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التابع لالحتفاظ ببیانات المریض واستخدامھا في المشروع البحثي العالمي  ھتموافقو معلومات للمریض نموذج

 ESID للجمعیة األوروبیة ألمراض نقص المناعة
 

 
 معلومات للمریض:

 
 عزیزي ولي األمر /یزي المریضعز

 
 الوثیقة نرجو قراءة ملخص تفاصیلھ.كما  تتضمن  المشروعات البحثیة إحدىى المشاركة في طلب موافقتكم علإلى ھذه الوثیقة  ھدفت

 واالستفسار من طبیبك المعالج إذا ما كان ھناك أیة تفاصیل غیر واضحة.بعنایة 
 
إللكتروني (السجل ا تقوم عیادتك المذكورة أعاله بالمشاركة في المشروع البحثي للجمعیة األوروبیة ألمراض نقص المناعةس

محمیة بكلمة  المشروع عبارة عن قاعدة بیانات أوروبیة على شبكة اإلنترنتھذا . Registry (ESIDللمریض والبحث العلمي 
 –لإلنترنت بالمركز الطبي بجامعة فرایبورغ  آمنةخادمات وحمایتھ عن طریق  ھتصیانواإللكتروني تم تنسیق ھذا السجل  .مرور

 بمنسق السجل موجودة أدناه.ألمانیا. بیانات االتصال 
 
 

 ھدف المشروع
 

) لبناء قاعدة PID( الوالدیة نقص المناعة األولیةأمراض الذین یعانون من یھدف ھذا المشروع إلى جمع البیانات الخاصة بالمرضى 
 یرھا وعالجھا.تساعد األطباء في تطویر تشخیص األمراض الخاصة بمرضاھم وتصنیفھا وتوقع سل ،معرفیة لھذه األمراض النادرة

والعالج ومراحل تطور المرض  في وثیقة المختبرات الطبیة  نتائج تحالیلواإلكلینیكیة یتم جمع البیانات الخاصة باألعراض ولذلك، 
 . في جمیع أنحاء أوروبا نقص المناعة األولیةأمراض مختصة بعالج المرضى الذین یعانون من  مراكز منقیاسیة موحدة 

 
لمریضك. ولمعرفة سیر المرض على المدى الطویل، تسمح قاعدة  التاریخ الصحي لك / عن بیانات وینیتم تدالتسجیل المبدئي، س عند

 طویل  المد للمرضى ستخزن ةالطبی لبیاناتاجمیع  طبیة تستجد.معلومة (مرة سنویا على األقل) ألي  المستمرالبیانات بالتدوین 
 .للجمعیة األوروبیة ألمراض نقص المناعةولفترة زمنیة غیر محددة في السجل اإللكتروني 

 
المتخصصة في عالج  الطبیة البحثیة كالمراكزلمعاھد البحثیة المشاركة، ل /  بیانات مریضكبیاناتك ةاتاحمدى موافقتك، یمكن ل وفقا

، عن أسباب أمراض نقص المناعة األولیةباالستقصاء المختصة  والمختبرات البحثیة ،)PIDأمراض نقص المناعة األولیة (
ولكن  .وأخصائیین الوبائیات الذین یقومون بدراسة أنماط الظروف الصحیة والمرضیة وأسبابھا وتأثیراتھا لدى فئات بشریة معینة

م ھذه البیانات المتاحة استخدایمكن . من قبل الباحث ESID للجمعیة األوروبیة ألمراض نقص المناعةسمي یلزم ذلك طلب انضمام ر
ع المعني من قبل المشرو على الموافقةلذلك یلزم  وال یمكن إعطاؤھا ألیة أطراف أخرى.فقط التي تم تحدیدھا  ةالبحثیلألغراض 

 اللجان األخالقیة المستقلة. ىحدإ
 

التي تدعم المشروع مادیا الستخدامھا في األدویة لشركات مریضك ب /البیانات الخاصة بك من  جزءیمكن إتاحة مدى موافقتك، لوفقا 
، )immunoglobulinكاإلمیونوجلوبیولین (  وتقدیر حجم الطلب على منتجات دوائیة بعینھا ،التعرف على الحاجة لتطویر العقاقیر

شركات األدویة  وجود مع العلم بإمكانیة أو تصنیع عالجات جدیدة.المتوفرة  لجانبیة، والعمل على تحسین العالجات ومعرفة اآلثار ا
التي تتمتع بھ الدولة التي  ه) في دولة أخرى ال تتمتع بنفس القدر من الحمایة للبیاناتالمشفرة (انظر أدناالتي تحصل على بیاناتكم 

