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 معلومات للمساھمین في مشروع البحث العلمي
ین یخضعون . یُطرح ھذا السؤال على المرضى الذین یعانون من مرض السرطان أو الذU-CANكنت ترید المشاركة في مشروع  ذانسألك ھنا إ

مرض السرطان  شخیصتم ت قد أنھ المعلومته عني ھذتفال مرض السرطان لدیھم. إذا كان التحقیق ال یزال جاریًا  تشخیصولم یتم بعد  اتلفحوصل
 لدیك.

 
 U-CANمشروع 

السرطان لمرضى المصابین بأنواع لأفضل للشفاء فرص إلى عالجات جدیدة والمعرفة في العقود األخیرة في  متقدّ و كثفةلقد أدت البحوث الم
  . وعلى الرغم من ذلك، ال تزال أمراض السرطان تشكل تھدیدًا خطیًرا على الصحة في السوید وبقیة أنحاء العالم.مختلفةال
 العینات من المرضى. ومن أجل إجراء دراسات جیدة، ھناك حاجة إلى جمع تعتمد البحوث حول السرطان في كثیر من الحاالت اعتمادًا كلیًا على  

 U-CANة، بدأ مشروع دعم مالي من الحكومة السویدیّ ب و بحثیة مختلفة. لھذه األسباب، قرُ فُ یمكن استخدامھا بعد ذلك من قبل منتظمة عینات  جمع
العینات  توفیر، بھدف بھ  إصابتھمبیشتبھ   او ممن سرطانال مرضى نم نات عیّ و  معلوماتالمستشفى األكادیمي في أوبساال بجمع فیھ یقوم  الذي

بجمع مواد مقارنة من متطوعین ومرضى غیر مصابین  U-CANكما یقوم مشروع  والبیانات لدعم البحوث المستقبلیة حول مرض السرطان.
عینات من المرضى الذین ال  مقارنة على العلمي یقوم البحثوبما أن  بمرض السرطان ومن مرضى یعانون من أمراض نخاع العظم المزمنة.

فإن العینات والسجالت الطبیة واألجوبة على االستبیانات الخاصة بك یمكن أن ، السرطانجموعة من مرضى ملبتلك ایعانون من تشخیص السرطان 
 .إذا أظھرت الفحوص أنك لست مصابًا بمرض السرطان ىحت رة للبحوث حول السرطانتكون ذات فائدة كبی

  
 

 مستقبلیة عن طریق: بحوثات علمیةعن الحصول على موافقتك إلجراء طلب نلذلك 
 .أخذ وحفظ عینات دم إضافیة •
 .التي لدیھا أھمیة للتشخیصأخذ وحفظ أنواع أخرى من العینات  •
 .حفظ األنسجة من الجراحة أو الخزعة (مثل الورم واألنسجة الطبیعیة المجاورة) •
 .جمع المعلومات، على سبیل المثال بیانات سجل المریض أو األجوبة على االستبیانات •
 .جمع النتائج من الصور الشعاعیة والفحوص المخبریة •
 .المتابعة جمع العینات والمعلومات من زیارات •
 .استخدام العینات والمعلومات التي قد یكون تم حفظھا قبل ھذه الموافقة •

 
 كیف سیتم التعامل مع العینات؟

)، الذي 2002:297الرعایة الصحیة ( قانونیتم تخزین العینات الخاصة بك في بنك حیوي، مما یعني أنھا محمیة بموجب قانون البنوك الحیویة في 
)، الذي 827رقم  IVOالعینات واستخدامھا. یتم تخزین العینات المأخوذة داخل مقاطعة أوبساال في البنك الحیوي في أوبساال ( ینظم كیفیة حفظ

یتم تخزین العینات التي یتم أخذھا في تنظیمات نیابیة تتحمل مقاطعة أوبساال وجامعة أوبساال المسؤولیة المشتركة عنھ. وكقاعدة 
ات أخرى في البنوك الحیویة المحلیة. ال یجوز استخدام العینات إال بالطریقة التي وافقت علیھا. لدیك الحق في أن ترفض حفظ مقاطع/اتلمحافظ

