
 
 

 

 
 معلومات للنساء المساهمات

 
 

ي السويد 
 
 المسؤولة عن الدراسة ف

وم  وفسورة والطبيبة االستشارية أنا كارن فيكسبر  البر
ي أوبساال

ى
 عيادة النساء، المستشفى الجامعية ف

 : ي
ونى  anna-karin.wikstrom@kbh.uu.seالعنوان اإللكبر

 
 مقدمة 

ي 
ى

ي مرحلة مسبقة من الحمل من نسألِك بهذا الخطاب إن كنِت تريدين المساهمة ف
ى

دراسة تهدف إىل التحقيق عما إذا كان يمكن أن نعرف ف
ي 

ى
ي يقمن بفحص الموجات فوق صوتية ف

ة الحمل. سوف نسأل جميع النساء اللوانر ي سوف يتعرضن إىل مضاعفات أثناء فبر
هن النساء اللوانر

ي البداي
ى

ي مرحلة الحقة سوف بداية الحمل إن يردن المساهمة أم ال. سوف تركز الدراسة ف
ى

ة عىل تسّمم الحمل )مقدمة االرتعاج(، ولكن ف
ى صغبر بالنسبة لمدة الحمل( والوالدة المبكرة.  ى )جنير ، مثل تأخر نمو الجنير

ً
 تركز الدراسة عىل مضاعفات أخرى أيضا

 
ي دراسة 

ى
ي أي وقت. لن يؤثر ذلك عىل IMPACTمساهمتِك ف

ى
ي تتلقينها.  أمر اختياري ويمكنك التوقف عن المساهمة ف

الرعاية الطبية التر
ي السويد. 

ى
ي عدة عيادات النساء ف

ى
جرى الدراسة ف

ُ
 سوف ت

 
 عن الدراسة

ى والوالدة المبكرة. قد تؤدي هذه ة من الحمل هي مقدمة االرتعاج وتأخر نمو الجنير ي األسابيع األخبر
ى

 ف
ً
 المضاعفات الثالثة األكبر شيوعا

ي حاالت نادرة إ
ى

 إلصابة األم بأمراض طارئة. إنه المضاعفات إىل أمراض وف
ً
ىل وفاة الطفل، كما أن مقدمة االرتعاج هو السبب األكبر شيوعا

ي سوف تتعرض إىل هذه المضاعفات. هدف هذه الدراسة هو تطوير فحوص 
ي بداية الحمل من هي المرأة التر

ى
 معرفة ف

ً
من الصعب جدا

ي معرفة ما إذا كان هناك خطر كب
ى

ي تساعد ف
ي التعرض إىل تلك المضاعفات وبالتاىلي إمكانية متابعة الحمل بشكل تحري فّعالة التر

ى
بر أو صغبر ف

 أفضل والبدء بمعالجة وقائية إذا لزم األمر. 
 

ي األسبوع 
 
  14-11الزيارة ف

ي بالموجات فوق الصوتية أو الفحص الموحد بالموجات فوق صوتية وفحص الدم )
امن مع أول فحص روتيتى ى ي أسبوع الحملKUBبالبر

ى
 ( ف

ي دراسة 11-14
ى

ي ذلك أنه يجب عليك  IMPACT، سوف يتم إعالمك عن الدراسة وإذا قررِت المساهمة فسوف يتم تسجيلك ف
. يعتى

التوقيع عىل موافقة المساهمة وسوف تقوم ممرضة أو قابلة أو طبيب بطرح أسئلة عن الحمل وعن أسلوب الحياة. يتم قياس ضغط الدم 
ي لوقامتك ووزنك وأخذ عينة من الد

ي أنبوب يكفى
ى

ي بعض الحاالت يمكن استخدام فحص دم مجمد من فحص  10م ف
ى

مل كحد أقىص )ف
KUB  امن مع الفحص بالموجات فوق الصوتية قد تقوم بعض العيادات بفحص  20بدل ذلك(. يستغرق كل هذا حواىلي ى دقيقة إضافية. بالبر

