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:هل تعاني من أي من األمراض التالية

مراض تنفسيةأ/الربو أمراض القلب السكري 

السمنةمشاكل الغدة الدرقيةفقر الدم املنجليأمراض تتعلق باملناعة

أمراض أخرى السرطانجلطة دماغية

مزمنة ال أعاني من أمراض
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طبلدان البحر األبيض املتوس

هل انت مدخن ؟ 

هل تتناول مشروبات كحولية؟ 

هل ترتدي نظارات طبية ؟ 

هل تمارس الرياضة بانتظام ؟ 
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افقة على املشاركة في برنامج الجينوم البحريني للبالغين  (سنة و ما فوق 21)استمارة املو

مقدمة

 -والفتاكةواملستعصيةالوراثيةاألمراضخاصةوبصفة-األمراضمنوالوقايةالصحيةالخدماتجودةرفععلىالحكومةحرصمنطلقمن
 
متخصصمركزنشاءإفكرةجاءتاملبتكرة،العلميةاألساليببأحدثوأخذا

ورفعالعالجفرصوتحسينالقادمة،لألجيالأفضلصحيةحياةفرصتوفيرإلىالوطنيالبرنامجهذاويهدف.البحرينيالجينوممركزإلنشاءالالزمةواإلجراءاتالخطواتباتخاذالصحةوزارةقامتحيثالجينات؛لتحليل
األمراضتشخيصينتحسفيكبيربشكلوتحليلهاالبياناتهذهقراءةتسهمحيثالبحريني،للمواطنالنوويللحمضبياناتقاعدةبتوفيروذلكالحالية،لألجيالاألمراضمنوالوقايةالصحيةالخدماتجودة

والقادمة،الحاليةألجياللاألمراضمنوالوقايةصحيةحياةتوفيرعلىيساعدممالعالجها،فعالةأدويةوتطويرالوراثيةاألمراضمنالوقايةفيتسهمكمابها،لإلصابةاألشخاصقابليةومدىلها،املبكرواالكتشاف
.الوطنيالبرنامجهذابشأناألذهانإلىتتبادرقدالتيالتساؤالتأهمنعرضوسوف.الغاليةمملكتناشأنمنويرفع

ما أهمية املشاركة في هذا البرنامج؟ ؟ما هو البنك الحيوي  ما هو الجينوم؟

تالخدماجودةمنسيرفعالوطنيالبرنامجهذافياملشاركةإن
صحيةالالحياةفرصتحسينفيسيساهمكماباململكةالصحية
يةالوراثاألمراضمنالوقايةخاللومنوالقادمةالحاليةلألجيال

مراضاأل تلكلعالجفعالةأدويةوتطويروالفتاكة،واملستعصية

يناتالعلتخزينالعلميةالناحيةمنمؤهلمكانهوالحيوي البنك
المستقبدراستهابغرضواألنسجةالنوويكالحمضالحيوية،

ساسيةاأل البنيةوهيالخاليامنباليينعلىاإلنسانجسميحتوي 
نواةالداخلفينواة،علىتحتوي خليةوكلالجسم،أعضاءلجميع
ذاهاإلنسان،لهذااملشفرةالوراثيةالصفاتلجميعكاملسجل

 عليهيطلقالسجل
 
.(الجينوم)علميا

ما هي اجراءات مشاركتي في البرنامج؟

.سوف يتم تحديد موعد معك للزيارة بحيث سيتولى خاللها أحد املختصين شرح طبيعة اإلجراءات والرد على أيه استفسارات لديك1.

.جانوال يلزم املشارك بسداد أي مبلغ بحيث تكون املشاركة في هذا البرنامج امل. في حال موافقتك على املشاركة، عليك ملئ وتوقيع هذه االستمارة وتقديمها للمختصين2.

قياسات للمؤشرات يتم إجراء بعض القد سيتم جمع املعلومات الطبية ملعرفة تاريخك الطبي واالطالع على السجالت الطبية وقد يتم اإلستفسار منك عن بعض املعلومات الشخصية كما 3.
(.بما في ذلك قياس الطول والوزن وضغط الدم ومعدل النبض)الحيوية 

.وسيقوم املركز بتخزينها بطريقة آمنة وسرية ملدى بعيد( عينة من الدم، اللعاب أو البول ) سيتم أخذ عينة أو عينات4.

.في أغلب الحاالت، زيارة واحدة تكفي إلتمام هذه اإلجراءات وقد نحتاج االتصال بك في املستقبل الستكمال بعض املعلومات أو البيانات5.

ما هي ضوابط استخدام العينات؟

ها وال يحق للمشارك املطالبة بأي ة الصحة، اذ تعتبر العينات مملوكة لزار سيتم تخزين العينات بطريقة آمنة وسرية ملدى طويل وذلك بغرض دراستها في املستقبل واستخدامها ألغراض البحث العلمي ويتم ذلك بمعرفة و 1.
.مردود مالي قد ينتج أو يرتبط بهذا االستخدام

 لقوانين مملكة البحرين وسيتم وضع رقم مشفر على العينة لربطها مع معلوماتك الشخصية بح2.
 
من خالل االطالع على يصعب معرفة اسمك أو معلوماتكيث سنحرص على حماية جميع معلوماتك الشخصية طبقا

.العينة
لن يتم . ات بحثية أخرى وسيتم حذف إسم املشارك وتاريخ ميالده وغيرها من معلوماته الشخصية في حال مشاركتها مع جه. ان قاعدة بيانات العينات ستكون مشفرة ومحمية بكلمة سر تحت إشراف املصرح لهم فقط3.

