
 أ خالقيات البحث العلمي الطيب عىل الإنسان 

 ما هو البحث العلمي الطيب؟  ✓

ة منظمة ، ابتباع طريقة علمي  موضوع البحث ، من أ جل تقّص  احلقائق يف مشلكة معينة تسمى الباحث ة منظمة، يقوم هبا خشص يسمى هو معلية فكري  

ىل نتاجئ صاحلة للتعممي ؛ مهنج البحثتسمى  ى بغية الوصول اإ  . نتاجئ البحث تسم 

 ما يه رضورة البحث العلمي الطيب؟ ✓

ىل زايدة الفهم حول فس يولوجيا اجلسم الطبيعية واملرضية  الغرض من البحث العلمي الطيب عىل الإنسان هو احلصول عىل معلومات طبية تؤدي اإ

حلاق ال ذى  ووسائل عالج ال مراض اليت تس تفيد مهنا البرشية،  جراء البحث عىل احرتام الإنسان وعدم التقليل من قدره أ و اإ  به. مع التأ كيد أ ثناء اإ

 5:53]-[15:22 :دور احلضارة العربية الإسالمية يف تقدم العلوم والبحث العلمي وأ خالقياته 

o احلقبة اذلهبية-  حدث هذا بني القرن الثامن حىت القرن اخلامس عرش امليالدي - . 

o   احلديث. اكن تعلمي همنة الطب حممك البنية عىل قواعد تعلميية ل ختتلف كثرياً من حيث اجلوهر عن الطب 

o  .لهيا عند الرضورة وكذكل التعلمي  اهمت ال طباء حبفظ السجالت الطبية، عىل مبدأ  التشارك يف املعلومات والرجوع اإ

o   ابن سينا اكن أ ول من جاء ببنية مهنجية لتقيمي تأ ثري العالجات عىل ال مراض، وهو ما يعرف اليوم ابلتجارب الرسيرية، حيث فصل هذا

 (. القانون يف الطب ) املفهوم يف كتابه الشهري

o :اش متلت هذه املهنجية عىل س بعة بنود 

 ينبغي أ ن خيلو ادلواء )قيد التجربة( من أ ي خصةل عرضية غريبة.  .1

 ينبغي أ ن جيرب ادلواء عىل مرض بس يط وليس مرض مركب.  .2

 اصه العرضية. ينبغي أ ن جيرب ادلواء عىل مرضني متضادين؛ ل ن ادلواء يشفي املرض خبواصه احلقيقية ومرضًا أ خر خبو  .3

 جيب أ ن تتناسب خاصية ادلواء مع شدة املرض. .4

 ينبغي مالحظة وقت حصول التأ ثري حىت ل خيتلط اجلوهر مع الصدفة.  .5

ن مل حيدث ذكل يكون التأ ثري مصادفة.  .6  ينبغي أ ن يرى تأ ثري ادلواء دامئًا ويف عدة حالت مرضية، ل نه اإ

جراء التجربة عىل أ سد أ و حصان قد ل يثبت شيئًا من تأ ثريه عىل الإنسان. ينبغي أ ن جترى التجارب عىل الإنسان، ل ن  .7  اإ

 15:22]-[21:37: ال خالقيات الطبية يف احلضارة العربية الإسالمية 

 عام. 1000يل اهمت العديد من ال طباء يف احلضارة العربية الإسالمية كثرياً بأ خالقيات ممارسة همنة الطب، حيث أ لفت عدة كتب هبذا اجملال قبل حوا-

 اس متدت هذه ال خالقيات من تعالمي القرأ ن الكرمي وأ حاديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. -

 ( مبا ييل:فردوس احلمكةوصف أ بو احلسن عيل الطربي يف القرن التاسع امليالدي القانون الإساليم يف ال خالقيات الطبية يف كتابه ) -

 ورؤوفًا. ينبغي عىل الطبيب أ ن يكون متواضعًا ورشيفًا  .1

 عليه أ ن يلبس ثيااًب نظيفة وأ ن يكون وقوراً وأ ن ميشط شعر رأ سه وحليته. .2

 عليه أ ن خيتار أ حصابه من حس ين السمعة.  .3

ذا أ خطأ .  .4  عليه أ ن يكون دقيقًا فامي يقول، وأ ن ل يرتدد يف طلب السامح اإ

 عليه أ ن يكون متساحمًا ول يقصد الانتقام.  .5

 م. عليه أ ن يكون ودوداً وصانع ساَل  .6



ذا اكن املريض س ميوت أ و س يحىي؛ ل ن هللا عز  وجل وحده من يعمل ذكل.  .7  عليه جتن ب التنبؤ اإ

