ویج للتصلب المتعدد والبنك الحيوي
طلب مشاركة يف السجل الن ي
ر
ویج للتصلب المتعدد والبنك الحيوي ( Norsk MS
ه طلب بشأن ما إذا كنت ترغب يف المشاركة يف السجل الن ي
هذه النشة ي
ویج للتصلب المتعدد
يل معلومات حول ما توافق عليه ،والغرض من استخدام السجل الن ي
 .)register og biobankفيما ي
والبنك الحيوي ر
ر
ر
.
.
لستخدام يرج قراءة هذه النشة بعنایة قبل التوقيع عل ترصی ح الموافقة ستحتفظ بهذه النشة
وشوط ا ا
باإلضافة إىل نسخة من ترصی ح الموافقة.
المشاركة طوعیة .وإذا ا ر
خنت عدم المشاركة ،فال یتعی علیك ابداء السبب ،ولن يكون لذلك عواقب بالنسبة لك سواء اآلن أو يف
المستقبل.
ً
ُ
ويج للتصلب المتعدد والبنك الحيوي،
• إذا كنت مصابا بمرض التصلب المتعدد ( ،)MSفيطلب منك المشاركة يف السجل الن ي
الشوک (تم أخذها بالفعل يف سیاق الفحص
وهذااینطوياعیلاتسجيل المعلومات وإعطاء عينة دم وعينة من السائل الدماغا
ي
للکشف عن المرض) للدراسات المتعلقة بمعدل انتشار المرض والعالقة السببیة عند اإلصابة بمرض التصلب المتعدد.
ً
الوطن للتصلب المتعدد ،فس ُيطلب منك
مصابا بمرض التصلب المتعدد وقد تم تسجيلك بالفعل يف السجل
• إذا كنت
ي
ويج للتصلب المتعدد والبنك الحيوي من خالل القیام أیضا بإعطاء عينة دم وعينة من السائلاالدماغا
الن
السجل
ف
ي
المشاركة ي
الشوک (تم أخذها بالفعل يف سیاق الفحص للکشف عن المرض) للدراسات المتعلقة بمعدل انتشار المرض والعالقة السببية
ي
العصن المتعدد.
التصلب
مرض
ب
اإلصابة
عند
ي
إذا كانت هناك كلمات أو معلومات ف هذا المستند ال تفهمها ً
تماما ،فنج استشارة طبيب أمراض عصبیة يف قسم طب
ي
الوطن للتصلب المتعدد والبنك الحيوي.
األعصاب أو االتصال بالسجل
ي

ما هو مرض التصلب المتعدد ()MS؟
الشوک) ويمكن أن
العصن المركزي (المخ والحبل
التهاب يؤثر عل الجهاز
مرض التصلب المتعدد (أواالتصلبااللویح)اهو مرض
ي
ي
ي
ً
.
يسبب أعراضا يف شكل شلل ومشاكل يف التوازن واضطرابات برصية وحسية سبب مرض التصلب المتعدد غن معروف ،ولكن
ُيعتقد أن المرض يحدث نتيجة رد فعل غن عادي بعد التعرض لعوامل بيئية (مثل العدوى الفنوسية) عند األشخاص المعرضی
ً
وراثيا .مرض التصلب المتعدد ليس مرضا ور ً
اثيا بالمعن المعتاد ،ولكن خطر اإلصابة بمرض التصلب المتعدد يزداد قليال (بنسبة
ً
 ٪2تقریبا) إذا كان أحد أفراد األشة المقربة مصابا بالمرض.

ویج للتصلب المتعدد والبنك الحيوي؟
ما هو السجل الن ي

ّ
الوطن للتصلب المتعدد يف عام  2001بعد الحصول عل ترخيص من هيئة حماية البيانات النويجية
تم إنشاء السجل
ي
الوطن
 )5-885 / 1998( Datatilsynetبتمويل من وزارة الشؤون االجتماعية والصحة .مکان السجل هوالدی مرکز الکفاءات
ي
الجامع .يف السجل تسجل البيانات الديموغرافية (االسم ،
لمرض التصلب المتعدد ،قسم طب األعصاب ،مستشف هاوكالند
ي
الشخص ،مكان الميالد  ،سنة ظهور المرض ،سنة التشخيص ،من قام بالتشخيص ومكان التشخیص) ؛ البيانات
العنوان  ،الرقم
ي
العائل
العصن المتعدد
الشيرية (أعراض البداية  ،إجراءات التشخيص  ،فئة التشخيص  ،مسار المرض  ،عبء مرض التصلب
ي
ي
والحالة الشيرية) باإلضافة إىل بيانات العالج (العالجاباألدویةاالمحورةاللمناعة ،نوع األدویة ،وقت البدء ،الفعالية واآلثار الجانبية).
ً
ر
الن يبلغ عنها المريض حول جودة الحياة المتعلقة بالمرض والعالج ،بما يف ذلك اآلثار الجانبية
يجمع السجل أيضا البيانات ي
واألعراض باإلضافة إىل تجربة المريض فيما یتعلق بالمتابعة  /العالج .يتطلب التسجيل موافقة خطية مستننة من المريض
ّ
المصاب بمرض التصلب المتعدد.
الوطن للتصلب المتعدد ،واسم
باإلضافة إىل هذا ،تم يف عام  2006إنشاء بنك حيوي للتصلب المتعدد مرتبط بالسجل
ي
ویج للتصلب المتعدد والبنك الحيوي ( Norsk multippel sklerose register og
الوحدة الشاملة اآلن هو السجل الن ي
Versjon 21.11.2019

