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مقدمه
فردي يا گروهي از افراد آسيبپذير محسوب ميشوند که استعداد يا بيپناهي خاصيي د برابير دريا شيد بيه
جراحت يا آسيب يا تهاجمي (اعم از جسماني يا واني) داشته باشند .به معناي عام کلمه ،تمامي انسا هيا آسييب
پذيرند .بنابراين ،پژوهشگرا بايد نسبت به آسيبپذيري تمامي آزمودنيهاي خويش – و ديگر طرفهياي د گيير
د پژوهش – آگاه و حساس باشند.
اما گاهي ويژگي خاصي ،نظير سن يا بيما ي يا وضعيت اجتماعي ،برخي از آدميا

ا د وضعيت ويژهتري از آسييب

پذيري قرا ميدهد .هنگامي که سخن از پژوهش به ميا ميآيد ،مهمترين جلوهگاه ايين حاتيت وييژهي آسييب
پذيري ،ناتواني يا کم تواني د داد

ضايت آگاهانه و آزادانه است .به اين معنيا کيه امنيا «آگاهانيه بيود » ييا

"آزادانه بود " ضايت ،د افراد آسيبپذير ،د مقايسه با افراد عادي ،د حد قابل مالحظهاي پايينتر است.
پژوهش بر وي گروههاي آسيبپذير د عين حاتي که با ويژگيها و دغدغههاي اخالقي خاصي همراه است ،بيراي
خود اين افراد مفيد و گاه ضرو ي است .بنابراين ،انجام اينگونه پژوهشها نبايد منع شود بلنيه باييد بيا عاييت
مالحظات قانوني و اخالقي توأم گردد تا د عين بهرهمندي از فوايد پژوهش ،از خدشهدا شد حقوق و زيا ديد
ناموجه اين افراد جلوگيري شود.
اين اهنما د بردا ندهي مهمترين دستو اتعملهاي اخالقي د ابطه با گروههاي آسيبپذير است .مقدميه و فليل
کليات اين اهنما د ابطه با پژوهش بر وي تمامي گروههاي آسيبپذير صادقاند اما د ادامه فللهايي د ابطه
با برخي از گروههاي آسيبپذير که از اهميت خاصي برخو دا ند آو ده شده است .اين گروهها مشتملند بر :نوزادا
و کودکا  ،ناتوانا ذهني ،زنا با دا و جنينها ،زندانيا و بيما ا او ژانسي.
پژوهشگراني که بر وي آزمودنيهايي از گروههاي آسيبپذير پژوهش ميکنند بايد پيش از آغاز طراحي پيژوهش
از مفاد اين اهنما آگاهي کسب کرده ،آ

ا د تمامي مراحل طراحي و اجرا و گزا ش پژوهش عاييت کننيد .هيم

رنين ،بايد از اهنماي عمومي اخالق د پژوهش و ساير اهنماهاي اختلاصي و قوانين و مقر ات کشو ي مرتبط با
پژوهش خود آگاه بوده ،آ ها ا نيز عايت کنند.
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فلل اول :کليات
 -1د پژوهشهاي علوم پزشني نبايد از افراد آسيبپذير بهعنوا آزمودني ترجيحي استفاده شود و تنهيا
د صو تي بايد از اين افراد د پژوهش استفاده شود که دتيل موجهي براي آ وجود داشته باشد.
 -2افراد آسيبپذير بايد د تمامي مراحل طراحي و اجرا و گزا ش پژوهش مو د حفاظت ويژه قرا بگيرند.
 -3طراحي و اجراي پژوهش بايد بهگونهاي باشد که کرامت انساني ،احترام و تماميت جسماني و واني ايين
شرکت کنندگا

عايت و حفاظت شود.

