
యూనివర్సిటి ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా, శాన్ ఫ్రాాంసిస్కో  

ప్రయోగాత్మక కర్త యొక్క 

హక్కుల బిల్ 

క్రిాంద హక్కులు పరిశోధనా అధ్యయనాంలో ఉాండమని అడగబడే ప్రతి వ్యక్తి యొక్క 

హక్కులు. ఒక ప్రయోగాత్మక కర్తగా నాకు ఈ క్రిాంది హక్కులు ఉన్నాయి:  

1) అధ్యయనాం ఏమి కనుగొనడానికి ప్రయత్నిస్తోాందో తెలుసుకోవడానికి,  

2) నాకు ఏమి జరుగుతుాందని, ఇాంకా ప్రక్రియలు, ఔషధములు లేదా పరికరాలు ఏదైనా 

ప్రామాణిక అభ్యాసాంలో వాడే వాటికి భిన్నాంగా ఉాంటే తెలుసుకోవడానికి,  

3) పరిశోధన ఉద్దేశ్యాల కోసాం నాకు తరచుగా జరిగే మరియు/లేదా ముఖ్యమైన 

ప్రమాదావకాశాలు, దుష్ప్రభావాలు లేదా అసౌకర్యాల గురిాంచి తెలుసుకోవడానికి,  

4) పాల్గొనడాం ద్వారా నేను ఏదైనా ప్రయోజనాన్ని ఆశిాంచవచ్చా అని, మరియు అలా 

అయితే, ఆ ప్రయోజనాం ఏది కావచ్చని తెలుసుకోవడానికి,  

5) నాకు ఉన్న ఇతర ఎాంపికలు మరియు అధ్యయనాంలో ఉాండటాం కాంటే అవి మెరుగ్గా లేదా 

అధ్వాన్నాంగా ఎలా ఉాండవచ్చో తెలుసుకోవడానికి,  

6) పాల్గొనడానికి అాంగీకరిాంచడానికి ముాందు మరియు అధ్యయనాం సమయాంలో, 

అధ్యయనానికి సాంబాంధిాంచిన ఏవైనా ప్రశ్నలు అడగడానికి అనుమతిాంచబడటానికి, 

7) ఏవైనా సమస్యలు తలెత్తితే ఎలాాంటి వైద్య చికిత్స అాందుబాటులో ఉాందో 

తెలుసుకోవడానికి,  

8) అసలు పాల్గొనడానికి నిరాకరిాంచడాం లేదా అధ్యయనాం ప్రారాంభిాంచిన తర్వాత 

పాల్గొనడాం గురిాంచి నా మనసు మార్చుకోవడానికి. నేను అధ్యయనాంలో లేనట్లయితే 

నేను అాందుకునే సాంరక్షణను పొాందుటకు నాకు గల హక్కును ఈ నిర్ణయాం ప్రభావితాం 

చేయదు,  

9) సాంతకాం చేసి తేదీ వేసిన సమ్మతి పత్రము కాపీని స్వీకరిాంచడానికి,  

10)  నేను అధ్యయనాంలో ఉాండటానికి అాంగీకరిాంచాలనుకుాంటున్నానా అని 

ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఒత్తిడి లేకుాండా ఉాండటానికి.  

పరిశోధన అధ్యయనాం ఫుడ్ అాండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (ఎఫ్డిఎ)చే 

నియాంత్రిాంచబడుతుాందా అని నా అధ్యయన వైద్యుడు నాకు చెబుతారు. ఈ అధ్యయనాం 

ఎఫ్డిఎ నియాంత్రణలో ఉాంటే, ఫెడరల్ ఫుడ్, డ్రగ్ మరియు కాస్మెటిక్ యాక్ట్ 

(ఎఫ్డి అాండ్ సి చట్టాం) క్రిాంద, నేను అధ్యయనాంలో పాల్గొనడానికి సాంబాంధిాంచిన 

అన్ని రికార్డులను ఎఫ్డిఎ తనిఖీ చేసి కాపీ చేయవచ్చని నేను అర్ధాం చేసుకున్నాను.  
________________________ 

మీకు ఇతర ప్రశ్నలు ఉాంటే, మీరు పరిశోధకుడిని లేదా పరిశోధనా సహాయకుడిని అడగాలి. 

అదనాంగా, మీరు సాంస్థాగత సమీక్షా మాండలి (ఐఆర్బి)ని సాంప్రదిాంచవచ్చు, ఇది పరిశోధన 

ప్రాజెక్టులలో పాల్గొనేవారి రక్షణకు సాంబాంధిాంచినది. మీరు సోమవారాం నుాండి 

శుక్రవారాం వరకు ఉదయాం 8:00 గాంటల నుాండి సాయాంత్రాం 5:00 గాంటల వరకు (415) 476-1814కు కాల్ 

చేయడాం ద్వారా లేదా UCSF Human Research Protection Program, Box 1288, 490 Illinois Street, 

Floor 6, San Francisco, CA 94143కు వ్రాయడాం ద్వారా, లేదా irb@ucsf.edu కు ఇ-మెయిల్ 

చేయడాం ద్వారా ఐఆర్బి కార్యాలయానికి చేరుకోవచ్చు. అనువాదాలపై సమాచారాం కోసాం 

(415) 476-1814కు కాల్ చేయాండి లేదా irb@ucsf.edu కు ఇ-మెయిల్ చేయాండి. 

సమ్మతి అాంశాలు మౌఖికాంగా సమర్పిాంచబడ్డాయి. 

పాల్గొనువారి పేరు 
 

సమ్మతి కొరకు పాల్గొనువారి సాంతకాం 
 

తల్లిదాండ్రులు లేదా చట్టబద్ధాంగా అధీకృత ప్రతినిధి 
 

సాక్షి సాంతకాం 
 

తేదీ తెలుగు 11/21 
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