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સંશોધન અભ્યાસમાં ભાગ લેવા માટ� �ૂંક� ફોમર્ સંમિત
Dana-Farber/ Harvard Cancer Center (DF/HCC)
BIDMC/BWH/BCH/DFCI/MGH/નેટવકર્ આ�ુષ�ં ગકો

સંસ્કરણ: 01/21/2019

પ્રોટોકોલ નંબર: _____________________
�ુખ્ય તપાસનીસ�ું નામ: __________________________________________________
સંમિત આપનાર તપાસનીસ�ુ ં નામ: __________________________________________
આ દસ્તાવેજ દરિમયાન "તમે" નો ઉપયોગ સંશોધન સહભાગીને સંદ�ભ�ત કર� છે . તે આ સંશોધન
અભ્યાસમાં િવષયવ્ય�ક્તની સહભા�ગતા માટ� સંમિત આપવા માટ� અિધ�ૃત વ્ય�ક્તનો પણ ઉલ્લેખ
કર� છે .
સંશોધન અભ્યાસમાં ભાગ લેવાની સંમિત
તમને સંશોધન અભ્યાસમાં ભાગ લેવા માટ� કહ�વામાં આવે છે . બધા સંશોધન સ્વૈ�ચ્છક હોય છે .
તમાર� આ સંશોધનમાં ભાગ લે� ુ ં ક� નહ� તે તમાર� પસંદ છે . �ૃપા કર�ને તમારો િનણર્ય લેવા માટ�
સમય લો અને તમારા �ુ�ુંબ અને િમત્રો સાથે ચચાર્ કરો.
તમે ભાગ લેવા માટ� સંમત થાઓ તે પહ�લાં, િનમ્ન સ�હત તપાસનીસે તમને અભ્યાસ િવશેની �ુખ્ય
મા�હતી જણાવવી આવશ્યક છે :
ુ , પદ્ધિતઓ અને અવિધ;
1) સંશોધનના હ��ઓ
2) કોઈપણ પ્રાયો�ગક પદ્ધિતઓ;
3) સંશોધનના કોઈપણ વ્યાજબી સંભિવત જોખમો, અસ્વસ્થતાઓ અને લાભો;
4) કોઈપણ સંભિવત લાભદાયી વૈક�લ્પક પદ્ધિતઓ અથવા ઉપચારો; અને,
5) આ અભ્યાસ દરિમયાન એકિત્રત કર� લી તમાર� વ્ય�ક્તગત મા�હતી અને/અથવા �િવક
ન� ૂનાઓ સંગ્ર�હત કરવામાં આવશે અને ભાિવ સંશોધન માટ� ઉપયોગમાં લેવાય છે ક� ક�મ તે
સ�હત �ુપ્તતા ક�વી ર�તે �ળવવામાં આવશે અને તમાર� સ્વાસ્થ્ય મા�હતી ક�વી ર�તે �ુર�ક્ષત
રહ�શે.
�યાં લા�ુ થાય ત્યાં તપાસનીસે તમને આ િવશે પણ જણાવ�ુ ં આવશ્યક છે :
1) ઇ� થાય તો કોઈપણ ઉપલબ્ધ વળતર અથવા તબીબી સારવાર;
2) અ�ણ્યા જોખમોની શ�તા;
3) એવા સંજોગો �યાર� તપાસનીસ તમાર� સહભા�ગતાને રોક� શક�;
4) તમારા માટ� કોઈપણ વધારાના ખચર્;
5) જો તમે ભાગ લેવા�ુ ં બંધ કરવા�ું ન�� કરો તો �ુ ં થાય;
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6) તમને એવા નવા તારણો િવશે �ાર� કહ�વામાં આવશે � ભાગ લેવાની તમાર� ઇચ્છાને અસર
કર� શક� છે ;
7) અભ્યાસમાં ક�ટલા લોકો હશે;
8) �િવક ન� ૂનાઓનો ઉપયોગ વ્યવસાિયક લાભ માટ� થશે ક� ક�મ અને તમને આ નફામાં �હસ્સો
મળશે ક� ક�મ;
9) સંશોધનમાં સં� ૂણર્ �નોમ િસક્વ�ન્સ�ગ શામેલ હશે ક� ક�મ;
10) નૈદાિનક ર�તે �ુસગ
ં ત સંશોધન પ�રણામો તમને આપવામાં આવશે ક� ક�મ; અને,
11) નૈદાિનક અજમાયશ માટ�: �ુ.એસ. કાયદા દ્વારા આવશ્યક આ નૈદાિનક અજમાયશ�ુ ં વણર્ન
www.ClinicalTrials.gov, પર ઉપલબ્ધ થશે. વેબસાઇટમાં એવી મા�હતી શામેલ થશે નહ� �
તમને ઓળખી શક�. વ�ુમાં વ�ુ, વેબસાઇટમાં પ�રણામોનો સારાંશ શામેલ હશે. તમે કોઈપણ
સમયે વેબસાઇટ શોધી શકો છો.
જો તમે ભાગ લેવા માટ� સંમત છો, તો તમને આ દસ્તાવેજની હસ્તાક્ષ�રત નકલ આપવામાં આવશે
અને અભ્યાસ માટ� �ગ્રે� ભાષામાં સંમિત ફોમર્ની નકલ આપવામાં આવશે.
અભ્યાસ અથવા સંશોધન-સંબિં ધત ઇ� િવશે પ્ર�ો હોય તો તમે ગમે તે સમયે
__________________________________________________ ને __________________
પર સંપકર્ કર� શકો છો.
જો તમને સંશોધનના િવષયવ્ય�ક્ત તર�ક� તમારા અિધકારો િવશે કોઈ પ્ર�ો હોય તો તમે ટ� �લફોન
નંબર (617) 632-3029 પર માનવ સંશોધન માટ� ની Dana-Farber Cancer Institute ની ઑ�ફસનો
સંપકર્ પણ કર� શકો છો.
આ સંશોધન અભ્યાસમાં તમાર� સહભા�ગતા સ્વૈ�ચ્છક છે , અને જો તમે ભાગ લેવાનો ઇનકાર કરશો
અથવા બંધ કરવા�ુ ં ન�� કરશો તો તમને દંડ થશે નહ� અથવા તમે કોઈપણ લાભો �ુમાવશે નહ�.
આ દસ્તાવેજ પર હસ્તાક્ષર કરવાનો અથર્ એ છે ક� ઉપરોક્ત મા�હતી સ�હત સંશોધન અભ્યાસ
તમને મૌ�ખક ર�તે વણર્વલ
ે છે , અને તમે ભાગ લેવા માટ� સ્વૈ�ચ્છક �પે સંમત છો:

