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دولت اياالت متحده قانون حريم خصوصی جھت حفاظت از حقوق حريم خصوصی افراد ثبتنام شده در
تحقيق تصويب کرده است .ھدف از قانون حريم خصوصی حفاظت از محرمانگی اطالعات سالمت افراد
است .اين سند حقوق شما را توصيف میکند و نحوه استفاده عمومی و افشای اطالعات سالمت شما
برای اين مطالعه را توضيح میدھد.
ھدف از جمعآوری اطالعات سالمت محافظتشده ) (PHIبرای اين مطالعه ،کمک به محققان جھت يافتن
پاسخ سؤاالت مطرحشده در اين مطالعه تحقيقاتی است .محقق اصلی يا پرسنل اجرا کننده مطالعه به شما
میگويند چه نوع  PHIبرای اين مطالعه تحقيقاتی مورد استفاده قرار میگيرد و افشا میشود.
اطالعات سالمت محافظتشده میتواند از پرونده پزشکی شما يا اطالعات جمعآوری شده از شما استفاده
شود و شامل نتايج آزمايشگاه ،گزارشھای ايکسری ،تشخيصھا و اطالعات ويزيت بالينی باشد .از
اطالعات سالمت محافظتشده شما برای دستيابی به اھداف مطالعه استفاده خواھد شد .دسترسی به
اطالعات شما به حداقل مقدار اطالعات ضروری جھت دستيابی به اھداف مطالعه محدود میشود.
ممکن است اطالعات شما توسط محقق اصلی و پرسنل انجامدھنده مطالعه جھت حصول اطمينان از کيفيت
دادهھا و انجام مطالعه در اختيار نمايندگان سازمانھای نظارتی و نيز ساير نھادھا که محقق اصلی و
پرسنل انجامدھنده مطالعه به شما اطالع میدھند ،قرار داده شود .ھنگامی که اطالعات مربوط به شما طبق
اين اجازه افشا شود ،امکان دارد فرد يا سازمان دريافتکننده اين اطالعات ،آنھا را دوباره افشا کرده و
اطالعات شما ديگر توسط مقررات حريم خصوصی فدرال محافظت نشود.
ممکن است نتايج اين تحقيق در ژورنالھای علمی منتشر يا در جلسات حرفهای ارائه شود ،اما ھويت شما
افشا نخواھد شد.
 PHIشما برای مدت مشخصی با اطالعات تعيينکننده ھويتتان ارتباط داده میشود .پس از اين زمان ،تمام
ارتباطات از بين میرود و ھويت شما قابل تعيين نخواھد بود.
ممکن است اين اجازه در تاريخ اتمام اين مطالعه تحقيقاتی ،در تاريخ واقعی انقضا ،در صورت رخ دادن
رويدادی خاص به پايان برسد يا ھيچ تاريخ انقضايی نداشته باشد.
شما حق دسترسی به  PHIخود که ممکن است در طول اين مطالعه ايجاد شده باشد را داريد ،زيرا اين
اطالعات به درمان يا پرداخت شما ارتباط دارد .تنھا پس از تکميل شدن تحليلھای مطالعه قادر خواھيد بود
به اطالعات تحقيق دسترسی پيدا کنيد .در مواردی که نياز است صورتحساب بيمه شما ايجاد شود ،امکان
انتشار اطالعات پرداخت پيش از تکميل مطالعه وجود خواھد داشت.
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اگر اجازه خود را لغو کنيد ،امکان خارج کردن اطالعات از پيش افشا شده وجود ندارد و ممکن است
ھمچنان از اين اطالعات استفاده شود .شما میتوانيد در ھر زمان به وسيله درخواست کتبی از محقق
اصلی ،از اجازه خود صرفنظر کنيد.
شما میتوانيد از امضای اين فرم خودداری کنيد .اگر مايل به امضای اين فرم نباشيد ،نمیتوانيد در اين
مطالعه تحقيقاتی شرکت کنيد .خودداری از امضای اين فرم بر مراقبت پزشکی فعلی يا آتی شما تأثير
نخواھد گذاشت و باعث نمیشود از مزايايی که از آنھا برخورداريد محروم شويد.
میتوانيد اطالعات بيشتری از محقق اصلی کسب کنيد .شما میتوانيد در ھر زمان که سؤالی در مورد
اطالعات سالمت محافظتشده خود داشتيد با ________________________ به شماره
______________________ تماس بگيريد .در صورت داشتن ھرگونه سؤال در مورد حقوق خود به عنوان
شرکتکننده میتوانيد از طريق شماره  323-361-2265با برنامه حفاظت از شرکتکنندگان CHLA
تماس بگيريد.
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