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;ોટોકોલ શીષ>ક:       

મ@ુય સશંોધનકતા>:       

સકંટ સમય માટ ેસપંક>:       

 
તમને એક સશંોધન અBયાસમાં સહભાગી થવા માટે આમંિ1ત કરવામાં આવી રGાં છે. 
 
તમે સહમત થાવ તે પહલેાં, સંશોધનકતા>એ તમને અમુક બાબતો JપK કરવી જોઈએ.  જેમાં નીચેની બાબતો સમાિવK છે: 

• આ અBયાસનો ઉPશે 
• આ અBયાસમાં કેટલા લોકોને સહભાગી બનાવવામાં આવશ ેઅને આ અBયાસ કેટલા સમય સુધી ચાલશ ે
• તેમાં કરવામાં આવતા પQરRણો, ;QTયાઓ અથવા ઉપચારો 
• Vયા પQરRણો, ;QTયાઓ અથવા ઉપચારો ;ાયોગાWમક છે 
• આ અBયાસમાં કોઈ જોખમ છે કે કેમ.  અBયાસની કોઈ દવા અથવા ઉપકરણ કે અBયાસના કોઈ પQરRણ અથવા ;QTયામાં જોખમો હોય શકે છે 
• આ અBયાસનો તમને કોઈપણ રીતે ફાયદો થશ ેકે કેમ 
• આ અBયાસ ચાલ ુરાખવાના તમારા િનણ>યને અસર કરી શકે તેવી કોઈ નવી માિહતી હોય તો, તે તમને કેવી રીતે આપવામાં આવશ ે
• આ અBયાસમાં સહભાગી થવા િસવાયના તમારા અ[ય િવક\પો 
• આ અBયાસ દરિમયાન તમને કોઈ ઈ] અથવા નુVશાન થાય તો શુ ંકરવુ ં
• સહભાગી થવા માટે તમારે કોઈ ખચ> કરવો પડશ ેકે કેમ 
• સહભાગી થવા માટે તમને કોઈ રકમ ચૂકવવામાં આવશ ેકે કેમ 
• સંશોઘનકતા> આ અBયાસમાં તમારી સહભાગીતાને Jથિગત કરે તો તેના કારણો 
• આ અBયાસમાં તમારી સહભાગીતા િવષેની માિહતી કોઈ જોઈ અથવા ઉપયોગ કરી શકે છે 
• તમારી માિહતી અને ગોપનીયતાની સુરRા કેવી રીતે કરવામાં આવશ ે

આ સશંોધન અBયાસમાં તમારી સહભાગીતા Jવેિaછક છે.  જો તમ ેસહભાગી ના થવાનંુ નVકી કરો તો, તમે કોઈપણ સમય ેઆ અBયાસ છોડવા માટે Jવતં1 
છો.  સહભાગીતા છોડવાથી તમારી ભિવbયની સંભાળ પર કોઈ અસર થશે નdહં. જો તમને આ સશંોધન અBયાસમાં તમારી સહભાગીતા અથવા આ 

સંશોધનના એક સહભાગી તરીકે◌ેના તમારા અિધકારો િવષે કોઈ ;fનો હોય તો, તે િવષે સંશોધનકતા> અથવા અBયાસ ટીમના સBય સાથે તે બાબતની ચચા> 
કરવાનંુ સુિનિfચત કરશો.  સંશોધનના એક સહભાગી તરીકેના તમારા અિધકારો િવષે તમે (215) 590-2830 નંબર પર કૉલ કરીને તમે Qફલાડેિ\ફયાની િચ\h[સ 

હૉિJપટલની આઈઆરબી ઑQફસમાં પણ વાત કરી શકો છો. 

નીચેની બાબતો દશા>વવા માટે તમને આ ફોમ>માં સહી કરવાનુ કહવેામાં આવશ ે
• આ સશંોધન અBયાસ અને ઉપરની માિહતી િવષે તમારી સાથે ચચા> કરવામાં આવી છે 
• આ અBયાસમાં સહભાગી થવા માટે તમે સહમત છો 

તમને સહી કરેલા આ ફોમ>ની એક નકલ અને તમારી સાથે ચચા> કરવામાં આવતી આ અBયાસના સારાંશની એક નકલ આપવામાં આવશ.ે 
 
 
 
__________________________________ _________________________________ ____________ 
 સહભાગીનુ નામ [મQુjત] સહભાગીની સહી (18 વષ> અથવા મોટી kમરના) તારીખ 
 
 
 
__________________________________ _________________________________ ____________ 
 માતા-િપતા/વાલીનુ નામ [મQુjત] માતા-િપતા/વાલીની સહી (18 વષ>થી ઓછી kમરના બાળકો) તારીખ 
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સાRી/દભુાષીયો 
આ ફોમ> પર સહી કરી તમે નીચેની બાબતો સૂચવો છો  

• આ સારાંશ દJતાવેજ તેમજ સંમિત લેનાર lયિVત mવારા આપવામાં આવલેી વધારાની માિહતી સહભાગીને તેમની પસંદગીની અને સમ]ય તેવી 
ભાષામાં પૂરી પાડવામાં આવી હતી; અને 

• સહભાગીના ;fનોનુ ભાષાંતર કરવામાં આlયુ હતુ અને સંમિત લેનાર lયિVતના ઉ9રો સહભાગીને તેમની પસંદગીની અને સમ]ય તેવી ભાષામાં 
આપવામાં આlયા હતા. 

• સંમિતની મુલાકાતના અંતે, તે/તેણી સારાંશ દJતાવેજની માિહતી તેમજ સંમિત લેનાર lયિVત mવારા આપવામાં આવેલી વધારાની માિહતી (જેમાં 
સહભાગીના ;fનોના ઉ9રો સમાિવK છે) સહભાગીને તેમની પસંદગીની અને સમ]ય તેવી ભાષામાં આપવામાં આવી હતી અને તેના ઉ9રો 
સકારાWમક રીતે આપવામાં આlયા હતા. 

 
 
 
__________________________________ _________________________________ ____________ 
 સાRી/દુભાષીયાનુ નામ [મQુjત] સાRી/દુભાષીયાની સહી તારીખ 
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