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 ) CINCINNATI CHILDREN’S HOSPITAL MEDICAL CENTERمركز مستشفى سینسیناتي لألطفال الطبي (
 بیان تخزین األنسجة المتبقیة 

 
أنسجة طفلك المتبقیة  إذا كنت أنت أو طفلك بصدد إجراء اختبار سریري أو تدبیر جراحي سیتم فیھ أخذ أنسجة، فقد یتم االحتفاظ بعینة (عینات) من أنسجتك أو 

السریریة أو إجراء  إلى أجل غیر مسمى. من الممارسات السریریة القیاسیة أن یتم االحتفاظ بعینات األنسجة المتبقیة في حالة الحاجة إلى تكرار االختبارات 
 اختبارات سریریة جدیدة على عینات األنسجة. 

 
إلى اكتشافات جدیدة في الطب تساعدنا في تشخیص األمراض وعالجھا والوقایة منھا. بعد ثالثة أشھر  وقد تؤدي عینات األنسجة المتبقیة الخاصة بك أو بطفلك 

 ، بتنسیق من بنك "لنكتشف سویًا" الحیوي  غیر محدد الھویةعلى األقل، فإن عینة (عینات) األنسجة المحفوظة قد یتم استخدامھا لغرض البحث 
)Discover Together Biobank () بمستشفى سینسیناتي لألطفالCincinnati Children’s  تعني كلمة "غیر محدد الھویة" أن كل ما یشیر إلى .(

 لن یتم إرفاقھ بعینة (عینات) األنسجة المستخدمة في البحث.  - مثل االسم أو تاریخ المیالد  - ھویتك أو ھویة طفلك الشخصیة 

بك أو بطفلك مؤھلة لدراسة بحثیة یتم فیھا استخدام ُمعّرفات للھویة الشخصیة و/أو معلومات وراثیة، فقد یتم   إذا كانت عینة (عینات) األنسجة المتبقیة الخاصة 
 االتصال بك لمناقشة الدراسة وإمكانیة مشاركتك أنت أو طفلك في البحث.   

 
513-803-ع على األسئلة المتداولة أدناه أو االتصال برقم یرجى االطال  ویُمكنك إذا رغبت إلغاء استخدام عینات األنسجة الخاصة بك أو بطفلك في البحث. 

 لطرح أیة أسئلة أو إللغاء استخدام العینات.   DiscoverTogetherBiobank@cchmc.orgأو التواصل عبر البرید اإللكتروني  7107 
 

 األسئلة المتداولة 
 

عینة النسیج قد تكون قطعة من الجلد أو حتى قطعة من عضو معین، مثل الكبد. عندما یتم أخذ قطعة من النسیج من شخص حي، فإنھا    ما ھي عینة النسیج؟
 في اكتشاف وجود األمراض أو أسبابھا أو مدى تفاقمھا. تُسمى خزعة. وھذه الخزعات تساعد األطباء والباحثین

 
یتم تخزین األنسجة المتبقیة في حالة الحاجة إلى إعادة إجراء االختبار السریري   خزین عینات األنسجة المتبقیة؟لماذا تقوم مستشفى سینسیناتي لألطفال بت

الُمخزنة  مرة أخرى أو إجراء اختبار سریري جدید على النسیج (األنسجة). وبدالً من أخذ قطعة أخرى من األنسجة من المریض، یمكن استخدام األنسجة 
تم تخزین األنسجة المتبقیة الخاصة بك أو بطفلك، فھناك احتمال أن تحتاج أنت أو طفلك إلى جمع األنسجة مرة أخرى كجزء من الرعایة  لالختبار. وحتى لو 

 السریریة المقدمة لك أو لطفلك. بعد ثالثة أشھر على األقل، یمكن استخدام عینات األنسجة المخزنة في األبحاث المعتمدة. 
 

ال. من الممارسات السریریة القیاسیة أن یتم تخزین األنسجة المتبقیة في حالة الحاجة إلى تكرار أي   تخزین األنسجة الخاصة بي أو بطفلي؟ھل یُمكنني إلغاء 
 اختبار سریري. لكن یمكنك االتصال بنا وإبالغنا أنك ال ترغب في إجراء أیة أبحاث على عینات األنسجة الخاصة بك أو بطفلك. 

 
تُستخدم العینات في العدید من أنواع البحوث المختلفة، مثل الدراسات لفھم أسباب   لذي یمكن إجراؤه على العینات الخاصة بي أو بطفلي؟ ما نوع البحث ا

  األمراض بشكل أفضل وآلیات حدوث األمراض وكیفیة عالج األمراض بشكل أفضل.
 

