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المقدمة

التجارب  هل سمعت عن 
 السري�رية وتساءلت ماذا
المصطلح؟ هذا  يعني 

 التجارب السري�رية هي دراسات ألبحاث ُتجرى على أشخاص قرروا
 المشاركة طوًعا )أي دون إجبار( لمعرفة مدى فعالية العالج أو

تقنية طبية جديدة وجودتها على المريض، من غري اإلضرار به
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 كيف ت�تم التجربة السري�رية؟

 يتم تقسيم المرضى أو األشخاص الذين ستجرى عليهم التجربة إلى مجموعتني
بشكل عشوائي

 ١- مجموعة التجربة: تقوم بأخذ الدواء المختص بالتجربة السري�رية ويحتوي مادة 
فعالة

 ٢- مجموعة المراقبة: تقوم بأخذ حبوب وهمية خالية من المادة الفعالة، تشبه
في الشكل دواء التجربة، أو تستخدم دواء متعارف على استخدامه

ثم يقوم الباحث في نهاية التجربة بمقارنة النتائج، ليتم بعدها إما قبول الدواء الجديد أو رفضه

الباحث يقسم المتطوعني إلى

مقارنة النتائج

مجموعة التجربةمجموعة المراقبة
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تاري�خ األبحاث السري�رية

 مفهوم التجارب السري�رية قديم ومعروف منذ القرون الوسطى، وقد وقع النظر فيه
 وتطبيقه من طرف الفيلسوف والطبيب ابن سينا في القرن الحادي عشر الميالدي في

كتابه القانون في الطب

 تمتاز الحضارة اإلسالمية بأنها حضارة تمزج بني العقل والروح، مما ميزها عن كثري من
 الحضارات السابقة، وقد كان اإلسالم يحث على طلب العلم وعمارة األرض لتنهض أممه

وشعوبه، فتنوعت مجاالت الفنون والعلوم والعمارة والطب

    ومن بني التَّجارب السري�رية المشهورة في هذا الَصدد تجربة جيمس ليند اَلذي أثبت
 سنة 1747 أَن عصري الحمضيات يشفي من مرض اإلسقربوط، فقد جرب هذا الَطبيب على

 مجموعات من المالحني المصابني بهذا الدَّاء عددا من المواد الحامضة انطالقا من الخل
 حتى عصري الَتَفاح، وقد تبنَي له في الَنهاية أَن المجموعة اَلتي تناولت عصريي الَليمون

والربتقال قد تعافى أفرادها من هذا المرض بعد سَتة أيام فقط من بداية العالج

من التاري�خ
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 ماهي شروط ابن سينا
لدواء البحث السري�ري؟

يجب أن يكون الدواء مفردًا خالصًا ال تشوبه شائبة غري مكتسبة

يجب أن ُيستعمل هذا الدواء لعالج مرض واحد فقط

 يجب أن ت�كون لألدوية والعقاقري المستعملة ت�أثريات إي�جابية
دائمة في أغلب الحاالت

 يجب أن ُيجرب الدواء على علتني متضادتني حتى يتبني لنا أن
الدواء قد أبرأ العلة لخصائصه األصلية وليس بصفة عرضية

 أن تقع التجارب على اإلنسان ألن تجربة دواء أو عقار على
 حيوان كاألسد والحصان ال تدل على أن الَت�أثري سيكون هو نفسه

على جسم اإلنسان

يجب أن يراعى لكل تجربة وقتها، حتى الت�تداخل النتائج

يزخر السابقة،  الشروط  إلى   باإلضافة 
السري�رية بالتجارب  اإلسالمي   تاريخنا 
أكرث عنها  القراءة  يمكنك  *المتنوعة، 
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لماذا نحتاج األبحاث السري�رية؟

2030 السعودية  العرب�ية  المملكة  رؤية  أولويات  أهم   من 
ذلك في  بما  المحلية  الصناعة  وتوطني  العامة   الصحة 
الطبية واألجهزة  الدواء  وتشمل  الطبية،   الصناعة 
هذا في  الفرد  عمر  متوسط  ورفع  الطبية،   واالكتشافات 

المجال لت�كون المملكة رائدة في المجال الصحي

أصدرتها التي  المستدامة  التنمية  أهداف  مع  يتوافق   وهذا 
منها مؤشر   17 على  وتحتوي  المتحدة،  لألمم  العامة   الجمعية 
 الصحة العامة وهي أحد التزامات المملكة ويتطلب هذا زيادة في
 الوعي لدى المواطن وعامة الناس، وكذلك الباحث، وزيادة الكفاءة

في مجال البحث والتطوي�ر في المجال الطبي

إليك بعض األمثلة على األبحاث السري�رية:

حمى الضنك
الوادي المتصدع

التهاب الكبد الوبائي
 فريوس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية

وكوفيد 19

أهداف التنمية المستدامة
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الجهات الرقابية ألداء
األبحاث السري�رية
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الجهات الرقابية ألداء
األبحاث السري�رية

!

