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 (التقطيب التطويقيتطويقية لعنق الرحم العاجز وتأثيره على العواقب الصحية ) قطبةنموذج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 معلومات للمشارك ورقة

 عليه ينطويما البحث و إجراءحول سبب  فهمالإلى  ينتحتاج اتخاذك القرارقبل و. دراسة بحثية في للمشاركة ندعوكم نود أن

 .بعنايةقراءة المعلومات التالية ل لكافا الوقت قضاء يرجى. بالنسبة لك

 

 في ذلك. ينترغب إذا كنتهذه حول الدراسة  اآلخرين مع التحدث يرجى

 

 :طبيباسم ال

 

 :الطبيب رقم هاتف

 

 :البحث ممرضة اسم

 

  البحث: ممرضة رقم هاتف
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 التطويقي التقطيبالجزء األول: خلفية عن 

 

 التطويقي يبالتقطالدراسة حول  في للمشاركة دعوة

عنق  إبقاء من خالل المساعدة علىف .كحملالمتعلقة ب كجزء من الرعاية عنق الرحم بتقطيب قد أوصى كطبيب ألن لقد تم اختيارك

 التطويقي التقطيب المشاركة في قررت في حال أنف. الوالدة المبكرة ورةخط قلل منقد ت القطبفإن هذه أطول لمدة  مغلق الرحم

 .بدون تغيير تبقىسك وال فترة حملط العالج خطةفإن 

 

 ؟هذه الدراسة الغرض من ما

 يتكون ة، بينماواحدحيث أن إحدى الخيوط مصنوع من جديلة . عنق الرحملتقطيب  التي تستخدم عادة خيوطال نوعان من هناك

ومع  قبل الوالدة. تهاإزالفي  وأسهل تكون أقوى أحياناأنها  المنسوجة بأن الخيوط ويعتقد. معا   منسوجة خيوطجديالت من  اآلخر

 .مبكرةالوالدة ال أن تؤدي إلىبالتالي يمكن التي ، وااللتهاب تزيد من احتماليةقد  ذلك، فإنها

 

 بأنه قد يقطع خروناآليرى ، ومع ذلك .بااللتهاب للتسبب أقل احتماال هو الخيط ذو الجديلة الواحدةالبعض أن  يعتبر ،النقيض في

 إزالته.لصعب يكون من اعنق الرحم و

من الوالدة  طفلهم لمنع تقطيبايجرين الذين  للنساء هلتقديم الخيوط من هو أفضل نوع بما ال يوجد أي دليل في الوقت الحالي

 .خيوطال أي نوع من استخدام يمكنه طبيبكو. التطويقيبالتقطيب  السبب نقوم ولهذا. المبكرة جدا  

 

 أن أشارك؟علي  هل يجب

ين تريد كنت ال إذا لمشاركةا ال يتوجب عليكف. أم ال هذه الدراسة المشاركة في في ينإذا كنت ترغب روك لكمت تماما   األمر إن

التي  مستوى الرعاية فإن هذه الدراسة المشاركة في في ينترغب كنت ال إذاف. حول ذلك السبب إعطاءمطلوبا  منك ليس و، بذلك

 .عنق الرحمل تقطيبسنستمر بنصحك بإجراء و لن تتأثر ستتلقينها

 

 ؟في حال أنني قررت المشاركةلي  ماذا سيحدث

 .استمارة الموافقة منك التوقيع على سيطلب التطويقي التقطيب إجراء المشاركة في إذا وافقت على

 

نوع ين ما أنك لن تعرفو، نوعه ذا سيكونما اختيار طبيبكيس بمقدورك أو بمقدور لو عشوائيا   المستخدم الخيط نوع سيتم اختيار

جديالت خيوط  أو واحدة بجديلة كونهحول نوع الخيط  متساوية ، ولكنك ستمنحين فرصةالتقطيبفي  يستخدمسالذي  الخيط

تجارب عشوائية محكومة"، والتي "بـ هذه الطريقةبخصوص  إلى مجموعات الناس تقسيم حيث يتم الدراسات وتسمى نسوجة.م

 .العالجات المختلفة رنةلمقا فعاليةاألكثر و قياسيةالطريقة ال تعتبر

 

