
	
	
	 	
	
	
	

	

	

المشاركة معلومات 	

الوالدة لحدیثي الحیوي والبنك للقلب الروتیني الصوتي المسح 	
2018	 أبریل لغایة كوبنھاغن في یولدون الذین لجمیع عرض 	

	

	

	

	

	



	
	
	 	
	
	
	

مستشفى في والتولید القلب قسم بھ یقوم الذي يالعلم البحث مشروع في طفلك مشاركة في ترغب كنت إذا عما نسأل أن نرید 	

																																																																																																.Hvidovre	مستشفى	،Rigshospitalet	مستشفى	،Herlev			

	

 ولذا. المشروع وھدف ماھیة عن التام الفھم إلى تحتاج المشروع، في طفلك مشاركة على الموافقة تقرر أن قبل
قراءة منك بنطل فإننا 		  سیتم حیث ،المشروع حول مقابلة إلجراء دعوتك یتم وسوف. بدقة المشاركة معلومات

				 یمكنك وحیث معمق، بشكل المشاركة معلومات شرح  جلب تستطیع. المشروع حول لدیك أسئلة  أیة طرح
في المشاركة ترغب كنت إذا. المحادثة إلى معارف أو صدیق أو العائلة أفراد أحد 	  منك نطلب ،المشروع  

. الموافقة ستمارةإ على التوقیع  تقرر أن قبل النظر في الحق لك أن تذكر. الموافقة ستمارةإ على التوقیع 	

.	  تكون ولن موافقتك سحب أسباب إبداء ودون وقت أي في لك یجوز المشروع في تطوعیة المشاركة وألن
طفلك عالج في عواقب أیة حینھا 	

	

الوالدة؟ حدیثي األطفال لكل للقلب التصویري المسح نعرض لماذا 	

 في خلل وجود مع سنویا طفل 450 حوالي الدنمارك في یولد. القلب  في خلل ھو شیوعا األكثر الخلقي المرض
 الجدران في ثقوب ھي شیوعا األكثر القلب عیوب. السبب یعرف ال وغالبا الجنین نمو أثناء خلل یحدث. القلب
 بعیوب األطفال من ٪70 حوالي. القلب صمامات أو القلب في الدمویة األوعیة بناء في أخطاء أو البطینین، بین

یمكنھ الباقي ان حین في حیاتھم، خالل آخر أو شكل في العالج تحتاج القلب في خلقیة 	  مع العالج عن االستغناء
.القلب في خلقي مرض مع الدنماركیین من 22000 یقرب ما الیوم یعیش. األمر لزم إذا  العادیة الفحوصات 		

 یتم ما ونادره قلیلة حاالت وفي الحمل، فترة في ھي الوالدة حدیثي األطفال لدى  الخطیرة القلب عیوب معظم
 التقنیة الناحیة من الحامل بطن خالل من جنینلل التصویري المسح ألن وذلك. الحمل فترة خالل عنھا الكشف
.العالم الى یولد عندما المسح من صعوبة أكثر 	

	

 ھذه تعد وبالتالي. القلب لفحص خطرة وغیر وآمنة فعالة وسیلة سواء حد على الصوتیة فوق الموجات نإ
 سنضمن القلب، في عیب وجدنا فإذا. جدا الصغار األطفال لدى الممكنة القلب عیوب لتشخیص مناسبة  الدراسة
 القضاء حتى ربما أو یقلل سوف ھذا إن  نتوقع ونحن. المحتمل والعالج المناسبة الضوابط في المبكر البدء
 تسجیل یتم وسوف الظروف، أفضل الطفل إعطاء وبالتالي متأخر وقت في القلبیة العیوب ھذه مثل عواقب على
.الطفل سجل في النتائج 	

 القلب، أمراض مع یولدون الذین األطفال عدد حول المعرفة من المزید كسب ھو المبادرة ھذه من الھدفو
 المدى على النتائج متابعة. الوالدة بعد فقط للقلب شامل مسح اجراء طریق عن الطفل مصلحة وتشخیص
 األطفال وعالج نمو لصالح الجدیدة القضایا من والعدید المزید توضیح في المستقبل في األبحاث تخدم الطویل

في البحث المستقبل في  یسمح الدم فحوصات جمع فإن. القلب في خلقیة عیوب من یعانون الذین 	  واسعة طائفة
.االمراض من 	



	
	
	 	
	
	
	

 ھو الوالدة حدیثي األطفال لدى الحیوي والبنك) القلب صدى تخطیط( القلب مسح إجراء
	 سنتین مدتھ مشروع

