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فارم    یرضامند  

  ضرورت ہے۔ یٹانکے ک ںینگہداشت کے طور پر رحم م یکہوں کہ مجھے اپنے حمل کے معمول  یسمجھت ںیم
 
 
معلومات نامہ کے  C- STICHسے متعلق  قیتحقنے مذکورہ باال  ںیہوں کہ م یکرت قیتصد ںیم  

پاس معلومات پر غور کرنے کا موقع تھا،  رےیمہے۔  ایکو پڑھ اور سمجھ ل................. بتاریخ..…………ورژن
 . ایگ اید سے قےیبخش طرتخش  یتسل سوال کا جواب  یبھ یپوچھے گئے کس  سے مجھاور 

 

والے  شےیطور پر واحد ر بیاستعمال کردہ دھاگے کا انتخاب بالترت ےیٹانکے کے ل رےیمجھے معلوم ہے کہ م 
ہوگا کہ کس طرح کے دھاگے کا استعمال  ںیجائے گا۔  مجھے معلوم نہ ایک انیبنے ہوئے دھاگے کے درم ایدھاگے 

 ہے۔ ایگ ایک

 
شرکت  یاپن ر،یوجہ بتائے بغ یوقت، کوئ یبھ یکس ںیکہ م ہیشرکت رضاکارانہ ہے،  یریکہ م ہوں یسمجھت ںیم  

   اثر نہیں پڑے گا۔ یحقوق پر کوئ یقانون اینگہداشت  یطب   یریآزاد ہوں اور اس سے م ںیمسے دستبردار ہونے کو
 جاسکتا ہے۔ ایکا استعمال ک ٹایکے وقت تک اکٹھا کردہ ڈ یدستبردار یریمجھے معلوم ہے کہ م

 

 ونٹیٹرائلز  کلینیبرمنگھم کل ںیکےبارے م شرفتیپ یریکے ساتھ، م یڈاکٹر، رازدار رےیمجھے معلوم ہے کہ م  
(BCTU) گے۔ ںیکو معلومات فراہم کر نیمنتظم یمرکز کے   

 
 ہوں۔ رضامندجانے پر  ےیکو آگاہ ک GPاپنے  ںیکے بارے م نےیل حصہ اپنے ںیمطالعہ م C-STICH ںیم
 

 سے رحم عنق رےیم ای/اور ںیہ سکتے لے پھاہے سے ینہان اندام ڈاکٹر رےیم ہو، ابیدست جہاں کہ، ہوں متفق پر بات اس ںیم
 میجراث سے( ہو یکوئ)اگر  کون کہ ںیہ کرسکتے ےیل کے شناخت یک بات اس استعمال کا نمونوں ان اور ں،یہ سکتے نکال ٹانکے
   ۔ںیہ موجود

  ۔گا جائے ایکے مطابق ضائع کرد پروٹوکول ہسپتال کے  یمقام ں،یمجھے معلوم ہے کہ ان نمونوں کو بعد م  
 
 جائے گا  ایاستعمال ک ےیکے ل قیتحق ینمونے کو صرف طب یگئے کس ےیمعلومات اور ل یریہوں کہ م یسمجھت ںیم

  ۔یہوگ ںیشناخت نہ یریم ںیصورت م یبھ یکرتے وقت کس یکہ نتائج کو عوام ہیاور 
 
 

 اس ہسپتال ای ں،یکے پاس ہ GP رےیجو م یعنینوٹس کے متعلقہ حصے،  یبچے کے طب رےیاور م رےیکہ ممجھے معلوم ہے 

اور   ٹایموجود ڈ ںیم نڈیسکاٹ ل ISD ای( لزیاور و نڈی)انگل ٹلیجیڈ NHSہے، بشمول  اینے اپنے بچے کو جنم د ںیجہاں م ںیہ ںیم
 ںیصورتحال کے بارے م یصحت ک یبچے ک رےیاور م رےیکا استعمال م ٹایموجود ڈ ںیاداروں م NHSکے  وی  یمرکز گرید

 یٹریولیگیکے نمائندوں، ر لیکف ونٹ،یآزمائش  یآف برمنگھم طب یورسٹیونی ںیجاسکتا ہے۔  م ایک ےیمعلومات فراہم کرنے کے ل
  ہوں۔  یتیاجازت د یک یتک براہ راست رسائ کارڈیٹرسٹ کے لوگوں کو اپنے ر سیا چیا نیا ایحکام(   یمی) تنظ زیاتھارٹ

 

 ہے، ایگ ایک اکٹھا اسے جہاں گا جائے ایک منتقل سے جگہ اس ہو،( فارم)منظور  نام عہیبذر شناخت یریم ںیم جس ٹایکردہ ڈ  اکٹھا
  ۔ہوں متفق پر رہیذخ اور یمنتقل یک ٹایڈ اس ںیم۔ گا جائے ایک رہیذخ ںیم ونٹی آزمائش یطب کے برمنگھم آف یورسٹیونی اسے اور

 

آمادہ  ےیشرکت کے ل ںیاس م ںیاور م شامل ہے ایک ںیممطالعہ  C-STICHمجھے معلوم ہے کہ 
 ہوں۔
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 

  

 پر نتائج کے صحت اور قسم یک ٹانکے والے جانے لگائے ےیل کے رحم عنق ناقص کیا

 (C-STICH) اثرات کے اس

 
 

 

  

  

  

ہر  یبرائے مہربان
نام کا پہال  ںیخانے م

  ںیحرف لکھ
مسٹر Mr Philip Toozs-Hobson, (CI)  کار شیتفت سربراہ 

 ہوبسن  -توزز پییفل
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_________________________ _______________  _______________________ 

 دستخط    خیتار   کا نام  ضیمر

 

 

_________________________ ______  ________________________________ 

  دستخط     خیتار                                                 نام  کامحقق   

 

   C-STICH نقل  کیانقل اور ا کیا ےیکے ہسپتال کے نوٹس کے ل ضیمر  ،نقل  کیےاینقل ، محقق کے ل کیا ےیکے ل ضی:  مر نقول 4 یفارموں ک یرضا مندBCTU  کو 
 جائے .  یبھجھوائ

 
 

 
C-STICH ٹرائل نمبر :  ضیمر                                                                                                                             

انتخاب کے بعد براہ کرم  بیکے بالترت ضیمر    )                                                                                                                   
                                                         ۔(ںیاسے مکمل کر


