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تقرير عن أنشطة لجنة أخالقيات البحث العلمى
أعدته :ا.د .ناھد مصطفى
مقرر لجنة أخالقيات البحث العلمى
قرارالتشكيل:ـ
•
•

قرار رئيس الجامعة رقم ) (1063بتاريخ  2006/8/14بتشكيل لجنة اخالقيات البحث العلمى بكلية الطب
جامعة قناة السويس.
تم االعداد لمھام اللجنة فى إجتماعات دورية منذ يناير 2006

الدالئل اإلرشادية التى تتبعھا اللجنة:
•
•

تكوين اللجنة يخضع للدالئل اإلرشادية لعمل لجان األخالقيات -منظمة الصحة العالمية )(2003
قواعد مراجعة البحوث و التجارب اإلكلينيكية :الدالئل اإلرشادية األخالقية الدولية حول البحوث
البيولوجية على البشر )مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية مع منظمة الصحة العالمية.
)(CIOMS and WHO 2005

اھداف اللجنة
 -1حماية حقوق األفراد الذين تجرى عليھم األبحاث و كذلك حماية حقوق الباحث و المجتمع المحيط و
المؤسسة التعليمية من أى مخالفات قد تحدث أثناء إجراء البحث
 -2تقديم النصيحة العلمية السليمة للباحث ليالقى البحث المعايير األخالقية العالمية مما يساعده على النشر
الدولى و إجتذاب المشاريع البحثية الممولة من الخارج حيث تشترط كل الجھات الممولة إستيفاء البحث من
الناحية األخالقية
 -3التدريب :تدريب الباحثين بكافة مستوياتھم العلمية على أخالقيات البحث العلمى و ذلك على نطاق الكلية
و الجامعة و الجامعات و المراكز البحثية األخرى
 -4حل أى خالف قد ينشأ بين الباحث و المشاركين فى البحث

آلية عمل اللجنة:
 .1تتلقى اللجنة الخطط البحثية بعد مراجعة الصالحية العلمية ) (Scientific Validityمن قبل لجنة
البحوث بالكلية
 .2تقوم مقررة اللجنة بفحص الخطط البحثية لعمل اآلتى:
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•

إستبعاد األبحاث التى تجرى على حيوانات التجارب أو المعفاة ) (Exemptمن المراجعة
األخالقية ألنھا التقابل المعايير إلجراء البحث على البشر مثل جمع بيانات مجھلة الھوية و
ترسل مباشرة إلى لجنة الدراسات بالكلية

•

يتم تسجيل كل الخطط البحثية الوارادة للجنة و ترقيمھا و إعداد جدول األعمال

 .3تتبع اللجنة نظام المراجع األولى ) (Primary Reviewerو الذى يقوم باإلتصال بالباحث لمعاونته
على إستيفاء الجوانب األخالقية ثم يتم عرض البحث بعد تحكيمه للمناقشة مع سائر اللجنة فى
اإلجتماع التالى .و ھذا النظام يؤدى إلى توفير الوقت و التعليم المباشر للباحث

اجتماع اللجنة :ـ
تجتمع اللجنة مرة واحدة شھريا وفى حالة ورود عدد كبير من الخطط البحثية تجتمع مرتين شھريا

ما الذى تقييمه اللجنة؟
• الفائدة المجتمعية للبحث )(Social Value
• الحاجة إلى مشاركة المجتمع أو ال )(Community Partnership
• تحليل المخاطر و الفوائد بالبحث و كيفية تقليل المخاطر )(Analysis of Risks and Benefits
• عملية الموافقة المستنيرة )(Informed Consent Process
• حماية الخصوصية و سرية المعلومات )(Privacy and Confidentiality
• ھل البحث يضم فئات مستضعفة و كيفية حمايتھم )(Vulnerable Groups

انشطة دولية ألعضاء اللجنة:ـ
• تدريب عضوتين باللجنة كمدربتين معتمدتين ألخالقيات البحث العلمى بجامعة ميريالند االمريكية ضمن
مشروع تدريب الباحثين المصريين ) (HRETIEو الممول من )  NIHوذلك عامى ( 2006 ، 2005
• المشاركة فى المنتدى الدولى السابع ألخالقيات البحث العلمى ـ كراتشى ـ باكستان فبراير 2006
• المنتدى العاشر لالبحاث الصحية حول العالم ـ القاھرة ـ نوفمبر 2006
• ماجستير التعليم الطبى عن بعد بين جامعة ماستراخت بھولندا وكلية الطب جامعة قناة
السويس)2009 - 2005 ( Bioethics, Research Ethics
• المؤتمر المصرى الدولى األول للطب األلكترونى ـ مارس  2007القاھرة ) اخالقيات الصحة عبر شبكة
المعلومات  ،اخالقيات البحث العلمى(
• الجوانب األخالقية فى المحافظة على أمن المرضى :المؤتمر األول بإيرلندا  2007و المؤتمر الثانى بتركيا
2008
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• ملتقى أخالقيات البحث العلمى بالواليات المتحدة األمريكية (PRIM & R, Orlando, November,
)2008
مشروعات دولية شاركت فيھا اللجنة :ـ
• المسح الدولى حول إتجاھات البحثيين وصناع القرار تجاة البحوث على العينات الحيوية اآلدمية المخزنة
• دراسة إتجاھات المرضى تجاه المشاركة فى البحو ث وتخزين العينات البيولوجية
نشر دولى:ـ
Enhancing Research Ethics Committees in Egypt : Guidelines for
Standard Operating Procedures
الصعوبات التى تواجه اللجنة:
•

صعوبة إجراءات مراقبة إلتزام الباحثين بأخالقيات البحث العلمى لكثرة عدد أبحاث الماجيستير و
الدكتوراة التى تجرى بالمؤسسة .و ھذا الموضوع يحتاج إلى مناقشات موسعة على مستوى الكلية
إلتخاذ القرار و اآللية المناسبة

•

عدم وجود دعم مادى لعمل ورش عمل لتدريب الباحثين على أخالقيات البحث العلمى

إقتراحات للجنة:
•

توفير دعم مادى لعمل ورش عمل

•

تدريس أخالقيات البحث العلمى لطلبة الماجيستير إلعدادھم إلجراء البحوث طبقا ً للمعايير الدولية و
التى ستساعدھم على النشر الدولى الذى يعد معيار ھام من معايير الجودة و اإلعتماد .تقوم كل من
كليتى الطب بجامعتى القاھرة و عين شمس بتدريس ھذا البرنامج لطلبة الماجيستير

•

عمل ميثاق منفصل إلخالقيات البحث العلمى للكلية و ھو أيضا ً إحدى معايير المصداقية و األخالقيات
المطلوبة فى ملف اإلعتماد

