පර්යේෂණය සඳහා ආරක්ෂිත යසෞඛ්ය යතාරතුරු භාවිතා කිරීම යහෝ අනාවරණය කිරීම සඳහා බලය පැවරීම
(කැමැත්ත ප්රකාශකිරීමේ මකටි ආකෘති පත්රය සමඟ භාවිතා කිරීම සඳහා)
නම:

ම ෝගියාමේ අංකය මහෝ උපන් දිනය:

පර්යේෂණ අධ්යයනයකට සහභාගී වීම සඳහා (අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සේුර්ණ කිරීමට) පහත දැක්ෂයවන පරිදි මයේ ආරක්ෂිත යසෞඛ්ය
යතාරතුරු භාවිතා කිරීමට යහෝ අනාවරණය කිරීමට මම යමයින් යේල් විශ්ව විදයාලයට (Yale University) බලය පවරමි:
අධ්යයන මාතෘකාව:
HIC/HSC පම ාමටාමකෝල් #:
සිට





අධ්යයන ප්රධ්ාන විමර්ශකයා:

දක්ෂවා

කාල සීමාව සඳහා නිකුත් කළ යුතු යතාරතුරු:
 එක්ස් කි ණ වාර්තාව
 උපමේශන වාර්තාව / සටහන්
 මෙමහත් වටමටෝරු මතා තුරු

පර්මේෂණ වාර්තාව
ඉතිහාසය සහ ශාරීරික පරීක්ෂණය
ප්රතිශක්තික ණ
විද්යාගා වාර්තාව

 අද්ාළ සටහන් සහ පරීක්ෂණ ප්රතිඵල:
 මවනත් / අද්හස්:

යමම යසෞඛ්ය යතාරතුරු වලට සංයේදී යතාරතුරු ඇතුළත් විය හැකි බව මම යත්රුම් ගනිමි. යමම යපෝරමයට අත්සන්
කිරීයමන් අදාළ යතාරතුරු මුදා හැරීමට මම වියශ්ෂයයන් අවසර දී සිටිමි:




මත්රවයවලට ඇබ්ෙැහි වීමේ ප්රතිකා මතා තුරු
ඒඩ්ස් ආශ්රිරිත පරීක්ෂණ ඇතුළු ඒඩ්ස් සේෙන්ධ් මතා තුරු
මානසික මසෞඛ්ය මතා තුරු

කමනක්ටිකට මපාදු ප්රඥපති (Connecticut General Statutes) 899
වන පරිච්මේද්ය සහ එක්සත් ජනපද් සංග්රහමේ (United States code)
42 වන මාතෘකාව යටමත් මමම වාර්තාමේ හසයභාවය
ආ ක්ෂාකිරීම අවශය මේ. මමම ප්රඥපතිවල ද්ක්වා ඇති පරිදි ලිඛිත
කැමැත්ත ප්රකාශකිරිමමකින් මහෝ අවස යකින් මතා ව මමම
මතා තුරු කිසිමවකුට සේමේෂණය මනාමකමර්.

අත්සන
දිනය
පහත සඳහන් ඕනෑම එකක්ෂ මගින් වාර්තා භාවිතා කළ හැකි අතර අනාවරණය කළ හැකිය:
 එක්සත් ජනපද් මසෞඛ්ය හා මානව මස්වා මද්පාර්තමේන්තුව (Department of Health and Human Services - DHHS) ඒජන්සි
 මේල් විශ්ව විද්යාලමේ (Yale University), මේල් මානව පර්මේෂණ ආ ක්ෂණ වැඩසටහන (Yale Human Research Protection
Program) පර්මේෂණ හා මූලය අධීක්ෂණය සඳහා වගකිව යුතු අය මවනුමවන් සමාමලෝචනය ක න ඕනෑම ොහි ආයතනික
නිමයෝජිතයින්, සහ පර්මේෂණ සහ මූලය අධීක්ෂණය සඳහා වගකිව යුතු අය.
 ඉමලක්මරානික වවද්ය වාර්තා (Electronic Medical Record - EMR) ක්රමයට සහභාගී වන සැපයුේකරුවන්
 ප්රධ්ාන විමර්ශකයා සහ පර්මේෂණ කණ්ඩායම
 එක්සත් ජනපද් ආහා හා ඖෂධ් පරිපාලන ආයතනය (Food and Drug Administration – FDA)
 අධ්යයන අනුග්රාහකයා මහෝ අධ්යයන ඖෂධ් / උපාංග නිෂ්පාද්කයා
 මවනත් ටවල ඇති ඖෂධ් නියාමන ආයතන (Drug regulatory agencies)
 මමම අධ්යයනයට අද්ාළව ඔෙට මස්වා සපයන මසෞඛ්ය මස්වා සපයන්නන්.
 අධ්යයන සැලැස්මට අනුව මමම අධ්යයනයට අද්ාළව ඔමබ් මසෞඛ්ය මතා තුරු විශ්මල්ෂණය ක න සායනාගා සහ
මවනත් ුේගලයින් සහ සංවිධ්ාන
 ද්ත්ත හා ආ ක්ෂා අධීක්ෂණ මණ්ඩල / කමිටු සහ අධ්යයනය පැවැත්වීම අධීක්ෂණය කිරීමට ෙලයලත් මවනත් අය
 සඳහන් කළ පරිදි මවනත් අය:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