 -4د صو ت ضرو تِ استفاده از افراد آسيبپذير د پژوهش ،بايد تا حد ممنن افرادي بهعنوا آزميودني
انتخاب شوند که د جات کمتري از آسيبپذيري ا دا ا باشند.
 -5د پژوهشهاي غير د ماني تنها د صو تي بايد از افراد آسيبپذير استفاده شود که نتايج پژوهش براي
خود شرکتکننده يا ساير افرادي که به هما گروه آسيبپذير تعلق دا ند مفيد باشد و خطير پيژوهش
براي هر شرکتکننده بيش از حد متعا ف د زندگي وزمره نباشد.
 -6د پژوهشهاي د ماني تنها د صو تي بايد از افراد آسيبپذير استفاده شود که نسبت فايده بيه زييا
مو د انتظا براي خود آزمودني بهگونهاي باشد که انجام پژوهش ا مبتني بير منيافع شيخز آزميودني
توجيه کند.
 -7داشتن تلميمگيرندهي جايگزين ،ضرو ت اخذ ضايتآگاهانه از خود آزمودني ا مرتفع نمييکنيد .د
مو د افرادي که تلميمگيرندهي جايگزين (اعم از سرپرست قانوني) دا ند ،بايد تا حد ممنن از خود فرد
هم ضايت آگاهانه و آزادانه اخذ شود.
 -8امتناع فرد از قبول يا ادامهي شرکت د مطاتعه ا بايد جدي گرفت و به آ احترام گذاشت.
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فلل دوم :نوزادا و کودکا
 -1د اين اهنما دو هي نوزادي از بدو توتد تا پايا  28وزگي د نظر گرفته ميشود .دو هي کودکي نيز به
سنيني اطالق مي شود که پس از نوزادي آغاز و تا پايا  18ساتگي ادامه مييابد .همرنين ،سرپرست قيانوني
به وتي ،قيم ،يا فرد بز گسال ديگري اطالق ميشود که بر طبق قانو  ،سرپرستي کودک ا بر عهده دا د.
 -2هدف از پژوهش بايد پيشبرد دانش د ابطه با سالمت نوزادا و کودکا يا ا تقاي سالمت و مراقبيت از
اين گروه باشد.
 -3د نوزادا بايد ضايت کتبي هم از پد و هم از ماد نوزاد گرفته شود .د صو ت عدم دسترسي به آ
ها يا فقدا ظرفيت تلميمگيري د هريک از واتدين ،ضايت از يني از آ ها کفايت ميکند .د صو ت
عدم دسترسي يا فقدا ظرفيت د هر دو واتد ،ضايت سرپرست قانوني واجد صالحيت براي انجام پژوهش
هاي د ماني الزم است ،اما د پژوهشهاي غيرد ماني انجام پژوهشها د رنين شرايطي ممنوع است.
 -4کودکا از نظر دا ا بود ظرفيت براي داد

ضايت به سه گروه سني تقسيم ميشوند:

زير  7سال 7 ،تا  15سال ،و باالي 15سال.
 -4-1د کودکا زير  7سال :بايد ضايت کتبي هم از پد وهم از ماد نوزاد گرفته شود .د صيو ت
عدم دسترسي به يني از آ ها يا فقدا ظرفيت تلميمگيري د هريک از واتدين ،ضايت از يني
از آ ها کفايت ميکند .د صو ت عدم دسترسي يا فقيدا ظرفييت د هير دو واتيد ،ضيايت
سرپرست قانوني واجد صالحيت براي انجام پژوهشهاي د ماني الزم است ،اما د پيژوهشهياي
غيرد ماني انجام پژوهشها د رنين شرايطي ممنوع است.
 -4-2د کودکا  7تا  15سال تمام ،بايد ضايت آگاهانهي کتبي از سرپرست قانوني گرفته شود .هم
رنين ،بايد متناسب با سطح د ک و شناخت کودک ،موافقت آگاهانهي وي نيز اخذ شود .کيودک
حق دا د که اطالعات الزم ا د حد توانايي فهم خود د يافت کند ،نظر خود ا بيا کند و تليميم
بگيرد .وشهاي مو د استفاده براي ا ائهي اطالعات و اخذ ضايت ،بايد متناسب با سين و قيد ت
فهم کودک باشد
 -4-3د کودکا باالي  15سال ،ضايت آگاهانهي کتبي بايد هم از سرپرست قانوني و هيم از کيودک
اخذ شود.
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 -5د مو د کودکاني که بر طبق نظر مراجع قضايي حنم شد گرفتهاند ،اخذ ضايت از خود فرد ضيرو ي و
کافي است.
 -6اگر سن سرپرست قانوني کمتر از  18سال باشد ،تنها د صو تي مي تواند به نيابيت از کيودک ضيايت
دهد که ظرفيت تلميمگيري د ايشا محرز شود.
 -7پژوهش بر نوزادا يا کودکا تنها د صو تي بايد انجام گيرد که انجام آ پژوهش بر وي سنين بياالتر
امنا پذير نباشد يا توجيه اخالقي براي انجام آ پژوهش بر وي کودکا وجود داشته باشد.
 -8از حيث برخي از مالحظات اخالق د پژوهش ،نوزادا به سه گروه تقسيم ميشوند:
 -8-1نوزاداني که از قابليت زنده ماند برخو دا ند.
 -8-2نوزاداني که زنده ماند آ ها مو د ترديد است.
 -8-3نوزاداني که از قابليت زنده ماند برخو دا نيستند.
 -9د نوزاداني که از قابليت زنده ماند برخو دا نيستند يا زندهماند آ ها مو د ترديد است ،هير گونيه
تلميمگيري د مو د احيا يا عدم احياي قلبي  -عروقي نوزاد ،اسيتفاده از ونتيالتيو  ،تيداوم ييا قطيع
استفاده از ونتيالتو بايد تنها بر اساس منافع سالمت خود نوزاد انجام گيرد و اين تلميمات تحت تيثيير
شرکت احتماتي نوزاد د پژوهش قرا نگيرد.
 -11نوزاداني که زنده ماند يا زندهنماند آ ها مشخز نيست (مشنوک از نظر قابليت احييا شيد ) د
پژوهش شرکت داده نميشوند ،مگر اينکه اطمينا حاصل شود که:
 -11-1شرکت نوزاد د پژوهش منجر به افزايش احتمال زنده ماند او مييشيود و تميامي خطيرات
احتماتي د حداقل ممنن هستند.
 -11-2هدف از پژوهش دستيابي به اطالعات پزشني مهم است که از وشهاي ديگر قابل دسترسي نيست
و هيچگونه خطر بيشتري د نتيجهي شرکت نوزاد د پژوهش براي وي بهوجود نميآيد.
 -11پژوهشهايي که مستقيماً سودي به کودکا و نوزادا شرکتکننده نرساند ،د صو تي که باعث ايجياد
منافع براي گروه کودکا و نوزادا شود اخالقي محسوب ميشود .اتبته با اين شرط که ضر ي ا متوجه
آزمودنيها ننند.
 -12د پژوهشهاي د ماني ،نسبت فايده به خطرات مو د انتظا براي خود آزمودنيها بايد بهگونهاي باشيد
که انجام پژوهش ا بر اساس منافع آزمودنيها توجيه کند.
 -13ا زيابي خطر بايد توسط تمامي افراد د گير د پژوهش صو ت گيرد کيه شيامل سرپرسيتا قيانوني،
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محققا  ،متخللين د گير ،کميتهي اخالق د پژوهش و خود کودک (د صو ت امنا ) ميشود.
 -14د ا زيابي خطرات ناشي از پژوهش ،بايد توجه داشت که برخي از مداخلههايي که د بز گسياال کيم
خطر بهحساب ميآيند (مانند خو گيري و يدي) ،د مو د کودکا و نوزادا بيا د نظير گيرفتن د د و
اضطرابي که تجربه ميکنند و ايرات احتماتي آ بر تنامل سيستم علبي آ ها از گروه کمخطير خيا
خواهد شد.
 -15زماني که الزم نباشد پژوهش حتماً بر وي گروه سني خاصي از کودکا انجام شود ،کودکا بيز