 عليه أ ن ل يفقد صوابه.  .8

ذا اس متر املريض يف طرح ال س ئةل عليه أ ن جييبه بلطف وشفقة .9  . اإ

ذا   عليه أ ن يعاجل بنفس الطريقة الغين والفقري والس يد والعبد، وهللا س بحانه .10  ساعد احملتاجني. وتعاىل س ياكفئه اإ

 عليه أ ن حيافظ عىل الوقت واملواعيد وأ ن يكون مؤمتنًا. .11

ذا اكن املريض يعاين من مرض شديد، أ و جاءه بصورة طارئة، وعليه أ ن يشكره بغض النظر عن املبلغ اذلي   .12 عليه أ ن ل جيادل عىل أ تعابه اإ

 يدفعه ك جر. 

ذا اكن ذكل رضوراًي حلياة ال م.  عليه أ ن ل .13 ل اإ  يصف ادلواء للحوامل ملساعدهتن عىل الإهجاض، اإ

 عليه أ ن يكون همذاًب مع النساء ول يكشف أ رسار مرضاه.  .14

 عليه أ ن ل يتلكم برش حنو أ ي رجل رشيف يف اجملمتع، وأ ن ل ينتقد املعتقدات ادلينية ل ي طرف، وعليه أ ن يتلكم حس نًا حول زمالئه.  .15

 ه أ ن ل يبجل نفسه ويعيب ال خرين. علي .16

 وهناك أ طباء أ خرون كتبوا يف هذا اجملال .... 

 21:37]-[23:50 :موارد أ خالقيات البحث العلمي عىل الإنسان 

ىل وضع مبادئ أ خالقية محلاية البرشية   ىظهرت يف القرن املايض عدة أ حداث اترخيية وجرامئ يف حق البرشية وسلوك يسء يف التعامل مع املرىض أ د  - اإ

 واليت ينبغي أ ن تتالءم مع الرشائع الساموية حبق الإنسان. 

 اكن للجهات التالية دور كبري يف ذكل:-

عالن  .1  . 2013وملحقاته حىت عام  1964اذلي نرشته رابطة ال طباء العاملية س نة  هلس نيكاإ

 . 1984الإعالن العاملي حلقوق الإنسان  .2

 . 1989املتحدة حلقوق ال طفال  ميثاق ال مم .3

 . 1996توجهيات املامرسة الرسيرية السلمية  .4

   .1997اليونيسكو   -الإعالن العاملي للجني الإنساين وحقوق الإنسان .5

 23:50]- [33:20املامرسة الرسيرية السلمية )يف البحث العلمي الطيب عىل الإنسان(

 وقائع التجارب العلمية الطبية عىل الإنسان.  لتصممي وتسجيل وتنفيذ ونرشمت وضع معيار علمي وأ خاليق دويل، -

ادئ الهدف من وضع هذا املعيار هو طمأ نة املواطنني أ ن حقوق وسالمة ومصلحة ال شخاص اخلاضعني للبحث العلمي الطيب محمية، انسجامًا مع املب-

عالن هلس    يك. ناملتأ صةل يف اإ

 من قبل )املؤمتر ادلويل للتنس يق( واذلي مض لك من الاحتاد ال ورويب والياابن والولايت املتحدة.  1996تشلك هذا املعيار عام -

ىل اسرتاليا وكندا وادلول الاسكندينافية ومنظمة الصحة -  العاملية. أ عمتد يف تشكيل املعيار معايري املامرسة الرسيرية يف تكل البدلان ابلإضافة اإ

 تعريف الشخص ال ديم اخلاضع للبحث: 

