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நீங்கள் ஒரு ஆராய்ச்சி ஆய்வில் பங்ேகற்பதற்காக அைழக்கப்படுகின்றரீ்கள். ஆய்வின் தைலப்பு: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

இந்த ஆய்வுக்கான முக்கியத் தகவல் உங்களுக்குத் தரப்படுகிறது. நீங்கள் இதற்கு உடன்படுவதற்கு முன்னர், (i) 
இந்த ஆராய்ச்சியின் ேநாக்கங்கள், நைடமுைறகள் மற்றும் கால அளவு; (ii) பrேசாதைன சார்ந்த ஏேதனும் 

நைடமுைறகள்; (iii) ஆராய்ச்சியினால் ஏற்படக்கூடிய வாயப்புள்ள ஏேதனும் அபாயங்கள், அெசௗகrயங்கள் 

மற்றும் பயன்கள்; (iv) பயன்தரக்கூடிய வாய்ப்புள்ள மாற்று நைடமுைறகள் அல்லது சிகிச்ைசகள்; (v) இது 

பற்றிய இரகசியத் தன்ைமகள் எவ்வாறு ேபணப்படும் என்ற விடயங்கள்; மற்றும் (vi) உங்கள் தகவல்கள் 

அல்லது உயிrயல்rதியான மாதிrகைள எதிர்காலத்தில் பயன்படுத்தல் ஆகியைவ பற்றி பrேசாதைனயாளர் 

உங்களுக்கு கட்டாயமாகத் ெதrவிப்பார்.  

ஏற்புைடயவிடத்து, (i) காயம் ஏற்படும் பட்சத்தில் அதற்குrய நட்டஈடு அல்லது மருத்துவ சிகிச்ைச 

கிைடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஏதும் உண்டா; (ii) எதிர்பாராத அபாயங்களுக்கான வாய்ப்புகள்; (iii) 

பrேசாதைனயாளேர உங்களது பங்ேகற்பிைன நிறுத்த ேநரும் சூழ்நிைலகள்; (iv) உங்கள் தரப்பில் 

ஏற்படக்கூடிய ெசலவினங்கள்; (v) இைடயில் உங்கள் பங்ேகற்ைப நிறுத்திக்ெகாள்ள முடிெவடுத்தால் ஏற்படும் 

விைளவுகள்; (vi) புதிய கண்டறிதல்கள் குறித்து உங்களிடம் ெசால்லப்படும்ேபாது இந்த ஆய்வில் பங்ேகற்கும் 
ஆர்வம் குைறயக்கூடிய சாத்தியங்கள்; (vii) இந்த ஆய்வில் எத்தைன ேபா் பங்ேகற்பார்கள்; (viii) உங்கள் 

உயிrயல் மாதிrகைள வர்த்தகrதியிலான லாபத்துக்குப் பயன்படுத்துதல்; (ix) ஆய்வின் முடிவுகள் குறித்து 

உங்களுக்குத் ெதrவிக்கப்படுமா; (x) ஆய்வில் முழு மரபணு அைமப்பு மதிப்படீும் ேமற்ெகாள்ளப்படுமா; 
மற்றும் (xi) ஆராய்ச்சிையப் பற்றிய தகவல் மருத்துவ ஆய்வு ெரஜிஸ்டிrயில் ேசர்க்கப்பட்டுள்ளதா அல்லது 

ேசர்க்கப்படுவதற்காக வழங்கப்படுமா என்பன ேபான்ற விடயங்கைளயும் பrேசாதைனயாளர் கட்டாயமாக 

ெதrவிப்பார். 

நீங்கள் பங்ேகற்க ஒப்புக்ெகாண்டால், இந்த ஆவணத்தின் ைகெயாப்பமிடப்பட்ட நகல் மற்றும் 
ஆராய்ச்சியின் ஒரு எழுத்துவடிவ சுருக்கம் உங்களுக்கு வழங்கப்பட ேவண்டும்.   
 
இந்த ஆராய்ச்சி ஆய்விைனப் பற்றி, அதன் நைடமுைறகள் மற்றும் பயன்கள், அல்லது மாற்று சிகிச்ைச 
வாய்ப்புகள் ஆகியவற்ைறப் பற்றி உங்களிடம் ஏேதனும் ேகள்விகள், கவைலகள் அல்லது முைறப்பாடுகள் 
இருப்பின் நீங்கள் புெராட்டகால் ைடரக்டர் ___________________________ இடம் ேகட்டறிய ேவண்டும். 
 
நீங்கள் அவைர தற்ேபாது அல்லது பின்னர் ________________________________ இல் ெதாடர்புெகாள்ளலாம். 

 
இந்த ஆய்வு நடத்தப்படுகின்ற விதம் குறித்து உங்களுக்குத் திருப்தி இல்ைலெயனில், அல்லது இந்த ஆய்வு 
பற்றி உங்களுக்கு ஏேதனும் கவைலகள், முைறயடீுகள் அல்லது ெபாதுவான ேகள்விகள் இருப்பின் அல்லது 
ஒரு பrேசாதைனப்  பங்ேகற்பாளர் என்றவைகயில் உங்களுக்கான உrைமகள் பற்றி நீங்கள் அறிய 
விரும்பினால், தயவுெசய்து ஸ்ேடன்ேபார்ட் நிறுவன சீராய்வு வாrயத்ைத [Stanford Institutional Review Board 
(IRB)] ெதாடர்பு ெகாண்டு, (650)-723-5244 என்ற எண்ணில் அல்லது இலவச அைழப்பாகிய 1-866-680-2906 என்ற 
எண்ணுக்கு அைழத்து, ஆராய்ச்சிக் குழுவின் தகவல் வழங்கப்பட்டுள்ள சுயாதீன நபர் ஒருவருடன் ேபசலாம். 
ேமலும் நீங்கள் Stanford IRB, Stanford University, 1705 El Camino Real, Palo 
Alto, CA 94306 எனும் முகவrக்கும் எழுதலாம்.  
 
