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زير تجربہ مريض کے حقوق کا مسوده قانون
ذيل ميں مذکور حقوق ايک تحقيقی مطالعہ ميں شرکت کے لئے پوچھے جانے والے ہر فرد کا حق ہے۔ آپ کو حق حاصل ہے
کہ :
 .1مطالعہ کی نوعيت اور مقصد کے بارے ميں آپ کو بتايا جائے۔
 .2تحقيقی مطالعہ ميں جن طريق کار پر عمل کيا جانا ہے ان کے بارے ميں بتايا جائے ،اور آيا کوئی دوا ،آلہ ،يا طريق
کار اس چيز سے مختلف ہے جو معياری طرز عمل ميں استعمال ہوگا۔
 .3مطالعہ کے دوران آپ کو معقول حد تک جن ضمنی اثرات ،تکاليف ،يا خطرات کی توقع ہوسکتی ہے ان کی ايک
وضاحت موصول ہوجائے۔
 .4مطالعہ ميں شرکت کی وجہ سے آپ معقول حد تک جن فوائد کی توقع کرسکتے ہوں ان کے بارے ميں بتايا جائے ،اگر
قابل اطالق ہو۔
 .5مفيد ثابت ہوسکنے والے کسی متبادل طريق کار ،دوا ،يا آلہ اور مجوزه طريق کار ،ادويات يا آالت کے مقابلے ان کے
خطرات اور فوائد کی ايک وضاحت موصول ہوجائے۔
 .6اگر کوئی پيچيدگی درپيش ہوتی ہے تو جس قسم کا متبادل معالجہ دستياب ہوگا ،اگر کوئی ہو تو ،اس کے بارے ميں بتايا
جائے۔
 .7مطالعہ ميں شرکت پر اتفاق رائے کرنے سے پہلے بھی اور اس کی انجام دہی کے دوران کسی بھی وقت تحقيقی
مطالعہ کے سلسلے ميں کوئی سواالت پوچھنے کا موقع ديا جائے۔
 .8تحقيقی مطالعہ ميں شرکت کرنے سے انکار کرديں۔ شرکت رضاکارانہ ہے۔ آپ کسی بھی سوال کا جواب دينے سے
انکار کرسکتے ہيں يا کسی بھی وقت بغير کسی ہرجانے کے اور ان فوائد سے محروم ہوئے بغير بصورت ديگر آپ
جن کے مستحق ہوسکتے ہيں اپنی شموليت روک سکتے ہيں۔ آپ کے فيصلے سے ايسی نگہداشت حاصل کرنے کا آپ
کا حق متاثر نہيں ہوگا جو اس تجربے ميں آپ کے شامل نہ ہونے پر آپ کو موصول ہوتا۔
 .9دستخط اور تاريخ درج کرده تحريری رضامندی فارم کی ايک کاپی اور اس فارم کی ايک کاپی حاصل موصول ہو۔
 .10آزادانہ طور پر ،کسی زور زبردستی ،مجبوری يا بيجا دباؤ کے بغير يہ فيصلہ کرنے کا موقع ديا جائے کہ آيا تحقيقی
مطالعہ کے لئے منظوری دينا ہے يا نہيں۔
------------------------------------------------------اگر تحقيقی مطالعہ کے سلسلے ميں آپ کو کوئی سوال درپيش يا تشويش الحق ہے تو آپ کو منظوری فارم کے اوپر مذکور
تحقيقی ٹيم سے رابطہ کرنا چاہيے۔
اگر آپ تحقيقی ٹيم کے کسی ممبر کے پاس پہنچنے سے قاصر ہيں اور آپ کے عمومی سواالت ہيں ،يا تحقيقی مطالعہ ،تحقيقی
ٹيم ،کے بارے ميں آپ کی تشويشات يا شکايات ہيں ،يا تحقيقی مريض کی حيثيت سے اپنے حقوق کے بارے ميں سواالت درپيش
ہيں تو ،براه کرم دفتر برائے تحقيق ميں ) UCI’s Human Research Protections Programيو سی آئے کے ہيومن
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