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تاریخ پیدائش:

پروٹوکول کا عنوان:

مریض کا نام:

صدر تحقیق کار:

جنس:

تحقيق ميں حصہ لينے کے لئيے رضبمنذی کب مختصر فبرم
آپ آيب ايک تحميمبتی هطبلعہ هيں شبهل ہىًب چبہتے ہيں اش کے ببرے هيں آپ ضے پىچهب خب رہب ہے ۔اش ضے پہلے کہ آپ اش هطبلعہ هيں شبهل
ہىًے کے لئيے راضی ہىں ،اش هطبلعبتی ٹين کے ايک رکي کى اش تحميك کے ببرے هيں آپ کى کچَ چيسيں بتبًی چبہئيں۔آپ ضے کہب خبئے گب:
اے) اش تحميك کب همصذ
بی) آپ کے ضبتَ اش تحميك کے دوراى کيب ہى گب
ضی) تحميك هيں کتٌب ولت لگے گب اور آپ کى کتٌے عرصے تک حصہ ليٌے کے لئيے کہب خبئے گب۔
ڈی) تحميك کے کطی بهی طرذ کے ح ّ
صےخى کہ تدرببتی ہىں (کىئی چيس خص پر تدربہ کيب خب رہب ہى)
ای) تحميك کے کطی بهی طرذ کے خطرات يب حصّے خى غبلبب آپ کى بے آرام کريں
ايف) کطی بهی طرذ کے فىائذ خى آپ کى يب دوضروں کى تحميك ضے پہٌچ ضکتے ہيں
خی) کىئی عالج هعبلدہ يب طريك عول خى غبلبب تحميك کے بدبئے (بذلے هيں) آپکى فبئذٍ پہچبئے
ايچ) خص کى آپ کے اعذادوشوبر کے ببرے هيں بتبيب خبئے گب اُى کی پہچبى
آئی) آپ کی رازداری اور آپکی هعلىهبت کى پىشيذٍ رکهٌے هيں کيطے حفبظت کی خبئے گی۔
هطبلعبتی عولہ کى هٌذرخہ ريل هعلىهبت کے ببرے هيں بهی آپ کى ضرور بتبًب چبہئيے اگر اش کب اطالق اش هطبلعہ پر ہىتب ہے:
اے) آيب آپ کى کىئی هعبوضہ هلے گب( پيطے يب هفت طبی عالج )اگر آپ کى چىٹ لگ خبتی ہے خبکہ آپ اش تحميمی هطبلعہ هيں ہىں
بی) آيب غبلببخطرات هىخىدہيں خي کے ببرے هيں ابهی ہن ًہيں خبًتے ليکي هطتمبل هيں ہى ضکتے ہيں۔
ضی) آيب ايطی وخىہبت ہىں کہ شبيذ هحميميي کيىں آپ کى اش هطب لعہ هيں رہٌے ضے روک ضکتے ہيں
ٰڈی) آپ کے لئيے اش هطبلعے هيں شبهل رہٌے ضے کطی بهی طرذ کے اخراخبت
ای) ايطی صىرت هيں کيب ہىتب ہے کہ اگر آپ اش هطبلعے هيں رہتے ہىئے روکٌب چبہئيں
ايف) خب آپ کى ًئے ًتبئح کے ببرے هيں بتبيب خبئے گب تى اش هطبلعے هيں رہٌے ضے وٍ آپ کے رہي کى تبذيل کرًے کب ضبب بي ضکتے
ہيں
خی) اش هطبلعے هيں کتٌے لىگ ہىں گے۔
اوپر بيبى کی گئی توبم هعلىهبت آپ کى بتب ديٌے کے بعذ هطبلعبتی عولہ آپ ضے پىچهے گب آيب آپ اش هطبلعہ هيں رہٌب چبہتے ہيں۔اگر آپ راضی
ہىتے ہيں تى هطبلعبتی عولہ آپ ضے اش فبرم پر دضتخط کرًے کى کہے گب۔ آپ کى اپٌی زببى هيں اش فبرم کی ايک دضتخط شذٍ کبپی ضرور دی
خبًی چبہئيے۔آپ کى اش هطبلعہ کب اًگريسی هيں ايک تحريری طىر پر خالصہ بهی ديب خبئے گب۔
آپ يب آپ کب ترخوبى ___________________ کى __________________ پر کطی بهی ولت فىى کر ضکتے ہيں اگر اش هطبلعہ کے ببرے
هيں آپ کے پبش کؤئی ضىاالت ہيں يب اگر آپ کى چىٹ لگ خبئے تى کيب کريں۔ آپ يب آپکب ترخوبى بىضٹي بچىں کی ہطپتبل کی کويٹی (بىضٹي چلڈرى
ہىضپيٹل کويٹی) کليٌيکل اًىيطٹيگيشي کى  617-355-7052پر فىى کر ضکتے ہيں اگر اپٌے حمىق کے ببرے هيں آپ کے پبش ضىاالت تحميمی
هىضىع کی حيثيت ضے ہىں۔
آپ فيصلہ کرًے ہيں آزاد ہيں کہ ٓايب آپ اش هطبلعبتی تحميك هيں رہٌب چبہتے ہيں يب ًہيں۔ يہ آپ پر هٌحصر ہے۔ آپ اش هطبلعہ هيں ًہيں رہٌب چبہتے
يہ فيصلہ آپ کر ضکتے ہيں۔ آپ اش هطبلعہ کى روکٌے اور اش هيں رہٌے کب فيصلہ کطی بهی ولت کر ضکتے ہيں۔ اگر آپ اش هطبلعہ هيں ًہ رہٌے
کب فيصلہ کرتے ہيں يب آپ اش کى روکٌے کب فيصلہ کرتے ہيں تى آپ کطی بهی فىائذ ضے هحروم ًہيں رہيں گے خص کے آپ هطتحك ہيں۔ کىئی ببت
ًہيں آپ کب چبہے خى بهی فيصلہ ہى عولے کی خبًب ضے خى برتبؤ آپ کے ضبتَ ہى رہب ہے وٍ تبذيل ًہيں ہى گب ليکي اگر آپ تحميمبتی هطبلعہ هيں
رہٌے کب فيصلہ کرتے ہيں تى يہ آپکے عالج کی هٌصىبہ بٌذی کى بذل ضکتب ہے۔
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_________________ :MRN
مریض کا نام________________ :

