نموذج الموافقة على المشاركة في البحث
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الباحث الرئيسي:

الجنس:

نموذج قصیر للموافقة على المشاركة في بحث

ّسأ ىل إُ مْذ رطٝس االّعَبً إى ٚزضاسخ ثحضٞخ قجو اىَ٘افقخ عي ٚاالّعَبً ىيسضاسخٝ ،غت أُ ٝرجطك أحس أععبء فطٝق اىسضاسخ ثجعط
األٍ٘ض ثشأُ اىجحش .س٘ف ّرجطك عَب ٝي:ٜ
أ.
ة.
د.
س.
ط.
ػ.
خ.
ز.
ش.

غطض اىجحش.
ٍبشا سٞحسس ىل أصْبء اىجحش.
اىَسح اىز ٜس٘ف ٝسزغطقٖب اىجحش ٍٗسح اىَشبضمخ اىز ٜسزُطيَت ٍْل.
أععاء ٍِ اىجحش رنُ٘ رغطٝجٞخ (رزعَِ شٞئًب ُٝغط ٙاذزجبضٓ).
ٍربغط أٗ أععاء ٍِ اىجحش قس رعطك أٗ رغعيل رشعط ثعسً االضرٞبػ.
ف٘ائس ىل أٗ ىغٞطك قس رْزظ عِ اىجحش.
عالعبد أٗ إعطاءاد قس رفٞسك ً
ثسال ٍِ اىجحش (ثسائو).
شٚء ٍِ اىزعطٝف ثبىغٖبد اىز ٜسزطيع عي ٚثٞبّبرل.
مٞف سٞغط ٙاىحفبظ عي ٚسطٝزل ٗذص٘صٞخ ٍعيٍ٘برل.

عب أُ ٝرجطٗك ثبىَعيٍ٘بد اىَجْٞخ أزّبٓ إشا مبّذ رْطجق عيٕ ٚصٓ اىسضاسخ:
ٝغت عي ٚاىعبٍي ِٞثبىسضاسخ أً ٝ
أ.
ة.
د.
س.
ط.
ػ.
خ.

ٍب إشا مْذ سزسزيٌ أ ٛرع٘ٝط (ّق٘ز أٗ عالط غجٍ ٜغبّ )ٜف ٜحبه رعطظل إلصبثخ أصْبء ٍشبضمزل فٕ ٜصٓ اىسضاسخ اىجحضٞخ.
ٍب إشا مبُ ٝحزَو ٗع٘ز ٍربغط ال ّعيٌ عْٖب ا ُٟىنِ قس رحسس ف ٜاىَسزقجو.
ٍب إشا مبّذ ر٘عس زٗاع ٜرغعو اىجبحض٘ٝ ِٞقفُ٘ ٍشبضمزل ف ٜاىسضاسخ.
أ ٛرنبىٞف رزحَيٖب أّذ ىَشبضمزل ف ٜاىسضاسخ.
ٍبشا ٝحسس إشا أضزد إٝقبف ٍشبضمزل ف ٜاىسضاسخ.
ٍز ٚسزجيغ ثْزبئظ عسٝسح قس رؤز ٛإى ٚرغٞٞط ضأٝل ثشأُ ٍشبضمزل ف ٜاىسضاسخ.
عسز اىْبغ اىَشبضم ِٞف ٜاىسضاسخ.