 عىل قيد احلياة جيمع عنه الباحث ما ييل؛ هو خشص 

 Intervention or Interactionمعلومات من خالل التدخل أ و التفاعل  .1

 يتضمن لك من الإجراءات اجلسدية اليت يمت من خاللها مجع املعلومات. التدخل 

 والشخص. فيتضمن التواصل بني الباحث التفاعل أ ما 

 Identifiable Private Informationمعلومات خاصة ممزية، من خاللها ميكن التثبت من هوية الشخص  .2



 وتتضمن معلومات عن السلوك اذلي يمت يف س ياق ل يتوقع الشخص أ حداً أ ن يراقبه أ و يصوره أ و يسجل صوته.  ▪

عطاؤها ل غراض معينة من قبل الشخص واذلي ل يتوقع أ   ▪  ن تصبح متاحة لطرف اثلث أ و امجلهور. ومعلومات يمت اإ

ذا:  ل تشلك خشصًا خاضعَا للبحث من املهم معرفة أ ن البحث اذلي يتضمن عينات من الشخص أ و معلومات عنه فقط   اإ

 اكن الشخص متوىف.  ▪

بشلك مبارش  مل تكون املعلومات أ و العينات أ خذت خصيصًا لغرض البحث، وأ ن ل أ حد من الباحثني ميكنه التثبت من هوية الشخص  ▪

 أ و غري مبارش.

 33:20]-[42:11 مبادئ املامرسة الرسيرية السلمية 

عالن هلس نيك. .1 ةل يف اإ جراء التجارب الرسيرية حسب املبادئ املتأ ص   ينبغي اإ

جراء التجربة قبل البدء ابلتجربة جيب وزن اخملاطر اليت ميكن توقعها مقابل الفوائد احملمتةل لل شخاص اخلاضعني للبحث أ و اجملمتع،  .2 ينبغي اإ

 الرسيرية واس مترارها عندما تربر الفوائد املتوقعة حتمل اخملاطر.  

 الرسيرية دامئًا عىل الاهامتمات العلمية أ و مصاحل اجملمتع. جيب أ ن ترحج حقوق وسالمة ومنفعة الشخص اخلاضع للتجربة   .3

جراء البحث.  .4  ينبغي أ ن تكون املعلومات الرسيرية املتوفرة )أ و غريها( عن املنتج التجرييب اكفية لتأ ييد اإ

 ينبغي أ ن تكون التجربة الرسيرية موثوقة علميًا، وموصوفة مضن بروتوكول واحض ومفصل.  .5

 ي أ حرز موافقة جلنة املراجعة املؤسس ية أ و جلنة أ خالقيات البحث العلمي املس تقةل. التجربة ابللزتام مبا ورد يف الربوتوكول، واذلينبغي تنفيذ  .6

 ينبغي أ ن تكون العناية الطيب املقدمة )والقرارات الطبية( للشخص اخلاضع للتجربة الرسيرية دامئًا من مسؤولية طبيب مؤهل.  .7

 معين بتنفيذ التجربة الرسيرية مؤهاًل علميًا بواسطة التعلمي أ و التدريب أ و اخلربة لإجناز اجلانب املنوط به.  ينبغي أ ن يكون لك فرد .8

 ينبغي احلصول عىل موافقة مبنية عىل املعرفة احلرة من لك خشص مرحش للخضوع للتجربة الرسيرية قبل البدء ابملشاركة.  .9

 لرسيرية بطرقة تسمح ابلإخبار عهنا وتفسريها والتحقق من حصهتا بطرق مالمئة. جيب تدوين ومعاجلة وحفظ لك معلومات التجربة ا .10

كام وجيب احرتام مبادئ اخلصوصية والرسية ينبغي حامية رسية السجالت اليت ميكن من خاللها التعرف عىل هوية الشخص اخلاضع للتجربة،  .11

 حسب املتطلبات النافذة للسلطة املنظمة. 

 أ سس املامرسة الصناعية السلمية.  جرييب مصنوع ومتداول وحمفوظ حسب ينبغي أ ن يكون املنتج الت .12

   ينبغي تبين مهناج وأ ساليب تضمن النوعية املثىل للك جوانب التجربة الرسيرية. .13

 42:11]-[58:50 جلنة أ خالقيات البحث العلمي املس تقةل  /  جلنة املراجعة املؤسس ية 

Institutional Review Board     / Independent Research Ethics Committee  

 البنية: 

 تتكون من مخسة أ عضاء عىل ال قل، من بيهنم: 

 أ عضاء دلهيم املؤهالت واخلربة ملراجعة وتقيمي النوايح العلمية والطبية وال خالقية للتجربة الرسيرية املقرتحة.  .1

انشط اجامتعي، انشط يف حقوق الإنسان، وهكذا ليكون ممثاًل ل فراد اجملمتع  عضو واحد عىل ال قل من ذوي الاهامتمات غي العلمية )مثاًل  .2

 املشاركني يف التجربة الرسيرية(. 

