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1.  Title of research 1. عنوان البحث 

Risk profile of Qatari women treated for infertility,2017   ,2017عوامل الخطر بين السيدات القطريات المعالجين من العقم 

2. Principal Investigator 2. الباحث الرئيسي 

Dr. Sarah Rashid Musa, Medical Education, HMC  سة حمد الطبيةسسارة راشد موسى, ادارة التعليم الطبي مؤالدكتورة 

3.  Why are we inviting you to join this research? 3. البحث؟ نضمام إلى هذالإل لماذا ندعوك 

The investigator and colleagues at Hamad Medical 
Corporation (HMC) are conducting this research. 
 
We are inviting you and/or your daughter or wife, to join 
because you/ she is a Qatari woman at reproductive age 
(15- 49 years). Who: 

1. Have infertility issues  
2. Pregnant   

 ؤسسة حمد الطبية يجرون هذا البحث. نحن ندعوكالباحث وزمالئه في م
سيدة قطرية في سن االنجاب  النها /لإلنضمام النك زوجتك  /أو ابنتك

 ألن:و سنه(  49 -15)

 تواجهين صعوبة في الحمل ومشاكل العقم  .1
 حامل .2

4.  What should you know about this research? 4. ما الذي يجب أن تعرفه عن هذا البحث؟ 

 We will explain the research to you and/or her. 

 Whether or not you join is your decision (you can 
accept or refuse no matter who is inviting you to 
participate) 

 Please feel free to ask questions or mention concerns 
before deciding, or during or after the research 

 You can say yes but change your mind later 

 We will not hold your decision against you 

 بشكل واف   / ولها سنقوم بشرح البحث لك 
  يمكنم  أو عدمه  يعود لكبهذا البحث لمشاركة ل كانضمامقرار(

قبول أو رفض المشاركة بغض النظر عن من يدعوك 
  للمشاركة(

  أو خالل قبل اتخاذ قراركلك مطلق الحرية بأن تسأل أي سؤال ,
 .بالبحث أو بعد المشاركة

  مكانك أن تغير رأيك الحقاً وافقت على المشاركة, بإإذا 
 لن يستخدم قرارك ضدك بأي حال من األحوال

5.  Who can you talk to? 5.  ؟يمكنك التحدث منمع 

If you/ she have questions or concerns, or if you/ she 
think the research has hurt you/her, talk to the research 
team at: 
Dr. Sarah Rashid Musa on 55666457 or Email: 
smohsin@hamad.qa 
If you have questions about your/ her rights as a 
volunteer, or you want to talk to someone outside the 
research team, please contact:  

 HMC Institutional Review Board (HMC-IRB) Chair at 
5554 6316 

 HMC-IRB Office at 4025 6410 (from Sunday to 

 البحث قد إذا كنت تعتقد أنأية أسئلة أو مناقشة أي مخاوف, أو طرح ل
 :, قم بالتحدث مع فريق البحث/ بهاضر بكي

 أو البريد اإللكتروني:   55666457د. سارة راشد موسى, رقم الجوال: 

smohsin@hamad.qa 

 
أو كنت ترغب ، بحثبال كمشارك حقوقها/ حقوقك أسئلة حول إذا كان لديك

  تصال ب:إلا، يرجى فريق البحث شخص من خارج التحدث مع في

  ,يميل: إمركز األبحاث, مؤسسة حمد الطبيةirb@hamad.qa  
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Thursday between 7:00am-3:00pm) or email at 
irb@hamad.qa  

6.  Why are we doing the research? 6. لماذا نقوم بهذا البحث؟ 

Infertility affects up to 80 million new couples 
worldwide, every year. Infertility is higher in middle east 
region reaching up to 30%. It affects physical, financial, 
social and emotional aspects including marriage 
instability, family relationships and job performance. 
Many risk factors of female infertility are modifiable e.g. 
obesity and related polycystic ovary syndrome, through 
lifestyle changes, chronic disease control, counselling 
and screening for sexually transmitted infections. 
Identifying these risk factors will enable us to plan health 
services that benefit you. 