) القلب صدى مخطط( للقلب الصوتیة فوق الموجات لفحص واألمھات األباء جمیع إلى العرض ھذا تقدیم سیتم
. الوالدة بعد األولى یوما 14 ال غضون في القلب صدى تخطیط ویجرى. كوبنھاغن في الوالدة حدیث للطفل
 نتوقع. سنتین لمدة  كوبنھاجن في الثالثة المستشفیات في الصوتیة فوق بالموجات المسح عروض تكون سوف
 لسؤالكم الحق وقت في بكم االتصال حتمالإ ھناك. المشروع في الجدد الموالید من 30000 حوالي مشاركة
.الدراسات من مزید في المشاركة في ترغبون كنتم إذا عما 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 . الوالدة قسم في طبیب أو تصویري تقني اسطةبو الصوتیة فوق الموجاتب الفحص تنفیذ یتم
. الفحص أثناء الجسم من العلوي الجزء من المالبس  خلع  یجب وبالتالي القلب، منطقة في طفلك فحص سیتم
 الفحص، أثناء القلب نبضات معدل لقیاس الطفل صدر على أقطاب مع ملصقات ثالثة ھناك یكون سوف
 المھم من. دقیقة 10 حوالي الفحص یستغرق. الدم في األكسجین تشبع لقیاس قدم/  ید حول متر یضع وسوف
 تقبل علیك الدراسة، في المشاركة على وافقت ذاإ أنھ علم على تكون أن یجب.  الفحص أثناء حاضرا  تكون أن

.طبیعیة غیر كانت لو حتى  المسح عند نجدھا التي األشیاء حول المعلومات 	



	
	
	 	
	
	
	

 الوالدة عند) مل 9 حوالي( السري الحبل دم بقایا  اخذ یمكننا كان إن لأنس سوف المشروع ھذا سیاق  وفي
 موافقة تعطي كنت وإذا. والكلى الكبد وظیفة ذلك في بما الجھاز، ووظیفة الدم، في والدھون األمالح لتحلیل
  بحوث الحق وقت في قامت فإذا. المستقبلیة البحوث لصالح الحیوي البنك في الزائد الدم لتخزین  منفصلة
. إذن على للحصول العلوم لجنة من یطلب سوف طفلك، عن معلومات على تنطوي 	

	

	

طبیعي ھو القلب أن الصوتیة فوق بالموجات الفحص أظھر إذا 	

.فورا ذلك عن إعالمك سیتم طبیعي، ھو القلب أن الصوتیة فوق بالموجات الفحص أظھر إذا 	

	

		

	 	 طبیعي غیر طفلك قلب ان الصوتیة فوق بالموجات الفحص أظھر إذا 	

 لمراجعتھ القلب طبیب  على المسح لعرض حاجة ھناك ستكون شك،  ادنىالتصویري  المسح ظھرأ إذا 
 طبیب قبل من تصالإ خالل من المسح ظھرهأ ما عن أیام غضون في ابالغك یتم الحالة ھذه وفي وتفحصھ،
 إذا. إضافیة ومعلومات إضافي لمسح وطفلك انت تدعى سوف القلب في خلل وجود في الشك استمر إذا. القلب
.لألطفال القلب عیادة في المتابعة من المزید عرض سیتم القلب، في خلل ھناك أن على التأكید تم 	

. الوالدة لحدیثي القلب طب دراسة مشروع في الحقا المستقبلیة الفحوصات معلومات تسجیل یتم سوف 	

	

	 	



	
	
	 	
	
	
	

	 	 	 : والمكان الزمان 	

Rigshospital,	Hvidovre,	Herlev	  یامأ كل التصویري المسح على الحصول یختار أن للمرء یمكن
مستشفى في االسبوع 		

: الثالثة المستشفیات في األسبوع أیام في التصویري المسح وقت 																

	

Hvidovre	Hospital		
	

Rigshospitalet		
	

Herlev	Hospital		
	

	

8-20	 8-20	 8-20	 	الوقت

Gyn.-Obs.	Amb.,		
Afsnit	433	(ved	afsnit	
537),		
Bygning	4		
	

Kl.	8-16:	Barselhotellet,	
Aldersrogade	6C,	3.sal		
Kl.	16-20:	Ultralydafsnittet,		
afsnit	4002,	Rigshospitalet	
	

Patienthotellet,		
Herlev	Hospital	

	المكان

	

.والدتھ بعد المستشفى في تواجده ثناءأ الطفل لقلب الصوتي المسح جراءإ یمكن 	

	

:	 والتسجیل الحجز وقت 	

:	 التالیة الطرق من واحدة في المشاركة توقیع یمكنك 	

				 الحمل خالل التصویري المسح خالل 	.1	

:	 اإللكتروني البرید الى الوالدة قبل وإرسالھ المرفق توقیع .2	

hgh-babyheart@regionh.dk	

:	 التالي العنوان إلى إلعادي البرید في الوالدة قبل وإرسالھ المرفق توقیع .3	

Copenhagen	Baby	Heart,	Hjertemedicinsk	afsnit	S103,	Herlev	Hospital,	Herlev	
Ringvej	75,	2730	Herlev.	