تير

برکودکا کم و سن و سالتر براي شرکت د پژوهش ا جحاند.
 -16د پژوهشهايي که شامل پرسشگري  -اعم از ملاحبه يا تنميل پرسشنامه  -اند ،بايد توجيه داشيت
که احساس گناه ،بدبيني يا نگراني نامناسب د واتديني که مو د پرسشگري قرا ميگيرند ايجاد نشود.
براي اين منظو  ،بايد توضيحات الزم د ضمن اخذ ضايت آگاهانه ا ائه شود.
 -17نبايد هيچگونه هزينهي ماتي براي شرکت د پژوهش به کودکا يا سرپرست قانوني آنا پرداخت شود
وتي هزينههايي که د نتيجهي شرکت د پژوهش متحمل شدهاند بايد پرداخت شود .داد هدييههياي
کورک و فاقد ا زش ماتي باال (مانند بسته کورک مداد نگي يا کاغذ نگي يا ميا وعدههاي ساده) بيه
کودکا شرکت کننده د پژوهش از نظر اخالقي ايرادي ندا د و تشويق ميشود.
 -18سرپرستا کودک اين حق ا دا ند که د طي انجام پژوهش کودک خود ا همراهي کنند.
 -19سرپرستا کودک ،د صو ت تمايل ،بايد از فرصت کافي براي مشو ت با بستگا  ،مراقبا بهداشيتي و
مشاو ين مستقل د ابطه با شرکت د پژوهش ،برخو دا شوند.
 -21بايد به تمامي سؤاالت و دغدغههاي سرپرستا کودک د طي پژوهش پاسخ مناسب داده شود.
 -21اخذ ضايت آگاهانه از کودک و سرپرستا او ترجيحاً بايد توسط شخز يا اشخاصي انجام گيرد کيه د
تيم د ماني او مشا کت ندا ند.

نشانی پستی :تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فالمک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
نشانی صفحه اینترنتیhttp://behdasht.gov.ir :
نمابر66181444 :
تلفنهای تماس64125464-64125418 :

شماره
تاريخ
پيوست

دفتر وزری

فلل سوم :زنا با دا و جنين
 -1شيوهي انجام پژوهش بايد از نظر علمي صحيح باشد يعني پژوهشهاي پيش باتيني (پژوهش بير وي
حيوانات با دا ) و نيز پژوهشهاي باتيني (مانند پژوهش بر وي زنا غيربا دا ) قبالً انجام شده و اطالعيات
الزم به منظو ا زيابي خطرهاي احتماتي حاصل از پژوهش بر زنا با دا و جنين فراهم شده باشد.
 -2پژوهشگر بايد برنامه يزي مشخلي براي پايش وضعيت ماد و جنين د طي پژوهش و نيز پياميدهياي
بلندمدت و کوتاهمدت پژوهش بر آ ها داشته باشد.
 -3د فرايند تلميم گيري و اخذ ضايت بايد اطالعات کافي د مو د سود و زيا ناشي از شرکت ييا عيدم
شرکت د پژوهش به زنا با دا داده شود که شامل نتايج و اييرات پيژوهش بير مياد  ،جنيين ،سيير
با دا ي ،نوزاد و نيز قد ت با و ي ماد د آينده ميشود.
 -4اطالعات الزم براي گرفتن ضايت نبايد د زما زايما (زما تيبر که افراد به طو طبيعي قاد به تمرکز
بر جزئيات اطالعات مربوط به پژوهش نيستند) به واتدين براي شرکت د پژوهش داده شود.
 -5رنا ره پژوهش فقط به جنين سود مستقيم برساند ،ضايت آگاهانه بايد هم از مياد و هيم از پيد
گرفته شود .اگر پد د دسترس نبود يا دا اي ظرفيت تلميمگيري نباشد  ،تنها ضيايت مياد کيافي
خواهد بود.
 -6د بر سي سود و زيا براي پژوهش بر وي جنين و ا ائهي اطالعات براي اخيذ ضيايت آگاهانيه باييد
عالوه بر جنين به خطرات و فوايد احتماتي براي ماد نيز توجه شود .پژوهشگر بايد شرايطي ا بيراي ز
با دا فراهم کند تا او بتواند بدو احساس فشا و با د نظر گرفتن ترحيجات خود ،عيالوه بير سيود و
زيا جنين ،جهت شرکت يا عدم شرکت د پژوهش تلميم بگيرد.
 -7رنا ره يبت و گزا ش اطالعات بهدست آمده از پژوهش بر جفت ،جنين مرده ،بقاياي جنين ،سلولها،
بافت يا اعضاي حاصل از جنين مرده به وشي انجام شود که هويت افيراد زنيده مربيوط بيه پيژوهش
(واتدين) شناسايي شود ،اين افراد ،شرکتکنندگا د پژوهش محسوب ميشوند و بايد تمام مسيائل
اخالقي پژوهش د مو د آ ها عايت شود.
 -8رنا ره پژوهش منجر به تغييراتي د معاينات و د ما

