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 دسد  -سجل أ
 سنة(  14)معلومات للكبار والبالغين أكثر من  

 
ختالفات و  و اال  معقدة جد  الجنسي عملية. التكوين اضطرابات التكوين الجنسيدسد هو سجل دولي يتناول -أسجل 

. في بعض  تحت مصطلح دسد وإدراجها التغيرات في هذا التكوين قد تؤدي إلى مجموعة من الحاالت الناذرة التي تم جمعها

عند الذكور, فرط تنسج الكظر ,لى مشاكل عند جنس دون اآلخر. على سبيل المثالإنفس االضطرابات قد تؤدي  األحيان

 لىم و المشارإالة طفلكأو ح محالتك . الطبيب المعالج الذي يشرف علىالتكوين الجنسيالخلقي ال  يؤدي إلى مشاكل في 

قاعدة بالسجل يمكن تشبيه بهذه المعلومات.  و يقوم بتزويدكم دسد-أسجل ستخدم مسجل في هو م اسمه في نهاية هذه النشرة

في أعلب  ء طبية تحتوي على مجموعة من المستندات الطبية. تستعمل السجالت حاليا من طرف األطباء و العلما  بيانات

 الناذرة مثل دسد. و الحاالت ث العلمية حول األمراض نجاز األبحااألحيان إل

  ؟ دسد-أما هو هدف سجل 

 المعلومات محفوظة في السجل بطريقة آمنة و يمكن استفسار طبيبكم المعالج عن طبيعة هذه المعلومات المحفوظة. 

ن األطباء و العلماء حول  مما يمك في السجل الهدف من وراء سجل دسد هو تبادل المعلومات بين المستخدمين المسجلين

فهمنا لهذه الحاالت  .مما سيؤدي إلى تحسين الناذرة. إجراء أبحاث حول هذه الحاالتالعالم من تجميع معارفهم و تجاربهم و 

 ألطفال و البالغين المصابين. وتحسين رعاية ا

 لماذا تم االتصال بي؟  

و قد قام   دسد-أدم مسجل في سجل  ر هذه المنشورة هو مستخه في آخإلى اسمالمشارطبيبكم المعالج أو المعالج لطفلكم و 

كوين الجنسي بحالة تؤثر على الت ميع األطفال و البالغين الذين ولدوامفتوح لج دسد-أسجل  بإدالئكم بهذه المعلومات.

ؤتر على  بحالة قد ت فتوح أيضا لكل األطفال و البالغين الذين ولدوام دسد-أجراحية. سجل وتتطلب رعاية طبية أو 

سنة تقدم هذه  14قل من أني بدون أية مشاكل في التطور الجنسي الجسدي. إذا كان عمر الشخص المعالهرمونات الجنسية 

ستمرار في الؤاله ثانية هل يريد اسنة يتم س 16مبسطة للطفل. لما يبلغ الطفل  المنشورة  للوالدين و يتم تقديم منشورة

 المشاركة في السجل. 

 ؟حقا طفلي جدا كيف يمكنني معرفة ما يريده  غيرطفلي المصاب ص

في بعض األحيان يكون من الصعب إصدار قرار يخص الطفل. ولكن تذكروا دائما أن المعلومات الخاصة بالطفل يمكن 

سنة ألنه من الممكن   16إزالتها من السجل في أي وقت من طرفكم أو من طرف الطفل. ال يحتاج الطفل االنتظار حتى يبلغ 

 اقشة السجل في سن مبكرة.من

 هل أنا ملزم بالمشاركة في السجل؟ 

 كم في السجل. كمامعلومات ى تخزين وتبادلن علغير موافقي أنكمسوف يعتبر طبيبكم ال. إذا لم تقوموا بتسليم الورقة الملحقة 

 .بهذا القرارتتأثر لن  حالة / طفلكأو  حالتكرعاية أن 

 السجل؟ في البياناتإدخال  يتم عندما ،ماذاسيحدثمشاركا في السجل كنت إذا

فقط المستشفى.  رقم وأ الميالد تاريخ االسم،العنوان ه لن يتم تسجيل ألنبك  االتصال لالسج مستخدمي لن يكون بإمكان

المستشفى.   سجالت بالبيانات في السجل في البيانات ربط علىقادرا  كوني سوف مبك الخاص المستشفى بيبط

  طبيب . سيقومال يمكنه ذلك الطاقم الذي أسس السجل السجل،والحتى في األشخاصف على هوية التعر يمكنهالأحدآخر

التحاليل التفاصيل المتعلقة بإدماج يمكنه أيضا مع وصف الفحوص التي تم القيام بها.  البيانات بإدخالبكم  الخاص المستشفى

على نوعية المعلومات المدرجة في السجل.   مطلعكأن ي مبك الخاص المستشفى طبيبوا تسأل أنم يمكنك أنهروا تذكالمنجزة. 