 .)biobankوقد تم إنشاؤه بعد موافقة اللجنة اإلقليمية للبحوث الطبية وهيئة حماية البيانات النويجية ووزارة الصحة
وخدمات الرعاية ومديرية الصحة والشؤون االجتماعية .تحتوي وحدات البنك الحيوي عل عينات دم (المادة الوراثیة DNAا
النخاع من المرض الذين يعانون من مرض التصلب المتعدد المسجلی يف سجل مرض التصلب المتعدد
اوالمصل) والسائل
ي
(.)MS
وف قسم
يتم تخزين مادة العينات لدی المعهد
الوطن للصحة العامة  ،Nasjonalt folkehelseinstituttأوسلو ( )DNAي
ي
الشوک) .جميع العينات يف البنك الحيوي
الدماع
الجامع يف بنغن (المصل والسائل
طب األعصاب يف مستشف هاوكالند
ي
ي
ي
یتم إعطاؤها بناء عل موافقة مستننة خطية من المتنع.

ویج للتصلب المتعدد والبنك الحيوي
الغرض من السجل الن ي

س رناقب وحدة سجل التصلب المتعدد  MSمدی انتشار مرض التصلب المتعدد للكشف عن االختالفات الجغرافية والتغينات
أساسا للدراسات حول مرض التصلب المتعدد مع ر
ً
ر
النكن عل السبب وللتخطيط
الن ربما تحصل بمرور الوقت .سيوفر هذا
ي
المناع لمرض التصلب المتعدد واآلثار الجانبية لە
للخدمات الصحية للمرض المصابی بالمرض .سيشكل تسجيل تأثن العالج
ي
األساس لمراقبة الجودة الطبية واالجتماعية االقتصادية عندااستخدام طرق عالج جديدة ومكلفة.
ً
ً
اب
و يف وحدات البنك الحيوي ،ستشكل المواد البيولوجية المرتبطة بمعلومات السجل أساسا فريدا لدراسات االستعداد الور ي
ر
الن یمکن أن تکون
(مثل تحليالت الحمض النووي للجينات المناعية وجیناتاالميلی)  ،باإلضافة إىل دراسات النوتينات ي
االشوک (مثل تحليل النوتينات المتدهورة أو األجسام المضادة
ا
البين يف المصل والسائل الدماغ
مرتبطة باألمراض أو التعرض
ي
ً
الشوک
الدماع
للفنوسات أو السموم البيئية) .سيكون من الممكن أيضا إجراء تحليالت للحمض النووي والمصل والسائل
ي
ي
العالج لألدوية.
المتعلقة بمسار المرض والتشخیص والتأثن
ي

