
 تجربة الفحص باستخدام المستضدات السريعة

 أعزائي أولياء األمور ومقدمي الرعاية والطالب،  

- يسعدني أن أعلن عن اختيار كليتنا للمشاركة في تجربة لدراسة استخدام فحص المستضد السريع. يساعد هذا الفحص في اكتشاف كوفيد
دقيقة تقريبا دون الحاجة إلى انتظار النتيجة من المختبر. نسعى للسماع من عائالت طالب المهتمين بالمشاركة في  15خالل  19

أكتوبر/تشرين أول. ومن المتوقع أن تبدأ التجربة في األسبوع األول من شهر   27اشر بحلول األربعاء الصفوف من السابع إلى الع
 نوفمبر/تشرين ثان. 

في منازلهم يوميا باستخدام اختبارات المستضد  19-سيدير التجربة معهد دوهرتي لدراسة تجارب األشخاص الذين يجرون فحص كوفيد
اء هذه الدراسة نيابة عن وزارة الصحة في والية فيكتوريا. ومع أن الموافقة على استخدام فحوصات السريع. سيقوم معهد دوهرتي بإجر

المستضدات السريعة في المنزل صدرت في بلدان أخرى إال أنه لم يتم تقييمها في أستراليا حتى اآلن. ستوفر الدراسة معلومات قيمة عن  
وستحدد المعلومات والموارد والدعم الالزم لألفراد إلجراء  19- ناء جائحة كوفيدالدور الذي تلعبه فحوصات المستضدات السريعة أث

 الفحص اليومي الذاتي. 

 تتضمن الدراسة التالي:   

 يوًما 14جمع الشخص يوميًا لمسحة األنف والفحص الذاتي باستخدام اختبارات المستضد سريع لمدة  ●
المستضد السريع واستبيان أطول عند إكمال فترة األربعة عشر  استبيان قصير يجاب عليه كل يوم عند تحميل نتيجة فحص ●

 يوًما من الفحوصات.
 أيام سيُطلب منك أيًضا جمع عينة من مسحة اللعاب (لالختبار المعملي) 3خالل  ●

يدكم بمعدات إذا رغبتم في المشاركة ستحتاجون إلى حضور اجتماع الموافقة على الدراسة على زووم، ثم إذا قررتم الموافقة سيتم تزو
 الدراسة ألخذها معكم. 

 تتضمن معدات الدراسة التالي: 

 مجموعة الفحص بالمستضد السريع؛    ●
 مواد تعليمية لشرح كيفية جمع العينات وإجراء الفحص وكيفية قراءة النتائج،  ●
 ثالث مسحات للعاب وتعليمات الجمع.  ●

 ول وتحميل النتائج عليه، واإلنترنت إلكمال االستبيانات. ستحتاج إلى استخدام جهاز ذكي لتنزيل تطبيقات الهاتف المحم

في أقرب  COVID-19لمرض  PCRإذا أسفر فحص المستضد السريع عن نتيجة إيجابية، سيُطلب منك عمل فحص آخر معتمد على 
 وقت ممكن واإلنعزال حتى يتم تأكيد النتيجة.  

الستبيانات إليك إلكترونيًا وتقديمها إلى وزارة الصحة إلدارة حاالت سيتم جمع بعض المعلومات الشخصية عنك واستخدامها إلرسال ا
 وتتبع االتصال. ستتم إزالة جميع المعلومات التعريفية الخاصة بك من قاعدة بيانات الدراسة بعد انتهائها. 19-كوفيد

الدراسة من واعتمدتها وحدة البحوث  قامت لجنة أخالقيات البحوث البشرية بمستشفى ملبورن الملكي بالموافقة األخالقية على هذه
 االستراتيجية، قسم التعليم والتدريب.

 أكتوبر/تشرين أول.   27إذا رغبتم في المشاركة يرجى االتصال بمكتب االستقبال في حرم الكلية الذي يدرس به طفلكم بحلول األربعاء 

Blair St Campus - 9302 6000 
Dimboola Rd Campus - 9099 1000 

Town Park Campus - 9066 3600 
 

 أطيب التحيات،
 

 جيف مولكاهي 
 مدير الكلية


