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 متعددة المراكز  جماعية تعقبيةدراسة (:  MET-REPAIRالخطورة القلبية ما قبل العملية ) اعادة تقييم

 معلومات عن الدراسة للمرض ورقة

 عزيزي سيدي: \عزيزتي سيدتي

 التخدير. لعلم األوروبيالمجتمع من قبل ممول  انت مدعو للمشاركة في بحث ترقبي

 او عدمها, نطلب منك ان تقرأ بحذر المعلومات التالية .في هذه الدراسه المشاركة ب قبل القرار 

 وصف الدراسة :

تعلق بالقلب ت ايضافيه فحوصات إجراءر لياقتهم البدنية لتقييم الحاجة في قد  كي ت   أسئلةسئل المرضى  ,أوروبا أنحاءفي جميع 

 االحداث واءا على نتائج من دراسات وصفت العالقة بين اللياقة البدنية بن األساسستعمل في ي, هذا النهج غير انقبل العملية. 

بين  ةعدة سنين الحقا, وغالبا بدون عالقة للعملية الجراحية.  دراسات قليلة فقط تناولت العالق تحصلالتي السلبية القلبية 

 القلبية في المرضى الذين اجروا عملية.  البدنية واألحداث السلبية اللياقة

 موضوع الدراسة :

 أثناءبية القلحداث السلبيه ة عن طريق استمارة واالر  د  ق  هي العالقة بين اللياقة البدنية الم  على السؤال: ما  اإلجابةهدف الدراسة 

اجات القلب الحتي فحص وايناسبان  لألطباءالمعرفة التي ستجنى من هذه الدراسة يمكن ان تسمح  ؟العملية الجراحية وبعدها

 قبل العملية بشكل أفضل في المستقبل.ضى المر

 ماذا يتضمن اشتراكك:

 وافقت على االشتراك في الدراسة, سوف:  إذا 

  من صفحتين كي نقدر لياقتك البدنية.تمأل استمارة  أن نطلب منك  (1      

 واألوعية قلبكوضع عن  باألخص ,من سجالتك الصحية جراحه نجمع معلومات عامة عن وضعك الصحي قبل ال  (2      

 الدموية. 

 ية. حصبناءا على معلومات من سجالتك ال مكوثك في المستشفى أثناء احداث سلبيةاذا عانيت من سجل نـ( 3     

ول الهاتف للحص أوالدراسة عن طريق البريد االلكتروني وظفو مسيتواصل معك  :في المراكز التي يمكن تطبيقه ]( 4     

  [توثيق إضافي من طبيبك المعالج. يوم من العملية, ويمكن ان يتطلب 30على معلومات تتعلق بوضعك الصحي بعد 

دخالت لن يكوم هناك أي ت ضخوباأل ,عاية الطبية التي سوف تحصل عليهاة طريقة على الريالدراسة لن يؤثر بأاشتراكك في 

 . إضافيةاو فحوصات 

 و رعايتك.على عالجك أة ة طريقيبأالمشاركة في الدراسة, لن يؤثر قررت عدم  إذا
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 سنسحا  من الدراسة اال

 حتى لو وافقت على االشتراك, يمكنك ترك الدراسة وقتما تشاء بدون أي تأثير على رعايتك الصحية وبدون تقديم  توضيح. 

ون ف كرقم( ستكر  ع  المشفرة )ت  والني جمعت, بيانات بينما ال اضافية,راسة, لن تجمع أي بيانات اذا قررت االنسحاب من الد

 البيانات. يمكن ان ينفذ لغاية نقطة تجميع تحليلالمجهولة. 

 الخصوصية واستعمال المعلومات السريرية 

اك موافقتك على االشتر .الطبية وجمع بعض المعلومات التي تظهر فيها كسجالتوم بالدراسة من الضروري استعمال قنكي 

 في الدراسة سوف تمنح موظفي الدراسة الصالحية الستشارة و معالجة المعلومات على النحو التالي: 

فون عن طريق رقم )تشفير( . المفتاح الذي يربط رقم الدراسة بهويتك الشخصية ر  ع  المشاركون في الدراسة سي   -

ة مغلقة يمكن الوصول اليها فقط لمن له صالحية من , في خزانظ سري ويوضع في المستشفى الخاص بكسيحف

 الموظفين. 

