برنامة سالمت سالمندی بوشهر(فاز دوم)
حوزه

خوشه

کد شرکت کننده

>>

رضایت نامة شرکت در مطالعه
من میدانم که افزایش سن با مسائل و مشکالت سالمت همراه است که در صورت توجه نکردن میتواند کیفیت زندگی افراد را تحت
تأثیر قرار دهد .بسیاری از این مشکالت قابل پیشگیری و درمان بوده و در صورت شناسایی به موقع و درمان صحیح به افزایش طول
عمر و کیفیت زندگی فرد میانجامد .بیماریهای قلبی و عروقی ،مشکالت ذهنی و مغزی ،بیماریهای اسکلتی و عضالنی و سرطانها
از مهمترین تهدیدهای سالمت در سالمندی به شمار میروند.
من میدانم در این پروژه ،پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و تهران به سرپرستی آقای دکتر ایرج نبی پور و آقای دکتر
باقر الریجانی ،اساتید دانشگاه ،در جستجوی آن هستند که بدانند چه عواملی سالمت استخوانها و عضالت افراد  06سال و بیشتر
ساکن شهر بوشهر را تهدید میکند و شیوع هر کدام از این عوامل چقدر است .همچنین میدانم که برای شناسایی این عوامل خطر
نیاز به انجام معاینات و آزمایشهای متعدد میباشد.
این معاینات و آزمایشها شامل نمونة خون و سایر مایعات بدن ،نمونة دیانآ ،معاینات فیزیکی ،اندازهگیری قد ،وزن و سایر اندازههای
بدن ،فشار خون ،تراکم استخوان و سایر معاینات و آزمایشها به تشخیص پژوهشگران میباشد .همة این معاینات و آزمایشها با
استفاده از بهترین روشهای موجود و توسط افراد متخصص و دوره دیده انجام میگردد .انجام هر نوع معاینه یا آزمایش برای
شرکت کنندگان در مطالعه با رضایت آنها بوده و شرکت کنندگان میتوانند هر زمان که مایل باشند از انجام معاینه یا آزمایش
خودداری نمایند .اندازهگیری به صورت رایگان در مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر انجام میشود و میدانم که نتایج آن بالفاصله در اختیار من قرار داده میشود و جهت درمانهای احتمالی مربوطه مورد
راهنمایی قرار میگیرم.
من میدانم که نتایج آزمایشها به شکل محرمانه نگهداری شده ولی مجموعة اطالعات من با دیگر شرکت کنندگان به صورت جمعی
مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .از این رو ،اطالعات شخصی من در اطالعات منتشر شده قابل یافت نمیباشد.
شرکت من در این پروژه داوطلبانه بوده و به پرسشهای پرسشنامة پروژه نیز داوطلبانه پاسخ میدهم .من میدانم که میتوانم هر
زمان که مایل باشم از مطالعه خارج شوم.
برای هر گونه پرسش در مورد پروژه و نتایج آزمایشگاهی نیز میبایست با آقای دکتر حائری که در مرکز تحقیقات طب عفونی و
گرمسیری خلیج فارس مشغول به کار هستند ،تماس بگیرم.
با آگاهی از موارد فوق برای شرکت در این پروژه رضایت کتبی خود را اعالم میدارم.
نام و نام خانوادگی (شرکت کننده و یا همراه)
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