سبة تصل نقم جديدة في جميع أنحاء العالم. مليون حالة ع 80هناك  كل سنة

%. يؤثر العقم على 30الى مايقارب  العقم في منطقة الشرق األوسط

الجوانب المادية والمالية واالجتماعية والعاطفية بما في ذلك عدم استقرار 
العديد من عوامل  الزواج والعالقات األسرية و االداء الوظيفي. هناك

رتب ومايت ابلة للتعديل مثال على ذلك السمنةق النساء الخطر للعقم عند
من متالزمة تكيس المبايض, عن طريق تغيير نمط الحياة والسيطره عليها 

على األمراض المزمنه وتقدريم المشوره والفحص للكشف عن االمراض 
ر هذه تمكننا تحديد عوامل الخط التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي.

 .لحتكمصل من تخطيط خدمات صحية

7.  How long will the research take? 7. كم من الوقت سيستغرق هذا البحث؟ 

We expect the research to last for 6 months. مدة ستة أشهر.نتوقع أن يستمر البحث ل 

8.  How many people will take part? 8.  بهذا البحث؟ يشاركونالذين سكم عدد األشخاص 

We plan to study 408 Qatari women (136 with infertility 
and 272 pregnant women for comparison) 

في  ةسيدة يواجهون صعوب 136سيدة قطرية ) 408 لدراسة نحن نخطط

 حوامل للمقارنة( 272الحمل ومشاكل العقم و 

9.  What happens if you take part? 9. سيحدث اذا قررت االشتراك بهذا البحث؟ يذال ما 

If you or your daughter/wife  agree to join, we will ask 
you/her to do the following: 

 To carefully answer the questions included in the 
questionnaire sheet, these answers will be under a 
group of domains, related to your health, fertility, 
medical, surgical, obstetric, gynecologic histories, 
and your lifestyle that could be related to your fertile 
status. You should not take more than 15 mins 
answering the questionnaire. The researcher or one 
of her colleagues will assist you answering the 
questions. 

 The researcher will check your medical records for 
weight and height figures. 

 You’re not supposed to do anything more than the 
routine checkup in the same clinic you are receiving 
care from, and according to your routine 
appointment. 

 All information will be given through your answers; 
will be handled with extreme confidentiality and 
used only for research purposes which is expected to 
improve the health service delivered to you and to 

 / منهااركة, سنطلب منكعلى المش ي أو وافقت ابنتك/ زوجتكاذا وافقت
 ي:القيام بما يل

 وهذه االجابات ستكون ضمن أن تجيب على أسئلة االستبيان بتأن ,
كلها بصحتك, االخصاب,  ةمتعلق مجموعة من الحقول المختلفة

والبيانات  النسائيةوبيانات متعلقه باالمراض التاريخ الطبي والجراحي 
المتعلقه بالحمل والوالدة )ان وجد(, باالضافة الى اسلوب حياتك الذي 

على هذه االسئلة لن  ر على حالة االخصاب عندك. االجابةقد يؤث
دقيقه وسيقوم الباحث أو أحد زمالئه  15يستغرق منك اكثر من 

 بمساعدتك في االجابة على تلك االسئلة.

  سجلك الطبي االلكتروني للحصول على سيقوم الباحث بمراجعة
 بيانات الوزن والطول.

 ي في نليس من المفروض عليك أن تفعل شئ أكثر من الفحص الروتي
 ةوطبقا للمواعيد الروتيني ةنفس العيادة التي تتلقى فيها الرعاية الصحي

 مسبقا. ةالمحدد
  كل المعلومات التي تعطى من قبلك سيتم التعامل معها بسرية تامة

وف تستخدم فقط ألغراض بحثية والتي من المتوقع أن تساهم في وس
المقدمة لك ولجميع السيدات االتي تواجهن  ةتحسين الخدمات الصحي

 صعوبة في االخصاب والحمل. 
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all women who have problem getting pregnant. 

10.  Could the research be bad for you? 11.  ؟كضرأن ي البحثلهذا مكن يهل 

You/ your daughter or wife contribution as participants 
in this research, will subject you/her to no harm or risk 
of any kind. Participation will never breach your privacy 
or confidentiality. No expected cost you will be asked to 
pay. 

 ألية/ يعرضها يعرضك لن البحث هذا في/ زوجتك او ابنتك مشاركتك
 يخرق لن البحث في مشاركتها /مشاركتك. نوع أي من مخاطر

 لمشاركتك تتحملها أن يمكن تكاليف أية هناك ليس. أو السرية ةالخصوصي
 .البحث هذا في

11.  Could the research be good for you? 11. ؟كفيدأن ي بحثاللهذا ل يمكن ه 

We cannot promise any benefit to you/ your 
daughter/wife or to others from you joining this 
research.  However, possible benefits include identifying 
associated risk factors of infertility that can be prevented 
or managed. All results will help planning better health 
care service delivered to you and others. 

