Farsi/Persiska

رضایت نامه برای گرفتن خون بند ناف

من/ما اطالعات شفاهی وکتبی درباره اهدای خون باقیمانده درجفت وبندناف پس ازتولد فرزندم/فرزندمان به بانک ملی خون بند ناف
) (Nationella Navelsträngsblodbankenرا دریافت کرده ام/کرده ایم  .من/ما می دانم/می دانیم که اهدای خون باقیمانده درجفت وبند
ناف پس ازتولد فرزندم/فرزندمان داوطلبانه استتتتتی وایننه من/ما می توانیم به این درخواستتتتت پاستتتتد منفی بدهم/بدهیمی بدون این که
درخدمات مراقبتی ارائه شده به من و فرزندم/فرزندمان تغییری ایجادشود .من/ما از این مسئله نیز آگاهیم که پس از اهدای خون نمی
توانیم از تصتتتمیم خود منصتتترف شتتتویم و این که این خون جهت استتتتفاده برای افرادی که نیازمند به پیوند خون بند ناف هستتتتند ن اه
داری خواهد شد.
به من/ما این اطالعات داده شتتتتتتده که بریدن بند ناف پس از گ شتتتتتتت یک دقی ه از زایمان مامولی و ستتتتتتی انیه از زایمان از طریق
ستتزارین انجام می شتتود .در طتتمن طبق اطالعات داده شتتده به من/ما تاکنون هیچ خطری در رابطه با اهدای خون بند ناف مشتتاهده
نشده و فرزند من/ما را تهدید نمی کند و به ما این امنان داده شد تا پرسش های خود را در مورد این اهدا مطرح کنیم.
خون گرفته شده مطابق با قانون مربوط به قواعد کیفی و ایمنی در ن هداری بافتها و سلول های ان سانیی د ستورالامل های اداره کل
بهداری و بهزیستی و رفاه عمومی و نیز قانون مربوط به بیوبانک ن هداری می شود .طبق قانون بهداری و بهزیستی نتایج آزمایش
ها و داده های بیماران محرمانه می باشتتتد .محرمانه بودن این داده های شتتتسصتتتی توستتتف م ررات محاف ت از اطالعات شتتتسصتتتی
) (GDPRتن یم می شتتود .من/ما می دانم/می دانیم که در رتتورت تمایل می توانم/می توانیم اطالعات مربوط به خود و کودد خود
را که در بانک ملی خون بند ناف بت شده دریافت نمایم /نماییم.
من/ما این اطالعات را نیز دریافت کرده ایم که اگر نتیجه آزمایش های انجام شتتتده بر روی خون کودد و یا مادر یر طبیای باشتتتد
من/ما نیز از این موطتتوم مطلخ خواهم/خواهیم شتتد .انجام آزمایش روی مادر طتتروری استتت و همیشتته این ا تمال وجود دارد که
انجام آزمایش با اندکی درد و کبودی در محل زدن سوزن همراه باشد.
من/ما بدین وسیله رطایت می دهم/می دهیم که

•
•
•
•
•
•
•

خون باقیمانده درجفت وبند ناف راپس ازتولد نوزاد به بانک ملی خون بندناف اهدا کنم/کنیم و این که خون کودد در آنجا
ن هداری شود و نیز ردیابی میان کوددی مادر و خون اهدا شده برای همیشه در آنجا موجود باشد.
نمونه خونی که ازمادرگرفته می شتتتتود برای بررستتتتی وجود بیماریهای عفونی و واگیرداری وتایین نوم بافت  )HLAآزمایش
شده واین که جواب این آزمایشات انجام شده بر مادر و فرزند مطابق با قانون بیوبانک ) (Biobankجهت تست های ا تمالی
آتی بای انی گردد
یک اظهارنامه سالمتی را پر کرده و تحویل دهم/دهیم
جهت ارزیابی این که خون بند ناف برای منجمد کردن واستفاده درپیوندها مناسب است یا خیری سوابق پزشنی مادرو نوزاد در
رورت لزوم مورد بررسی قرارب یرد
سوابق پزشنی کودد می تواند در ارتباط با درخواست استفاده از خون بند ناف برای یک بیمار مورد بررسی قرار ب یرد .این
کار برای این است تا اطمینان ارل شود که فرزند شما دچار بیماری های جدی که می تواند به بیمار آسیب برساند نشده باشد
در رورتی که خون اهدا شده در فهرست خون های قابل استفاده قرار داده شود اطالعات مربوط به مناسب بودن آن جهت اهدا
در بانک های اطالعاتی ملی و بین المللی بت شده و در دسترس افراد مجاز که به نحوی در ارتباط با پیوند مورد ن ر هستند
قرار ب یرد.
اطالعاتی که در رابطه با این رطتتتتتتایتنامه داده وجمخ آوری می شتتتتتتود در ستتتتتتیستتتتتتتم های اطالعاتی بانک ملی خون بند ناف
) (Nationella Navelsträngsblodbankenثبت و نگهداری شود.
☐بله

☐خیر
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•

من/ما همچنین رطایت می دهم/می دهیم که

اگرمشتتتتتتسک شتتتتتتود که خون برای ن هداری دربانک خون بند ناف مناستتتتتتب نیستتتتتتتی می توان ازآن جهت تضتتتتتتمین کیفیت و
درتح ی اتی که مورد تایید کمیته اخالقی منط ه ای استتتتت استتتتتفاده شتتتتود .این امرف ف برای تح ی اتی استتتتت که کلیه اطالعاتی که
منجربه شناسایی را ب خون می شود در پرونده ازبین رفته باشد.
☐بله

☐خیر

یوتبوری تارید __________________________
امضای سرپرست

نام کامل وشماره ملی چهارشماره) سرپرست

امضای سرپرست

نام کامل وشماره ملی چهارشماره) سرپرست

امضا ونام دریافت کننده رطایت در بانک ملی خون بند ناف
______________________________________________________

(ID): KITMAD108187
Godkänt: 2021-06-22
Publicerat: 0000-00-00 00:00:00
)Sida: 2(2

Samtycke farsi
Version: 1.2
Författare: Magdalena Rytter
Godkännare: Cecilia Langenskiöld

Stamcells- och komponentlaboratoriet
& Klinisk Immunologi
Transfusionsmedicin
Laboratoriemedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

