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 معلومات لمن سيقدم عيّـنة للمختبر
 

تؤخذ العيّنات أيضاً عند إجراء الفحوص   بصفتك مريضاً فإنك غالباً ما تحتاج إلى تقديم عيّنات، كعيّنة دم أو عيّنة أنسجة.

بنك الحيوي وال يُحتفظ عادة بهذه العيّنات في ما يسمى البنك الحيوي. الطبية الدورية التي يقدمها التنظيم النيابي للمحافظة.

تؤخذ أثناء العالج ويُحتفظ بها لفترة  –عيّنة دم أو عينّة خلوية أو عيّنات نسيجية أخرى  –عبارة عن مجموعة من العيّنات 

 تزيد عن شهرين ويمكن أن تنسب إلى شخص محدد. 
 

 األسباب التي تستدعي االحتفاظ بالعيّنات
 ي نتمكن من:إن االحتفاظ بالعّينات التي تقدمها أمر مهم، وذلك ك

 فحص العّينة مرة أخرى في حال لم يتوصل العالج إلى النتيجة المرجوة مثالً، •

 التوّصـل إلى تشخيص أدق من خالل مقارنة العيّـنات الجديدة بالعيّـنات المحتفظ بها. •

 إرسال العّينة إلى أخصائي آخر ليقدم تقييمه، •

 دراسة األمراض الُمعدية والوقاية منها، •

 ملنا وإجراءاتنا وتطويرها،مراقبة طرق ع •

 تعليم الكادر الطبي، •

 القيام بالبحوث الطبية لتحسين الوقاية من األمراض وعالجها.  •

 

 حماية المعلومات الشخصية والعيّنات الخاصة بك
  وال يمكن ألي شخص غير مخّول أن يعرف إن كان أحد تُحفظ المعلومات الشخصية التي تدّون عند أخذ العّينة في سجل خاص.

 المرضى قد قدّم عّينة ما. 

 

 وال يُسمح بتسليم عّينات من البنك الحيوي ألهداف ربحية، ألن المتاجرة بعّينات مأخوذة من أي إنسان أمر ممنوع.

 

 البحوث
  ويجب أن تحظى كافة المشاريع البحثية بموافقة لجنة خاصة بآداب يمكن لبعض العّينات أن تكون في غاية األهمية للبحوث الطبية.

البحوث، حيث تقوم بتقييم أهمية المشروع بالنسبة للرعاية الطبية وإمكانية القيام به دون التعرض للمعلومات الشخصية المتعلقة  

 بالمريض.

 

 أنت صاحب القرار
على   ينص قانون البنك الحيوي على وجوب إبالغك والحصول يحق لك كمريض أن تتخذ موقفاً من كيفية استخدام العّينات الخاصة بك.

إذا وافقت على االحتفاظ بالعّينات فإنه يحق لك دوماً أن   موافقتك على االحتفاظ بالعّينات الخاصة بك وعن الغايات التي ستستخدم لها.

  واألمر الوحيد الذي ال يمكن العدول عنه هو القرار بعدم االحتفاظ بالعّينة. تغير قرارك متى شئت.

 

فإذا لم تكن متأكداً ورغبت بالتفكير في قرارك، فإننا ننصحك بأن توافق على االحتفاظ بالعّينة حتى  .عند أخذ العينة ستًسأل عن موافقتك

 ويمكن الحقاً أن تسحب موافقتك من خالل إرسال أرومة الرفض التي يمكنك أن تحصل عليها أثناء الزيارة. إشعار آخر.

 

 المزيد من المعلومات

 بطبيبك. جى االتصالللحصول على المزيد من المعلومات يُر
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