Σφντομο έντυπο ςυγκατάθεςησ για τη ςυμμετοχή ςτην έρευνα
Σασ ζχει ηθτθκεί να λάβετε μζροσ ςε μια ερευνθτικι μελζτθ. Πριν ςυγκατατεκείτε για να ςυμμετάςχετε ςε
αυτιν, είναι ςθμαντικό να λάβετε μια ςαφι επεξιγθςθ τθσ μελζτθσ ςε γλϊςςα που να μπορείτε να
κατανοιςετε. Τα παρακάτω είναι αυτά ςτα οποία ςυμφωνείτε υπογράφοντασ το παρόν ζντυπο
ςυγκατάκεςθσ.
Ζνασ μεταφραςτισ, ο οποίοσ είναι είτε ζνασ από τουσ ερευνθτζσ που διεξάγουν τθν ερευνά είτε ζνασ από
τουσ αντιπροςϊπουσ τουσ, ςασ ζχει εξθγιςει 1) τουσ ςκοποφσ τθσ ζρευνασ, τισ διαδικαςίεσ και τθ διάρκειά
τθσ· 2) οποιεςδιποτε διαδικαςίεσ είναι πειραματικζσ· 3) οποιουςδιποτε ευλόγωσ αναμενόμενουσ κινδφνουσ
(πικανοφσ κινδφνουσ τουσ οποίουσ γνωρίηουμε αυτι τθ ςτιγμι), ταλαιπωρίεσ και οφζλθ από τθ μελζτθ· 4)
οποιεςδιποτε επωφελείσ εναλλακτικζσ διαδικαςίεσ ι κεραπευτικζσ αγωγζσ· και 5) πϊσ κα εξαςφαλιςτεί το
απόρρθτο τθσ μελζτθσ.
Κατά τα ενδεικνυόμενα για τθν παροφςα μελζτθ, ζχετε ενθμερωκεί για 1) κάκε διακζςιμθ αποηθμίωςθ ι
ιατρικι περίκαλψθ, ςε περίπτωςθ που τραυματιςτείτε κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ· 2) τθν πικανότθτα μθ
αναμενόμενων κινδφνων (κίνδυνοι που δεν είναι γνωςτοί αυτι τθ ςτιγμι)· 3) περιςτάςεισ κατά τισ οποίεσ ο
ερευνθτισ μπορεί να διακόψει τθ ςυμμετοχι ςασ· 4) κάκε πρόςκετο κόςτοσ που κα ςασ επιβαρφνει· 5) το τι
κα ςυμβεί αν αποφαςίςετε να διακόψετε τθ ςυμμετοχι ςασ· 6) το πότε κα ςασ κοινοποιθκοφν τα νζα
ευριματα τα οποία μπορεί να επθρεάςουν τθν προκυμία ςασ να ςυμμετάςχετε· και 7 ) το πόςα άτομα κα
ςυμμετάςχουν ςτθ μελζτθ.
Ζχετε ενθμερωκεί ότι αν τραυματιςτείτε ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυμμετοχισ ςασ ςε αυτιν τθν ερευνθτικι
μελζτθ, κα ςασ παραςχεκεί άμεςα θ απαραίτθτθ ιατρικι φροντίδα. Ωςτόςο, το πανεπιςτιμιο Wayne State
και οι ςυνεργάτεσ του δεν δεςμεφονται για τθν παροχι χρθματικισ αποηθμίωςθσ ι δωρεάν ιατρικισ
περίκαλψθσ ςε περίπτωςθ τραυματιςμοφ που προκφψει κατά τθ διάρκεια τθσ μελζτθσ.
Ζχετε ενθμερωκεί ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ______________________, τον Κφριο Ερευνθτι (ΚΕ),
ςτο _______________, αν ζχετε ερωτιςεισ ι προβλιματα ςχετικά με τθ μελζτθ, κακϊσ και με το γραφείο του
Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου Εγκρίςεων (Institutional Review Board Administration Office) ςτο 313-577-1628,
αν ζχετε ερωτιςεισ ςχετικά με τα δικαιϊματά ςασ ωσ ςυμμετζχων/ουςα ςτθν ζρευνα, ςχετικά με τθν
ερευνθτικι μελζτθ ι ςχετικά με το τι να κάνετε ςε περίπτωςθ τραυματιςμοφ ςασ.
Ζχετε ενθμερωκεί ότι θ ςυμμετοχι ςασ ςε αυτι τθν ζρευνα είναι εκελοντικι και ότι δεν κα υπάρξουν
κυρϊςεισ οφτε κα χάςετε προνόμια ςε περίπτωςθ που αρνθκείτε τθ ςυμμετοχι ςασ ι αποφαςίςετε να
διακόψετε αφοφ ζχετε δϊςει τθ ςυγκατάκεςι ςασ να ςυμμετάςχετε.
Εφόςον ςυμφωνιςετε να ςυμμετάςχετε, ζχετε ενθμερωκεί ότι κα ςασ δοκεί ζνα υπογεγραμμζνο αντίγραφο
του παρόντοσ εντφπου, κακϊσ και μια γραπτι περίλθψθ τθσ ζρευνασ ςτθν αγγλικι γλϊςςα.
Η υπογραφι του παρόντοσ εντφπου ςθμαίνει ότι ςασ ζχουν περιγράψει προφορικά τθν ερευνθτικι μελζτθ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των ανωτζρω πλθροφοριϊν, και ότι ςυμφωνείτε οικειοκελϊσ να ςυμμετάςχετε.
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