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معلومات حول التشريح لنموذج 
 RECOVER موافقة دراسة 

على أمراض األنسجة

RECOVERcovid.org
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شكًرا الهتمامك بالمشاركة 
.RECOVER في دراسة

نأسف بشدة لفقدان شخص عزيز عليك.
من خالل االنضمام إلى دراسة RECOVER، يمكن أن يساعدنا شخص عزيز 

عليك في معرفة اآلثار الصحية طويلة األمد لفيروس كوفيد بطرق غير 
ممكنة عندما يكون على قيد الحياة.

ما هو التشريح؟
التشريح هو فحص طبي للجثة ما بعد الوفاة. في المستشفى، يجري طبيب )يُلقّب بأخصائي 

أمراض( تشريًحا للجثة لمعرفة المزيد عن كيفية وفاة شخص ما أو سبب وفاته.

ما سبب إجراء التشريح؟
يمكن أن يساعدنا تشريح الجثة على فهم سبب الوفاة ومعرفة ما إذا كان الشخص يعاني 

من أمراض معينة.



5 4

 لماذا تُجري RECOVER دراسة تشريح للجثة 
)تُسّمى أيًضا دراسة أمراض األنسجة(؟

في هذه الدراسة، نريد أن نفهم لماذا يتحّسن بعض األشخاص الذين يصابون بفيروس 
 ،RECOVER كوفيد، بينما يظل أشخاص آخرون مرضى لفترة طويلة. كجزء من دراسة

يُجري الباحثون تشريًحا لشخص قد توفي لمعرفة ما يلي:

كيف يؤثر فيروس كوفيد على أجزاء مختلفة من الجسم	 
اآلثار طويلة األمد لفيروس كوفيد	 

سيتطلع الباحثون أيًضا على المعلومات الواردة في السجل الصحي للشخص المتوفي.

ماذا يحدث أثناء التشريح؟
ينظر الطبيب )أخصائي أمراض( إلى الجزء الخارجي والداخلي للجثة بعد الوفاة. ويَجمع 

باحترام عينات صغيرة من األنسجة واألعضاء لدراستها، مثل:

الدم أو سوائل أخرى، كالسائل 	 
الشوكي

العيون	 
الدماغ	 
القلب	 
الرئتان	 
الكبد	 

الطحال	 
البنكرياس	 
الكلى	 
المثانة	 
 أعضاء في البطن، مثل	 

المعدة أو القولون

يمكنك اختيار إعطاء اإلذن لهم للنظر فقط إلى أجزاء معينة من الجسم )على سبيل المثال، 
فقط من الصدر والبطن، وليس من الرأس(. ولكن هذا قد يجعل معرفة سبب الوفاة أمًرا 

.RECOVER صعبًا وقد يجعل التشريح أقل فائدة لبحث

ماذا يحدث بعد التشريح؟
كجزء من الدراسة البحثية:

سيُعطي أخصائي األمراض رقًما فريًدا للعينات الالزمة للبحث، بحيث ال يتعامل مع 
أي معلومات تعريف شخصية.

ثم يقوم بتحضير الجثة بعناية واحترام للحرص على إمكانية إقامة جنازة بتابوت 
مفتوح، أو أي حدث آخر يمكن فيه رؤية الجثة.

سيُرسل العينات إلى مختبر للتخزين )يُسمى مستودع حيوي( إلجراء اختبارات 
عليها الحقًا.
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هل سأحصل على نتائج من التشريح؟

يمكنك الحصول على تقرير بنتائج التشريح، إذا كنت أحد أقرب األقرباء القانونيين 
للمتوفي.

سيكتب أخصائي األمراض تقريًرا عما اكتشفه من التشريح، والذي سيشمل 
سبب الوفاة، إذا ُعرف ذلك.

عادةً ما تتوفر التقارير في غضون 60 يوم عمل، على الرغم من أن بعض 
التقارير قد تستغرق وقتًا أطول.

نوصيك بشدة باالطالع على هذا التقرير مع الطبيب المتابع لك حيث يمكنه 
المساعدة في شرح النتائج.

لن يتضمن التقرير نتائج بحثية من دراسة RECOVER، مثل معلومات عن 
الجينات )الَمقطع من الحمض النووي الذي ينتقل من الوالد إلى الطفل والذي 

يرسل تعليمات للخاليا(.

هل سيتم الحفاظ على خصوصية )سرية( المعلومات 
التي يتم اكتشافها من التشريح؟

نعم، سيتم الحفاظ على خصوصية كل ما تمت معرفته من التشريح، مما 
يعني أن األشخاص الذين لديهم إذن هم الوحيدين الذين يمكنهم االطالع 

على معلومات حول التشريح.

يشمل األشخاص الذين يمكنهم االطالع على المعلومات:

األطباء الذين قدموا الرعاية للشخص

أخصائيو األمراض الذين يجرون التشريح أو يفحصون العينات

بون آخرون مقدمو رعاية صحية مدرَّ

 فريق بحث دراسة RECOVER - إذا تحدث الباحثون أو كتبوا أوراقًا لمشاركة ما تعلموه 
في هذه الدراسة، فلن يتضمنوا أي معلومات يمكن أن تحدد هوية األشخاص الذين ماتوا 

وكانوا جزًءا من الدراسة

هل سأضطر إلى الدفع نظير إجراء التشريح؟
ال. لن تتحّمل أنت أو العائلة أي تكلفة جراء التشريح.



نحن هنا لإلجابة عن أسئلتك حول مشاركة الشخص العزيز عليك 
.RECOVER المتوفي في دراسة

أرسل إلينا أسئلتك عبر البريد اإللكتروني على:

RECOVER_Tissue_Pathology@nyulangone.org

أو امسح رمز االستجابة السريعة هذا ضوئيًا باستخدام 
هاتفك للحصول على موضوع رسالة بريد إلكتروني 

معبأة مسبقًا ورسالة في تطبيق بريدك اإللكتروني.

 ،RECOVER لمعرفة المزيد عن دراسة
تفضل بزيارة الموقع االلكتروني التالي:

RECOVERcovid.org


