CONSENT FORM

I __________________ {name} voluntarily give consent to participate in the study
entitled “

”. In doing so I affirm that:

 I have been given full information in my native language about the study and have
understood the purpose and nature of the study and the potential risks to me resulting
from my participation in the study.
 I have been given ample opportunity to ask questions, which have been answered to my
satisfaction.
 I understand that my participation in the study is purely voluntary and that
unwillingness/refusal to participate will not adversely affect the medical care due to me.
 I have been assured that there is no additional medical expenditure to be incurred by me
on account of my participation in the study.
 That I faced no coercion to sign this consent form.
 I have been informed that notwithstanding my signing this consent, I can withdraw from
the study at any point of time, without it compromising in any way, the medical care to
which I am entitled.

Signature of patient

Signature of Witness

Signature of Investigator

Name of patient

Name of Witness

Name of Investigator

Date

Date

Date

Place

Place

Place

సమ్మ పత్ర
అధయ్యన పే “

”.

��ను __________________________(��ర�) ఈ అధయ్యనంల స్వచ్చందం �ాల�గ్న����� సమ్మ
�ెల�ప�త���న్ను

 ��క� ఈ అధయ్యనం గ���ం�
అధయ్యనం

ా �్థ� క ��షల� ప���త్ సమ��� రం ఇవ్వబ��ం�� మ� ఈ

�క్క � ే
ఉ ద్శయ్ం మ��య� స్వ��వం మఈ అధయ్యనంల� ��ను �ాల�గ్నడం వ ల

��క� సంభ�ం�ే ప్రమ���లను అర్థం �ేసుక���న్

 నేనప్రశన్ల� అడగ����� త��నంత అవ�ాశం ఇవ్వబ��, ఇ�� �� సంతృ�ిత్�� సమ���నం
ఇవ్వబ��ం�.

 ��ను ఈ అధయ్యనంల� �� ��గ�ా్వమయ్ం ప� ��తస్వచ్ఛందం�ా ఉంద� మ��య� �ాల�గ్న���

ఇష్ టపడక� �వడం / �రస్క��ంచడం �� వ ల్ల��ౖదయ్ సంరకష్ణను ప్ర�క�లం�ా ప్ర���త
అర్థం �ేసుక���న్.

 ��ను ఈ అధయ్యనంల� �ాల�గ్నడం వ ల్ల ��క� అదనప���ౖదయ్ ఖర�్చల� ఉండవ
ఇవ్వబ��ం�.

 ఈ సమ్మ� పత్రంల� సంతకం �ేయ����నాప ఎట�వంట� ఒతిత �ేయల�దు.

 ��ను ఈ సమ్మ పత్రం��ౖ సంతకం �ే�ినపప్ట��, ఏ సమయంల���ౖ�� ��ను ఈ అధయ్యనం నుం��
��ౖ�ొ లగవచు్చన� ��క�సమ���రం ఇవ్వబ��ం�, ��ను ఈ అదయ్యనం నుం� ��ౖ�ొల��ననూ
��క� అందవల�ిన ��ౖదయoooooల� అoతరాo ఉండద� ��క� �� ఇవ్వబ��ం�.

���� సంతకం

�ా�� సంతకం

ప����ధక�� సంతకం:

స్థలమ

స్థలమ

స్థలమ

���� ప���త ��ర�
�ే��

�ా�� ప���త ��ర�
�ే��

ప����ధక�� ��ర�
�ే��

