
ة؟ ما المقصود بالموافقة المستن�ي

ة  ن عليه أوالً إعطاء موافقته المستن�ي ي تجربة رسيرية، يتع�ي
قبل أن يتمكن المريض من المشاركة �ن

ة ينص عىل أنه يفهم  للمشاركة. ويتم ذلك عن طريق توقيع المريض عىل مستند موافقة مستن�ي

الغرض من التجربة الرسيرية وما الذي سيحدث أثناء التجربة الرسيرية وفوائد التجربة الرسيرية 

ومخاطرها ومن يجب االتصال به إذا كانت لديه أسئلة ويكون عىل دراية بحقوق المريض.

من الذي يدفع تكلفة التجربة الرسيرية؟

، فغالًبا  ي حدها االأد�ن
تختلف كل تجربة رسيرية. ومع ذلك، يجب أن تكون نفقات المريض �ن

ن الصحي للمريض أيًا من التكاليف الروتينية للمشاركة. يمكن تغطية تكاليف  ما يغطي التأم�ي
كة االأدوية أو  التجربة الرسيرية من ِقبل راعي الدراسة - والذي قد يكون الحكومة أو رسش

التكنولوجيا الطبية.

عالجات اليوم لشفاء الغد

فلنهزم الرسطان مًعا.

فلنهزم الرسطان مًعا.

معهد Rutgers Cancer Institute of New Jersey هو مركز الرسطان 
 RWJBarnabas ي الوالية. تقدم

ي للرسطان �ن
ن من ِقبل المعهد الوط�ن الشامل الوحيد المع�ي

Health ومعهد Rutgers Cancer Institute مًعا خيارات عالج الرسطان االأك�ش 
ل. ن تقدًما بالقرب من الم�ن
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ي العثور عىل تجربة رسيرية؟
كيف يمكن�ن

لدى معهد Rutgers Cancer Institute of New Jersey و
RWJBarnabas Health قائمة واسعة من التجارب الرسيرية المتاحة لجميع 

 Rutgers Cancer ي معهد
أنواع الرسطان. التجارب الرسيرية متاحة �ن

ي جميع 
Institute of New Jersey ومرافق RWJBarnabas Health �ن

 أنحاء الوالية. للعثور عىل تجربة رسيرية، تفضل بزيارة 
cinj.org/clinical_trials أو اتصل عىل الرقم 
.)844-226-2376(   844-CANCERNJ

المواقع:

• Clara Maass Medical Center

• Community Medical Center

• Cooperman Barnabas Medical Center

• Jersey City Medical Center

• Monmouth Medical Center

• Monmouth Medical Center Southern Campus

• Newark Beth Israel Medical Center

• Robert Wood Johnson University Hospital

•  Robert Wood Johnson University Hospital 
Hamilton

•  Robert Wood Johnson University Hospital 
Rahway

•  Robert Wood Johnson University Hospital 
Somerset

• Rutgers Cancer Institute of New Jersey

• Trinitas Regional Medical Center

التجارب الرسيرية



نظرة عامة

 ، سي ي نيوج�ي
ي للرسطان �ن

ن من ِقبل المعهد الوط�ن بصفته مركز الرسطان الشامل الوحيد المع�ي

يوفر Rutgers Cancer Institute of New Jersey و

RWJBarnabas Health للمر�ن إمكانية الوصول إىل خيارات العالج المبتكرة بما 
ي ذلك التجارب الرسيرية والطب الدقيق والعالج المناعي. باالإضافة إىل التجارب الرسيرية 

�ن

ي 
ي معهد Rutgers Cancer Institute، يتوفر العديد منها أيًضا �ن

المتوفرة �ن

ي إحدى مستشفيات RWJBarnabas Health. أطباؤنا هم 
جميع أنحاء الوالية �ن

ي التجارب الرسيرية 
ي مجال البحوث الرسيرية وهم مساهمون رئيسيون وقادة �ن

رواد وطنيون �ن

اتهم للمساعدة  ي للرسطان والمجموعات التعاونية الدولية، حيث يقدمون خ�ب
من المعهد الوط�ن

. ي تطوير خيارات العالج المتقدمة للمر�ن
�ن

 Big Ten Cancer Research Consortium ي
يشارك أطباؤنا أيًضا �ن

 Oncology Research Information Exchange وشبكة

ORIEN(  Network(، جنًبا إىل جنب مع جامعات بحثية أخرى مرموقة 
ي جميع أنحاء البالد.