رشوط الوصول إىل واستخدام بیانات السجل ومواد العينات
فقط عدد قليل من األشخاص المرصح لهم والمسؤولی عن السجل لديهم حق الوصول إىل معلومات التعريف الشخصية .كل
ر
الن أصبحوا عل علم بها.
هؤالء لديهم واجب الحفاظ عل الشية فيما يتعلق بالمسائل ي
من أجل الوصول إىل البيانات الموجودة يف السجل ومواد البنك الحيوي ،يجب عل الباحثی التقدم بطلب بهذا الخصوص إىل
ويج لمرض التصلب المتعدد والبنك الحيوي .باإلضافة إىل ذلك ،يجب الموافقة عل جميع
المجلس
األکادیم للسجل الن ي
ي
الطن ()Regional komité for medisinsk forskningsetikk
المشاري ع البحثية من قبل اللجنة اإلقليمية ألخالقيات البحث
ي
وربما أیضا الهيئة النويجية لحماية البيانات ( .)Datatilsynetو يف المشاري ع البحثية ،سيتم فقط إعطاء المعلومات الرصورية
للتحليالت وتقييم النتائج لألشخاص المسؤولی عن الدراسات .سيتم يف هذه الحالة فقط تمين المعلومات برقم خاص بالسجل،
ولن تكون المعلومات المتعلقة بهويتك متاحة .سيتم عرض نتائج المشاري ع البحثية بطریقة تضمن أن ال یکون باإلمکان التعرف
عل هویات األفراد.
األوروب  /المنطقة االقتصادية
ربما یتطلب األمر إجراء تحليالت للمواد يف المختنات يف خارج البالد ،سواء داخل االتحاد
ي
ً
األوروبية ،ولكن أيضا يف الواليات المتحدة والدول األخرى حيث قد تكون قوانی حماية البيانات أقل رصامة .إدارةاالصحةافا
ً
بنغن ،الجهة المسؤولة عن معالجة البيانات ،لديها إجراءاتها الخاصة لضمان حماية الخصوصية ،أيضا عند تسليم المواد إىل
األوروب  /المنطقة االقتصادية األوروبية .يف هذا الصدد ،یطلب منك أن تمنح اإلذن بتبادل بیانات السجل و
دول خارج االتحاد
ي
 /أو مادة العينة مع الباحثی ف مثل هذه المشاري ع .أي إفصاح عن البيانات أو تسلیم للعينات لن يتم إال ً
بناء عل طلب من
ي
ر
تف بالمتطلبات الرسمية والعلمية الالزمة.
المشاري ع ي
الن ي
ر
ویج لمرض التصلب المتعدد والبنك
بالنسبة لمشوعات البحث الخاصة ،قد يكون من المناسب مقارنة البيانات من السجل الن ي
لوطن للسكان وسجل المواليد وسجل
الحيوي بمعلومات أخرى من السجالت الطبية ومن السجالت العامة األخرى ؛ کالسجل ا
ي
ويج وسجل الوصفات الطبية ووكالة التجنيد،
أسباب الوفاة وسجل اللقاحات ( )SYSVAKوسجل الشطان وسجل المرض الن ي
وسجالت المکتب المرکزي لإلحصاء ،عل سبيل المثال ،المعلومات المتعلقة بالتعليم والمشاركة المهنية والمستحقات المدفوعة
ً
من الجهات العامة .ال يمكن إجراء مثل هذه المقارنات إال إذا تمت الموافقة مسبقا عل ذلك من قبل الهيئات الرصورية ،مثل
الطن أو الهيئة النويجية لحماية البيانات أو المديرية النويجية للصحة والشؤون االجتماعية أو
اللجنة اإلقليمية ألخالقيات البحث
ي
Versjon 21.11.2019

ً
إدارة الضمان االجتماع .سيتم التعامل مع جميع المعلومات مع ر
احنام الخصوصية والحیاة الخاصة ،ووفقا للقوانی واللوائح.
ي

ويج لمرض التصلب المتعدد والبنك الحيوي
التسجيل والعینات للسجل الن ي

ً
الطن بواسطة طبيبك /
أخصاب األمراض العصبیة قبل إرسال
سيتم ملء نموذج التسجيل أوال بمعلومات منك ومن سجلك
ي
ي
ً
أنابيب عينات الدم من سجل التصلب المتعدد والبنك الحيوي النويجُ .
سيطلب من مختنك يف المستشف أيضا السماح
ي
الشوک ،والذي سبق لك وأعطیتە كجزء من إجراءات الفحص للکشف عن المرض.
الدماع
بالوصول إىل السائل
ي
ي

وتغين  /حذف المعلومات
التخزين وحق الوصول إىل
ر
وف البنك الحيوي
سيتم تخزين معلومات السجل والعينات المأخوذة منك يف السجل الن ي
ويج للتصلب المتعدد ي
ر
.
المرتبط بە .سیکون باإلمکان تحدید هویة األشخاص من خالل المعلومات المسجلة هذا حن يمكن تحديث
ً
وفقا ر
للتشيعات الحالية.
السجل بمعلومات جديدة .يتم التخزين
ً
وفقا ر
للنخيص من هيئة حماية البيانات النويجية .سيتم التعامل مع
يتم تخزين المعلومات إىل أجل غن مسم،
ويج للتصلب المتعدد والبنك الحيوي بشية تامة.
جميع المعلومات المتعلقة بالسجل الن ي
ر
الن يمكن توثيق
يمكنك الحصول عل معلومات حول ما تم تسجيله عنك ويمكنك تصحیح أو تكميل المعلومات ي
عدم صحتها أو أنها غن كاملة .يمكنك المطالبة بحذفك من السجل .يمكنك أن تطلب إتالف المواد الخاصة بك
ر
ر
الن وردت
الن أعطیتها للبنك الحيوي أو تسليمها لك .ومع ذلك ،ال يمكن طلب إتالف أو حذف المواد والبيانات ي
ي
ر
يف أو ربما تم نشها يف األعمال العلمية.
عندما توقع عل نموذج الموافقة المرفق ،فإنك تؤكد أنك تلقيت نسخة من ر
نشة المعلومات هذه وأنك توافق عل المشاركة يف
ويج للتصلب المتعدد والبنك الحيوي.
السجل الن ي

العنوان لإلتصال
ويج والبنك الحيوي ،قسم طب األعصاب ،مستشف هاوكالند
ویج للتصلب المتعدد الن ي
يمكن توجيه االستفسارات إىل السجل الن ي
الجامع 5021 ،بنغن.
ي
Norsk MS register og biobank, Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, 5021 Bergen
الهاتف،55 97 55 03 :
ر
وبmsdata@helse-bergen.no :
النيد اإللكن ي
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