
 

 

الت   الطب   ي  ة لمرضي كوفيد ٩١    2021:  استدعاء الس   ج 

 

 عدالسيدات والسادة تحيه طيبه وب

 

        تضررين، الم  ، جنبا إلى جنب مع يرغبون هم من العلماء الذينوغيرِ  رجاِل القانونِ من األطباء والصيادلة و فريق  نحن 

وربما   الخطيرة   المساراتِ  ، في فحِص  Dr. Fuellmich ومكتب محاماة الدكتور فولمش  و "األطباء من أجل التنوير"

تخصصنا بنجاح في  لقدو.  الصحية يمارس  بعض  من علمائنا إدارة  الرعاي ةِ ومنذ سنوات عديدةٍ  .٩١ء كوفيد لوبا ميتةالم  

لالبيو كيميائية   والبياناتِ ، الدم ر  و  ص  و، ة الش ْخِصي ة  للمرضىالطبي  ِت تقييم السجال  ، و أن ن نص ح على أساِسها بما هو أفض 

  للصحة الش ْخِصي ِة لكل فرد.

ت عا ِر الد ِم، واألدِوي ِة الم  و  طاة ، وسلوِكيّاِت األكِل األساس  هو دائما الن ظرة  األكثر  شموال بقدر اإلمكاِن لإلْنساِن، من ناِحي ِة ص 

 والشُّرب، والنّشاِط في أوقات الفراغِ وفي نِطاِق العمِل. 

ات السكتات الدماغية و جلطون النوبات القلبية، عالناتجة مخاطر العواقب  وتقليل األدويةهو الحد من تعاطي هد ف نا 

 عن تخثر الدم.    ةِ م  جاألوعية الدموية الخطيرة النا

مُّ فريق     عملناوفي نطاِق وعلم البيئة وتكنولوجيا المعلومات.  البدنية الرياضة وعلومِ  والطبِّ  الصيدلةِ  خبراء مجاالتِ الي ض 

ساس  بسياد ةِ الِعال الو ،ال ت ماِرس  أي  عالجاِت ِطبِّي ةٍ   جِ الطبّي.م 

ِة واألبْ  قاالتِ العديِد من الم   تم نشر   0202منذ مارس  ص  ّصِ . وقد تم التركيز في تلك 91عن مرض كوفيد  الطبيةِ  حاثِ المتخ 

 اعتباِرها الِفئة  المنشوراِت على األْشخاِص الم صابين بالسمنة، وارتفاعِ ضْغِط الد ِم  و/أو مرض السُّك ري من النوع الثاني ب

ط ِر اإلصاب ِة بكوفيد  ةً لخ  ة  منذ ذلك الحين ولدينا اهتمام  خاصٌّ الكتِشافِ .  91األكث ر  ع ْرض  لمساراٍت لالفئاِت األكثر ع ْرض 

ة وربما ال طير  ميتة التي تنجم عن اإلصابة بكوفيد الخ   . 91م 

 

   الَموضوعاُت والمسائُل التال يَةُ هي األساُس: 

 (٩١كوفيد لمرض  ب  بِّ س  *   تاريخ الفيروسات التاجية )ومنها فيروس كورونا الم  

  الدائم  2اإلنزيم على  فراتطحدوث  واحتمال CoV-SARS-2 لفيروس Protein-Spike ْوكيالش  ميكانيكي ة  ط ّيِ البروتين   * 

ل لألْنجيوستين  على      ّوِ ح      .  (ACE2)غشاء الخليّة والم 

  وطفراته الممِكنة.   CoV-SARS-2الدائم على الغشاء الخلوي واحتمال تأثيره على خطورة  ACE2 نزيمالتنظيم ا *  

      تالِزمة م  " ـ ل اختصار   ، وهي SARSتمييزها عن إصابات الجهاز الت ن فُِّسّيِ الحاد ة )إذ أن و COVID-19 أعراض     *

  "، يكون فيها ضيق  التنفس و ارتفاع  درجة حرارة الجسم األعراض  الرئيِسي ة .ن فُّس الحادّةت  ضيق ال     

 ٢لألنجيوتنسين نزيم المحول االطرق التحكم ب   *

                                                                               ٩١ عالمات واعراض اإلصابة بكوفيد  * 

        الحاد ة، حيث أن ضيق التنفس وارتفاع درجة حرارة الجسم هما األعراض الت مييز  عن التهابات الجهاز التنفُِّسي    *

