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સંસ થાકીય સદાચાર સિમિત
એચ.એમ. પટે લ સેન ટર ફોર મેિ ડકલ કે ર a[ નડ એજયુકે શન, કરમસદ
સંશ ોધન અજમાયશમાં સહભાગીતાના અિધકારો
સંશોધન અજમાયશમાં સહભાગી બનતા પહે લા, દરે ક સહભાગીa[ નીચેની બાબતો જણવી જઈએ:
૧. સંશોધન અજમાયશના સહભાગીતાઓ ને અિધકારો છે અને તેઓ જયારે સંશોધન અજમાયશમાં ભાગ લઈ
રહા હોય તયારે કાયદાથી રકણ અપાયેલ છે .
૨. સિવગત સંમિતપત સંશોધન સહભાગીતાના રકણ માટે ની એક મુખય પિકયા છે .
૩. અભયાસમાં ભાગ લેવાનો િનણરય વયિકતગત છે અને કોઈપણ જતના દબાણથી મુકત છે . કોઈપણ વયિકતની
સંમિતની સરખામણીએ વયાજબી જખમો કરતા વધુ માટે સમજવી શકાય નિહ.
૧. સંશોધન અજમાયશની સહભાગીતામાં સમાિવષ સંભિવત કાયદાઓ અને જખમો ની સમજણ
મેળવવી.
૨. અભયાસ કે ટલો સમયનો રહે શે, અભયાસ કયા> કરવામાં આવશે અને અજમાયશની પૂરેપૂરી રપરે ખા
ની સમજણ મેળવવી.
૩. સંશોધન અજમાયશમાં એક સહભાગી તરીકે તમારી પાસેથી શું અપેકા રાખવામાં આવી રહી છે તેની
સમજણ મેળવવી.
૪. અભયાસમાં શું કરવામાં આવશે તેની સંપૂણર સમજણ મેળવવાનો અિધકાર છે .
૧. અભયાયમાં સામેલ થવા કોઈપણ પકારની માહીતી કે સબંધ a>g[ aºy કોઈપણ પશ તમે પૂછી શકો
છો.
૫. સંભિવત સહભાગી સંશોધનમાં ભાગ લેવા ઈનકાર કરી શકે છે , અને તેથી તબીબી સારવાર મેળવવાનો
અિધકાર અબાિધત રહે શે. (કોઈપણ જતના પૂવરગહ વગર કે ભિવષયની સારવાર ગુમાવવી)
૬. અજમાયશ દરમયાન, સહભાગીની અંગતતા અને તેમની સાથેના સંબિધત માહીતીની ગોપનીયતા જળવવામા
આવશે.
૭. જ અભયાસ દરમયાન નવો કોઈ લાભ, જખમ કે આડ અસરની જણ થશે તો સંશોધનકતાર , અભયાસમા
સહભાગી થયેલા સહભાગીઓને તરત જણાવવાની રહે શે.
૧. સહભાગી થવાના િનણરયને અસર કરે તેવી કોઈપણ પકારની માહીતી સંશોધન અજમાયશ
દરમયાન જણાવવાની રહે શે.
૮. અભયાસના સહભાગીતાઓની સાથે, અજમાયશ પૂણર થાય બાદ સંપકર રાખવાની ફરજ પયોજકોની રહે શે.
૯. દરે ક અજમાયશની સબંિધત અિધકૃ ત સતા દારા તથા સથાનીય સંસથાકીય આચાર સિમિત કે જે વૈજાિનકો,
ડોકટસર, વકીલો અને સામાજક સભયોની બનેલી હોય તેની મંજૂરી મળેથી જ હાથ ધરી શકાશે .
૧. હોિસપટલ કે સંશોધન સંસથાના સંશોધન અજમાયશની મૂલવણી કે દેખરે ખ માટે સિમિત
મળશે.
૨. આવી સિમિત એ િનિશત કરશે કે સહભાગીઓને જેમ બને તેમ ઓછુ સંભિવત જખમ થાય
અને આવુ જખમ અજમાયશને કારણે મળતા ફાયદાની સરખામણીમાં ઓછુ હોય.
૩. સહભાગીઓની અભયાસમાં નોધણી કરતા પહે લા કોઈપણ સંસથાએ જે તે સંશોધન
અજમાયશની આઈ.આર.બી દારા મૂલવણી અને મંજૂરી લીધેલી હોવી જઈએ.
૪. બધાજ સહભાગીઓને સંસથાકીય આચાર સિમિતની માહીતી આપવાની રહે શે ને તેઓને કોઈ
પશ હોય તે અંગે તેઓ ગમે તયારે જયારે ઈચછે તયારે સિમિતને જણાવી શકે છે .
૧૦.

સહભાગીઓની વધુ સલામીતી અંગે, ડે ટા સેફટી મોિનટરીગ બોડર (D).એસ.એમ.બી) સામાનય રીતે
ઉપયોગમાં લેવા આવે છે .
૧. D).એસ.એમ.બી અપકપાતીય જૂ થ છે જે સંશોધન અજમાયશની દેખરે ખ રાખે છે .
૨. તેઓ કોઈપણ રીતે અજમાયશમાં સામેલ થતા નથી પરંતુ દદીઓની સલામતીની કાળજ રાખે
છે . તે અંગે તેઓ સવાસથય સબંિધત સમસયાઓ, િવપરીત બનાવો અને પયોગ કરવાની સારવાર
સલામતી તથા અસરકારકતાની, અજમાયશ પૂણર થાય તે પહે લા તપાસ કરે છે .
૩. જ અજમાયશ પવતરમાન જિત અને િનયમો પમાણેનો ન હોય તો તેને રદબાતલ કરી શકે છે .
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સંસ થાકીય સદાચાર સિમિત
એચ.એમ. પટે લ સેન ટર ફોર મેિ ડકલ કે ર a[ નડ એજયુકે શન, કરમસદ
સહભાગીની સંશ ોધન અજમાયશ દરમયાનની જવાબદારી
•

અજમાયશી દવાઓ જે પમાણે અને જે જથથામા> લેવાની કહી હોય તે પમાણે લેવી અને જ કોઈવખત
સંશોધન સહભાગી તે પમાણે લેવામાં િનષફળ જય તો તેની અજમાયશ ઉપર અવળી અસર થાય છે .

•

જ કોઈ આડઅસર કે અવી કોઈ અવળી અસર જ અજમાયશ દરમયાન થાય તો તેની જણ તરત જ
કરવી જઈએ.

•

-જયારે અજમાયશ ચાલુ રહો હોય તયારે પોતાનો સવાસથયનો રે કોડર રાખવાની તથા િબનજરરી જખમ ન
લેવાની અપેકા રાખવામાં આવે છે .

•

સહભાગીના વતરણકમાં જ કોઈ મહતવના ફે રફાર જવા મળે તો તેની ચચાર તરત જ કરવી જઈએ કે મ કે
તેનાથી અજમાયશ ઉપર ઘણી અસર થઈ શકે છે .

