التجارب الرسيرية للنساء
= األمل

التجارب الرسيرية هي دراسات بحثية تساعد عىل إظهار ما إذا كان
االختبار أو العالج فعال وآمن .وهناك عدة طرق ميكنك من خاللها
املشاركة يف التجربة .إذ تطرح عليك بعض التجارب أسئلة عن العالجات
التي تتناولها بالفعل .بينام تتناول دواء جديدا يف تجارب أخرى .ويف حني
تستخدم بعض التجارب الرسيرية الناس األصحاء .يستخدم البعض اآلخر
.األشخاص الذين يعانون من مشكلة صحية معينة

اسأل مقدم الرعاية الصحية إذا
كانت التجربة الرسيرية تناسبك.

هل تشارك النساء يف التجارب الرسيرية؟

نعم .تخضع النساء بالفعل للتجارب الرسيرية .غري أن النساء من مختلف الثقافات ما زلن بحاجة إىل املشاركة .وينبغي أن تفكر النساء من
جميع األعامر واملجموعات العرقية واإلثنية وذوات اإلعاقة أو الحاالت الصحية املزمنة يف خوض التجربة الرسيرية.
فيمكنك املساعدة من خالل الخضوع لتجربة رسيرية .إذ ميكنك إحداث فرقب مساعدة األطباء يف معرفة املزيد عن صحة املرأة.

ملاذا يجب عيل النساء املشاركة؟

قد تؤثر املنتجات الطبيةعىل الرجال والنساء بشكل مختلف .لذا من املهم أن تشارك املرأة ألن أحياناالنساءيكون لديها أثارجانبيةمختلفة.
وميكن أن يؤثر جسم املرأة أيضاعلىكيفية عمل األدوية واألجهزة.

مكتب صحة املرأة التابع لهيئة الغذاء والدواء ()FDA
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15شيئا عليك معرفتها
قبل الخضوع للتجارب الرسيرية
خضوعك لتجربة رسيرية أمر عائد إليك .ال ينبغي أن تشعري بأنك تحت ضغط.
يحق لك سحب تفويضك يف أي وقت .هناك قواعد لحامية األشخاص املشاركني يف التجارب الرسيرية.
املوافقة املستنرية هي التعرف عيل الحقائق الرئيسية حول التجربة الرسيرية قبل االنضامم .هذه القامئة ليست كل ما تحتاج إىل معرفته
ولكنها ستساعدك عىل توضيح األمور .تأكد أمه متت اإلجابة عىل أسئلتك قبل املوافقة عىل املشاركة .إكتشف:

الغرض وما الذي سيحدث

.

أي عالجات أو خيارات أخرى لألشخاص املصابني مبرضك

.

الغرض من الدراسة

.

إذا كنت تستطيع تناول أدويتك األخرى

.

األدوية والفحوصات والعالجات التي قد تتلقاها

.

كم ستدوم الدراسة وكم مرة ستأيت

.

كيف سيحافظون عىل خصوصية معلوماتك

.

ماذا يحدث عند انتهاء الدراسة

الفوائد واملخاطر املحتملة
قد توفر التجربة العالجات أو الفحوصات ،ولكن ليس
هناك ضامن بتحسن صحتك .فقد ال يناسب الدواء أو
اختبار أو العالج حالتك
.

مزايا العالجات

.

املخاطر واآلثار الجانبية للعالجات

الدعم والتكاليف األخرى املحتملة
.

العالج أو الخدمات املدفوعة من قبل الدراسة

.

وإذا ما كانت الدراسة تتضمن تكاليف رعاية الطفل أو النقل

.

التكاليف التي قد يتعني عليك دفعها

.

النكاليف املغطاة من قبل التأمني

كيفية الحصول عىل املزيد من املعلومات
.

مبن يجب عليك االتصال إذا كنت لديك أسئلة أو مشاكل

.

كيفية الحصول عىل النتائج

ما هو دور هيئة الغذاء والدواء؟

هيئة الغذاء والدواء األمريكية ( )FDAتتأكد من أن العالجات الطبية آمنةوفعالة الستخدامها من قبل األشخاص .ولكن ال تطور هيئة الغذاء
والدواء عالجات جديدة أو تجري أى تجارب رسيرية.
ويقيم مكتب صحة املرأة التابعلهيئة الغذاء والدواءرشاكةمع مكتب أبحاث صحة املرأة التابع للمعاهد الوطنية للصحة يف مبادرةلتعزيز
مشاركة مختلف النساء يف التجارب الرسيرية .ملعرفة املزيد عن هذه األنشطة ،يرجى زيارة:

www.fda.gov/womeninclinicaltrials

