یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ،اِر ِون
زیر تجربہ مریض کے حقوق کا مسودہ قانون
ذیل میں مذکور حقوق ایک تحقیقی مطالعہ میں شرکت کے لئے پوچھے جانے والے ہر فرد کا حق ہے۔ آپ کو حق حاصل ہے کہ :
 .1مطالعہ کی نوعیت اور مقصد کے بارے میں آپ کو بتایا جائے۔
 .2تحقیقی مطالعہ میں جن طریق کار پر عمل کیا جانا ہے ان کے بارے میں بتایا جائے ،اور آیا کوئی دوا ،آلہ ،یا طریق کار اس
چیز سے مختلف ہے جو معیاری طرز عمل میں استعمال ہوگا۔
 .3مطالعہ کے دوران آپ کو معقول حد تک جن ضمنی اثرات ،تکالیف ،یا خطرات کی توقع ہوسکتی ہے ان کی ایک وضاحت
موصول ہوجائے۔
 .4مطالعہ میں شرکت کی وجہ سے آپ معقول حد تک جن فوائد کی توقع کرسکتے ہوں ان کے بارے میں بتایا جائے ،اگر قابل
اطالق ہو۔
 .5مفید ثابت ہوسکنے والے کسی متبادل طریق کار ،دوا ،یا آلہ اور مجوزہ طریق کار ،ادویات یا آالت کے مقابلے ان کے
خطرات اور فوائد کی ایک وضاحت موصول ہوجائے۔
 .6اگر کوئی پیچیدگی درپیش ہوتی ہے تو جس قسم کا متبادل معالجہ دستیاب ہوگا ،اگر کوئی ہو تو ،اس کے بارے میں بتایا
جائے۔
 .7مطالعہ میں شرکت پر اتفاق رائے کرنے سے پہلے بھی اور اس کی انجام دہی کے دوران کسی بھی وقت تحقیقی مطالعہ کے
سلسلے میں کوئی سواالت پوچھنے کا موقع دیا جائے۔
 .8تحقیقی مطالعہ میں شرکت کرنے سے انکار کردیں۔ شرکت رضاکارانہ ہے۔ آپ کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار
کرسکتے ہیں یا کسی بھی وقت بغیر کسی ہرجانے کے اور ان فوائد سے محروم ہوئے بغیر بصورت دیگر آپ جن کے
مستحق ہوسکتے ہیں اپنی شمولیت روک سکتے ہیں۔ آپ کے فیصلے سے ایسی نگہداشت حاصل کرنے کا آپ کا حق متاثر
نہیں ہوگا جو اس تجربے میں آپ کے شامل نہ ہونے پر آپ کو موصول ہوتا۔
 .9دستخط اور تاریخ درج کردہ تحریری رضامندی فارم کی ایک کاپی اور اس فارم کی ایک کاپی حاصل موصول ہو۔
 .10آزادانہ طور پر ،کسی زور زبردستی ،مجبوری یا بیجا دباؤ کے بغیر یہ فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے کہ آیا تحقیقی مطالعہ
کے لئے منظوری دینا ہے یا نہیں۔
------------------------------------------------------اگر تحقیقی مطالعہ کے سلسلے میں آپ کو کوئی سوال د رپیش یا تشویش الحق ہے تو آپ کو منظوری فارم کے اوپر مذکور تحقیقی ٹیم
سے رابطہ کرنا چاہیے۔
اگر آپ تحقیقی ٹیم کے کسی ممبر کے پاس پہنچنے سے قاصر ہیں اور آپ کے عمومی سواالت ہیں ،یا تحقیقی مطالعہ ،تحقیقی ٹیم،
کے بارے میں آپ کی تشویشات یا شکایات ہیں ،یا تحقیقی مریض کی حیثیت سے اپنے حقوق کے بارے میں سواالت درپیش ہیں تو،
براہ کرم دفتر برائے تحقیق میں ( UCI’s Human Research Protections Programیو سی آئے کے ہیومن ریسرچ
پروٹیکشنز پروگرام( سے  (949) 824-6068یا  (949) 824-2125پر بروز پیر تا جمعہ ،صبح  8بجے تا شام  5بجے کال
کرکے؛ یا  IRB@research.uci.eduپر بذریعہ ای میل ،یا  ۵۱۷۱( 160 Aldrich Hall, Irvine, CA 92697کیلیفورنیا،
سوٹ  ،۱۵۰اِر ِون ،سی اے  )92697-7600کے پتے پر ہمیں خط لکھ کر رابطہ کریں۔
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