
هل لديك أسئلة؟ اتصل بنا على

األسئلة التي يجب طرحها

لديك الحق في طرح األسئلة حول استخدام التطبيب عن بعد في دراستك البحثية. 

وفيما يلي قائمة باألسئلة التي قد ترغب في طرحها قبل اتخاذ قرارك بشأن 

المشاركة في أية دراسة تستخدم التطبيب عن بعد.

ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لالستعداد للقيام بزيارة دراسية بحثية   >

للتطبيب عن بعد؟

هل ما زلت بحاجة إلى الذَهابإلى موقع الدراسة للقيام بالزيارات الدراسية؟   >

كم مرة أتوقع الذهاب إلى هناك؟

هل استخدام التطبيب عن بعد يمكن أن يغير المدة التي سيستغرقها   >

الحصول على عالجي أو اإلجراء المقرر من الدراسة؟

هل سأحتاج إلى معداتي الخاصة )الهاتف، الجهاز اللوحي، الكمبيوتر( للمشاركة   >

في هذه الدراسة؟ هل سأحتاج إلى توافر خدمة اإلنترنت الخاصة بي؟

هل يجب علي دفع ثمن معدات التطبيب عن بعد المذكورة المستخدمة   > 

في هذه الدراسة؟

ما هي فوائد استخدام التطبيب عن بعد في هذه الدراسة؟  >

ما هي المخاطر المحتملة الستخدام التطبيب عن بعد في هذه الدراسة؟  >

كيف سيتم حماية معلوماتي الصحية؟  >

من الشخص الذي يمكنني االتصال به إذا كان لدي سؤال حول استخدام   >

التطبيب عن بعد في هذه الدراسة؟

ماذا لو قررت التوقف عن استخدام التطبيب عن بعد أثناء الدراسة؟   > 

هل يمكنني المشاركة في هذه الدراسة؟

استخدام التطبيب عن بعد في 

أي دراسة بحثية

البحوث الصحية

المشاركة في البحث هو اختيارك. 

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

يستخدم التطبيب عن بعد تقنيات مثل الكمبيوتر أو الفيديو 

لتقديم الخدمات والرعاية الصحية. يمكن لمقدمي الرعاية الصحية 

استخدام التطبيب عن بعد للتعرف على المرضى ومعالجتهم 

من بعد. يستخدم بعض الباحثين أيًضا التطبيب عن بعد لجمع 

معلومات من أجل دراسة بحثية محددة.

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

االنضمام إلى أية دراسة بحثية هو قرار شخصي هام. قبل انضمامك، سوف 

يتحدث الباحثون معك عن أهداف الدراسة والمخاطر والفوائد المحتملة. 

كما سيشرحون لك القواعد التي يتبعونها لحماية سالمتك وخصوصيتك. 

اطلب المساعدة إذا كنت ال تفهم شيئًا أو إذا كان لديك أسئلة. 

يجب أال تتسرع أبًدا أو تشعر بالضغط عند اتخاذ قرارك. كونك جزًءا من 

دراسة بحثية هو أمر تطوعي تماًما وهو اختيارك.

بعد أن تفهم الدراسة، يمكنك الموافقة على المشاركة من خالل التوقيع 

على وثيقة تسمى "نموذج الموافقة المستنيرة". يمكنك تغيير رأيك في 

أي وقت وألي سبب وحتى بعد التوقيع.

كيف أكون مستعًدا للقيام بزيارة دراسية 

للتطبيب عن بعد؟

تحدث مع فريق البحث. فيمكنهم إخبارك بكيفية االستعداد وما تحتاج 

إليه. تحتاج عادًة إلى جهاز للتواصل، مثل: جهاز الكمبيوتر أو أي جهاز 

لوحي أو هاتف ذكي ووسيلة لالتصال باإلنترنت. في بعض األحيان، قد 

تحتاج إلى كاميرا ويب ومصدر صوت، مثل سماعات الكمبيوتر. سيتيح 

لك فريق البحث الخاص بك معرفة ما يمكن توقعه قبل زيارة التطبيب 

عن بعد وخالل الزيارة وبعدها.

