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تثقيف / توفير الموارد للمشاركين حول التجارب 
السريرية بشكل عام

تبادل المعلومات حول فرص التجارب السريرية المحتملة

الوصول إلى 
التجارب 
السريرية

تعرف على عملية التجارب السريرية

اسأل فريق الرعاية الصحية الخاص بك عن فرص 
التجارب السريرية

ابحث في مواقع التجارب السريرية عن الفرص 

)clinicaltrials.gov(

كن على اطالع جيد بخطة الدراسة واألهداف

أجب عن األسئلة المتعلقة ببروتوكول الدراسة
تجنيد كن على اطالع جيد بتفاصيل الدراسة

حدد المشاركين المحتملين بناًء على معايير األهلية

مراجعة التاريخ الطبي وإجراء االختبارات والتقييمات 
كجزء من عملية الفحص

شارك في المناقشات مع المشاركين المحتملين

بروتوكول 
التجارب 
السريرية

المشاركة في عملية الفرز، بما في ذلك أي اختبارات 
وتقييمات، والمشاركة في المناقشات مع أعضاء فريق 

البحث

قدم معلومات شاملة عن التجربة السريرية بالشكل 
المناسب والمستوى واللغة المناسبة للمشارك

تأكد من أن المشارك يفهم جميع جوانب عملية التجارب 
السريرية

خصص وقتًا كافيًا للتشجيع واإلجابة على األسئلة

قم بتعيين شخص ليقوم بدور نقطة اتصال ألسئلة المتابعة

استخدم أداة صنع القرار المشترك لتوجيه المناقشات بين 
المشارك وفريق الرعاية الصحية إن أمكن

الموافقة  عملية 
المستنيرة

قم بمراجعة جميع المعلومات المتعلقة بالتجربة السريرية 
بما في ذلك كيفية عمل التجربة، وموقع وتكرار الزيارات 

الدراسية، وااللتزام بالوقت اإلجمالي، والمخاطر المحتملة، 
وفوائد المشاركة

ضع قائمة باألسئلة وتأكد من اإلجابة على جميع األسئلة

ناقش فرصة المشاركة في تجربة سريرية مع أحد أفراد 
أسرتك أو مستشار موثوًقا به

إجراء جميع تقييمات / قياسات الدراسة لتقييم السالمة 
والفعالية وفًقا لبروتوكول الدراسة

وفر فرًصا للمشاركين لإلبالغ عن اآلثار الجانبية 
المحتملة، ومشاركة المخاوف، وطرح األسئلة

الزيارات 
الدراسية

حضور جميع الزيارات الدراسية

اخضع الختبارات وتقييمات لكل بروتوكول

تواصل مع فريق البحث بشأن اآلثار الجانبية أو المخاوف 
المحتملة

اسال اسئلة

لخص نتائج الدراسة بالتنسيق واللغة المفضلين 
للمشاركين

زود المشاركين بملخص لنتائج الدراسة

نتائج الدراسة تعرف على نتائج الدراسة، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على 
الدراسات المستقبلية أو رعاية الهيموفيليا

تعزيز أهمية المتابعة طويلة المدى و / أو المشاركة في 
سجل المرضى حسب االقتضاء

المراقبة طويلة 
المدى

المشاركة في المتابعة طويلة المدى و / أو تسجيل المرضى 
حسب االقتضاء

أدوار المريض ومقدم الرعاية الصحية في أدوار المريض ومقدم الرعاية الصحية في 
التجارب السريريةالتجارب السريرية