وتين ز با دا يا جداسازي نوزاد از مياد و

تغيير د بر سي ،پيگيري يا د ما نوزاد بعد از توتد شود ،بايد اين مسثته د وند اخذ ضيايت بيراي
واتدين کامالً توضيح داده شود.
 -9اگر د بر سي هاي باتيني و پيش باتيني تراتوژ بود دا ويي محرز شود ،نبايد د زنا با دا اسيتفاده
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شود ،مگر آ که احتمال تراتوژ بود از سود احتماتي بسيا کمتر باشيد و آزميودني نيياز بيه د ميا
دا ويي داشته باشد.
 -11ننات اخالقي د پژوهش بر جنين زندهي خا
 -11د پژوهش بر جنين مرده ،مر

شده از حم همانند پژوهش بر نوزادا است.

جنين بايد توسط پزشني که هيچ نقش يا نفعيي د پيژوهش ميذکو

ندا د تثييد شده باشد.
 -12هر گونه تلميمگيري د ابطه با ختم با دا ي د يک ز با دا بايد تنها بر اساس مالحظات پزشني و
قانوني مرتبط انجام گيرد و شرکت جنين د پژوهش نبايد هيچگونه تثييري بر تلميمگيري پيش گفتيه
داشته باشد .فردي که د مو د تجويز يا عدم تجويز ختم با دا ي تلميمگيري ميکند نبايد عضيو تييم
پژوهشي باشد يا نفع مستقيمي د آ داشته باشد .اخذ ضايت براي ختم با دا ي و پژوهش بر جنيين
بايد بهصو ت جداگانه و د فرمهاي مجزا انجام گيرد.
 -13پژوهش بر جنيني که از بد ماد خا

شده است ،نبايد خللي د مراقبت از ماد ايجاد کند.

 -14نبايد براي کسب ضايت براي پژوهش بر وي جنين ،مشوق ماتي به پد يا ماد جنين ا ائه شود.
 -15اطالعات د مو د احتمال باتقوهي استفادهي تجا ي از نتايج پژوهش بير مياد  ،جفيت ،جنيين ميرده،
بقاياي جنين ،سلولها ،بافت يا ا گا هاي حاصل از جنين مرده بايد به پد و ماد داده شود و آ ها بايد
بدانند که سود حاصله شامل حال آ ها نخواهد شد.
 -16اطالعات د مو د احتمال ا سال جفت ،جنين مرده ،بقاياي جنين ،سلولها ،بافت يا ا گا هاي حاصيل
از جنين مرده به خا

از کشو بايد حين اخذ ضايت به واتدين داده شود.
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فلل رها م :ناتوانا ذهني
 -1د اين اهنما ناتوا ذهني به فردي اطالق ميشود که بهدتيل بيما ي يا هر گونه نقليا ذهنيي ،تيوا
تجزيه و تحليل شرايط واقعي و تلميمگيري بر اين اساس ا ندا د .اين افراد ا بايد از کساني که بهعلت
مشنالت جسماني قد ت بيا تلميماتشا