 عضو واحد عىل ال قل مس تقل عن املؤسسة املعنية يف التجربة.  .3

 

 

 



 املسؤوليات: 

احلصينة )ال طفال، النساء احلوامل، ال جنة، صيانة حقوق وسالمة لك ال شخاص اخلاضعني للتجربة الرسيرية، وخاصة اجملموعات غري  .1

ضعيفو الإدراك، فاقدي الوعي، كبار السن، الطلبة، املوظفون ال حصاء، الفقراء، السجناء وال رسى، الالجئون، املرىض عل حافة املوت، 

 ).... 

   ث:احلصول عىل الواثئق التالية ودراس هتا وأ خذها بعني الاعتبار يف تبيان وهجة نظرها حول البح  .2

جراءات جتنيد الباحثني لالخنراط يف البحث، ) ورقة املعلومات اليت  بروتوكول التجربة الرسيرية، املوافقة املبنية عىل املعرفة املكتوبة، اإ

س تعطى لل شخاص املرحشني لالخنراط يف البحث، كراسة الباحث، معلومات السالمة املتوفرة، معلومات عن ماكن معاجلة املشاركني يف  

ذا حصل هلم مكروه والوقت الالزم للوصول ذلكل املاكن، التعويضات واملدفوعات لل شخاص اخلاضعني للبحث، السرية اذلاتية   البحث  اإ

 ( للباحث أ و أ ي واثئق تثبت مؤهالته.

جراء التجربة الرسيرية .3 امل مل يمت الزتود هبا  يف ح- احلصول عىل السرية اذلاتية للباحث أ و أ ي واثئق تثبت مؤهالته اليت تثبت أ نه قادر عىل اإ

 . - يف الواثئق

ضافية لل شخ .4 جراهئا، لختاذ قرار ابس مترارها أ و توقفها، أ و طلب معلومات اإ اص  القيام مبراجعات مس مترة للتجارب الرسيرية اليت توافق عىل اإ

 اخلاضعني للتجربة لتساعدمه عىل الاس مترار أ و الانسحاب من التجربة. 

دخال أ ي مشار  .5  ك للتجربة قبل املوافقة علهيا. التأ كيد عىل عدم اإ

 التأ كيد عىل الالزتام ابلربوتوكول اذلي وافقت عليه وعدم الاحنراف عنه، وأ ن أ ي تعديل حيتاج ملوافقهتا.  .6

 تتضمن املراجعات ما ييل: 

 التأ كد أ ن اخملاطر قللت للحد ال دىن.  .1

 ة. مقارنة مع الفائدة املرجو  التأ كد أ ن اخملاطر اليت قد يتعرض لها الشخص املشارك معقوةل  .2

 أ ن هناك موافقة مبنية عىل املعرفة املكتوبة وموقعة من لك خشص مشارك. .3

 أ ن خطة البحث فهيا احتياطات اكفية تكفل سالمة ال شخاص املشاركني. .4

 املعلومات اجملموعة عنه. أ ن هناك احتياطات اكفية محلاية خصوصية لك خشص خاضع للتجربة الرسيرية، واحلفاظ عىل رسية  .5

ضافية خاصة حبامية ال شخاص غري .6 كراههم أ و التأ ثري علهيم بطريقة غري مناس بة للمشاركة   أ ن هناك احتياطات اإ احملصنني والتأ كد من أ نه مل يمت اإ

 يف البحث. 