سالمتك
وسالمة

عائلتك
هي اهتمامنا

وهدفنا
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أهداف األبحاث السري�رية
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ما أنواع األبحاث السري�رية؟

 الدراسات الرقابية: دراسة
 أفضل طريقة الكتشاف

 األمراض أو حالة صحية معينة
مثل إجراء الفحوصات الدورية

 الدراسات العالجية: هي
 اختبار العالجات التجري�بية أو
 مركبات األدوية الجديدة أو

 الطرق الجديدة في الجراحة أو
 في العالج اإلشعاعي اختبار
معالجات دواء أو جهاز جديد

 دراسات جودة الحياة )دراسات
 الرعاية أو العناية(: هي

 الدراسات التي ت�تم الكتشاف
 طرق جديدة للمساعدة في
 تحسني نوعية حياة األشخاص

 الذين يعانون من أمراض
مزمنة

 زيادة جودة حياة الفرد بتحسني
صحته

 الدراسات التشخيصية: ت�تم 
 هذه الدراسات للحصول على

 أفضل الطرق واإلجراءات
 لتشخيص مرض أو حالة صحية
معينة است�كشاف مرض جديد

 الدراسات الوقائية: إي�جاد أفضل الطرق 
 للوقاية من األمراض التي لم يسبق أن

 أصيبوا بها أو لمنع المرض من أن يصيبهم
 مرة أخرى وقد يكون ذلك عن طري�ق األدوية
 واللقاحات والفيتامينات والمعادن أو بتغي�ري

 نمط الحياة اليومي
تطبيق لمبدأ الوقاية خري من العالج
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مراحل األبحاث السري�رية

مراحل األبحاث السري�رية
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مراحل األبحاث السري�رية

 مثال على مراحل التجربة السري�رية والنقاط
 الفارقة بني هذه المراحل

العناصر األساسية للدراسة السري�رية ..

Drugzillaدواء دراكزيال

R
i
$
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 الباحثون
 وهم األطباء الباحثون المتخصصون 

 ومنسقو العملية البحثية، وقد يكون
صيدالني أو ممرض أوفني أشعة

 الجهة الرقابية
 وهي التي ُتعنى بسالمة

المشاركني في التجربة السري�رية

 الممول
 وقد يكون شركة دوائية أو 

مؤسسة طبية

المرضى أو المتطوعون
 الذين يوافقون على إجراء التجربة 

الدوائية

من حركية الدواء
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 كم تستمر كل مرحلة من
 مراحل األبحاث السري�رية؟

وإخضاعه صارم،  بشكل  جديد  دواء  كل  اختبار   يتعني 
التجارب من  عديدة  ومراحل  السري�رية  قبل  ما   لبحوث 
هذه تستغرق  وقد  للمرضى.  وصفه  قبل   السري�رية 
نهايتها إلى  انطالقها  من  سنوات  عدة  العملية 

المرحلة األولى
عدة شهور 

المرحلة الثالثة
سنة إلى 4 سنوات

المرحلة الثانية
عدة شهور إلى سنتني 

المرحلة الرابعة
 مابعد التسوي�ق 
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 ما هو منهج البحث أو
بروتوكول الدراسة؟

الطريقة هو  الدراسة   بروتوكول 
مسبًقا المحددة   التفصيلية 
وإجراء لتصميم   والمكتوبة 
مستند عن  عبارة  وهو   التجارب 
 يصف بالتفصيل كيف سيتم إجراء
)أهدافها، السري�رية   الدراسة 
 تصميمها، طريقة العمل، الجوانب
الدراسة(، تنظيم   اإلحصائية، 
 وي�راعى فيه الحفاظ على سالمة
وصحة التجربة  في   المشاركني 
 البيانات التي يتم جمعها ويحدد
المشاركني قبول  معاي�ري   فيه 
واألدوية الدراسة   وفرتة 
أيًضا الصلة  ذات  والفحوص 
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ما نظم التعمية السري�رية؟

بشأن المعلومات  إخفاء  بالتعمية   يقصد 
 العالج الذي يتلقاه المريض بقصد التخلص من
السري�رية التجارب  في  يحدث  قد  الذي   التحيز 
عليه تجري  الذي  الشخص  أو  المريض   بسبب 
يجري الذي  أو  السليم(  )الشخص   التجربة 
)الباحثون( )يعني ال أحد يعلم  التجربة بنفسه 
أو الفعلي  الدواء  هو  هل  المريض  يأخذه   ما 
)الوهمي لمنع حدوث أي نوع من أنواع التحيز
العمياء التجارب  من  أنواع  ثالثة  وهناك 

 التعمية المفردة
 الطبيب يعرف مجموعة العالج التي ينتمي
إليها المريض، ولكن المريض ال يعلم ذلك

 التعمية المزدوجة
 ال الطبيب وال المريض يعلمان من في مجموعة

العالج ومن في مجموعة المراقبة

التعمية الثالثية
 تمارس التعمية على الطبيب والمريض والشخص

الذي يقوم بالتحليل واستخالص نتائج الدراسة
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 ما هو االختيار العشوائي
وإخفاء التوزيع؟

