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Fred Hutchinson Cancer Research Center 

Unibersidad iti Washington 

Ababa nga Form iti Pammalubos tapno Pakiraman iti Panagsukimat nga Panagadal 

Numero iti Protokol: ____________________ 

Nagan iti Nangruna nga Imbestigador: _______________________ 

No agserserbi ka nga kas ligal nga awtorisado nga mangibagi, maysa nga mangiturong, wenno 

mangmangted iti permiso kas nagannak para iti ubing iti daytoy nga panagadal, dagiti termino nga 

“sika” wenno “cucuayo” ket maipanggep daytoy iti tao nga ik-ikam iti pammalubos wenno permiso  

iti nagannak.  

Maayaban ka nga makisali iti panagsukimat nga panagadal 

Panunotem nga nalaing no agdesisyun ka nga sumali iti panagadal.  Kasapulam na ibaga iti desisyun 

mo iti pamilyam ken gagayyem mo. 

Sakbay ka nga umannamon nga sumali, ipalawag mi pay: 

1. Apay nga maaramid iti panagadal 

2. Ania iti mapasamac iti panawen iti panagadal ken ania dagiti addang nga  

pang-eksperimento; 

3. Dagiti makita nga peggad ken benepisyo iti pannakisli iti panagadal; 

4. Dadduma nga alternatibo iti pannakisali iti panagdal ken dagiti peggad  

ken benepisyo; 

5. Kasano nga masalacniban iti pribado ken kompidensyal nga paset iti biag mo; 

6. Sinno iti kontakin no adda iti salsaludsod 

No umno ket ipalawag mi pay: 

1. Sinno iti agbayad para iti panagagas no masaktan ka iti daytoy nga panagadal; 

2. Iti tsansa nga maaddaan iti peggad ket saan mi pay nga ammo; 

3. Apay nga maikkat ka manipud iti panagadal; 

4. Ania dagiti magastos iti pannakisali iti daytoy nga panagadal; 

5. Ania iti mapasamac no agdesisyun ka pumanaw iti panagadal; 

6. Kaano yo nga maammuan maipanggep iti baro nga maduktalan yo maipanggep  

iti panagadal; 

7. Mano nga tattao iti naplano para iti panagadal; 

8. Ania dagiti opsyunal nga panagadal nga kayat yo nga pakaysallian. 

 

Iti panangiladawan iti daytoy nga klinikal nga panagpadas ket makita idiay www.clinicaltrials.gov, kas 

imbaga iti linteg iti U.S.  Daytoy nga Web site ket saan na nga iraman dagiti impormasyon nga mabalin 

nga makaybaga nga sika.  Daytoy nga Web site ket iraman na iti dagup dagiti resulta.  Mabalin mo nga 

birukin daytoy nga Web site iti aniaman nga oras. 

http://www.clinicaltrials.gov/
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Fred Hutchinson Cancer Research Center 

Unibersidad iti Washington 

Ababa nga Form iti Pammalubos tapno Pakiraman iti Panagsukimat nga Panagadal 

Dagiti karbengam 

Mabalin mo iti saan nga makisali iti datoy nga panagadal.  Siwawaya ka nga mangibaga iti wen wenno 

saan.  No makisali ka iti daytoy nga panagadal, saan mo nga kasapulan iti agtutuloy ditoy. Mabalin mo 

nga isardeng iti aniaman nga oras (uray no sakbay mo nga irugi) Awan iti parusa no ibagaan nga saan 

wenno agsardeng ka. Iti regular nga panagaywan kenka nga medikal ker saan nga agbaliw. 

No agsakit ka wenno nasaktan ka iti daytoy nga panagadal, awan iti mapukaw kadagiti ligal nga 

karbengam nga dumawat iti bayad babaen iti panagpirmam iti daytoy nga form. 

No umannamon ka nga sumali, maikkan ka iti kopya iti daytoy nga form ken kopya iti pammalubos 

nga form nga nakasurat iti Ingles nga lengguwahe para iti daytoy nga panagadal. 

Para iti ad-adu nga impormasyon 

Mabalin mo nga kontakin iti nangruna nga imbestigador_____________ iti ___________________ iti 

aniaman nga oras no adda iti saludsod yo maipanggep iti panagsukimat wenno dunor nga naala gapu iti 

daytoy nga panagsukimat. 

Mabalin mo met nga kontakin ni Karen Hansen iti Direktor iti Opisina iti Institutional Review,  

Fred Hutchinson iti Cancer Research Center iti numero nga 206-667-4867 no adda iti saludsod mo 

maipanggep kadagiti karbengam kas kasali iti panagsukimat wenno no ania iti aramidem no  

nasaktan ka. 

Pirma 

No pirmaam daytoy nga form, kayat na nga saw-en nga nailadawan mi iti panagadal kenka, ken 

boluntario ka ummanamin nga makisali 

 

_____________________________________________ _________________ 

Nakaprinta nga Nagan ken Pirma iti Kasali wenno 

Ligal nga Awtorisado nga Mangibagi, no umno 

Petsa 

 

 

_________________________________________________________________ 

Relasyon iti Ligal nga Awtorisado nga Mangibagi iti Kasali, no umno 

 

 

 

_____________________________________________ _________________ 

Nakaprinta nga Nagan ken Pirma iti Manangitarus/Saksi Petsa 

 


