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 ريضملتوضيحية ل معلومات

تأمين الصحي والمواد ال معلوماتو :في حال اللزوم[ لمريضل الشخصية معلوماتال استخدام
  .بحاث الطبيةاألألغراض  ]بهالحيوية الخاصة 

وتلقي  تشخيصالجراء إل[ اسم منشأة العالج/  مشفانا]في  حاليا   موجودنت أ وعزيزي المريضة المريضي تعزيز

مثل  سوائل من الجسم( وأنسجة ) ةمواد حيوي وربما: في حال اللزوم] عنكمعلومات  سيتم جمع أثناء عالجك .زمالال العالج
كل هذه المعلومات والمواد يمكن وضعها في خدمة  ] .منكعلى خزعات نسيجية  ا  و الحصول جراحيأ ،الدم الحصول على
 .األبحاث الطبية

من نحصل عليها المعرفة التي  نإ. عالجهاومراض للوقاية منها لألوتهدف الكشف المبكر  ،ن األبحاث الطبية ضروريةإ
أن لذلك نود . هذا الهدف تحقيق في ا  جدشكل كبيرتساعدنا بوالمواد الحيوية الخاصة بك  يةالمرض كمعلومات تحليل خالل
. ألهداف األبحاث الطبيةستفادة منها لال[ والمواد الحيوية :في حال اللزوم] معلوماتالهذه  منحنا موافقتك الستخدام منك نطلب

لمواد ا تخزينبينما يتم و :في حال اللزوم] ،[المعلومات اسم بنك ] يديرها معلوماتقاعدة في  معلوماتكسوف يتم جمع 
بنك ال/المستودع  عن المسؤول اسم ] من جانب مراقبتهوإدارته تتم  ،ص لذلكصمخ عمستود في بعد الحصول عليهاالحيوية 
 [.الحيوي

تشاء دون أن يترتب  توق أي في وافقةمال هذه لغاءإذلك كما يمكنك  في الحرية كامل ولك أمراختياري موافقتك عالنإ نإ
  .لك سلبي اثر أيعلى ذلك 

جميع  على كافية جابةإ تتلقى لم نكأأو ،أدناه مذكور هو كما ،المواد تخزين مدة أولم تناسبك طريقة معالجة المعلومات ذا إ
 .موافقتك حتمن ال نأ يفضل ،استفساراتك

 العلمية لألبحاث يةالمرض كمعلوماتجمع ومعالجة واستخدام   .1

 ؟فيما يتعلق بموافقتك األهداف التي نسعى لتحقيقهاما هي  1.1

الكشف المبكر لألمراض  لىإ في خدمة األبحاث االطبية التي تهدفية المرض معلوماتكلى تكريس إنحن نسعى بشكل أساسي 
كما  ،كان شخض بأي الضرر لحاقإلتطوير األسلحة البيولوجية أو  المرضية معلوماتك ستخدمت ولن .للوقاية منها وعالجها

 .أو التأثيرعلى عالجك المحدد ألمراضك تشخيص جراءأنه ليس الهدف من هذا البحث إ

التنبؤ عن  اآلن ال يمكننا أننابما . لكل الناس فائدة عامة ذو ،نطاق واسع ىعل رضيةالم معلوماتك من ستفادةإلهوا هدفنا
أمراض  ،في مجال األورام الخبيثةعلى سبيل المثال ميع مجاالت األمراض )جهذا يشمل ، مستقبال  الطبية بحاث تطور األ

المواد  في عن تغيرات ةالناتجاألمراض حاليا  و  ةاألمراض غير المعروفو بعض  (مراض الدماغأ ،جهاز الدورة الدموية
 يجبك للذ .ة غيرمطروحة حاليا  بحثي ةسئلأعلى  ةجاباإلجل أمن الطبية ن نستعمل معلوماتك أ. و لهذا من الممكن اثيةرالو
 دللموا اللزوم حال في[ ةالحاليسنة من تاريخ موافقتك  30 لمدة ] ةو المواد الحيوي :في حال اللزوم[ كمعلومات حفظ

 يمكن في حاالت معينة أن نسعى لتخزين و .لت سارية ولم تلغى من طرفكافي حال أن موافقتك الز ،]تخزينهاو : الحيوية
على موافقة دائرة حماية المعلومات  عندها يجب علينا الحصول ،لفترة أطول ]الحيوية والمواد :في حال اللزوم[المعلومات 

 .لة عن ذلكوواللجنة األخالقية المستقلة المسؤ

 

 

  

Kommentiert [AFD1]: falls zutreffend: 
Krankenkassendaten und Biomaterialien (Gewebe und 
Körperflüssigkeiten) 

Kommentiert [AFD2]: Name der behandelnden 
Einrichtung 

Kommentiert [AFD3]: unserem/unserer Name der 
behandelnden Einrichtung 

Kommentiert [AFD4]: falls zutreffend: und eventuell auch 
Biomaterialien (Gewebe & Körperflüssigkeiten) gewonnen, 
z.B. im Rahmen von Blutentnahmen, Biopsien oder 
operativen Eingriffen 

Kommentiert [AFD5]: falls zutreffend: und Biomaterialien 

Kommentiert [AFD6]: falls zutreffend: und Biomaterialien 

Kommentiert [AFD7]: Träger der Datenbank 

Kommentiert [AFD8]: Falls zutreffend: Die 
qualitätskontrollierte Langzeit-Lagerung der von Ihnen zur 
Verfügung gestellten Biomaterialien erfolgt in Biobanken 
bzw. Archiven [der/des Träger der Biobank(en) bzw. Archive] 

Kommentiert [AFD9]: falls zutreffend: und Biomaterialien 

Kommentiert [AFD10]: falls zutreffend: und 
Biomaterialien 

Kommentiert [AS11]: Auf Deutsch ist das nötig, aber auf 
Arabisch kann es gelöscht werden 

Kommentiert [AFD12]: falls zutreffend: und 
Biomaterialien 
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 المريض معلومات

