
تعرّفوا على املزيد من احلقائق 
واخليارات التي حتتاجون إىل فهمها

ُبقع الدم
اخلاصة بطفلكم

ما املخاطر املحتملة جراء استخدام بقع دم طفلكم في 
البحوث؟

إن الخطر هو أنه قد يتّم التعّرف على هوية بقع دم طفلكم، إال 
 بسبب الخطوات الكثيرة 

ً
أن احتمال حدوث ذلك لقليل جدا

املتّبعة لحماية الخصوصية . 

بعة لحماية الخصوصية؟
ّ
ما الخطوات املت

 Michigan Neonatal هناك مستويات عديدة من األمن في
Biobank حيث يتم تخزين بقع الدم باستخدام رموز مشّفرة 
 من استخدام اسم طفلكم أو 

ً
فقط مع عدد رقمي معّين بدال

معلومات معّرفة عن الهوية الشخصية. ويتم إزالة التفاصيل 
التي من شأنها قد تعّرف عن هوية الطفل أو األسرة. تطّبق 

MDHHS أعلى مستوى من الحماية للخصوصية املتاحة تحت 
قانون الوالية املعني بالصحة العامة.  إن أعلى مستوى من 

الحماية الفيدرالية هي “شهادة السرية” التي تّم استحصالها 
 United( من وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية

 .)States Department of Health and Human Services
التفاصيل أدناه:

شهادة السريّة
US Department of Health and Human Services 

http://grants.nih.gov/grants/policy/coc/ 

يستطيع برنامج االستئمان األحيائي  (BioTrust(  أن يستخدم هذه الشهادة   •
 اإلفصاح عن معلومات قد تحدد هويتكم الشخصية في أي 

ً
ليرفض قانونيا

إجراءات مدنية أو جنائية أو إدارية أو تشريعية أو أي إجراءات قانونية أخرى 
على املستوى الفيدرالي أو الوالية أو املحلي، على سبيل املثال إذا كان هناك أمر 
استدعاء إلى املحكمة. يمكن أن يستخدم برنامج BioTrust الشهادة ملقاومة أي 

مطالب الستحصال معلومات من شأنها أن تحدد هويتكم الشخصية، باستثناء 
ما هو موّضح أدناه.

ال يمكن استخدام الشهادة ملقاومة طلب الستحصال معلومات من موظفي   •
وكالة أمريكية بالحكومة الفيدرالية أو حكومة الوالية التي ترعى املشروع 

وسيتستخدمون املعلومات ألغراض تدقيق البرنامج أو تقييمه للمشاريع التي 
ها الوكالة أو ملعلومات ال بّد من اإلفصاح عنها ألجل استيفاء متطلبات إدارة 

ّ
تمول

.)FDA( األغذية والعقاقير
 عن معلومات حول 

ً
ال تمنعك أو تمنع أحد أفراد أسرتك من اإلفصاح طوعا  •

نفسك أو مشاركتك في هذا البحث. إذا استحصل املؤّمن أو مقدم رعاية طبية 
أو شخص آخر على موافقتك الخطية الستالم معلومات البحث، فلن يستخدم 

برنامج BioTrust الشهادة لحجب تلك املعلومات عنهم.

هل ستنتفعون أو سينتفع طفلكم من أبحاث بقع الدم؟
قد ال تكون أبحاث بقع الدم مفيدة لكم أو لطفلكم أو ألفراد 

 لقاء استخدام بقع دم 
ً
أسرتكم بشكل مباشر. ولن تقبضوا ماال

طفلكم. ولن تحصل أسرتكم على مال عند ظهور أي منتجات 
)كأدوية جديدة( جراء هذه األبحاث في أي وقت في املستقبل. 

يهدف هذا النوع من األبحاث عادة إلى إفادة املجتمعات 
من خالل إيجاد طرق لتحسين صحة العديد من الناس في 

املستقبل. كما يجوز أن تنتفعون أو ينتفع أحد أفراد أسرتكم 
من البحوث التي تبحث عن طرق جديدة لتشخيص مرض ما أو 

الوقاية منه أو عالجه . 