 جّراء لآلخرين أو البنتك/ لزوجتك/لك نعدك بأي فائدة ال يمكننا أن
من  الفوائد المحتملة تتضمن هذا البحث. ومع ذلك، ممكن أنل انضمامكم

تي تواجهن صعوبة في الخالل التعرف على عوامل الخطر لدى السيدات ال
 الحمل, التي يمكن الوقاية منها أو ادارتها.

المقدمة لك  ةالبحث سوف تساعدنا في تحسين الخدمات الصحينتائج 
 ولآلخرين.

12.  What happens to information about you? 12.  معلومات عنك؟سيحدث لل يذال ما 

We will make efforts to secure information about you/ 
your daughter or wife. This includes using a code to 
identify you in our records instead of using your name.  
We will not identify you personally in any reports or 
publications about this research. We cannot guarantee 
complete secrecy, but we will limit access to information 
about you. Only people who have a need to review 
information will have access. These people might 
include: 

 Members of the research team and 
representatives whose work is related to the 
research or to protecting your rights and safety 

 Representatives of Hamad Medical Corporation 
and Women Hospital who make sure the study is 
done properly and that your rights and safety 
are protected.  

 Representatives of the Ministry of Public Health 
Qatar and who make sure the study is done 
properly and that your rights and safety are 
protected. 

 Your doctors and nurses 
 
We plan to use data from this study in other projects in 
the future.  This might include sharing the data with 
other researchers.  Before we store the data for future 
use, we will destroy all links between your identity and 
the data about you. 

وهذا . / ابنتك/ زوجتكسنحرص على حماية المعلومات المتعلقة بك
اسمك.  بدالً من استخدام سجالتنا في للتعرف عليك رمز سيتضمن استخدام

هذا ناتجة من  مطبوعات أو أي تقارير الشخصية في حدد هويتكن ونحن لن
 البحث.

 
إلى  حّد من إمكانية الوصولسن التامة, ولكنناالسرية  ال يمكننا ضمان

 عنك. فقط األشخاص الذين سيكونون بحاجةالمعلومات المتعلقة بك و
إليها. هؤالء األشخاص ممكن  من الوصولسيتمكنون  لمراجعة معلوماتك 

 أن يكونوا:

  المرتبطة أعمالهم بهذا البحث او واالشخاص فريق البحث
 .وسالمتك حقوقكبحماية 

  فى النساء والوالدة واللذين شموؤسسة حمد الطبية ومستممثلي
أكد من التو بالشكل الصحيح قيام الدراسة تأكد منهم مخولين لل

 وسالمتك. حقوقكحماية 
 وزارة الصحة العامة في دولة قطر والذين يتأكدون  يممثل

من أن الدراسة تتم بشكل صحيح وأن حقوقك وسالمتك 
 محمية.

 أطباؤك وطاقم التمريض 
 

من هذه الدراسة في مشاريع  ةنحن نخطط الستخدام البيانات الناتج
أخرى في المستقبل. قد يشمل ذلك تبادل البيانات مع باحثين آخرين. 

سوف نقوم  قبل أن يتم تخزين البيانات الستخدامها في المستقبل،
 بإزالة جميع الروابط بين الهوية والبيانات عنك.
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13.  What if you don’t want to join? 13.  ؟ركةاالمشماذا لو كنت ال تريد 

Participation is completely voluntarily, you/she can say 
no against participation in this study and we will not hold 
it against you. 

ن يستخدم قرارك ضدك بأي حال ليمكن ان ترفض المشاركه في البحث و
 .من األحوال

14.  What if you join but change your mind? 14.  ؟الحقا   غيرت رأيك ولكناآلن  انضممت ماذا لو 

You /she can stop participating at any time and we will 
not hold it against you. 

ن يستخدم قرارك لأي وقت، وب البحث بهذايمكنك التوقف عن المشاركة 
 .ضدك بأي حال من األحوال

15.  What else should you know? 15. . ه أيضا ؟لمتع أن الذي يجب يذال ما 

This research is funded by Hamad Medical Corporation 
in the State of Qatar. 