عن معلومات المريض:   ةأمثل.تستخدم عند فحصك و عالجكالتي الشخصية جميع معلوماتك  هيمعلومات المريض 
 أو  ضغط الدم مثلالطبية أو نتائج و معلومات من الفحوصات  المرضي التاريخ ،التقارير الطبيةمعلومات من 

 ة)مثل األمراض الوراثيالوراثية  للمواد الفحوصاتبما يشمل ، المخبريةلذلك نتائج الفحوصات  باإلضافه ،األشعةصور
  .(األورامبما فيها  المكتسبةالجينية التغيرات أو الخلقية

 

 ؟علميا  المرضية  كمعلوماتكيف يتم استخدام  1.2

يجب على هذه  .وذلك بناء على طلبها األبحاثجامعات ومعاهد وشركات تصرف تحت معلوماتك المرضية يمكن وضع 
استخدامها فقط لخدمة األبحاث الطبية المذكورة مسبقا في الطلب المقدم ويمنع استخدامها الشركات المستلمة لهذه المعلومات 

سيتم استخدامها حصرا لخدمة األبحاث العلمية  ] حيويةالمواد الو :مفي حال اللزو [المرضية   أن معلوماتك .ألهداف أخرى
 وال يسمح ببيعها بينما 

دارتها وتخزينها لهذه المعلومات أو االمواد إل مناسبا   تعويضا   ىأن تتقاض ]المخزنة للمعلومات اسم المؤسسة[ لـ يسمح 
  .الحيوية

والمواد  :اللزومفي حال ] يةلمرضامعلوماتك  فيمشروع بحث  أيقبول لمستقلة خالقية لجنة أ من قبل قا  يتم التحقق مسب
    .للطلب المقدم المناسب ميجراء التقيإبعد  الإ موافقتها هذه اللجنة تبدي الو .[الحيوية

 ةمادال في حال فحص]. شخصكالتعرف على فيه  يمكنال شكلب ، أي بعد إخفاء الهوية ا  حصريتم  العلميةنتائج النشرن إ
اد الوراثية بالكامل والموالجينية معلوماتك  حفظ وقد يجوز .هذا ينطبق بشكل خاص على المعلومات الجينية :الوراثية

 .] اعليه عالاالط خرينلآل كنميالعلمية المحمية والتي ال المعلوماتفي قواعد ( الجينوم)

 إخفاء الهوية

تقنية فقط باستخدام   يكون ذلك ن حدثإو ،التعرف عليكال يمكن  الشخصية بحيث معلوماتكمع إخفاء الهوية يتم تغيير 
 .عالية غير طبيعية

 

قواعد في معلوماتك مع الحيوية[  كالمأخوذة من تحليل مواد المعلوماتو: في حال اللزوم] يةالمرض معلوماتكدمج يشترط ل
على ذلك  ا  يضأ ن تكون قد وافقتأ شركاء البحث اآلخرين )مثل المستشفيات األخرى أو المعاهد أو السجالت(معلومات 

 . المشاركةلدى كل المؤسسات 

 وكيف يتم حمايتها؟ يةالمرض معلوماتك على االطالعبيسمح له  من 1.3

االسم، وتاريخ الميالد، والعنوان، وما إلى ) مثل شخصكويتك وتدل مباشرة على ه التي تحدد معلوماتاليتم استبدال جميع 
 :في حال اللزوم] التابعة لها لوماتالمعمع  وزالرم ههذ ربط بعد ذلك اممكن يعد لن(. الترميز)الرموز بمجموعة من ( ذلك

التي تحدد هويتك بشكل مباشر بواسطة  ماتالمعلوو لممنوحةهذه الرموزا تتم إدارة العالقة بين. مع شخصك [والمواد الحيوية
هيئة عن طريق  دارة ورعاية الرموزإيتم ، من مؤسسات باحثة متعددة المعلوماتاستعمال  في حاللكن هيئة داخلية مستقلة، 

 لألبحاث الطبيةالمرضية المقدمة  كمعلوماتوال يمكن نسب  ]عنوان هذه الهيئة على موقع االنترنت[ ةوأمين ةمستقل ةخارجي
في ] يةالمرضمعلوماتك في حال منح  .غيرطبيعي عالي و تقني جهد وعن طريق استخدامأدون تدخل الهيئة الخارجية   لك

استبدال  قبل ذلكأن يتم  يجب ،التي تتعالج فيهاالمؤسسة خارج  إلى الباحثين خارج المشفى أو[ والمواد الحيوية :حال اللزوم
  .برمز جديد الخاص بكالرمز

 

 

 

 

Kommentiert [AFD13]: Die/Das Name der behandelnden 
Einrichtung] 

Kommentiert [AFD14]: falls zutreffend: und 
Biomaterialien 

Kommentiert [AFD15]: Falls genetische Untersuchungen 
vorgesehen sind: Das gilt insbesondere auch für genetische 
Informationen. Möglich ist allerdings eine Aufnahme Ihrer 
genetischen Daten bis hin zur gesamten Erbsubstanz 
(Genom) in besonders geschützte wissenschaftliche 
Datenbanken, die für die Allgemeinheit nicht zugänglich sind. 

Kommentiert [AFD16]: falls zutreffend: und Daten aus 
der Analyse Ihrer Biomaterialien 

Kommentiert [AFD17]: falls zutreffend: und 
Biomaterialien 

Kommentiert [AFD18]: Treuhandstelle:  
auf Website verweisen, die diese Stelle(n) aufführt 
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 الترميز

 يكون هذه المعلومات، من خالل. مثل اسمك وتاريخ ميالدكتسجيل معلومات  يتم أيضا   مرضيةال كمعلومات عند جمع
 عليك التعرف يمكن ال بحيث من الرموزستبدل هذه المعلومات بمجموعة ن لذلك .التعرف على شخصك من السهل
 معلومات   ىلع الحصول لزوم حال في إالليك فال يكون إ. أما الرجوع وال يمكن ربط هذه الرموز بشخصك ،بسهولة

  (.أدناه 4 الفقرة.انظر) ثانية بك لااالتصضافية منك أو لضرورة إ

أخر، إال في الحاالت التي تسمح بها أنت أو ثالث  طرف أو ينخرآ التي تحدد هويتك إلى باحثين لوماتعالملن يتم نقل 
 .القانون، وال سيما لشركات التأمين أو أصحاب العمل نظمهاالتي 

