ΕΝΣΤΠΟ ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ
ΕΡΕΤΝΑ
Εηηθέηα ή Εθηύπσζε:

DO NOT PLACE IN
MEDICAL RECORD

MRN#:

Τίηλος πρωηοκόλλοσ:

Ηκ. Γέλλεζεο:

Επικεθαλής ερεσνηηής:

Όλνκα ζπκκεηέρνληα:
Φύιν:

Σύντομο Έντσπο Σσγκατάθεσης Σσμμετοτής σε Έρεσνα
Εξσηάζηε εάλ επηζπκείηε λα ζπκκεηάζρεηε ζε εξεπλεηηθή κειέηε. Πξνηνύ ζπκθσλήζεηε λα ζπκκεηάζρεηε ζηε
κειέηε, έλαο κέινο ηεο νκάδαο κειέηεο πξέπεη λα ζαο πεη νξηζκέλα πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα. Θα ζαο πεη
γηα
α. ην ζθνπό ηεο έξεπλαο
β. ηη ζα ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο
γ. πόζν ζα δηαξθέζεη ε έξεπλα θαη γηα πόζν δηάζηεκα ζα ζαο δεηεζεί λα ζπκκεηάζρεηε.
δ. πνηα κέξε ηεο έξεπλαο είλαη πεηξακαηηθά (θάηη πνπ δνθηκάδεηαη)
ε. νπνηνπζδήπνηε θηλδύλνπο ή κέξε ηεο έξεπλαο πνπ ελδέρεηαη λα ζαο βιάςνπλ ή κπνξεί λα ζαο θάλνπλ λα
αηζζαλζείηε άβνια
ζη. νπνηαδήπνηε νθέιε γηα εζάο ή άιινπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ από ηελ έξεπλα
δ. νπνηεζδήπνηε ζεξαπείεο ή δηαδηθαζίεο πνπ κπνξεί λα ζαο σθειήζνπλ αληί ηεο έξεπλαο (ελαιιαθηηθέο)
ε. νξηζκέλα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πνηνλ ελδέρεηαη λα γίλεη θνηλή ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ζαο
ζ. ην πώο πξνζηαηεύεηαη ε εκπηζηεπηηθόηεηα ζαο θαη ην απόξξεην ησλ ζηνηρείσλ ζαο.
Σν πξνζσπηθό ηεο κειέηεο πξέπεη λα ζαο αλαθέξεη ηα αθόινπζα ζηνηρεία εάλ ηζρύεη γηα ηε κειέηε απηή
α. εάλ ζα ιάβεηε νπνηαδήπνηε ακνηβή (ρξεκαηηθή ή δσξεάλ ηαηξηθή πεξίζαιςε) ζε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνύ
ζαο ελόζσ ζπκκεηέρεηε ζηελ εξεπλεηηθή κειέηε
β. εάλ ππάξρνπλ θίλδπλνη πνπ δελ γλσξίδνπκε ηώξα αιιά κπνξεί λα πξνθύςνπλ ζην κέιινλ
γ. εάλ ππάξρνπλ ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη εξεπλεηέο κπνξεί λα δηαθόςνπλ ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε
κειέηε
δ. νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε κειέηε
ε. ηη ζπκβαίλεη εάλ ζειήζεηε λα δηαθόςεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε κειέηε
ζη. όηαλ ζαο ελεκεξώλνπλ γηα λέα επξήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ λα αιιάμεηε γλώκε γηα ηε ζπκκεηνρή
ζαο ζηε κειέηε
δ. πόζα άηνκα ζα ζπκκεηέρνπλ ζηε κειέηε.
Αθνύ ζαο πνπλ όιεο ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο, ην πξνζσπηθό ηεο κειέηεο ζα ζαο ξσηήζεη εάλ ζέιεηε λα
ζπκκεηάζρεηε ζηε κειέηε. Εάλ ζπκθσλείηε, ηόηε ην πξνζσπηθό ηεο κειέηεο ζα ζαο δεηήζεη λα ππνγξάςεηε απηό
ην έληππν. Πξέπεη λα ζαο δώζνπλ έλα ππνγεγξακκέλν αληίγξαθν απηνύ ηνπ εληύπνπ ζηε γιώζζα ζαο. Επίζεο ζα
ζαο δνζεί κηα γξαπηή πεξίιεςε ηεο έξεπλαο ζηελ αγγιηθή γιώζζα.
Εζείο ή ν δηεξκελέαο ζαο κπνξεί λα θαιέζεη ηνλ/ηελ____________________ ζην___________________
νπνηαδήπνηε ζηηγκή έρεηε απνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα ή κε ην ηη λα θάλεηε εάλ ηξαπκαηηζηείηε. Εζείο ή ν
δηεξκελέαο ζαο κπνξείηε λα θαιέζεηε ζηελ Επηηξνπή Κιηληθώλ Εξεπλώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Βνζηώλεο ζην
617-355-7052 εάλ έρεηε απνξίεο ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηά ζαο σο ζπκκεηέρνληαο ζηελ έξεπλα.
Είζηε ειεύζεξνη λα απνθαζίζεηε εάλ ζέιεηε ή όρη λα ζπκκεηάζρεηε ζε απηή ηελ εξεπλεηηθή κειέηε. Εμαξηάηαη από
εζάο. Μπνξεί λα απνθαζίζεηε όηη δελ ζέιεηε λα ζπκκεηάζρεηε ζηε κειέηε. Μπνξείηε λα απνθαζίζεηε λα
ζπκκεηάζρεηε ζηε κειέηε θαη λα δηαθόςεηε νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Εάλ απνθαζίζεηε λα κε ζπκκεηάζρεηε ζηε κειέηε
ή εάλ απνθαζίζεηε λα δηαθόςεηε, δελ ζα ράζεηε θαλέλα από ηα νθέιε πνπ δηθαηνύζηε. Όπνηα θαη αλ είλαη ε
απόθαζή ζαο, δελ ζα αιιάμεη ν ηξόπνο πνπ αληηκεησπίδεζηε από ην πξνζσπηθό, αιιά εάλ απνθαζίζεηε λα
ζπκκεηάζρεηε ζηελ εξεπλεηηθή κειέηε, ζα αιιάμεη ην πιάλν ζεξαπείαο ζαο.
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ΕΝΣΤΠΟ ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ
ΕΡΕΤΝΑ
MRN: __________________________________
Όλνκα νινγξάθσο:_______________________

