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Խնդրում ենք մասնակցել հետազոտական ուսումնասիրությանը: Հետազոտության 

խորագիրն է.  

 

 

Ձեզ ենք ներկայացնում սույն հետազոտությանը վերաբերող հիմնական տեղեկատվությունը: 

Նախքան ձեր համաձայությունը ստանալը, հետազոտողը ձեզ պետք է տեղեկացնի հետևյալի 

մասին, այն է՝ (i) հետազոտության նպատակները, ընթացակարգերը և տևողությունը. (ii) որևէ 

փորձառական բնույթ ունեցող ընթացակարգ, (iii) տրամաբանորեն կանխատեսելի ռիսկեր, 

հետազոտության հետ կապված անհարմարություններ կամ նպաստավոր պայմաններ, (iv) 

պոտենցիալ բարերար այլընտրանքային մոտեցումներ կամ բուժման եղանակներ և (v) 

որքանով է գաղտնիությունը պահպանվելու և (vi) ձեր մասին տեղեկատվության կամ 

կենսաբանական նմուշների հետագա օգտագործումը:  

Որտեղ որ կիրառելի է, հետազոտողը ձեզ նույնպես պարտավոր է տեղեկացնել. (i) 

նախատեսված փոխհատուցման կամ բուժման տրամադրման մասին՝ որևէ վնասվածք 

ստանալու դեպքում. (ii) անկանխատեսելի ռիսկերի հավանականության մասին, (iii) 

իրավիճակներ, երբ հետազոտողը կարող է դադարեցնել ձեր մասնակցությունը. (iv) ձեր բոլոր 

լրացուցիչ ծախսերի մասին. (v) ինչպես վարվել, եթե որոշեք դադարեցնել մասնակցությունը. 

(vi) ձեզ ե՞րբ կտեղեկացվի նոր ստացված տվյալների մասին, որոնք կարող են ազդեցություն 

ունենալ հետազոտությանը  մասնակցելու ձեր որոշման վրա և (vii) քանի՞ անձ է ընդգրկվելու 

ուսումնասիրության մեջ, (viii) առևտրային եկամուտ ստանալու նպատակով ձեր 

կենսաբանական նմուշների օգտագործման մասին, (ix) արդյոք ձեզ տեղյակ կպահեն ձեր 

հետազոտական արդյունքների մասին, (x) արդյոք հետազոտությունը կներառի ամբողջական 

գենոմի հաջորդականացումը և (xi) արդյոք հետազոտության վերաբերյալ տեղեկատվությունը 

ընդգրկվել կամ պետք է ընդգրկվի փորձնական կլինիկական գրանցամատյանում: 

 

Եթե համաձայնվեք մասնակցել, ապա ձեզ կհանձնվի սույն փաստաթղթի ստորագրված 

օրինակը և հետազոտության գրավոր ամփոփումը: 

Այս հետազոտական ուսումնասիրության, նրա ընթացակարգերի, ռիսկերի և 

օգտակարության, կամ բուժման այլընտրանքային ընթացքների վերաբերյալ որևէ հարց, 

մտահոգություն կամ գանգատ ունենալու դեպքում, հարցը պետք է ներկայացնեք 

Համաձայնագրի տնօրեն.       

 -ին: 
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Նրա հետ անմիջապես կամ հետագայում կարող եք կապ հաստատել հետևյալ կերպ.  