 58:50]-[1:13:37 املوافقة املبينة عىل املعرفة 

Informed Consent 

 الرئييس للمبدأ  ال خاليق )احرتام اس تقالل ال شخاص(. يه التطبيق العميل -

تؤكد عىل أ ن  الشخص املرحش للمشاركة س يفهم طبيعة البحث اذلي دعي للمشاركة فيه، وعليه يس تطيع أ ن يقرر املشاركة من عدهما عن معرفة  -

غراء.  جبار أ و اإ  وطوعيًا دون اإ

والباحث لو مل حيصل علهيا لمتت مالحقته ص اخلاضع للبحث واذلي اخرتقت اس تقالليته، حتمي املوافقة املبنية عىل املعرفة مجيع ال طراف؛ الشخ-

 قانونيًا. 

دراك- الشخص  يتعني عىل الباحث أ ن ل ينظر للموافقة املبنية عىل املعرفة عىل أ هنا منوذج واجب توقيعه، بل عليه أ ن يعمل لك ما بوسعه لتعزيز اإ

 عليه. املرحش للمشاركة للمعلومات املعروضة 

 متطلبات املوافقة املبنية عىل املعرفة: 

عالن هلس نيك.  .1  الزتام الباحث بتطبيق مبادئ املامرسة الرسيرية السلمية واملبادئ املتأ صةل ابإ



املعرفة  ينبغي عىل الباحث عند توفر معلومات جديدة ذات صةل مبوافقة الشخص اخلاضع للتجربة الرسيرية مراجعة منوذج املوافقة املبنية عىل  .2

جراء التعديالت الالزمة علهيا وعرضها عىل جلنة املر  جعة املؤسس ية أ و جلنة ال خالقيات املس تقةل من  اواملعلومات اليت أ عطيت للشخص واإ

ذا اكن يريد الاس مترار يف التجرب بالغ الشخص اخلاضع للتجربة ويف الوقت املناسب ليس تطيع أ ن يقرر فامي اإ بداء الرأ ي، كام وجيب اإ ة  أ جل اإ

 أ م ل.

غراء أ ي خشص للمشاركة يف التجربة الرسيرية.  .3 جبار أ و اإ  عدم اإ

حياء جتعل الشخص   .4 ينبغي أ ن ل حتتوي املعلومات املعطاة للشخص املرحش للتجربة سواء أ اكنت مكتوبة أ و شفوية عىل أ ي الكم أ و لهجة أ و اإ

 تعفي الباحث أ و املؤسسة البحثية عن الإهامل أ و التقصري. ، أ و املرحش للمشاركة يتخىل أ و يظهر ميظهر املتخيل عن حقوقه القانونية

جيب أ ن تكون اللغة املس تعمةل يف ورقة املعلومات املعطاة للشخص املرحش للمشاركة يف التجربة الرسيرية واملعلومات الشفوية مفهومة  .5

 للمرحش أ و الشاهد املتجرد. 

ذا أ راد املشاركة أ م ل. حش الوقت الاكيف لطرح ال س ئةل رجيب أ ن يعطى امل .6  وتقرير ما اإ

ينبغي توقيع وتأ رخي منوذج املوافقة املبنية عىل املعرفة من قبل الشخص املشارك والشخص اذلي قام ابحلصول علهيا قبل خضوع الشخص  .7

 للتجربة الرسيرية. 

عطاء  .8 ذا اكن املرحش للمشاركة ل يقرأ  ينبغي حضور شاهد نزيه خالل لك فرتة اإ املعلومات ومناقشة معلية املوافقة املبنية عىل املعرفة، وعىل اإ

 الشاهد أ ن يعمل أ ن توقيعه عىل المنوذج يعين شهادته أ ن املعلومات أ عطيت بطريقة حصيحة ويبدو أ هنا فهمت من الشخص املرحش للمشاركة. 

 ملعلومات اليت تعطى للشخص املرحش للمشاركة عىل ما ييل:  جيب أ ن حتتوي لك مناقشة معلية للموافقة املبنية عىل املعرفة ومنوذهجا وورقة ا .9

 أ ن التجربة تتناول حبثًا علميًا.  ▪

 الغرض من هذا البحث.  ▪

 ال دوية املس تعمةل يف البحث واحامتل حتديد لك مهنا عشوائيًا.  ▪

جراء البحث مبا فهيا الإجراءات الغزوية.  ▪  خطوات اإ

 جوانب التجربة الرسيرية اخملربية.  ▪

 تاعب املتوقعة للشخص اخلاضع للتجربة. اخملاطر وامل  ▪

عالمه بذكل.  ▪ ن مل يكن هناك فوائد فيجب اإ  الفوائد املتوقعة للشخص املشارك، واإ

 وخماطرها احملمتةل. ائدها و البدائل املتوفرة من العالجات والإجراءات للشخص اخلاضع للتجربة وف ▪