.إعطاء أي من املعلومات الشخصية عنك إلى الغير إال في الحاالت التي يلزم فيها القانون وزارة الصحة بذلك
.لن يتم تحديد هويتك أو أي من معلوماتك الشخصية في أي تقارير أو مطبوعات ناتجة عن هذا البرنامج الوطني4.
.ة من األمراض أو البحث العلميراض االستشارات الوراثية بهدف الوقايألغقد يتم بعد الحصول على موافقتك تطوير طرق في املستقبل تمكن من ربط معلوماتك الوراثية أو الطبية املوجودة في قواعد البيانات لدينا 5.

ما هي اآلثار الجانبية التي قد تترتب على أخذ العينة؟

 ب
 
 أو دوار عند بعض األشخاص وهي ذات األعراض اسيطمن غير املتوقع حدوت آثار جانبية كبيرة إال أنه قد يترتب على سحب الدم حدوث كدمة بسيطة في موقع دخول إبرة السحب، وقد يحدث أملا

 
لتي قد تحدث ألي ا

.سحب دم
.تشفيات الصحية الحكوميةفير الرعاية الصحية املناسبة في املراكز واملستو إذا أصبت بأي آثار جانبية كنتيجة مباشرة من إجراءات البحث لن تكون الوزارة أو املركز املعني مسئولين عن دفع أي تعويض إال أنه سيتم

كيف يمكنني معرفة نتائج أخذ العينة؟

وفي حال توافرها مستقبال قد يتم . كلن يتم توفير نتائج تحاليل العينة الخاصة بمج إن الوصول إلى نتائج تحليل العينات سيتطلب املزيد من الوقت وسيكون في املراحل النهائية للبرنامج، لذا في املراحل األولى من البرنا
.توفيرها لك من خالل ملئ استمارة خاصة تنظم ذلك

ما هي األضرار املحتملة التي قد تنتج عن مشاركتك في هذا البرنامج؟

في حال رغبت في الحصول . لقة بهاعلى أتم اإلستعداد للرد على التساؤالت املتعصينمن غير الراجح أن تترتب أضرار جسيمة على املشاركة في هذا البرنامج، إال أنه يمكن أن تحدث أضرار بسيطة لم يتم النص عليها وان املخت
رك كونه نوع من الوقاية والحماية ويعتبر ذلك في صالح املشا. معينةراضعلى نتيجة تحليل العينة فمن املحتمل أن يتم الكشف عن بعض املشاكل الصحية وأن تكون هناك بعض الصفات الوراثية املرتبطة باإلصابة بأم

.الصحية املستقبلية
ريق كشف غير مصرح به إال أن هناك احتمالية فقدان خصوصية املعلومات عن ط. تم أخذ بعض االحتياطات التي تتضمن حفظ جميع املعلومات اإللكترونية والبيولوجية بصورة مشفرة مما ال تظهر معها هوية املشارك

.صة وسرية املعلوماترغم من اتخاذ االحتياطات للمحافظة على خصو العن معلوماتك الصحية والجينية ومن الوارد حدوث اختراق للنظم الحاسوبية املستخدمة لتخزين رموز ربط املعلومات الجينية والطبية لك على

ما مدى إلزامية املشاركة وهل يمكنني االنسحاب من املشاركة؟

ي تهمك معنا قبل اتخاذ لك مطلق الحرية بطرح األسئلة أو مناقشة كافة األمور الت(. أي يمكنك قبول أو رفض املشاركة بحسب قناعتك الشخصية)إن قرار موافقتك على املشاركة في البرنامج الوطني أو عدمه يعود لك 
.وفي جميع األحوال، لن يستخدم قرارك ضدك في أي حال من األحوال ولن يؤدي قرارك إلى حرمانك من أي خدمة تقدمها وزارة الصحة. قرارك، أو حتى أثناء أو بعد مشاركتك في البرنامج

 للضوابط املبينة أعاله)والجدير بالذكر انه في حال تمت مشاركة عينتك املشفرة مع الغير . يحق لك االنسحاب من املشاركة في البرنامج بعد ملئ االستمارة الخاصة بذلك
 
حاب لن نستطع استرجاعها أو قبل االنس( وفقا

.سحبها منهم

:ركةاملشت/ إقرار املشترك

 أوافقيفإننعليه،وبناء  .واف  بشكلعليهااإلجابةتمتأسئلتيوكلوضوح،بكلاملاثلةاالستمارةمحتوى وفهمتاطلعتلقد
 
علىطوعا

 البرنامجفياالشتراك
 
علىبموافقتيوأقركزواملر الصحةوزارةعلىمسؤوليةأدنىدون وذلكاالستمارةهذهفيالواردةواالجراءاتللضوابططبقا

.البرنامجلغرضبيالخاصةالشخصيةأوالصحيةاملعلوماتباستخداماملركزأوالصحةوزارةقيام

:التاريخ :االسم الكامل

:التوقيع :الرقم الشخص ي

genome@health.gov.bhكتروني لاإلعلى البريد تنا لمراس، أو 32223800أو 32223700بنا على رقم تصال الاأو استفسار يمكنك سئلة أفي حال كان لديك أي 