 

تتضمن موافقتك أيضا   إمكانية نقل معلوماتك المرضية ]في حال اللزوم: والمواد الحيوية[  لألهداف المذكورة للمستفيدين 
مستوى ال نأ المفوضية األوروبية أكدت اذارى في دول االتحاد األوروبي أوالمنطقة االقتصادية األوروبية أوإلى دول أخ

من  المستوى فيها هذا يتوفر ال خرىألى بلدان إنقل المعلومات  ا  اطالق يمكن ال. متوفر لديها المعلوماتحماية ل المطلوب
.المعلوماتحماية   

 الدراسات التي تشاء يمكنك أن ترى في أي وقت initiative.de/datennutzung-www.medizininformatikالعنوان تحت هذا 
كما يمكنك  .الخاصة بالمرضى اآلخرين[ الحيويةوالمواد  :اللزومفي حال ]المعلومات المرضية أو  معلوماتك فيها ستخدمت
من أسبوع بجميع الدراسات الجديدة قبل إخبارك ث يتم يبحاإللكتروني للبريد تحت هذا العنوان تسجيل نفسك في قائمة  ا  يضأ

 .بدء الدراسة

 ؟ يةلمرضا معلوماتكما هي المخاطر المرتبطة باستخدام  1.4

في سياق [ الحيوية كمن تحليل مواد معلوماتكو :اللزومفي حال ] معلوماتك المرضيةل مع كل عملية جمع وتخزين ونقل
 خاصةوذلك  .خرىألاجتماعي الو على شبكات التواصل اأعلى االنترنت  ا  خطرالتتبع لك شخصي يكمن ،المشاريع البحثية
في للتحري عن شجرة العائلة  مثال   ،رى عنكخأصحية  و معلوماتأالمادة الوراثية ن ع معلومات الشخصي في حال نشرك
 .هذه الشبكات

على  واضحتدل بشكل ألي شخص  الوراثية المعلومات الجينيةن أل، المادة الوراثية  تحليل عند  هذا الخطربشكل عام يزداد 
وذلك من خالل  خصائص أقربائك لتعرف علىا ال يستبعدفي بعض الحاالت، . ، بما في ذلك أنتهذا الشخص ومرتبطة به

 .الجينية معلوماتال تحليل

التدابير الوقائية التقنية  كلإتخاذ  الرغم منبو عليها باالطالع مله مسموحغير  أشخاص في أيدي معلوماتكإذا وقعت 
في فال يمكن  إلى شخصك، ستداللاالتم مع ذلك  وعلى اسمك  ئهاعدم احتواو المعلوماتلحماية هذه  الضروريةوالتنظيمية 
من الدرجة  كأقاربألحد  أيضا   ربماأو  لكبسلبيته  التمييز تسبباالستخدام السيء للمعلومات و التي استبعاد  هذه الحالة

 .ولىاأل

 ؟لك الشخصيةما هي الفوائد  1.5

والمواد  :في حال اللزوم]الحصول على أية منفعة صحية شخصية مباشرة نتيجة الستخدام معلوماتك المرضية  ال يمكنك
فائدة لى إوفي حال الوصول  .لذلك لن يكون لموافقتك أي تأثير على عالجك الطبي الحاليفي األبحاث العلمية  [الحيوية

 .ها، فلن تشارك فيجديدة جديد أو طريقة تشخيصتطوير عقارك، الطبيتجارية من البحث 

يرى  لدرجة أن لحالتك الصحية بالغةذات أهمية الطبي ، من الممكن أن تكون نتيجة التقييم وفي حاالت خاصةومع ذلك 
يكن ربما لم  لديك رض خطيرمبشتباه اإلوذلك في حال . بشكل عاجل االتصال بكوالطبيب أو الباحث أنه من الضروري 

 ظهوره.عالجه أو منع  اآلنفي السابق ويمكن  فا  معرو

 

  

Kommentiert [AFD19]: falls zutreffend: und 
Biomaterialien 

Kommentiert [AFD20]: falls zutreffend: und 
Biomaterialien 

Kommentiert [AFD21]: falls zutreffend: und Daten aus 
der Analyse Ihrer Biomaterialien 

Kommentiert [AFD22]: falls zutreffend: und 
Biomaterialien 

http://www.medizininformatik-initiative.de/datennutzung
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. والتي نود إبالغك بها( نتائج إضافية)خرى ذات صلة بصحتك أليل انتائج تحبحاث الطبية األ قد تظهر ،باإلضافة إلى ذلك
ألنه قد يكون من  توخي الحذر عليك يتعين السياق هذا في .االتصال بك مكانناإبأن تقرر ما إذا كان  في هذه الحالة يمكنك

يمكن أن يعود عليك بنتائج ما  ،مين على الحياةأمين صحي أو تألت عقدك واجبك عند تلقي هذه المعلومات أن تخبر عنها قبل
 ض بأمراصابة ادك لإلدعن نتائج األبحاث الطبية قد تظهر معلومات عن تركيب مورثاتك تدل على استألك ذوسبب  .سلبية

 .وراثية معينة

 :مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع على الموقع التالي على يمكنك الحصول 

.daten-heilen.de/genetische-forschen-www.vernetzen  

 

بالسماح لنا بإعادة تغيير قرارك  دائما يمكنك .عائلتك وبالنسبة للتخطيط العائلي دن معلوماتك الوراثية قد تكون مهمة ألفراإ
 .بذلك إخطارناعن طريق  تشاء وقتفي أي االتصال بك 

 

 

 

 هي الفوائد التي تعود على مجتمعنا؟ما 1.6

أساليب  ريطوعلى ذلك يتم ت ا  وبناء .وتشخيصهااألمراض  لنشوءتهدف مشاريع البحث العلمي الطبي إلى تحسين فهمنا 
صفحتنا ] تحتمزيد من المعلومات حول أنشطتنا العلى الحصول يمكنك . لألمراض للوقاية والرعاية والعالج محسنةجديدة 
 [.على األنترنت الرئسية

