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 الغرض مو البحث وخلميته

 فد بعض األحيان، قي يبيأ عنت الرحم فد االنفتاح المبكر ويمكن أن يخرج كيس الماء 

المولوي حول الطفل عبر عنت الرحم  (الكيس األمنيوسد الذي يحتوي على السائل األمنيوسد)

 .(/يرلى االطالع على الشكل )

 

، يولي عيًيا محيوًيا من خيارات (أسبوًعا 29قبل ) ذا حيث هذا فد وقت مبكر لًيا من الحمل 

العالج. ال تعرف فرق الرعاية الصحية أيهما أفضل لألم والطفل. وتشمل هذه التيبير العاللد 

التوقعد مع المضايات الحيوية، والبرولسترون، وأيوية وقف تقلص الرحم أو تطويت عنت 

 .الرحم الطارئ

 

تطويت عنت الرحم الطارئ هو وضع غرزة حول عنت الرحم بعي استبيال كيس الماء. يمكن أن 

يؤيي هذا اإللراء  لى  طالة فترة الحمل بحيث يمكن للطفل أن يولي عنيما يصبح أكبر وأقوى. 

 وقي يمنح ذلك األطفال فرصة أفضل للبقاء على قيي الحياة وموالهة مضاعفات خياج أقل.

الرعاية الصحية ما  ذا كانت الغرز الطارئة فعالة؛ فهناك بعض األيلة على أنها ال يعرف فريت 

 تشريح األغشية المكشواة - 1الشكل 
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 ملخص موجز

نوي يعوتك للمشاركة فد يراستنا البحثية. يعوي األمر  ليك تماًما فد االنضمام  لى اليراسة. 

قبل أن تقررين، نوي أن تفهمين السبب وراء  لراء البحث وما الذي سيتضمنه بالنسبة لك. 

سيطلع أحي أعضاء فريت البحث ليينا على صحيفة المعلومات هذه معك، لمساعيتك على 

تحييي ما  ذا كنت ترغبين فد المشاركة فد اليراسة أم ال والري على أي أسئلة قي تكون 

راويتك. يرلى عيم التريي فد التحيث  لى زولك واآلخرين بخصوص اليراسة  ذا كنت 

 .ترغبين فد ذلك

تخبرك صحيفة معلومات المريض هذه بالغرض من اليراسة، وماذا سيحيث لك  ذا شاركت 

فيها ومعلومات مفصلة حول  لراء اليراسة. يرلى اغتنام هذه الفرصة لطرح أي أسئلة 

 .راويتك وطلب المزيي من المعلومات  ذا كان أي شدء غير واضح

 

شكًرا لك على اقتطاعك بعض الوقت لقراءة صحيفة المعلومات هذه. نحن نتفهم 

كون هذا الوقت وقتًا صعبًا للغاية بالنسبة لك وأنك ستشعرين بالخوف الشييي على 

نفسك وطفلك.  ن فهمنا لسبب حيوث ذلك لك لألسف محيوي للغاية، وبالتالد فنحن 

ال نعرف ما هو العالج األكثر أمانًا للخروج بأفضل نتيلة لك ولطفلك. سوف 

تشرح هذه النشرة ما يحيث بشأن العاللات المتاحة ويراسة بحثية يمكنك أخذ 

قرار بالمشاركة فيها محاولةً بذلك مساعيتنا فد معرفة أفضل طريقة لمساعية 

النساء فد هذه الحالة. سيتحيث معك فريت الرعاية الصحية الخاص بك أيًضا حول 

 .خيارات العالج المتاحة

نحو نعلم أو الوالديو ال هذه الحالة غالبًا ما يحتاجوو إلى دعم إضاال، ولذلك 

 .ال نهاية هذه النشرة، وضعنا بياناع االتضال بالمنظماع التل يمكنها م:اعدتك
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 ذا تم تخصيصك لتلقد غرزة طارئة فد عنت الرحم، فسيتحيث معك فريت الرعاية الصحية 

الخاص بك حول العملية بمزيي من التفصيل ويشرح لك المخاطر والمنافع ويطلب منك 

التوقيع على نموذج موافقة إللراء العملية. ستخضعين بعي ذلك  لى العملية فد المستشفى مع 

