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ဥ ီးစ ီးစစ္ေဆီးသူ ____ 

ေလ  ွ်ာက္လႊွ်ာအမ တ္       

ေလ့လွ်ာမႈေခါင္ီးစဥ္       
    

သေုတသနတြငပ္ါဝငရ္န ္သေဘွ်ာတညူ မႈ 
 

သုေတသနျပဳ ေလလ့ွ်ာမ ဳတြင္ပါ၀င္ရန္သင့္အွ်ာီး ေတွ်ာင္ီးဆ ုပါသည္။ သင္သေဘွ်ာမတူမ တြင္ သုေတသနျပဳေလလ့ွ်ာမ ဳွဳႏ င္႔ ပတသ္တ္ေသွ်ာ အက ဥ္ီးေဖွ္်ာျပခ ကက္ ု 
သင့္အွ်ာီးပထမဥ ီးစြွ်ာ ေပီးအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအက ဥ္ီးေဖွ္်ာျပခ ကတ္ြင္ ေလလ့ွ်ာမႈ၌ သင္ပါဝင္လ ုွုဳႏ င္သည္ ့သ ု႔မဟတု္ မပါဝင္လ ုွဳႏ ုင္သည္ ့အေၾကွ်ာင္ီးျပခ က္မ ွ်ာီးက ု 
သင္သ ရ  နွ်ာီးလည္ွဳႏ ုင္ေစရန္ အဓ ကက ေသွ်ာ သတင္ီးအခ ကအ္လက္ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ 

အက ဥ္ီးေဖွ္်ာျပခ ကက္ ု တင္ျပၿပ ီးေနွ်ာကတ္ြင္ေလ႔လွ်ာေရီးအဖ ွဲွဲ့မ  ေလလ့ွ်ာေရီးွဳႏ င့္ပတသ္တ္ေသွ်ာ ထပ္ေပါင္ီးအေသီးစ တအ္ခ ကအ္လက္မ ွ်ာီးက ု သင္႔အွ်ာီး 

ေပီးအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ မျဖစ္မေနပါ၀င္ရမညမ္ ွ်ာ- 
(၁)  သုေတသန၏ ရည္႐ြယ္ခ က္မ ွ်ာီး၊ လုပ္ထုထီးလုပ္နည္ီးမ ွ်ာီးွဳႏ င့္ ၾကွ်ာျမင့္သည့္ကွ်ာလ 
(၂)  စမ္ီးသပ္မႈဆ ုင္ရွ်ာ လုပ္ငန္ီးစဥ္မ ွ်ာီး 
(၃)  သုေတသနျပဳမ ဳ၏ က  ဳီးေၾကွ်ာင္ီးဆ ေလ ွ္်ာစြွ်ာ ႀက ဳတင္သ ျမင္ွုဳႏ င္ေသွ်ာ အွၱဳႏရွ်ာယ္မ ွ်ာီး၊ မသက္မသွ်ာျဖစ္မ ဳမ ွ်ာီးွဳႏ င့္ အက  ဳ ီးအျမတမ္ ွ်ာီး 
(၄)  အက  ဳီးေက ီးဇူီးရရ  ွဳႏ ုင္ေခ ရ  သည့္ သမ႐ု ီးက မဟတု္ေသွ်ာလုပ္ငန္ီးစဥ္မ ွ်ာီး သ ု႔မဟတုက္သုမ ဳမ ွ်ာီးွဳႏ င့္ 
(၅)    လ  ဳ႕၀ က္ခ ကအ္ွ်ာီး ထ န္ီးသ မ္ီးမည့္နည္ီးလမ္ီး 

သကဆ္ ုင္ေသွ်ာေနရွ်ာတြင္ ေလလ့ွ်ာေရီးအဖဲြ႕မ  သင့္အွ်ာီးအလွ်ာီးတူ မျဖစ္မေနေျပွ်ာျပမည့္အရွ်ာမ ွ်ာီးမ ွ်ာ 

 (၁)  အကယ၍္ ထ ခ ကု္ဒဏရ္ွ်ာရမ ဳ ေပၚေပါက္ပါက ရရ  ွဳႏ ုင္မည္ ့နစ္နွ်ာေၾကီး သ ု႔မဟတု္ ေဆီးကသုမ ဳ 
 (၂)  ႀက ဳတင္မသ ျမင္ွဳႏ ုင္ေသွ်ာ အွၱဳႏရွ်ာယ္မ ွ်ာီးျဖစ္ပြွ်ာီးွဳႏ ုင္ေခ  
 (၃)  စစ္ေဆီးသကူ သင္ဧ။္ပါ၀င္မ ဳက ု ရပ္ဆ ုင္ီးေစွဳႏ ုင္ဖြယ္ရ  ေသွ်ာအေျခအေနမ ွ်ာီး  
 (၄)  သင္႔အတြက္  ထပ္ေပါင္ီးကုန္က စရ တ ္
 (၅)  အကယ၍္ ပါဝင္မႈက ရုပ္တန္႔ရန္ သင္ဆုထီးျဖတ္ပါက ျဖစ္ပ က္မည့္အရွ်ာ 
 (၆)  ပါဝင္ရန္ သင္၏လ လုွ်ာီးမႈက ု အက  ဳီးသက္ေရွ်ာက္ွဳႏ ုင္သည့္ အသစ္ရ ွ်ာေဖြေတြ႕ရ  မႈမ ွ်ာီးအေၾကွ်ာင္ီးက ု သင့္အွ်ာီးေျပွ်ာျပမည့္အခ  န္ွဳႏ င့္  