 صالمشخّ عن المرض  المسؤولطبیب ال. إللغاء موافقتك أو سحبھا، اتصل بوقت في أيّ  وفي أن تسحب موافقتك على حفظ العیناتعینات إضافیة 
 ). 4(انظر القائمة في الصفحة  U-CANمشروع في 

 
 كیف سیتم استخدام العینات؟

تقرر عند تقییم التي  علیھا أوالً ھیئة المراجعة األخالقیة فقتوا بحوثال ذهھ.  دة حتى اآلنمستقبلیة، غیر محدّ  وثبح جراءإلسیتم استخدام عیناتك 
 تحتاج إلى إعطاء موافقة جدیدة.س مشروع البحث إن كنت

كیفیة استجابة الخالیا السرطانیة  دراسة  األورام،على نمو  رالعوامل والمواد التي لھا تأثی الكشف عنقد یھدف البحث، من بین أمور أخرى، إلى  
 تطویرُسبُلمن أجل  ة الوراثیةالشفر تسلسل  دراسةذلك وبالتالي قد یشمل  )الجیناتو (بأنواعھا  ة ض النوویاحمالتغیرات في االفحص  ،للعالج

 .التشخیص والعالج
لتحلیلھا و/أو تسلیمھا إلى شركات معینة، على  1قد تتضمن بعض المشاریع البحثیة إرسال عینات مشفرة إلى الخارجلى ماسبق ذكره باإلضافة إ 

(الحمض الوراثیة الخاصة بك  شفرةالتسلسل سبیل المثال، لتطویر أسالیب تشخیصیة و/أو أدویة جدیدة لعالج السرطان. من الممكن أن تتم إتاحة 
ي) للباحثین في قواعد بیانات مفتوحة أو مغلقة. كما قد یمكن أیًضا استخدام العینات لعزل أنواع مختلفة من وزالنووي و/أو الحمض النووي الریب

یتم زرع الخالیا الحیة من العینة  حیث  الخالیا من الخالیا السرطانیة و/أو الخالیا الطبیعیة خطوطالخالیا، لزراعة الخالیا و/أو إنشاء ما یسمى 
 الخاصة بك في المختبر ألغراض البحث.

 . المستلم لعالم /الباحثللن یتم الكشف عن ھویتك فوبالتالي  األبحاثارة خالل كل ھذه األنواع من سیتم استخدام عینات مشفّ  
 األبحاث بعضممكنًا في  قد یكون ذلك لكن تؤثر على رعایتك وعالجك قدیتم إبالغ مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك بنتائج البحوث التي  ال .عادةً 

 تمت الموافقة علیھا مسبقًا من قبل ھیئة المراجعة األخالقیة. التيمحددة ال
 

 جمع المعلومات 
، ومن أنظمة البیانات المخبریة وسجالت الجودة، على من سجل المریض الخاص بك  المختلفة یةمشاریع البحثلل سیتم جمع المعلومات ذات الصلة 

. العلمیة تُستخدم إلجراء المزید من التحلیالت  بحثیةالمعلومات في سجالت  عرض وترتیبأن توافق ھیئة المراجعة األخالقیة على ذلك. وسیتم 
                                                            

االقتصادیة  وفقًا لالئحة العامة لحمایة البیانات، یجوز إرسال عینات مشفرة من البنوك الحیویة إلى جمیع البلدان داخل االتحاد األوروبي /المنطقة 1
ى، على سبیل المثال األوروبیة، أو البلدان التي تعتبرھا المفوضیة األوروبیة لدیھا مستوى كاف من الحمایة. تنطبق قواعد مختلفة على البلدان األخر

 ).www.datainspektionen.seكندا والوالیات المتحدة. یوجد المزید من المعلومات على الموقع اإللكتروني للھیئة السویدیة لحمایة البیانات (
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. یتم تخزین رمز الفتح بشكل منفصل الفتح رمزدون ب إلیك كشخص یتم ترمیز كافة المعلومات عند إدخالھا في سجل البحث بحیث ال یمكن تتبعھاس
. یتم عرض جمیع نتائج البحث كإحصاءات وبالتالي ال اإللكتروني داخل جدار حمایة مقاطعة أوبساال رقمیة محمیة عن سجالت البحث على خوادم

 یمكن تتبعھا إلیك كشخص. مقاطعة أوبساال ھي المسؤولة عن السجالت وبیانات سجالت المرضى.
 