لعلماء في تسریع االكتشافات وجعلھا أكثر كفاءة. بدالً من قضاء الكثیر من الوقت في ضم  تساعد البنوك الحیویة ا لماذا تعتبر أبحاث البنوك الحیویة مھمة؟
دراسة األطفال  المتطوعین في األبحاث، یُمكنھم طلب عینات من البنك الحیوي التي تتناسب مع دراستھم البحثیة. على سبیل المثال، إذا كانوا یرغبون في 

أو دراسة أحد األمراض النادرة، فیمكنھم بسرعة وسھولة طلب تلك العینات من البنك  1بداء السكري من النوع  عاًما المصابین 12البالغین من العمر 
 الحیوي. 

 
بنك "لنكتشف سویًا" الحیوي ھو البنك الحیوي المخصص ألبحاث مستشفى سینسیناتي لألطفال. ومصطلح "الحیوي"   ما ھو بنك "لنكتشف سویًا" الحیوي؟

ة. لذلك، فإن البنك  مشتق من الحیاة. فكر في علم األحیاء، والذي ھو دراسة الحیاة. ویُقصد بمصطلح "البنك" أنھ مكان آمن ومحمي للحفاظ على األشیاء الثمین 
سجة)  ك الحیاة". یُعد بنك "لنكتشف سویًا" الحیوي مكانًا آمنًا نحتفظ فیھ بمقدرات أبحاثنا الثمینة، أال وھي العینات (الدم واللعاب واألن الحیوي ھو "بن 

واألدویة الشافیة من  كي یتمكن باحثونا والمتعاونون معھم من العمل على ھذه العینات والبیانات الكتشاف العالجات  -والمعلومات التي تتوافق مع تلك العینات 
أو التواصل عبر البرید  513-803-7107 األمراض. إذا كانت لدیك أو لدى طفلك أیة أسئلة حول بنك "لنكتشف سویًا" الحیوي، فیمكنك االتصال برقم 

 .  DiscoverTogetherBiobank@cchmc.orgاإللكتروني 
 

نحن نبذل قصارى جھدنا   فھل یعني ذلك أن النسیج لن یُعطى للباحثین؟ ،إذا كانت عینة األنسجة السریریة المتبقیة الخاصة بي أو بطفلي قد بدأت في النفاد
ث ونحاول بدالً من ذلك العثور على عینة  كیال تنفد عینة األنسجة المتبقیة مطلقًا. وإذا حدث وبدأت عینة األنسجة في النفاد، فنحن عادة ال نُسلِّم ھذه العینة للبح

 مختلفة تلبي احتیاجات الباحث. 
  

نحن بھذا البیان نخطرك أنھ قد یتم تخزین العینات المتبقیة الخاصة بك أو بطفلك واستخدامھا   ھل أقر بموافقتي على الدراسات البحثیة بقراءتي لھذا البیان؟
عریف، أو كانت تتضمن في األبحاث غیر محددة الھویة. فإذا طلبت دراسة بعینھا استخدام العینات المتبقیة الخاصة بك أو بطفلك بآلیة تتطلب معلومات قابلة للت 

نومیة، فقد نحاول االتصال بك لمعرفة ما إذا كنت تود منح الموافقة على المشاركة في تلك الدراسة من عدمھ. قد نحاول االتصال بك  االختبارات الوراثیة/الجی 
بالتواصل  . إذا قمنا عبر الھاتف أو البرید اإللكتروني أو البرید العادي أو في بعض الحاالت بالتواصل شخصیًا إذا كنت مقیًما في مستشفى سینسیناتي لألطفال

فلك في تلك  معك للحصول على موافقتك أو موافقة طفلك، و"لم" توافق أنت أو طفلك، فإننا لن نستخدم عینة (عینات) األنسجة المتبقیة الخاصة بك أو بط
 الدراسة. وإذا "لم" توافق على البحث، فلن یؤثر ذلك على الرعایة المقدمة لك أو لطفلك في مستشفى سینسیناتي لألطفال. 

mailto:DiscoverTogetherBiobank@cchmc.org
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یعني البحث غیر محدد الھویة أن المعرفات الشخصیة، مثل االسم والعنوان وتواریخ المواعید/اإلجراءات، لن   ماذا یعني مصطلح بحث "غیر محدد الھویة"؟

قانون إخضاع التأمین  یتم إرفاقھا ضمن المعلومات المقدمة للباحثین لإلجابة على أسئلة بحثھم. للحصول على قائمة كاملة بمعرفات الھویة المحددة بموجب 
 )، تفضل بزیارة موقع بنك "لنكتشف سویًا" الحیوي عبر الرابط << HIPAAالصحي للنقل والمساءلة (

tissuedisclosure-cincinnatichildrens.org/dtbiobankwww.. 
 