 :في حال اللزوم]

 مين الصحي واالستخدام العلمي لهاالتأ معلومات على الحصول. 2

 التأمين الصحيلدى  المعلومات

هذه لكن  .وعالجه الحاليبمرضك  المتعلقةالمعلومات  ذخأ، يتم فقط [منشأة المعالجةو أ/المشفىاسم ]في  أثناء عالجك
 العلميجابة عن الكثير من أسئلة البحث لإل و العامة فكرة كاملة عن حالتك الصحية عطاءإل عادة ال تكفي المعلومات

نود الطبية األبحاث أهداف  تحقيقومن أجل  من أجل الحصول على صورة أكثر شموال  عن حالتك الصحية،وك للذو
شركة تأمينك ن إ .األطباء األخصائين ومثل عيادة طبيب العائلة أ ارجيةخالعيادات المن  يةضرالممعلوماتك كل استخدام 
 المتوفرة لديها. تمدنا بهذه المعلومات تستطيع أن الصحي

 

مستشفيات في إقامتك عن وأطباء أخصائيين و  العائلةطبيب عن زياراتك ل مثال   ،نرجو منك السماح لنا بطلب معلوماتك لذلك
يمكنك ) ةفي إعالن الموافق 2الفقرة  ( تحت .الستخدام هذه المعلومات لألبحاث العلميةوذلك ، ووصفات أدويتك خرىأ

ونحب أن ننوه أن شركة تأمينك الصحي لن تحصل على  .الصحي كمن شركة تأمين المذكورة وماتمعللالطلب  اتفويضن
تأمنيك  تلمعلوماسلبية الستخدامنا  نك لن تعاني من أية عواقبأ ذلك يعنيوبالتالي  النتائج العلمية التي تظهرها أبحاثنا الطبية

  .الصحي

  [نموذج التأميننهاية 

 

 

 

  

Kommentiert [AFD23]: [Homepage] 

Kommentiert [AFD24]: Falls zutreffend: 

Kommentiert [AFD25]: in der/im Name der behandelnden 
Einrichtung 

Kommentiert [AFD26]: Ende Modul Kassendaten 

http://www.vernetzen-forschen-heilen.de/genetische-daten
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 :في حال اللزوم]

 

 

 (األنسجة وسوائل الجسم)وتخزين واستخدام علمي للمواد الحيوية  جمع .3

   ما هي المواد الحيوية؟ 3.1

 المواد الحيوية

 والتي  بصدد تشخيص مرضك ومعالجتك أو سوائل الجسم التي تم أخذها منك /ونسيجية  عيناتالمواد الحيوية تشمل 
على سبيل المثال،  يتضمنمن الممكن أن  هذا.(المواد المتبقية) المطلوبة من الفحوصاتنتهاء إلابعد  لها فاضت وال لزوم

 أو أثناء جراحية أثناء عملية مثال  ، منك التي تم أخذهاالنسيجية العينات السائل الدماغي أو  ,اللعاب ،البراز ،البول ،الدم
 /االحتفاظ بها في أرشيف يمكنللبحث الطبي، وبالتالي  ذات فائدة كبيرةيمكن أن تكون هذه المواد المتبقية . خزعةاخذ 

على سبيل (ية التبرع بعينات إضاف أيضا  يمكنك  و :في حال اللزوم. ]البنوك الحيوية أو العيادات أو المؤسساتمخزن 
مخطط قثطرة أو إجراء  لدمل روتيني سحبفي حالة وذلك  األبحاث الطبيةألغراض ( المثال كمية إضافية محدودة من الدم

 .([أدناه 3.2 الفقرة الىانظر) لها مسبقا  

 ؟ وحمايتها من سوء االستخدام علميا  الحيوية  ككيف يتم استخدام مواد 3.2

األهداف والمخاطر  بما في ذلك ،و المعلومات التي تم الحصول عليها من خاللها الحيوية الخاصة بكتعامل مع المواد لا نإ

 . التي تم شرحها في األعلىو يةالمرض معلوماتك بشأن نفس الشروط المطبقةيخضع ل ،بها المرتبطة

ادك ومأن تحتوي  يمكن. مريضلل يةحالتوض معلوماتالمن  )1.6 - 1.1الفقرات  ( في على التفاصيل طالعاال كيمكن
الفقرة (في  التعامل معها كما هو مذكور عنديجب االنتباه  لذلك ،)الجينية(ألصبغتك الوراثية  على المعلومات الكاملةالحيوية 
  .ألنه يمكن عن طريقها التعرف على شخصك بالذات .بذلكدراك المخاطر المتعلقة إو ) 1.4

صاحب ]يتم االحتفاظ بها في بنك حيوي أو أرشيف  السببلهذا . متعددة لخدمة أبحاث طبيةالحيوية  كموادستخدم تيمكن أن 
 .إلى شركاء البحث اآلخرين  تقديمهايمكن ذن خاص إبو [أو األرشيف( البنوك)البنك الحيوي 

الوراثية األمراض رثات على ويشمل ذلك فحص المو، الفحوصات الوراثيةالحيوية  كمواد فيأن تشمل مشاريع البحث  يمكن
  ).الجينوم)صبغتك الوراثية بكاملها أالخلقية أو المكتسبة أو األورام كما يمكن أن يشمل الفحص 

أو المواد الحيوية التي الدم من ضافية إعلى كمية الحصول  ،من الممكن أن يكون من المفيد للبحث العلمي :في حال اللزوم]
ولحمايتك  .اصة منكموافقة خ اإلضافية خذ هذه العيناتويشترط أل .كمرضك ودعم عالجلتشخيص بشكل روتيني  تؤخذ منك

 يسمح كحد  أخذ العينات أثناء :أو [زمنية متفق عليها فترة ] في غضون :ماإذلك يتم و] .محددة بدقة ضافيةاإل فإن هذه الكمية
 .تقريبا   مايعادل(خرى األسوائل المن الدم أو  [محليا  محددة ال قصىاألقيمة ال]أقصى وحسب تقدير الطبيب المعالج سحب 

يعادل  ماتقريبا  ([  للقيمة المحددة محليا   استخدام الحد األقصى] السائل الدماغي ، من)ممتلئة شايملعقة   [ قيمة محددة محليا]
لزوم لكمية أكثر يستدعي واذا كان هناك . ألغراض البحث الطبي ضافيةإككمية  )ممتلئة شاي ملعقة  [قيمة محددة محليا  ].

