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 استمارة موافقة

             .يحملل عيیاييةاالالرعاية من  كجزء الرحم لعنق تقطیببأنني أتطلب أتفهم إنني 

                                   

. ....... والمؤرخة ،......اإلصدارالوارية في  اليطويقي باليقطیبالميعلقة  معلوماتورقة ال قد قرأت وفهمت أننيبأؤكد و

أي  علىبشكل مقبول كما وتم اإلجابة ، المعلومات لنظر فيمعا  االفرصة إل وقد أتیحت لي المذكورة أعاله. للدراسة

 .طرحيها أسئلة

 

 منسوجة.جديالت خیط ب سواء خیط بجديلة واحدة أو عشوائیا   هسیيم اخيیار اليقطیب المسيخدم في الخیط أ  نوعب أفهم

 .اسيخدامه تمذي أعلم بنوعیة الخیط ال لنسوف 

 

لن تيأثر و ،إبداء أسباب دو بوفي أي وقت  االنسحاب في ةحرحیث أنني ، طوعيهي بشكل  مشاركيي أ بأفهم 

 أنا أفهم أ  البیانات اليي تم جمعها حيى وقت إنسحابي قد ييم إسيخدامهم. .جراء ذلك قانونیةال يحقوق أو الطبیة ييرعاي

 

 وحدة في ینالمركزي نمنظمیلل، وبمراعاة الخصوصیة، الذي أحرزهاليقدم  ت حولالمعلوما سیوفر طبیبي أ بفهم أ

 (.BCTU) برمنغهامب اليجارب السريرية

 

 .اليطويقي باليقطیبالميعلقة  في الدراسة مشاركييعلى إبالغ طبیبي العام بأوافق  

 واسيخدام، من عنق رحمي خیط اليقطیب زالةإيقوم ب و/أو مهبلیة مسحة قد يأخذ طبیبيبحالة توفر اإلمكانیة، أ   أوافق

 ليحديد وجوي أي نوع من البكيیريا. هذه العینات

 سیيم تدمیرها بعد ذلك، وفقا  لبروتوكول المسيشفى المحلي.    هذه العینات أفهم بأ  

   

بأي شكل من يي هوي تحديد لن ييم ه، وأنفقط البحوث الطبیة سيسيخدم في تم أخذهاعینات أي و معلوماتي أ بأفهم 

 نيائج.ييم اإلعال  عن ال عندما األشكال

 

أي المالحظات اليي يحيفظ بها طبیبي العام، أو  ،لي و لطفليالطبیة  المالحظات األجزاء ذات الصلة من أ ب انا أيرك

ائرة خدمات يتحيفظ بهم اليي الرقمیة البیانات بما في ذلك طفلي،  أولد فیهاتلك اليي يحيفظ بها في المسيشفى حیث 

وغیرها ( في انجليرا و ويلز إو من قِبَل شعبة خدمات المعلومات في إسکوتلندا، NHS Digitalالصحة الوطنیة ال )

يوفیر لأو ييم إلقاء النظرعلیهم يمكن أ  تسيخدم  ،البريطانیةالمركزية اليابعة لدائرة الصحة الوطنیة  الهیئاتمن 

، برمنغهام جامعةشعبة اليجارب السريرية في من  ألفراي . أنا أعطي اإلذ الصحیةيي وحالة طفلي حال المعلومات حول

 .سجالتي علىالمباشر، بالدخول الصحة الوطنیةخدمات يائرة  أوالينظیمیة  الرعاية وللسلطاتلممثلي و

 

في وحدة  تخزينهم، ومعهممن حیث تم ج همسیيم نقلالموافقة(،  اسيمارةباالسم، ) عّرفنيت  البیانات اليي تم جمعهم واليي 

 .أوافق على نقل وتخزين هذه البیاناتأنا جامعة بیرمنغهام. بالدراسات السريرية 

 

 وأوافق على المشاركة فیها. ،أفهم بما تنطوي علیه الدراسة الميعلقة باليقطیب اليطويقي لعنق الرحم

 

 

 

 

  

اطة تطويقية لعنق الرحم العاجز وتأثيره على نموذج خي

 التطويقي( التقطيبالعواقب الصحية )

 

الرجاء وضع األحرف األولى 
 من أسمك بالصندوق

 هوبسونتوزس  فیلیب السید، کبیر المحققین
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_________________________       _______________     ______________________ 

 الياريخ                                    اليوقیع                                          المريض اسم

 

_________________________       _______________     _______________________ 

 ريخ                                  اليوقیعالباحث                                              اليا اسم

 

سجالت المريض ل نسخةباحث، لل نسخةمريض، لل سخةن: لعنق الرحم اليطويقي اليقطیباسيمارات الموافقة على  نسخ من أربع

 (.BCTU) برمنغهامباليجارب السريرية  وحدة إلىنسخة  وإرسال، المسيشفىب

 عشوائیا (.  ةتم اخيیار المريضعندما  كمالهإيرجى )   اليطويقي لعنق الرحم:    اليقطیبع ليجربة لمريضة اليي تخضاليجريبي ل رقمال