 البیانات الشخصیة
معالجة بیاناتك الشخصیة "ضروریة ألداء مھمة )، فإن 6.1المادة  2الفصل  2016/679وفقًا لالئحة العامة لحمایة البیانات في االتحاد األوروبي (

. تتم للمصلحة العامة" (أي األغراض العلمیة) والتي تشكل األساس القانوني لمعالجة البیانات الشخصیة. سیتم حفظ معلوماتك حتى إشعار آخر
نًا على جمیع المعلومات الخاصة بك التي یتم المسؤول عن بیاناتك الشخصیة ھو مجلس إدارة المستشفى في مقاطعة أوبساال. یحق لك االطالع مجا

 التعامل معھا، وإذا لزم األمر، تصحیح أي أخطاء. ویمكنك أیًضا طلب حذف البیانات الخاصة بك أو تقیید معالجة بیاناتك الشخصیة.  الشخص
ن حمایة البیانات عبر مقاطعة أوبساال. إذا ). یمكن الوصول إلى المسؤول ع4المسؤول عن البیانات الشخصیة ھو غونیال إینبالد (انظر الصفحة 

 كنت غیر راض عن كیفیة معالجة بیاناتك الشخصیة، یحق لك تقدیم شكوى إلى الھیئة السویدیة لحمایة البیانات وھي السلطة اإلشرافیة.
 

 المساھمة
من خالل التوقیع على الموافقة أدناه. إذا كنت ال ترغب في المشاركة، یمكنك تجاھل الموافقة.  تبدأطوعیة تماًما و U-CANمشاركتك في مشروع 

 یمكنك إلغاء مشاركتك أو سحبھا في أي وقت دون الحاجة إلى شرح السبب.
تم جمعھا قد  لعینات والبیانات التي، فلن یتم جمع المزید من البیانات أو العینات، ولكننا نحتفظ بالحق في استخدام اU-CANإذا ألغیت مشاركتك في  

 .U-CANالعینات الخاصة بك و /أو إتالفھا وسیتم استبعاد بیاناتك من أي بحث آخر داخل مشروع ب حجبالفعل. إذا سحبت موافقتك، سیتم أیًضا 
شكال على رعایتك أو عالجك. وفي حالة سحب أو إلغاء أو سحب موافقتك بأي شكل من األ U-CANلن یؤثر االمتناع عن المشاركة في مشروع  

مفتوحة. لن یتم دفع أي أجر البیانات الفي قواعد  مشاركتھا تم  الوراثیة الشفرةالموافقة، لن یمكن إتالف أي نتائج بحثیة منشورة أو معلومات عن 
 أو عن أي تسویق محتمل لنتائج البحوث. U-CANمقابل المشاركة في مشروع 

 
 U-CANاالتصال بمشروع 

 u-can@igp.uu.seالبرید اإللكتروني:  4714815-018للحصول على المزید من المعلومات. رقم الھاتف:  www.u-can.uu.seراجع 
  فیما یتعلق باألسئلة الخاصة بالرعایة أو العالج الخاص بك، یرجى االتصال بطبیبك.
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 إّطالع عن الموافقةاستمارة 
 

 التوقیع على ھذه الموافقة. U-CANمالحظة! تتطلب المشاركة في مشروع 
 

ة. أفھم أن مشاركتي طوعیة تماًما ع على المعلومات الخطیّ طّال باإل ع أدناهقّ وأنا الم قمتُ قد و U-CANع أدناه شفویًا عن مشروع تم إبالغ الموقّ لقد 
 وأنھ یمكنني التوقف على المشاركة في أي وقت أرغب فیھ دون إعطاء المزید من التوضیح ودون أن یؤثر ذلك على رعایتي وعالجي. 