ا ندا ند افتراق داد .فيردي دا اي ظرفييت تليميمگييري

است که بتواند مفهوم گزينههاي مو د انتخاب و آزادي خود د تلميمگيري ا د ک کنيد .هيمرنيين،
بتواند سود و زياني که متعاقب پذيرش يا عدم پذيزش شرکت د پژوهش متوجه او خواهيد شيد ا بير
اساس عاليق و ترجيحات خود ا زيابي کند.
 -2صرف ابتال به ناتواني ذهني (اعم از کندذهني يا بيما ي واني) به معنياي فقيدا ظرفييت بيراي داد
ضايت آگاهانه نيست .بلنه د هر فرد بايد ظرفيت سنجيده شود و متناسب بيا آ

ضيايت آگاهانيه و

آزادانه براي انجام پژوهش اخذ شود.
 -3د مو د افرادي که سرپرست قانوني دا ند ،بايد از سرپرست قانوني ضايت آگاهانه اخذ شود ،د عيين
حال ،از خود فرد هم متناسب با ظرفيت ،ضايت آگاهانه گرفته شود.
 -4د مو د افراد فاقد ظرفيت که سرپرست قانوني ندا ند ،نبايد پژوهش انجام گيرد ،مگير د ميوا دي کيه
مداخلهي پژوهشي براي فرد مو د نظر از حيث د ماني بسيا مفيد يا ضرو ي بهنظر برسد؛ د اين حاتت
کميته اخالق ميتواند مجوز انجام پژوهش مو د نظر ا صاد کند
 -5اخذ ضايت بايد يک فرايند ادامهدا باشد و با توجه به امنا تغييير ظرفييت فيرد د طيول زميا ،
ا زيابي ظرفيت به شنل دو هاي انجام گيرد ،و د صو ت بهدست آو د ظرفيت ،از خود فرد ضيايت
گرفته شود.
 -6بيما ي که شرکت د تحقيق ا د ميکند يا د برابر شرکت کرد مقاومت يا ابراز مخاتفت مييکنيد،
حتي د صو تي که فاقد ظرفيت تلميمگيري باشد به هيچوجه نبايد د پژوهش شرکت داده شود.
 -7براي تعيين ظرفيت آزمودني رنا ره وي زير نظر يک وانپزشک مستقل از گيروه پيژوهش باشيد از
وانپزشک وي سؤال مي شود .د غير اينصو ت بايد از يک پزشک مستقل از پژوهش کمک گرفتيه
شود.
 -8هما طو که داد

ضايت بر عهدهي سرپرست قانوني است ،افشاي اطالعات نييز باييد بيا ضيايت

سرپرست قانوني صو ت گيرد..
 -9رنا ره فرد ناتوا ذهني د خواست کند که سرپرست قانوني از اطالعات وي آگاهي پيدا ننند ،کميته
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ي اخالق بايد د اين مو د تلميم بگيرد.
 -11د موا د پيچيده که تلميمگيري د مو د حفظ يا عدم حفظ ازدا ي ميو د شيک اسيت ،کميتيهي
اخالق بايد تلميم بگيرد.
 -11رنا ره فرد طي شرکت د پژوهش ،مشنل عاطفي شديد و قابل توجهي مانند افنا خودکشي پييدا
کند بايد از مطاتعه خا

شود و تحت تدابير مراقبتي ،حمايتي و د ماني قرا گيرد .پژوهشيگر باييد از

ا ائهي اين مراقبتها به آزمودني اطمينا حاصل کند .وجود سابقهي مشينالت عياطفي شيديد نباييد
باعث کنا گذاشتن فرد از پژوهش شود.
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فلل پنجم :زندانيا
-1

زنداني به فردي گفته ميشود که بر اساس ضوابط قانوني محلو يا محبوس شده است.

-2

هدف پژوهش بايد د استاي منافع فرد آزمودني باشد يا د ضمن نداشتن خطر براي او ،د استاي منيافع
سالمت زندانيا باشد.

