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ورقة معلومات

بمساعدتكم ،يمكننا تحسين خدمات نقص المناعة البشرية لألفراد الجدد
في أوروبا
نطلب منك أن تشارك في البحث عن المزيد من عقبات الرعاية الصحية للمهاجرين الذين
يعيشون في أوروبا وقبل المشاركة من المهم فهم لماذا يتم القيام بهذا العمل .خذ وقتك لقراءة
المعلومات التالية .يُرجى االستفسار إذا كان أي شيء غير واضح أو إذا كان لديك أي مخاوف .
خذ وق ًتا التخاذ قرار إذا كنت ترغب في المشاركة أو ال.

عنaMASE...
يستخدم األفراد من جميع أنحاء العالم الخدمات الصحية في أوروبا .غالبًا ما يبحث هؤالء الذين ولدوا
في الخارج للمساعدة في خدمات نقص المناعة البشرية عندما يكونوا مرضى للغايةة ويمكةن أن يكةون
هذا سي ًئا للغاية على صحتهم .لمعرفة ما يوقف بعض األفةراد مةن القةدوم إلةى خةدمات نقةص المناعةة
البشرية والصحة الجنسية ،نقوم بتنفيذ هذه الدراسة .بفضل هذه المعلومةات سةوف نكةون قةادرين علةى
تحسين الخدمات لكل األفراد الذين يستخدمون الخدمات الصحية في أوروبا.

أسئلة ُتطرح بشكل متكرر
من يقوم بهذا البحث؟
يةتم تمويةل هةذا البحةةث مةن خةلل االتحةةاد األوروبةي .وتةتم مةةن قبةل بةاحيين مةةن كليةة لنةدن الجامعيةةة
ومعهةد  Health Carlos IIIفةي أسةبانيا .وتعتبةر الةدكتورة  Fiona Burnsوالةدكتورة Julia del
 Amoمسؤولتان عن المشروع وجميع البيانات .وقد تم الحصول على الموافقة األخلقية للدراسة من
قِبل لجنة London Bentham Research Ethics Commitee

لماذا تم سؤالي؟
إننا نريد من األشخاص الذين يعيشون خارج موطنهم األصلي أن يخبرونا بشأن خبراتهم فيما
يتعلق بالخدمات الصحية ،بحيث نطلع على ما هو جيد وما هو سيء وما يمكن تحسينه .فإذا
كنت تبلغ من العمر أكير من  81عا ًما ،فإن آرائك قد تشكل فار ًقا.

هل يتوجب علي المشاركة؟
يُترك األمر بأكمله لك إذا ما كنت ترغب في المشاركة أم ال .إذا قررت المشاركة ،فإنه يمكنك
طباعة ورقة المعلومات هذه للحتفاظ بها .وسيطلب منك في بداية االستبيان النقر فوق مربع
ما لتؤكد موافقتك على المشاركة .ولتغيير رأيك في أي وقت ،أغلق االستبيان ببساطة.
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ما الذي يجب أن أقوم به؟
تتطلب المشاركة ملء استبيان حول استخدام الخدمات الصحية .وستطرح عليك أي ً
ضا أسئلة
شخصية (على سبيل الميال ،السلوك الجنسي ،وتعاطي المخدرات بالحقن) .يستغرق االستبيان
من  81إلى  02دقيقة تقريبًا إلكماله .بعض األسئلة شخصية ج ًدا .ولكن إن لم تكن لديك
الرغبة في الرد على أي سؤال أو شعرت بأنك ال تستطيع اإلجابة عليه ،يمكنك تخطيه.

هل ستبقى مشاركتي في هذه الدراسة سرية؟
نعم .ستكون جميع المعلومات سرية للغاية .إننا ال نطلةب أي بيانةات تعريةف فةي االسةتبيان ،وبالتةالي
لن يتم التعرف عليك من خلل إجابتك .ستظل جميع اإلجابات المقدمة مجهولة وسرية.

ماذا سيحدث لنتائج الدراسة؟
ستتم مشاركة النتائج مع مجتمعات المهةاجرين عبةر أوروبةا ،والخةدمات الصةحية الوطنيةة والمنظمةات
الملتزمة بصحة وسلمة مجتمعك .وسيتم كتابتها أيضًا ليتم نشةرها فةي الجرائةد األكاديميةة .إذا كنةت
مهتمًا ،سوف تتوفر لك نسخ من النتائج من فريق البحث.

ماذا إذا كان هناك مشكلة؟
إذا كان لديك أي تساؤالت أو استفسارات ،يتعين عليةك أوالً االتصةال بالسةيدة  Ibidun Fakoyaالتةي
ستبذل قصارى جهدها لإلجابة على أسئلتك .ويتم تقديم تفاصيل جهة االتصال الخاصة بهةا فةي نهايةة
ورقة المعلومات.
إذا كنت غيةر راض عةن شةيء مةا وأردت تقةديم شةكوى رسةميًا ،يمكنةك القيةام بهةذا مةن خةلل راعةي
حوكمة األبحاث لهذه الدراسة ،كلية لنةدن الجامعيةة ،عةن طريةق االتصةال علةى،020 7380 9937 :
مرجع االقتباس  .11/0237سيتم التعامل مع جميع االتصاالت بسرية تامة.

مزيد من المعلومات
لمزيد من المعلومات أو النصيحة أو الدعم المجاني أو فقط التحدث مع شخص ما حةول القضةايا التةي
أييرت من خلل هذه الدراسة ،يُرجى مراسلة الفريق بالبريد اإللكتروني أو االتصال بإحدى المنظمات
المدرجة هناhttp://www.amase.eu/wp/organisations/: :

نشكرك جزيلً على توفير الوقت للمشاركة في هذه الدراسة
للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الدراسة ،اتصل على
الدكتورة • )0203 108 2078( Fiona Burns

السيدة )0203 108 2078( Ibidun Fakoya
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