 تتلقى فیھا عالجك.
) للحصول على قائمة الشركات التي تمول المشروع حالیا، والتي من نات االتصال موجودة أدناهابمنسق المشروع (بی لاتصاال یرجى

 سجل البیانات.الحصول على في ثم یكون لھا الحق 

 
 
 
 
 
 
 
 

 القسمختم شعار او 
 

Department letterhead or stamp 
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وال یمكن تحت أیة ظروف إتاحة . أخرى افألیة أطر كبیاناتعلى منح حق الحصول ین ل، السالف ذكرھا بخالف ھذه المؤسسات
ات المریض منشورات تعتمد على بیانأیة سیتم طباعة كشركات التأمین. وھا ألیة أطراف ثالثة غیر مصرح ل البیانات الخاصة بك

 دون استخدام أسمائھم.
 
 

 حمایة البیانات المخزنة
 

، ونتائج المختبرات وشھر المیالد، األعراض اإلكلینیكیة سنة بیانات المریض الخاصة بحالتھ الصحیة (ویشمل ذلكیتم تخزین 
إنترنت بالمركز الطبي بجامعة  خادم عن طریق إدراج أیة بیانات شخصیة (كاالسم ومحل اإلقامة) دونتلقائیا وتحلیلھا  والفحوصات)

. ) بتسجیل بیاناتك الشخصیة على خادم شبكة آخر منفصلناتبتوثیق البیاالموظف المختص طبیب المعالج (أو ال یقومكما  فرایبورغ.
 ألي طرف ثالث. مطلقا تتاح ھذه البیانات نوبناءا على ذلك، ل

 
وبھذا یمكن للباحثین  مرتین. ویقصد بالتشفیر ھنا وضع  كود رقمي للبیانات. تشفیرھایتم  ،إتاحة أیة بیانات ألطراف ثالثة في حالةو

یمكن وال مراحل تطور المرض دون التعرف على ھویة المرضى. ومعرفة على المدى الطویل للمتابعة المستمرة  إخضاع البیانات
، الدخول إلى قوائم المرضى المشفرة التي یمكنھم من خاللھا الربط الموظف المختص بتوثیق البیانات ألحد، عدا الطبیب المعالج أو

مسؤولیة فھم من یحملون  رقمیة، ومن ثم یمكنھم الجمع بین البیانات الطبیة والبیانات الشخصیة.بین البیانات الشخصیة واألكواد ال
 تسجیل بیاناتك الخاصة والقوائم المشفرة بشكل آمن.

 
قوانین حمایة مع نظام التسجیل المستخدم  توافقی كما تضمن الضوابط التقنیة المذكورة أعاله أعلى نسبة حمایة ممكنة للبیانات.

 .المسؤولةمن اللجنة األخالقیة الموافقھ علیھ وتم  ،البیانات
 
 

 تطوعیةال المشاركة
 

إخبار الطبیب المعالج بالمركز الطبي الخاص  یرجىالمشاركة في ھذا المشروع البحثي تطوعیة ویمكن االنسحاب منھا وقتما أردت. 
فإذا قررت االنسحاب، لك ركة. لمشامریضك ا رفض /ك رفض تكون ھناك أیة آثار سلبیة ناتجة عنییر رأیك. ولن بك إذا ما أردت تغ

 ،أو استخدامھا بعد إجراء إخفاء كامل للھویة (أي فصل البیانات الصحیة حذف البیانات الخاصة بك أو بمریضك الحق في اختیار
. یرجى العلم بأنھ ال مرة أخرى) ةبیاناتك الشخصیومن ثم یستحیل التعرف على  ةالشخصیالبیانات عن ، والتي تتضمن الكود الرقمي

لن یتم إدراج أیة بیانات خاصة بك أو بمریضك  یمكن حذف البیانات التي تم إعطاؤھا ألطراف ثالثة كالباحثین وشركات األدویة.
أیة بیانات تم إدخالھا إلى السجل من طبیبك المعالج وطلب  لقاعدة البیانات بعد سحب الموافقة. ویمكنك في أي وقت االستفسار عن

 تعدیلھا إذا ما كانت ھناك أیة أخطاء.
 