ؤسسة حمد الطبية في دولة قطر.هذا البحث ممول من قبل م  
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Signature Page for Capable Adult  البالغ العاقلصفحة التوقيع للمشارك 

Volunteer المشارك 

I voluntarily agree to join the research described in this 
form. 
 
 

Printed Name of Volunteer 
 

Signature of Volunteer  Date 
 

 هذا النموذج البحث المشروح في النضمام الىعلى ا طوعاً  أوافق
 
 
 

 االسم الكامل للمشارك بالبحث
 

 التاريخ                                              التوقيع 
 

Person Obtaining Consent الحاصل على الموافقة الشخص 

I document that: 

 I (or another member of the research team) have 
fully explained this research to the volunteer. 

 I have personally evaluated the volunteer’s 
understanding of the research and obtained their 
voluntary agreement. 

 
 

Printed Name of Person Obtaining Consent 
 

Signature of Person                             Date 
Obtaining Consent         

 أني: أشهد
 

  )بشكل وافي  البحثقمنا بشرح أنا )أو أحد أعضاء فريق البحث
 للمشارك بالبحث

 الحصول على البحث والمشارك ب فهم تقييمقمت شخصياً ب
 الطوعية. /هاموافقته

 
 

  الحاصل على الموافقة الشخصاالسم الكامل 
 

 التوقيع                                               التاريخ
 

Witness (if applicable) )الشاهد )عند الضرورة 

I document that the information in this form (and any 
other written information) was accurately explained to 
the volunteer, who appears to have understood and 
freely given Consent to join the research. 
 
 

Printed Name of Witness 
 

Signature of Witness  Date 

وأية معلومات بدقة ) النموذج المعلومات الواردة في هذا شرح تمأشهد أنه 
 وأن موافقته فهم البحث مكتوبة( للمشارك بالبحث. ,انه يبدو أنه قدأخرى 

 .على اإلنضمام إلى هذا البحث طوعية
 
 
 
 

 للشاهد االسم الكامل 
 

 التاريخالتوقيع                                               
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Signatures:  Research with Children صفحة التوقيع لبحوث األطفال 

Parent(s) or Guardian  لوالد/الوالدة أو الوصي الشرعيا 

I voluntarily agree for my child to join the research 
described in this form  
 
 

Printed Name of Child 
 
 

Printed Name of Parent or Guardian 
 
 

Signature of Parent or Guardian                     Date 
 
 

Printed Name of Parent 
 
 

Signature of Parent                        Date 

 المذكور في هذا البحث لالنضمام إلى أدناهالمسمى  لطفلي طوعاً  أوافق
 .النموذج

 
 

 للطفلاالسم الكامل 
 

 للوالد/للوالدة أو الوصي الشرعياالسم الكامل 

 

 التاريخ                       للوالد/للوالدة أو الوصي الشرعيتوقيع 
 

 للوالد/للوالدة االسم الكامل 
 

 التاريخ                                                         للوالد/للوالدة توقيع 

Person Obtaining Consent الحاصل على الموافقة الشخص 

I document that: 

 I (or another member of the research team) have fully 
explained this research to the parent(s). 

 I have personally evaluated parental understanding of 
the research and obtained their voluntary agreement. 

 
 

Printed Name of Person Obtaining Consent 
 

Signature                                                 Date 

 أشهد أني:

  )بشكل وافي  قمنا بشرح البحثأنا )أو أحد أعضاء فريق البحث
 لوالد/لوالدة الطفل المشارك بالبحث

 

 البحث المشارك بفهم والد/والدة الطفل  تقييمقمت شخصياً ب
 الطوعية. موافقته/هاالحصول على و
 

 

  الحاصل على الموافقة للشخصاالسم الكامل 

 التوقيع                                               التاريخ

Witness (if applicable) )الشاهد )عند الضرورة 

I document that the information in this form (and any 
other written information) was accurately explained to 
the parent(s), who appear(s) to have understood and 
freely given consent. 
 
 

Printed Name of Witness 

Signature of Witness  Date 

وأية معلومات بدقة ) النموذج المعلومات الواردة في هذا شرح تمأشهد أنه 
وأن  فهم/ت البحث للوالدة. يبدو أن الوالد/الوالدة قدمكتوبة( للوالد/أخرى 

 .على إنضمام الطفل لهذا البحث طوعية موافقته/ها
 
 

 للشاهد االسم الكامل 

 التوقيع                                               التاريخ
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