גיליון זכויות
למשתתף במחקר של
אוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס
זכויות אלה הן זכויותיו של כל אדם המתבקש להשתתף במחקר רפואי .כמשתתף במחקר יש לי את
הזכויות הבאות:
 .1יש לי זכות לקבל מידע על מטרת המחקר.
 .2יש לי זכות לקבל מידע על כל הפרוצדורות ,התרופות ו/או המתקנים שישמשו במחקר ,ולדעת אם
איזה מהם שונה מאלה שישמשו בטיפול סטנדרטי.
 .3יש לי זכות לקבל מידע על כל הסיכונים ,אי-הנוחויות ותופעות הלוואי העלולים להתעורר כתוצאה
מהמחקר.
 .4יש לי זכות לקבל מידע על היתרונות ,אם יש כאלה ,שאני צפוי ליהנות מהן כתוצאה מההשתתפותי.
 .5יש לי זכות לקבל מידע על אפשרויות אחרות העומדות בפני ,ועל האופנים שהן עשויות להיות טובות
או גרועות יותר מאשר המחקר .אפשרויות אלה עשויות לכלול פרוצדורות ותרופות אחרות או מתקנים
אחרים.
 .6יש לי זכות שיספרו לי איזה סוג של טיפול יהיה זמין במקרה שהמחקר יגרום לסיבוכים כלשהם.
 .7יש לי זכות לקבל הזדמנות לשאול כל שאלה בנוגע למחקר או לפרוצדורה .אהיה רשאי לשאול שאלות
אלה לפני תחילת המחקר ובכל זמן במהלך המחקר.
 .8יש לי זכות לסרב להשתתף במחקר ,או להפסיק את השתתפותי בכל מועד .החלטה זו לא תשפיע על
הטיפול בי או על מערכת היחסים שלי עם הרופא המטפל בי או עם מוסד זה ,בכל דרך אחרת.
 .9יש לי זכות לקבל עותק חתום ומסומן בתאריך של טופס ההסכמה המודעת למחקר.
 .10יש לי זכות להיות חופשי מכל לחץ בעת קבלת ההחלטה על רצוני להשתתף במחקר.
--------------------------------------------------אם יש לי שאלות או חששות אני יכול לשאול את החוקר או את עוזר המחקר .אני יכול גם ליצור קשר עם
משרד ההגנה על משתתפים במחקרים )Office of the Human Research Protection Program
המכונה גם  ,OHRPPשעוזר להגן על אנשים המשתתפים במחקרים .אני יכול ליצור קשר עם משרדי ה-
 OHRPPבאמצעות חיוג למספר 310 - 825 - 5344בין השעות  08:00ו ,17:00-בימים ב' עד ה' .אם אני
מתקשר אל משרד זה ואיני דובר אנגלית או ספרדית ,עלי להכין אדם שיוכל לשמש כמתורגמן עבורי .אני
יכול גם לכתוב אל משרדי ההגנה על משתתפים במחקרים בכתובת הבאה:
OHRPP, 11000 Kinross Avenue, Suite 102, Box 951694, Los Angeles, CA 90095-1694.
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