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Fred Hutchinson Cancer Research Center 
University of Washington 

સશંોધન અભ્યાસમા ંભાગ લેવાની સમંિત માટ�� ુ ં�ૂં �ંુ ફોમર્ 

 

પ્રોટોકોલ નબંર: ________________________________________________ 

�ખુ્ય પર�ક્ષક�ુ ંનામ: ________________________________________ 

જો તમે કોઈના કાયદ�સર અિધ�ૃત પ્રિતિનિધ તર�ક� સેવા આપી રહ્યા ંછો, અથવા તો બાળકને આ અભ્યાસમા ંશામેલ થવા માટ� 

માતા/િપતા/વાલી તર�ક� પરવાનગી આપનાર વ્ય�ક્ત છો તો 'તમે' ક� 'તમારા' શબ્દો એ વ્ય�ક્તને લા� ુપડ� છે �ના વતી તમે સમંિત આપો છો 

ક� �ના માટ� માતા/િપતા તર�ક� પરવાનગી આપી રહ્યા ંછો. 

તમને સશંોધન અભ્યાસમા ંજોડાવા માટ� કહ�વામા ંઆવી ર�ુ ંછે. અભ્યાસમા ંજોડા�ુ ંક� નહ� તે ન�� કરવા માટ� તમાર� તમારો સમય લેવો 

જોઈએ.  તમે પસદં કરો તેવા ંકોઈપણ વ્ય�ક્ત સાથે તમે તમારા િવકલ્પોની ચચાર્ કર� શકો છો. 

તમાર� ભાગ લેવો ક� નહ� તે ન�� કરો તે પહ�લા,ં અમે સમ�વી�ુ ંક�,: 

1. તમાર� અભ્યાસમા ંશા માટ� ભાગ લેવો ક� ન લેવાની ઇચ્છા િવશેની �ખુ્ય મા�હતી; 

2. આ અભ્યાસ શા માટ� કરવામા ંઆવી રહ્યો છે, અભ્યાસ દરમ્યાન �ુ ંથશે, અને અભ્યાસ ક�ટલો સમય ચાલશે; 

3. કઈ પ્ર�ક્રયાઓ પ્રાયો�ગક છે; 

4. અભ્યાસમા ંજોડાવાના દ�ખીતા જોખમો, અગવડતા અને લાભો; 

5. અભ્યાસમા ંહોવાના અ�કુ સભંિવત ફાયદાકારક િવકલ્પો; અને 

6. તમાર� ગોપનીયતા અને �પુ્તતાને ક�વી ર�તે �રુ�ક્ષત રાખવામા ંઆવશે. 

�યાર� લા� ુપડ�ુ ંહશે ત્યાર� અમે એ પણ સમ�વી�ુ ંક�ઃ 

1. જો તમે અભ્યાસ દરમ્યાન ઇ�ગ્રસ્ત થાવ તો કોઈપણ વળતર અથવા તબીબી સારવાર ઉપલબ્ધ છે ક� નહ�; 

2. અત્યાર �ધુી અમે ન �ણતા હોઈએ એવા કોઈ જોખમો �ગેની શકયતા; 

3. તમને અભ્યાસમાથંી શા માટ� �ૂર કરવામા ંઆવી શક�; 

4. અભ્યાસમા ંભાગ લેવા માટ�ની કોઈ �ક�મત; 

5. તમે જો અભ્યાસ છોડવા�ુ ંન�� કરો તો �ુ ંથાય; 

6. અભ્યાસ સબંધંી નવા તારણો �ગે તમને �ાર� �ણ કરવામા ંઆવશે; 

7. અભ્યાસમા ંક�ટલા લોકોને લેવા�ુ ંઆયોજન છે; 

8. અભ્યાસ અને ભિવષ્યના સશંોધન માટ� તમાર� મા�હતી અને �િવક ન�નૂાઓ (�મ ક� રક્ત અથવા પેશી)નો ઉપયોગ ક�વી ર�તે થશે, 

અને �ુ ંતમે તમારા �િવક ન�નૂાઓનો ઉપયોગ કર�ને િવકિસત ઉત્પાદનોમાથંી પ્રાપ્ત કર�લ કોઈપણ આવક મેળવશો; 

9. �ુ ંતમારા �િવક ન�નૂાઓ પરથી સ�ંણૂર્ �નોમ અ�કુ્રમણ થઈ શક� છે; 