في  بالمشاركة  الموافقة  استمارة  على   توقيعك 
توزيعك ضمن مجموعة من السري�رية سيتم   التجارب 
مجموعات الدراسة إما مجموعة المراقبة أو التجربة

 وعادة ما يتم توزيع المشاركني في الدراسة
مشارك لكل  يكون  بحيث  مجموعات،   إلى 
مجموعة لكل  توزيعه  يتم  أن  في   فرصة 
وعادل متساو  بشكل  مراقبة  أو   عالج 
قابلة المجموعات  جمیع  ت�كون   حتى 
متساوي بشكل  للمقارنة  مناسبة  أو 

إلخفاء مستخدمة  طرقٍ  عدة   هناك 
تم إذا  وأسهلها  ها  أهمِّ ومن   التَّوزيع، 
كتابة هي  صحيحة،  بطريقة   تطبيقها 
 أرقام ووضعها في مظاريف مغلقة، ثم
يتم بحيث  للمشاركني،  عشوائيًَّا   إعطائها 
معرفته قبل  المشارك  إلى  الرَّقم   إسناد 
منها *الهدف  ينتمي  مجموعة  أيِّ   إلى 
المشاركني بتوزيع  يقوم  الذي  علم   عدم 
الرقابية أو  العالجية  المجموعات  عن 

العشوائية تعني
 تصنيفك ضمن مجموعة بطريقة عشوائية على حسب الحظ 
اختبار مثل  الطبيب(  أو  المريض  ِقَبل  )من  باالختيار   وليس 
المغلقة األظرف  استخدام  أو  المعدنية  القطعة    رمي 
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 ما هو االختيار العشوائي
وإخفاء التوزيع؟

 على سبيل المثال: عند فحص أي دواء جديد يقسم المشاركون
ن مجموعتان متشابهتان بالَتساوي إلى مجموعتني بحيث ُت�كوَّ

مجموعة المراقبةمجموعة التجربة

 االختيار العشوائي ُيمكِّن الباحث من دراسة مجموعتني
متشابهتني من المشاركني دون أي تحيز

 االبتعاد عن التحيز في الدراسات السري�رية ُيمكِّن الباحثني من أن
 ت�كون دراستهم ذات نتيجة دقيقه تعكس أثر هذا الدواء الجديد

بدَقه وليس االختالف الناتج عن اختالف تشكيل المجموعات

ما الهدف من االختيار العشوائي؟

 ت�تلقى الدواء الذي سيدرس ويحتوي
على المادة الفعالة

 يقصد به الدواء الذي سُتجرى عليه
الدراسة السري�رية

ت�تلقى الدواء االعتيادي
 الدواء القديم الذي يستخدمه المريض
 بالسابق أو حبوب العالج الوهمية ال

تحتوي على أي مادة فعالة

؟
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 ما هو االختيار العشوائي
وإخفاء التوزيع؟

 هي المسحوق أو السائل أو الحبوب التي ت�كون غري فعالة وال
تملك خواص عالجية أثناء إجراء الدراسات السري�رية

 ت�تم مقارنة العالجات التي يتم دراستها بالعينات الوهمية
 لتحديد فعالية هذه العالجات وبمجرد علمك أحيانا بأنك ت�تلقى
 العالج قد يجعلَك ُتحس أنك بأفضل حال. هذه ظاهرة نفسية

معروفة تسمى أثر الُغفل
 في بعض الدراسات سيتم إعطاء العينات الوهمية للمشاركني 

عوضًا عن األدوية الفعالة

ما هي العينة الوهمية )الدواء الوهمي(؟ ؟
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لجنة تقي�يم أخالقيات البحث

ماهي لجنة تقي�يم أخالقيات البحث؟
 هي لجنة من األطباء، واإلحصائي�ني، وممثلي المجتمع

 المحلي المسؤولني عن مراجعة الدراسات السري�رية التي
 .تنطوي على مشاركة اإلنسان

 الموافقة من لجنة تقي�يم أخالقيات البحث العلمي يعد
إلزامي قبل أن تبدأ الدراسة السري�رية

 الت�أكد من أخالقيات الدراسة والقوانني الطبية الدولية، باإلضافة إلى إعالم
 المريض بما يحتاج معرفته من معلومات التخاذ القرار وضمان سالمته وسرية
 معلوماته للت�أكد من عدم اخفاء أي معلومة طبية عن المريض أو المشارك

في البحث والحفاظ على سرية المعلومات وسالمة المريض

ماهي أهدافها؟

ماهو دورها؟

 التحسني واالرتقاء
 بالنواحي الصحية،

 الوقائية، التشخيصية،
 العالجية، النفسية،

 االجتماعية
والمعيشية لإلنسان

 حفظ الحقوق
 للمشاركني والمرضى

 والمجتمع بما
 يتماشى مع الشريعة

 اإلسالمية وتقاليد
 وعادات دولة المملكة

العرب�ية السعودية

 الحفاظ على األمن
 واألمان اإلنساني مع
 مراعاة كرامة اإلنسان

والعدل واإلحسان
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سؤال وجواب
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 من الذين لديهم صالحيات الوصول
لملفي الطبي؟

