КАЛІФОРНІЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ЛОС-АНДЖЕЛЕС)

БІЛЛЬ ПРО ПРАВА
УЧАСНИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
Ці права є правами всіх осіб, яким пропонується взяти участь у медичному
дослідженні. Як учасник дослідження я маю такі права:
1. Я маю право знати, якою є мета дослідження.
2. Я маю право знати про всі дослідницькі процедури, препарати та/або пристрої, а
також про те, чи відрізняються вони від використовуваних у стандартній практиці.
3. Я маю право знати про будь-які ризики, незручності чи побічні ефекти, які можуть
обґрунтовано виникнути в результаті дослідження.
4. Я маю право знати про можливі вигоди, які я можу обґрунтовано очікувати від
участі в дослідженні.
5. Я маю право знати про альтернативи участі в дослідженні, їхні переваги й
негативні сторони порівняно з дослідженням. Під альтернативами маються на
увазі інші процедури, препарати й пристрої.
6. Я маю право знати про доступні варіанти лікування, якщо в результаті
дослідження виникнуть ускладнення.
7. Я маю право поставити будь-які запитання про дослідження чи процедуру.
Я можу поставити запитання як до початку дослідження, так і будь-коли
протягом дослідження.
8. Я маю право будь-коли відмовитися від участі в дослідженні або припинити
участь у ньому. Це рішення жодним чином не вплине на обслуговування,
стосунки з лікарем або цим закладом.
9. Я маю право отримати екземпляр підписаної та датованої письмової форми
згоди для даного дослідження.
10. Я маю право на невтручання в процес прийняття мною рішення стосовно участі
в дослідженні.
--------------------------------------------------Я можу поставити будь-які запитання досліднику чи лаборанту-досліднику. Крім того,
я можу звернутися до Управління із захисту суб’єктів дослідження (Office of the
Human Research Protection Program, OHRPP). Для цього слід зателефонувати за
номером 310-825-534 з 8:00 до 17:00, з понеділка по п’ятницю. Якщо я зателефоную
до управління зазначеного закладу, але не зможу спілкуватися англійською чи
іспанською, мені буде надано перекладача. Також я можу написати листа до
OHRPP, надіславши його на адресу: 11000 Kinross Avenue, Suite 102, Box 951694,
Los Angeles, CA 90095-1694.
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