فريت الرعاية الصحية الذي يتابع حالتك حاليًا. يتم  لراء هذه العملية تحت تأثير التخيير 

 وأنت مستيقظة فد غرفة العمليات. تستغرق العملية حوالد  (مثل فوق اللافية)الموضعد 

 .يقيقة 25

  

 تشمل المخاطر التد سيتحيث عنها فريت الرعاية الصحية الخاص بك خطر اإلصابة 

ويشمل ذلك خطر اإلصابة بالعيوى بالنسبة لك وخطر اإلصابة بالعيوى حول  -بالعيوى 

طفلك وبطفلك عني واليته. يولي خطر عيم القيرة على  لراء العملية ألن عنت الرحم مفتوح 

 للغاية، أو ال يمكن استبيال كيس الماء ياخل الرحم. أثناء العملية، قي ينقطع كيس الماء 

حول الطفل وقي يتسبب ذلك فد  لهاض أو مشاكل فد نمو رئتد طفلك  (الكيس األمنيوسد)

 .بسبب نقص السائل األمنيوسد حول الطفل

  

بالنسبة للميع النساء واألطفال المشاركين فد اليراسة، بغض النظر عن العالج الذي يتلقونه، 

ستلمع اليراسة التفاصيل من السلالت الطبية لما يحيث لك ولطفلك، مع اإلبالغ عن هذه 

المعلومات يون الكشف عن هويتك. نوي عني االنتهاء من التلربة  رسال رقم هيئة خيمة 

 (هيئة خيمة الصحة الوطنية الرقمية)   NHS Digitalالصحة الوطنية الخاص بطفلك  لى 

 نللترا وويلز أو قسم خيمات المعلومات االسكتلنيي، وهو هيئة عامة ترعاها وزارة الصحة، 

لمعرفة حالة طفلك حتى عمر عامين. نوي كذلك أن نلمع معلومات من مالحظاتك الطبية، أي 

أنت وطفلك من تلك المولوية مع طبيبك العام، أو مالحظات المستشفى المولوية به 

المستشفى حيث تم تركيب غرزة عنت الرحم، باإلضافة  لى أي مستشفى حيث أنلبت طفلك، 

بما فد ذلك تفاصيل عن صحتك ومية حملك وتفاصيل عن صحة طفلك أثناء ولويه فد 

  .المستشفى. سيُطلب منك الموافقة على هذا عني التوقيع على نموذج الموافقة

 

ستتم مرالعة حالة لميع األطفال الباقين على قيي الحياة فد عمر عامين لتقييم حالة نموهم، 

قي يحتاج أحي أعضاء فريت التلربة  لى  .وسيُلرى ذلك عبر استبيان يُرسل  ليك إلكماله

 .االتصال بك لمزيي من المتابعة على التلربة فد حالة فقي أي بيانات
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قي تطيل فترة الحمل، وتمنع مضاعفات الوالية المبكرة، ولكن من الممكن أيًضا أن تسرع 

الوالية عن طريت التسبب فد العيوى أو التسبب فد حيوث ضرر فد عنت رحم األم مما 

 .يسبب مشاكل فد الحمل فد المستقبل

 

لذلك من المهم للغاية  لراء يراسة لتحييي ما  ذا كانت الغرز الطارئة خياًرا عالليًا مناسبًا 

منتفًخا فد  (الكيس األمنيوسد)للنساء وأطفالهن عنيما يكون عنت الرحم مفتوًحا وكيس الماء 

 .المهبل

 

 لماذا تم اختياري؟

لقي تم االتصال بك للنظر فد االشتراك فد اليراسة ألن عنت رحمك قي بيأ ينفتح وكيس الماء 

 .حول طفلك قي خرج من خالله

 

 ما الذي :تنطوي عليه المشاركة؟

أفضل طريقة لمعرفة العالج األفضل واألكثر أمانًا لك ولطفلك هد أن نطلب من النساء تحييي 

العالج  ليهن بشكل عشوائد. وهذا ما يتعين علينا القيام به للتأكي من معرفتنا لما هو األفضل 

