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  הניסוי הרפואי: נושאהתבקשת להשתתף בניסוי רפואי. 
  
  
  
  
 

לפני שתסכים להשתתף במחקר, החוקר הראשי  עיקרי המידע בנוגע למחקר זה מובאים לידיעתך להלן.
) כל הליך 2תקופת ההשתתפות הצפויה במחקר; () מטרות, הליכי ומהי 1ימסור לך את המידע הבא: (

נוחות ותועלת צפויים מהשתתפות -) כל סיכון, אי3ניסיוני שתעבור במהלך תקופת השתתפותך במחקר; (
) איך תישמר הסודיות של המשתתפים 5) כל הליך או טיפול חלופי שעשוי להועיל לך; (4במחקר; (

  בדגימות הביולוגיות שלך.שייעשה במידע או  ) שימוש עתידי6(-, ובמחקר
  

) כל פיצוי או טיפול רפואי שתקבל במקרה של פציעה כתוצאה 1החוקר גם חייב למסור לך מידע על (
) הנסיבות שבהן החוקר עשוי להפסיק את 3צפויים; (-) הסיכוי לסיכונים בלתי2מהשתתפות במחקר; (
אם תחליט לפרוש מהמחקר לפני ) מה יקרה 5) כל עלות שבה תצטרך לשאת; (4השתתפותך במחקר; (

) מתי תקבל מידע על ממצאים חדשים שעלולים להשפיע על הסכמתך להמשיך ולהשתתף 6סיומו; (
) שימוש מסחרי בדגימות הביולוגיות שלך לצורכי רווח 8, () כמה נבדקים ישתתפו במחקר7במחקר; (
האם המחקר עשוי לכלול  )10) האם יובאו לידיעתך תוצאות המחקר שבו אתה משתתף, (9מסחרי, (

  הוגש או יוגש לצורך הכללתו במרשם ניסויים קליניים. ) האם המידע בנוגע למחקר11(-ריצוף גנומי מלא, ו
  

אם תסכים להשתתף במחקר תקבל עותק חתום של הטופס הזה ועותק של תקציר פרוטוקול הניסוי 
  הרפואי.  

  

אי, הליכי המחקר, הסיכונים והתועלת האפשריים אם יש לך שאלות, חששות או תלונות על הניסוי הרפו
  של ההשתתפות בו או על טיפולים חלופיים, פנה אל 

  

   :מנהל הניסוי הרפואי
  

  טלפון: 
  

אם אינך מרוצה מהאופן שבו מתנהל המחקר או אם יש לך חששות, תלונות או שאלות כלליות על המחקר או על 
(בראשי תיבות באנגלית  Stanford Institutional Review Boardזכויותיך כמשתתף במחקר, צור קשר עם 

IRB ועדת האתיקה המוסדית של אוניברסיטת סטנפורד) כדי לדבר עם נציג מוסמך שאינו חבר בצוות המחקר ;
  . המען לשליחת דברי דואר: 1-866-680-2906 או במספר שיחת חינם 723-5244-(650)בטלפון 

Stanford IRB, Stanford University, 1705 El Camino Real, 
Palo Alto, CA 94306. 

  
ההחלטה להשתתף במחקר צריכה להתקבל  מרצונך החופשי ותוכל לסרב להשתתף במחקר או להחליט 

  לפרוש ממנו בכל עת במהלכו ללא פגיעה בזכותך לקבל את הטיפול המקובל. 
  
 פה וכי אתה-זה אתה מאשר שפרטי הניסוי הרפואי, כולל המידע הנ"ל, הוסברו לך בעלבחתימתך על טופס  

  מסכים להשתתף בניסוי הרפואי מרצונך החופשי. 
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_______________________  ____________  ___________________  ____________  
  תאריך   חתימת העד   תאריך  חתימת המשתתף

  (למשל, איש סגל, מתורגמן, בן משפחה)               
  

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

  

  זכויותיו של משתתף בניסוי רפואי
  
  

מלאה של אלו הן זכויותיך כמשתתף בניסוי רפואי. הרשימה הבאה היא רשימה ממצה אך לא 
  זכויותיו של משתתף בניסוי רפואי:

  ;לקבל מידע על מטרת הניסוי הרפואי  

  לקבל הסבר על ההליכים שיבוצעו במסגרת בניסוי הרפואי ועל כל תרופה או מכשיר שבהם

  יעשה שימוש במהלכו: 

 נוחות והסיכונים הצפויים; -לקבל מידע על האי  

  צפויים; במידת הצורך, לקבל הסבר על כל יתרון ותועלת  

  לקבל מידע על כך טיפול, תרופה או מכשיר חלופי מתאימים שמהם הנבדק עשוי להפיק

  תועלת, לרבות הסיכונים והיתרונות הצפויים של השימוש בהם;

  לקבל מידע על כל הטיפולים הרפואיים שיהיו זמינים עבור הנבדק במקרה שייאלץ לפרוש

  מהמחקר בעקבות התפתחות סיבוכים; 

 נות לשאול שאלות על הניסוי הרפואי או הליכי המחקר; לקבל הזדמ  

  לקבל הסבר על כך שהנבדק יכול לבטל את הסכמתו להשתתף בניסוי הרפואי ולפרוש

  ממנו בכל עת לפני סיומו מבלי לפגוע בזכותו לקבלת הטיפול המקובל. 

  ;לקבל עותק חתום ומתוארך של טופס ההסכמה מדעת  

  בניסוי הרפואי או לא מרצונו החופשי ולא מתוך ניסיון לקבל את ההחלטה אם להשתתף

   הונאה, רמיה, הפעלת לחץ, כפייה או מעורבות של שיקולים זרים.
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