 

 بیانات االتصال
 

بالفریق المنسق لسجل الجمعیة  ةمباشر لاتصالالطبیب المعالج أو ا مناالستفسار یرجىللمزید من االستفسارات حول المشروع، 
 بجامعة فرایبورغ: ESIDمراض نقص المناعة األوروبیة أل

 
ESID Registry, c/o Dr. Kindle 

Universitätsklinikum, CCI 
 Engesserstr. 4 

D-79108 Freiburg 
Germany 

 
 esid.registry@kenes.comالبرید اإللكتروني: 

 34450-761/270-49+: ھاتف
 36960-761/270-49+فاكس: 

 http://esid.orgالموقع على شبكة اإلنترنت: 
 

 .من قبلك عھایوقتاستمارة الموافقة الموجودة أدناه و ءمل یرجىإذا قررت المشاركة في المشروع، 
 

mailto:esid.registry@kenes.com
http://esid.org/
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 المریضبیانات ملصق 
 

Patient sticker 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 نموذج الموافقة
 روع العالمي للبحث العلمي (سجل الجمعیة األوروبیة ألمراض نقص المناعة)المش

 
 

 
 في المشروع البحثي السالف ذكره. ھذا إقرار باستعدادي للمشاركة

 
بشكل بطبیعة المشروع البحثي وأغراضھ وأھدافھ   _________________أقر بأنھ تم إعالمي من قبل  •

وقد  .موافقھلانموذج  ونص للمریض معلومات  عالها صنالوفھمت  وبامعان قرأتقد  أقر أنني واضح وكامل.
 أجاب الطبیب المعالج على جمیع استفساراتي بشأن سجل البیانات.

  القرار. واتخاذلقد كان لدي الوقت الكافي لطرح األسئلة  •
 

وعندئذ سیتم حذف أیة بیانات خاصة بي/ بمریضي أو إخفاء الھویة منھا بناءا وقتما أردت، موافقتي ب سحنني قد تم إعالمي بأنھ یمك
 .كما أنني على درایة بأنھ ال یمكن حذف أیة بیانات تم إعطاؤھا ألطراف ثالثة كالباحثین وشركات األدویة على طلبي.

 
 مع طبیبي المعالج.النسخھ االصلیة تبقى س. و تھموافقو معلومات للمریض نموذجاستلمت نسخة من 
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 یضملصق بیانات المر
Patient sticker 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 حمایة البیانات
 

على سبیل  ,أقر بموافقتي على تسجیل بیاناتي/ بیانات مریضي الصحیة الستخدامھا ضمن المشروع البحثي دون ذكر أیة أسماء
 عند طباعة أیة منشورات.المثال 

 
 :أمام االختیار المناسب صح ضع عالمةیرجى و

 
أقر بموافقتي على إتاحة بیاناتي / بیانات مریضي الصحیة المستخدمة ضمن المشروع البحثي الخاص بسجل 

كما ھو مذكور بالجزء الخاص ب"معلومات  للمعاھد البحثیة المشاركةالجمعیة األوروبیة ألمراض نقص المناعة 
ول أخرى ال تتمتع بقدر كبیر من الحمایة للمریض" أعاله، وبأنني على درایة بإمكانیة وجود ھذه المعاھد في د

 للبیانات
. 

  نعم  ال

أقر بموافقتي على إتاحة بیاناتي / بیانات مریضي الصحیة المستخدمة ضمن المشروع البحثي الخاص بسجل 
كما ھو مذكور بالجزء الخاص ب"معلومات للمریض" لشركات األدویة  الجمعیة األوروبیة ألمراض نقص المناعة

 .وبأنني على درایة بإمكانیة وجود ھذه الشركات في دول أخرى ال تتمتع بقدر كبیر من الحمایة للبیاناتأعاله، 

  نعم  ال

 

 
 
   البالغین أ: 

 التاریخ

موی شھر سنھ  
 
 توقیع المریض 

 

 
 

 الطبیباسم 

 

 التاریخ

موی شھر سنھ  
 
 بیبتوقیع الط 

 

 
 

 اقانونی االھلیة يفاقد اوب: القصر

 التاریخ

موی شھر  سنھ  
 
 

المخول  الممثلأو  ولي االمر توقیع
 ایقانون

 

 التاریخ

موی شھر  سنھ  
 
 

  الثاني ولي االمرتوقیع 
 (اختیاري)

 

 التاریخ

موی شھر سنھ  
 
 

 المریض الطفل/ توقیع
 یاري)(اخت

 

 
 

 اسم الطبیب

 

 التاریخ

موی شھر  سنھ  
 
 توقیع الطبیب 

 

 


