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ప్రో టోకాల్ సంఖ్య:  

 
ప్ధోాన ప్రిశోధక్ుడి పేర్ు:  

 
సమ్మతి ఇసతు నన ప్రిశోధక్ుని పేర్ు:  

 
 
ఈ ప్త్ంోలో ఉప్యోగించిన "మీర్ు" ప్దం అధయయనంలో ప్ాలగొ నేవారిని సూచిసతు ంది. ఇది ఈ ప్రిశోధనా 
అధయయనంలో క్ర్ు ప్ాలగొ నడానికి సమ్మతి ఇచ్చందతక్ు అధికార్ం ఇవ్వబడిన వ్యకిుని క్ూడా ఇది సూచిసతు ంది. 

 
ఒక పరిశోధనా అధయయనంలో పాలగొ నడానికి సమ్మతి 

 
ప్రిశోధనా అధయయనంలో ప్ాలగొ నాల్సందిగా మిమ్మల్న అడిగార్ు. ప్రిశోధన ప్ూరిుగా సవచ్ఛందం. ఈ ప్రిశోధనలో 
ప్ాలగొ నాలా లేదా వ్దాా  అనేది మీ ఇష్టం.మీ నిర్ణయం తీసతకోవ్డానికి మ్రియు మీ క్ుట ంబం మ్రియు సే్నహిత్ులతో 
చ్రిచంచ్డానికి దయచ్సి్ మీక్ు కావ్ల్సనంత్ సమ్యం తీసతకోండి. 

 
మీర్ు ప్ాలగొ నడానికి అంగీక్రించ్డానికి మ్ుందత, ప్రిశోధక్ుడు ఈ కిరంది వాటితో సహా అధయయనం గురించి మీక్ు 
మ్ుఖ్యమ ైన సమ్ాచార్ం చెప్ాాల్: 
1) ప్రిశోధనా ఉదా్శాయలు, ప్కోిరయలు మ్రియు వ్యవ్ధి; 
2) ఏవైెనా ప్యోోగాత్మక్ ప్కోిరయలు; 
3) ఏవైెనా సహేత్ుక్ంగా మ్ుందతగా ఊహించిన ప్ోమ్ాదాలు, అసౌక్రాయలు మ్రియు ప్రిశోధన ప్యోోజనాలు; 
4) ఏవైెనా సంభావ్య ప్ోయోజనాత్మక్ ప్తోాయమ్ానయ ప్కోిరయలు లేదా చికిత్సలు; మ్రియు; 
5) గోప్యత్ ఎలా ప్ాటించ్బడుత్ుంది మ్రియు మీ వ్యకిుగత్ సమ్ాచార్ం మ్రియు/లేదా ఈ అధయయనం సమ్యంలో 

సే్క్రించ్బడిన జీవ్నమ్ూనాలుఎలా భదోప్ర్చబడతాయి మ్రియు భవిష్యత్ుు లో ప్రిశోధనక్ు కోసం ఎలా 
ఉప్యోగించ్బడతాయనే విష్యాలతో సహా మీ ఆరోగయ సమ్ాచార్ం ఎలా ర్క్ించ్బడుత్ుంది 

 
వ్రిుంచ్ చోట, ప్రిశోధక్ుడు మీక్ు ఈ కిరంది విష్యాలు గురించి క్ూడా చెప్ాాల్: 
1) ఒక్వేళ గాయమ ైత్ ఏదైెనా నష్టప్రిహార్ం లభిసతు ందా లేదా వైెదయ చికిత్స అందతబాట లో ఉంట ందా; 
2) ఊహించ్ని ప్మో్ాదాల సంభావ్యత్; 
3) ప్రిశోధక్ుడు మీర్ు ప్ాలగొ నడానిన ఆప్ుచ్యదగిన ప్రిసిి్త్ులు; 
4) మీక్ు అదనంగా అయియయ ఖ్ర్ుచలు; 
5) ప్ాలగొ నడం ఆప్ుచ్యాలని మీర్ు నిర్ణయిసే్ు  ఏమి జర్ుగుత్ుంది; 
6) ప్ాలగొ నడానికి మీ ఇష్టత్ప ై ప్భోావ్ం చ్ూపించ్ కొత్ు  విష్యాల గురించి మీక్ు చెపిానప్ుాడు; 
7) అధయయనంలో ఎంత్మ్ంది ప్జోలు ఉంటార్ు; 
8) వాణిజయ లాభం కోసం జీవ్నమ్ూనాలనత ఉప్యోగిసాు రా మ్రియు మీక్ు ఈలాభంలో వాటా ఉంట ందా; 
9) ప్ూరిు జనతయ శరరణితో క్ల్పి ఈ ప్రిశోధన చ్యబడుత్ుందా; 
10) కిినిక్ల్ గా సంబంధించిన ప్రిశోధనా ఫల్తాలు మీక్ు తిరిగి లభిసాు యా; మ్రియు, 
11) వైెదయ అధయయనాలకోసం: ఈ వైెదయ అధయయన వ్ర్ణన www.ClinicalTrials.gov వ్దా లభిసతు ంది, యు.ఎస్. చ్టటం 

