
من شكل  بأي  مباشرة  استفادة  تستفيد   لن 
تؤدي قد  ذلك،  ومع  البحث.  في   مشاركتك 
 مشاركتك إلى المساعدة في يوم من ايام
 في الوقاية من أمراض القلب أو قد تؤدي إلى
 الوصول إلى عالجات أكثر فعالية. عالوة على

عند باالرتياح  الناس  بعض  يشعر   ذلك، 
العلمية المعرفة  في  المساهمة 

 

 هذا البحث ممول من الصندوق القطري لرعاية
 البحث العلمي

مجهولة ستكون  البحث  في  مشاركتك   إن 
جميع بسرية  االحتفاظ  سيتم  كما   الهوية 

ت ما لمعلو  ا

للبحث سنة المقدر  الوقت   يبلغ إجمالي 
واحدة

 لديك الحق في معرفة نتائج هذا البحث
ينتهي عندما 

نظير مالـي  تعويـض  أي  على  تحصـل   لن 
مشاركتك

 بحث
 مستودع قطر
 الحيوي �مراض

القلب وا�وعية الدموية
الرجفان ا�ذيني

مستودع قطر الحيوي �مراض القلب وا�وعية الدموية
الرجفان اذيني 

 نوجه لك الدعوة للمشاركة في بروتوكول
بعنوان

إذا وافقت على المشاركة، سوف نطلب منك القيام  بما يلي
 سيتم تحديد موعد معك وستكون مدة الزيارة حوالي ثالث

ساعات في مبنى قطر بيوبنك
 سوف تتعامل مع موظفين مدربين متخصصين في قطر

بيوبنك

 إذا كان لديك أية استفسارات
من مزيد  على  الحصول  في  رغبت  إذا  أو  مخاوف   أو 
للباحث التحدث  يمكنك  البحث،  حول   المعلومات 

 ا�ساسي

 د. نضال أسعد
المدير الطبي لمستشفى القلب

 مؤسسة حمد الطبية

أو

 االتصال على 

                          4439 5578
إ

او التواصل مع فريقنا في قطر بيوبنك

رقم الهاتف : 1177 4454
البريد ا�لكتروني

كنت أو  بالبحث،  كمشارك  حقوقك  حول  أسئلة  لديك  حال   في 
التواصل يرجى  بيوبنك  التحدث مع شخص خارج قطر   ترغب في 
على الطبية   حمد  لمؤسسة  التابع  الطبية  البحوث  مركز  مع 

research@hamad.qa
او مجلس مراجعة اخالقيات البحث المؤسسي لقطر بيوبنك

رقم الهاتف 8351 4454
البريد ا�لكتروني

:

5555 1608 /

qbbresearch@qf.org.qa

concerns@qatarbiobank.org.qa

.

.



 بحث
 مستودع قطر
 الحيوي �مراض

القلب وا�وعية الدموية
الرجفان ا�ذيني

اسم الباحث اساسي

 د. نضال أسعد
المدير الطبي لمستشفى القلب

مؤسسة حمد الطبية

 يجري قسم أمراض القلب في مستشفى القلب،
قطر مع  بالتعاون  الطبية  حمد  لمؤسسة   التابع 
قطر مستودع  تأسيس  بغرض  البحث  هذا   بيوبنك 
 الحيوي مراض القلب واوعية الدموية - الرجفان
والبالزما الدم  خاليا  من  يتكون  والذي   اذيني 
 والحمض النووي باالضافة لفحوصات اكلينيكيه و
من يعانون  الذين  القطريين  للمرضى   مختبريه 
الرجفان اذيني باÀضافة إلى الضوابط المتطابقة

    
العـاملين من  البحث  في  فقط  المعينين   اطباء 

الخور ومستشفى  القلب  مستشفى   في 
بيوبنك قطر  و  الطبية  حمد  بمؤسسة 

نكً  Äنظر البحث  هذا  في  للمشاركة  مدعو   أنت 
 مصاب بالرجفان االذيني او الن قريبك مسجل في

 البحث
 إذا وافقت على المشاركة، سنطلب منك التوقيع

المشاركة على  الموافقة  نموذج  على 
أمر البحث  هذا  في  مشاركتك  أن  بالذكر   جدير 

Çتمام طوعي 

العرق  , الجنس   , العمر 

طريقة المشاركة

ملء منك  تتطلب  البحث  في  المشاركة   إن 
 استبيان وتقديم عينة دم قدرها ٧٠ مل لمرة

واحدة
 يمكنك االنسحاب من المشاركة في البحث

 دون أن يعرضك ذلك ي تحامل من جانبنا
 وال يتضمن البحث أي مخاطر

لن المشاركة  عدم  أو  بالمشاركة  قرارك   إن 
 يؤثر على مستوى الرعاية الطبية المقدم لك

أو قربائك البحث يشمل هذا 