මමම අවස ය වස ________ කට පසු කල් ඉකුත් වන ෙව මහෝ කිසි විමටකත් කල් ඉකුත් මනාවන ෙව මම මත්රුේ ගනිමි. මමම මපෝ මමේ ඡායා පිටපතක් මුල් පිටපත මස් වලංගු
යැයි සලකනු ලැමබ්.
අධ්යයන ප්රධ්ාන විමර්ශකයාට මහෝ පර්මේෂණ කණ්ඩායමට ද්ැනුේ දීමමන් මට ඕනෑම මේලාවක මමම අවස ය අවලංගු කළ හැකි ෙව මම මත්රුේමගන ඇති අත , එය මත
යැපීම සඳහා ද්ැනටමත් පියව මගන ඇති අවස්ථාවක හැ මමම ෙලය පැවරීම ද්ැනුේ දුන් දිනමේ සිට ෙලාත්මක වීම අමහෝසි මේ. HIPAA Privacy Officer, Yale
University, PO Box 208255, New Haven, CT 06520-8255 මවත මට අවලංගු කිරීමක් එවිය හැකිය.
මමම අවස යට යටත්ව භාවිතා ක න ලද් මහෝ අනාව ණය ක න ලද් මතා තුරු ලෙන්නා විසින් නැවත අනාව ණය කිරීමට යටත් විය හැකි ෙවත්, මෙඩ ල් හසයතා
ම ගුලාසි (Federal privacy regulations) මගින් තවදු ටත් ආ ක්ෂා මනාවන ෙවත් මම මත්රුේ ගනිමි. මකමස් මවතත්, මවනත් ප්රාන්ත මහෝ මෙඩ ල් නීතිය මගින්
ලෙන්නාට මත්රවය අනිසි භාවිතය පිළිෙඳ මතා තුරු, එච්.අයි.වී / ඒඩ්ස් ආශ්රිත මතා තුරු සහ මමනෝචිකිත්සක / මානසික මසෞඛ්ය මතා තුරු වැනි විමශ්ෂමයන් ආ ක්ෂිත
මතා තුරු මහළි කිරීම තහනේ කළ හැකිය.
මම මමම මපෝ මයට අත්සන් මනාකළමහාත්, එය මමේ මසෞඛ්ය මස්වය සහ මමේ මසෞඛ්ය මස්වය සඳහා මගවීේවලට ෙලපාන්මන් නැත.
මමම අවස යට අත්සන් කිරීම මා ප්රතික්මෂ්ප කිරීම නිසා, ප්රතිකා සඳහා මතා තුරු මහළිද් ේ කිරීම අතයවශය වන අවස්ථාවන්හිදී හැ , මානසික ආොධ් සඳහා වර්තමාන
මහෝ අනාගත ප්රතිකා ලො ගැනීමේ මමේ අයිතියට තර්ජනයක් මනාවන ෙව මම මත්රුේ ගනිමි.
මමම මපෝ මය අත්සන් කිරීමමන් පසු එහි පිටපතක් මට ලැමෙනු ඇති ෙව මම මත්රුේ ගනිමි.

පහත අත්සන් කිරීයමන්, මම යමම අවසරය කියවා යත්රුම් යගන ඇති බව පිළිගනිමි.
මහෝ
යරෝගියායේ අත්සන
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ම ෝගියා සමඟ ඇති සේෙන්ධ්තාවය
සංමශෝධ්න දිනය: අමේල් 2015