 من الجهة المسؤولة عن تسجيل
الدراسة؟

 ما هي متطلبات الهيئة العامة للغذاء
 والدواء فيما يخص المؤهالت العلمية

لفري�ق البحث؟

 من الجهة المسؤولة عن تسجيل
 الدراسة السري�رية لدى الهيئة العامة

للغذاء والدواء؟

 ستبقى المعلومات في ملفك الطبي سرية. والحصول على إذن لمعرفة المعلومات الخاصة بك محدود
فقط لألشخاص الذين يحتاجون إليها ال أحد يستطيع رؤيتها إال أشخاص معينني وبعد االست�ئذان

 مثل الباحثني )وهم الفري�ق القائم على الدراسة الطبية(، لجنة تقي�يم أخالقيات البحث العلمي، الشركة
الممولة للدراسة الطبية، والجهات الحكومية المشرفة على أنشطة البحوث

 الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية من خالل وحدة الدراسات السري�رية المتواجدة بالمستشفيات
 والتي تسعى إلى حماية وتعزي�ز الصحة واالرتقاء وزيادة الخربة في مجال األبحاث السري�رية وتعزي�ز قدرات

الهيئة التنظيمية والتشريعية والرقابية

 جميع أعضاء فري�ق الدراسة السري�رية من باحثني ومساعدين يتوجب حصولهم على المؤهالت العلمية
 المناسبة والخربة الالزمة في مجال األبحاث الطبية، وأن يحصلوا على شهادة أسس الممارسة السري�رية

الجيدة حتى يتاح لهم معرفة دورهم ومسؤولياتهم في البحث

الجهة الراعية أو الباحث الرئيسي طالما كانت تمتلك جميع المعلومات والمتطلبات وليست المستشفى
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سؤال وجواب

Q

Q

Q

Q

A

A

A

A

 هل يمكن للمشارك االستمرار بالحصول
 على الرعاية الصحية األساسية له أثناء

فرتة الدراسة؟

 ما هي الجهات الداعمة والممولة
 للدراسة؟ ما هي متطلبات الهيئة

 العامة للغذاء والدواء لرعاية وتموي�ل
الدراسة؟

 كيف تحمي لوائح وأنظمة الهيئة
 العامة للغذاء والدواء المتطوعني

إلجراء دراسة سري�رية؟

 كيف ت�ت�أكد من قانونية الدراسات
السري�رية؟

 نعم توفر معظم الدراسات السري�رية عالجات على المدى القصري ت�تعلق بالمرض الذي تم تشخيصه أو الحالة
 الصحية ولكنها لن تقوم بتوفري برنامج رعاية صحية شامل أو مكتمل. إضافة إلى ذلك، يمكن للمشارك

ضمان عدم تعارض األدوية مع منهج الدراسة للحصول على الرعاية الصحية

 تشرتط الهيئة العامة للغذاء والدواء وجود راعي للدراسة ليتحمل مسؤولية بدء وإدارة وتموي�ل الدراسة
وت�أمني جميع متطلبات الدراسة

 يتم دعم وتموي�ل الدراسات السري�رية من قبل العديد من المنظمات المختلفة أو األفراد كاألطباء
 والمؤسسات الطبية والمنظمات والمجموعات التطوعية والشركات الدوائية، باإلضافة إلى المؤسسات

 الحكومية كوزارة الصحة السعودية ومدينة الملك عبد العزي�ز للعلوم والتقنية ومركز الملك عبداهلل
العالمي لألبحاث الطبية

 يتوجب على الراعي أخذ موافقة من الهيئة وموافقة من لجنة أخالقيات البحث بموقع إجراء الدراسة قبل
 البدء بأي دراسة سري�رية وفقا للمرسوم الملكي رقم )3٢١( في 9 رمضان ١43١ هـ والقاضي بالموافقة
 على نظام )أخالقيات البحث على المخلوقات الحية( الذي أعدته اللجنة الوطنية ألخالقيات البحث العلمي

 ومدينة الملك عبد العزي�ز للعلوم والتقنية، كما يشرتط أن ت�كون المستحضرات الصيدالنية المستخدمة في
 الدراسات السري�رية مصنعة حسب معاي�ري وأسس الممارسة التصنيعية الجيدة وذلك لضمان عدم تعرض

المتطوعني ألدوية غري مأمونة

ClinicalTrial.gov قم بالبحث عن تجربة سري�رية معينة في موقع كلينيكال ترايل
 فستجد دائًما شركة راعية أو ممولة للتجربة، فإن وجدت اسًما غري�ًبا أو لم تجد أي اسم على اإلطالق، فعليك 