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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ما هو التطبيب عن بعد؟
يستخدم التطبيب عن بعد أجهزة تكنولوجية، مثل: جهاز الكمبيوتر 

أو الفيديو لتقديم الخدمات والرعاية الصحية. يمكن لمقدمي الرعاية 

الصحية استخدام التطبيب عن بعد للتعرف على المرضى ومعالجتهم 

من بعد. حتى إذا كنت تعيش في مكاٍن بعيٍد عن مقدم الرعاية الصحية 

أو ال تتمكن من إيجاد مقدم الرعاية الذي تحتاجه، فإن التطبيب عن بعد 

يمكن أن يساعدك. التطبيب عن بعد ليس تخصًصا طبيًا منفصالً. فالعديد 

من المتخصصين، مثل أطباء الحساسية أو أطباء الجلد يمكنهم تزويدك 

بالرعاية التي تلزمك من خالل التطبيب عن بعد. ويمكن للباحثين في 

مجال الصحة أيًضا استخدام التطبيب عن بعد لجمع المعلومات من 

المتطوعين في البحث )والذين يطلق عليهم أيًضا "المشاركين في 

.)"األشخاص موضوع البحث أو الدراسة" البحث" أو

بعض الطرق التي يستخدمها الباحثون في 

التطبيب عن بعد 

يمكن للباحثين متابعة المشاركين في البحث المتواجدين   > 

في منازلهم. 

يمكن للمشاركين في البحث ارتداء األجهزة أو استخدام تكنولوجيا   >

الهاتف الجوال لتسجيل وإرسال المعلومات الطبية للعاملين في 

الدراسة. 

يمكن للمشاركين في البحث استخدام أجهزة الكمبيوتر وأجهزة   >

الهاتف الجوال وغيرها من األجهزة التكنولوجية إلبالغ العاملين في 

الدراسة عن أية مخاوف أو آثار جانبية. على سبيل المثال، يمكن 

مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو مع الباحثين، وبذلك يمكن للباحثين 

رؤية اآلثار الجانبية أثناء حدوثها. 

ما هي أنواع التطبيب عن بعد المستخدمة 
في البحوث؟ 

هناك ثالثة أنواع رئيسية من التطبيب عن بعد يتم استخدامها في البحوث. 

التطبيب عن بعد التفاعلي - حيث يعرض أحد المشاركين في البحث   >

المعلومات على الباحث ويكون ذلك عادًة بالصوت أو بالصورة. يكون 

المشارك في مكان ما بينما يكون الباحث في مكاٍن آخٍر. 

التطبيب عن بعد غير التفاعلي - يرسل هذا النوع من التطبيب   > 

عن بعد معلومات من مكاٍن إلى آخر. ويتم استخدام كاميرا أو 

جهاز مماثل لتسجيل المعلومات وإرسالها إلى مكاٍن آخر لمراجعتها. 

فعلى سبيل المثال، قد يرسل الباحث األشعة لطبيٍب آخر لمراجعتها.

التطبيب عن بعد للرصد عن بعد - يقوم الباحث بتتبع المشارك   >

من مسافة بعيدة. فعلى سبيل المثال، قد يرتدي أحد المشاركين 

المصابين بمرض السكري جهاًزا يرسل مستوى السكر في الدم إلى 

ممرضة البحث كل يوم. وال يلزم على المشارك زيارة العيادة في 

كثير من األحيان مع الرصد عن بعد. 

ما هي الفوائد والمخاطر المرتبطة بالمشاركة 
في البحوث التي تستخدم التطبيب عن بعد؟

الفوائد

إمكانية المشاركة في البحوث من منزلك - وهذا يوفر لك إمكانية   >

المشاركة في أية دراسة بحثية حتى لو كان مركز الدراسة بعيًدا عنك.

من المحتمل أن يساعدك ذلك على توفير الوقت والمال من خالل   >

تقليل عدد مرات السفر إلى موقع الدراسة.

المخاطر

ال يمكن للباحثين أن يضمنوا لك ضمانًا كامالً بأن تبقى معلوماتك   >

الصحية خاصة وآمنة عند إرسالها عن طريق الكمبيوتر أو جهاز آخر.

تتسبب أجهزة الكمبيوتر واألجهزة األخرى أحيانًا في حدوث   >

تأخيرات أو مشاكل أخرى.

ال يمكن إجراء بعض أجزاء الفحص الطبي عن طريق التطبيب عن بعد.   >

وربما ال تزال بحاجة للذهاب إلى موقع الدراسة في بعض األحيان.

سوف يوضح نموذج الموافقة المستنيرة لدراستك أي مخاطر محددة 

تتعلق بالمشاركة في الدراسة. وسوف يشرح لك الباحثون أيًضا كيفية 

حمايتك من هذه المخاطر أو المساعدة على الحد منها.