ومراكز الرسطان �ن

ما المقصود بتجربة رسيرية؟

التجارب الرسيرية هي دراسات بحثية تقّيم خيارات العالج الجديدة الأمراض مثل الرسطان 

ي قد تحّسن نتائج المريض و/أو نوعية 
ي معرفة العالجات االأك�ش فعالية وال�ت

وتساعد االأطباء �ن

الحياة. والعديد من التجارب الرسيرية تكون إما أدوية جديدة أو استخدم االأدوية الحالية 

ن االأدوية لتقييم فعاليتها. ال تستخدم التجارب الرسيرية لالأورام  بطريقة جديدة أو الجمع ب�ي

االأدوية الوهمية. تستند جميع العالجات الناجحة للرسطان اليوم إىل نتائج التجارب الرسيرية 

السابقة. بسبب التقدم المحرز من خالل التجارب الرسيرية، يعيش االأشخاص الذين عولجوا من 

ة أطول اليوم. الرسطان لف�ت

ي المرحلة 1؟
ما المقصود بتجربة رسيرية �ن

ي سلسلة من الخطوات تسمى المراحل. وكل مرحلة من مراحل الدراسة 
تجرى التجارب الرسيرية �ن

ي المرحلة 1 
ي االإجابة عىل أسئلة مختلفة. تُقيِّم التجارب الرسيرية �ن

لها غرض مختلف وتساعد �ن

ي المرحلة 
سالمة أدوية الرسطان وتشكيالت االأدوية واالأجهزة الجديدة. تقدم التجارب الرسيرية �ن

1 خيارات عالجية إضافية للمر�ن حيث لم تعد العالجات القياسية مفيدة أو للمر�ن الذين 
ن من ِقبل المعهد  يعانون من رسطانات متقدمة أو يصعب عالجها. كمركز شامل للرسطان مع�ي

ي المرحلة 1.
ي للرسطان، يمكن للمر�ن لدينا الوصول إىل التجارب الرسيرية �ن

الوط�ن

ن من ِقبل  ي مركز شامل للرسطان مع�ي
ما أسباب أهمية تلقي الرعاية �ن

ي للرسطان؟
المعهد الوط�ن

صابة بالرسطان، من المهم أن يسعى المر�ن إىل الحصول عىل أعىل مستوى  عند تشخيص االإ

ن من ِقبل المعهد  ي مركز شامل للرسطان مع�ي
ي غالًبا ما تكون �ن

من رعاية الرسطان المتاحة وال�ت

ي للرسطان مثل معهد Rutgers Cancer Institute جنًبا إىل جنب مع 
الوط�ن

RWJBarnabas Health. من المعروف أن هذه المراكز توفر عمق واتساع نطاق 
أبحاث الرسطان ورعاية المر�ن الالزمة لعالج أشكال بسيطة ومعقدة ونادرة من الرسطان. 

ي االأمراض 
اء �ن ي للرسطان عىل خ�ب

تحتوي مراكز الرسطان الشاملة المعينة من ِقبل المعهد الوط�ن

ي فرق متعددة التخصصات لتوف�ي رعاية المر�ن االأك�ش تقدًما وشمولية.
يعملون �ن

ي التجربة الرسيرية؟
كيف نحمي مرضانا �ن

تعت�ب سالمة المريض وحمايته مهمة للغاية. قبل الموافقة عىل كل تجربة رسيرية، فإنها تخضع 

 . ن لعملية مراجعة متعمقة، باتباع إرشادات فيدرالية صارمة لحماية حقوق ورفاهية المشارك�ي

ف مجلس مراجعة مؤسسية مستقل )IRB( عىل االأبحاث عىل البرسش عىل سالمة جميع  يرسش

التجارب الرسيرية. لكل تجربة رسيرية باحث رئيسي مسؤول عن الدراسة ومسؤول عن خطة 

وتوكول عدد  ح ما سيتم القيام به ولماذا. يحدد ال�ب وتوكول الذي يرسش الدراسة التفصيلية أو ال�ب

ي سيتلقاها المريض وعدد المرات وخطة 
المر�ن الذين سيشاركون وما الفحوصات الطبية ال�ت

ي تجربة رسيرية طوعية ويمكن للمريض 
العالج والمراقبة. من المهم أن نالحظ أن المشاركة �ن

ي أي وقت.
مغادرة التجربة �ن


