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مسوحات إم. آر. آي.

ألغراض البحوث

اإلجراءات البحثية الشائعة: مسوحات 
إم. آر. آي.

لديك المزيد من األسئلة؟
إتصل بـ:

 أسئلة يتعيّن طرحها:

1.   هل يتم مسح الـ إم. آر. آي. هذا خصيصاً 
للدراسة البحثية ام إن هذا جزء من رعايتي 

الطبية اإلعتيادية؟ 
2.  أين أذهب إلجراء مسح إم. آر. آي.؟

3.  ما عدد المسوحات التي سأخضع لها؟
4.   هل علّي القيام بأي شيء خاص للتحضير 

للمسح؟
5.  هل علّي القيام بأي شيء خالل المسح ؟

6.   من سيراجع مسوحاتي؟  هل سيقوم طبيب 
بمراجعة مسح إم. آر. آي الخاص بي؟

7.  ماذا يحصل إذا كشف المسح عن مشكلة طبية؟
8.  هل سأحصل على نتائج المسح؟  

9.  كيف ستتم حماية خصوصيتي؟
01. ماذا يحصل إذا قررُت ترك الدراسة مبكراً؟

تحتوي هذه الكراسة على معلومات عامة ألغراض تعليمية  وال يُقصد 
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.

ما التصوير بالرنين المغناطيسي )إم. آر. آي.(؟
التصوير بالرنين المغناطيسي )إم. آر. آي.( إجراء طبي 
شائع.  خالل مسح إم. آر. آي، سوف تستلقي على سطح 

طاولة ينزلق عبر آلة صغيرة بشكل نفق. ال يستخدم 
ماسح الـ إم. آر. آي طاقة إشعاعية، ولكنه يستخدم 

مغناطيسات قوية وموجات راديو وتحاليل الحاسوب 
إلنتاج صوراً مفصلة لداخل جسمك.  تعطي مسوحات 

إم. آر. آي معلومات هامة عن دماغك أو غيره من 
األعضاء واألنسجة. 

version # (v1.0)MRI – Arabic



ما الذي يميّز مسح إم. آر. آي. لغرض 
 البحوث؟ 

يكون مسح إم. آر. آي. في إطار رعايتك الصحية اإلعتيادية 
عادةً بطلب من طبيبك الذي يسعى إلى التحقق من وضعك 

الصحي أو تشخيص مشكلٍة ما.  ولكن في إطار دراسة بحثية، 
يهدف هذا المسح إلى المساعدة على حل مسألة علمية، وليس 

إلى توفير الرعاية الطبية لك أو إلى الكشف عن مشاكل 
صحية. 

خالفاً لمسح إم. آر. آي. اإلعتيادي الذي تتبعه مناقشة مع 
طبيبك حول نتائجه، قد ال يعلمك فريق البحث بنتائج المسح 
الخاص بك في إطار دراسة بحثية.  وقد يتم ضم المسوحات 

الخاصة بك إلى مجموعة كبيرة من المسوحات التي تتم 
دراستها سويةً وليس كالً بمفردها.  قد ال يراجع أي طبيب 

مسوحاتك على اإلطالق. 

 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 أو الضغط ، فالمشاركة في دراسة بحثية هو أمر 
طوعي تماماً - هو خيارك.  يمكنك تغيير رأيك، في أي وقت 

كان، وألي سبب كان.

آي.؟كيف ينبغي علّي اإلستعداد لمسح إم. آر. 

تكلم مع فريق البحث بغية فهم كيفية اإلستعداد لمسح إم. آر. 
آي.، إذ يتطلب هذا المسح خطوات إضافية في حال إجرائه 
ألغراض البحوث.  سوف يقوم فريق البحث بمراجعة هذه 
المعلومات معك.  تأكد من فهم ما يمكن توقعه قبل المسح 

وخالله وبعده.

ما المخاطر المترتبة عن مسح إم. آر. آي.؟
تُعتبر مسوحات إم. آر. آي. آمنةً وغير مؤلمة.  ال توجد 

مخاطر كبرى معروفة لهذا اإلجراء.  سيتم وصف المخاطر 
المحددة تفصيالً في استمارة الموافقة المستنيرة.  تأكد 

من فهم تلك المخاطر من حيث صلتها بمسح إم. آر. آي. 
وبالدراسة البحثية عموماً. المشاركة في البحوث خيارك الطوعي.

كن مطّلعاً.  إطرح أسئلة.  إحصل على أجوبة.