                           .                                                                                                                            الرئيِسي ة       

 لعالِجي ة  والدوائي ة  وتأثيرات  األدِوي ة  الموجود ة.االخيارات    *

  الحالية والقديمة.  ة  المأخوذة من صور دم المرضى بيوكيميائي  تأثير  البيانات ال  *

ت وق ع من  الوبائي  خطرال  * ر  SARS-CoV و   SARS-CoV-2الم  ّوِ ت ح                                                            .الم 

 

. نريد أن نجعل الناس في مجتمعنا أكثر تسامحا وسالما مع بعضهم سبوقٍ م   غيرِ  دٍّ عنا إلى ح  مجتم   91 -كوفيد  قضية   م  سِّ ق  ت  

هذا المرض. ويمكن للمرضي الناجين من كوفيد الجيد ل فهمالالبعض مره اخري. الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي من خالل 

 قل  أالحادة للمرض والوفيات  وجعل المساراتِ  جتمعيةِ الم   ةِ ق  رْ ان يساعدوا في وقف هذه الف   ٩١حايا كوفيد ض   رِ س  أ  و ٩١

 من ناحية العالج في المستقبل.  تواترا وأسهل  

  

على نحو و. الُمداواةُخطط صور الدم وأقربائهم المتوفين، بجانب  سجالت هم وسجالت  ونرجو تزويدنا بملفات مرضى ـ 

سوف تَت م و العامين السابقين على أألقل. (إذا كانت موجودة   الدوائي عالجال ُخطط، ودمالُمستَنَدات )صور مثال ي   أيضا 

ي ت ها )أنظر  تحتَ  ُمعالََجةُ البيانات وتقييُمها  . (" Zweck der  Erhebung der Covid-19 – Patienten" حماية  ُخصوص 
 



 

 

 

البريدي والغرض من جمع البيانات واننالمسؤولون، الع  
 

 الطبيب المختص من جمعيه )أطباء للتنوير(

 

                                                                                                              Dr. Thomas Ly 

                                                                                                        Eichstr. 30 

            30161 Hannover     

 Tel: 0511 2283885 

 

 الصيادلة المختصون :

 

Dr. ChalidAshry                                             Dr. Stefan Landshamer 

Mündener Straße 27                                   Türkenstraße 42 

34359 Reinhardshagen                                             80799 München 

Tel: 0171 5001423                                    Tel: 089 284259 

 

 المسؤول عن االلت زام بلوائح   حماية   البيانات:

 

                                                         Dr. ChalidAshry 

                                                                         Mündener Straße 27 

                                                                             34359 Reinhardshagen 

                                                                       Tel: 0171 5001423 

 

 العنوان البريدي إلرسال السجل المرضي :

 

                                                                                           Kanzlei Dr. Fuellmich 

                                                                                   Dr. Reiner Fuellmich 

                                                                                      Senderstraße 37 

                                                                                       37077 Göttingen 

                                                                                Tel: 0551 209120 

                                                                                             Fax: 0551 20912144 

 

 الغرض من جمع بيانات مرضي كوفيد ٩١
 

قدر اإلمكان، للحالة البدنية قبل المرض وخالله وبعده. وهذا يشمل جمع بيانات بالغرض من بحثنا هو تقديم تحليل كامل، 

البيانات، (. واستناداً إلى هذه PCR صوره الدم باإلضافة الي نتيجة تفاعل البوليمراز المتسلسل )بي سي اروعن األدوية، 

األدوية  .  على سبيل المثال، تلعب بعض  ٩١حتملة مع مرض كوفيد يمكن تقييم الحالة الصحية بهدف وجود صلة سببية م  

ئتين حيث )وعلى وجه الخصوص في   ( ACE2)  0ل لألنجيوتنسين وِّ ح  نزيم الم  اإلدورا في تنظيم  م خاليا الّرِ   يتهج 

2-CoV-SARS )ِوي ة البيضاء، فيتامين  بعض  معالمِ تلعب و. على البروتين الشوكي يّات الد م  ، س ك رالدم،  Dالدم )مثل الك ر 

ةِ ( دورا دهون الدم ثُّر الدم  هاما في تقييم الق و  ط را لإلصاب ة بالكورونا، فإن حت ى يمثل مثال قد المناِعي ة. وحيث أن تخ  خ 

 سلوِكي اِت األكل والشرب والحركة تلعب دورا.