 مساعدة على الحصول یمكنك وقتك، تغییر في ترغب كنت إذا أو الوالدة، بعد وقت على حصلت قد تكن لم إذا
:ھنا 			

• Telefon:	3868	6405		
• E-mail:	hgh-babyheart@regionh.dk		
• Online	tidsbooking:	www.baby-heart.dk		



	
	
	 	
	
	
	

والعیوب المزایا 	

. الوالدة حدیثي األطفال لدى القلب عیوب ووتیرة سبابأ عن والكشف المعرفة ھمیةأ ھو المشروع ھذا فوائد
  من التجنب وبالتالي مبكر وقت في الخلل لمعالجة االجراءات تخاذإو تشخیص فرصة ذلك إلى وباإلضافة
 للحصول الوقت بعض قضاء ھو الوحید العائق وربما المشروع، من خطر ھناك لیس. لھا داعي ال تعقیدات
 ال أو ھمیةأ ذي غیر یكون قد الذي القلب في خلل تشخیص یتم قد ذلك إلى وباإلضافة. التصویري المسح على
.المسح نتیجة من للقلق داعي ال الحالة ھذه في ، البلوغ مرحلة خالل  المراقبة سوى عادة یتطلب 	

	

	

المشروع من واالستبعاد المشاركة قطع 	

. المشروع من طفلك استبعاد إلى تؤدي ظروف ھناك تكون قد 	

	

	

الطبي السجل من المعلومات على الحصول 	

 الطبیة السجالت من والخلقیة الوراثیة واألمراض بالحمل تتعلق التي الضروریة المعلومات عن الكشف سیتم
 حدیث عن معلومات على الحصول یضاأ سیتم وبالتالي. المشروع  عن المسؤولون لألطباء الطفل و االم عن

.الطبیة لبیاناتا في المحرز التقدم وعن القلب  في خلل لدیھ الذي الوالدة 	

.الخلقیة القلب أمراض وتشخیص وطبیعة تاریخ لدراسة علمیة طبیة ألغراض ھي  جمعھا یتم التي البیانات 	

 الصلة ذات للمعاییر وفقا معھا التعامل دائما یكون وسوف تامة بسریة الشخصیة بالمعلومات االحتفاظ سیتم
 المتعلق القانون إطار في المعلومات جمیع حمایة. والخصوصیة البیانات حمایة على القوانین وجمیع السریة
 یمكنك المشروع، في طفلك لمشاركة الخاصة الخطیة موافقتك مع ،الصحة وقانون الشخصیة البیانات بمعالجة
.أعاله موضح ھو كما الطبي السجل من والطفل األم عن البیانات لجمع واحد وقت في الموافقة إعطاء 	

	

	

المشروع میزانیة عن معلومات 	

 وتحلیل معدات وشراء الموظفین، تعیین على تنفق األموال ھذه. كرونة 17.741.185 ھي  اإلجمالیة المیزانیة
. جرا وھلم العینات 	

	مقرھا	في	 				 دنماركیة لمؤسسة خاص صندوق قبل من الدراسة ھذه تمویل ویتم

			



	
	
	 	
	
	
	

كرونة ملیون 14 برصید 	

 في والمشاركین البحث  لجان إبالغ یتم ذلك، تحقق إذا. األخرى المؤسسات من المستمر الدعم نبحث نحن 
.البحث 	

 . مالیة مصلحة أي بالمشروع المشاركین ااألطباء لدى لیس 	

	

	

	

.المشروع في للمشاركة مكافأة ھناك تكون لن 	
	

	

: المشروع على القائمین 	
klinisk	lektor,	overlæge,	dr.med.	Kasper	Iversen	og	professor,	overlæge,	dr.med.	Henning	Bundgaard.	

	

	

:المشروع نتائج على الحصول 	
.طفلك نمو بعد حتى وبالتالي المقبلة، السنوات في لألبحاث جمعھا تم التي البیانات ستخدامإ وسیتم. دولیة مجالت في النتائج نشر وسیتم 	

	 	



	
	
	 	
	
	
	

	 :	 االتصال او المراسلة یرجى االستفسار او المعلومات من المزید على للحصول 	

Anne-Sophie	Sillesen,	Kardiologisk	afdeling,	Herlev	Hospital,	Herlev	Ringvej	75,	2730	
Herlev.	

