የጥናት ስምምነት ቅጽ
ማህተም ወይም ህትመት ይጠቀሙ:
MRN#:
የፕሮቶኮል ርዕስ:

የልደትቀን:
የጉዳዩ ስም:

ዋና ተመራማሪ:

ጾታ፡

በጥናቱ ለመሳተፍ አጭር የስምምነት ቅጽ
በምርምር ጥናት መሳተፍ ከፈለጉ ጥያቄ ቀርቦሎት ነበር።በጥናቱ ለመሳተፍ ከመስማማትዎ በፊት ፣የጥናት ቡድኑ አባል ስለ
ጥናቱ መረጃ ሊነግርዎት ይገባል።የሚከተለውን ይነገርዎታል:
ሀ. የጥናቱ ዓላማ ።
ለ. በጥናቱ ምን ሊያጋጥምዎት ይችላል።
ሐ. ጥናቱ ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጅና እርስዎ ምን ያህል ጊዜ ንደሚሳተፉ
መ. በተግባር የሚከናወኑ የጥናቱ ክፍል የሚሰሩ
ሠ. ጉዳት ሊያዳርስብዎት የሚችል የጥናቱ ክፍል ወይም ምቾት ሊነፍግዎት የሚችል ክፍል
ረ. ከ ጥናቱ እርሰዎ ወይ ለሌሎች ሊያገኙት የሚችሉትን ጥቅም
ሰ. በጥናቱ ምትክ ምናልባት ሊያገኙት የሚችሉት የእንክብካቤ ወይም አሰራር ጥቅ ም (ተጨማሪጫዎች )
ሸ. ዳታዎችዎን ሊጋራ ስለሚችል ወገን የተወሰነ መግለጫ
ቀ. እንዴት የእረሰዎ ማንነነት አለመገለጽናና ስለ የእርሰዎ የግል መረጃ በሚስጥር መጠበቅ
የጥናቱ ክፍል ለጥናቱ ለማመልከት የሚከተሉትን መረጃዎች ሊነግሮት ይገባል
ሀ. በምርምር ጥናት ሂደቱ ወቅት ጉዳት ከደረሰብዎት የሆነ ካሳ (ገንዘብ ወይም ነጻ የህክምና አገልግሎት) የሚቀበሉ ከሆነ ።
ለ . አሁን ያላወቁት ነገር ግን በቀጣይ ሊያጋጥም የሚችል ችግር ካለ
ሐ . ከጥናቱ እንዲያቋርጡ የሚያደርግ የሆነ ምክንያት ካለ
መ. በጥናቱ እያለ የሚያወጡት የሆነ ወጪ ካለ
ሠ. ጥናቱ የሚያቋርጡ ከሆነ ምን እንደሚያደርጉ
ረ. በጥናቱ ወደ መሳተፍ ሲቀርቡ ሃሳብዎን ሊያስቀይሩ የሚችሉ ግኝቶች ቢያገኙ መቼ እንደሚያሳውቁ
ሰ. በጥናቱ ምን ያህል ሰው እንደሚሳተፍ
የጥናት ክፍሉ ከላይ የተጠቀሱ መረጃዎች ካሳወቅዎት በሃላ በጥናቱ መሳተፍ ይፈልጉ እንደሆነ ይጠይቅዎታል።የሚስማሙ ከሆነ
የጥናት ክፍሉ እንዲፈርሙ ይጠይቅዎታል። በራስዎ ቋንቋ የተዘጋጀና የተፈረመ የዚህ ቅጽ ቅጂ ሊሰጥዎት ይገባል። በተጨማሪ
ስለ ጥናቱ ማጠቃልያ በአንግሊዝኛ ቋንቋ ተዘጋጅቶ ይሰጥዎታል።
በምርምር ጥናቱ ለመሳተፍና ላለመሳተፍ በነጻነት ይወስኑ። የእርስዎ ምርጫ ነው።. በጥናት ሂደቱ እንዲሆን የማይፈልጉትን
ይወስኑ።በጥናቱ ለመሳተፍና በሆነ ጊዜ ለማቋረጥ መወሰን ይችላሉ።.በጥናቱ መካፈል ካልፈለጉ ወይም ማቋረጥ ከፈለጉ ያገኙትን ጥቅም
አያሳጥዎትም። ውሳነዎ ምንም ይሁን ምን በጥናት ክፍሉ የሚደረግልዎትን እንክብካቤ አይቀንስም ነገር ግን በምርምር ጥናቱ መሳተፍ
ከወሰኑ የእንክብካቤ ዕቅዶ ሊቀየር ይችላል።
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የጥናት ስምምነት ቅጽ
MRN: _________________________
Pt ስም: ______________________

ይህ ሰነድ መፈረም ማለት የምርምር ጥናቱ ተገልጻሎታል ማለት ነው።ይህ ማለት ከላይ የተጠቀሱ መረጃዎች ተነግሮዎታል ማለት ነው።
በዚህ ቅጽ ከፈረሙ በጥናቱ ለመሳተፍ ወስነዋል ማለት ነው።.

የባለጉዳዩ ስምመነት


__________________
ቀን (ወወ/ቀቀ/ዓመት)

________________________________________________
ፊርማ የህጻንld/አዋቂ ባለጉዳይ (የሚመመለከተው ከሆነ)

የባለጉዳዩ ስምምነት/ ወይም የወላጅ/ህጋዊ ሞግዚት ፈቃድ



__________________
ቀን (ወወ/ቀቀ/ዓመት)

______________________________________________
ፊርማ Aየአዋቂ ባለጉዳይ ወይም ወላጅ ወይም ህጋዊ ሞግዚግት



__________________
ቀን (ወወ/ቀቀ/ዓመት)

__________________________________________
ፊርማ የ ምስክር* እና ትረጁማን

**

እማኙ የጥናቱ ፕሮቶኮል መገለጹንና ባለቤቱንም ጥያቄን እንዲጠይቅ ምክር እንደተገለጸለት ያረጋግጣል
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________________
ከህጻኑ ጋር ያለ ዝምድና

__________________
ስም በእጅ ጹሁፍ