 
افق على أن وفقًا للمعلومات المقدمة لي أعاله. أو U-CANأوافق على المشاركة في جمع العینات والمعلومات للبحث في إطار مشروع  •

 في بنك حیوي.  وعةالمجمیتم حفظ العینات 
 

دة بعد، والتي یجب أن تكون ھیئة أوافق على أنھ یمكن استخدام عیناتي وأجوبتي على االستبیان في المستقبل في مشاریع بحثیة غیر محدّ  •
 جدیدة إذا قررت ھیئة المراجعة األخالقیة بذلك.المراجعة األخالقیة وافقت علیھا أوالً. قد یُطلب مني الحصول على موافقة 

 
أوافق على أن یتم استخدام بیاناتي الشخصیة لتجمیع المعلومات في سجالت البحوث الرقمیة. أفھم أن ھذا یعني جمع المعلومات ذات  •

 ھیئة المراجعة األخالقیة.الصلة من سجل المریض الخاص بي و/ أو جمع البیانات من سجالت أخرى، شریطة أن تكون قد وافقت علیھا 
 

أوافق على أنھ یمكن، إذا دعت الحاجة، تسلیم العینات المشفرة للشركات و/أو إرسالھا إلى الخارج لتحلیلھا شریطة أن تكون قد وافقت  •
 علیھا ھیئة المراجعة األخالقیة.

 
یا و/ أو إلنشاء خطوط الخالیا ألغراض البحث، أوافق على أنھ یمكن استخدام عیناتي لعزل أنواع مختلفة من الخالیا أو زراعة الخال •

 شریطة أن تكون قد وافقت علیھا ھیئة المراجعة األخالقیة.
  

ي) من عیناتي للباحثین في وزالوراثیة (الحمض النووي و/ أو الحمض النووي الریب الشفرةتسلسل  بتم مشاركةأوافق على أنھ یمكن أن  •
 أو مغلقة، شریطة أن تكون قد وافقت علیھا ھیئة المراجعة األخالقیة. قواعد بیانات مفتوحة

 
 لشخصيالنتائج  عیمكن تتبّ  نعادة لرعایتي وعالجي، إال في مشاریع بحثیة محددة حیبالأفھم أن أي نتائج بحثیة من عیناتي لن تُستخدم  •

ً على ھذا اإلجراء  وافقتقد تكون ھیئة المراجعة األخالقیة  نوحی  . مسبقا
.............................................…………………………………………………………………………………………

............ 
 

 الرقم الشخصي:
 
 
 
 

       االسم موضًحا:
 
 

       المدینة والتاریخ:
 
 

       التوقیع:
 

  یحتفظ المتبرع بواحدة ویتم حفظ األخرى في سجل المریض.تم إنشاء الموافقة في نسختین أصلیتین، حیث 
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تفاص�ل اإلتصال العامة
وع U-CANمسؤول حما�ة الب�اناتمسؤولة الب�انات الشخص�ةمس�ش�� ا�اد�م�س�ا م�سق م��

ت���اس ش��لوممسؤول حما�ة الب�اناتغون�ال إي��الدمقاطعة أو�ساال
ر�ةمس�ش�� ا�اد�م�س�ا روف�سورة، طب��ة اس�شا روف�سورمقاطعة أو�ساال، ص ب 602ب ب

جامعة أو�ساال75125  أو�ساالع�ادة طب األورام75185  أو�ساال
( �

gunilla.enblad@akademiska.sedataskyddsombud@regionuppsala.setobias.sjoblom@igp.uu.seرقم الهاتف: 00 00 611-018 (المقسم الهات��

U-CAN �
� عن ال�شخ�ص �� المسؤول��

�طان الثدي
را�ا�سان�س ر�اس �ا �ك ليندمانند �� غهي �� لينا دالب

ري ريطب�ب اس�شا رضة ال�حث العل��طب�ب اس�شا مم
راحة ع�ادة طب األورامع�ادة طب األورامع�ادة الج

�طان لدى من حصل ع� زراعة األعضاء رض ال
وم ر�ا إ�لوفسونف�فان ه�لس�� ومما ��ال ل�دس�� غاب

