
 (1استمارة موافقة مستنيرة )

 شرحتوطن في بلدنا. مهو مرض  الهيموغلوبينألن اعتالل  وذلك ،لدي أسمح بإجراء اختبارات تسمح بتشخيص اعتالالت الهيموغلوبين

أسباب  بالتفصيلوقد ُشرح لنا  .بالتفصيل لي هونة نجاح الفحص المختبري الذي سيجراألطباء المعنيون شكل ومخاطر ومعنى وفرصلي 

ومعنى أخطاره وشكل التدخل الواجب تطبيقه )جمع الدم( و ،والعواقب المحتملة لزواج األقارب ،فحص ما قبل الزواجإجراء التوصية ب

 خاص على المواضيع التالية: بشكلوسلط الضوء .................................... من قبل  االختبارات التي يتعين إجراؤها ومعدالت الدقة

 إلصابة بالتهابات األنسجة الرخوة. اتشكل إجراءات جمع الدم خطر  قد .1

 .  المداخلةأو إذا حدث خطأ في إجراءات االختبار، فقد يلزم تكرار  ىاألول المداخلةإذا تعذر أخذ كمية كافية من الدم في  .2

ا تفسير نتائج التحليل الصعب أحيان  يكون من حيث  ال تعكس النتائج التي تم الحصول عليها الوضع الحقيقي لدى الشخصقد  .3

 البيوكيميائي أو بسبب هامش الخطأ في الطريقة المختبرية.

. ال يعطي أي معلومات أو أفكار حول األمراض الخطيرة األمراضويعطي معلومات حول  الموجودةالمخاطر ب متعلقاالختبار  .4

 األخرى.  

 عينة دم للمرة الثانية لتأكيد النتيجة. أخذ إلى  ، فقد تكون هناك حاجةمرض في االختباراتأي تشخيص  عند .5

 واحد. أسبوععادة ما يتم الحصول على النتائج في غضون  .6

اختبار نتائج دقيقة  من الضروري أن يعطي كل. ليس تباركل اخالحصول على نتيجة إيجابية أو سلبية خاطئة في هناك احتمال  .7

 .تكون حامال  صامت ا للمرضا. قد فهذا ال يعني أنك بصحة جيدة تمام   ،امائة في المئة. إذا كان االختبار سلبي  

 ، فيجب تطبيق االختبار على الزوجالهيموغلوبينعتالل ال" ناقلإذا تم اختبار واحد فقط من األزواج وأظهرت النتيجة أنه " .8

 اآلخر.  

 .لزواجاية أمام نتائج مرضية عقبة قانون وذاتعلى كال الزوجين  المطبقةاالختبارات ال تشكل  .9

تمال والدة طفل % واح50ناقل للمرض هي طفل احتمال والدة ، و%25هي والدة طفل مريض  ننسى أن احتمال ينبغي أال .10

هي فقط نسبة الخطر لكل وأن هذه النسب إنجاب طفل من األزواج الذين يحملون اعتالل الهيموغلوبين،  عند %25سليم هي 

 .هي نفسها في كل والدةنتائج الخطورة أن ، وتكرارها في كل والدة ومن الممكنوالدة 

 ، من طرق التشخيص قبل الوالدة.للمرض، وخاصة األزواج الناقلين جميع األزواج ةداستفاب ينصح .11

 إذا لم يتم استالم نتائج االختبار من قبل الشخص الذي أجرى االختبار، فإن كل المسؤولية تقع على عاتق الشخص نفسه. .12

 .طبيب العائلة مراجعةعن طريق تفهمها  لمجميع مشاكلك والنقاط التي حول مفصلة يمكنك الحصول على معلومات 

 .الواردة في النص أعالهالمصطلحات الطبية  وشرحت لي. ته( وفهم................قرء لي من قبل قرأت المنشور أعاله )

 أوافق على إجراء المداخلة الطبية
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