
 التجارب الطبية على اإلنسان

 

   الهدف الرئيسي لمنظمة "فورجين" هو تمويل تجربة ِعيادية لتجديد ُغلفة الرجل المختون.

 

 الخلفية:

جعلت البحوث الطبية التجديد الحقيقي للجلد ممكن إلى حد كبير أكثر من أي وقت مضى. )لمزيد من 

(, لكن لم يتم حتى اآلن تجديد القُلفة، وبالنظر الى معرفتنا بأن الخاليا التجديد علم المعلومات العلمية:

الليفية للغُلفة تستجيب بشكل جيد للغاية لتكنولوجيا التجدد التي تصنع الجلد الجديد.  نعتقد أن الوقت قد 

 حان لمثل هذا النوع من التجارب.

 

 أي نوع من التجارب؟

ة تركيب القُلفة المجددة للرجال البالغين المختونين من أجل إستعادة األوعية سنجري تجربة إلعاد

 الدموية و النهايات العصبية والوظيفة التي تم استئصالها نتيجة الختان.

 

 كيف سنصل الى هناك؟

 هذه خريطة هدفنا النهائي السترجاع ُغلفة الرجل:

 سوف نقوم بجمع األموال. ●

لبحث عن وتوظيف الباحثين الذين على األرجح َسينفذون سوف نستخدم فريقنا العلمي ل ●

 البحوثات التي ستقود إلى التجربة العيادية.

سوف نكمل أي اختبارات ضرورية وأبحاث تجريبية وننشر نتائجها في المجالت المختصة  ●

 للمراجعة والتدقيق من قبل المتخصصين .

 أخيراً، سنقوم بإجراء التجارب العيادية. ●
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 من رحلتنا  ٣في الخطوة نحن حاليا 

تماماً و من ثم إجراء نفس التجارب على ُغلفة اإلنسان.   الحيوان لفةغُ  تتكون هذه الخطوة من تجديد

سيتم نشر هذه النتائج في المجالت المختصة للمراجعة.  بالطبع, هذا الشرح مبسط.  يوجد الكثير من 

ألكيدة كما هو الحال في أي تجربة عيادية تتحدى شيء جديد.  ال نستطيع التعقيدات و األمور غير ا

ضمان النتيجة النهائية أو التنبؤ بالعقبات غير المتوقعة التي قد تقع أمامنا.  مع ذلك نحن نتفهم الحاجة 

لمثل هذه التجارب, و نعرف مدى نجاح عمليات تجديد الجلد في مجاالت أخرى, و لذلك لدينا سبب 

لالعتقاد بأنها ستنجح في مجالنا أيضاً.  في حين أن النتيجة ليست وال يمكن أن تكون مؤكدة، لكن وجيه 

 من الواضح أن علينا المحاولة.

 

 

 

   هل ترغب في المشاركة؟

سيتم تقنين التجارب و الحصول على الموافقة الحكومية المناسبة.  لن يتم إجراء التجارب عن طريق 

 بيين مهنيين محترفين ملتزمين بأعلى المعايير األخالقية للممارسةموظفينا، بل عن طريق ط

 والبحوثات.  

 

 حالياً نحن نبحث عن مشاركين* في التجربة. واللذين هم:

 عاماً. ١٨الذكور فوق سن  ●

 مختونين و لكن ال يعانون من أي مشاكل صحية أخرى. ●

 

حت إشراف ، و لكن لن تتم كل تلك الفترة تيقدر أن التجربة الطبية َستستغرق ما يصل إلى ثمانية أسابيع

طبي. إذا كنت مؤهل للمتطلبات المذكورة وتهتم بتطوَعك في التجربة سنكون سعداء بالتواصل معك.  

جميع التكاليف الطبية ستكون مغطاة من قبلنا, و سوف تكون قادر على االنسحاب في أي مرحلة.  
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قنيات الطبية األكثر تقدماً المتاحة لتجديد القُلفة, ولكن عمل التطوع يجعلك مؤهالً لالستفادة أوالً من الت

كهذا مثل جميع اإلجراءات الطبية، يحتوي على بعض المخاطر.  سيناقش المهنيين الطبيين معك 

مجموعة كاملة من الخيارات، االحتماالت، واألخطار من أجل تقييم مالئمتك للتجربة, كما أنهم 

ل على موافقتك للمشاركة في التجربة.  أي شخص يقوم بالتسجيل َسيحتاجون بالطبع إلى الحصو

اليخضع ألي شروط, وفي حالة طلبه ستتم إزالته من قائمة المشاركين المحتملين في أي وقت )و لكننا 

 ال نعتقد أنك سوف تريد ذلك!(.

 

 !الرئيسي موقعنا هل مازلت مهتماً؟  إنشاء حساب في

 

* يرجى مالحظة أن هذا ال يجعلك تدخل في التجارب العيادية في المستقبل, بل يتيح لك الحصول على 

 تجارب عندما تصبح متاحة.المعلومات ذات الصلة بال
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