ﻛﻴﻒ ميﻜﻦ ﻟﻸﺑﺤﺎث أن ﺗﺴﺎﻋﺪك؟
ميكن أن تساعد األبحاث عىل تحسني صحتك وصحة أحبائك .فهي تساعد
األطباء والعلامء عىل فهم األمراض والوقاية منها وعالجها بشكل أفضل
وتحديد األدوية التي تعمل بأمان مع مختلف األشخاص .وللنتائج أهمية
كبرية وميكنها أن تجعل حياتنا أفضل من خالل اكتشافات مثل ما ييل:

ﻛﻴﻒ ميﻜﻨﻚ أن ﺗﺼﺒﺢ
ﻣﺸﺎرﻛًﺎ ﰲ اﻷﺑﺤﺎث؟

اﻟﻘﺎمئﻮن ﺑﺎﻷﺑﺤﺎث ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ

• أدوية عالج الرسطان والسكري وفريوس نقص املناعة املكتسبة وأمراض
القلب وحاالت أخرى
• لقاحات للوقاية من االلتهابات
• اسرتاتيجيات لإلقالع عن التدخني
• األجهزة التي تساعد األطباء يف تشخيص الحاالت بدقة أكرب

اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عام إذا كانت هناك دراسة
بحثية مناسبة لك .ميكنك أيضً ا البحث عن التجارب الرسيرية يف
منطقتك عىل املوقع اإللكرتوين .www.clinicaltrials.gov

”
”

اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﴪﻳﺮﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻋﻼﺟﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﳌﺤﺎرﺑﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﴬ مبﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ.
 -ﺷريﱄ ﻣﻴﻠﺮ

ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻧﺤﻦ ﺟﻤﻴ ًﻌﺎ ﻧﺴﺘﺤﻖ أﻓﻀﻞ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ،وميﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ
اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﴪﻳﺮﻳﺔ أن ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﲆ اﻻﻗﱰاب ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ.
 -ﻛﻮﻳﻨﺎردو ﻣﺎﻛﻠني

www.clinicaltrials.gov
www.fda.gov/healthequity
healthequity@fda.hhs.gov
1-888-INFO-FDA
)(1-888-463-6332
@FDAHealthEquity

ﻣﻜﺘﺐ ﺻﺤﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت واﳌﺴﺎواة اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻹدارة اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﻌﻘﺎﻗري

ﻣﺎ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﴪﻳﺮﻳﺔ؟

التجارب الرسيرية هي دراسات بحثية يشارك فيها متطوعون برشيون لتقييم
سالمة وفعالية املنتجات الطبية مثل األدوية أو اللقاحات أو األجهزة الطبية.
قد ت ُظهر هذه الدراسات أيضً ا املنتجات الطبية أو العالجات التي تتناسب
بشكل أفضل مع األشخاص املصابني بأمراض معينة أو مجموعات معينة
من األشخاص .يجب عىل الباحثني اتباع إجراءات صارمة ومتطلبات السالمة
الخاصة بإدارة األغذية والعقاقري لجعل كافة التجارب آمنة قدر اإلمكان.
دامئًﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﴪﻳﺮﻳﺔ ﻃﻮﻋﻴﺔ .هناك حاجة لكل من
املتطوعني األصحاء وذوي الحاالت املرضية للمساعدة يف اإلجابة عىل أسئلة
البحث.
ت ُجرى التجارب الرسيرية يف العديد من األماكن وميكن أن تكون مدتها قصرية
أو طويلة .يتم إجراء أنواع مختلفة من التجارب الرسيرية وفقًا ملا يدرسه
الباحثون .عىل سبيل املثال ،ميكن أن يتلقى املشاركون عال ًجا محتمالً ،أو
يُطلب منهم تغيري سلوك ما ،أو أن تتم مراقبتهم ملعرفة التغيريات يف حالتهم
الصحية مبرور الوقت.

ﳌﺎذا ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺘﻄﻮع؟

ﻣﺎ اﳌﺨﺎﻃﺮ؟
قبل أن تتطوع ،فإن فريق البحث ملزم
مبوجب القانون بتعريفك بالحقائق الهامة
حول التجربة .سيخربونك بكل ما تحتاج
إىل معرفته حتى تتمكن من اتخاذ القرار
سواء كنت ترغب يف ذلك أم ال ترغب يف
املشاركة إلثبات موافقتك عىل املشاركة يف
التجربة وأنك تتفهم بشكل كامل املزايا واملخاطر وحقوقك يف التجربة،
س ُيطلب منك التوقيع عىل اﺳﺘامرة اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ  .وهي ال تعترب
عقدًا ملز ًما.

من أجل متثيل املرىض الذين قد يستخدمون منت ًجا طب ًيا أو عال ًجا ،تحتاج
الدراسات البحثية إىل مشاركني متنوعني ،مبا يف ذلك األشخاص من جميع
األعراق واألجناس.
عندما تتطوع لدراسة بحثية ،ميكنك القيام باآليت:

قد يكون املنتج الطبي الذي يتم اختباره جديدًا ،لذلك قد تتعرض آلثار
جانبية ال يتوقعها مقدم الرعاية الصحية .سيتم إخبارك بالشخص الذي تتصل
به إذا كانت هناك حالة طارئة .سيتم إيقاف الدراسة إذا تبني أن املنتج الطبي
ضار.

• مساعدة الباحثني يف التعرف عىل كيفية استجابة األشخاص لألدوية بشكل
مختلف وما إذا كانت األدوية آمنة.

االحتامل اآلخر هو أن املنتج الذي تم اختباره قد ال يكون له تأثري ،أو قد يتم
وضعك يف املجموعة املرجعية .قد تتلقى املجموعة املرجعية عال ًجا قياس ًيا أو
منت ًجا غري نشط )عىل سبيل املثال ،حبوب السكر( للمساعدة يف التأكد من
دقة نتائج الدراسة.

• تقديم الدعم لنفسك من خالل مساعدة الباحثني عىل إيجاد طرق
إلبقاء األشخاص الذين يشاركونك نفس خرباتك ويتمتعون بنفس صفاتك
الفريدة بصحة جيدة مع عالج الحاالت التي قد تؤثر عليك حتى تتمكن
من عيش حياة أكرث صحة.

ﻣﺎ ﻣﺪى اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ؟

• إفادة املجتمع من خالل مساعدة الباحثني عىل إيجاد طرق أفضل للوقاية
من األمراض التي قد تصيبك أنت أو أحبائك يف املستقبل ومكافحتها.

ﺿامن اﻟﺘﻨﻮع ﰲ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﴪﻳﺮﻳﺔ ﻫﻮ
أﻣﺮ أﺳﺎﳼ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﳌﺴﺎواة اﻟﺼﺤﻴﺔ.

ميﻜﻨﻚ وﻗﻒ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﰲ أي وﻗﺖ وﻷي ﺳﺒﺐ دون اﻟﺘﻌﺮض ﻷي ﻋﻘﻮﺑﺔ.
صحتك وسالمتك تحظيان بأولوية كبرية لدينا .تتم مراقبة الدراسات للتأكد
من أنها آمنة قدر اإلمكان.
سجالت الدراسة الخاصة بك رسية وال ميكن رؤيتها إال من قبل فريق
البحث ومقدمي الرعاية الصحية وإدارة األغذية والعقاقري.

