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 نشرة التوعیة بشأن إعادة استخدام بیانات المریض والعینات البیولوجیة في البحث العلمي

 عزیزتي المریضة، عزیزي المریض

. فقد حقق اكتشاف األمراض وعالجھا تقدًما كبیًرا في األعوام األخیرة. یعتبرالبحث العلمي أساس تحسن مستوى النشاط الطبي
فنحن مركز عالجي، و . یسعى مستشفانا جاھدا إلى تقدیم خدمات طبیة عالیة الجودة. ثكل ھذا أصبح ممكًنا بفضل األبحا

وفق أحكام القانون السویسري، فإنھ مسموح لنا استخدام . لفائدة المرضى -نحن أیضا ھیئة ناشطة في مجال البحث العلمي 
ویسري األمر ذاتھ على العینات . قتك الخطیةالبیانات المتعلقة بحالتك المرضیة في مجال البحث العلمي، إذا منحتنا مواف

 .ولذلك فإننا نطلب منك ید المساعدة. البیولوجیة التي یتم جمعھا في مسیرتك العالجیة

 كیف یمكنك مساعدتنا في مجال البحث العلمي؟
 مثل عینات الدم والبول وعینات(البیانات المرضیة من واقع سجلك المرضي وكذلك العینات البیولوجیة 

فمن خالل . عادًة ما یتم التخلص من بواقي ھذه العینات. ھي على قدر كبیر من األھمیة للبحث العلمي) األنسجة
. اعلم أن موافقتك طوعیة. موافقتك، سیكون من الممكن توظیف ھذه البیانات والعینات ألغراض األبحاث الطبیة

وقت من األوقات سحب موافقتك دون توضیح یمكنك في أي . فقرارك ال عواقب لھ على العالج في مستشفانا
وُیمكن أن نخبرك . أحیاًنا یمكن أن تكون النتائج التي تقدمھا األبحاث ذات أھمیة لصحتك الخاصة أیضا. األسباب

 .رغم أن ھذا نادًرا ما یحدث. بھذه النتائج متى كان ذلك ممكًنا

 كیف یتم تأمین وحمایة البیانات والعینات؟
فقط . بیاناتك وعیناتك بسریة تامة وفًقا ألحكام القوانین السویسریة المعمول بھا یتم التعامل مع

األشخاص المخولون باالطالع على ھذه البیانات والعینات في مستشفانا ھم من یحق لھم الولوج 
ھؤالء األشخاص إما یشاركون في عالجك أو حصلوا على إذن من لجنة األخالقیات . إلیھا

في حالة استخدام البیانات ألغراض بحثیة فإنھ یتم تشفیر البیانات بأسرع وقت، . ناتك وعیناتكباالطالع على بیا
بحیث ُتستبًدل البیانات الشخصیة مثل االسم وتاریخ المیالد والرقم التأمیني بأكواد معینة، ویظل مفتاح األكواد 

وبھذا ال ُیسمح لنا بتسلیم العینات  .محفوًظا في أمان داخل مستشفانا) الذي یحدد تبعیة الكود لشخص معین(
إخفاء الھویة یعني إزالة كافة البیانات الشخصیة بحیث ال . والبیانات الجینیة إال بعد إخفاء الھویة أو بعد تشفیرھا

في حاالت البحث العلمي خارج البالد یجب أیًضا االلتزام على األقل . یستطیع أحد ربط شخصك مع ھذه البیانات
 .ر المتعلقة بحمایة البیانات المعمول بھا في سویسرابذات المعایی

 من یملك الحق في الموافقة على مشروعات البحث و مراقبتھا؟
ویتم . ال یسمح باالستعانة ببیاناتك وعیناتك في األبحاث إال عند توفر الموافقة على استخدامھا

وبذلك فإننا ال نقدم . نتون المعنيالحصول على ھذه الموافقة من لجنة قیم وأخالقیات المھنة في الكا
 .البیانات والعینات إال للمشاریع البحثیة الُمرخص لھا

 ھل ترغب في الحصول على معلومات أوفى؟
ویمكنك سوف تجد مزیًدا من المعلومات في النشرة المعلوماتیة حول إعادة استخدام بیاناتك المرضیة وعیناتك، 

في المدخل الرئیسي أو لدى طبیبك المعالِج أو في شبكة الحصول علیھا من مكتب االستعالمات 
  :االنترنت على العنوان

 -daten-von-forschung/weiterverwendung-und-www.ksw.ch/studien/ 

 .بقرارك من خالل ھذه االستمارة یرجى إبالغنا
 !شكًرا جزیال على اھتمامك
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تصریح بالموافقة على إعادة استخدام بیانات المرضى والعینات البیولوجیة في مجال البحث العلمي

 المریض

 ____________________________ االسم العائلي

 ____________________________ االسم الشخصي

 ____________________________ تاریخ المیالد

أنا أصرح 

وقد حصلت ) 14/12/2017بتاریخ  8اإلصدار رقم (ى الورقة التوعویة الخاصة بإعالن الموافقة ھذا بأنني قد حصلت عل -
 أیضا بناًء على رغبتي على النشرة المعلوماتیة الُمفَصلة،

  أصرح بواسطة ما یلي على موافقتي على

بیولوجیة بالشكل الموصوف والعینات ال) بما فیھا البیانات الجینیة(استخدام البیانات المرضیة الخاصة بي  - -
 .ألغراض البحث العلمي

□ال  □ نعم

 التوقیع :المكان، التاریخ
 )المریضة/المریض(

________________________________ ______________________________________ 

 ):وجوده ,في حال (الشخص الُمخول بتمثیل المریض 

 :لتوقیعا االسم الشخصي/االسم العائلي

________________________________ ______________________________________ 
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