شعبة )في إنجلترا وويلز أو NHS Digitalوعند انتهاء الدراسة، نود أن نرسل رقم طفلك الصحي إلى دائرة الصحة الرقمية 

، هيئة عامة صحية( لنرى حالة طفلك لمدة شهر بعد والدته. ونريد أيضا أن نجمع سكتلنداإفي  ISDخدمات المعلومات ال 

التي  طفلك بالمستشفى ك و سجالتسجالتما موجود في ، أي تلك التي يحفظها طبيبك العام أو ك الطبيةمعلومات من سجالت

عن صحتك ومدة حملك تفاصيل عملية التقطيب التطويقي باإلضافة للمستشفى التي ولدت بها طفلك بما فيه  فيهاأجريت 
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كرا، سنريد أن نجمع معلومات حتى تاريخ الوالدة ومعلومات عن صحة طفلك أثناء وجوده بالمستشفى. وإذا ولدت طفلك مب

يوما. وسنطلب  ٢٨ عن الطفل حتى بلوغ عمره، نريد أن نجمع معلومات الکاملةالحمل  عند أکمال مدة كولد طفل . وإذاةالمتوقع

 الموافقة. إستمارةمنك أن توافقي على هذا عندما توقعين على 

 

 

 الرحمعنق  لتقطيبالجراحية  العملية معلومات عن

( )إن وجدت ما لمعرفة كمهبل من مسحة نود أخذالقطب وضع  قبلو .دائما   يتبعونهاالطريقة التي بتغريزك ب الطبيب قومسي

 هناك. التي نمت البكتيريا

 

 عنق الرحم قطب إزالة حول عملية

 الطريقة التيب /الخيطالقطبزيل يسوف  طبيبك .تبدأ الوالدة عندما أو من الحمل أسبوعا   ٣٨ حواليبعد عادة  الخيط تتم إزالة

 أي نمت عليه لمعرفة ما إذا األصلي، وذلكالخيط  للحفاظ على ك الخاصالحصول على إذن نودعند اإلمكان، و. دائما يفعلونها

سيتم التخلص من الخيط باألسلوب المعتاد. وسينصحك  لن تستطيع كل المستشفيات فحص الخيط، وإذا لم يستطيعوا هذا بكتيريا.

 هذا بموقعك.الفحص يبك إذا يتوفر طب

 

 القيام به بعد؟ المطلوب مني، ما هو التطويقي التقطيب حول في الدراسة إذا شاركت

 استبيانات أو اختبارات أي إتمام أو نفسكب إلى القيام بأي شيء ينلن تحتاج التطويقي التقطيبحول  في الدراسة شاركتإذا 

 .يةإضاف

 

 المتاعب؟و هي المخاطر ما

 إضافية. أي مخاطر هناك فليس التقطيب التطويقيفي  شاركتإذا فعنق الرحم، ل تقطيب أنك بحاجة إلىك بطبيب أوصى اكم

 

 ؟في الدراسة من المشاركة بالنسبة لي هل هناك أي فوائد

في  المشاركةمن خالل  فائدة إضافية أي تحصلين على قد الف عنق الرحمتطويقي لال التقطيبتحتاجين إلى  كتم نصحك بأن كما

ما نمت إذا  في عالجكالتي يتم إزالتها منك ستساعد األطباء  القطبعلی و مسحةال تنمو علىالتي  البكتيريا ما رؤية فإن الدراسة.

 الالتيه للنساء فضل لتقديمنوع الخيط األ طباء في تحديداأل ينستساعد من خالل المشاركةو". الضارة" البكتيريا من عليها أي

 .في المستقبل نق الرحملع التقطيب التطويقييتطلبن 

 

 مشكلة؟ ماذا سيحصل في حال أن حصلت أي

 الشكوى علرفبها  االتصالالجهات التي يمكنك  مفصلة عن وترد معلومات. على محمل الجدستؤخذ  قد تكون لديك أي شكاوى

 نالتقد  األول الجزء في المذكورة إذا كانت المعلومات (.مشكلة؟ ذا سيحصل في حال أن حصلت أي)ما الثاني الجزء في

  اتخاذ أي قرار. قبلالثاني  الجزء فيالمذكورة  ضافيةاإلمعلومات ال، يرجى قراءة المشاركة في ينوتفكر اهتمامك