ေလလ့ွ်ာမႈတြင္ပါဝင္မည့္လအူေရအတြက ္
(၇)  ေဆီးဝါီးကသုမႈဆ င္ုရွ်ာ အမႈရင္ဆ ုင္မႈမျောျားအတြက္- ဤေဆီးဝါီးကသုမႈဆ ုင္ရွ်ာအမႈ ရင္ဆ ုင္မႈမ ွ်ာီးအတြက္ ေဖွ္်ာျပခ ကက္ ု အေမရ ကန္ဥပေဒ၌ 

သတ္မ တ္ျပဌွ်ာန္ီးထွ်ာီးသည့္အတ ုင္ီး www.ClinicalTrials.gov တြင္ရရ  ွဳႏ ုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤဝဘဆ္ ကုတ္ြင္ 
သင့္အွ်ာီးမည်သမူညဝ်ါဖဖစဘ် ကောငျ်ားေဖွ္်ာျပွဳႏ ္ုင္သည့္ သတင္ီးအခ ကအ္လက္မ ွ်ာီးပါဝင္မညမ္ဟတု္ပါ။ အမ ွ်ာီးဆုထီးအေနျဖင့္ ဤဝဘဆ္ ကုတ္ြင္ 

ရလဒ္မ ွ်ာီး၏အက ဥ္ီးခ ဳပ္ေဖွ္်ာျပခ ကတ္စ္ခု ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ဤဝဘဆ္ ကုက္ ု မညသ္ည့္အခ  န္တြင္မဆ ု အသ  ျားဖ ြုရ ွ်ာေဖြွဳႏ ုင္သည္။ 

 
အကယ၍္ သင္သည္ပါ၀င္ရန္ သေဘွ်ာတူပါက ဤစွ်ာရြက္စွ်ာတမ္ီး၏လက္မ တထ္ ီုးထွ်ာီးေသွ်ာ မ တၱၱဴတစ္ေစွ်ာင္ွဳႏ င့္ သုေတသနွဳႏ င့္ပတသ္တ္ေသွ်ာ ေရီးသွ်ာီးထွ်ာီးသည့္ 
အက ဥ္ီးေဖွ္်ာျပခ ကတ္စ္ခုက ု သင့္အွ်ာီးေပီးအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

သင့္ထထတြင္ သုေတသနျပဳမႈွဳႏ င့္ပတသ္က၍္ ေမီးလ ုရွ်ာရ  သည့္အခ  န္တ ုင္ီး       (အမည္)       (ဖုန္ီးနထပါတ္) က ု ဆကသ္ြယ္ွဳႏ ုင္ပါသည္။ 

အကယ၍္ သင့္ထထတြင္ သုေတသနျပဳမႈတ င ်ါဝငသ်တူစေ်ယွ်ာကအ္ျဖစ္ သင္၏အခြင့္အေရီးမ ွ်ာီးွဳႏ င့္ ပတသ္က္၍ ေမီးလ ုရွ်ာရ  ပါက သ ု႔မဟတု္ အကယ၍္ 

သင္ထ ခ ကု္ဒဏရ္ွ်ာရရ  ပါက ျပဳလုပ္ရမည့္အရွ်ာွဳႏ င့္ ပတ္သတ၍္ ေမီးလု ရွ်ာရ  ပါက       (အမည္)       (ဖုန္ီးနထပါတ)္ က  ုဆကသ္ြယ္ွဳႏ ုင္ပါသည္။ 

ဤသုေတသနျပဳမ ဳတြင္ သင္၏ပါ၀င္မ ဳမ ွ်ာ မ မ သေဘွ်ာအေလ ွ်ာက္ျဖစ္ၿပ ီး အကယ၍္ သင္ပါ၀င္ရန္ျငင္ီးဆန္ပါက သ ု႔မဟတု္ ရပ္တန္႔ရန္ဆထုီးျဖတ္ပါက 
သင့္အွ်ာီးအျပစ္ေပီးျခင္ီးမ ဳ ီး  သ ု႔မဟတု္ အက  ဳီးအျမတဆ္ထုီးရထ ဳီးေစျခင္ီးမ ဳ ီး  ရ  မည္မဟတု္ပါ။ 

ဤစွ်ာရြက္စွ်ာတမ္ီးအွ်ာီး လက္မ တ္ေရီးထ ုီးျခင္ီးျဖင့္ အထက္ပါသတင္ီးအခ က္အလက္ အပါအ၀င္ သေုတသနျပဳေလလ့ွ်ာမ ဳအွ်ာီး သင့္က ုွဳႏႈတ္ျဖင္႔ေ 
ဖွ္်ာျပၿပ ီးျဖစ္ေၾကွ်ာင္ီးွဳႏ င့္ သင္သည္ပါ၀င္ရန္ မ မ သေဘွ်ာအေလ ွ်ာက္ သေဘွ်ာတညူ သညဟ္ု အဓ ပၸါယ္ရသည္။ 

 

------------------------------        ------------------------------  
   ပါဝင္သူ၏ လက္မ တ ္          ရက္စြ/ဲအခ  န္ 
 

-------------------------------       ------------------------------- 
    စက ားျပန္/သက္ေသ၏လက္မ တ ္                                  ရက္စြ/ဲအခ  န္ 

http://www.clinical/