 دخالها في السجل.  م على الوجه الذي تم به إبكاالطالع على التفاصيل الخاصة  مالمشاركة في السجل، يمكنك مذا اخترتإ

أن  مالمستشفى الخاص بك يمكن لطبيب  و في المستقبل ,سنةسيتم تخزين البيانات لمدة ثالثين  

لبحوث. لجنة أخالقيات الداسات الممكنة التي تمت المصادقة عليها من طرف ص ابخصو ميخبرك

سيقوم طبيب المستشفى  ها لوجه. ضافية أو مقابالت وج تحاليل إبعض هذه الدراسات قد تتطلب 
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لتي  . لن يتم اسنعمال العينات اتكون مجبرا أنت وال طفلك بالمشاركة في هذه الدراسات ولنراسات بالتفصيل ذه الدبشرح ه

 على حدة من طرف لجنة أخالقيات البحوث.   موافقة على ذلكال بعد أن يتم التخزينها في هذه الدراسات إتم 

 ماذا سيحدث للمعلومات المخزنة في السجل؟ 

 نجاز البحوث أو لتطوير دراسات و بحوث جديدة لمخزنة في السجل يمكن استعمالها إل البيانات ا

 العالم.  تفيذ منها علماء و أطباء و مرضى آخرون عبرفي المقاالت الطبية ليسنتائج هذه الدراسات سيتم نشرها  

 . شخاص لهم نفس الحاالتعبر العالم من االتصال بمتخصصين آخرين يشرفون على عالج أالبيانات تمكن المتخصصين 

 هل سيتم االحتفاظ بسرية المعلومات المخزنة في السجل؟ 

يتم التعامل معها من خالل أنظمة إلكترونية  ستبقى سرية تماما و كل المعلومات س مشاركتك في السجل و/أو مشاركة طفلك

كلمة السر و فقط األعضاء منة جدا. بما أن السجل يقوم بجمع معلومات من مستشفيات مختلفة, سيكون النظام محميا بآ

جل ال يقوم بجمع أية معلومات حول ن في السجل بطريقة مباشرة يمكنهم الدخول الى السجل. يرجو التذكر أن السالمشاركو

من أنظمة   حتى األسماء, العناوين, تواريخ االزدياد أو األرقام المحلية للمستشفيات. بهذه الطريقة, يكون السجل أكثر أمانا

 البيانات المستعملة من طرف المستشفيات. 

 ما هي السلبيات و المخاطر الممكنة من المشاركة في السجل؟  

لزمك ال ت يات للمشاركة في السجل في نظرنا. كما تم االشارة اليه سابقا,الموافقة على  المشاركة في السجلال توجد أية سلب

 بالمشاركة في أية دراسات.  

 ما هي المنافع الممكنة من المشاركة في السجل؟

نوا من تقديم رعاية أفضل  الجنسي حتى يتمكتم تأسيس السجل لمساعدة األطباء و العلماء لتحسين فهمهم الختالالت التكوين 

 لألطفال و الكبار المعنيين.

 ى بياناتي الخاصة في السجل؟ هل يمكنني االطالع عل

على طالع بكم المحلي الذي قام بادخال البيانات في السجل و يمكنكم اإللى السجل عبر طبينعم. يمكنكم تنسيق دخولكم إ

ال طبيبكم طالع على المزيد, الرجاء سؤذه المعلومات أو أردتم اإلأي من ه تغيير مذا أردتجزء من المعلومات في السجل. إ 

 المحلي.  

 لى من أتوجه؟ ندي شكاية أو أردت تقديم تعليق, إذا غيرت رأيي, أو كانت عإ

ية  من خالل العنوان المشار إليه في نها دسد-أتصال بسجل صيلكم الخاصة من السجل, يمكنكم اإلزالة تفاإذا أردتم إ

جراءات المعتمدة من طرف  م بها يمكنكم تقديم شكاية عبر اإلمعاملتكا كنتم مستائين من الطريقة التي تمت ذالمنشورة. إ

أو طبيب العائلة تقديم التوجيه في هذا الصدد. زيادة على   مالمصالح الصحية المحلية. يمكن لطبيب المستشفى الخاص بك

جد متحمس    دسد-أ. طاقم سجل  ر إليه في آخر المنشورةل العنوان المشامن خال دسد-أتصال بسجل ذلك يمكنكم اإل

 تصال بهم لتقديم أية تعليقات.  لإلنصات إليكم و يرجى اإل

 ما هي الجهات التي قامت بمراجعة نشاط شبكات دسد و بمراجعة السجل؟

عة  اض الغدد بمراجمر فال وجمعية أاء و السكري عند األطنية ألمراض الغدد الصمي بريطانيا, قامت الجمعية البريطاف

السجل والمصادقة عليه. الجمعية  لوطنية في بريطانيا أيضا بمراجعة السجل. كما قامت مصلحة أخالقيات البحوث ا

لالتحاد األوربي صادقا على السجل أيضا. في بريطانيا,   7طار العمل الغدد عند األطفال و كذا مشروع إ األوربية ألمراض

 .DSDfamilies, climb CAH , AIS  بشأن السجل, مثل ىمعيات دعم المرضجتمت استشارة 

 العنوان:يمكنكم الحصول على تفاصيل اضافية حول هذه الجمعيات عبر.

 dsd.org-www.i . 
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 من الذي يمول السجل؟ 

 المجلس البريطاني للبحوث الطبية.  ليا ممول من طرففي السابق كان السجل مموال من طرف االتحاد الوربي, وهو حا

 لي القيام به؟جب ع ما الذي ي

يمكنكم  يمكنكم التحدث مع الطبيب من أجل اتخاد قرار المشاركة في السجل بحسب ظروفكم, مع ملء االستمارة المرفقة. 

 تكم من السجل.زالة معلوماب من طبيب المستشفى الخاص بكم إدائما تغيير رأيكم فيما بعد و الطل 

 مزيد من المعلومات ولمناقشة انخراطكم في السجل, يرجى االتصال بطبيب المستشفى الخاص بكم :ل

 اسم الطبيب  

 عنوان المستشفى المحلي 

 :لمزيد من المعلومات حول السجل يرجى االتصال ب

 الدكتورة جليان برايس   

 دسد-أمكلفة بادارة مشروع سجل 

 جامعة كالسكو 
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