ة كرقم فقط بدوم صلة بالهوية الشخصية ستحفظ في قاعة بيانات مركزية ف  ر  ع  م   ,معلومات مجهولة: بما معناه -

. لن تكون هناك بيانات تتعلق بالهوية اسطة اسم مستخدم وكلمة مرور شخصيين وسريينمحوسبة محمية بو

 مخزونة في قاعة البيانات المركزية المحوسبة. الشخصية 

اء المجلس اعض ,بهدف المراقبة, تدقيق او تفتيش سيسمح للمجتمع االوروبي لعلم التخدير, باحثو التنسيق القومي -

ل ك المعرفة. ذوي الصلة او السلطات التنظيمية, الوصول الى جميع ملفات الدراسة, من ضمنها المعومات االخالقي 

ات وسيخضع بشكل صارم لمتطلب الجيد القواعد االرشادية التدري  السريرييانات الشخصية سيكون وفق نقل الب

 حماية البيانات القانوني والقومي.

 

 سنشر سنتائج الدراسة 

طبية. جميع المراكز والباحثين  صحف\النتائج المجهولة للدراسة ستعرض في مؤتمر طبي وستنشر في صحيفة

 ات وسيتم تقديم نسخة بناء على طلب. \المشاركين سيدرجون في المنشور

 اخيرا نحب لفت انتباهك الى حقيقة ان وثيقة الموافقة ذات المعلومات هذه تعود فقط الى اشتراكك في المسابقة.

 أي استفسارات تتعلق بالدراسة يج  ان توجه ل:

 --------------------تلفون: -----------------------------------باحث المستشفى 

 --------------------تلفون: -------------------------------------البحث : منسقة

 R&Dاذا كان لديك اسئلة تتعلق بحقوقك كمشارك في الدراسة تستطيع التواصل مع لجنة االخالق المحلية او مكتب 

 على: 

 --------تلفون-------------------------------

 شكرا لك السنك امضيت وقتا لتقرا ورقة المعلومات هذه  

 ----------------------------تاريخ

  2من  2صفحة 

 

 



     MET : REevaluation for Perioperative cArdIac Risk  
 

ETREPAIRM  1ملحق   

Translation in Arabic from English v1.0 of MET REPAIR Appendix 1B Informed Consent Form, Final Version 1.0 
dated 07 Feb 2017, translation validated on 7JUL2017   

1من1صفحه   

   1ملحق 
 

 رابية مستقبلية متعددة المراكز دراسة ات(:  MET-REPAIR)اعادة تقييم الخطورة القلبية قبل العملية

 استمارة موافقة

  -------------رقم المركز:

 ClinicalTrials.gov ID: NCT03016936 -معرف الدراسة:

 .--------------------:رقم هوية المريض لهذه التجربة

 .--------------------- ثاسم الباح

 علم كل المربعات من فضلك 

( للدراسة اعاله . كان لدي الوقت  2017شباط  7بتاريخ  1,0اؤكد اني قرأت وفهمت ورقة المعلومات )نسخة  .1

 الكافي الخذ بعين االعتبار المعلومات, الفرصة لطرح االسئلة, وقد حظيت باجوبة مقنعة.

 تتاثر رعايتيفهمت ان اشتراكي هو تطوعي واني حر في  االتسحاب في أي وقت دون تقديم سبب, بدون ان  .2

 الصحية او حقوقي القانونية 

 فهمت ان بياناتي الشخصية ستخزن بهيئة مشفرة محليا ومجهولة الهوية مركزيا  .3

الطبية والبيانات التي جمعت خالل الدراسة يمكن ان بتطلع عليها  فهمت ان اجزاء ذات صلة من مالحظاني .4

 NHSاشخاص من المجتمع االوروبي لعلم التخدير ومن لجنة االخالق ذات الصلة, السلطات التنظيمية او 

TRUST   .اعطي الموافقة لهؤالء االشخاص للوصول لسجالتي.حيث يتعلق بمشاركتي بهذا البحث 

 العام بمشاركتي في الدراسة اوافق ان يعلم طبيبي  .5

 اوافق ان اشارك في الدراسة اعاله  .6

-------------------------            ----------------------------              --------------------------- 

 توقيع               اسم المريض                                      تاريخ                                    

 

-----------------------------             ---------------------------             -------------------------- 

 اسم مستلم الموافقة من الطاقم                          تاريخ                                     توقيع 

 

 

 

 

 

 
 

 