 

 الدراسة: إجراء الثاني الجزء

 الدراسة؟ االستمرار في في لم أرغب دث في حال أننيماذا سيح



ISRCTN15373349; IRAS 164389  

REC: Cambridgeshire and Hertfordshire              C-STICH PIS Version 4.0 dated 23 March 2017 (Arabic) 

 في أي وقت. الدراسة االنسحاب من في ةحر فأنت ،في وقت الحق غيرت رأيك كالدراسة، ولكن هذه في المشاركة تإذا  قرر

حتى  ال يمكن إزالتها ،تم وضعها عنق الرحم قطبولكن طالما أن  رأيك. قمت بتغيير لماذا إعطاء سببوليس مطلوب منك 

بعد  شهر واحد فلك لمدةطتطور األمور مع  حول كيفية المعلومات جمع رغب فينزال نال سوف و. جاهزة لإلنجاب ينتكون

ظرف حال  في .مستشفى آخر في أنجبت الطفلما إذا والدراسة  منبت عن ما إذا انسح بغض النظر ،طوال فترة حملكو الوالدة

 عنك التي جمعناها لحفاظ على البياناتا نود ،أثناء الدراسة المستمرة إعطاء الموافقة القدرة على فقدتي أنكب غير محتمل

  .دراستنا في اإدراجهو

 هل سيتم االحتفاظ بمعلوماتي بسرية؟

بشكل آمن وتبقى  يحتفظ بهاالدراسة س خالل هذهتم جمعها يكل المعلومات التي إن ف. مثل السجالت الطبية الخاصة بك بالفعلنعم 

الدراسة حالتك لمنظمي عن رسل المعلومات األساسية عنك ويطبيبك سفإن إذا وافقت على المشاركة، وفي سرية تامة. 

في  هايتم نشروف ال سا للتعرف عليك فأية معلومات يمكن استخدامه جامعة برمنغهام.وحدة التجارب السريرية ب في ين المركزي

 .تقرير الدراسة

 واقد أعطعلى سبيل المثال، جميع المشاركين ، بيانات الدراسة السريرية لضمانعلى في بعض األحيان، تجري عمليات تفتيش و

وحدة في  عنق الرحمالتطويقي ل التقطيب مكتب دراسةإلى موافقتك  استمارةسيتم إرسال نسخة من  ولذاعلى المشاركة،  تهمموافق

الصحة الوطنية  دائرةببرمنجهام التابعة ل النساء واألطفال رعاية مؤسسةإدارة  إنجامعة برمنغهام . بالتجارب السريرية 

التقطيب تجربة هي المسؤولة عن حسن سير  الصحة الوطنية البريطانية دائرةل ات رعاية أخرى تابعةمؤسسو البريطانية

من أننا نمتثل الوصول إلى البيانات للتحقق  إمكانيةاألفراد المسؤولين من هذه المنظمات  منحيمكن ذلك ل، لعنق الرحم التطويقي

 .ك الشخصيةالوصول إلى بيانات يمكنهممن منظمي الدراسة  . ولكن، وبصرف النظر عن هذا، سوى عدد قليل جدا  للقوانين

 

 (GP) األسرة طبيب / عامالطبيب ال التعاون مع

بعض  لجمع قد نحتاجو. لعنق الرحم التقطيب التطويقي في دراسة كمشاركتالعام ب طبيبك سنقوم بإبالغ لشخصيةا بموافقتك

 .طفلك والدة مثل المعلومات عن ،طبيبك العام الهامة من التفاصيل

 

 ؟دراسة البحثيةنتائج الماذا سيحدث ل

 ومن المتوقع أن األمومة. اجتماعات ها خاللتحدث عنيتم السو مجلة طبيةمن خالل تقرير ب هذه الدراسة نتائجعن  بالغاإلسيتم 

على الموقع للنتائج ملخص سيتوفر و. النساء إشراكمن  الدراسة انتهاء من نحو عامين بعدللبحث  النتائج األولىتنشر 

لدعم  يةالجمعية الخيرساندس ) الخيرية الجمعيةمن و www.birmingham.ac.uk/C-STICH لوحدة التجارب  اإللكتروني

 www.uk-sands.org.uk (SANDS)(حديثي الوالدةالذين توفى لديهم و لجنين المولود ميتا ا األسر ذوي