للنساء واألطفال لمنع وقوع الضرر على الميى الطويل. سيزوينا فريت الرعاية الصحية 

الخاص بك بالمعلومات للتأكي من قيرتك على المشاركة ورغبتك فيها. سيتم بعي ذلك تحييي 

الكمبيوتر. وهذا يعند أن لييك المعاللة التد تتلقينها بشكل عشوائد بناًء على خوارزمية 

فد الحصول  %05للحصول على التيبير العاللد التوقعد وفرصة بنسبة  %05فرصة بنسبة 

 .على غرزة طارئة

  

  .إذا شاركع، ا:تتم مراقبتك أو :تخضعيو لغرزة طارئة ال عنق الرحم

  

 ذا تم تخصيصك للتيبر العاللد التوقعد، فسيناقش معك فريت الرعاية الصحية الخاص بك 

مثل المضايات الحيوية خطتك الفريية. يمكنك الحصول على عاللات أخرى محتملة 

والبرولسترون ومرخيات الرحم. وقي تعند هذه العاللات المحتملة،  لى لانب االنتظار 

لمعرفة ما سيحيث، أن حملك يتقيم  لى الوقت الذي يولي فيه طفلك وهو قاير على البقاء على 

 .قيي الحياة
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شاركت المشاركات المحتمالت فد مرالعة صحيفة معلومات المشاركات وفد وصف معايير 

اإليراج واالستبعاي لألشخاص المشاركين فد هذه اليراسة. وضعنا فد اعتبارنا عني تصميم 

هذه التلربة آراء المريضات حول معيل تواتر زيارات المشاركات واالختبارات التد 

 .سنلريها

  

 مو الذي راجع الدرا:ة؟

يتم فحص لميع األبحاث فد هيئة خيمة الصحة الوطنية من قبل ملموعة مستقلة من 

، لحماية اهتماماتك. تمت مرالعة هذه )REC(األشخاص، تسمى للنة أخالقيات البحوث 

اليراسة وحصلت على موافقة من قبل للنة أخالقيات البحوث فد  يست مييالنيز، ليستر 

 .ساوث

  

 هل :يُحااَظ على :رية مشاركتل ال هذه الدرا:ة؟

نعم.  ذا وافقت على المشاركة فد هذه التلربة، فسيتم التعامل مع بياناتك وأي معلومات تم 

 )GDPR)لمعها عنك لهذا البحث وتخزينها و تالفها وفقًا لالئحة العامة لحماية البيانات 

. وكما هو الحال مع سلالتك الطبية، سيتم االحتفاظ بلميع 25/9وقانون حماية البيانات لعام 

المعلومات التد تم لمعها فد اليراسة بشكل آمن وستظل سرية بالكامل.  ذا وافقت على 

المشاركة، سيرسل فريت الرعاية الصحية الخاص بك معلومات أساسية عنك وعن حالتك  لى 

 .اللهات المنظمة المركزية لليراسة فد وحية التلارب السريرية بلامعة برمنغهام

لن يتم نشر أي معلومات يمكن استخيامها لتحييي هويتك فد تقرير اليراسة. ومن حين آلخر، 

يتم  لراء التحقت من بيانات اليراسة السريرية للتأكي، على سبيل المثال، من أن لميع 

المشاركات قي وافقن على المشاركة، لذلك سيتم  رسال نسخة من نموذج موافقتك  لى مكتب 

فد وحية التلارب السريرية بلامعة برمنغهام. قي يطلع أفراي مناسبون  C-STICH2تلارب 

من فريت البحث الخاص بوحية التلارب السريرية للامعة برمنغهام أو من ممثلد اللهة 

الراعية أو الهيئات التنظيمية أو أمانة هيئة خيمة الصحة الوطنية على األقسام ذات الصلة من 

المالحظات الطبية الخاصة بك والبيانات الملمعة أثناء اليراسة. تتحمل أمانة مؤسسة خيمة 

الصحة الوطنية فد برمنغهام للنساء واألطفال، وأمانات مؤسسة خيمة الصحة الوطنية 

، لذلك قي يتم منح األفراي المسؤولين من هذه C-STICH2مسؤولية حسن سير تلربة 

  .المنظمات  مكانية الوصول  لى البيانات للتحقت من امتثالنا للوائح
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تم استخيام هذا االستبيان فد العييي من اليراسات وسيساعي فريت البحث على معرفة ما  ذا 