يان المربوط بالرحم بواسطة تخطيط صدى القلب ا ي الشر
ى

 لدوبلري. تدفق الدم ف
 

) ي
 
 المرصف الحيوي )فحص دم إضاف

ى إىل إحدى تلك المستشفيات فيمكن أن ُيطلب منك  ي هذه الدراسة لديها مرصف حيوي. إن كنت تذهبير
ى

ي تساهم ف
بعض المستشفيات التر

ى أحدهما ب ى اثنير ي )أنبوبير
ى

ي مرصف حيوي موصول بالمس 5مل واآلخر ب 10إعطاء فحص دم إضاف
ى

ي مل( الذي يتم تجميده ف
تشفى التر

وبيانات االتصال به:  Uppsala biobankأنت مسجلة فيها. فيما يخصك أنِت فإن اسم المرصف الحيوي موضوع الساعة هو 
http://www.uppsalabiobank.uu.se/sv, Uppsala Biobank Dag Hammarskjölds väg 38, 5 tr UCR, Uppsala 

Science Park, Hubben 751 85 Uppsala, info@uppsalabiobank.se. 
يتم تشفير كافة المعلومات والفحوص ومعالجتها بشكل مجهول. يمكن في المستقبل للباحثين أن يطلبوا من لجنة البحث االطالع على فحوص 

الدم المتبقية في المصرف الحيوي، وذلك بعد الحصول على موافقة من قبل لجنة أخالقية. الهدف هو استعمال الفحوص في بحوث أخرى 
دفها اكتشاف مؤشرات قيّمة بالنسبة لمضاعفات الحمل. لن يمكن لهم حينذاك تحديد هوية األشخاص الذين أعطوا فحص الدم وإنما ستُعطى ه

 لهم معطيات مشفرة فقط.
 

 المنافع والمخاطر واألمان



 

 

2 
 1نسخة 

، ولكن ستؤدي إىل فوائد للجيل  ي السويد. ربما لن تؤدي الدراسة إىل أي منافع بالنسبة لك أثناء الحمل الحاىلي
ى

القادم من النساء الحوامل ف
 إىل

ً
 بالنسبة للبعض وقد يؤدي أحيانا

ً
ي حالة حمل قادم. من الممكن أن ُيعتبر أخذ عينات من الدم مزعجا

ى
ى من نتائج الدراسة ف   قد تنتفعير

ة.   كدمات صغبر
 

 المساهمة
ى  ي االنسحاب من الدراسة متر تشائير

ى
 دون تقديم أي تفسبر ولن يؤثر ذلك عىل الرعاية الصحية إذا وافقِت عىل المساهمة فلك الحق ف

ي يتم إتالفها( والبيانات 
جاع فحوص الدم الخاصة بك )التر ي اسبر ي أي وقت أن تطلتر

ى
ي نطاق الرعاية الطبية. ويمكنك ف

ى
المقدمة لك ف

 الخاصة بك وبالحمل. 
 

 معلومات عامة 
ي المستشفى الخاصة بك )انظري البيانات أدناه(.  يمكنك الحصول عىل المزيد من المعلومات عن الدراسة لدى

ى
المسؤول عن البحث ف

طرح عليك عند دعوتك ويمكنك إنهاء المقابلة متر تريدين. 
ُ
ي ت

 لسِت بحاجة إىل اإلجابة عىل كافة األسئلة التر
 

 معالجة البيانات الشخصية 
ي الدراسة 

ى
الجاهزة من هم الذين ساهموا فيها. سيتم جمع البيانات ونتيجة المسؤول عن البيانات الشخصية هو جامعة أوبساال. لن يظهر ف

ى االطالع عىل معطيات مشفرة فقط. ويتم تقديم التقارير عىل مستوى المجموعة  ي سجل الحمل ثم يجوز للباحثير
ى