ما هي خياراتكم ألبحاث بقع الدم؟
أن تقولوا “نعم” أو “ال” ألبحاث بقع الدم. سُيطلب منكم 
عون اسمكم على 

ّ
أن تضعوا عالمة في املربع املناسب وتوق

نموذج مرفق ببطاقة اختبارات التحّري الخاصة بحديثي 
الوالدة الخاص بمولودكم الجديد. إذا قلتم “نعم”، فيجوز 

ستخدم بقع الدم املتبقّية من اختبارات التحّري الخاصة 
ُ
أن ت

بحديثي الوالدة، ما عدا بقع الدم املحفوظة الستخدامكم 
الخاص عند الحاجة لها. وإذا قلتم “ال”، سيتم تخزين بقع 

 أنه يجوز ملختبر 
ّ
الدم ولن يتم استخدامها ألغراض األبحاث، إال

اختبارات التحّري الخاصة بحديثي الوالدة أن يستخدمها 
ألغراض ضمان الجودة ومراقبتها ألجل تحسين عمليات 
اختبارات التحّري الخاصة بحديثي الوالدة. يجب عليكم 

االتصال بـ  MDHHS  إن كنتم ال تريدون أن يتم تخزين بقع 
الدم املتبقية ألي سبب كان بعد االنتهاء من اختبارات التحّري 

الخاصة بحديثي الوالدة . 

هل يمكنكم أن تغّيروا قراركم؟
نعم. يمكنكم االتصال بـ MDHHS في أي وقت إذا قررتم أن 

تغّيروا قراركم بشأن أبحاث بقع الدم. وبعد 
بلوغ ولدكم سن الـ 18، يجب عليه أو عليها 

تقديم هذا الطلب.

ماذا يتطلب منكم عمله؟
اطرحوا  ما لديكم من األسئلة. 

على املزيد بشأن خيارات املوافقة وإعطاء اإلذن  على  لعوا 
ّ
اط

.BioTrust املوقع املوقع اإللكتروني لـ

بـ MDHHS إذا ال يزال لديكم أسئلة حول بقع الدم. اتصلوا  

عالمة على خياركم بشأن استخدام بقع الدم لألبحاث  ضعوا  
على نموذج املوافقة الخاص بـ BioTrust مع توقيع 

اسمكم عليه.

على أخذ النسخة الزهراء من نموذج املوافقة الخاص بـ  أحرصوا  
BioTrust معكم إلى منزلكم.

هل توّدون معرفة املزيد؟

يمكنكم االتصال بنا عبر إحدى الطرق التالية:

الهاتف:
)
ً
9939-673-866- 1 )االتصال مجانا

البريد اإللكتروني:
biotrust@michigan.gov

أو زيارة موقعنا اإللكتروني:

www.michigan.gov/biotrust

لالستفسار عن حقوقكم املتعلقة باألبحاث، ُيرجى االتصال بـ 
MDHHS IRB على رقم الهاتف

  517-241-1928 

  MDHHS is an equal opportunity employer, services and program provider
)تتقّيد MDHHS بتكافؤ الفرص في التوظيف وتقديم خدماتها وبرامجها(
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ماذا بعد إجراء اختبارات 
التحرّي اخلاصة حبديثي الوالدة

لن تستثني ادارة الخدمات الصحية واالنسانية لوالية ميشيغان أي فرد أو مجموعة من املشاركة في 
برامجها، رفض املخصصات  ، أو بالتمييز ضدهم بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو السن أو األصل 

القومي أو اللون أو الطول أو الوزن أو الحالة االجتماعية أو تحديد الجنس أو التعبير أو التوجه 
الجن�سي أو االعتبارات الحزبية أو اإلعاقة أو املعلومات الوراثية التي ال عالقة لها بأهلية الشخص.