ر�ة، دكتورة طب�ة  رضة ال�حث العل��طب��ة اس�شا رضة ال�حث العل��مم مم
راح زراعة األعضاء راح زراعة األعضاءج راح زراعة األعضاءج ج

�طانات ال�سائ�ة ال
غ  �� ر�ن غل�مش�� ستولب مسومه رزابور�ا

ر�ة، دكتورة طب�ة  رئ�س العملطب��ة اس�شا
ع�ادة ال�ساءع�ادة ال�ساء  

�طان الدم والغدات اللنفاو�ة علم الدم، 
� هوغلوند  رت�� �الدغون�ال إي��الدما �� اب�ت إي � �� � ه. ل�ف�دالإل ست�� �� ش

ر�ة  ر�ةأستاذة مساعدة، طب��ة اس�شا روف�سورة، طب��ة اس�شا ر�ةب رضة ال�حث العل��طب��ة اس�شا مم
ع�ادة علم الدمع�ادة علم الدمع�ادة طب األورامع�ادة علم الدم 

�طان الدماغ
�غيوران ه�س�الغ�� ماغنوس لندسك

ري أستاذ مساعد، طب�ب اختصا��طب�ب اس�شا
راحة األعصاب ع�ادة طب األورامع�ادة ج

�طان ال��د والبنك��اس واألقن�ة الصفراو�ة
رولينغب�نت إ�س�اسون ل�د�ا يون�بيوركب�ت�� ف

ري روف�سور، طب�ب اس�شا رضة ال�حث العل��طب�ب اختصا��ب مم
راحة راحةع�ادة الج راحة/ع�ادة زراعة األعضاءع�ادة الج الج

رئة �طان ال
وم  غ لوندس�� �� ��س�ينا المب �غأوس�ار س�مو�سونك ���ا �ا�سونماغنوس لندسك أول

ر�ة ريطب��ة اس�شا رضةأستاذ مساعد، طب�ب اختصا��طب�ب اس�شا مساعدة مم
رئة  راحة الصدرع�ادة ال رئةع�ادة طب األورامع�ادة ج ع�ادة ال

�طان المعدة والمريء
غ �� ��ن�ا�وب ه�دب لينا إ�كفيوردب�ت�� نوغ

ر�ة  ريأستاذة مساعدة، طب��ة اس�شا روف�سور، طب�ب اس�شا رضة ال�حث العل��ب مم
راحة  راحةع�ادة طب األورامع�ادة الج ع�ادة الج

�طان األعصاب الصماء
غ  �� إ�فا تي�سو-�ا�سونب�ت�� ستولب

ري  روف�سور، طب�ب اس�شا ر�ةب روف�سورة، طب��ة اس�شا ب
راحة  ع�ادة الغدد الصماء- طب األورامع�ادة الج

وستاتا �طان ال��
م��ا�ل ه�غمان 

ري  طب�ب اس�شا
ع�ادة الجهاز البو�� 

� �طان المستق�م واألمعاء والغشاء المص�� ال�ط��
�سون �� � ب زنف�لده�ل�� ر�  � ��ارول�� إ�فا يي�س��

ر�ة  رضة ال�حث العل��أستاذة مساعدة، طب��ة اس�شا رضة ال�حث العل��مم مم
راحة  راحةع�ادة الج راحةع�ادة الج ع�ادة الج

�طان اإلذن واألنف والحنجرة
ر�ن ها�لوك ن�ال ف�ستونا �ا
ر�ة رضة ال�حث العل�� طب��ة اس�شا مم

رة رةع�ادة اإلذن واألنف والحنج ع�ادة اإلذن واألنف والحنج
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 نسخة الرعایة الصحیة

 

 إّطالععن  الموافقةاستمارة 
 
 

 التوقیع على ھذه الموافقة. U-CANمالحظة! تتطلب المشاركة في مشروع 
 

ة. أفھم أن مشاركتي طوعیة تماًما ع على المعلومات الخطیّ طّال باإل أنا الموقّع أدناه قمتُ قد و U-CANع أدناه شفویًا عن مشروع تم إبالغ الموقّ لقد 
 وأنھ یمكنني التوقف على المشاركة في أي وقت أرغب فیھ دون إعطاء المزید من التوضیح ودون أن یؤثر ذلك على رعایتي وعالجي. 

