[Vietnamese]
Tiêu đề Nghiên cứu:
Nhà Nghiên Cứu Chính:
BẢN TUYÊN BỐ NHÂN QUYỀN CỦA ĐỐI TƯỢNG THỬ NGHIỆM
Quý vị được đề nghị làm đối tượng tham gia một cuộc thử nghiệm y tế. Trước khi quý vị
quyết định có muốn tham gia vào cuộc thử nghiệm này hay không, quý vị có quyền biết các
thông tin sau đây:
THEO LUẬT TIỂU BANG CALIFORNIA, QUÝ VỊ PHẢI ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tính chất và mục đích của cuộc nghiên cứu.
Các thủ tục nghiên cứu và các loại thuốc hoặc dụng cụ sẽ được sử dụng trong cuộc
nghiên cứu đó.
Các rủi ro và hiện tượng khó chịu có thể biết trước một cách hợp lý từ cuộc nghiên
cứu đó.
Các lợi ích có thể biết trước một cách hợp lý từ cuộc nghiên cứu đó.
Các thủ tục, thuốc men hoặc dụng cụ khác thay thế có thể hữu ích, và các rủi ro
cũng như lợi ích của chúng.
Sự sẵn có của biện pháp điều trị y tế trong trường hợp phát sinh biến chứng.
Cơ hội nêu thắc mắc về cuộc nghiên cứu hoặc thủ tục đó.
Có thể rút lui ra khỏi cuộc nghiên cứu vào bất kỳ lúc nào và ngừng tham gia mà
không ảnh hưởng tới việc chữa trị sau này của quý vị tại cơ sở này.
Nhận được một bản sao có chữ ký và đề ngày tháng của tờ mẫu chấp thuận cho
cuộc nghiên cứu đó.
Cơ hội tùy ý chấp thuận tham gia cuộc nghiên cứu mà không bị ép buộc.

Tôi đã đọc kỹ dữ kiện ở trên và tôi hoàn toàn hiểu các quyền của tôi với tư cách là đối
tượng có thể tham gia một cuộc nghiên cứu này.
Ngày ___________________ Giờ __________________
Chữ ký: _______________________________________
(đối tượng)
Chữ ký: _______________________________________
(cha (mẹ) hoặc người đại diện được ủy quyền hợp pháp)
Nếu không phải do đối tượng ký tên, xin cho biết mối liên hệ: _______________________

Short Form - Vietnamese (04/26/04)
(This form should be accompanied by the Experimental
Subjects' Bill of Rights and the IRB approved consent document)

Öng Thuaän Tham Gia moät Cuoäc Nghieân Cöùu
Teân Ñoái Töôïng:

Soá Nghieân Cöùu IRB:

Soá Hoà Sô Y Khoa/ID Ñoái Töôïng:
Quyù vò hoaëc con quyù vò ñöôïc yeâu caàu tham gia moät cuoäc nghieân cöùu. Nghieân cöùu laø phöông phaùp ñeå caùc khoa
hoïc gia (baùc só, y taù vaø caùc chuyeân gia khaùc) tìm hieåu vaán ñeà vaø thu thaäp kieán thöùc môùi. Nghieân cöùu coù theå laø veà
caùch hoaït ñoäng cuûa cô theå, nguyeân nhaân gaây beänh, caùch trò beänh, hoaëc moïi ngöôøi nghó vaø caûm thaáy nhö theá naøo
veà moät soá vaán ñeà naøo ñoù.
Tröôùc khi quyeát ñònh xem quyù vò hoaëc con quyù vò coù tham gia cuoäc nghieân cöùu naøy hay khoâng, nhaø nghieân cöùu
phaûi cho quyù vò bieát veà (1) caùc muïc ñích nghieân cöùu, caùc hoaït ñoäng seõ ñöôïc thöïc hieän - ñöôïc goïi laø caùc phöông
thöùc, vaø thôøi gian nghieân cöùu laø bao laâu; (ii) baát cöù phöông thöùc naøo mang tính caùch thí nghieäm (ñang ñöôïc thöû);
(iii) baát cöù tieàm naêng naøo ñöa ñeán ruûi ro, ñau ñôùn, vaø ñem laïi lôïi ích trong cuoäc nghieân cöùu; (iv) baát cöù phöông
thöùc hoaëc caùch ñieàu trò naøo; vaø (v) caùch baûo veä quyeàn rieâng tö cuûa quyù vò.
Khi caàn, nhaø nghieân cöùu cuõng phaûi cho quyù vò bieát veà (i) baát cöù nguoàn traû tieàn hoaëc ñieàu trò y khoa naøo neáu xaûy
ra thöông tích hoaëc taùc haïi; (ii) coù theå xaûy ra caùc ruûi ro khaùc chöa roõ; (iii) nhöõng tröôøng hôïp nhaø nghieân cöùu coù
theå ruùt teân quyù vò ra khoûi cuoäc nghieân cöùu; (iv) quyù vò phaûi chòu baát cöù phí toån naøo theâm; (v) neáu quyù vò quyeát
ñònh ngöng tham gia thì sao; (vi) khi naøo quyù vò ñöôïc thoâng baùo veà caùc khaùm phaù môùi coù theå aûnh höôûng ñeán
quyeát ñònh tham gia cuûa mình; vaø (vii) bao nhieâu ngöôøi tham gia cuoäc nghieân cöùu.
Neáu quyù vò ñoàng yù tham gia, quyù vò phaûi ñöôïc giao moät baûn coù chöõ kyù cuûa maãu naøy vaø moät maãu öng thuaän tham
gia cuoäc nghieân cöùu naøy baèng tieáng Anh ñaõ ñöôïc pheâ chuaån.
Quyù vò coù theå lieân laïc vôùi ___________________________________ taïi _______________ baát cöù luùc naøo quyù vò
coù thaéc maéc veà cuoäc nghieân cöùu naøy hoaëc veà nhöõng ñieàu caàn laøm neáu bò thöông. Quyù vò coù theå lieân laïc vôùi UÛy
Ban Duyeät Xeùt Vieän (Institutional Review Board – IRB) taïi soá 323-223-2340 neáu coù thaéc maéc veà caùc quyeàn cuûa
mình khi laø ñoái töôïng nghieân cöùu.
Vieäc quyù vò tham gia cuoäc nghieân cöùu naøy laø do töï nguyeän (tuøy yù quyù vò), vaø quyù vò seõ khoâng bò phaït hoaëc maát
quyeàn lôïi neáu töø choái tham gia hoaëc quyeát ñònh ngöng tham gia.
Kyù vaøo vaên kieän naøy coù nghóa laø quyù vò ñaõ ñöôïc giaûi thích baèng lôøi veà cuoäc nghieân cöùu naøy, goàm caû caùc chi tieát
noùi treân, vaø quyù vò töï nguyeän ñoàng yù tham gia.

Chöõ Kyù cuûa Ngöôøi Tham Gia

Ngaøy

Chöõ Kyù cuûa Ngöôøi Ñaïi Dieän Ñöôïc UÛy Quyeàn Hôïp Phaùp

Ngaøy

Teân Baèng Chöõ In/Chöõ Kyù cuûa Nhaân Chöùng

Ngaøy

Routing of signed copies of the consent form: 1) Give to family; 2) Medical Record; 3) Investigator's file.