أعزائي الوالدين :
بعد وقت قصير من والدة طفلكم، 

ستؤخذ بضع قطرات دم من عقب 
ستخدم “بقع الدم” 

ُ
قدم طفلكم. ت

هذه إلجراء اختبارات التحّري 
الخاصة بحديثي الوالدة. وهذا 

برنامج يفرضه قانون الوالية حيث 
يتحّرى وجود االضطرابات النادرة إال أنها خطيرة عند جميع 
األطفال الرّضع لضمان عالجها املبكر. ملعرفة املزيد، ُيرجى 

االطالع على نشرة اختبار التحري الخاص بحديثي الوالدة في 
ميشيغان )Michigan Newborn Screening( أو زيارة املوقع 

.www.michigan.gov/newbornscreening اإللكتروني

ماذا يحصل لبقع الدم بعد اختبارات التحّري الخاصة 
بحديثي الوالدة؟

في كثير من األحيان، تبقى بقع دم بكاملها أو أجزاًء منها دون 
استعمال. وبمجرد االنتهاء من اختبارات التحّري الخاصة 

خزن بقع الدم غير املستعملة مدة تصل إلى 
ُ
بحديثي الوالدة، ت

ستخدم بقع الدم التي تّم تخزينها من 
ُ
100 عام. ويجوز أن ت

قبل مختبر الوالية ألداء اختبارات ضبط الجودة وتحسين 
اختبارات التحّري الخاصة بحديثي الوالدة. 

تقوم إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية لوالية ميشيغان 
( Michigan Department of Health and Human Services التي 

عرف باسمها املختصرMDHHS( باالحتفاظ ببقعة دم واحدة 
ُ
ت

ألجل استخدامكم الشخ�صي في حال احتياجكم لها. يستخدم 
اآلباء واألمهات بقعة الدم هذه للمساعدة على تشخيص مرض في 

طفلهم أو إليجاد أسباب وفاة الطفل املفاجئة . 

سيتم تخزين بقع الدم املتبقّية من عّينة طفلكم في موقع 
آمن، هو Michigan Neonatal Biobank )عنوانه اإللكتروني: 

ستخدم بقع الدم هذه 
ُ
(/https://mnb.wayne.edu( . قد ت

املخزونة ألغراض الدراسات البحثية التي تحظى بموافقة من 
MDHHS، بعد الحصول على موافقتكم. إن الخطية  خيار 

السماح لهذه األبحاث عائد لكم .

ما برنامج ميشيغان لالستئمان األحيائي من أجل 
الصحة )Michigan BioTrust for Health(؟

يتّولى برنامج االستئمان األحيائي  
 ،  MDHHS أحد برامج ،)BioTrust) 

اإلشراف على استخدام األبحاث لبقع 
الدم املخزونة. إن أحد أهداف هذا 

البرنامج هو السماح لكافة املجموعات 
املوجودة في ميشيغان ليكون لها 

دور في األبحاث. ويضم املجلس االستشاري املعني بالقيم 
 )BioTrust Community(  املجتمعية لالستئمان االحيائي
Values Advisory Board أعضاء من مختلف املنظمات 
وعامة الجمهور . ويساعد املجلس على تقديم النصيحة لـ  

  MDHHSبشأن القواعد املعنّية باستخدام األبحاث لبقع 
 إلعالم الجمهور. ويقوم هذا املجلس 

ً
الدم وتقترح طرقا

بمراجعة كل دراسة بحثية بشأن جدارتها العلمية. 

ما نوع األبحاث التي يتم القيام بها؟
 لدراسات لفهم األمراض 

ّ
ال يمكن استخدام بقع الدم إال

بشكل أفضل أو لتحسين الصحة العامة. ال نستطيع أن نتنبأ 
ستخدم العديد من أنواع األساليب 

ُ
بكل دراسة سيتم عملها. ت

املختبرية لدراسة العوامل األحيائية كالحمض النووي أو 
العوامل البيئية كاملعادن والسموم. تناولت الدراسات السابقة 

التالي:

البحث عن أسباب السرطان والعيوب الخلقية   u
والسمنة .

املساعدة على تطوير اختبارات تحّري جديدة معنّية   u
بحديثي الوالدة.

اختبار مستويات الزئبق ملعرفة ما إذا كانت األمهات   u
الحوامل تتناول كميات آمنة من األسماك.