• Telefon:	3868	6405		
• E-mail:	hgh-babyheart@regionh.dk		
• Online	tidsbooking:	www.baby-heart.dk		

	

 تقرأ أن منك نطلب كما المشروع، في  وطفلك ومشاركتك موافقتك المكانیة كافیة المعلومات ھذه تكون أن نأمل
.الطبیة العلوم بحوث في المعني الشخص حقوق" المرفقة النشرة 	

			

:االحترام فائق بقبول تفضلوا 	

Henning	Bundgaard																												Kasper	Iversen																													Anne-Sophie	Sillesen		
Professor,	overlæge,	dr.med.											Lektor,	overlæge,	dr.med.									Læge,	ph.d.-studerende		
Rigshospitalet-Glostrup	Hospital					Herlev-Gentofte	Hospital											Herlev-Gentofte	Hospital	

	 	 	

	 	

	

	

	

	

:	 االتصال وعناوین اسماء 	

Henning	Bundgaard																									 	 	 Kasper	Iversen		
Professor,	overlæge,	dr.med.								 	 	 Lektor,	overlæge,	dr.med.		
Rigshospitalet-Glostrup	Hospital	 	 	 Herlev-Gentofte	Hospital	
Tlf.	3545	05	12																																	 																																									Tlf.	3868	60	09																						

	

Anne-Sophie	Sillesen		 	 	 	 Pia	Frydendall	
Læge,	ph.d.-studerende		 	 	 Led.	Forskningssekretær	
Herlev-Gentofte	Hospital		 	 	 Herlev-Gentofte	Hospital	
Tlf.	3868	64	32		 	 	 	 Tlf.	3868	6405	
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Copenhagen Baby Heart – CBH : البحث مشروع عنوان  

 

: األبوية المسؤولية أصحاب قبل من إقرار  

.موافقتنا/ موافقتي اعطاء وعيوب مزايا طريقة، غرض، عن يكفي ما نعرف نحن/  وأنا ، والشفهية الكتابية المعلومات نحن/ انا تلقيت  

 أنا / نحن نعلم أن المشاركة تطوعية ولذا يمكن دائما سحب الموافقة دون فقدان ابننا / ابنتنا  حقوق العالج الحالية او المستقبلية.

  : في والمشاركة البحثي، المشروع في المشاركة نوافق______________________________    نحن/  أنا  

نعم( المطلوبة عالمةال ضع)   

 

 . نعم، الموجات فوق الصوتية للقلب 

 الدم. في واألمالح والدهون الجهاز، وظائف لقياس وذلك الوالدة، عند السري الحبل من دم نعم، أخذ

 في جميع مستقبلية بحوث في الستعماله لالبحاث الحيوي في البنك لحفظه الوالدة، عند السري الحبل من الدم من بقايا أي حفظ نعم،

 األمراض. مجاالت

 الحمل. بيان من األم عن المعلومات على الحصول نعم، يمكن

.الخاص لالستخدام المشروع عن المكتوبة المعلومات من ونسخة ااالقرار هذ من نسخة تلقينا/ تلقيت  

___________________________ : للطفل الحاضن اآلباء من واحد اسم  

_________________________________:CPR-nummer االم رقم  

_____________________: (األم) التوقيع_____________ :التاريخ  

____________________ : (األب) التوقيع:_____________ التاريخ  

___________________________________: الكتروني البريد عنوان  

 __________________________________________: التلفون رقم  

 

: المحتملة السلبية والنتائج البحث مشروع نتائج عن المعلومات على الحصول نريد/ اريد  

____________________ (Xال:___________________)ضع عالمة   (X)ضع عالمة    :نعم 

: اإللكتروني البريد طريق عن اليك المرسل المغلف في الوالدة قبل موقعا االقرار ارسال تستطيع للتفكير، الوقت لديك  

 hgh-babyheart@regionh.dk 

 

: المعلومات يقدمون الذين المعنيين قبل من إقرار  

. البحث في مشاركتهم لتحديد اعتقادي في الكافية والكتابية الشفهية المعلومات تلقوا قد الطفلة/ الطفل اهل أن أعلن  

 

_____________ : المعلومات بإعطاء المعنى اسم  

التاريخ:_____________                                                          ______________ :االمضاء   

mailto:hgh-babyheart@regionh.dk

