
સશંોધનમા ં સહભા�ગતાની  સમંિત 
 
 
તમને એક સશંોધન અ�યાસમા ંસહભાગી થવા માટ� કહ�વામા ંઆવી ર�ુ ંછે.  
 
તમે સમંત થાઓ એ પહ�લા,ં તપાસકતા�એ તમને આ બાબતો �ગે જણાવવા�ું રહ�શઃે (i) સશંોધનના હ��ઓુ, શ���યાઓ                
(ઑપર�શન) અને સમયગાળો; (ii) �યોગા�મક હોય એવી કોઇ પણ શ���યાઓ; (iii) સશંોધનના એવા જોખમો, અગવડો               
અને લાભ �મની વાજબીપણે �વૂ�ધારણા થઇ શક�; (iv) સભંિવતપણે લાભ�દ હોય એવી કોઇ પણ વકૈ��પક શ���યાઓ ક�                 
સારવાર પ�િતઓ; અન ે(v) ��ુતતા કઇ ર�ત ે�ળવવામા ંઆવશ.ે  
 
�યાં લા�ુ પડ� ું હશ,ે તપાસકતા�એ તમને આ બાબતો �ગે પણ જણાવવા�ું રહ�શઃે (i) જો ઇ� થાય તો ઉપલ�ધ હોય એ�ું                    
કોઇ પણ વળતર ક� તબીબી સારવાર; (ii) �વૂ�ધારણા ન થઇ શક� એવા જોખમોની શ�તા; (iii) એવા સજંોગો �માં                  
તપાસકતા� તમાર� સહભા�ગતા અટકાવી શક� છે; (iv) તમારા ભાગે આવતો વધારાનો ખચ�; (v) તમે ભાગ લવેા�ું બધં                 
કરવાનો િનણ�ય કરો તો �ું થાય છે; (vi) સહભાગી થવાની તમાર� ઇ�છાને અસર કર� એવા નવા તારણો મળ� આવે તો                    
તમને એની �ણ �ાર� કરાશ;ે અન ે(vii) અ�યાસમા ંક�ટલા લોકો રહ�શ.ે 
 
જો તમે સહભા�ગતા માટ� સમંત થાઓ છો , તો તમને આ દ�તાવજેની એક સહ� કર�લી �ત અને સશંોધનનો એક લ�ેખત                   
સારાશં  મળવો  જોઇએ.  
 
�યાર� પણ સશંોધન િવષે તમાર� ��ો �છૂવા હોય �યાર� તમે ફોન નબંર ____________ પર ડૉ . મા�રયા મા�સા�ગોઉ                 
_____________________________ નો  સપંક�  કર�  શકો  છો.  
 
સશંોધનના પા� તર�ક�ના તમારા અિધકારો િવષે ક� જો તમને ઇ� થાય તો �ું કર�ું એ િવષે તમાર� જો કોઇ ��ો �છૂવા                     
હોય તો તમે ફોન નબંર 312-503-3998 પર નૉથ�વ�ેટન� �િુનવિસ�ટ� (Northwestern University), IRBનો સપંક� કર� શકો               
છો.  
 
આ સશંોધનમાં તમાર� સહભા�ગતા �વ�ૈ�છક છે, અને જો તમે સહભાગી થવાની ના પાડો ક� સહભા�ગતા બધં કરવાનો                 
િનણ�ય કરો તો તમન ેદંડ નહ� થાય તમે જ તમન ેમળતા લાભ પણ બધં નહ� થાય. 
 
આ દ�તાવજે પર સહ� કરવાનો અથ� એ થાય છે ક� આ સશંોધન અ�યાસ િવષ,ે ઉપર આપલેી મા�હતી સ�હત, તમને મૌ�ખક                    
ર�ત ેજણાવવામા ંઆ��ુ ંછે, અન ેતમ ે�વ�ેછાથી સહભાગી થવા તૈયાર થયા છો. 
 
 _____________________________ ____________  
સહભાગીની સહ� તાર�ખ 
 
 
_____________________________ ____________  
સા�ીની સહ� તાર�ખ 
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