కోరిన విధంగా. మిమ్మల్న గురిుంచ్ సమ్ాచారానిన వెబ్ స్ ైట్ లో లేదత. వెబ్ స్ ైట్ ఫల్తాల సంగరహానిన చ్ూపిసతు ంది. 
ఏ సమ్యంలోనైెనా మీర్ు వెబ్ స్ ైట్ ని అనేవషించ్వ్చ్తచ. 
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మీర్ు ప్ాలగొ నాలని అంగీక్రిసే్ు , అధయయనం కోసం మీక్ు ఈ సంత్క్ం చ్యబడిన ప్త్ంో మ్రియు ఇంగిిష్ు భాషా 
సమ్మతి ప్త్ంో ఇవ్వబడుత్ుంది. 

 
అధయయనం గురించి లేదా ప్రిశోధనక్ు సంబంధించిన గాయం గురించి మీక్ు ఏవైెనా సంద్హాలు ఉంటే 
మీర్ు______________________ ని ఏ సమ్యంలోనెైనా___________________ వ్దా సంప్దిోంచ్వ్చ్తచ. 

 
ఒక్ ప్రిశోధనా క్ర్ుగా మీ హక్ుకల గురించి మీక్ు ఏవైెనా సంద్హాలు ఉంటే మీర్ు (617) 632-3029 టెల్ఫర న్ నెంబర్ు 
దావరా హయయమ్న్ రీస్ ర్చచ సటడీస్ కోసం Dana-Farber కాయనసర్చ ఇనిసి్టటయయట్ కారాయలయానిన సంప్ోదించ్వ్చ్తచ. 

 
ఈ ప్రిశోధనా అధయయనంలో మీర్ు ప్ాలగొ నడం సవచ్ఛందం మ్రియు మీర్ు ప్ాలగొ నడానికి తిర్సకరించినా లేదా 
ప్ాలగొ నడం ఆప్ుచ్యాలని నిర్ణయించ్తక్ునాన మీర్ు ఎలాంటి ప్ోయోజనాలు కోలోార్ు లేదా మీక్ు జరిమ్ానా 
విధించ్బడదత. 

 
ఈ ప్త్ంోప  ైసంత్క్ం చ్యడం అంటే ప్రిశోధనా అధయయనం, ప ైన చెపిాన సమ్ాచార్ంతో సహా, మీక్ు మ్ౌఖిక్ంగా 
వ్రిణంచ్బడింది మ్రియు మీర్ు ప్ాలగొ నడానికి సవచ్ఛందంగా అంగీక్రించార్ని అరి్ం: 

 
 

సమ్మతి పత్రం 

10 మ్రియు 18 సంవత్సరాల మ్ధయ వయససస గల పాలగొ నేవారి సంత్కం: ఈ ప్రిశోధనా అధయయనంలో నేనత ప్ాలగొ ంటే 
నాక్ు ఏమి జర్ుగుత్ుందని ఈ ప్రిశోధనా అధయయనం చ్సతు నన వ్యకిు వివ్రించార్ు.ఈ కిరంద నా సంత్క్ం అంటే నేనత ఈ 
ప్రిశోధనా అధయయనంలో ఉండాలని కోర్ుక్ుంట నానని అరి్ం.నేనత ప్ాలగొ నవ్దాని కోర్ుక్ుంటే నేనత ఈ ప్రిశోధనా 
అధయయనంలో ప్ాలగొ నవ్దాని నిర్ణయించ్తకోగలనత మ్రియు నేనత ప్ాలగొ నవ్దాని కోర్ుక్ుంటే నాక్ు ఏమి జర్గదత. 

 
 
 
 

  ప్ాలగొ నే వ్యకిు సంత్క్ం త్దీ 

 
 
 

సమ్మతి పత్రం: 
 
 
 
 

  ప్ాలగొ నే వ్యకిు సంత్క్ం త్దీ 

త్దీ లేదా చ్టటబదధంగా ఆమోదించ్బడిన ప్ోతినిధి సంత్క్ం 

 
 

 ప్ాలగొ నే వ్యకిుతో చ్టటబదధంగా ఆమోదించ్బడిన ప్ోతినిధికి ఉనన సంబంధం 
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                త్దీ 

 
 
 
 

 
 

 
ప్ాలగొ నే వ్యకిుతో చ్టటబదధంగా ఆమోదించ్బడిన ర ండవ్ ప్తోినిధికి ఉనన సంబంధం 

 
 
 
 

   ఇంటర్చ పోిటర్చ/సాక్ి సంత్క్ం త్దీ 

చ్టటబదధంగా ఆమోదించ్బడిన ప్తోినిధ ియొక్క 
ర ండవ్ సంత్క్ం 
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