 

 

Եթե ձեզ չգոհացնի այս ուսումնասիրության անցկացման եղանակը, և կամ եթե 

հետազոտության կամ որպես գիտափորձի մասնակից անձ ձեր իրավունքների վերաբերյալ  

ունեք մտահոգություններ, գանգատներ կամ ընդհանուր բնույթի հարցեր, խնդրում ենք կապ 

հաստատել Սթենֆորդի կազմակերպչական վերահսկիչ վարչության հետ (Stanford 

Institutional Review Board, IRB), որպեսզի խոսեք հետազոտող խմբից անկախ իրազեկ անձի 

հետ (650)-723-5244 կամ անվճար համարով՝ 1-866-680-2906: Կարող եք նաև գրել հետևյալ 

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

Ձեր մասնակցությունը սույն հետազոտությանը կամավոր է և դուք չեք ենթարկվի տույժի կամ 

որևէ շահ չեք կորցնի, եթե հրաժարվեք մասնակցությունից կամ որոշեք դադարեցնել այն: 

 

Սույն փաստաթուղթը ստորագրելը նշանակում է, որ հետազոտական ուսումնասիրությունը՝ 

ներառյալ վերոնշյալ տեղեկատվությունը, Ձեզ տրամադրվել է բանավոր և որ Դուք կամավոր 

կերպով համաձայն եք մասնակցել:  

 

 

 _________________________      __________      ________________________           __________          
  Մասնակցի ստորագրություն Ամսաթիվ              Վկա անձի ստորագրություն                     Ամսաթիվ 

(օր.՝ ընտանիքի անդամ, թարգմանիչ… ) 

   
    Signature of Participant                       Date                   Signature of Witness                              Date 
                                                                                          (e.g., staff, interpreter, family member)  
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ԳԻՏԱՓՈՐՁԻ ԵՆԹԱՐԿՎՈՂ ԱՆՁԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ 

 

Որպես գիտափորձի ենթարկվող անձ՝ դուք ունեք հետևյալ իրավունքները. 

Այս իրավունքներն, առանց մասնակցի իրավունքի սահմանափակման, ընդգրկում են 

հետևյալը. 

 տեղեկացված լինել գիտափորձի էության և նպատակի մասին,  

 ստանալ բացատրություններ բժշկական գիտափորձի ընթացքում կատարվելիք 

գործողությունների և կիրառվելիք ցանկացած դեղամիջոցի կամ սարքավորման մասին,  

 ստանալ գիտափորձին ուղեկցող ցանկացած տհաճությունների և տրամաբանորեն 

սպասվելիք ռիսկերի նկարագրությունը,  

 բացատրություն ստանալ փորձարկվողի համար գիտափորձից տրամաբանորեն 

սպասվելիք ցանկացած օգուտների մասին, եթե այդպիսիք նախատեսված են, 

 տեղեկացված լինել ցանկացած համապատասխան այլընտրանքների, դեղամիջոցների 

կամ սարքերի վերաբերյալ, որոնք կարող են բարենպաստ ազդեցություն ունենալ 

գիտափորձին ենթարկվողի համար, իմանալ դրանց հարաբերական ռիսկերի և 

բարերար ազդեցությունների մասին, 

 տեղեկացված լինել մասնակցին հասանելի բուժման ուղիների մասին, եթե այդպիսիք 

հայտնի են բարդություններ առաջանալու դեպքում գիտափորձից հետո անձին 

տրամադրելու համար,  

 հնարավորություն ունենալ գիտափորձին կամ կիրառվող ընթացակարգերին 

վերաբերող ցանկացած հարց տալու.  

 տեղեկացված լինել այն մասին, որ բժշկական գիտափորձին մասնակցելու 

համաձայնությունը ցանկացած պահի կարող է չեղյալ համարվել և որ անձի 

մասնակցությունը բժշկական գիտափորձին կարող է ընդհատվել առանց վերջինիս 

իրավունքների և պահանջների խախտման, 

 ստանալ հետազոտության մասնակցության համաձայնագրի ստորագրված և թվագրված 

պատճենը, և  

 հնարավորություն ունենալ բժշկական գիտափորձին մասնակցելու կամ չմասնակցելու 

մասին որոշում կայացնել առանց մասնակցի որոշման վրա որևէ այլ ուժի կամ տարրի 

կիրառման, խարդախության, խաբեության, ազատությունից զրկման, ճնշման, 

հարկադրանքի կամ անհարկի ազդեցության: 
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