10. �ુ ંતમારા અથવા તમારા આરોગ્ય િવશે સશંોધન પ�રણામો તમને જણાવવામા ંઆવશે; અને  

11. કોઈપણ વૈક�લ્પક અભ્યાસો �મા ંતમને ભાગ લેવા માટ� કહ�વામા ંઆવી શક� છે. 
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વ�મુા,ં જો અભ્યાસને clinicaltrials.gov પર પોસ્ટ કરવાની જ�ર હોય, તો અમે સમ�વી�ુ ંક�: 

અમે�રકન કાયદાની આવશ્યકતા અ�સુાર આ તબીબી પ�રક્ષણ�ુ ંવણર્ન http://www.ClinicalTrials.gov, ઉપર ઉપલબ્ધ કરવામા ંઆવશે.  

તમાર� ઓળખ �હ�ર થાય એવી કોઇ પણ મા�હતી વેબસાઇટ ઉપર �કૂવામા ંનહ� આવે. વ�મુા ંવ�,ુ પર�ક્ષણના ંપ�રણામોની �ૂંક� �ણકાર� 

વેબસાઇટ ઉપર �કૂવામા ંઆવશે. તમે કોઈ પણ સમયે આ વેબસાઇટ તપાસી શકો છો. 

તમારા અિધકારો 

તમાર� આ અભ્યાસમા ંજોડા�ુ ંજ�ર� નથી.  તમને હા ક� ના કહ�વાની �ટ છે. તમે અભ્યાસમા ંજોડાવ, તો પણ તમાર� તેમા ંજોડાયેલા રહ��ુ ં રહ��ુ ં

જ�ર� નથી. તમે ગમે ત્યાર� છોડ� શકો છો(શ� કરતા ંપહ�લા ંપણ). ના કહ�વા બદલ અથવા બાકાત થવા બદલ કોઈ દંડ નથી. તમાર� િનયિમત 

તબીબી સારવારમા ંકોઇ ફ�રફાર નહ� થાય. 

અભ્યાસમા ંતમે બીમાર પડો ક� ઇ�ગ્રસ્ત થાઓ તો વળતર મેળવવા માટ�નો કોઈપણ કા�નુી અિધકાર તમે આ ફોમર્મા ંહસ્તાક્ષર કરવાથી 

�મુાવતા નથી. 

જો તમે જોડાવા સમંત હો, તો તમને આ ફોમર્ની એક નકલ તેમ જ અભ્યાસ માટ� �ગ્રે� ભાષાના સમંિત ફોમર્ની એક નકલ આપવામા ંઆવશે. 

વ� ુમા�હતી માટ� 

કોઈપણ સમયે તમને અભ્યાસ ક� અભ્યાસ-સબંધંી ઈ� િવષે પ્ર�ો હોય તો તમે ગમે ત્યાર� _____________________________ 

પર �ખુ્ય પર�ક્ષકનો સપંકર્ ____________________________________ કર� શકો છો. 

તમને આ સશંોધનના િવષય તર�ક� તમારા અિધકારો િવશે તમને કોઇ પ્ર�ો હોય તો તમે Fred Hutchinson Cancer Research Center 

ઇ�ન્સ્ટટ�શુનલ �રવ્� ુઑ�ફસના �ડર�ક્ટરનો 206.667.5900 ઉપર ફોન દ્વારા અથવા irodirector@fredhutch.org પર ઈમેલ દ્વારા સપંકર્ કર� શકો 

છો. 

હસ્તાક્ષર 

તમે આ ફોમર્ ઉપર હસ્તાક્ષર કરો, તો એનો અથર્ એ થયો ક� અમે આ અભ્યાસ�ુ ંવણર્ન તમને આપ્�ુ ંછે અને તમે સ્વેચ્છાએ ભાગ લો છો.  

_____________________________________________ _________________ 
ભાગ લેનાર સભ્ય�ુ ંછાપે�ુ ંનામ અને હસ્તાક્ષર અથવા કા�નુી અિધ�ૃત પ્રિતિનિધ,  

જો લા� ુપડ�ુ ંહોય તો 

 

 

તાર�ખ 

_________________________________________________________________ 
કા�નુી અિધ�ૃત પ્રિતિનિધનો ભાગ લનેાર સભ્ય સાથેનો સબંધં, જો લા� ુપડ�ુ ંહોય તો 

 

 

 

_____________________________________________ _________________ 
�ુભાિષયા/સાક્ષી�ુ ંછાપે�ુ ંનામ અને હસ્તાક્ષર તાર�ખ 

 


