراتنتائجتعرفقد

أيًضايعملونوسوف.دراستكمعلوماتحمايةعلىالباحثونسيعمل

الشخصيةمعلوماتكرؤيةلهمينبغيالذيناألشخاصأنمنالتأكدعلى

للباحثينيمكن،الدراسةانتهاءبعد.فحسبيرونهامنهموالطبية

يشاركوالنلكنهم.إخباريةمقالةأوطبيةمجلةفيالنتائجمشاركة

معلوماتكالشخصية.

ما هي الرعاية الصحية؟
أيًضاتُسمىوالتي،الرعاية الصحيةمحورهوصحتكعلىالحفاظ

الصحيةالرعايةمقدمتزورعندماالصحيةالرعايةتتلقى.الطبيةبالرعاية

أخصائيأوالممرضةأواألسنانطبيبأوالطبيبمثل،بكالخاص

آخرصحيةرعايةأخصائيأيأوالطبيعيالعالجأخصائيأوالتغذية

الصحیةالرعایةمقدمیستمعحيث.الشخصيةالصحيةاحتياجاتكلتلبية

لمعرفةاختباراتبإجراءالرعايةمقدمويقوم.مخاوفكإلیبكالخاص

االختبارنتائجالصحيةالرعايةمقدمويشارك.مرضكوعالجحالتكسبب

عنأنتتتحدثوبينما.النتائجتعنيهمافهمعلىويساعدكمعك

ويطلق.العالجبشأنقراراتخاذعلىالرعايةمقدميساعدك،خياراتك

عليكاسم"المريض"عندماتتلقىالرعايةالصحية.

ما هو البحث الصحي؟
والتي،البحوث الصحيةمحورهوالمستقبليةالصحيةالرعايةتحسين

البحوثتساعد.السريريةالبحوثأوالطبيةبالبحوثأيًضاتُسمى

وعناإلنسانصحةعنالمزيدمعرفةعلىوالباحثيناألطباءالصحية

.وعالجهااألمراضمنللوقايةأفضلطرقًااألطباءسيعرفكما.المرض

تساعدقدأنكيعنيفهذا،بحثيةدراسةأيإلىاالنضماماخترتإذا

تلبيةفيبالضرورةتساعدكلنالدراسةولكن.المستقبلفياآلخرين

احتياجاتكالصحيةالحالية.

"البحثفيمشارك"تسمىأنيمكن،بحثيةدراسةإلىتنضمفعندما

وستساعد."البحثمتطوع"أو"الدراسةموضوعأوالبحثموضوع"أو

العقاقيراختبارطريقعنالباحثينالدراسةفيآخرونومشاركونأنت

هاًماعنصًراوستكون.التجريبيةأوالجديدةواإلجراءاتوالعالجات

جديدًةطرقًاتطويرمنالباحثونيتمكنلن.الصحيةالبحوثفي

عالجهاحتىأوعنهاالمزيدلمعرفةأواألعراضأواألمراضلمنع

.ومشاركتكمساعدتكدون

لماذا أشارك في دراسة بحثية؟

.أدناهاألسبابمنأكثرأولسبٍببحثيةدراسةفيالمشاركةتختارقد

إذاكنتترغبفيمساعدةاآلخرين >

إذاكنتترغبفيالتطوع >

عالجاتتطويرعلىالباحثينمساعدةفيترغبكنتإذا >

وعقاقيرجديدة

نفسمنيعانونالذيناآلخرينمساعدةفيترغبكنتإذا >

حالتكالطبية

إذالمتساعدالعالجاتالمتاحةفيتحسينحالتك >