 أ ذى جراء مشاركته. التعويض والعالج املتوفر للشخص اخلاضع للتجربة عند حدوث أ ي  ▪

ن وجدت.  ▪  املدفوعات املوقعة للشخص املشارك مقابل مشاركته اإ

ماكنه رفض املشاركة أ و الانسحاب مهنا وقت يشاء دومنا حاجة لإبداء ال س باب ودون أ ي تبعات.  ▪  أ ن مشاركته طوعية وأ نه ابإ

ىل جسالت  أ ن املراقب واملدقق وجلنة املراجعة املؤسس ية/جلنة ال خالقيات املس تقةل والسل ▪ طة التنظميية س ُيمنحون ادلخول اإ

الشخص اخلاضع للتجربة للتحقق من خطوات التجربة الرسيرية دون انهتاك خصوصية الشخص، أ نه بتوقيع منوذج املوافقة املبنية  

 عىل املعرفة قد أ ابح بذكل.

 رسية وغري متاحة للجمهور. التأ كيد عىل أ ن املعلومات اخلاصة ابلشخص من البداية حىت نرش نتاجئ ادلراسة ستبقى  ▪

عالم الشخص اخلاضع للتجربة بأ ي معلومات جديدة قد تؤثر عىل اس مترار مشاركته يف ادلراسة من عدهما.  ▪  سيمت اإ

ماكن الشخص املرحش للمشاركة التصال هبم للحصول عىل معلومات أ كرث خاصة ابلتجربة الرسيرية ▪  ،ال شخاص واجلهات اليت ابإ

 أ ذى هل جراء مشاركته. وحقوقه ويف حاةل حدوث 

هناء الاس مترار ابلتجربة. الظروف وال س باب املتوقعة اليت تؤدي  ▪ ىل اإ  اإ

 املدة املتوقعة لإهناء التجربة وعدد املشاركني.  ▪



املعلومات  قبل البدء يف تنفيذ التجربة الرسيرية جيب أ ن يس تمل الشخص املرحش للمشاركة نسخة من منوذج املوافقة املبنية عىل املعرفة وورقة  .10

 موقعة ومؤرخة، وكذكل احلال للك التعديالت اليت تطرأ  علهيام أ ثناء املشاركة. 

 1:13:37]-[1:28:02 دور الطبيب يف حامية ال شخاص اخلاضعني للتجربة الرسيرية 

ال خالقية، ادلامعني واملمولني، مراكز  يقع عىل عدة هجات؛ )الباحث، جلنة املراجعة علامً بأ ن واجب حامية ال شخاص املشاركني يف التجربة الرسيرية -

ً لكوهنم ابحثني ومزودين للرعاية الطبي ة يف أ ٍن معاً ال حباث، احلكومة ممثةل ابلسلطة التنظميية(   . غري أ ن  دور ال طباء يف هذا الإطار يعد مركزاي 

يكون عضواً يف جلان املراجعة ال خالقية، أ و اتبعني لإدارة مراكز  كام أ ن  بعض ال طباء يكون موظفًا عند الرشاكت ادلوائية أ و مستشاراً لها، أ و -

  .ال حباث أ و موظفني عند احلكومة

تعترب عدد الوظائف هذه دلى ال طباء تومئ مبسؤوليات خمتلفة، الانامتء حلاجات املريض وحاميته من هجة وبني متطلبات الوظيفة من هجة أ خرى، ت-

ًا أ محراً ازدواجية الانامتء دلى ال طباء خ  .ط 

 ذلكل يربز السؤال؛ ما يه طبيعة العالقة بني الطبيب واملريض؟ وكيف تؤثر هذا العالقة عىل مشاركة الطبيب يف تنفيذ التجارب الرسيرية؟ 