 [ .ضافية من جانبكإ ح خاص وموافقة منفصلةذلك توضي

 

 ؟الحيوية  كمواد سيحصل على حقوق ملكيةمن 3.3 

أو ( البنوك)صاحب البنك الحيوي ] لىإبعد موافقتك على جمع وتخزين واستخدام موادك الحيوية تنتقل ملكية هذه المواد 
لكن يمكن لمالك هذه المواد طلب تعويض مناسب عند سماحه  المواد.وكن على ثقة بأنه لن يباع أي من هذه  [.األرشيف
  .استعمال موادك المحفوظة لديه خرينآلباحثين 

في كل وقت تشاء منع  كقل ملكية موادك يمكنورغم ن .امحفوظ رغم نقل الملكية باستخدام معلوماتك الشخصية يبقى حقك
 .موادك الحيويةإتالف  وطلب )6انظر الفقرة (المعلومات هذه  استخدام

 [نموذج المواد الحيويهنهاية 

Kommentiert [AFD27]: Falls zutreffend: 

Kommentiert [AFD28]: Falls zutreffend: Darüber hinaus 
können Sie bei einer Routine-Blutentnahme bzw. ohnehin 
geplanten Punktion auch zusätzliche Proben (z.B. eine 
begrenzte zusätzliche Blutmenge) für medizinische 
Forschungszwecke spenden (siehe unten Punkt 3.2). 

Kommentiert [AFD29]: der/des Träger der Biobank(en) 
bzw. Archive 

Kommentiert [AFD30]: der/des Träger der Biobank(en) 
bzw. Archive 

Kommentiert [HN31]: [Falls zutreffend: Für die Forschung 
kann es sehr hilfreich sein, bei einer sowieso stattfindenden 
Rou-tine-Blutentnahme oder -Punktion etwas mehr 
Biomaterial zu entnehmen, als für die Unterstützung Ihrer 
Behandlung nötig ist. Diese zusätzliche Entnahme wird nur 
vorgenommen, wenn Sie dem ge-sondert in der 
Einwilligungserklärung zustimmen. Zudem ist diese 
zusätzliche Entnahme zu Ihrem Schutz begrenzt. [Entweder: 
Innerhalb von [lokal abgestimmtes Intervall einsetzen] oder: 
Pro Materi-algewinnung] dürfen nach Maßgabe Ihres 
behandelnden Arztes insgesamt höchstens [lokal abge-
stimmtes Maximum einsetzen] Blut oder Punktionsflüssigkeit 
(ca. [lokal abgestimmter Wert] Teelöffel voll), bei Hirnwasser 
bis zu [lokal abgestimmtes Maximum einsetzen] (ca. [lokal 
abgestimmter Wert] Teelöffel voll) zusätzlich für 
Forschungszwecke entnommen werden. Entnahmemengen 
oberhalb die-ser Grenzen erfordern eine gesonderte 
Aufklärung und Einwilligung.] 

Kommentiert [AFD32]: den/die/das Träger der Biobanken 
bzw. Archive 

Kommentiert [AFD33]: Ende Modul Biomaterialien 
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 هل سيتم االتصال بك مرة أخرى؟. 4

التصال اعند ذلك نود  .الستخدامها في البحث الطبي [مواد الحيوية وأ :اللزومفي حال ] معلومات إضافيةإلى منك  قد نحتاج 
  :التاليةلألسباب  حقا  ال بك

4.1 

موافقتك على  نحنالتمأو  /جديدة و  أبحاث /إلبالغك بمشاريع أو  باألسئلة العلميةذات صلة  منك إضافيةلطلب معلومات 
 .خرىأ معلوماتقواعد في بالمعلومات الطبية  يةضرالم كمعلوماتربط 

4.2  

 (.أعاله 1.5 الفقرة) بالنتائج الطبية اإلضافية عالمكإل

في إعالن الموافقة  ) 4.2و  4.1الفقرات ( فيفي موافقتك العامة رغبتنا في االتصال بك والمذكورة  رفضت أن يمكنك
 "(.الحق في عدم المعرفة)"

4.3  

نتائج عن  بمعلوماتلتزويدك  طبيبك المعالج أو طبيب األسرة طريقبك عن  االتصالمحاولة  ننابغض النظرعن ذلك، يمك
 (.أعاله 1.5 الفقرةانظر ) شخصيا  ليل قد تكون ذات أهمية كبيرة بالنسبة لك اتح

 ما هي مدة صالحية موافقتك؟. 5

 خمستبقى سارية المفعول لمدة  [ المواد الحيويةالحصول على و: في حال اللزوم]المريض  معلوماتجمع  موافقتك علىن إ 
 منشأةاسم  / في]هذا يعني أننا يمكننا خالل هذه الفترة  .(انظر أدناه) قبل ذلكبإلغائها لم تقم ما  ،عالنهاإمن تاريخ  سنوات
 عالمك مسبقا  إعند  الممنوحة موافقتكعلى  بناء[ والمواد الحيوية: اللزومفي حال ] المعلوماتعلى  منك الحصول [المعالجة
 ،خمس سنواتمرور بعد [المعالجةمنشأة  اسم] المشفىلى إفي حال عودتك . على موافقة جديدة وقيعكتدون الحاجة إلى بذلك 

 .تك ثانيةموافقعطائنا إسنرجو منك 

التي تم جمعها حتى اآلن  اتمالمعلوستخدام ال بالنسبة ) 1.1الفقرةانظر )سارية المفعول بعد هذه الفترة  تبقىموافقتك  نإ 
  .[والمواد الحيوية التي تم الحصول عليها :اللزومفي حال ]

