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मस्यौदा नम्बर (Protocol Number):
प्रमख
ु अनसु न्धानकतार्को नाम: _______________________________________
मञ्जरु ीनामा सम्वद्ध अनसु न्धानकतार्को नाम: _____________________________________
यो कागजात भर "तपाई"ं को प्रयोगले अनसु न्धानमा सहभागी व्यि�लाई बझु ाउँछ । यस ("तपाई")ं ले यो अनसु न्धान
अध्ययनका िवषयमा सहभािगताका लािग अनमु ित िदने आिधका�रक व्यि�लाई पिन जनाउँछ ।
अनस
ु न्धान अध्ययनमा सहभागी ह�नका लािग मञ्जुरीनामा
तपाईलाई
ु न्धान स्वैिच्छक
ं अनसु न्धान अध्ययनमा भाग िलनका लािग सोधि◌रािखएको छ । सबै अनस

हुन्छ। तपा� अनस
ु न्धानमा सहभागी हुने वा नहुने कुरा तपा�कै रोजाइमा �नभर्र
हुन्छ।भाग िलनभु न्दा पिहले भाग िलने/निलने भनी िनधो गनर् समय िदनहु ोस् र यस िवषयमा तपाईको
ं प�रवार तथा
साथीभाईसँग छलफल गनर्हु ोस् ।
तपाईलें सहभागी ह�न स्वीकृ ित िदनअ
ु िघ, अनसु न्धानकतार्ले तपाईलाई
ं अ�यनका बारे मा िनम्न बदँु ाह� स�हतका

मह�वपण
ू र् जानकार�का बारे मा बताउनु पछर् :
१)
२)
३)
४)

यो अनसु न्धानको उद्देश्य, प्रिक्रया, र अविध;
कुनै पिन प्रिक्रया जो प्रयोगात्मक ह�न;्
यो अनसु न्धानका कुनै पिन मनािसब प्रत्यािशत जोिखमह�, असिु वधाह�, र फाइदाह�;
कुनै संभािवत फाइदाजनक वैकिल्पक प्रिक्रयाह� वा उपचारह�; र

५) अध्ययनको समयमा सङ्कलन ग�रएका तपा�का व्यिक्तगत जानकार� र/वा
बायोस्पे�समेनहरूलाई भण्डार गर� आगामी अनस
ु न्धानका ला�ग प्रयोग

ग�रनेछ वा छै न भन्ने कुरा स�हत जानकार�को गोप्यता कसरी कायम रािखनेछ र तपाईको
ं
स्वास्थ्य जानकारी कसरी सरु ि�त ह�नेछ।

जनु अवस्थामा लागू ह�न्छ, त्यस िवषयमा अनसु न्धानकतार्ले तपाईलाई
ं िनम्न बँदु ाह� पिन बताउनै पछर् :
१)
२)
३)
४)
५)
६)
७)

यिद चोटपटक लागेमा कुनै �ितपिू तर् वा औषधोपचारको उपलब्धता;
प्रत्यािशत जोिखमह�को सभं ावना;
अनसु न्धानकतार्ले तपाईको
ं सहभािगता रोक्न सक्ने प�रिस्थितह�;
तपाईको
ं िजम्मामा पन� कुनै फाल्तू शल्ु कह�;
तपाईलें आफ्नो सहभािगता रोक्ने िनधो गनर्भु यो भने के ह�न्छ;
यस अनसु न्धानमा तपाई ंसहभागी ह�ने इच्छालाई प्रभािवत पानर् सक्ने कुनै नयाँ िनष्कषर्ह�बारे जब तपाईलाई
ं सनु ाइन्छ;
यो अध्ययनमा कित व्यि� ह�नेछन;् र,
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८) बायो�ेिसमेनह�लाई �ापा�रक नाफाका लािग प्रयोग ग�रनेछ वा छै न र तपाईंले
ितनीह�लाई यस प्रोफाइलमा साझा गन� स�ु�न्छ वा स�ु��;

९) अनुस�ानमा पूण� जे नोम अनुक्रम समावेश �न्छ वा �ँ दैन;

१०) �च�कत्सक�य रूपमा सान्द�भर्क अनस
ु न्धानका न�तजाहरू तपा�लाई �फतार्
ग�रनेछ वा छै न; र

