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 بایوپسی اختیاری

 

به کسان در آینده ممکن است  بلکه .و برای شما منفعتی در بر نخواهد داشت استمنحصراً برای مقاصد پژوهشی در نظر است انجام شود  که( بافت برداری) بایوپسی

د و درباره را بخوانی زیر لهلطفاً جم. خود را عوض کنید توانید تصمیم امضا کنید هرگاه خواستید می بایوپسیرا برای انجام « بلی»حتی اگر قسمت  .دیگر کمک کند

تصمیم به مشارکت در این بخش از پژوهش، اختیاری است و هر تصمیمی  .مناسب دایره بکشید و پاراف کنیدپس از خواندن جمله، دور پاسخ  .گزینه خود بیاندیشید

 .شما اثر نخواهد داشت ازکه بگیرید بر مراقبت 

 

 .دهم های پژوهشی در این برنامه تحقیق رضایت می غده به منظور آزمایش پسیمن به انجام بایو

 

    ______حروف اول نام    _____خیر     _____بلی

 

 

 ها برای پژوهشهای آینده ها و داده استفاده از نمونه

 

ما برای هر یک از . دیگر پژوهشگران به اشتراک بگذاریم ابیم و آنها را در آینده نگهدار برای پژوهش کنیم ها و اطالعاتی را که گردآوری می مونهاز ن برخیما مایلیم 

 .ندشو بوسیله یک شماره مشخص میو اطالعات نه با ذکر نام شما بلکه ها  این نمونه .این موارد استفاده در آینده، برای گرفتن اجازه با شما تماس نخواهیم گرفت

های ذخیره شده در  ها و داده پژوهشگران از نمونه .شما نفعی در بر نخواهد داشت شخص اصد پژوهشی خواهد بود و برایبرای مق تنها و داده ها ها استفاده از نمونه

نگاهداری شده و اطالعات  ها همچنین امکان دارد که نمونه. کنند های علمی برای پیشبرد دانش و یادگیری درباره سالمتی و بیماریها استفاده می های داده پایگاه

در ممکن است  بلکه .گرفته شده از شما در اختیار شما یا پزشک شما قرار نخواهد گرفت ها و اطالعات نمونهنتایج پژوهش انجام شده در مورد .  ز به کار نرودهرگ

 .کندکمک  مبتال هستنددیگر  بیماری هایسرطان یا به که  افرادیبه آینده 

 

توانید تصمیم خود  هر زمان میدر ، ه شوندنگاهداشت و به اشتراک گذاری برای پژوهش ندتوان گرفته شده از شما میها و اطالعات  نمونهاگر اکنون تصمیم بگیرید که 

ی که های ونهنمهمه در آن صورت، .  گرفته شده از شما استفاده کنیمیا اطالعات /ها و نمونهخواهید ما از  با ما تماس بگیرید و اطالع دهید که نمی فقط .را عوض کنید

مورد استفاده قرار نخواهد  آیندههای  و اطالعات مربوط به شما برای پژوهش از بین برده خواهد شد ندبودپیش از آن مورد استفاده نبوده یا به اشتراک گذاشته نشده 

 .گرفت

 

 .ایره بکشید و آن را پاراف کنیداسخی که برای شما مناسب است د، دور پپس از خواندن جمله.  را بخوانید و درباره گزینه خود فکر کنید زیر جملهخواهشمند است 

 .شما اثر نخواهد داشت ازبر مراقبت  ،شما هر چه باشد تصمیم

 

 هادرمان آن یاپیشگیری و  ،یمشکالت سالمتسایر  ای درباره سرطان یادگیریه منظور برای استفاده در پژوهش ب ندتوان من میها و اطالعات مربوط به  نمونه

 .ه شوندنگاهداشت

 

    ______حروف اول نام      _____خیر     _____بلی

 


