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Stanford 
University 

Pahintulot para Makilahok sa Pananaliksik 
[Tagalog - Filipino] 

 
TEM‐C‐5tag 

 
Hinihiling sa iyo na makilahok sa isang pag-aaral na pananaliksik (research study).  Ang pamagat ng pag-aaral ay: 

 

 
 
 

Ibinibigay sa iyo ang mahalagang impormasyon para sa pag-aaral na ito. Bago ka sumang-ayon, dapat na 
sabihin ng tagapagsiyasat (investigator) sa iyo ang tungkol sa (i) mga layunin, pamamaraan, at tagal ng 
pananaliksik; (ii) anumang mga pamamaraang pang-eksperimento; (iii) anumang mga panganib, mga hindi 
magandang pakiramdam, at mga pakinabang ng pananaliksik na maaaring asahan; (iv) anumang mga 
potensiyal na kapaki-pakinabang na alternatibong pamamaraan o panggagamot; at (v) kung paano 
mapapanatili ang pagiging kumpidensyal, at (vi) paggamit ng iyong impormasyon o biological na specimen 
sa hinaharap. 

 

Kung saan naaangkop, dapat ka ring sabihan ng tagapagsiyasat tungkol sa (i) anumang available na 
kabayaran o medikal na panggagamot kung may magaganap na pinsala; (ii) posibilidad ng mga hindi 
inaasahang panganib; (iii) mga pagkakataon kung kailan maaaring ihinto ng tagapagsiyasat ang iyong 
pakikilahok; (iv) anumang mga karagdagang gastos mo; (v) anong mangyayari kung magpapasya kang 
huminto sa pakikilahok; (vi) kung kailan ka sasabihan tungkol sa mga bagong napag-alamang maaaring 
makaapekto sa iyong pagiging handang makilahok; at (vii) kung gaano karaming tao ang mapapabilang sa 
pag-aaral, (viii) paggamit ng iyong biological na specimen para sa komersyal na kita, (ix) kung sasabihan ka 
tungkol sa mga resulta ng pananaliksik sa iyo, (x) kung maaaring kabilang sa pananaliksik ang buong 
pagsusunod-sunod ng genome (genome sequencing), at (xi) kung isinumite o isusumite para isama sa isang 
talaan ng mga klinikal na pagsubok (clinical trial registry) ang impormasyon tungkol sa pananaliksik. 

 

Kung sasang-ayon kang makilahok, dapat kang bigyan ng nilagdaang kopya ng dokumentong ito at isang 
nakasulat na buod ng pananaliksik. 

 

Kung mayroon kang anumang mga tanong, alalahanin o reklamo tungkol sa pag-aaral na 
pananaliksik na ito, sa mga pamamaraan, panganib o pakinabang nito, o mga alternatibong paraan 
ng panggagamot, dapat mong tanungin ang Protocol Director, 
 
Maaari kang makipag-ugnayan sa kanya ngayon o sa ibang pagkakataon sa  

 
Kung hindi ka nasisiyahan sa paraan kung paano isinasagawa ang pag-aaral na ito, o kung mayroon kang 
anumang mga alalahanin, mga reklamo, o mga pangkalahatang tanong tungkol sa pananaliksik o sa iyong 
mga karapatan bilang isang subject ng pag-aaral na pananaliksik, mangyaring makipag-ugnayan sa Stanford 
Institutional Review Board (IRB) upang makipag-usap sa isang nakakaalam na indibidwal na hindi kasama 
sa research team (koponan ng pananaliksik) sa (650)-723-5244 o nang walang bayad sa 
 
1-866-680-2906. Maaari ka ring sumulat sa Stanford IRB, Stanford University, 1705 El Camino Real, 
Palo Alto, CA 94306. 

 

Boluntaryo ang iyong pakikilahok sa pananaliksik na ito, at hindi ka mapaparusahan o mawawalan ng mga 
benepisyo kung tatanggi kang makilahok o magpapasyang huminto. 

 

Ang paglagda sa dokumentong ito ay nangangahulugang pasalitang inilarawan sa iyo ang pag-aaral na 
pananaliksik, kasama ang impormasyon sa itaas, at boluntaryo kang sumasang-ayon na makilahok. 

 
 
 

Lagda ng kalahok Petsa Lagda ng saksi       Petsa 
(hal., kawani, interpreter, miyembro ng pamilya) 

           Signature of Participant               Date                   Signature of Witness                       Date 
                                                                                 (e.g., staff, interpreter, family member)  
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Katipunan ng Mga Karapatan ng Subject ng isang Eksperimento  
 

 
 

Bilang isang kalahok sa pananaliksik, nasa iyo ang mga sumusunod na karapatan. 
 

Kasama sa mga karapatang ito ang, ngunit hindi ito limitado sa, mga karapatan ng kalahok na: 
 

• maabisuhan tungkol sa uri at layunin ng eksperimento; 
 

• mabigyan ng paliwanag tungkol sa mga pamamaraang susundin sa medikal na 
eksperimento, at anumang gamot o device na gagamitin; 

 

• mabigyan ng paglalarawan ng anumang kasamang mga hindi magandang pakiramdam at 
mga panganib na maaasahang malamang na magkakaroon;  

 

• mabigyan ng paliwanag ng anumang mga pakinabang na malamang na 
magkakaroon ang subject, kung naaangkop;  

 

• mabigyan ng pagbubunyag ng anumang mga naaangkop na alternatibo, gamot o 
device na maaaring maging kapaki-pakinabang sa subject, at ng mga kaugnay na 
panganib at pakinabang ng mga ito; 

 

• maabisuhan tungkol sa mga pagpipilian sa medikal na panggagamot, kung may mga 
ganitong available sa subject pagkatapos ng eksperimento kung magkakaroon ng mga 
kumplikasyon;  

 

• mabigyan ng pagkakataong magtanong hinggil sa eksperimento o sa mga 
pamamaraang kasangkot nito; 

 

• mabigyang-alam na ang pagpayag na makilahok sa medikal na eksperimento ay 
maaaring bawiin anumang oras at maaaring itigil ng subject ang pakikilahok nang 
walang masamang mangyayari;  

 

• mabigyan ng kopya ng form ng pahintulot (consent form) na may lagda at petsa; at 
 

• mabigyan ng pagkakataong magpasya na pumayag o hindi pumayag sa isang medikal na 
eksperimento nang walang pakikialam ng sinuman gamit ang dahas, panloloko, 
pagsisinungaling, panggigipit, pamimilit o hindi makatwirang pag-iimpluwensya sa 
desisyon ng subject. 
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