البحث أكرث عن خلفية هذه التجربة والت�أكد من الشركة الراعية والممولة لها
موافقة خطية ت�تضمن شرًحا مفصاًل للدراسة وعلى المرضى تقديم موافقة خطية للدخول في الدراسة السري�رية
 يجب أن تحصل جميع التجارب السري�رية قبل البدء بها على موافقة لجنة أخالقيات البحوث على اإلنسان لذلك يمكنك

سؤال الجهة الراعية أو الباحثني عن هذه الموافقة قبل المشاركة
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 من هم األشخاص القادري�ن على
المشاركة في األبحاث السري�رية؟

تملك جميع الدراسات السري�رية قوانني تنظم اختيار األشخاص المشاركني فيها عن طري�ق معاي�ري االختيار

 ُيقصد بأن كل دراسة عندها صفات معينة للمريض الذي سوف يشارك في الدراسة الذي يحدده منهج الدراسة
وعلى أساسها يتم اختيار المرضى

وتبنى هذه المعاي�ري على عوامل منها:

 يتم البحث عن األشخاص الذين يعانون من أمراض أو حاالت صحية معينة حتى يتم إخضاعهم للدراسة، بينما تحتاج
بعض أنواع الدراسات السري�رية إلى أشخاص أصحاء وال يعانون من أي مرض

يعتمد االختيار بناًء على المرحلة التي ُتجرى فيها الدراسات السري�رية

 يجب مراعاة عدم استخدام معاي�ري اإلدراج واإلستبعاد من الدراسة لرفض قبول المشاركني شخصيًا، حيث يجب
 استخدامها فقط للتعرف على الشخص المالئم للتطوع بالدراسة السري�رية وكيفية الحفاظ عليه سليمًا، كما

تساعد هذه المعاي�ري على ضمان إجابة الباحثني على جميع التساؤالت المتعلقة بهذه الدراسة

 التاري�خ المرضى
والعالجي للشخص الحاالت الصحية األخرى نوع المرض ومراحله الجنس العمر

معاي�ري إدراج

 وي�جب أن تنطبق جميع هذه
ع، ليتم  المعاي�ري على المتطوِّ

إدراجه في عينة الدراسة

معاي�ري استبعاد

 وي�جب أال ينطبق أي من هذه
ع، ليتم إدراجه  المعاي�ري على المتطوِّ
 في عينة الدراسة، فلو انطبق أحدها
على المشارك فإنَّه ُيستبعد مباشرة
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 ما هي مخاطر وفوائد المشاركة
في االبحاث السري�رية؟

المخاطر

 حدوث أعراض جانبية خطرية قد تهدد حياة
المشارك

 قد ال يكون العالج البحثي ذا فائدة للمشاركني
 بالدراسة في حالة انضمامك لمجموعة المراقبة

وليست مجموعة التجربة

 عدم راحة المشارك الناتجة من الفحوصات
 المخربية أو تضايق المشارك من الزيارات المت�كررة

عند االلتزام بمتطلبات منهج الدراسة

 األعراض الجانبية: هي المشاكل التي قد تحدث لك مع استخدامك
لدواء وهي ت�رتاوح بني أن ت�كون سهلة أو أن ت�كون مهددة للحياة

 سوف يتم إخبارك عن األعراض الجانبية للدواء قبل أن توافق على
المشاركة

 سوف ُيطلب منك أن تقدم تقري�رًا )عن طري�ق كتابتها بمذكرة خاصه
 بك توفر لك من قبل فري�ق البحث( عن اآلثار الجانبية والحالة الصحية

التي تواجهك لفري�ق البحث حتى تستطيع مناقشتها معك

ض
عرا

األ
 

ية
نب
جا
ال

الفوائد

 ت�تيح للمشارك الحصول على األدوية الجديدة
البحثية المكتشفة قبيل توفرها باألسواق

 الحصول على الرعاية الصحية من الخرباء أثناء
الدراسة في أحد المنشآت الصحية الرائدة

مساعدة اآلخري�ن بالمساهمة في األبحاث الطبية
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ما هي الموافقة المسبقة؟

 هي توفري شرح كامل عن البحث لألشخاص المشاركني فيه يحتوي على توقيع الفرد
المشارك في الدراسة البحثية على استمارة الموافقة

 هي عملية مستمرة خالل فرتة الدراسة لتوفري المعلومات للمشاركني فيها، حيث يقوم
 فري�ق عمل الدراسة والمكون من األطباء والممرضني/الممرضات بشرح تفاصيل الدراسة

للمشاركني لمساعدتهم على اتخاذ قرار المشاركة باالنضمام أو الرفض

 نموذج الموافقة المسبقة يشتمل على التفاصيل المتعلقة بالدراسة: أهدافها ومدتها
الزمنية واإلجراءات المطلوبة وعناوي�ن االتصال، المخاطر والمنافع المحتملة

عناصر الموافقة المسبقة:

إخبار المريض بالمعلومات المتعلقة بالدراسة *البحث*

وعي المريض وإدراكه لهذه المعلومة

 أن يكون المريض مؤهل لفهم المعلومات المتعلقة بقرار معني وفهم عواقب ونتائج
ذلك يكون بالغ يفهم ويستطيع اتخاذ القرار

