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ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ ਿਕ ਤੁਸ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦਉ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਹੈ
ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ

ਤੁਸ ਇਸ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਿਕੰ ਨ ਿਚਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਰਹੋਗੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਇਸ ਿਵਚ ਪਯੋਗਾਤਮਕ ਕੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀਆਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਮੁਮਿਕਨ ਚੋਣ

ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੌਣ ਦੇਖਗ
ੇ ਾ

ਇਸ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਜ ਨਹ , ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤੁਸ ਇਸ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤੁਸ ਇਸ ਸਮ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤੁਸ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਿਚੰ ਤਾਵ ਜ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹਨ ਜ ਜੇ ਤੁਸ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ
ਲਗੀ ਹੈ ਤ ਤੁਸ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨਾਲ 916-734-_______ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗੈਰ-ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਮੁੱਿਦਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸ UCDMC ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ (916-734-2011) ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਔਨਕਾਲੋ ਿਜਸਟ ਔਨ-ਕਾੱਲ
•

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫੋਨ ਤ 911 ਡਾਇਲ ਕਰੋ।

ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਸ਼ਨਲ ਰੀਿਵਊ ਬੋਰਡ (“IRB”) ਨ ਇਸ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।
ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ

http://www.research.ucdavis.edu/policiescompliance/irb-admin/ ਿਵਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਸ IRB ਦੇ ਿਕਸੇ

ਸਟਾਫ ਮਬਰ ਨਾਲ (916) 703-9151, IRBAdmin@ucdmc.ucdavis.edu, ਜ 2921 Stockton Blvd, Suite

1400, Room 1429, Sacramento, CA 95817 ਿਵਖੇ ਹੇਠਿਲਆਂ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
o
o
o
o
o

ਖੋਜ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ , ਿਚੰ ਤਾਵ ਜ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ
ਤੁਸ ਖੋਜ ਟੀਮ ਤਕ ਨਹ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦੇ

ਤੁਸ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ

ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਵਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ
ਇਸ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ

ਜਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ:
•
•

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜ ਨਹ

ਅਿਗਆਤ ਜੋਖਮ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ
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ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਿਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਕਦ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ

ਜੇ ਤੁਸ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣਾ ਛੱਡ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ ਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਸੁਰੱਿਖਆਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ
ਨਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ

ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵੀ ਸੰ ਿਖਆ

ਂ ਡਰੱਗ ਐਡਿਮਿਨਸਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਿਕ ਫੂਡ ਐਡ

ਜੇ ਤੁਸ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ ਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
www.ClinicalTrials.gov ਬਾਰੇ ਿਵਆਿਖਆ

ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵਜ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੱਕ ਹਨ?
ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਵਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠਲੇ ਹੱਕ ਹਨ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਜਾਣਾ।

ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਕਿਰਆਵ ਅਤੇ ਜੇ ਿਕਸੇ ਦਵਾਈ ਜ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਜਾਣਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੇਅਰਾਮੀਆਂ ਜ ਜੋਖਮ ਹਨ ਤ ਉਹਨ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਜਾਣਾ।
ਿਜਨ ਲਾਭ ਦੀ ਤੁਸ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਜਾਣਾ।

ਦੂਜੀਆਂ ਪਿਕਿਰਆਵ , ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਿਬਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ
ਦੱਿਸਆ ਜਾਣਾ।

ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਜਾਣਾ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਟਲਤਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤ ਉਹਨ ਲਈ ਕੀ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ।

ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਜਾਣਾ ਿਕ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ
ਨਹ ਪਵੇਗਾ।

ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ

ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ।

ਿਕਸੇ ਤਾਕਤ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਕਪਟ, ਦਬਾਅ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ ਗੈਰਵਾਜਬ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤ ਦੇ ਿਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਲੋ ੜ ਦਾ ਸਮ ਦੇਣਾ।
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ਸਮਰੱਥ ਬਾਲਗ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਬਲਾਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਇਸ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਪਾਤਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਿਮਤੀ

ਪਾਤਰ ਦਾ ਸਾਫ ਅੱਖਰ ਿਵਚ ਨ
ਸਿਹਮਤੀ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਿਮਤੀ

ਸਿਹਮਤੀ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਫ ਅੱਖਰ ਿਵਚ ਨ
ਹੇਠ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਿਕ ਸਿਹਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੂਜੀ ਿਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ

ਸਮਝਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਤਰ ਵਲ ਸਿਹਮਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਿਹਮਤੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਿਮਤੀ

ਸਿਹਮਤੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਗਵਾਹ ਦਾ ਸਾਫ ਅੱਖਰ ਿਵਚ ਨ
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