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 عاًما( 13-0إعالن الموافقة على مواصلة استخدام البيانات الصحية والعينات الخاصة بطفلك )

 
 

_________________________________________________________ _________________________ 

 تاريخ الميالد واسم عائلة المريضاالسم األول، 
 
 
 

 فيما يلي أوافق على،

ي المستشفى ألغراض إتاحة البيانات الشخصية والعينات الخاصة بطفلي، والتي تم جمعها أو سحبها أثناء فترة عالجه في العيادات الخارجية أو أثناء إقامته ف
 البحث.

 

 ال    ☐ نعم    ☐

 
 
 

 وأنا على دراية بأن
 (.26/08/2021، بتاريخ 2التعليمات الواردة فيما يتعلق بمواصلة استخدام البيانات والعينات الخاصة بطفلي موصوفة في ورقة المعلومات )اإلصدار رقم  -

 وأنني قرأت هذه المعلومات وفهمتها.
 البيانات الشخصية الخاصة بطفلي محمية. -
 بيانات وعينات طفلي في المشاريع المحلية والدولية داخل المؤسسات العامة والخاصة.يمكن استخدام  -
 يمكن استخدام العينات إلجراء التحليالت الجينية ألغراض البحث. -
 يمكن التواصل معي إذا تم التوصل لمعلومات ذات صلة بطفلي. -
 قراري تطوعي وال يؤثر على عالج طفلي. -
 قراري غير محدود زمنيًا. -
 كنني إلغاء موافقتي في أي وقت دون إبداء أية أسباب.ويم -

 
 

 

_________________________ ________________________________________________________ 

 توقيع الممثل القانوني )يكون عادة اآلباء أو أولياء األمر( المكان، التاريخ

 )اسم وبيانات المريض(
 
 

  

  
 
 
 

ستحصل على نسخة من هذه الصفحة مع التوقيع. إذا كانت لديك أية أسئلة، فيرجى االتصال بالطبيب الُمعالج لطفلك أو جهة االتصال إذا أردت، 
 التالية:

 

 
 

 الداخلي Inselملصق مجموعة 
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 معلومات بشأن مواصلة استخدام البيانات الصحية والعينات الخاصة بطفلك ألغراض البحث

 

 ولي األمر الفاضل، ولية األمر الفاضلة،
 

اء األمراض وعالجها حقق تطورات هائلة خالل العقود القليلة الماضية. وهذه التطورات هي نتيجة سنوات عديدة من البحث الذي شارك فيه األطب اكتشاف
 والعلماء والمرضى من مختلف األجيال بفعالية.

نتائج التحاليل من المختبرات، أو معلومات عن العالج أو  ويعتمد البحث إلى حد كبير على بيانات تاريخ المريض. ويمكن أن تشمل هذه البيانات، مثالً،
طلوبة ألغراض االستعداد الوراثي لإلصابة بأمراض معينة. تعتبر المواد البيولوجية التي تم سحبها كعينة أثناء اإلقامة في المستشفى، والتي لم تعد م

 ة، مثالً، عينات من الدم أو البول أو األنسجة.التشخيص، ذات قيمة كبيرة للبحث. ويمكن أن تكون هذه العينات المتبقي

 لك حيث أن هذه المعلومات توضح كيف يمكن لطفلك، كمريض، أن يساهم في التقدم الطبي ويوضح كيفية حماية بيانات المريض وحقوقه. شكًرا جزيالً 
 اهتمامك ودعمك. على

 

 كيف يمكن لطفلك المساهمة في البحث؟

"نعم"، فسيتيح طفلك استخدام بياناته الصحية والعينات المتبقية ألغراض البحث. تنطبق  إذا وقّعت أنت وطفلك على استمارة الموافقة بوضع عالمة على خانة 
 لعينات.الموافقة على جميع البيانات التي تم جمعها بالفعل في المستشفى أو التي سيتم جمعها في المستقبل. وينطبق ذلك أيًضا على ا

وقت باستخدام  موافقتك وموافقة طفلك تطوعية. وهي صالحة ألجل غير مسمى ما لم يتم إلغاؤها )إلغاء الموافقة(. يمكنك أنت وطفلك إلغاء موافقتكم في أي
ال يؤثر قرارك وقرار طفلك على تلقي عنوان االتصال أدناه دون إبداء األسباب. بعد اإللغاء، لن تكون بيانات طفلك وعيناته متاحة لمشاريع البحث الجديدة. 

 طفلك للعالج الطبي.

 

 كيف يتم حماية البيانات الصحية والعينات الخاصة بطفلك؟

من السجل الطبي إال من ستتم معالجة بيانات طفلك وحمايتها في المستشفى وفقًا للوائح القانونية. ال يُمكن الوصول إلى البيانات والعينات غير المشفرة لطفلك 
مختلفة ل موظفي المستشفى المصرح لهم، مثل األطباء. يتم حفظ عينات طفلك في البنوك الحيوية. البنك الحيوي عبارة عن مجموعة منظمة من عينات خال

 تخضع للوائح أمنية معينة )لوائح البنك الحيوي(.