 حق المريض في إتخاذ القرار المتعلق بالعالج أو المشاركة في بحث طبي طواعية بعيدا
 عن أي ضغوط خارجية والتي ت�تمثل في قدرة اآلخري�ن على إجبار المريض باإلكراه، وتعد

الطوعية مطلب أخالقي لصحة القرار

 موافقة المريض على المشاركة بناًء على إدراكه ألهمية دوره في البحث و اقتناعه
بقرار الموافقة

 اإلفصاح 

الفهم

األهلية

الطوعية

الموافقة
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 نموذج موافقة المسبقة

 هذا النموذج يعني احرتام استقالليتك وحريتك كمريض
للمشاركة في أي تجربة سري�رية - من غري اجرباك او اكراهك
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 نموذج موافقة المسبقة

التوقيع على الموافقة المسبقة يعني أنك:
تفهم تمامًا ماهية المشاركة

موافق طوعيًا على المشاركة في الدراسة باختيارك بدون إجبارأو إكراه
 يمكنك االنسحاب في أي وقت حتى بعد التوقيع على استمارة الموافقة تستطيع أن

تخرج من الدراسة متى أردت ذلك بدون أي عقوبة

 يجب توفر مرتجم لمساعدة المشاركني في الدراسة في حال لم ت�كن اللغة
 العرب�ية هي لغتهم األم . مثال إذا كان المريض ال يت�كلم العرب�ية البد من وجود

مرتجم يرتجم له حتى يستطيع الفهم
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 الدراسات السري�رية باألجهزة
والتقنية الطبية

ر

 قد يتبادر ألذهاننا عند سماع مصطلح »التجارب السري�رية« أنها دراسة تشمل دواء
معني؛ ولكن

 التجارب السري�رية ليست مقتصرة على األدوية فقط، وإنما قد تشمل األجهزة
والتقنية الطبية أيًضا

 األجهزة الطبية ينطبق عليها الكثري من هذه التعاريف مع بعض اإلختالفات
الطفيفة

 وت�تم تجارب األجهزة الطبية تماما مثل تجارب األدوية، بداية من منهج الدراسة من خالل شرح المحتوى
ومناقشته مع المشارك، وتوقيع الموافقة المسبقة، وحق المشارك باالنسحاب من التجربة في أي وقت

 في نهاية التجربة واعتماًدا على النتائج؛ إما يتم اعتماد الجهاز رسمًيا تبًعا لدواعي االستخدام األصلية
 للمنتج، أو تبًعا الكتشاف طبي جديد )سواء اكتشاف عالجي أو تشخيصي(؛ أو في حالة وجود خلل بالجهاز
 يتم سحبه)أخذه/ ترجيعه( من السوق لمعالجة المشكلة الموجودة فيه من خالل إصالحه وتطوي�ره تبعا
 للجودة المطلوبة ومن ثم فحصه للت�أكد بأنه خالي من المشاكل وإعادته للسوق مرة أخرى بعد ضبط

إعداداته وإصدار بطاقة تعريفية جديدة للجهاز

 من األمثلة على األجهزة المستخدمة
للتشخيص

 األجهزة التصوي�رية )جهاز التصوي�ر باألشعة
 السينية، جهاز التصوي�ر بالرنني المغناطيسي(،

 أجهزة التحاليل )الدم، الهرمونات،
والفيتامينات(، جهاز كشف

الحمل المنزلي

أمثلة على األجهزة المستخدمة بالعالج
 منظم ضربات القلب، صمامات )دعامات(

القلب، جهاز غسيل الكلى

 الت�أكد من كفاءة الجهاز المصمم )للرفع من كفاءة وجودة الجهاز(،
 والت�أكد من دقة التصميم، وإذا كان الجهاز يؤدي الغرض الذي ُصمم
 ألجله أم ال؛ سوا ء كان الغرض من تصميمه للمساعدة في تشخيص

األمراض أو عالجها

 أسباب التجارب
 المستخدمة

لألجهزة الطبية

*
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ماهي األسئلة التي يجب عليك أن تسألها قبل أن توافق على المشاركة في دراسة سري�رية؟

األسئلة الشائعة

 هل المشاركة في هذه
 الدراسة تؤثر على حياتي
 اليومية ؟ )كساعات العمل

او الدراسة(؟

من الذي يمول الدراسة ؟

 هل ت�تطلب المشاركة
 في الدراسة التنويم في

المستشفى ؟

 كم من وقتي سيكون
 مطلوبًا؟ هل تحتاج

 الدراسة لكثري من السفر
   والمجهود؟

 كم من وقتي سيكون
 مطلوبًا؟ هل تحتاج

 الدراسة لكثري من السفر
   والمجهود؟

 ما هي األخطار والمنافع
 المحتملة من المشاركة

في التجربة ؟

 لماذا يتوقع الباحثون أن
 الدواء التجري�بي او اإلجراء
 الجديد قد يكون فعال، هل

تمت تجربته من قبل ؟

 كم من الوقت يتوقع أن
 تستمر الدراسة ؟ وكم من
 الوقت يتوقع استمراري

بالمشاركة؟

 من اَلذي سيكون مسؤوالً
 عن الرعاية الصحية لي أثناء

الدراسة؟

 هل من الممكن بالنسبة
 لحالتي أن تزداد سوءًا خالل

الدراسة؟

 من الذي يمكنني االتصال به ألية مخاوف أو معلومات أو متاعب صحية؟ هل من شخص
ما سوف يكون متاح علي مدار ٢4 ساعة ؟

