ﺗﻨﻮع اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﴪﻳﺮﻳﺔ
ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
التجارب الرسيرية هي دراسات بحثية يشارك فيها متطوعون برشيون لتقييم سالمة وفعالية املنتجات الطبية مثل األدوية أو اللقاحات أو األجهزة.
قد تُظهر هذه الدراسات ً
أيضا املنتجات الطبية أو العالجات التي تتناسب بشكل أفضل مع األشخاص املصابني بأمراض معينة أو مجموعات معينة
من األشخاص .يعد ضامن انضامم األشخاص املنتمني إىل خلفيات متنوعة إىل التجارب الرسيرية أم ًرا أساس ًيا لتعزيز املساواة الصحية.
مكتب صحة األقليات واملساواة الصحية

 ٥أﺷﻴﺎء ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﴪﻳﺮﻳﺔ

أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﴪﻳﺮﻳﺔ

 .١اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﴪﻳﺮﻳﺔ ﻫﻲ دراﺳﺎت ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺗُﺠﺮى ﻋﲆ اﻷﺷﺨﺎص حيث أنها ُمصممة
لإلجابة عىل أسئلة بحثية محددة حول املنتجات الطبية أو العالجات.

يجب أن ميثل املشاركون يف التجارب الرسيرية املرىض الذين سيستخدمون املنتجات الطبية.
ليس هذا هو الحال يف كثري من األحيان ،فهناك أشخاص من أقليات عرقية وإثنية ومجموعات
متنوعة أخرى يجري متثيلهم بشكل غري كاف يف البحوث الرسيرية .وميثل ذلك مصد ًرا للقلق
ألن األشخاص من األعامر واألجناس واألعراق املختلفة قد يستجيبون بشكل مختلف للمنتجات
الطبية .لتحقيق املساواة الصحية بحيث ميكن للجميع االستفادة من التجارب الرسيرية ،نحن
ملتزمون باتخاذ خطوات لتغيري ذلك.

 .٢اﳌﺸﺎرﻛﺔ دامئﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻃﻮﻋﻴﺔ وميكنك وقف املشاركة يف الدراسة وقتام تشاء.
 .٣غال ًبا ما تحتاج التجارب الرسيرية إىل ﻣﺘﻄﻮﻋني أﺻﺤﺎء للمساعدة يف اإلجابة عىل
أسئلة البحث.
 .٤ﺳﻼﻣﺘﻚ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺄوﻟﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ .يجب عىل الباحثني اتباع الربوتوكوالت
التفصيلية ومتطلبات السالمة الخاصة بإدارة األغذية والعقاقري لضامن سالمة كافة
التجارب بأكرب قدر ممكن.
 .٥سيتم رشح الدراسة لك يف ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ وذلك قبل أن توافق عىل االنضامم.

قد يكون االنضامم إىل تجربة رسيرية اختيا ًرا جيدًا لك إذا:
• كنت تعتقد أنت ومقدم الرعاية الصحية الخاص بك أن التجربة الرسيرية قد توفر خيا ًرا
آخر عند فشل العالج القيايس.
• كنت تريد املساعدة يف اختبار منتجات أو عالجات طبية جديدة ضمن مجموعة متنوعة
من املرىض الذين يحتمل أن يستخدموها.
• كنت تريد مساعدة الباحثني يف إيجاد طرق أفضل ملكافحة األمراض.
اﻋﺮف اﳌﺰﻳﺪ.
إذا كنت تعتقد أن التجربة الرسيرية قد تكون مناسبة لك ،فعليك استشارة مقدم
الرعاية الصحية الخاص بك .ميكنك أيضً ا البحث عن التجارب الرسيرية يف منطقتك
عىل املوقع اإللكرتوين  .www.clinicaltrials.govملشاهدة مقاطع فيديو وعرض
قامئة باألسئلة التي ميكن طرحها عىل الباحثني ،تفضل بزيارة املوقع اإللكرتوين
.www.hhs.gov/about-research-participation
للحصول عىل معلومات موجزة حول من شارك يف التجارب الرسيرية التي أيدت الحصول عىل
موافقة إدارة األغذية والعقاقري عىل العقاقري الجديدة ،تفضل بزيارة املوقع اإللكرتوين ﳌﺤﺎت
ﻋﻦ ﺗﺠﺎرب اﻟﻌﻘﺎﻗري عىل الصفحة اإللكرتونية .www.fda.gov/drugtrialssnapshot
ملزيد من املعلومات حول املساواة الصحية ،تفضل بزيارة املوقع اإللكرتوين:
.www.fda.gov/healthequity

تحمي إدارة األغذية والعقاقري ،وهي وكالة تابعة لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية ،الصحة العامة من خالل ضامن سالمة وفعالية وأمان األدوية واللقاحات واملنتجات البيولوجية البرشية والبيطرية األخرى لالستخدام البرشي ،وكذا األجهزة الطبية .وتقع عىل عاتق هذه
اإلدارة أيضً ا مسؤولية سالمة وأمان املواد الغذائية ومستحرضات التجميل واملكمالت الغذائية واملنتجات التي تبعث إشعاعات إلكرتونية ،واملسؤولية عن تنظيم منتجات التبغ يف بالدنا.