ુ િત� ંુ દસ્તાવે�કરણ
અ�મ
10 અને 18 વષર્ની વચ્ચેના સહભાગીના હસ્તાક્ષર: આ સંશોધન અભ્યાસ કરનાર વ્ય�ક્તએ
સમ�વ્�ું છે ક� જો �ુ ં આ સંશોધન અભ્યાસમાં ભાગ લ� તો માર� સાથે �ુ ં થશે. નીચે મારા

હસ્તાક્ષરનો અથર્ છે ક� �ુ ં આ સંશોધન અભ્યાસમાં ભાગ લેવા માં� ુ છે . જો �ુ ં ન ઇચ્�ં તો આ સંશોધન
અભ્યાસમાં ભાગ ન લેવા�ું �ુ ં ન�� કર� શ�ું �ં અને જો �ુ ં ન�� ક�ું ક� �ુ ં ભાગ લેવા માંગતો/માંગતી
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નથી તો મને કંઈ થશે નહ�.

સંસ્કરણ: 01/21/2019

_____________________________________ _________________
સહભાગીના હસ્તાક્ષર

તાર�ખ

સંમિત� ંુ દસ્તાવે�કરણ

_____________________________________ _________________
સહભાગી અથવા કાયદ� સર ર�તે
અિધઅ�ૃત પ્રિતિનિધના હસ્તાક્ષર

તાર�ખ

_______________________________________________________________________________
સહભાગી સાથે કાયદ� સર ર�તે અિધ�ૃ ત પ્રિતિનિધનો સંબધ
ં

_____________________________________ _________________
કાયદ� સર ર�તે અિધ�ૃત પ્રિતિનિધના
બી� હસ્તાક્ષર

તાર�ખ

_______________________________________________________________________________
સહભાગી સાથે બી� કાયદ� સર ર�તે અિધ�ૃત પ્રિતિનિધનો સંબધ
ં

_____________________________________ _________________
અ�ુવાદક/સાક્ષીના હસ્તાક્ષર

તાર�ખ
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