الحمل وفحوص الدم ف
ي المستشفى الخاصة بك وسجل الحمل هما الوحيدان اللذان يمكنه

ى
ما العمل مع المعطيات الغبر مشفرة فقط. المسؤول عن الدراسة ف

 لالئحة األوروبية العامة 
ً
بهدف ضمان جودة البيانات الخاصة بالحمل والوالدة والمولود وتكملتها. تتم معالجة البيانات الشخصية وفقا
ي معرفة أي بيانات شخصية خاص ي لحماية البيانات العامة(. يحق لك أن تطلتر ة بك تمت معالجتها. لحماية البيانات )النظام األورونر

(. ستتم معالجة region.uppsala@regionuppsala.se) Dataskyddsombudetيمكنِك إرسال الطلب إىل وكيل حماية البيانات 
ح لهم التعرف عليهم.  ر  أجوبتك وبياناتك بشكل ال يسمح لغبر المرصر

 
 الحيويفحوص المصرف 

لدى مراقبة  827)رقم السجل  Uppsala biobankالفحوص التي سوف تُؤخذ في نطاق الدراسة تصبح ملك مصرف أوبساال الحيوي 

(( طبقاً لقانون المصارف الحيوية في مجال الرعاية الصحية والطبية IVO) Inspektionen för vård och omsorgالرعاية و العناية 

(SFS 2002:297الذي ،)  ينص عن قواعد الحفاظ على الفحوص واستخدامها. سوف يتم االحتفاظ بالفحوص بصورة مشفرة مما يعني أنه ال

ص له رمز خاص به لتجنب االختالط بينهم البعض. سوف يتم االحتفاظ بالفحوص وقائمة تحديد يمكن ربط الفحوص بِك أنت مباشرة. كل فح
الهوية التابعة له )رمز فتح( في مصرف أوبساال الحيوي، بعيدة عن بعضها البعض، وستتم وقايتها من غير المَصَرح لهم. رمز الفتح لن 

ين االطالع على المصرف الحيوي الخاص بنا وبيانات الحمل فيه بعد موافقة يعرفه إال المسؤول عن الدراسة وسجل الحمل. يمكن للباحث
أخالقية عن مشروعهم. قد يمكن إرسال فحوص الدم الخاصة بك للتحليل في مخبرنا أو في مخبر شركاء التعاون داخل االتحاد األوروبي و 

مريكية أيضاً. قد يتم تحليل البروتينات والهرمونات والموّرثات. السوق األوربية المشتركة وخارجها على حد سواء وفي الواليات المتحدة األ
كما يمكن دراسة األمراض التي قد تتعرضين إليها أنِت أو طفلِك في المستقبل عبر متابعة في السجالت الرسمية الخاصة بالصحة والنوعية. 

ة المعطيات من قبل سجل الحمل والجهة المسؤولة.  لن إذا رغب الباحث في إجراء متابعة في سجالت الصحة والنوعية فسوف تتم معالج
يحصل الباحثون إال على معطيات غير محددة. لِك الحق في أن تطلبي إتالف فحوص الدم المحتفظ بها ومسح البيانات الخاصة بك دون تقديم 

 أي تفسير.
 

 النتائج
ي مجالت طبية وسوف تكون متاحة عىل موقع 

ى
. لن يمكن مشاهدة نتائجِك الفردية.  IMPACTسوف يتم نشر نتائج الدراسة ف ي

ونى  اإللكبر
 

 الموافقة
 حصلت الدراسة على موافقة لجنة األخالق المحلية في أوبساال.

