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સંશોધન માટે રિ-ત આરો0ય માિહતીના ઉપયોગ અથવા :હે રાત માટે ના અિધકૃ તતા
(શોટ$ ફોમ$ સંમિત સાથે વાપરવા માટે )
નામ: _________________________________________________________________________________ િવષય નંબર અથવા જ7મ તારીખ: _____________________________
હું અહીં Yale University ને અિધકૃ ત ક>ં છું, નીચે સૂચવેલ Cમાણે મારી સુરિ-ત આરો0ય માિહતીનો ઉપયોગ અથવા :હે ર કરવા સંશોધન
અEયયનમાં ભાગ લેવાના માટે (અ:યયન કમ$ચારીઓ >ારા પૂણ$ કરવા માટે ):
અ:યયન શીષ$ક: ____________________________________________________________________________________________________________________________
HIC/HSC Aોટોકોલ #: _________________________________________

અ:યયન PI: ______________________________________________________________

:હે ર થવાની માિહતી માટે ના સમયગાળા _________________________________________ થી ____________________________ :
q સંશોધન રેકોડ$
q એFસ-રે િરપોટ$
q નોંધો અને આનાથી સંબંિધત પરીHણ પિરણામો:
___________________________________________________
q ઇિતહાસ અને શારીિરક પરીHા
q ક7સKટે શન િરપોટ$ / નોંધો
q ઈમમુિનઝાશ7સ
q િAિOPQશન માિહતી
q અ7ય / િટQપણીઓ: ______________________________
___________________________________________________
q લેબ િરપોટ$
હું સમજું છું કે આ આરો0ય માિહતીમાં સંવેદનશીલ માિહતી શામેલ હોઈ શકે છે . આ ફોમL પર હMતા-ર કરીને હું ખાસ કરીને સંબંિધત
માિહતીના Cકાશનને અિધકૃ ત ક>ં છું:

q પદાથ$ દુ Sપયોગ સારવારની માિહતી
q AIDS સંબંિધત પરીHણ સિહત HIV સંબંિધત માિહતી
q માનિસક આરોUયની માિહતી
હ"તા%ર __________________________________________________________________
તારીખ:_______________________________________________________________________

આ રેકોડ$ ની ગુVતા Connecticut General Statutes Aકરણ 899
તેમજ યુનાઇટે ડ Oટે Wસ કોડના શીષ$ક 42 હેઠળ આવZયક છે . આ
કાયદાઓમાં આપેલ લેિખત સંમિત અથવા અિધકૃ તતા િવના આ
સામ]ી કોઈને પણ Aસાિરત કરવામાં આવશે નહીં.

ર ેકોડLનો ઉપયોગ નીચેનામાંથી કોઈપણ Qારા થઈ શકે છે અને :હે ર કરી શકાય છે :
U.S. આરોUય અને માનવ સેવા િવભાગ (DHHS) એજ7સીઓ
Yale University, Yale Human Research Protection કાય$Pમ ના Aિતિનિધઓ, કોઈપણ બા_ સંOથાકીય સમીHા બોડ$ જે Yale વતી સમીHા
કરે છે અને સંશોધન અને નાણાકીય િનરીHણ માટે જવાબદાર છે .
£ તે Aદાતાઓ જે ઇલેFટ̀ોિનક મેિડકલ રેકોડ$ (EMR) િસOટમમાં સહભાગી છે
£ િAિ7સપાલ તપાસનીશ અને સંશોધન ટીમ
£ યુ.એસ. ફૂડ અને ડ̀ગ એડિમિનOટ̀ે શન (FDA)
£ અ:યયન Aાયોજક અથવા અ:યયન દવા / ઉપકરણના ઉbપાદક
£ અ7ય દે શોમાં ડ̀ગ િનયમનકારી એજ7સીઓ
£ આ અ:યયનના સંદભ$માં તમને સેવાઓ Aદાન કરનારા આરોUય સંભાળ Aદાતાઓ.
£ લૅબોરેટરીઓ અને અ7ય dયિeઓ અને સંOથાઓ જે આ અ:યયનના સંદભ$માં તમારી આરોUય માિહતીનું િવfેષણ કરે છે, અ:યયન યોજના
અનુસાર.
£ ડેટા અને સલામતી મોિનટિરં ગ બોgસ$ / સિમિતઓ અને અ7ય અ:યયનના સંચાલનને મોિનટર કરવા માટે અિધકૃ ત
£ અ7ય લોકો નોં:યા મુજબ:___________________________________________________________________________________

£
£

1.
2.

3.

4.
5.
6.

હુ ં સમજું છું કે આ અિધકૃ તતા ____________ વષ3 પછી/6ારેય નહીં સમા: થશે. આ ફોમ3ની ફોટોકોપીને મૂળની જેમ માBય માનવામાં આવશે.
હુ ં સમજું છું કે અCયયન અCયાપક તપાસનીશ અથવા સંશોધન ટીમને સૂિચત કરીને હુ ં કોઈપણ સમયે આ અિધકૃ તતાને રદ કરી શકું છું અને તેના પર િનભ3રતામાં પહેલેથી જ કે ટલી હદે કાય3વાહી
કરવામાં આવી છે તેના િસવાય સૂિચત તારીખથી આ અિધકૃ િત અસરકારક રહેશે. હુ ં અહીં રિદયો પણ મોકલી શકું છું:HIPAA Privacy Officer, Yale University, PO Box 208252, New Haven,
CT 06520-8252
હુ ં સમજું છું કે આ અિધકૃ તતાના આધારે વપરાયેલી અથવા Kહેર કરેલી માિહતી Lાિ:કતા3 Mારા ફરીથી Kહેર કરવામાં આધીન હોઈ શકે છે અને ફે ડરલ ગોપનીયતા િનયમો Mારા તેને સુરિPત કરવામાં
આવશે નહીં. જો કે , અBય રાQ અથવા સંઘીય કાયદો Lા:કતા3ને િવશેષSપે સુરિPત માિહતી, જેમ કે પદાથTના દુ Sપયોગની સારવાર માિહતી, HIV/AIDS-સંબંિધત માિહતી અને માનિસક /
માનિસક આરોVય માિહતી Kહેર કરવા પર Lિતબંધ લગાવી શકે છે .
જો હુ ં આ ફોમ3 પર હWતાPર નહીં કXં તો મારી આરોVય સંભાળ અને મારી આરોVયસંભાળ માટે ની ચુકવણી પર અસર થશે નહીં.
હુ ં સમજું છું કે આ અિધકૃ તતા પર હWતાPર કરવાનો મારા ઇનકારથી માનિસક િવકલાંગો માટે હાજર અથવા ભાિવ સારવાર મેળવવાના મારા અિધકારને જોખમમાં મૂકશે નહીં િસવાય કે Qાં સારવાર
માટે માિહતી Kહેર કરવી જSરી છે .
હુ ં સમZ ગયો છું કે હુ ં આ ફોમ3ની હWતાPર કયા3 પછી તેની કોપી મેળવીશ.

નીચે હMતા-ર કરીને, હું Mવીકા>ં છું કે મR આ અિધકૃ તતા વાંચી અને સમS છે .
અથવા
દદ(ના હ"તા%ર
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તારીખ

દદ2 સાથે સંબંધ
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