Τπνγξάθνληαο απηό ην έγγξαθν ζεκαίλεη όηη ζαο επεμεγήζεθε ε εξεπλεηηθή κειέηε. Απηό ζεκαίλεη όηη ζαο
αλαθέξζεθαλ όιεο νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο. Εάλ ππνγξάςεηε απηό ην έληππν ζεκαίλεη όηη ζπκθσλείηε λα
ζπκκεηάζρεηε ζηε κειέηε.

Σηοιτεία ζσμμεηέτονηος


Ημερομηνία
(MM/ΗΗ/ΕΤΟΣ)

Υπογραθή ηοσ Παιδιού/Ενήλικα ζυμμεηέχονηα
(εάν σπάρτει)

Σσγκαηάθεζη ζσμμεηέτονηα/ή Άδεια Γονική/Νόμιμοσ κηδεμόνα


Ημερομηνία
(MM/ΗΗ/ΕΤΟΣ)

Υπογραθή Ενήλικου ζυμμεηέχονηα ή Γονέα ή
Νόμιμου κηδεμόνα

Στέζη με ηο παιδί

Ημερομηνία
(MM/ΗΗ/ΕΤΟΣ)

Υπογραθή ηοσ αηόμοσ που αποδέχεηαι ηη
ζυμμεηοχή

Όνομα ολογράθως

Ημερομηνία
(MM/ΗΗ/ΕΤΟΣ)

Υπογραθή Μάρηυρα* και Διερμηνέα

Όνομα ολογράθως





* Ο μάρτσρας βεβαιώνει ότι το ερεσνητικό πρωτόκολλο περιγράυηκε και ο σσμμετέτοντας ενημερώθηκε ότι μπορεί να θέσει ερωτήσεις
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