 ما هو هدف الدراسة؟
 وكيف ستفيدني وتفيد

الناس؟

 من هو الفري�ق المسؤول
 والقائم على الدراسة؟
 وهل سيتم مراقبة سري

الدراسة لضمان سالمتي؟

 ماهي الفحوصات
 واإلجراءات اإلضافية التي

ستستخدم؟

 كم عدد المشاركني في
الدراسة؟

 كم عدد المشاركني في
الدراسة؟

 هل من المحتمل أن يتم
 تعي�يني ألحد مجموعات

الدراسة؟

 هل سأتحمل مصاريف
 سفري أو أية ت�كاليف

أخرى؟

 هل سيتم إشعاري بالنتائج
 عند انتهاء التجربة ونشر

  البيانات؟

 من قام بمراجعة / قبول
هذه الدراسة؟

 ماذا سيكون وضعي في
نهاية الدراسة ؟

 من اَلذي سيَطلع على
 معلوماتي خالل مشاركتي

في الدراسة؟
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خطوات اإلبالغ

 ما هي الخطوات الالزمة لإلبالغ عن األعراض الجانبية للهيئة
العامة للغذاء والدواء؟

 إذا كان الدواء مسجل في
المملكة العرب�ية السعودية

 إذا كان الدواء غري مسجل في
المملكة العرب�ية السعودية

 إذا كانت األعراض خطرية أو
غري متوقعة

 إذا كانت األعراض الجانبية غري
مهددة للحياة

 على الجهة الداعمة أن تقوم بإبالغ المركز الوطني للتيقظ والسالمة
 الدوائية )عن طري�ق برنامج اسمه تيقظ لإلبالغ عن أي عرض جانبي للدواء(

وقسم الدراسات السري�رية

فيجب إخطار قسم الدراسات السري�رية فقط

 يجب على الجهة الداعمة إخطار الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية
باألعراض الجانبية )كتابيًا( خالل سبعة أيام

 يجب على الجهة الداعمة إخطار الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية
باألعراض الجانبية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخه
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نموذج اإلبالغ

 نموذج لإلبالغ عن األعراض الجانبية من الهيئة العامة للغذاء
والدواء
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نموذج اإلبالغ

 هذا النموذج متاح من هيئة الغذاء والدواء بلغتني مختلفة يسمح
للمريض والطبيب المشاركة للتبليغ عن أي ضرر من األدوية
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المسؤوليات

ماهي المسؤوليات الخاصة بك كمشارك في دراسة سري�رية ؟

يتوقع منك أن تلتزم بمتطلبات عامة للدراسة بما في ذلك:

 القدوم لكافة المواعيد المسجلة، أو االتصال مقدمًا في حال
كنت غري قادر على الوصول، دقيق في مواعيدي

االمت�ثال لتعليمات الباحثني، أفهم توجيهات طبيبي

تحديث بيانات االتصال الخاصة بك، سهولة التواصل معي

 إعطاء معلومات دقيقة وصحيحة ذات عالقة بالتاري�خ 
المرضي، دقيق في معلوماتي

 إعالم فري�ق البحث عن أي حوادث سلبية أثناء مشاركتك خالل
الدراسة، أت�كلم مع طبيبي عن أي مشكلة أواجها

 ملء مفكرة لتسجيل أي تغريات في صحتك، أستخدم دفرت خاص
لتسجيل مالحظاتي

 إعالم إدارة االبحاث - عند الحاجه - ولجنة تقي�يم اخالقيات 
البحث العلمي عن أي انتهاك لحقوقك كمشارك في البحث

i
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؟

؟

 ال أمتلك معلومات كافية عن هذه
التجربة السري�رية

 أخشى أن يلحقني الضرر من هذه
 التجربة وفي حال حدوث ضرر ماذا

سيحدث؟

 أنا ال أثق بالباحثني وال أعلم عن 
مؤهالتهم وكفاءتهم

 إذا انسحبت أثناء التجربة فربما ت�تغري 
 معاملة األطباء والباحثني معي وأخسر

الرعاية الصحية الجيدة

 ال تقلق. سيقوم فري�ق البحث بشرح كل تفاصيل التجربة، وفي حال كانت لديك تساؤالت إضافية ال ت�رتدد بطرحها في أي 
وقت ، واحرص على قراءة كل التعليمات والنماذج التي يزودك بها فري�ق البحث بما في ذلك نموذج الموافقة المسبقة

