
 

 

TUYÊN BỐ về CÁC QUYỀN 
CỦA TÌNH NGUYỆN VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU 

 
Mọi người ai ai cũng có các quyền của mình. Các nhà 
nghiên cứu tại Đại Học Utah muốn quý vị nhận thức 

được các quyền của mình. 

Quý vị hoặc người thân của quý vị có quyền: 

Được biết lý do tiến hành nghiên cứu. 

Được biết những điểm khác biệt cũng như những điểm giống 
với dịch vụ chăm sóc y tế thông thường của quý vị. 

Được biết có những rủi ro và tác dụng phụ nào, 
bao gồm bất kỳ sự khó chịu nào. 

Được biết liệu có bất kỳ lợi ích nào cho quý vị khi tham gia 
vào nghiên cứu hay không và nếu có, thì đó là lợi ích gì. 

Được biết TẤT CẢ các tùy chọn của quý vị và những rủi ro cũng 
như lợi ích gắn với các tùy chọn đó. 

Được biết dịch vụ chăm sóc y tế nào sẽ được cung cấp cho quý 
vị trong trường hợp xảy ra thương tích hoặc biến chứng khi tham 

gia nghiên cứu. 

Được dành thời gian để quyết định xem liệu việc tham gia có phù 
hợp với quý vị hay không. 

Được dành thời gian để đưa ra câu hỏi, trước và 
trong quá trình nghiên cứu. 

Được chọn KHÔNG tham gia nghiên cứu vào bất kỳ lúc nào. 
Quyền được chăm sóc y tế của quý vị sẽ KHÔNG bị ảnh 

hưởng kể cả khi quý vị quyết định không tham gia vào nghiên 
cứu. 

Đưa quyết định một cách tự nguyện không bị bắt buộc hay 
gây sức ép. 

Được cung cấp một bản sao của mẫu chấp thuận tham gia nghiên 
cứu có chữ ký và ghi ngày. 

 
 

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về 
các quyền của mình, hoặc các quyền của người 

thân, xin liên hệ với bác sĩ nghiên cứu của quý vị. 

 
 

Quý vị cũng có thể liên hệ với Hội Đồng Duyệt Xét Định 
Chế (IRB) của Đại Học Utah theo số (801) 581-3655 

hoặc Nhân Viên Hỗ Trợ Người Tham Gia Nghiên Cứu theo số 
(801) 581-3803. 