عالن هلس نيك:  متت الإجابة عىل هذا السؤال يف قََسم أ بقراط وأ ك د علهيا اإ

 الاعتبار ال ول للطبيب. ينبغي دومًا أ ن تكون حص ة املريض يف 

 وليمتك ن الطبيب من القيام بذكل عليه أ ن يكون يقظًا يف مجيع مراحل التجربة الرسيرية: 

 قبل موافقة الطبيب عىل املشاركة يف تنفيذ التجربة الرسيرية؛  .1

 تنفيذه. قد قامت مبراجعة بروتوكول البحث ووافقت عىل حس نة السمعة التأ كد من أ ن جلنة مراجعة أ خالقية   ▪

ذا اكن خارج نطاق   ▪ عىل الطبيب مراجعة بروتوكول التجربة والتأ كد أ ن موضوعه يف جمال ختصصه والامتناع عن املشاركة اإ

 . ختصصه

عىل الطبيب التأ كد أ ن املشاركة يف تنفيذ البحث ل تنطوي عىل تضارب يف ال دوار واملصاحل؛ بني دوره كطبيب معاجل ودوره   ▪

 كباحث. 

 للمشاركة يف جتربة رسيرية؛  قبل دعوة املريض .2

دخال املرىض غري املس توفني لهذه املعايري قد   عىل الطبيب التأ كد أ ن املريض مس توٍف  ▪ ملعايري الإدخال يف ادلراسة، علامً بأ ن اإ

 يلحق ال ذى هبم. 

موضوع ادلراسة، لن  عىل الطبيب التأ كد من أ ن ترك العالج احلايل لصاحل التجربة الرسيرية، عندما يكون جتربة دواء جديد هو   ▪

 يلحق أ ذى ابملريض. 

 عند الطلب من املريض املشاركة يف جتربة رسيرية؛  .3

ينبغي أ ن يرشح الطبيب وبوضوح الطبيعة والغرض من التجربة الرسيرية، واخملاطر والفوائد احملمتةل جراء املشاركة فهيا، وما يه   ▪

جيابية أ م سلبية، واليت قد تؤثر عىل قرار املريض ابملشاركة من عدهما. البدائل املتاحة ولك املعلومات املتوفرة سواء اكنت   اإ

ضافية حول املشاركة ليكون قراره ابملشاركة انبع عن معرفة  جيب عىل الطبيب تشجيع املريض عىل طرح ال س ئةل  ▪ عن معلومات اإ

 فيد املريض. اكمةل عن املوضوع وابرتياح، ينبغي العمل أ ن املعاجلة التجريبية قد تفيد وقد ل ت 

بعض املرىض قد يشاركون لإرضاء طبيهبم أ و لعتقادمه   عىل الطبيب التأ كد من قرار املريض مبنيًا عىل املعرفة وطوعيًا، حيث أ ن ▪

 اخلاطئ بأ ن املعاجلة التجريبية أ فضل من املعاجلة املعيارية املتفق علهيا. 

 

 



ىل التجربة؛  .4 دخال املريض اإ  بعد اإ

ة، وهذه املراقبة عىل الطبيب مراقبة حاةل املريض بدقة وعناية للتأ كد بأ ن ل أ ذى قد حلق به نتيجة املشاركة يف التجربة الرسيري  ▪

ذا حلق ابملريض أ ي أ ذى من املعاجلة التجريبية   ينبغي أ ن تكون مس تقةل عن مراقبة اجلهات ال خرى وأ كرث تكراراً من املطلوب، واإ

 عليه طلب املسؤولني عن ادلراسة لإيقاف مشاركته وتقدمي العالج املناسب هل. 

 يرفع تقريراً عهنا للجهات املعنية.  عىل الطبيب تسجيل معلومات عن املريض املشارك بدقة وأ ن ▪

 بعد الانهتاء من التجربة الرسيرية؛  .5

ذا تبني  أ ن املعاجلة التجريبية أ فضل من املتعارف  ح راسة للمريض عىل الطبيب توصيل املعلومات عن نتاجئ ادل ▪ ال توفرها، اإ

 علهيا مفن حق املريض الاس مترار ابلس تفادة مهنا. 

ىل أ ية معاجلة أ ثبتت التجربة الرسيرية اليت شاركوا فهيا أ هنا أ فضل من  وعىل الطبيب حماوةل  ▪ تأ مني حرية وصول املرىض اإ

 العالج املعروف. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