 
افق على أن وفقًا للمعلومات المقدمة لي أعاله. أو U-CANأوافق على المشاركة في جمع العینات والمعلومات للبحث في إطار مشروع  •

 في بنك حیوي.  المجموعةیتم حفظ العینات 
 

دة بعد، والتي یجب أن تكون ھیئة أوافق على أنھ یمكن استخدام عیناتي وأجوبتي على االستبیان في المستقبل في مشاریع بحثیة غیر محدّ  •
 ت ھیئة المراجعة األخالقیة بذلك.المراجعة األخالقیة وافقت علیھا أوالً. قد یُطلب مني الحصول على موافقة جدیدة إذا قرر

 
أوافق على أن یتم استخدام بیاناتي الشخصیة لتجمیع المعلومات في سجالت البحوث الرقمیة. أفھم أن ھذا یعني جمع المعلومات ذات  •

 األخالقیة. الصلة من سجل المریض الخاص بي و/ أو جمع البیانات من سجالت أخرى، شریطة أن تكون قد وافقت علیھا ھیئة المراجعة
 

أوافق على أنھ یمكن، إذا دعت الحاجة، تسلیم العینات المشفرة للشركات و/أو إرسالھا إلى الخارج لتحلیلھا شریطة أن تكون قد وافقت  •
 علیھا ھیئة المراجعة األخالقیة.

 
شاء خطوط الخالیا ألغراض البحث، أوافق على أنھ یمكن استخدام عیناتي لعزل أنواع مختلفة من الخالیا أو زراعة الخالیا و/ أو إلن •

 شریطة أن تكون قد وافقت علیھا ھیئة المراجعة األخالقیة.
  

ي) من عیناتي للباحثین في وزالوراثیة (الحمض النووي و/ أو الحمض النووي الریب الشفرةتسلسل  بتم مشاركةأوافق على أنھ یمكن أن  •
 وافقت علیھا ھیئة المراجعة األخالقیة.قواعد بیانات مفتوحة أو مغلقة، شریطة أن تكون قد 

 
 لشخصيالنتائج  یمكن تتبّع نعادة لرعایتي وعالجي، إال في مشاریع بحثیة محددة حیبالأفھم أن أي نتائج بحثیة من عیناتي لن تُستخدم  •

ً وافقت على ھذا اإلجراء قد تكون ھیئة المراجعة األخالقیة  نوحی  . مسبقا
.............................................…………………………………………………………………………………………

............ 
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       التوقیع:
 

 سجل المریض.تم إنشاء الموافقة في نسختین أصلیتین، حیث یحتفظ المتبرع بواحدة ویتم حفظ األخرى في 


	معلومات للمساهمين في مشروع البحث العلمي
	نسألك هنا إذا كنت تريد المشاركة في مشروع U-CAN. يُطرح هذا السؤال على المرضى الذين يعانون من مرض السرطان أو الذين يخضعون للفحوصات ولم يتم بعد تشخيص مرض السرطان لديهم. إذا كان التحقيق لا يزال جاريًا فلا تعني هذه المعلومت أنه قد تم تشخيص مرض السرطان لديك.
	مشروع U-CAN
	لقد أدت البحوث المكثفة وتقدّم المعرفة في العقود الأخيرة في إلى علاجات جديدة وفرص أفضل للشفاء للمرضى المصابين بأنواع السرطان المختلفة. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال أمراض السرطان تشكل تهديدًا خطيرًا على الصحة في السويد وبقية أنحاء العالم.
	تعتمد البحوث حول السرطان في كثير من الحالات اعتمادًا كليًا على جمع العينات من المرضى. ومن أجل إجراء دراسات جيدة، هناك حاجة إلى جمع عينات منتظمة يمكن استخدامها بعد ذلك من قبل فُرُق بحثية مختلفة. لهذه الأسباب، و بدعم مالي من الحكومة السويديّة، بدأ مشر...
	لذلك نطلب عن الحصول على موافقتك لإجراء بحوثات علمية مستقبلية عن طريق:
	 أخذ وحفظ عينات دم إضافية.
	 أخذ وحفظ أنواع أخرى من العينات التي لديها أهمية للتشخيص.
	 حفظ الأنسجة من الجراحة أو الخزعة (مثل الورم والأنسجة الطبيعية المجاورة).
	 جمع المعلومات، على سبيل المثال بيانات سجل المريض أو الأجوبة على الاستبيانات.
	 جمع النتائج من الصور الشعاعية والفحوص المخبرية.
	 جمع العينات والمعلومات من زيارات المتابعة.
	 استخدام العينات والمعلومات التي قد يكون تم حفظها قبل هذه الموافقة.

