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Fred Hutchinson Cancer Research Center 
University of Washington 

ኣብ ጽንዓት ምርምር ንምስታፍ ዘድሊ ሓጺር ናይ ፍቃድ ቅጥዒ 
 

ናይ ፕሮቶኮል ቁፅሪ፡ ________________________________________________ 

ሽም ዋና መርማሪ፡ ________________________________________ 

ከም ሕጋዊ ወኪል፣ ናባዪ ወይ ከዓ ኣብዚ መጽናዕቲ ናይ ዝርከብ ህጻን ከም ወላዲ ኮይኖም ኣብ ምግልጋል እንተድኣ ሃልዮም ከም “ንሶም” ወይ 
“ናቶም” ዝብል መሕትት ብቀጥታ ነቲ ፍቓድ ተቅርበሉ ዘለኻ ተሳታፊ ይምልከት።  

ኣብ ጽንዓታዊ ምርምር ንክሳተፉ ዝቀረበሎም ሕቶ። ኣብዚ ጽንዓት ንምስታፍ እንትውስኑ ግዘ ወሲዶም ይሕሰቡሉ።  ብዛዕባ መማረጽቲ 
ምስእትደልዮም ሰብ ምዝታይ ትኽእሉ ኢኹም። 

ንምስታፍ ቅድሚ ምውሳንኩም፣ ዝስዕቡ ነገራት ክንገልፅ ኢና፡ 

1. ኣብቲ መፅናዕቲ ንምስታፍ ንምውሳን ዘድልየኩም ቀንዲ ሓበሬታ፤ 
2. እዚ ጽንዓት ንምንታይ ከም ዝካየድ፣ ኣበ ከይዲ መፅናዕቲ እንታይ ከምዝጎንፍን እቲ መፅናዕቲ ክንደይ ጊዜ ከምዝወስድ፤ 
3. ኣገደስቲ አሰራርሓታት እንታይ እዮም፤ 
4. ኣብዚ መፅናዕቲ ብምስታፎም ከጋጥምዎም ዝኽእሉ ስግኣታት፣ ጉድኣታትን ዝረኽብዎም ጥቅምታትን፤ 
5. ናይቲ መፅናዕቲ ተሳታፊ ናይ ምዃን ረብሓ ዘለዎም መማረጺታት፤ን 
6. ከመይ ግላዊ ነጻነቶምን ግላዊ ምስጢሮን ከምዝሕለወሎም፤ 

ምብርህራህ ኣብ ዝከኣለሉ ግዘ ድማ ክነብራህርሆ ኢና 

1. ኣብ እቲ መጽናዕቲ ንዘጋጥሙ ጉድኣታት መን ከምዝኸፍል፤ 
2. ዘይተጸንዑ ጉድኣታት ከጋጥሙ ዝኸእሉሉ ዕድል 
3. ካብ እቲ መጽናዕቲ ክግለሉ ዝኽእሉሉ ምኽንያት 
4. ኣብ እቲ መጽናዕቲ ንምስታፍ ዘድሊ ዝኾነ ይኹን ወጻኢ 
5. ዓርሶም ካብ እቲ መጽናዕቲ ከግልሉ እንተወሲኖም እንታይ ከጋጥሞም ከምዝኽእል 
6. ምስ እቲ መጽናዕቲ ዝተትሓሓዙ ሓደሽቲ ርካቦታት መዓዝ ክፈልጡ ከም ዝግበር 
7. ኣብ እቲ መጽናዕቲ ዝሳተፉ በዝሒ ህዝቢ 
8. ናትኩም ሓበሬታን መርኣያ (ደም ወይ ዋህዮታት) ነቲ መፅናዕቲን ናብ ቀጻሊ ምርምር ብከመይ ከምዝጠቕምን ናትኩም መርኣያታት 

ብምጥቓም ዝተረከበ ኣታዊ ክትረክቡ ከምትኽእሉ፤ 
9. ኣብ መርኣያኹም ናይ ዲኤንኤ ተኸታታሊነት ዝተገበረ ምዃኑ፤ 
10. ንኣኹም ወይ ጥዕናኹም ዝምልከቱ ናይ መፅናዕቲ ውጽኢታት ምሳኹም ዝካፈል ከምዝኾነ፤  
11. ናይ ተሳትፎ ሕቶ ዝቐርበልኩም ዝኾኑ መማረጺ መፅናዕቲ። 