-3

براي انجام هرگونه پژوهش بر وي افراد زنداني ،بايد ضايت آگاهانه از آزمودنيها اخذ شود .عدم پذيرش شرکت د
مطاتعه نبايد هيچگونه تثييري د د يافت خدمات سالمت يا فتا مسؤوتين زندا با زندانيا داشته باشد.

-4

زندانيا

ا نبايد بهعنوا آزمودني ترجيحي د تحقيقات شرکت داد .هر گاه انجام پژوهشي با اسيتفاده از

آزمودنيهاي آزاد امنا پذير باشد ،نبايد آ پژوهش ا صرفاً بهعلت احتتر ييا عملييتير بيود بير وي
زندانيا انجام داد.
-5

بايد ازدا ي د مو د تمامي اطالعات زندانيها حفظ شود مگر اينکه حفظ ازدا ي منجر به ايجياد خطير
جدي براي افراد ديگر شود و از هيچ طريقي جز نقض ازدا ي نتوا جلوي آ خطر ا گرفت .د اين صو ت،
بايد اطالعات مربوطه فقط د حدي که از آ خطر جلوگيري کند ،و با اطالع خود آزمودني ،افشا شود.

-6

هرگونه منافع احتماتي که به دنبال شرکت د پژوهش براي فرد زنداني فراهم مييشيود د مقايسيه بيا
وضعيت عمومي زندگي زنداني د زندا  ،نبايد به اندازهاي باشد که توانايي فرد بيراي ا زييابي آزادانيهي
خطرات پژوهش د برابر منافع آ مختل شود .هرگونه مرخلي يا تخفيف يا تبديل مجيازات نباييد بيهعنيوا
پاداش مشا کت د پژوهش د نظر گرفته شود .اين امر بايد د زما اخذ ضايت آگاهانيه بيه اطيالع آزميودني
سانده شود.

-7

انتخاب آزمودني براي شرکت د پژوهش بايد عادالنه بوده ،از مداخلهي مسؤوال زندا و ساير زنيدانيا
به دو باشد.
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فلل ششم :بيما ا او ژانس
 -1د موا د او ژانس بايد ضايت آگاهانه از آزمودنيها اخذ شود مگر آ کيه د زميا بر سيي طير ناميهي
پژوهش ،امنا ناپذير بود اخذ ضايت آگاهانه توسط کميتهي اخالق تثييد شده باشد .د موا دي که ايين
امنا ناپذيري نسبي است ،بايد تا حد امنا از آزمودني موافقت يا ضايت اخذ شود.
 -2د صو تي ميتوا پژوهشي ا بدو اخذ ضايت آگاهانه بر وي بيما او ژانس انجام داد که عالوه بر مو د
مذکو د بند اخير ،بيما مو د نظر د يک وضعيت تهديدکنندهي حيات قيرا گرفتيه باشيد و ايربخشيي
د ما هاي موجود يابت نشده باشد يا ضايتبخش نباشند .همرنين ،اخذ ضايت آزمودني از قبل ،امنيا
پذير نباشد.
 -3پژوهشگر بايد د اوتين فرصت ممنن ،نحوه و مدت مداخلهي پژوهشي ا براي بيما يا سرپرسيت قيانوني
وي توضيح داده ،از وي ضايت آگاهانه اخذ کند.
 -4د طراحي و اجراي پژوهش بايد تمامي تمهيدات و مالحظات الزم د نظر گرفته شود تا انجام پژوهش خليل
يا وقفهاي د وند مراقبتهاي پزشني آزمودني ايجاد ننند.
 -5رنا ره بيما د شرايط او ژانس و بدو داد

ضايت آگاهانه ،د پژوهش شرکت داده شيود و پييش از

گرفتن ضايت از بيما يا سرپرست وي ،آزمودني فوت کند ،اطالعات د مو د پژوهش بايد بيه نماينيدهي
قانوني بازماندگا وي منتقل شود.
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