 ؟لغاء موافقتكإ ذا يتضمن حقما. 6

 !موافقتك طوعية

باإلضافة إلى المواد  :في حال اللزوم] يةالمرض لمعلوماتكلجمع واالستخدام العلمي ل ا  أو جزئي كامال   يمكنك إلغاء موافقتك
 .األسباب ودون أي عواقب سلبية عليك ذكردون  ،تشاء في أي وقت[ منحتهاالحيوية التي 

أما المعلومات  [.والمواد الحيوية :اللزومفي حال ]ة المرضي   لمعلوماتكبلي قيخص ذلك فقط االستخدام المست لغاءاإلوفي حال 
  .أو ازالتهافال يمكن مسحها  ا  مسبق البحث فيهاوتم تحليلها  التي

 

 [ المواد الحيوية التي قدمتها للبحث تالفإ سيتمو: اللزومفي حال ] المخزنة يةالمرض كمعلومات محي في حال اإللغاء سيتم 
 ممكنا   أو لم يكن ذلكالمحي إذا لم يتم  أما.ا  يبه قانون حا  بشرط أن يكون ذلك مسمو على أساس هذه الموافقة أو جعلها مجهولة،

 .رمز التعريف المخصص لك محوعن طريق وذلك سيتم إخفاء هويتك عندها ، غير مقبولبجهد تقني  الإ

  .صكالى شخأخرى  ال تقود بطرق ،خاصة الوراثية منها، تمي التأكد من أن معلوماتكبشكل حبالرغم من ذلك ال يمكن و

 للبحث  يةالمرض معلوماتك نحم، على سبيل المثال إذا كنت ترغب في االستمرار في بشكل جزئي موافقتكيمكنك أيضا إلغاء 
 .بغرض متابعة استطالعات الرأي أو المشاركة في الدراسات بكتصال الباال ترغب ، ولكنك الطبي

 

Kommentiert [AFD34]: falls zutreffend: oder 
Biomaterialien] 

Kommentiert [AFD35]: falls zutreffend: und zur 
Gewinnung von Biomaterialien 

Kommentiert [AFD36]: in der/im Name der behandelnden 
Einrichtung 

Kommentiert [AFD37]: falls zutreffend: und 
Biomaterialien 

Kommentiert [AFD38]: in der/im Name der behandelnden 
Einrichtung 

Kommentiert [AFD39]: falls zutreffend: und gewonnenen 
Biomaterialien 

Kommentiert [AFD40]: falls zutreffend: sowie der von 
Ihnen zur Verfügung gestellten Biomaterialien 

Kommentiert [AFD41]: falls zutreffend: und 
Biomaterialien 

Kommentiert [AFD42]: falls zutreffend: die von Ihnen für 
die Forschung zur Verfügung gestellten Biomaterialien 
vernichtet und 
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  :على االتصال موافقتك، يرجىلغاء إل 

  [ لغاءاإلمؤسسة استالم  \البريد  \الفاكس  \الهاتف  \العنوان  ]

 مزيد من المعلومات والحقوق. 7

من الالئحة األوروبية العامة   a 1الفقرة  6أوالمادة  2الفقرة  9المادة ) حسب األساس القانوني لمعالجة البيانات هو موافقتك
 (.لحماية البيانات

  [.المؤسسة المسؤولة وتفاصيل االتصال( أسماء)اسم ]المرضي ة  معلوماتك استخداممسؤول عن ال

 .[حدد تفاصيل االتصال]لمؤسسة المسؤولة ا لدىالمعلومات مسؤول حماية ب االتصاليمكن و

المعالجة الخاصة بك  في المشفى المسؤولةالمشرفة السلطة ا. المعلوماتلحماية امشرفة  دائرة ةتوجيه شكوى إلى أي يمكن
 [.اسم السلطة المشرفة على حماية البيانات المسؤولة]هي 

 نسخةبشكل  حسب رغبتك)الموجودة لدينا المرضية  معلوماتكالحصول على معلومات حول  لك باإلضافة إلى ذلك، يحق 
  .محيها أو الحد من استخدامها ،طلب تصحيحها أيضا   يمكنك ، وإذا لزم األمر(مجانية مطبوعة

 

لى العنوان الذي إرسالها إ متعارف عليه أو طلب لكترونيإالحصول على المعلومات المتوفرة بشكل الحق في  لديك أيضا  
 .)المعلوماتالحق في إمكانية نقل )تحدده 

 

Kommentiert [AFD43]: Adresse/Tel./Fax/Mail: Widerruf 
entgegennehmende Stelle/Einrichtung] 

Kommentiert [AFD44]: Name(n) der verantwortlichen 
Einrichtung und Kontaktdaten einfügen 

Kommentiert [AFD45]: Kontaktdaten angeben 
(Datenschutzbeauftragte) 

Kommentiert [AFD46]: Name der zuständigen 
Datenschutzaufsichtsbehörde 
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  المريضة/المريض - إعالن الموافقة

 

التأمين الصحي والمواد الحيوية  معلوماتو: اللزومفي حال ] يةالمرض همعلوماتموافقة المريض على استخدام 
 .يةالطباألبحاث ألغراض [ (األنسجة وسوائل الجسم)

التوضيحية معلومات الفي  مذكور، كما هو يةالمرض لوماتيعلممعالجة واالستخدام العلمي الجمع وال.1
 :هذا يشملوللمريض 

1.1 

دون لمريض التوضيحية ل معلوماتالفي مذكوركما هو  حصرا  األبحاث الطبية في ية المرضعلوماتي ممعالجة واستخدام 
 تحت هذا العنوان(.الترميز) خرىاأل الهوية تحديدبيانات  وألالسم  ذكر
 Fehler! Linkreferenz ungültig.بجميع الدراسات   ييتم اخبار بحيثكتروني لفي قائمة للبريد اال يتسجيل نفس يمكنني

 .(لمريضل التوضيحية معلوماتالمن  1.3و  1.2،  1.1الفقرات الىانظر) سبوع من  بدء الدراسةأالجديدة  قبل 