 من حقك.. فالصحة غالية، لكن ت�أكد أنه قبل إجراء أي تجربة سيخربك الباحثون باألضرار المحتملة والفوائد المحتملة. في 
حال وجود أي مضاعفات-القدر اهلل- سيتم توفري الرعاية الصحية لعالج الضرر باإلضافة إلى تقديم التعويض المناسب

إذا لم ُيعرِّف الباحثون بأنفسهم فمن حقك أن تطلب منهم ذلك  

 صحتك أولوية للطبيب والباحث، اطمئن لن يت�أثر مستوى الرعاية الصحية الالزمة لك حيث أن جودة الرعاية هي حق من  
 حقوق المريض سواًء كنت مشاركًا بالدراسة أو ُمنسِحبًا منها إال في حال كانت هناك مزايا إضافية للمشاركة فربما ال

يمكنك االستفادة منها مجددا

 ما الذي يمنعك من المشاركة
في تجربة سري�رية؟

؟

؟

3٢



؟

؟

 ال يوجد لدي وقت إلجراء هذه التجربة، 
 فأنا مشغول بوظيفتي وأعمالي

الخاصة

 أخشى أن يتغري رأيي في أثناء التجربة 
وأرغب باالنسحاب

 سيكلفني المجيء لموقع التجربة  
 بعض المال، رسوم المواصالت، حضانة

 أطفالي، أخذ إجازة عن العمل لبضع
أيام....إلخ

 أنا غري مت�أكد من مدى نجاح هذه  
التجربة فلِم اأشارك؟

أخرب مشرفي الدراسة بظروفك، فربما يستطيعون مساعدتك بإي�جاد الحلول لضيق الوقت  

 ال بأس. في حال قررت االنسحاب في أي وقت )حتى بعد التوقيع على المشاركة( فال يمكن أن يتم الضغط عليك إلكمال  
 التجربة فهذا قرارك وسيحرتم الباحثون ذلك، لكن يجب عليك إشعار الباحثني بالرغبة باالنسحاب حتى يتخذ فري�ق الدراسة

اإلجراءات الالزمة للحفاظ على صحتك وسالمتك

قد ت�كون هناك بعض التسهيالت من القائمني على الدراسة، اسأل عن مدى توفرها لك  

 التجربة السري�رية التي ستشارك بها قد ت�كون مرت بعدة مراحل آمنة قبل اختبارها معك حتى ت�أهلت لدراستها عليك،  
يمكنك السؤال عن المرحلة التي يجري الباحثون فيها هذه التجربة لت�تمكن من اتخاذ قرارك وأنت مطمئن

 ما الذي يمنعك من المشاركة
في تجربة سري�رية؟

؟

؟
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 صحتي ممتازة فما الداعي من  ؟
مشاركتي؟

 نموذج الموافقة المستنرية معقد 
 ويصعب علي فهمه واستيعابه لذا ال

داعي إلضاعة المزيد من الوقت

 ومضات

الدراسات السري�رية ليست مجرد تجربة
 األدوية والعالجات الطبية والتقنيات الطبية الحديثة يجب أن ُتخترب على الحيوانات أوالً قبل اإلنسان للت�أكد
 من أنها آمنة ونافعة، ثم ُتخترب على مجموعة صغرية من البشر لتقي�يم مدى أمنها وفعاليتها قبل أن

ُتستخدم وُتصنَّع لعامة الناس لالستخدام الطبي

ضع في اعتبارك

اختيارك للمشاركة في الدراسات السري�رية لن يؤثر بأي شكل من األشكال على عالجك المعتاد

عليك أن تضع في اعتبارك كال من المخاطر والفوائد

قد يكون من المفيد مناقشة مشاركت�كم مع أفراد األسرة واألصدقاء، أو مقدمي الرعاية الصحية الخاصة

يجب عليك أن ت�تيقن بأنك فهمت التجربة وأن كافة أسئلتك واستفساراتك ت�تم اإلجابة عليها بشكل واضح

 بفضل اهلل ثم بفضل مشاركة األصحاء في التجارب السري�رية ُوجِدت عالجات ولقاحات ومضادات وأجهزة طبية فعالة لكثري 
 من األمراض.. فمشاركتك تحدث الفرق! ومع ذلك، فصحتك هي األولوية.. لذا خذ كامل التفاصيل من مشرفي الدراسة

قبل الموافقة

 ال عليك. يمكنك أن تطلب من مشرفي الدراسة شرح نموذج الموافقة المستنرية )أي الموافقة المسبقة( بالتفصيل  
الوافي

 ما الذي يمنعك من المشاركة
في تجربة سري�رية؟

؟
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جهات قد تهمك

الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية
هاتف: 0112038222 - 0118806000
webmaster@sfda.gov.sa :الربيد

للتواصل
هاتف: 0114665877

AskCTU@Ksu.edu.sa :الربيد

اللجنة الوطنية لألخالقيات الحيوية
هاتف: 0114883444 – 0114883555

media@kacst.edu.sa :الربيد
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