ي ة  الَمرَضىولحماية   . وإذا فإن   بقدر الُمستَطاع،  ُخصوص  تقييم البيانات سوف يتم في أضيَق ن طاٍق ممكن من األشخاص 

إلى العلماء المذكورين في هذه االستمارة لمزيد من التقييم، فإن ذلك سوف يتم حصريا  استدعى األمُر إعطاء البيانات  

  .استنتاجات حول الشخص المصاب بحيث ال يمكن استخالصبشكل مجهول 



 

 

 

 إعالُن الموافقة على تقييم بيانات المرضى

 
في  Dr.Fuellmichستندات المريض إلى مكتب محاماة الدكتور فولِمش م    إلعالن بالموافقة ارسلالتوقيع على هذا امع 

ف السيد الدكتور خالدعشري  رُّ الدكتور توماس  ، والسيد  AshryDr. Chalidجوتنجن، وأضع البيانات التالية تحت ت ص 

ْكر بغرض الت قييمِ  Dr. Thomas Lynachليناخ   :سابق الذِّ

 

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         اسم المريض / المريضة:   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمريض / المريضة:    العائلي لسم اال

 

ر الدم منذ عام   )وإذا لزم األمر شامال   يض الخاص بيمل ف المر   )  (  و   ( ___ 20بيانات عن األدوية العالجية وص 

 

ر الدم منذ عام     )  ( و   ( ___ 20الملف المرضي ألحد الموتى من األقرباء )شامال بيانات عن األدوية العالجية وص 

       

  (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )صلة القرابة      

 

 : PCR)  (  نتائج فحص بي سي إر 

                                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألول:  )  ( موجب   )  ( سالب   )  ( التاريخ:  الفحص       

الثاني:  )  ( موجب    )  ( سالب   )  ( التاريخ:  الفحص      

الثالث:  )  ( موجب    )  ( سالب   )  ( التاريخ:  الفحص                                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                           

ش   المذكورون وال الدكتور فولمش شخصيا أوالعلماء الثالثة    Dr.Fuellmichولن يقوم مكتب محاماة دكتور فولم 

 بتقييم البيانات التي استلموها بشكلٍ . ولكن يُسَمح لهم خرىأ سابقا بنقل بيانات إلى أشخاص  آخرين أو مؤس ساتٍ 

المجهولين الذين لم تُذكر  الربط االستنتاجي بين األشخاص  أن يكون في اإلمكان   ، دونمجهولٍ  مجهول ونشرها بشكلٍ 

 .د عشريخال كتورد  األحكام هولت زام  بالمسؤول عن اال  اسماؤهم ومرضى ُمَحد دين.

 

عن طريق البريد فقط )مع أرسل هذه المعلومات السرية أن ، ألسباب تتعلق بحماية البياناتبأنني مسموح لي وأنا أعلم 

 عنوان:ال(  على على الظرف ضوحبو   مرئيةً  تكون "سرية للغايةمالحظة " تدوين

Kanzlei Dr. Fuellmich 

Dr. Reiner Fuellmich 

Senderstraße 37 

37077 Göttingen 

س ب ق على  اتِّفاقٍ عد أو ب  .   20912144 0551رقم الفاكس م 

 

الطريقة إلى  بنفس اإللغاء يتم إرسال و.ي مكن إلغاؤها في أّيِ وقٍت بشكل غير رسميتأثيِرها في المست قبل مع وافقة هذه الم  

                                                                             .   Dr. Fuellmichمكتب المحاماة دكتور فولمش
 

، يتم استخدام مسار لهذا الغرضو  .بالتفصيل عن تقييم ملفاتهم إبالغهم سوف يتم  المرضى المتوفين المرضى أو أقارب  

  .االتصال الذي اختاره الطرف الموافق فقط
                                                                                                                                                                         

 وسيلةيتم استخدام  سوف لهذا الغرض. و ملمتوفين بالتفصيل عن تقييم ملفاتهالمرضى ا يتم إبالغ المرضى أو أقاربِ 

  .فقط وافق  الم   الطرف   اي اختارهتاالتصال ال

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ــــــــ



 

 

 )التوقيع(                              )التاريخ(                                             )اإلسم(              
   