1.2  

 ،األخرى البحثشركات  /المعاهد  /مثل الجامعات  طرف ثالثالمشفرة من قبل  يةالمرض معلوماتيالتحليل العلمي واستخدام 
أكدت  إذاأواألوروبي ينطبق عليها مات ولعالمالمشاريع البحثية في الخارج إذا كان قانون حماية  ا  ضيمكن أن يشمل ذلك أي
 فلن بحاثألا هذهل تم تحقيق فائدة تجارية نتيجةإذا  .في هذه الدول معلوماتالمن حماية  ا  مناسبى ومست المفوضية األوروبية

آخرين إلى باحثين المرضية  معلوماتينقل قبل أن يتم  دالرمز الخاص بي برمز جدياستبدال  يضا  أسوف يتم  .اشارك فيهأ
   .خارج مؤسستي العالجية

1.3 

 أيضا  وافقت قد  أنني بشرط. شركاء البحث اآلخرين لدى معلوماتفي قواعد  خرىأ معلوماتمع  يةضرالم معلوماتيدمج 
 . شركاء البحث المعنيين كل  لدى ذلكعلى 

إلى 1.1 من الفقرات ( كما هو موضح في علميا  ومعالجتها وتخزينها واستخدامها  يةالمرض معلوماتيأوافق على جمع 
 .)لمريضالتوضيحية لمعلومات المن  1 الفقرةا(و )من إعالن الموافقة 1.3

☐ Ja \  نعم ☐ Nein \ ال 

 :في حال اللزوم]

 علميا  واستخدامها  الصحي مينيأت معلومات على الحصول. 2

في  تلقيتهاالطبية التي عن الخدمات  معلومات، بتقديم [الهيئة المسؤولة]على طلب  ءا  ، بناشركة تأميني الصحيأدناه  أفوض
العالجات والوسائل ب كل ما يتعلقوأيضا ، ياتفي المستشفالسريرية وأثناء اإلقامة  في العيادات الخارجيةورعاية المرضى 

التوضيحية  معلوماتالفي  مذكورهو  كما[ منشأة المعالجةالاسم ]في  الرعايةب المساعدة وكذلك األدوية والمعلومات الخاصة
 .لمريضل

2.1 

 

على عند الضرورة وافق أ ضافة لذلكإ و. الخمس سنوات التقويمية الماضية على مدىورجعي  بأثرو مرة واحدةلأوافق 
 .[الهيئة المسؤولة]إلى  تأميني الصحي عند الضرورة منح رقم

☐ Ja \  نعم ☐ Nein \ ال 

2.2 

Kommentiert [AFD47]: falls zutreffend: 
Krankenkassendaten und Biomaterialien (Gewebe und 
Körperflüssigkeiten) 

Kommentiert [AFD48]: Falls zutreffend: 

Kommentiert [AS49]: [zuständige Stelle] 

Kommentiert [AFD50]: in der/im Name der behandelnden 
Einrichtung 

Kommentiert [AFD51]: zuständige Stelle 
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على منح  وافق أ ضافة لذلكإو. سنوات 5لمدة ومن تاريخ توقيعي  اعتبارا   معلوماتي لحصول علىن يتم اأعلى أوافق 
 .[الهيئة المسؤولة]إلى . الصحي يرقم تأمين

 

☐ Ja \  نعم ☐ Nein \ ال 

 [نموذج التأميننهاية 

 :في حال اللزوم]

 معلوماتالفي  وارد ، كما هو (األنسجة وسوائل الجسم)وتخزين واستخدام علمي للمواد الحيوية جمع . 3
 :هذا يشملولمريض لالتوضيحية 

3.1  

مذكور كما هو  ا  رألغراض البحث الطبي حص[ الحيوية أو المحفوظات( البنوك)البنك ]في  موادي الحيويةتخزين ومعالجة 
الترميز انظر ) ادارتها على حدإمع فصل االسم والمعلومات التي تدل على الشخصية و لمريضوضيحية لتالمعلومات الفي 

 (.3.3إلى  3.1الفقرات

3.2 

 /معاهد  /جامعات  على سبيل المثال طرف ثالثالحيوية المشفرة وكذلك نقلها واستخدامها من قبل  يلمواد التحليل العلمي
لمشاريع البحثية في الخارج ل إعطائها أيضا  يمكن أن يشمل ذلك  ،بدقة المحددة واألبحاث الطبية ألغراض  شركات األبحاث

 المعلوماتمن حماية ا با  المفوضية األوروبية مستوى مناس اذا أكدتاألوروبي ينطبق عليها أوالمعلومات إذا كان قانون حماية 
رمزالتعريف الخاص بي برمز استبدال  أيضا  يتم العالجية المؤسسة إلى الباحثين خارج نقلها قبل أن يتم . في هذه الدول

  .جديد

 نأ بشرط شركاء البحث اآلخرين معلوماتالتحليل في قواعد  معلوماتالحيوية مع  يتحليل مواد معلوماتإمكانية دمج 
 .شركاء البحث المعنيينكل  لدىذلك  علىوافقت أكون قد 

3.3 

بالسماح الستخدام  ظا  بينما يبقى حقي محفو [.أو األرشيف( البنوك)صاحب البنك الحيوي ] لىإموادي الحيوية أنقل ملكية 
 معلومات المن  3.3 الفقرةانظر ) ملكيةالرغم نقل  التي تم الحصول عليها من المادة الحيويةومعلوماتي الشخصية 

 (.لمريضالتوضيحية ل

 

 

في مذكور ، كما هو(وسوائل الجسم العينات النسيجية)الحيوية  يأوافق على جمع وتخزين واستخدام علمي لمواد
 .)لمريضالتوضيحية ل وماتالمعلمن  3 الفقرة (و )من إعالن الموافقة 3.3إلى  3.1الفقرات(

 

☐ Ja \  نعم ☐ Nein \ ال 

التي تؤخذ المواد الحيوية  السوائل أو من محدودةكميات إضافية  أيضا  الحصول علىتشمل موافقتي : في حال اللزوم] 
 .)لمريضالتوضيحية ل معلوماتالمن  3.2الفقرة (في المذكورة ضمن الحدود قثطرة وذلك دم روتيني أو  من خالل سحب

