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 الخزعة الخيارية
 

الخزعة التي ستُجرى ھي حصرياً ألغراض البحث ولن تفيدك. وقد تساعد أشخاصاً آخرين في المستقبل. وحتى لو اخترت "نعم" للقيام بالخزعة 
ة وتوقيعك الموجز جملة، ضع دائرالأدناه والتفكير بإختيارك. وبعد قراءة  غيير رأيك في أي وقت. يرجى قراءة الجملةووضعت توقيعك، بإمكانك ت

 ، فھو لن يؤثر على رعايتك.كلإلجابة التي تكون مناسبة لك. وقرار المشاركة في ھذا الجزء من البحث خياري، ومھما كان قرار
 

  أوافق على الخضوع لخزعة األورام إلختبارات البحث في ھذه الدراسة.
 

 وقيع الموجز   __________الت  غير منطبق على ھذه الدراسة   _____  ال   _____  نعم  _____
 

 الدراسات الخيارية
 

 نود اإلحتفاظ بالبعض من النسيج والدم والبول المجموع لبحوث مستقبلية. وسيتم التعرف على ھذه العينات حسب رقم وليس حسب إسمك. وسيكون
مال العينات المخزنة. ولن تكون نتائج البحوث المقامة إستعمال عيناتك ألغراض البحث فقط ولن يفيدك. ومن المحتمل أيضاً أنه قد ال يتم أبداً إستع

 على عيناتك متوفرة لك أو لطبيبك، لكنھا قد تساعد أشخاصاً يعانون من السرطان وأمراض أخرى في المستقبل.
 

صل بنا وتدعنا نعلم أنك ال وإن قررت اآلن أنه يمكن اإلحتفاظ بنسيجك ودمك وبولك للبحوث، فبإمكانك تغيير رأيك في أي وقت. ما عليك إال أن تت
  .ولن تستعمل بياناتك لبحوث مستقبلية تريد أن يُْستَْعَمل نسيجك ودمك وبولك، فيتم عندئذ تلف ما تبقى من أي نسيج ودم وبول

 
ن يرجى قراءة كل جملة أدناه والتفكير بإختيارك. وبعد قراءة كل جملة، ضع دائرة وتوقيعك الموجز لإلجابة التي تكون مناسبة لك. ومھما كا

 قرارك، فھو لن يؤثر على رعايتك.
 
 
 .اأو عالجھ اأو منعھألخرى أو المشاكل الصحية ايجوز اإلحتفاظ بعينات نسيجي ودمي وبولي لإلستعمال في بحوث للتعلم عن السرطان  .1
 

  التوقيع الموجز   __________  ال   _____  نعم  _____
  
  

  يجوز لشخص اإلتصال بي في المستقبل لطلب إذن باستعمال عينتي (عيناتي) في بحوث جديدة غير مشمولة في ھذه الموافقة. .2
 

  التوقيع الموجز   __________  ال   _____  نعم  _____