 .كان لميع األطفال يتطور نموهم بنفس الطريقة

  

 ما هل المزايا المحتملة للمشاركة؟

ال نعرف ما  ذا كنت ستستفييين بشكل شخصد من المشاركة فد هذه اليراسة، ولكن المعرفة 

المكتسبة بفضل مساعيتك ستفيي اليراسات والعاللات المستقبلية، مما قي يؤيي  لى تحسين 

 .عالج النساء المصابات بهذه الحالة فد المستقبل

  

 ما هل العيوب والمخاطر المحتملة للمشاركة؟

ال نعرف أي عالج هو األفضل ولذا فإن الخطر الرئيسد فد المشاركة فد اليراسة هو أنك 

تتلقين عالًلا لم يساعي فد منع اإللهاض أو الوالية المبكرة. لن نعرف هذا حتى نهاية 

 .اليراسة، عنيما نكون قي ألقينا نظرة على لميع النتائج

  

سيناقش معك فريت الرعاية الصحية الخاص بك المخاطر والفوائي المحتملة للعاللات المتاحة 

 .كلزء من رعايتك

 

 مو يقوم بتنظيم وتمويل البحث؟

من قبل برنامج تقييم التكنولوليا الصحية التابع للمعهي الوطند  C-STICH2 يتم تمويل

وتعي هذه منظمة تمولها الحكومة وتهيف  لى تحسين  .( NIHR HTA)للبحوث الصحية 

مستوى الرعاية فد هيئة الخيمات الصحية الوطنية. تتم رعاية اليراسة من قبل أمانة مؤسسة 

خيمة الصحة الوطنية فد برمنغهام للنساء واألطفال، وبتنسيت من وحية التلارب السريرية 

لم يتم يفع ألر ألي شخص معند مقابل اختيار النساء للمشاركة فد  .بلامعة برمنغهام

فد معرفة المزيي اليراسة. ال تتلقى المريضات ألًرا مقابل المشاركة أيًضا، ولكن مساعيتهن 

  .حول أفضل السبل لمنع سبب حاالت الوالية المبكرة موضع تقيير كبير

 

 كيف شاركع المريضاع والجمهور ال هذه الدرا:ة؟ 

ساعيت ملموعة مكونة من مريضات وأفراي من اللمهور على تطوير موضوع البحث هذا 

وأسئلة البحث التد يتعين طرحها. عضوات هذه الملموعة هن أيًضا متقيمات مشاركات 

 وستواصلن المشاركة فد اليراسة. 
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 إشراك الممارر العام  

 بعي الحصول على  ذنك، سنبلغ الممارس العام الخاص بك بمشاركتك فد تلربة 

C-STICH2.قي نحتاج  لى أن نحصل من ممارسك العام على مكان والية طفلك  ذا 

 .وليت فد مستشفى مختلف عن المستشفى الحالد المحتلزة به

  

 ماذا لو حدث خطب ما؟

 ذا كانت لييك أي مخاوف بشأن أي لانب من لوانب هذه اليراسة، ينبغد أن تطلب 

 التحيث  لى أحي أعضاء فريت البحث الذي سيبذل قصارى لهيه لإللابة على أسئلتك.

 ذا كنت ال تزالين غير راضية وترغبين فد تقييم شكوى رسميًا، يمكنك القيام بذلك من 

خالل  لراء الشكاوى بهيئة الخيمة الصحية الوطنية. يمكن الحصول على التفاصيل من 

مكتب خيمة المشورة واليعم للمرضى بالمستشفى أو خيمة المشورة واليعم للمرضى 

سرية وسوف ينصحونك بكيفية االتصال بشخص ما فد اسكتلنيا. فهم يقيمون مشورة 

للحصول على مشورة مستقلة. ستليين بيانات االتصال بالمكتب المحلد الخاص بك فد 

 .نهاية هذه النشرة

وبياًل من ذلك، يمكنك التواصل مع اللهة الراعية للبحث على 

bwc.research@nhs.net. 