مصطلح "مشفر" يعني أن يتم استبدال جميع البيانات الشخصية مثل  .إذا تم استخدام بيانات وعينات طفلك في مشاريع بحثية، فسيتم تشفيرها أو طمس هويتها
ع البحث. اسم طفلك أو تاريخ ميالده بكود. مفتاح الشفرة، الذي يوضح الرمز الذي ينتمي إليه أي شخص، يُحفظ بأمان بمعرفة شخص غير مشارك في مشرو

ون التعرف على طفلك. إذا كانت البيانات والعينات مجهولة الهوية، فال يوجد مفتاح شفرة األشخاص الذين ال يمكنهم التوصل إلى مفتاح الشفرة هذا ال يستطيع
 يمكن من خالله نسب البيانات إلى طفلك.
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 من يمكنه استخدام البيانات الصحية وعينات طفلك؟

يمكن استخدامها في المشاريع البحثية التي تُجرى بالتعاون مع يتم إتاحة بيانات وعينات طفلك للباحثين المعتمدين في مستشفانا إلجراء المشاريع البحثية أو 
التحليالت مؤسسات عامة أو خاصة أخرى )المستشفيات أو الجامعات أو شركات األدوية األخرى(. يمكن تنفيذ المشاريع في سويسرا أو خارجها، وقد تشمل 

نفس متطلبات حماية البيانات الُمطبقة في سويسرا على األقل. تخضع المشاريع البحثية الجينية. بالنسبة للمشاريع البحثية التي تجرى خارج البالد، تنطبق 
 عموًما للمراجعة من قبل لجنة األخالقيات المختصة.

 

 هل سيتم إخطارك أنت وطفلك بنتائج البحث؟

الة الصحية للفرد المعني. ومع ذلك، إذا تم التوصل إلى عادة ال توضح المشاريع البحثية التي تحتوي على بيانات وعينات أي معلومات ذات صلة مباشرة بالح
 نتيجة مهمة لطفلك، وأصبح هناك إجراء طبي متاح، يمكن للمستشفى االتصال بك.

 

 هل ستتمتع أنت وطفلك بمزايا أو تتعرضون ألضرار مالية؟

 فلك. لذلك، ال توجد أي ميزة مالية لك أو لطفلك أو للمستشفى.ال تنشأ تكاليف إضافية بالنسبة لك. وال يسمح لك القانون بالتربح من بيانات وعينات ط

 

 ا على اإلنترنت.إذا كانت لديك أنت أو طفلك أي أسئلة أو كنت ترغب في الحصول على معلومات إضافية، فيرجى استخدام عنوان التواصل أدناه أو زيارة موقعن
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INFORMATION FÜR KINDER 11 BIS 13 JAHRE  

Weiterverwendung von Daten und Proben für die Forschung  
 
Lieber Patient, liebe Patientin 
 
Bei uns im Spital wirst du untersucht und bei Krankheit oder Unfall werden wir dich behandeln. Du 
hast bestimmt schon davon gehört, dass wir die Versorgung und Behandlung von kranken Kindern 
und Jugendlichen immer besser durchführen möchten.  

Wir möchten auch in Zukunft Kinderkrankheiten besser verstehen und behandeln können, um 
anderen Kindern zu helfen. Um Antworten auf diese offenen Fragen zu finden, findet bei uns im Spital 
Forschung statt. Damit wir das machen können, dokumentieren wir den Verlauf und die Art der 
Erkrankungen von Patientinnen und Patienten, wie z.B. von Dir, sehr genau und heben diese 
Informationen sicher und gut bewahrt auf. Wir fragen Dich deshalb, ob wir diese Informationen 
verwenden dürfen, um die Behandlung weiter verbessern zu können. Wir bitten Dich daher, dass Du 
uns die Zustimmung (Einwilligung) hierzu gibst.  

Wenn wir Deine Informationen verwenden, geschieht das immer ohne Namen und ohne Möglichkeit, 
dies auf Deine Person zurückführen zu können. Das nennt man auch verschlüsselt oder anonymisiert. 
 
Wir bitten Dich, dass wir Informationen und Proben von Dir für die Forschung weiterverwenden dürfen. 
Diese Proben werden für Deine Behandlung nicht mehr benötigt (z.B. Blut, Urin, Zellen- oder 
Gewebeproben). Das heisst, sie werden in einem Tiefkühler aufbewahrt (Biobank) statt weggeworfen.  
Wir können Dir jetzt nicht sagen, um welche Studien es sich handeln wird, aber wir versichern Dir, 
dass  

 alle Studien/Untersuchungen dem Datenschutz nach Schweizer Standard entsprechen, 

 Deine Informationen und Proben vor der Weitergabe verschlüsselt oder anonymisiert werden 

 Deine Proben nur dann an andere Biobanken weitergegeben werden, wenn auch sie den 
Schweizer Standards entsprechen.  

Um die Proben verwenden zu können, müssen alle Forschenden für ihre Projekte immer eine 
Bewilligung bei der zuständigen Ethikkommission einholen.  
 

Wir werden Dich nicht aktiv über die Ergebnisse der meisten Studien informieren. Wenn sich jedoch 
herausstellen sollte, dass einzelne Ergebnisse die Behandlung bei Dir deutlich verbessern würde, 
dann können wir mit Dir oder Deinen Eltern Kontakt aufnehmen. Du kannst jederzeit Deine 
Zustimmung zur Verwendung Deiner Proben und Daten ändern und die weitere Verwendung 
ablehnen. Wenn Du also nicht mehr einverstanden bist, sag es bitte Deinen Eltern oder Deinen Ärzten 
und Ärztinnen bei uns im Spital.  

Hast Du noch Fragen?  
Deine Ärztin oder Dein Arzt beantwortet Dir gerne Deine Fragen. Weitere Informationen findest Du 
auch auf unserer Website: www.kinderklinik.insel.ch/generalconsent 
 

 
 
 
Wir danken Dir herzlich, dass Du die Forschung unterstützt! 
 
 
 
Version basierend auf der Vorlage des Ostschweizer Kinderspitals St. Gallen 
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