	كيف سيتم التعامل مع العينات؟
	يتم تخزين العينات الخاصة بك في بنك حيوي، مما يعني أنها محمية بموجب قانون البنوك الحيوية في قانون الرعاية الصحية (2002:297)، الذي ينظم كيفية حفظ العينات واستخدامها. يتم تخزين العينات المأخوذة داخل مقاطعة أوبسالا في البنك الحيوي في أوبسالا (IVO رقم 827)...

	كيف سيتم استخدام العينات؟
	سيتم استخدام عيناتك لإجراء بحوث مستقبلية، غير محدّدة حتى الآن . هذه البحوث توافق عليها أولاً هيئة المراجعة الأخلاقية التي تقرر عند تقييم مشروع البحث إن كنت ستحتاج إلى إعطاء موافقة جديدة.
	قد يهدف البحث، من بين أمور أخرى، إلى الكشف عن العوامل والمواد التي لها تأثير على نمو الأورام، دراسة  كيفية استجابة الخلايا السرطانية للعلاج، فحص التغيرات في الاحماض النووية  بأنواعها (و الجينات) وبالتالي قد يشمل ذلك دراسة تسلسل  الشفرة الوراثية من أج...
	بالإضافة إلى ماسبق ذكره قد تتضمن بعض المشاريع البحثية إرسال عينات مشفرة إلى الخارج0F  لتحليلها و/أو تسليمها إلى شركات معينة، على سبيل المثال، لتطوير أساليب تشخيصية و/أو أدوية جديدة لعلاج السرطان. من الممكن أن تتم إتاحة تسلسل الشفرة الوراثية الخاصة بك...
	سيتم استخدام عينات مشفّرة خلال كل هذه الأنواع من االأبحاث وبالتالي فلن يتم الكشف عن هويتك للعالم /الباحث المستلم .
	.عادةً لا يتم إبلاغ مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بنتائج البحوث التي قد تؤثر على رعايتك وعلاجك لكن ذلك قد يكون ممكنًا في بعض الأبحاث المحددة التي تمت الموافقة عليها مسبقًا من قبل هيئة المراجعة الأخلاقية.

	جمع المعلومات
	سيتم جمع المعلومات ذات الصلة  للمشاريع البحثية المختلفة من سجل المريض الخاص بك ، ومن أنظمة البيانات المخبرية وسجلات الجودة، على أن توافق هيئة المراجعة الأخلاقية على ذلك. وسيتم عرض وترتيب المعلومات في سجلات بحثية  تُستخدم لإجراء المزيد من التحليلات الع...

	البيانات الشخصية
	وفقًا للائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (2016/679 الفصل 2 المادة 6.1)، فإن معالجة بياناتك الشخصية "ضرورية لأداء مهمة تتم للمصلحة العامة" (أي الأغراض العلمية) والتي تشكل الأساس القانوني لمعالجة البيانات الشخصية. سيتم حفظ معلوماتك حتى إش...