إذا كان لديِك المزيد من األسئلة أو تريدين معرفة المزيد قبل أن تتخذي القرار فإنه من المهم أن تفهمي ماذا تعني الدراسة بالنسبة لك. 
ها على مقدم الرعاية الخاص بك أو على أحد األشخاص أدناه. إن وافقِت على المساهمة في الدراسة فنرجو منك التوقيع على فيمكنك طرح

 الوثيقة "موافقة بعد الحصول على معلومات"، وتحصلين بعد ذلك على صورة عنها. 

mailto:region.uppsala@regionuppsala.se


 

 

3 
 1نسخة 

 معلومات المريض المحلية()سوف يتم تسجيل المسؤول الرئيسي والمسؤول/المسؤولين المحليين في المسؤولين 
 

ي أوبساال: 
 المسؤول الرئيسي والمسؤول المحىلي فى

وم  طبيبة استشارية، بروفسورة أنا كارن فيكستر

ي أوبساال  
ى

 عيادة النساء، المستشفى الجامعية ف
 أوبساال 75185

Anna-karin.wikstrom@kbh.uu.se 
 

ي 
 : يوتوبوريالمسؤول المحىلي فى

ي الطبطبيبة استشار  إيلفا كارلسون
ى

 ية، حائزة عىل شهادة الدكتوراه ف

VÖL وحدة التصوير باألمواج فوق الصوتية 
قية /الشر  مستشفى سالغرنسكا الجامعي

ى   15دياغنوسفيغير
 يوتوبوري  41685

 : ي
ونى  ylva.carlsson@vgregion.seالعنوان اإللكبر

 

ستشفى تشاري، بروفيسور                                                                                                             مطبيب اس بو ياكوبسون

قية                                                                                                   /الشر ى ديسالغرنسكا الجامعي  15اغنوسفيغير
 يوتوبوري  41685

 : ي
ونى   bo.jacobsson@obgyn.gu.seالعنوان اإللكبر

 
 المسؤول المحىلي المستشفى الجامعية بسكونه: 

 طبيب استشاري، بروفيسور ستيفان هانسون

 وحدة الوالدة
 المستشفى الجامعية بسكونه

 مالمو 20502
: الع ي

ونى  stefan.hansson@med.lu.seنوان اإللكبر
  

ي ستوكهولم: 
 المسؤول المحىلي فى

 أستاذ مساعد طبيب استشاري بيتتر كونتر 

ى    مركز دراسة الجنير
 متابعة الحمل والوالدة والمضاعفات

ي سولنا
ى

 مستشفى كارولينسكا الجامعي ف
 ستوكهولم 17176

 : ي
ونى  peter.conner@karolinska.se العنوان اإللكبر

 

وم ي الطب أنا ساندستر
ى

 طبيبة أخصائية، حائزة عىل شهادة الدكتوراه ف

ي سولنا ,T2 وحدة علم األوبئة، 
ى

 مؤسسة الطب ف
 مستشفى كارولينسكا

 توكهولمس 17176
 : ي

ونى  Anna.sandstrom@ki.seالعنوان اإللكبر
 

mailto:ylva.carlsson@vgregion.se
mailto:bo.jacobsson@obgyn.gu.se
mailto:stefan.hansson@med.lu.se
mailto:peter.conner@karolinska.se
mailto:Anna.sandstrom@ki.se
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مسؤول عن                                                                                                         طبيب استشاري، أستاذ مساعدبيتتر لندغرين

ى متابعة المر                     مستشفى كارولينسكا                                                                                                                                                                                                            ضى مركز دراسة الجنير
: سولنا  17176 ي

ونى  peter.lindgren@sll.se العنوان اإللكبر

 

                                  طبيب استشاري، أستاذ مساعد                                                                                                     ماريوس كوبليكاس

CFM                                                                                                                       مركز                                         هودينيه
ى                                         مستشفى كارولينسكا الجامعي                                                                                                                                                                                                                              K79دراسة الجنير

يد                                                                                                                                                                 هودينيه 14186 البر
 : ي

ونى   Marius Kublickas@ki.seاإللكبر

ي داالرنا
 المسؤول المحىلي فى

ي الطبطبيبة أخصائية،  لينا برغمان
ى

 حائزة عىل شهادة الدكتوراه ف

 عيادة النساء، مستشفى فالون
ى   10الساريتسفيغير

 فالون 79131
 : ي

ونى  lina.bergman@kbh.uu.seالعنوان اإللكبر
 

                                    

 

 

 

mailto:peter.lindgren@sll.se
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