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 شرکت در مطالعهة نامرضایت 
 

 تحت ار افراد زندگی کیفیت تواندمی نکردن توجه صورت در که است همراه سالمت مشکالت و مسائل با سن افزایش که دانممی من

 طول شافزای به صحیح درمان و موقع به شناسایی صورت در و بوده درمان و پیشگیری قابل مشکالت این از بسیاری. دهد قرار ثیرأت

 هاطانسر و عضالنی و اسکلتی هایبیماری مغزی، و ذهنی مشکالت عروقی، و قلبی هایبیماریمد. انجامی فرد زندگی کیفیت و عمر

 .روندمی شمار به سالمندی در سالمت تهدیدهای ترینمهم از
تر و آقای دک پور نبی ایرج دکتر آقای سرپرستی به و تهران بوشهر پزشکی علوم دانشگاه پژوهشگران پروژه، این در دانممی من

 بیشتر و سال 06 افرادها و عضالت استخوان سالمت عواملی چه بدانند که هستند آن جستجوی در دانشگاه، داتیاس ،الریجانی باقر

 خطر عوامل این شناسایی برای که دانممی همچنین .است چقدر عوامل این از کدام هر شیوع و کندمی تهدید را بوشهر شهر ساکن

 .باشدمی متعدد هایآزمایش و معاینات انجام به نیاز
 هایاندازه سایر و وزن قد، گیریاندازه فیزیکی، معاینات آ،اندی ةنمون بدن، مایعات سایر و خون ةنمون شامل هاآزمایش و معاینات این

 با هاآزمایش و معاینات این ةهم. باشدمی پژوهشگران تشخیص به هاآزمایش و معاینات سایر و تراکم استخوان خون، فشار بدن،

 برای آزمایش یا معاینه نوع هر انجام. گرددمی انجام دیده دوره و متخصص افراد توسط و موجود هایروش بهترین از استفاده

 آزمایش یا معاینه انجام از باشند مایل که زمان هر توانندمی کنندگان شرکت و بوده هاآن رضایت با مطالعه در کنندگان شرکت

 پزشکی لومع دانشگاه به وابسته فارس خلیج عفونی و گرمسیری طب تحقیقات مرکز در رایگان صورت به گیریاندازه. نمایند خودداری

 مورد مربوطه احتمالی هایدرمان جهت و شودمی داده قرار من اختیار در بالفاصله آن نتایج که دانممی و شودمی انجام بوشهر

 .گیرممی قرار راهنمایی
 عیجم صورت به کنندگان شرکت دیگر با من اطالعاتة مجموع ولی شده نگهداری محرمانه شکل بهها آزمایش نتایج که دانممی من

 .باشدنمی یافت قابل شده منتشر اطالعات در من شخصی اطالعات رو، این از. گیردمی قرار تحلیل و تجزیه و مطالعه مورد
 ره توانممی که دانممی من. دهممی پاسخ داوطلبانه نیز پروژهة پرسشنام هایپرسش به و بوده داوطلبانه پروژه این در من شرکت

 .شوم خارج مطالعه از باشم مایل که زمان
 و یعفون طب تحقیقات مرکز در که حائری دکتر آقای با بایستمی نیز آزمایشگاهی نتایج و پروژه مورد در پرسش گونه هر برای

 .بگیرم تماس ،هستند کار به مشغول فارس خلیج گرمسیری
 .دارممی اعالم را خود کتبی رضایت پروژه این در شرکت برای فوق موارد از آگاهی با
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