ي ة   االلتزامُ  ي ة  عند تقييم بيانات المرضىبالخصوص  ر    والس  
د  نحن: بهذا   نتعه 

Dr. Chalid Ashry,  Dr. Reiner Fuellmich,  Dr. Stefan Landshamer,  Dr.Thomas Ly 

 .بطريقة تضمن دائًما سرية وسالمة البيانات حصرياتم معالجتها سوف ي بأن بياناتكم الش ْخِصي ة

 

عالجة  البيانات وتقييمها بالنسبة لألشخاص والمؤسسات الخارجية في شكل مجهول بحيث ال يمكن  وسوف ت جرى م 

 .استخالص أي استنتاجات حول مريض معين
 

ةِ  أو انتهاك   ،قانونية بها أو غيرِ  حٍ ر  ص  م   غيرِ  بطريقةٍ  الشخصيةِ  البياناتِ  وي حظ ر  علينا معالجة   أو  عالجة عن قصدٍ الم   سالم 

غير المصرح  أو الوصولعنها عن غير قصد بطريقة تؤدي إلى إتالفها أو فقدها أو تغييرها أو الكشف غير المصرح به 

 إليها. .به

 

شخص الإذا وقع على و ع قوبِة الّسجن.  ماِلي ٍة أو عقوب ٍة ماِلي ٍة أو لوائح حماية البيانات إلى غرامة وي مكن أن تؤدي انتهاكات  

 طالبة  م   ينتج عن ذلكلبياناته الشخصية ، فيمكن أن  شروع ةِ أو غير مادية نتيجة المعالجة غير الم مادية   أضرار  المعني 

 .بالتعويض 

 

بصفته الشخص  خالد عشري . وحماية البيانات وما ينجم عن ذلك من  أضرار فإن دوفي حالة انتهاك لوائح السرية 

ل المسؤول يةَ بالكامل ولؤالرئيسي المس ي ةليستمر االلتزام بالحفاظ على او يتحم  ا بعد معالجة  خصوص  والسرية أيض 

 .البيانات وتقييمها

 

 

 

 دكتور خالد عشري

Dr. Chalid Ashry 

34359 Reinhardshagen, den 17. Januar 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                           لحق لتقديمه إلى الطبيب المسؤولم  

                                                                                                   COVID-19 قبل اتخاذ أي إجراء طبي يتعلق بـ

 

 

َرر  في شهادة   SARS-CoV-2  جراءات الطبية فيما يتعلق بفيروساإل تنفيذبعدم الض 

 

 ____________________________ يض / المريضة:  رالم

 )االسم بالكاِمل(                                            

    

____________________________                             

                                                                                                     (  شارع)                                               

 

____________________________                            

 المدينة( اسم  )الرقم البريدي،                                     

 

األمور ب / المريضة   لمريض  أعلمت  وب ص ْرت  ابأنّني قد      ______________________بهذا أقِرُّ أنا السيِّد / السي دة 

 ي ٍة:طبِّ  م ضاع فاتٍ التالي ِة وما قد يرتبط بها من 

 

 ات إجراء اختبار   (  )
PCR                                                                                                                                               
                                           ______________________:  ستخدمفما هو االختبار الم   إذا كان األمر كذلك ،       

  

 ______________________                   :   ذا كان األمر كذلك ، فكم عدد الدورات التي يتم إجراؤهاإ      

 

-Antigen ةد  ض  ت  سْ م   اتإجراء اختبار)  ( 

Tests                                                                                                                      
   ______________________                                      :ستخدمإذا كان األمر كذلك ، فما هو االختبار الم       

                                   

                                                              . COVID-19 بمرض ة  اإلصاب   ستبعد  ي  سلبي ْست ضد م  اختبار أو سلبي   PCR ختبارا)  ( 

   

                                                                                                                      SARS-CoV-2 ضدراء  ت طعيم )  (  إجْ 

 

                                                                                       ______________________  :إذا كان األمر كذلك ، فما هو اللقاح الذي تم استخدامه      

 

   ______________________)  (  يجب إجراء  الت طعيم الثاني قبل تاريخ:

 

                                             _______________________ تاريخ    حتى ي عطي المناعة   التطعيم)  (  

 

   .أشخاص آخرينها  إلى طفراتأو   SARS-CoV-2بإمكانك نقل  لم يعد  ،)  ( كشخص أخذ الت طعيم  
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