  

 ماذا لو كنع ال أود المشاركة ال هذه الدرا:ة؟

إذا كنع ال ترغبيو ال المشاركة ال الدرا:ة، الو يؤ ر ذلك على الرعاية التل 

  .تتلقينها

و ذا قررت المشاركة فد هذه اليراسة، ولكنك قمت بتغيير رأيك الحقًا، فاألمر يرلع 

 ليك فد االنسحاب من اليراسة فد أي وقت. وال يتعين عليك  عطاء سبب لتغيير رأيك. 

وبملري وضع غرزة عنت الرحم فد مكانها، ال يمكن  زالتها حتى تكوند مستعية 

 .للوالية

سيكون بإمكانك االنسحاب من اليراسة فد غضون أسبوعين من بعي لمع البيانات 

بمعلوماتك التد النهائية يون  بياء أسباب. وحال انسحابك من اليراسة، فسنحتفظ 

 .لمعناها بالفعل
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 ماذا :يحدث ألي بياناع :أقدمها؟

هد  )BWCH(تعتبر أمانة مؤسسة خيمة الصحة الوطنية فد برمنغهام للنساء واألطفال 

اللهة الراعية لهذه اليراسة ومقرها فد المملكة المتحية. سنستخيم معلومات منك إللراء هذه 

اليراسة وسنعمل كلهة مراقبة البيانات بالنسبة  لى هذه اليراسة. وهذا يعند أننا مسؤولون 

 .عن العناية بمعلوماتك واستخيامها بشكل صحيح

فة لهويتك حتى يتم نشر النتائج الرئيسية لليراسة،  ستحتفظ لامعة برمنغهام بمعلومات معر ِّ

وبعي هذا الوقت، سيتم  تالف المعلومات التد يمكن التعرف عليها بأمان. سيتم تخزين 

 البيانات ملهولة الهوية بشكل آمن فد وحية التلارب السريرية بلامعة برمنغهام لمية 

عاًما على األقل بعي نهاية اليراسة. تكون حقوقك فد الوصول  لى معلوماتك أو تغييرها  20

أو نقلها محيوية، حيث نحتاج  لى  يارة معلوماتك بطرق محيية حتى يكون البحث موثوقًا 

ويقيقًا. وحال انسحابك من اليراسة، فسنحتفظ بمعلوماتك التد حصلنا عليها بالفعل. لحماية 

فة للهوية الشخصية. يمكنك معرفة  حقوقك، سنستخيم أينى حي ممكن من المعلومات المعر ِّ

البيانات فد الصفحة )المزيي حول كيفية استخيامنا لمعلوماتك عن طريت االتصال بنا 

 .(الخلفية

ستستخيم لامعة برمنغهام اسمك وبيانات االتصال بك لالتصال بك بشأن اليراسة البحثية، 

والتأكي من تسليل المعلومات ذات الصلة باليراسة لرعايتك، ولإلشراف على لوية اليراسة. 

يمكن لألفراي من لامعة برمنغهام والمؤسسات التنظيمية االطالع على سلالتك البحثية 

للتحقت من يقة اليراسة البحثية. ستقوم مؤسسات خيمة الصحة الوطنية التد قي تتواصل معك 

بشأن المشاركة فد اليراسة، بعي الحصول على  ذن منك، بمشاركة بيانات االتصال الخاصة 

بك مع لامعة برمنغهام. األشخاص الوحييون فد لامعة برمنغهام الذين يمكنهم الوصول  لى 

المعلومات التد تحيي هويتك هم األشخاص الذين يحتالون  لى االتصال بك، على سبيل 

المثال، ليعوتك للمشاركة فد اليراسة أو لمرالعة عملية لمع البيانات. لن يتمكن األشخاص 

الذين يحللون المعلومات من التعرف عليك ولن يتمكنوا من معرفة اسمك أو رقم خيمة 

 .أو بيانات االتصال (رقم مؤشر الصحة الملتمعية فد اسكتلنيا)الصحة الوطنية الخاص بك 
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 مضادر الدعم اإلضاال

Tommy’s 

www.tommys.org 

 

 

midwife@tommys.org.uk 

5955 5/4 9955 

 0 لى  1من االثنين  لى اللمعة، من 

 Miscarriage Associationجمعية

www.miscarriageassociation.org.uk 

 