اش دضتبويس کى دضتخط کرًے کب هطلب يہ ہے کہ آپ کى تحميمبتی هطبلعہ کے ببرے هيں ضودهبيب گيب تهب۔ اش کب هطلب ہے کہ هٌذرخہ ببال توبم
هعلىهبت کے ببرے هيں آپ کى بتب ديب گيب تهب۔ اگر آپ اش فبرم پر دضتخط کرتے ہيں تى اش کب هطلب ہے کہ آپ هطبلعہ هيں شبهل رہٌے پر رضبهٌذ
ہيں۔

مریض کی منظوری

تبريخ (هبٍ/دى/ضبل)

بچے /نوعمر هريض کب دضتخط (اگر اطالق ہى)

مریض کی منظوری اور/یب والذین/قبنونی سرپرست کی اجبزت

تبريخ (هبٍ/دى/ضبل)

ببلغ مریض يب قبنونی سرپرست کے دضتخط

بچے ضے رشتہ


تبريخ (هبٍ/دى/ضبل)

منظوری حبصل کرنے والے فرد کے دضتخط

ًبم خلی حروف هيں

تبريخ (هبٍ/دى/ضبل)

گواہ٭ اور مترجم کے دضتخط

ًبم خلی حروف هيں



*گىاٍ يہ يميي دہبًی کرتب ہے کہ تحميمبتی هطىدٍ کى بيبى کيب گيب تهب اور هتعلمہ شخص کى هشىرٍ ديب تهب کہ وٍ ضىاالت پىچَ ضکتے ہيں۔

2