ብተወሳኺ፣ እቲ መፅናዕቲ ኣብ clinicaltrials.gov ክልጠፍ ዝግባእ እንተኮይኑ፣ ንዝስዕብ ክንገልጽ ኢና፡ 

ናይ እዚ ሕክምና ፈተነ መግለጺ ብሕጊ ኣሜሪካ ከም ዝድለዮ ኣብ http://www.ClinicalTrials.gov,ይርከብ።  እዚ መርበብ ሓበሬታ እዚ 
ንዐኦም ከለሊ ዝኽእል ሓበሬታ ኣየካትትን።  እዚ መርበብ ሓበሬታ እንተበዝሐ ናይቲ ውጽኢት መጠቃለሊ ሓሳብ ከካትት ይኽእል።  ኣብ ዝኾነ 
ይኹን እዋን ነዚ መርበብ ሓበሬታ እዚ ደልዮም ክረኽብዎ ይኽእሉ። 

መሰላቶም 

ኣብዚ መጽናዕቲ ክሳተፉ ኣይግደዱን።  ናይ ምስምዕማዕን ዘይምስምዕማዕን መሰሎም ዝተሓለወ እዩ። ኣብ እቲ መጽናዕቲ ተሳተፍቲ ዝኾኑ እውን 
ክጸንሑ ኣይግደዱን። ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዘ ናይ ምቁራጽ መሰሎም ዝተሓለወ እዩ። ዋላ ቅድሚ ምጅማሮም ብምቁራጾም ኮነ ብዘይ ምስታፎም 
ዝቅጽዕዎ ቅጽዓት የለን። ኣብ መደበኛ ዝኾነ ግልጋሎት ሕክምናኦም ለውጢ ኣይፍጠርን። 
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ኣብ ከይዲ እቲ መጽናዕቲ ከጋጥሙ ብዝኽእሉ ሕማማት ወይ ጉድኣታት ሕጋዊ መሰላቶም ኮነ እዚ ቅጥዒ እዚ ብምፍራሞም ዝረኽብዎ ክፍሊት 
ኣይስእኑን። 

ንምስታፍ እንተድኣ ተስማዕሚዖም፣ ናይዚ ቅጥዒ እዚ ቅዳሕን ብእንግሊዝኛ ቋንቋ ዝተጽሓፈ ቅጥዒ ስምምዕ ቅዳሕን ይረኽቡ። 

ንዝበለጸ ሓበሬታ 

ብዛዕባ እቲ መጽናዕቲ ኾነ ተዛመድቲ ጉድኣታት ሕቶታት እንተድኣ ሃልይዎም ንዋና መርማሪ 
___________________________________ ኣብ __________________________________ ምርካብ 
ይኽእሉ። 

ናይ መፅናዕቲ ኣርእስቲ ስለዝኾንካ ብዛዕባ ዘለውካ መሰላት ዝኾነ ሕቶ እንተሃሊዩካ፣ ናብ Fred Hutchinson Cancer Research Center 
መንሽሮ ዳይሬክተር ቢሮ ትካላዊ ገምጋም ብቴሌፎን ቁፅሪ 206.667.5900 ወይ ብኢሜይል irodirector@fredhutch.org ምፍላጥ ትኽእሉ 
ኢኹም። 

ክታም 

እዚ ቅጥዒ እዚ እንተድኣ ፈሪሞም ብዛዕባ እቲ ጽንዓት ከም ዘብራህራህናሎምን ከም ዝተስማዕምዑን የመልክት።  

_____________________________________________ _________________ 
ናይ ተሳተፍቲ ዝተሃተመ ሽምን ክታምን ተተኻኢሉ ድማ ሕጋዊ ወኪል 
 
 

ዕለት 

_________________________________________________________________ 
እንተተኻኢሉ ርክብ እቲ ሕጋዊ ወኪልን ተሳታፍን 
 
 
 
_____________________________________________ _________________ 
ናይ ተርጓሚ/ምስክር ዝተሃተመ ሽምን ክታምን ዕለት 
 