كم عدد بقع الدم املخزونة والتي يمكن استخدامها 
ألغراض األبحاث؟

 في كل عام 
ً
يولد في ميشيغان أكثر من 100,000 طفال

ويخضعون الختبار التحّري الخاص بحديثي الوالدة. 

لقد تم تخزين بقع الدم ألكثر من أربع ماليين شخص إلى يومنا 
هذا في Biobank. إذا ُولدتم أو ُولَد طفلكم بعد يوليو 1986، 

فيجوز أن تكون بقع دمكم من بين تلك بقع الدم املخزونة . وفي 
حال تّم تجميع بقع الدم قبل مايو 2010، فيمكن استخدامها 
ألغراض األبحاث ما لم تقوموا أنتم أو ولدكم )بعد سن الـ 18( 

باالتصال بـ MDHHS  . يمكنكم أن تطلبوا تحطيم بقع الدم 
 أن تطلبوا أن تبقى بقع الدم 

ً
الخاصة بكم. كما يمكنكم أيضا

الخاصة بكم مخّزنة، وأال يتم استخدامها في األبحاث. ُيرجى 
االتصال بـ  MDHHS  للحصول على مزيد من التفاصيل ) رقم 

هاتف االتصال املجاني  866-673-9939- 1(. 

أما بقع الدم املخّزنة التي تم تحصيلها بعد 30 إبريل 2010، 
 بعد أن يقوم أحد 

ّ
فلن يتم استخدامها ألغراض األبحاث إال

الوالدين أو املمثل القانوني بإرجاع نموذج إعطاء اإلذن مع 
التوقيع عليه للسماح بذلك .

هل ستحصلون أو يحصل ولدكم على نتائج األبحاث 
املعمولة على بقع الدم؟

عطى نتائج األبحاث لألشخاص املشمولين بالدراسة. 
ُ
كال. ال ت

ال تعطي MDHHS الباحثين بيانات من شأنها أن تعّرف عن 
هويتكم أو هوية ولدكم. وهذا يعني أنه ال يمكنكم الحصول 

على نتائج األبحاث. يتم نشر قائمة بجميع الدراسات البحثية 
املستخدمة لبقع الدم في ميشيغان على املوقع اإللكتروني  

www.michigan.gov/biotrust. يتم نشر نتائج األبحاث هنا 
عند االنتهاء من الدراسات .

يرجي زيارة املوقع اإللكتروني التالي للحصول على معلومات حول املبادئ 
التوجيهية املعنية باألبحاث العلمية وقائمة بالدراسات 

www.michigan.gov/biotrust

بعة الستخدام بقع الدم في األبحاث؟
ّ
ما الخطوات املت

توافق  MDHHS  بأن الدراسة :  .1

.BioTrust  قد استوفت املبادئ التوجيهية لـبرنامج  •
وأن املجلس االستشاري العلمي أو املجالس   •

االستشارية العلمية قد تحققت بأن الدراسة تستند 
على علوم جيدة .

وأن مجلس )أو مجالس( املراجعة املؤسساتية قد   •
تحقق أن حقوق املشتركين في الدراسة محمّية .

تنتقي  MDHHS  بقع الدم :   .  2

يتم انتقاء بقع الدم بشكل عشوائي، أو  •
يتم انتقاء بقع الدم ألن باحث يريد أن يجري   •

دراسة على مجموعة معّينة )كأشخاص يعانون من 
السرطان(.

يحصل الباحث على بقع الدم :  .3

ال يتم إعالم الباحثين عن هوية بقع الدم املزّودة   •
لهم .

عطى بيانات كتشخيص املرض أو عام الوالدة .
ُ
قد ت  •

عطى املعلومات املعّرفة عن هوية الشخص، ما 
ُ
ال ت  •

لم ُيسئل ذلك الشخص عن ذلك ويعطي موافقته  
الخطية.

يقوم الباحث بالدراسة :   .  4

يتم دراسة بقع الدم .  •
يتم تسجيل النتائج .  •

يتم تحطيم أية بقع دم متبقّية تم تزويدها إلى   •
الباحث.

يتم التبليغ عن نتائج الدراسة.  •