	المساهمة
	مشاركتك في مشروع U-CAN طوعية تمامًا وتبدأ من خلال التوقيع على الموافقة أدناه. إذا كنت لا ترغب في المشاركة، يمكنك تجاهل الموافقة. يمكنك إلغاء مشاركتك أو سحبها في أي وقت دون الحاجة إلى شرح السبب.
	إذا ألغيت مشاركتك في U-CAN، فلن يتم جمع المزيد من البيانات أو العينات، ولكننا نحتفظ بالحق في استخدام العينات والبيانات التي قد تم جمعها بالفعل. إذا سحبت موافقتك، سيتم أيضًا حجب العينات الخاصة بك و /أو إتلافها وسيتم استبعاد بياناتك من أي بحث آخر داخل ...
	لن يؤثر الامتناع عن المشاركة في مشروع U-CAN أو إلغاء أو سحب موافقتك بأي شكل من الأشكال على رعايتك أو علاجك. وفي حالة سحب الموافقة، لن يمكن إتلاف أي نتائج بحثية منشورة أو معلومات عن الشفرة الوراثية  تم مشاركتها في قواعد البيانات المفتوحة. لن يتم دفع أ...

	الاتصال بمشروع U-CAN
	راجع www.u-can.uu.se للحصول على المزيد من المعلومات. رقم الهاتف: 018-4714815 البريد الإلكتروني: u-can@igp.uu.se فيما يتعلق بالأسئلة الخاصة بالرعاية أو العلاج الخاص بك، يرجى الاتصال بطبيبك.


	استمارة الموافقة عن إطّلاع
	ملاحظة! تتطلب المشاركة في مشروع U-CAN التوقيع على هذه الموافقة.
	لقد تم إبلاغ الموقّع أدناه شفويًا عن مشروع U-CAN وقد قمتُ أنا الموقّع أدناه بالإطلّاع على المعلومات الخطيّة. أفهم أن مشاركتي طوعية تمامًا وأنه يمكنني التوقف على المشاركة في أي وقت أرغب فيه دون إعطاء المزيد من التوضيح ودون أن يؤثر ذلك على رعايتي وعلاجي.
	 أوافق على المشاركة في جمع العينات والمعلومات للبحث في إطار مشروع U-CAN وفقًا للمعلومات المقدمة لي أعلاه. أوافق على أن يتم حفظ العينات المجموعة في بنك حيوي.
	 أوافق على أنه يمكن استخدام عيناتي وأجوبتي على الاستبيان في المستقبل في مشاريع بحثية غير محدّدة بعد، والتي يجب أن تكون هيئة المراجعة الأخلاقية وافقت عليها أولاً. قد يُطلب مني الحصول على موافقة جديدة إذا قررت هيئة المراجعة الأخلاقية بذلك.
	 أوافق على أن يتم استخدام بياناتي الشخصية لتجميع المعلومات في سجلات البحوث الرقمية. أفهم أن هذا يعني جمع المعلومات ذات الصلة من سجل المريض الخاص بي و/ أو جمع البيانات من سجلات أخرى، شريطة أن تكون قد وافقت عليها هيئة المراجعة الأخلاقية.
	 أوافق على أنه يمكن، إذا دعت الحاجة، تسليم العينات المشفرة للشركات و/أو إرسالها إلى الخارج لتحليلها شريطة أن تكون قد وافقت عليها هيئة المراجعة الأخلاقية.
	 أوافق على أنه يمكن استخدام عيناتي لعزل أنواع مختلفة من الخلايا أو زراعة الخلايا و/ أو لإنشاء خطوط الخلايا لأغراض البحث، شريطة أن تكون قد وافقت عليها هيئة المراجعة الأخلاقية.
	 أوافق على أنه يمكن أن بتم مشاركة تسلسل الشفرة الوراثية (الحمض النووي و/ أو الحمض النووي الريبوزي) من عيناتي للباحثين في قواعد بيانات مفتوحة أو مغلقة، شريطة أن تكون قد وافقت عليها هيئة المراجعة الأخلاقية.
	 أفهم أن أي نتائج بحثية من عيناتي لن تُستخدم بالعادة لرعايتي وعلاجي، إلا في مشاريع بحثية محددة حين يمكن تتبّع النتائج لشخصي وحين تكون هيئة المراجعة الأخلاقية قد وافقت على هذا الإجراء مسبقاً.
	الرقم الشخصي:
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