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Sidra Medicine
البحــوث الســريرية مــن الركائــز األساســية التــي يقــوم عليهــا مركــز ســدرة للطــب ،نظـ ًـرا ألهميــة نتائجهــا
فــي تحســين جــودة الرعايــة الصحيــة والحفــاظ علــى حيــاة النــاس والمســاهمة فــي تطويــر عالجــات
لألمــراض الشــائعة والنــادرة .ويمكــن ألطفالكــم أن يشــاركوا معنــا فــي تعزيــز البحــوث الســريرية
لتحســين حيــاة اآلخريــن.

Clinical research is a very important part of what we do at Sidra. Information from
clinical research can improve quality of medical care, save lives, and help in developing
new treatments for common and rare medical conditions. You too can help to improve
the lives of others by participating in clinical research at Sidra Medicine.

إليكــم بعــض األســئلة الشــائعة عــن البحــوث الســريرية فــي مركــز ســدرة للطــب وأجوبتهــا والتــي توضــح
كيــف يمكــن ألطفالكــم المســاهمة فــي دعــم البحــوث الســريرية.

Here are some frequently asked questions about clinical research at Sidra and how your
child can be a part of a research:

ً
بحوثا سريرية؟
 .1لماذا يجري مركز سدرة
ألن البحــوث الســريرية تســاعد فــي التوصــل إلــى أســاليب مبتكــرة أكثــر كفــاءة وتســاعد فــي اكتشــاف
األمــراض والوقايــة والعــاج منهــا.

 .٢ما الذي تمتاز به البحوث في مركز سدرة للطب؟
تركــز بحوثنــا علــى األمــراض الشــائعة فــي قطــر ،حتــى وإن لــم تكــن هــذه األمــراض منتشــرة فــي أماكــن
التوصــل لســبل عــاج أفضــل لألمــراض التــي تضــر
أخــرى مــن العالــم .ونهــدف مــن خــال بحوثنــا إلــى
ّ
بصحــة أطفالنــا فــي قطــر.

 .٣ما أهمية مشاركة طفلي في هذه البحوث؟
األدويــة والعالجــات الحاليــة تــم تصميمهــا لتناســب الكبــار ،وتــم اختبارهــا علــى الكبــار .وإذا ســمحت
لطفلــك بالمشــاركة معنــا فــي البحــوث الســريرية ،فهــذا يعنــي أن بحوثنــا ســتثمر عــن نتائــج مناســبة
ً
تمامــا لخدمــة األطفــال وتعزيــز صحتهــم.

 .٤وكيف يشارك طفلي في هذه البحوث؟

توجــد عوامــل كثيــرة تحــدد أهليــة الطفــل للمشــاركة فــي البحــوث مــن عدمــه .ســيتحدث معــك الطبيــب
ـتوفيا للشــروط التــي
الخــاص بطفلــك ويناقــش معــك هــذه المســألة ويخبــرك مــا إذا كان طفلــك مسـ
ً
تجعلــه مؤهـ ًـا للمشــاركة فــي بحــوث مركــز ســدرة.

 .٥ماذا لو رفضت مشاركة طفلي في هذه البحوث؟
تمامــا ســواء بالقبــول أو الرفــض .إن رفضــت مشــاركة طفلــك ،فلــن ينقــص ذلــك
لــك حريــة االختيــار
ً
شــيئً ا مــن مزايــا العــاج الــذي يتلقــاه طفلــك ،وســنواصل تقديــم الرعايــة الصحيــة لــه علــى يــد األطبــاء
والممرضــات المتخصصيــن بشــكل طبيعــي.

 .٦ماذا لو وافقت ثم غيرت رأي؟
ال توجد مشكلة .يمكن لطفلك التوقف في أي وقت.
جميــع بحوثنــا تجــري بعنايــة وتحــت رقابــة دقيقــة للتأكــد مــن ســامة جميــع المشــاركين وحصولهــم علــى
الرعايــة الصحيــة بــكل ود واحتــرام.
لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بقسم بحوث األطفال على CCMGResearch@sidra.org

تاريخ المراجعة األخير2018 - ٠٩ - ٢٤ :

?1. Why is Sidra doing clinical research
Research can help to find new and better ways to identify, prevent and treat diseases.

?2. What is special about the research at Sidra
Our research focuses on diseases that are common in Qatar. Through our research we
hope to find better treatments for diseases that affect the children of Qatar.

?3. Why is it important for my child to participate in research
Current medicines and treatments were designed to work for adults and were tested
on adults. By letting your child participate in clinical research, you will be contributing to
research that is specifically designed for improving children’s health care.

?4. How can your child be a part of research at Sidra
The are many things that determine if a child is eligible to participate in research. Your
child’s doctor will discuss with you if your child meets the requirements to take part in
research at a Sidra.

?5. What will happen if I do not want my child to participate in research
You can decide whether or not you want your child to be part of any research at Sidra.
Participation is purely voluntary. If you decide not to let your child participate, there
will be no loss of treatment benefits. Your child will continue to be taken care of by the
doctor and nurses like normal.

?6. What if my child is involved in research and I change my mind
You can withdraw your child from a research study any time.
All research at Sidra Medicine is carefully monitored to make sure that all participants
are safe and are treated with care and respect.
For more information, contact Children’s Research at CCMGResearch@sidra.org
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