இந்த ஆய்வில் உங்களது பங்களிப்பு தன்னார்வத் தன்ைம ெகாண்டது, நீங்கள் இதில் பங்ேகற்பதற்கு மறுத்தால் 
அல்லது பங்ேகற்பிைன நிறுத்த முடிவு ெசய்தால், அதற்காக நீங்கள் அபராதம் விதிக்கப்படேவா பயன்கைள 
இழக்கேவா மாட்டீர்கள். 
 
இந்த ஆவணத்தில் ைகெயாப்பமிடுவதன் மூலம், ேமற்படி தகவல்கள் உள்ளடங்கலாக இந்த ஆராய்ச்சி ஆய்வு 
பற்றி உங்களுக்கு வாய்ெமாழியாக விளக்கப்பட்டது, அதில் தன்னார்வ அடிப்பைடயில் பங்ேகற்க நீங்கள் 
உடன்படுகின்றரீ்கள் எனப் ெபாருள்படும்..  
 

_______________________    ____________       _____________________      ____________ 
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பங்ேகற்பாளர் ைகெயாப்பம்             ேததி                     சாட்சியின் ைகெயாப்பம்                     

ேததி 
(உதா. பணியாளர், உைரெபயர்ப்பாளர், குடும்ப உறுப்பினர்) 

Signature of Participant                           Date                    Signature of Witness                         Date 
                                                                                      (e.g., staff, interpreter, family member) 
 
 

பrேசாதைனப் பங்ேகற்பாளார் உrைமகள் சட்டம்  

 

ஆராய்ச்சிப் பங்ேகற்பாளர் என்ற வைகயில் உங்களுக்கு பின்வரும் உrைமகள் உள்ளன.  

கீேழ தரப்பட்டுள்ளைவ மட்டுமல்லாதைவ, இந்த உrைமகளுள் உள்ளடங்கியைவ; 

 பrேசாதைனயின் தன்ைம மற்றும் ேநாக்கம் குறித்து ெதrவிக்கப்படுதல்;  

 மருத்துவப் பrேசாதைனயின் ேபாது பின்பற்றப்படவுள்ள நைடமுைறகள் மற்றும் உபேயாகிக்கவுள்ள மருந்து 

அல்லது கருவி பற்றிய விபரங்கள் வழங்கப்படல்;  

 நியாயமான முைறயில் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அெசௗகrயங்கள் மற்றும் அபாயங்கள் குறித்த விவரங்கள் 

வழங்கப்படல்;  

 ஏற்புைடயவிடத்து, பங்ேகற்பாளருக்கு நியாயமான முைறயில் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஏேதனும் பயன்கள் பற்றிய 

விபரம் வழங்கப்படல்;  

 பங்ேகற்பாளருக்கு அனுகூலமாக அைமயக்கூடிய ஏேதனும் ெபாருத்தமான மாற்று முைறகள், மருந்துகள் அல்லது 

கருவிகள் பற்றியதும், அதனுடன் சம்பந்தப்பட்ட அபாயங்கள் மற்றும் பயன்கள் பற்றியதுமான தகவல் வழங்கப்படல்;  

 சிக்கல் நிைலைமகள் ஏற்படக்கூடியவிடத்து பrேசாதைனயின் பின்னர் பங்ேகற்பாளருக்கு ஏேதனும் மருத்துவச் 

சிகிச்ைச வழங்கவிருப்பின் அதற்கான வாய்ப்புகள் பற்றிய தகவல்கள் வழங்கப்படல்;  

 சம்பந்தப்படுகின்ற பrேசாதைன அல்லது நைடமுைறகள் பற்றிய ேகள்விகைளக் ேகட்பதற்கான வாய்ப்பு 

வழங்கப்படல்;  

 மருத்துப் பrேசாதைனயில் பங்ேகற்பதற்கான ஒப்புதல் எந்தெவாரு ேவைளயிலும் திரும்பப் ெபறப்படலாம், 

பங்ேகற்பாளர் தனக்கு பங்கம் எதுவுமின்றி தனது பங்ேகற்பிைன நிறுத்தலாம் என்பது பற்றி அறிவுறுத்தப்படல்;  

 ைகெயாப்பமும் திகதியும் இடப்பட்ட ஒப்புதல் படிவத்தின் ஒரு பிரதி வழங்கப்படல்;  
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 பங்ேகற்பாளர் தீர்மானம் எடுப்பதில் எந்ெவாரு வலுக்கட்டாயம், ேமாசடி, சூழ்ச்சி, வற்புறுத்தல், நிர்ப்பந்தம் அல்லது 

தவறான ெசல்வாக்கு ஆகியவற்றின் தைலயடீு எதுவுமின்றி, ஒரு மருத்துவ பrேசாதைனக்கு சம்மதிப்பதா அல்லது 

சம்மதிப்பதில்ைலயா என்பது பற்றித் தீர்மானிப்பதற்கான வாய்ப்பு வழங்கப்படல்.  
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