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ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਖਅਤ ਖਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਖਿਕਾਰ  

(ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ) 

ਨਾਂ:         ਪਰਹਤਭਾਗੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਜਨਮ ਹਮਤੀ:     

ਮੈਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਨੂੂੰ  ਹੇਠਾਂ ਖਲਖੇ ਮਤੁਾਬਕ ਆਪ੍ਣੀ ਸੁਰੱਖਖਅਤ ਖਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਖਿਐਨ ਖਵਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਂਦਾ/ਦੇਂਦੀ ਹਾਂ (ਅਹਿਐਨ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ): 
 

ਅਹਿਐਨ ਦਾ ਹਸਰਲੇਖ:              

 

HIC/HSC ਪਰਟੋੋਕੋਲ #:     ਅਹਿਐਨ PI:        

 

   ਤੋਂ    ਤਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: 
 ਖੋਜ ਦੇ ਹਰਕਾਰਡ 

 ਇਤਿਾਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ  

 ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਟੀਕੇ 

 ਲੈਬ ਹਰਪੋਰਟ  

 ਐਕਸਰੇ ਹਰਪੋਰਟ 

 ਸਲਾਿਕਾਰੀ ਹਰਪੋਰਟ/ਨੋਟਸ 

 ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 ਿੇਠਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਨੋਟਸ ਅਤੇ ਟਸੈਟਾਂ ਦੇ 
ਨਤੀਜੇ:     

 ਿੋਰ/ਹਟਿੱ ਪਣੀਆਂ:  

     
 

 ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਖਕ ਇਸ ਖਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਵਚ ਸੂੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਤ ੇਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇ
ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਖਰਹੀ/ਰਹੀ ਹਾਂ:

 
 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 HIV ਸਬੰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, AIDS ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਟੈਸਹਟੰਗ ਸਮੇਤ 

 ਮਾਨਹਸਕ ਹਸਿਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 
Signature         
Date:          

ਇਸ ਹਰਕਾਰਡ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਜਨਰਲ ਸਟੈਹਚਊਟਸ ਦੇ 
ਅਹਿਆਏ 899 ਅਤੇ ਯੂਨਾਇਹਟਡ ਸਟੇਟਸ ਕੋਡ  ਦੇ ਟਾਈਟਲ 42 ਦੇ 
ਅੰਤਰਗਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। ਇਿਨਾਂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਵਿਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਿ 
ਸਮਿੱਗਰੀ ਹਲਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਹਿਕਾਰ ਦੇ ਹਬਨਾ ਹਕਸੇ ਨੰੂ ਨਿੀਂ ਹਦਿੱਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। 
 

 

ਹੇਠਖਲਆਂ ਖਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਕਾਰਡ ਖਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: 
 ਯੂ.ਐਸ. ਦੇ ਹਸਿਤ ਅਤ ੇਮਾਨਵ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਵਭਾਗ (DHHS)  ਦੀਆ ਂਏਜੰਸੀਆ ਂ

 ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ਦ ੇਪਰਹਤਹਨਿੱਿ, ਯੋਲ ਮਾਨਵ ਖੋਜ ਸੁਰਿੱ ਹਖਆ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਿਰਲਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮੀਹਖਆ ਬਰੋਡ ਜ ੋਯੋਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਮੀਹਖਆ ਕਰ ਹਰਿਾ 
ਿੋਵੇ, ਅਤ ੇਜੋ ਉਿ ਲੋਕ ਖੋਜ ਅਤ ੇਮਾਲੀ ਹਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿਨ 

 ਉਿ ਪਰੋਵਾਈਡਰ ਜੋ ਇਲੈਕਟਰਾਹਨਕ ਮਡੈੀਕਲ ਹਰਕਾਰਡ (EMR) ਹਸਸਟਮ ਹਵਚ ਹਿਿੱ ਸਾ ਲੈ ਰਿੇ ਿਨ 

 ਪਰਮੁਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਤਾ ਅਤ ੇਖੋਜ ਟੀਮ 

 ਯੂ.ਐਸ. ਫੂਡ ਐਡਂ ਡਰਿੱਗ ਐਡਹਮਹਨਸਟਰਸ਼ੇਨ (FDA) 