११) नैदािनक परी�णह�का लािगः अमे�रक� काननु ले अिनवायर् गरे अनसु ार यो नैदािनक परी�णको व्याख्या
www.ClinicalTrials.gov मा उपलब्ध ह�नछ
े । यो वेब साइटले तपाईको
ु ाउने कुनै जानकारी समावेश
ं प�रचय खल
गन� छै न । बढीमा यो वेब साइटले प�रणामह�को सारांश समावेश गन�छ । तपाईलें कुनै पिन बेला यो वेब साइट खोज्न
सक्नहु �न्छ ।
यिद तपाईलें सहभागी ह�न स्वीकृ ित िदनभु यो भने तपाईलाई
ं यो कागजातको हस्ता��रत प्रित र अध्ययनका लािग
मञ्जरु ीनामाको अंग्रेजी भाषामा लेिखएको प्रित िदइनेछ ।
अध्ययन वा अनसु न्धानमा लाग्नसक्ने चोटपटकका िवषयमा तपाईसँं ग प्र�ह� भए तपाईलें
लाई
मा कुनै पिन बेला सम्पकर् गनर् सक्नहु �न्छ ।
तपाईलाई
ं अनसु न्धानको िवषय बनाउन लािगँदा तपाईको
ं अिधकारबारे यिद तपाईसँं ग के ही प्र�ह� भए, तपाईलें डाना-फाबर्र
क्यान्सर इिन्स्टच्यटु (Dana-Farber Cancer Institute) को मानव अनुस�ान अ�यन काया� लय (Office
for Human Research Studies) फोन नम्बर ६१७.६३२.३०२९ (617.632.3029) मा फोन पिन गनर्
सक्नहु �न्छ।
यो अनसु न्धान अध्ययनमा तपाईको
ं सहभािगता स्वेिच्छक हो, र यिद तपाईलें सहभागी ह�न चाहनभु एन वा बीचैमा आफू
सहभागी ह�ने िनणर्य िफतार् िलनभु यो भने तपाईलाई
े ै न वा तपाईका
ं दण्ड-ज�रवाना ह�नछ
ं कुनै सेवा-सिु वधाह� खोिसने छै नन् ।
मािथ उल्लेिखत जानकारीसिहत मलाई मौिखक �पमा यो कागजातबारे व्याख्या ग�रएको हो, यस कागजातमा हस्ता�र गरे र
तपाईलें यस अनसु न्धान अध्ययनमा सहभागी ह�न स्वेिच्छक मञ्जरु ी िदनभु एको छः
अनमु ितको दस्तावेजीकरण
१० वषर्देिख १८ वषर् उमेरबीचका सहभागीको हस्ता�रः यो अनसु न्धान अध्ययन ग�ररहनभु एका व्यि�ले मलाई यिद
मैले यो अनसु न्धान अध्ययनमा सहभािगता जनाए भने के ह�न्छ भनेर व्याख्या गनर्भु यो । मेरो तलको हस्ता�रले म यस
अनसु न्धान अध्ययनमा सहभागी ह�न्छु भन्ने जनाउँछ । यिद मैले चाहे ँ भने मैले यो अनसु न्धान अध्ययनमा सहभागी ह�न्न भनेर
िनणर्य गनर्सक्छु र यिद मैले सहभागी ह�न चािहँन भने मलाई के ही अप्ठ्यारो ह�ने छै न ।
____________________________________
सहभागीको हस्ता�र

__________________
िमित
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मञ्जुरीनामाको दस्तावेजीकरणः
____________________________________ _____________
सहभागी
िमित
वा काननु ी आिधका�रक प्रितिनिधको हस्ता�र
__________________________________________________________
सहभागीसँग काननु ी आिधका�रक प्रितिनिधको नाता-सम्बन्ध

____________________________________
दोस्रो काननु ी आिधका�रक
प्रितिनिधको हस्ता�र

__________________
िमित

__________________________________________________________
सहभागीसँग दोस्रो कानुनी आिधका�रक प्रितिनिधको नाता-सम्बन्ध

____________________________________ _____________
दोभाषे / सा�ीको हस्ता�र
िमित
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