☐ Ja \  نعم ☐ Nein \ ال 

 [نهاية نموذج المواد الحيوي

الحقا   بيتصال االإمكانية .4  

Kommentiert [AFD52]: zuständige Stelle 

Kommentiert [AFD53]: Ende Modul Kassendaten 

Kommentiert [AFD54]: Falls zutreffend 

Kommentiert [AFD55]: der/dem Träger der Biobank(en) 
bzw. Archive 

Kommentiert [AFD57]: der/dem Träger der Biobank(en) 
bzw. Archive 

Kommentiert [AFD56]: Archive. Vgl. andere Stellen 

Kommentiert [AFD58]: den/die/das Träger der 
Biobank(en) bzw. Archive] 

Kommentiert [AFD59]: Falls zutreffend: Meine 
Einwilligung umfasst auch die Entnahme geringer 
zusätzlicher Mengen von Biomaterial bei einer sowieso 
stattfindenden Routine-Blutentnahme oder -Punktion in den 
unter Punkt 3.2 der Patienteninformation beschriebenen 
Grenzen 

Kommentiert [AFD60]: Ende Modul Biomaterialien 
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4.1 

 

 معلومات إضافية علىالحصول من أجل  ذلكو[ المعالجة المنشأةاسم ] طرفمن  الحقا  أوافق على أن يتم االتصال بي 
على معلومات حول مشاريع  حصوليمن أجل  أو، لة باألسئلة العلميةصذات [ أومواد حيوية: في حال اللزوم] من جانبي

قواعد في بالمعلومات الطبية  يةالمرض معلوماتي دمجأو الحصول على موافقتي على  /جديدة و  أبحاثدراسات  /
 .(لمريضالتوضيحية ل معلوماتالمن  4.1 الفقرةانظر )األخرى  المعلومات

☐ Ja \  نعم ☐ Nein \ ال 

 

4.2 

انظر )بالنتائج الطبية اإلضافية  إخباريلكي يتم [ المعالجةاسم المنشأة ]طرف ن م الحقا  أوافق على أنه قد يتم االتصال بي 
 .(لمريضالتوضيحية ل معلوماتالمن  4.2 الفقرة

☐ Ja \  نعم ☐ Nein \ ال 

 

 فترة سريان موافقتي. 5

مؤسسة  اسم  /في ] فيأثناء اإلقامة [ المواد الحيوية الحصول على و: اللزومفي حال ]المريض  معلومات موافقتي على جمع
بعد خمس سنوات، يمكنني إعطاء   ]المشفى]إذا عدت إلى . تيعالن موافقإتاريخ  من لمدة خمس سنواتصالحة [ العالج

[ والمواد الحيوية التي تم الحصول عليها :اللزومفي حال ] جمعها تم التي المعلومات استخدام بينما يبقى .موافقتي مرة أخرى
 (.لمريضالتوضحية ل معلوماتالمن  5 الفقرةانظر  )الزمنية  بعد هذه الفترةبه  حا  مسمو

 تكلغاء موافقإ حق. 6

 !موافقتي طوعية 

 .ضرر أو تحمل أيأسباب  ذكردون أشاء في أي وقت  ئيا  أو جزا  كلي[ اسم المنشأة المعالجة]لـ  موافقتييمكنني إلغاء 

المخزنة على أساس معلومات ال محي سيتم [المواد الحيويه المتبقية  للبحث العلميمن أجل  :في حال اللزوم] في حال اإللغاء
أما  .ا  يبه قانون حا  بشرط أن يكون ذلك مسمو أو جعلها مجهولة، [بما يناسب  تالفاإلسيتم و: اللزومفي حال ] هذه الموافقة

التوضيحية  معلوماتالمن  6 الفقرةانظر ) أو ازالتهاالبحث فيها مسبقا  فال يمكن مسحها والمعلومات التي تم تحليلها 
 .(لمريضل

باإلضافة [ التأمين الصحي والمواد الحيوية معلوماتو: في حال اللزوم] يةالمرض يمعلوماتباستخدام أعاله  لقد تم إبالغي
في األمر وتم الرد على جميع  كان لدي الوقت الكافي للتفكير. أعطي موافقتي ذلك على ا  وبناء ذلكإلى المخاطر المرتبطة ب

 .مقبول أسئلتي بشكل

 .الموقعة موافقتي لمريض ونسخة من نموذجلالتوضيحية معلومات النسخة من  على  حصلأنني سأ ايضا   إبالغي وتم

 

 

 

Ort,Datum/ خالمكان والتاري 

 

   

Kommentiert [AFD61]: der/dem Name der behandelnden 
Einrichtung] 

Kommentiert [AFD62]: falls zutreffend: oder 
Biomaterialien 

Kommentiert [AFD63]: der/dem Name der behandelnden 
Einrichtung] 

Kommentiert [AFD64]: falls zutreffend: und in die 
Gewinnung von Biomaterialien 

Kommentiert [AFD65]: falls zutreffend: und in die 
Gewinnung von Biomaterialien 

Kommentiert [AFD66]: in der/im Name der behandelnden 
Einrichtung] 

Kommentiert [AFD67]: der/dem Name der behandeln-
den Einrichtung 

Kommentiert [AFD68]: falls zutreffend: und gewonnenen 
Biomaterialien 

Kommentiert [AFD69]: der/dem Name der behandelnden 
Einrichtung] 

Kommentiert [HN70]: [falls zutreffend: die für die 
Forschung verbliebenen Biomaterialien und] 

Kommentiert [HN71]: [falls zutreffend: vernichtet bzw.] 

Kommentiert [HN72]: [falls zutreffend:, 
Krankenkassendaten und Biomaterialien] 
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Vor- und Nachname Patient/in  
(Druckbuchstaben) 

المطبوعةاسم وكنية المريض باألحرف   

 
Geburtsdatum  

الميالد يختار   

 

 

 

Unterschrift Patient/in  

 توقيع المريض

 

 

  

 

Ich habe das Aufklärungsgespräch geführt. 

  أنا قمت بالتوضيح 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vor- und Nachname Mitarbeiter/in  
(Druckbuchstaben) 

 Unterschrift Mitarbeiter/in 

 توقيع الموظف

 اسم و كتية الموظف باألحرف المطبوعة