 ਅਹਿਐਨ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਜਾਂ ਅਹਿਐਨ ਦਵਾਈ/ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਹਨਰਮਾਤਾ 
 ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈ ਹਨਯੰਤਰਕ ਏਜੰਸੀਆ ਂ

 ਹਸਿਤ ਦਖੇਭਾਲ ਪਰੋਵਾਈਡਰ ਜ ੋਇਸ ਅਹਿਐਨ ਦੇ ਹਸਲਹਸਲੇ ਹਵਚ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। 
 ਲੈਬਾਰਟਰੀਆ ਂਅਤ ੇਦੂਜ ੇਹਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਹਿਐਨ ਦ ੇਹਸਲਹਸਲੇ ਹਵਚ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹਿਐਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੁਾਡੀ ਹਸਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ 

ਹਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਿਨ। 
 ਡੈਟਾ ਅਤ ੇਸੁਰਿੱ ਹਖਆ ਹਨਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ/ਕਮਟੇੀਆਂ ਅਤ ੇਦੂਜੇ ਲੋਕ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਅਹਿਐਨ ਦੀ ਹਨਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅਹਿਕਾਰ ਿੈ 
 ਦੂਜੇ, ਵੇਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ:            

           
1. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਿਾਂ ਹਕ ਇਿ ਅਹਿਕਾਰ ਪਿੱ ਤਰ ___ ਸਾਲ ਬਾਅਦ/ਕਦੇ ਨਿੀਂ ਅਵੈਿ ਿੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਉੰਨੀ ਿੈ ਵੈਿ ਸਮਝੀ ਜਾਏਗੀ ਹਜੰਨਾਂ ਹਕ ਓਹਰਜਨਲ। 
2. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਿਾਂ ਹਕ ਮੈਂ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਅਹਿਕਾਰ ਪਿੱ ਤਰ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਇਿ ਅਹਿਕਾਰ ਪਿੱ ਤਰ ਵੈਿ ਨਿੀਂ 

ਰਿੇਗਾ, ਹਸਵਾਏ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜੋ ਇਸਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਿੈ। ਮੈਂ ਅਹਿਕਾਰ ਪਿੱ ਤਰ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਚਿੱਠੀ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ: HIPAA Privacy Officer, Yale 

University, PO Box 208255, New Haven, CT 06520-8255 

3. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਿਾਂ ਹਕ ਇਸ ਅਹਿਕਾਰ ਪਿੱ ਤਰ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ  ਵਰਤੀ ਜਾਂ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਿੁਣ ਫੈਡਰਲ 
ਪਰਾਇਵੇਸੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰਿੱ ਹਖਅਤ ਨਿੀਂ ਰਿੇਗੀ।  ਪਰ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੰੂਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੰੂ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰਿੱ ਹਖਅਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਜਵੇਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ,  
HIV/AIDS-ਸਬੰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੋਗ/ਮਾਨਹਸਕ ਹਸਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।  

4. ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਸਿਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਿੀਂ ਪਵੇਗਾ।  
5. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਿਾਂ ਹਕ ਇਸ ਅਹਿਕਾਰ ਪਿੱ ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਹਵਿੱਖ ਹਵਚ ਮਨੋਰੋਰੀ ਅਸਮਰਿੱ ਥਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਿਿੱ ਕ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਿੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਹਸਵਾਏ 

ਉਿਨਾਂ ਿਾਲਾਤ ਦੇ ਜਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੋਵੇ। 
6. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਿਾਂ ਹਕ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੰੂ ਇਸਦੀ ਕਾਪੀ ਹਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਹੇਠਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖਕ ਮੈਂ ਇਸ ਅਖਿਕਾਰ ਪੱ੍ਤਰ ਨੂੂੰ  ਪ੍ੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਮਝ ਖਲਆ ਹੈ। 

______________________________ ਜਾਂ_____________________________________        

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਸਤਖਤ          ਮਾਤਾ/ਖਪ੍ਤਾ/ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਖਨਗਰਾਨ/ ਅਖਿਕਰਤ ਖਵਅਕਤੀ                   ਤਾਰੀਖ 

           _____________________________________________ 

      ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਤਾ 