 

 ؟البحث وتنظيم تمويلم القائمين على من ه

 NIHR)  التكنولوجيا الصحية تقييمالبحوث الصحية وبرنامج ل من قبل المعهد الوطني لعنق الرحم التقطيب التطويقي يتم تمويل

HTA .)التابعة لدائرة الصحة  البريطانية في المستشفيات الرعاية تحسين مستوى تهدف إلىو تمولها الحكومة ي منظمةهو

 .الوطنية

من بتنسيق و، الصحة الوطنية البريطانية دائرةببرمنجهام التابعة لواألطفال  النساءمؤسسة رعاية  تحت رعاية الدراسة جريتو

يدفع  الكم و الدراسة.النساء في  من المتعاونين في إشراك يأجر أل دفع ولم ي .معة برمنجهامجاوحدة التجارب السريرية ب قبل
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وقوع  للحيلولة دون حول أفضل السبل على مزيد من المعلومات في العثور مساعدتهم  ، ولكنمقابل مشاركتهم لمرضىأجرا  ل

 .هي في غاية التقدير ،سابقة ألوانها والدةل سبب

 

 الدراسة؟ النظر في عادةبإقام  الذيمن 

ضمان  التي يتمثل دورها في، وخالقيات البحوثأل هيرتفوردشاير كامبريدجشاير و لجنة من قبل الدراسة قد اعتمدت هذهل

 مشاركة كل مستشفىقبل  على هذه الدراسة من صادقةتمت الموكما  .في جميع األوقات تككرامو يتكورفاه ك، وحقوقسالمتك

 .هذه التجربةفي 

 

 مشكلة؟ ذا سيحصل في حال أن حصلت أيما

من خالل  بك ضررا  الصحة الوطنية. اذا لحق  يعالج من قبل دائرةيمكنك االحتفاظ بنفس الحقوق القانونية مثل أي مريض آخر 

شخص ما، من قبل  اإلهمالإذا تضررت بسبب ولتعويض. خاصة ل ال توجد ترتيباتفالمشاركة في هذا المشروع البحثي، 

عن أي جانب من جوانب  ية. إذا كنت غير راضتكلفتهالدفع  ينإجراءات قانونية ولكن قد تضطر التخاذ ديك أسبابلفسيكون 

في  مع الطبيب ذو الدور الرئيسيخالل هذه الدراسة، يجب عليك التحدث أوال  تكأو معالجة التي تم فيها الوصول إليك الطريق

إذا وورقة المعلومات هذه. من على الغالف األمامي هم ئ، والمذكورة أسمابلةقاالالبحث / المختصة بممرضة المع الدراسة أو 

الصحة  التابع لدائرةفي تقديم شكوى رسمية، يمكنك القيام بذلك من خالل إجراء الشكاوى  ينوترغب راضيةغير  ينكنت ال تزال

مكتب . لدى المستشفى( صحهمنالمرضى واالتصال ب خدمة) PALSال مكتب الوطنية. ويمكن الحصول على تفاصيل من 

PALS (نصحهمالمرضى واالتصال ب خدمة ) ،كيفية االتصال بشخص ما للحصول  ك حولنصحيالمشورة السرية وس يقدمهذا

موقع تفاصيل  يفي ]أدخل لدى المستشفى( نصحهمالمرضى واالتصال ب خدمة) PALSوتجدين مكتب على المشورة المستقلة. 

هنا[. المشاركة في هذه الدراسة لن  التصالتفاصيل ا و لدى المستشفى( نصحهملمرضى وااالتصال ب خدمة) PALSمكتب 

 ؤثر على أي تأمين صحي خاص.ت

 

 ؟أسئلة أخرى هل لديك أي

أسمائهم  وتتوفر .الخاصة بك العيادة ممرضةمن  أو من طبيبك االستفسارين في ال تترددف الدراسة أي أسئلة حول إذا كان لديك

 .هذه النشرة في الجزء األمامي من هواتفهمأرقام و

 

 .لعنق الرحم التقطيب التطويقي دراسة حول مشاركال معلوماتالورقة الخاصة ب هذه الوقت الكافي لقراءة منحكل لك شكرا  

 