 

info@miscarriageassociation.org.uk 

5/124 255911 

  مساءً  4صباًحا  لى  1من االثنين  لى اللمعة، من 

Sands 

 لمعية األلنة واألطفال حييثد الوالية المتوفين

www.sands.org.uk 

 

 

helpline@sands.org.uk 

5959/248882 

Bliss 

www.bliss.org.uk 

 

 

hello@bliss.org.uk  

5959 95/ 5822  

enquiry@thepinksnblues.co.uk 

@thepinksnblues 

The Pinks N Blues 

 ملموعة يعم معنية بحاالت اإللهاض 

 Incompetent مجموعة

Cervix UK  

ألي شخص وكل شخص فد المملكة المتحية  Facebookملموعة على موقع

وأيرلنيا يرغب فد الحصول على مشورة أو معلومات أو يعم بشأن أي لانب من 

 .لوانب قصور عنت الرحم
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 الدرا:ة الرضدية

  

 ذا قررت عيم المشاركة فد اليراسة العشوائية ولكنك ال تزالين ترغبين فد المساهمة فد 

هذا البحث، فستناقش القابلة أو فريت الرعاية الصحية الخاص بك المشاركة فد اليراسة 

الرصيية. تنطوي اليراسة الرصيية أن تقرري مع فريقك الطبد ما  ذا كنتت ستخضعين 

لتطويت عنت رحم طارئ أم ال. وسيتم لمع نفس المعلومات كما هو موضح فد اليراسة 

العشوائية بما فد ذلك معلومات حول ما يحيث لك ولطفلك، باإلضافة  لى المعلومات التد 

تم لمعها من مالحظاتك الطبية. و ذا كان ذلك مناسبًا كما هو الحال فد اليراسة العشوائية، 

فسيتم كذلك  رسال استبيان  ليك عنيما يبلغ طفلك عامين، حتى نتمكن من متابعة نمو 

طفلك. ستساعي المعلومات التد تقيمينها فريت البحث على معرفة ما  ذا كان تطويت عنت 

الرحم الطارئ يمنع النساء من الوالية المبكرة. وسيساعينا هذا البحث وبياناتك فد  يلاي 

 .نهج أكثر قوة فد عالج النساء المصابات بهذه الحالة. فمعلوماتك مهمة ومفيية لًيا لنا

  

 ماذا :يحدث لنتائج الدرا:ة البح ية؟

سيتم نشر نتائج هذه اليراسة فد مللة طبية والتحيث عنها فد التماعات األمومة. ومن 

انتهاء اليراسة من اختيار النساء المتوقع أن تُنشر النتائج األولى بعي حوالد عامين من 

 .للمشاركة. سيكون ملخص النتائج متاًحا على الموقع اإللكتروند للتلربة

 هل لديك أي أ:ئلة أخرى؟

شكًرا لك على اقتطاعك بعض الوقت لقراءة هذه المعلومات.  ذا كانت لييك أي أسئلة، فال تترييي فد 

االتصال بنا باستخيام بيانات االتصال المولوية فد اللزء الخلفد من هذه النشرة. لمزيي من المعلومات، 

 يمكنك أيًضا زيارة موقعنا اإللكتروند على

www.birmingham.ac.uk/C-STICH2 

  

كذلك مصيًرا مفيًيا، حيث )www.ukctg.nihr.ac.uk(تعي بوابة التلارب السريرية فد المملكة المتحية

 .توفر معلومات حول عملية وأسباب المشاركة فد البحث الطبد، والتد قي تهمك معرفتها
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 معلوماع االتضال

  ذا كنت ترغبين فد التحيث  لى شخص ما بشأن اليراسة، 

 :يرلى االتصال بفريت التلارب على

c-stich2@trials.bham.ac.uk 

0121 414 3902 
  

www.birmingham.ac.uk/c-stich2 

  

 يمكن أيًضا العثور على اليعم من خالل هيئة خيمة تقييم المشورة للمرضى 

 بهيئة الخيمات الصحية الوطنية أو ما يعايلها )PALS(والتواصل معهم

 ))خيمة المشورة واليعم للمرضى فد اسكتلنيا

  

  رفاق ملصقات المعلومات

 وفريت البحث هنا PALSالخاصة بالفريت المحلد لخيمة
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