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 االستطالع  في المشاركین  إلى إشعار
 الطارئة بالرعایة المتعلقة العرقیة األقلیات ألفراد المقدمة الخدمة استخدام حیال فھم تكوین: من تأكد

 لإلصابات 

 الدراسة؟  موضوع ھو ما .1

 والجروح السقوط  مثل - إلصابات التعرض نتیجة الطوارئ وأقسام اإلسعاف خدمات على یحصلون الذین األشخاص تجارب  دراستنا  تستطلع

 من  األشخاص یتلقاھا التي الرعایة طرق لمعرفة إلصابات تعرضوا الذین المرضى إلى استبیانًا  سنرسل. ذلك إلى وما والحوادث والتسمم

 .لإلصابات تعرضھم عند البیض  البریطانیون یتلقاھا  التي بالرعایة مقارنة المتحدة المملكة في العرقیة األقلیات مجموعات
 

 في وإسـكتلندا إنجلترا في الخیریة والجمعیات الطوارئ وأقسـام اإلسـعاف خدمات من كل مع وتعمل الدراسـة، ھذه سـوانزي جامعة تقود

 :التالیة المواقع

 الطوارئ قسم االسعاف  خدمة

  Leicester NHS لـ الجامعیة المستشفیات الملكي، لیستر مستوصف میدالندز شرق إسعاف خدمات
Trust 

 Sussex Healthcare NHS و Redhill, East Surrey مستشفى  الشرقي الجنوبي الساحل إسعاف خدمة
Trust 

 NHS Lothian الملكي، إدنبرة مستوصف اإلسكتلندیة  اإلسعاف خدمة

 NHS التعلیمیة شیفیلد مستشفیات صندوق الشمالي، العام المستشفى یوركشایر  إسعاف خدمة
Foundation Trust 

 .Delivery Research وبرنامج الصحیة والخدمات الصحیة للبحوث الوطني المعھد خالل من حكومیًا  تمویًال  البحث ھذا تلقى

  استخدامھا؟ سیتم وكیف جمعھا سیتم التي البیانات ھي ما .2

 یقومون  ممن )  NHS( الوطنیة الصحیة الخدمات  ھیئة خدمات یستخدمون الذین المرضى لجمیع الروتینیة الصحیة البیانات  بربط  سنقوم

 عملیة  لتفعیل   NHS Digital إلى - البریدي والرمز والجنس المیالد وتاریخ كاالسم - معلوماتك  NHS موظفو  سیرسل. استبیان بإرسال

 التي واألرقام األحرف من طویلة سلسلة فقط  سیتلقون. سوانزي جامعة في البحث فریق مع  التعریف بیانات شاركةم یتم  لن. البیانات ربط

 . المعنیة البیانات مجموعات ربط  من تمكننا
 

 ترتیبات  تتوافق . البیانات ھذه  إلى الوصول من  المخّولون الباحثون  إال  یتمكن ولن سوانزي جامعة داخل آمنة بیئة  في  البیانات تخزین  سیتم 

  UK Secure eResearchو  NHS Digitalو الصحیة البحوث  ھیئة قبل من المحددة المعاییر  مع سوانزي جامعة داخل البیانات  أمان

Platform  . سؤال  طریق عن لمعلوماتك  استخدامنا  كیفیة حول  المزید معرفة یمكنك . الدراسة انتھاء  بعد  سنوات  5 لمدة  البیانات  شفةأر ستتم 

 ).أدناه مدرجة التواصل معلومات ( البحث فریق أفراد أحد

   الدراسة؟ ھذه بمراجعة قام من .3
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 مجموعة  من نصیحة على بناءً  الصحیة، البحوث ھیئة عمتود). 305391( ویلز في البحوث  أخالقیات لجنة استحسان الدراسة ھذه نالت

 في  التحكم( الصحیة الخدمة لوائح من  5 رقم الالئحة  بموجب  موافقة دون من  السریة المریض  معلومات  استخدام السریة، االستشارات

 ). الدعم ،251 رقم فقرة( 2002 لعام ) المریض معلومات 

 إلیھا؟  توصلنا التي النتائج عن سنعلن كیف .4
 .والعاّمة المختّصین من كل یحضرھا المصلحة ألصحاب  فعالیة ونستضیف األكادیمیة المجالت في نتائجنا سننشر  مشروعنا، ختام في

  االنسحاب .5
 :عبر وقت أي في االنسحاب یمكنك الدراسة، في الروتینیة الصحیة بیاناتك استخدام في ترغب  ال كنت إذا

 مكتبنا  إلى االستبیان  أرسل ثم  ومن  االنسحاب  في  رغبتك إلى لإلشارة االستبیان من  یرة األخ الصفحة في الموجود  المربع  تحدید )1

 إلى  للوصول)  QR code( السریع االستجابة رمز استخدام یمكنك ذلك، من بدالً . مسبقًا المدفوع المرفق الظرف باستخدام

 .اإلنترنت عبر  االستبیان
https://www.swansea.ac.uk/about- زیارة یرجى بك، الخاصة البیانات واستخدام حقوقك حول المعلومات  من لمزید

notice/-privacy-protection/research-us/compliance/data على  لدینا البیانات حمایة مسؤول مع التواصل أو 

dataprotection@swansea.ac.uk 

 .الطبیة للرعایة تلقیك مسألة على ریؤث لن الدراسة ھذه في بیاناتك استخدام  من لالنسحاب اختیارك إن
 
 

 سؤال؟ لدي كان لو ماذا .6
 :  مع التواصل یُرجى أسئلة، لدیك كانت إذا

 المشتركین الباحثین رئیس الدراسة  مدیر
 بغدادي  فادي الدكتور

209, ILS2, Swansea University Medical School, 
Swansea University, SA2 8PP 

 fadi.baghdadi@swansea.ac.uk: إلكتروني برید
 01792513407: ھاتف

 سنوكس ھیلین والبروفسورة خانم أشرى الدكتورة
209, ILS2, Swansea University Medical School, 
Swansea University, SA2 8PP 

 a.khanom@swansea.ac.uk: إلكتروني برید
 606649 01792: ھاتف
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