
                   [Version 0.1-AJCH] 30.03.2020 

 
             

 
 
 

 
 

CovidSurg is a global study looking at the impact of the Corona-
virus disease (COVID-19) on patients who undergo surgery  

 

 

Background 

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a respiratory illness that can spread from person to per-

son. It is caused by a virus that was first identified in Wuhan, China and has quickly spread across 

the world. There is very little data on this new, highly infectious disease. During this unprecedented 

global pandemic, there is an urgent need to understand the outcomes of the patients suspected 

or confirmed with COVID-19 infection, who undergo surgery.  

 

 

What is the Purpose of the study? 

Very little is known about the impact of COVID-19 on surgical patients. It is critically important to 

gather information at this time so that we can understand this illness as much as possible and 

treat patients more effectively.  We are therefore conducting a study to gather accurate data 

across the world about COVID-19 in patients in surgical wards. 

 

What would taking part Involve? 

Participation in this study will simply mean that we monitor the course of your treatment in hospital 

and collect some extra data for the purposes of research. Your clinical care will not change whether 

you decided to participate in the study or not. You will not have to undergo any extra tests or 

procedures. If you wish to participate, a member of your healthcare team will ask you to sign a 

consent form. There is nothing else for you to do.  

 

Data will be collected from your medical records regarding your care. This data will be fully anon-

ymized so that you cannot be identified from it. 

 

What are the risks and benefits of taking part? 

If you agree to take part in this study you will be at no additional risk. This is because nothing 

about your treatment will change. We simply wish to monitor your normal treatment. It has no ad-

ditional risk above normal treatment and no changes to your treatment will be made whether you 
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decide to participate. The information collected from you will be very useful to understand the 

burden of COVID-19 on the patients and will help us improve future treatments and services. 

 

What information will be collected from me? 

We will collect background medical information, information around the reason why you came to 

hospital, the tests you had, and the treatment you receive in hospital.  

 

Further information 

If you have any other questions, please do not hesitate to ask your doctor about any aspect of this 

study. You can contact the research team at Al Jalila Children’s Specialty Hospital: 

 

Dr Sattar Alshryda: ; Telephone: +9714 2811097 

Dr Ibrar Majid: Ibrar.majid@ajch.ae ; Telephone: +97142811692 

 

Any concerns about the conduction of the study, please, contact The Research Department of 

The Dubai Healthcare City Regulatory (DHCR) on:  

Email: research@dhcr.gov.ae  / Telephone: +971(0)43838400 

 

You can also visit our website or contact the central research team. 

 

Website: https://globalsurg.org/covidsurg 

Email:  covidsurg@contacts.bham.ac.uk 

Twitter:  @Covidsurg 
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ج كوفيد  وس مرض تأثير  تدرس عالمية دراسة ه   سير  عىل (19-)كوفيد كورونا   فير
 جراحية لعمليات يخضعون الذين المرض  

 

 

 مقدمة

 شخص من االنتشار ويمكنه التنفسي الجهاز يصيب مرض هو (19-)كوفيد 2019 فيروس كورونا مرض

ا  وانتشر ،الصين ووهان، مدينة في أوالا  اكتشافه تم فيروس يسببه آخر. إلى  هناك العالم. أنحاء في سريعا

 العالمي الوباء هذا ظل في .العالية العدوى درجة وذ الجديد المرض هذا حول المعلومات من جداا  القليل

 بعدوى إصابتهم المؤكدة أو بإصابتهم المشتبه المرضى على النتائج لفهم ملحة حاجة هناك المسبوق، غير

 جراحية. لعملية والخاضعين 19-كوفيد

 

 الدراسة؟ هذه من الغاية هي ما

 المهم من الجراحية. العمليات مرضى على 19-كوفيد تأثير حول المتوفرة المعلومات من جداا  القليل هناك

 نعالج وأن ممكن نحو أفضل على المرض هذا فهم من نتمكن لكي الوقت هذا في المعلومات جمع جداا 

-كوفيد تأثير حول العالم أنحاء من ةدقيق بيانات لنجمع الدراسة هذه نجري فإننا لذا أكثر. بفعالية المرضى

  الجراحة. أقسام في المقيمين المرضى على 19

 

 المشاركة؟ تتضمنه أن يمكن الذي ما

 البيانات بعض ونجمع المستشفى في عالجك مسيرة نراقب أننا ببساطة تعني الدراسة هذه في المشاركة إن

 لن  تقرر. لم أو الدراسة في المشاركة قررت سواءا  الطبية رعايتك تتغير ولن البحث. ألغراض اإلضافية

 منك يطلب سوف بالمشاركة، رغبت وإن إضافية. إجراءات أو فحوصات أي إلى للخضوع مضطراا  تكون

 به. لتقوم ذلك غير يوجد وال موافقة. نموذج على توقع أن بك الخاص الصحية الرعاية فريق أفراد أحد

 المشارك معلومات
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 هذه صاحب اسم يكون وسوف لك. المقدمة الرعاية بشأن الطبية سجالتك من البيانات جمع يتم سوف 

 من هويتك على التعرف ألحد يمكن ال لذلك للمرضى، والسرية الخصوصية على للحفاظ مجهوالا  ياناتالب

 خاللها.

 

 المشاركة؟ وفوائد مخاطر هي ما

 عالجك. بشأن شيء يتغير لن ألنه جديد خطر ألي تتعرض فلن الدراسة هذه في المشاركة على وافقت إن

 ولن المعتاد العالج على إضافي خطر أي الدراسة لهذه ليس .المعتاد عالجك مراقبة في فقط نرغب نحن

 جمعها يتم التي المعلومات تكون وسوف .ال أم المشاركة قررت سواءا  عالجك على تغيرات أي هناك تكون

 العالجات تحسين في يساعدنا وسوف المرضى على 19-كوفيد يسببه الذي العبء لفهم جداا  مفيدة منك

 مستقبالا. والخدمات

 

 ؟حالتي من جمعها سيتم التي المعلومات هي ما

 المستشفى إلى مجيئك بسبب المتعلقة المعلومات وهي الحالة، تاريخ حول طبية معلومات نجمع سوف

 المستشفى. في تتلقاه الذي والعالج لك تمت التي والفحوصات

 

 

 إضافية معلومات

 يمكنك .الدراسة هذه من جانب أي حول الطبيب سؤال في التردد عدم نرجو إضافية، أسئلة أي لديك كان إن

 لألطفال: التخصصي الجليلة مستشفى في البحث فريق على االتصال

 

 

يدة:  ستار  الدكتور   +9714 2811097 هاتف:  ، Sattar.alshryda@ajch.ae الشر

  +97142811692 هاتف:  ، Ibrar.majid@ajch.ae ماجد:  أبرار  الدكتور 

 

   تنظيم مدينة دب    الطبية عىل: 
 
 أي تحفظات بشأن إجراء الدراسة ، يرج   االتصال بقسم األبحاث ف

يد  :  الب   
وب   +97143838400 هاتف:   research@dhcr.gov.ae /   اإللكبر

 

  ويمكنك
 
   موقعنا  زيارة أيضا

وب   للبحث.  المركزي الفريق مع والتواصل اإللكبر

:  الموقع  
وب   https://globalsurg.org/covidsurg  اإللكبر

يد  :  الير  
 
ون  covidsurg@contacts.bham.ac.uk  اإللكير

 :  @Covidsurg   تويبر
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