مطلقًا، لن تقوم مستشفى سینسیناتي لألطفال بأي حال بتبادل عینات  ھل ستقوم مستشفى سینسیناتي لألطفال أبًدا ببیع عینات األنسجة الخاصة بي أو بطفلي؟ 
تعاونین من خارج مستشفى  األنسجة الخاصة بك أو بطفلك مقابل المال. ومع ذلك، فقد یقوم الباحثون في مستشفى سینسیناتي لألطفال بمشاركة العینات مع م

تعاون البحثي.  سینسیناتي لألطفال الستكمال أھداف مشروعھم البحثي، وقد یتم الدفع لمستشفى سینسیناتي لألطفال مقابل نقل العینات أو مقابل تكالیف ال
ة ربحیة، مثل شركة أدویة.  عندما یشارك باحثو  والمتعاونون مع مستشفى سینسیناتي لألطفال قد ینتمون إلى جامعة أو مستشفى آخر، أو قد یعملون في شرك 

فید من منتجات  سینسیناتي لألطفال عینات مع باحثین في شركات ھادفة للربح، ستستخدم ھذه الشركات العینات لتطویر أدویة جدیدة أو عالجات طبیة وقد تست 
تجات جدیدة، وقد تستفید مستشفى سینسیناتي لألطفال أو المتعاونون  جدیدة تم تطویرھا.  في بعض األحیان، قد یؤدي التعاون األكادیمي أیًضا إلى من 

   األكادیمیون معھا.
  

نعم، من الوارد حدوث اكتشافات من دراسة ھذه العینات والتي قد  ھل ستتلقى مستشفى سینسیناتي لألطفال أمواالً من األبحاث التي تُجرى على ھذه العینات؟ 
مثل األدویة الجدیدة. وإذا حدث ھذا، فقد تتحصلمستشفى سینسیناتي لألطفال على أموال من ھذه األدویة أو العالجات   -تؤدي إلى ابتكار منتجات جدیدة  

ستشفى سینسیناتي الجدیدة. عالوة على ذلك، إذا تمت مشاركة العینات مع متعاونین خارجیین إلجراء مشروع بحثي، فقد یقوم ھؤالء المتعاونون بدفع أموال لم 
لمزید من  قابل تكالیف إجراء المشروع البحثي.  ویتم استخدام األموال المتلقاة لدعم رسالة ومھام مستشفى سینسیناتي لألطفال، بحیث یمكن رعایة الألطفال م

البحوث التي تُجرى على  األطفال ویمكن للباحثین لدینا مواصلة ابتكار االكتشافات المتقدمة. لن یتم الدفع لك إذا ما تم ابتكار أیة منتجات جدیدة من جراء 
 العینات الخاصة بك أو بطفلك. 

 
إذا طلب الباحثون استخدام عینات األنسجة الخاصة    لماذا وكیف یتم االتصال بي إذا كان ھناك بحث بصدد أن یتم إجراؤه على العینات الخاصة بي أو بطفلي؟

ة أو معلومات محددة للھویة، فقد یتم االتصال بك الطالعك على المشروع  بك أو بطفلك ألغراض البحث وكان البحث یتضمن اختبارات وراثیة/جینومی 
خصیًا في مستشفى  والحصول على موافقتك، إذا كنت مھتًما. وقد یتم االتصال بك عن طریق الھاتف أو البرید العادي أو البرید اإللكتروني أو التواصل معك ش

غبتك في الموافقة على المشاركة في المشروع، فلن یتم استخدام العینات الخاصة بك أو بطفلك ألغراض  سینسیناتي لألطفال. في ھذه الحالة، إذا قررت بعدم ر
 ھذا المشروع. 

 
513-803-یمكنك االتصال برقم بمن أتصل حال وجود أیة أسئلة أو مخاوف أو إللغاء استخدام عینات األنسجة المتبقیة الخاصة بي أو بطفلي في البحث؟

  .DiscoverTogetherBiobank@cchmc.orgأو التواصل عبر البرید اإللكتروني  7107 
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