ثعس إثالغل ثغَٞع اىَعيٍ٘بد اىَجْٞخ أعالٓ ،س٘ف ٝسأىل اىعبٍيُ٘ ثبىسضاسخ إُ مْذ رطٝس اىَشبضمخ ف ٜاىسضاسخ .إشا ٗافقذ ،فس٘ف ٝطيت ٍْل
ً
ٍ٘ععا عِ اىجحش
اىعبٍيُ٘ ثبىسضاسخ اىز٘قٞع عيٕ ٚصا اىَْ٘شطٝ .غت أُ رعط ٚىل ّسرخ ٍ٘قعخ ٍِ ٕصا اىَْ٘شط ثيغزل .س٘ف رُعط ٚمصىل
ٍنز٘ثًب ثبىيغخ االّغيٞعٝخ.
ٝغ٘ظ ىل أٗ ىَزطعَل اىشف٘ ٛأُ ٝنيٌّ _____________ ٕبرفًٞب عي ٚاىطقٌ _____________ ف ٜأٗ ٛقذ رنُ٘ ىسٝل أسئيخ عِ اىجحش
أٗ ع َّب ْٝجغ ٜأُ رفعئ ف ٜحبىخ رعطظل إلصبثخٝ .غ٘ظ ىل أٗ ىَزطعَل االرصبه ثَشف Boston Children's Hospital ٚىغْخ األثحبس
اىسطٝطٝخ عي ٚاىٖبرف ضقٌ  ،712-500-2507إشا مبّذ ىسٝل أسئيخ عِ حق٘قل ثصفزل ذبظعًب ىيجحش.
أّذ حط فٍ ٜب رقطضٓ ثشأُ ٍب إشا مْذ رطٝس اىَشبضمخ فٕ ٜصٓ اىسضاسخ اىجحضٞخ .األٍط ثٞسك .رسزطٞع أُ رقطض أّل ال رطٝس اىَشبضمخ فٕ ٜصٓ
اىسضاسخ .مَب رسزطٞع أُ رقطض اىَشبضمخ ٗإٝقبف اىَشبضمخ ف ٜأٗ ٛقذ.إشا قطضد عسً اىَشبضمخ ف ٜاىسضاسخ أٗ إشا قطضد إٝقبف اىَشبضمخ،
فئّل ىِ ررسط أ ٛف٘ائس رحق ىلٍَٖٗ .ب مبُ قطاضك ،فئّٔ ىِ ٝغٞط غطٝقخ ٍعبٍيزل ٍِ قجَو اىعبٍي ،ِٞىنِ إشا قطضد اىَشبضمخ ف ٜاىسضاسخ
اىجحضٞخ ،فئُ شىل قس ٝغٞط ذطخ عالعل.

نموذج الموافقة على المشاركة في البحث
رقم التقرير الطبي____________________#:
اسم الحالة المشاركة____________________:

إُ اىز٘قٞع عيٕ ٚصٓ اى٘صٞقخ ٝعْ ٜأُ اىسضاسخ اىجحضٞخ قس ُشط َحذ ىلٍ .عْٕ ٚصا أّل قس أثيغذ ثغَٞع اىَعيٍ٘بد اىَجْٞخ أعالٓ .إشا ٗقعذ عيٕ ٚصا
اىَْ٘شط ،فٖصا ٝعْ ٜأّل ٍ٘افق عي ٚاىَشبضمخ فٕ ٜصٓ اىسضاسخ.
موافقة المشارك


اىزبضٝد ( ،ً٘ٝشٖط ،سْخ)

ر٘قٞع الطفل /المراهق المشارك (عْس االقزعبء)

ولي األمر /الوص ّي الشرعي
موافقة المشارك و /أو إذن ّ


اىزبضٝد ( ،ً٘ٝشٖط ،سْخ)

الوصي الشرعي
ر٘قٞع المشارك البالغ أٗ ول ّي األمر أٗ
ّ

صلة القرابة بالطفل



اىزبضٝد ( ،ً٘ٝشٖط ،سْخ)

توقيع الشخص الحاصل على الموافقة

االسم مطبوعًا



اىزبضٝد ( ،ً٘ٝشٖط ،سْخ)

توقيع الشاهد * والمترجم

االسم مطبوعًا

*ٝؤمس اىشبٕس أّٔ رٌ شطػ ثطٗر٘م٘ه اىجحش ،مَب أٗص ٚاىشرص اىص ٛسٞرعع ىيجحش ثئٍنبّٞخ غطػ األسئيخ اىزٝ ٜطغت ثٖب.

