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هاي بالیني کارآزماياخالق در وبینار 
1401/10/10

صابرعلي 
دکتري تخصصي اخالق پزشکي

2



چند سوال

• چرا کارآزمایی بالینی راهنمای اخالقی اختصاصی دارد؟

• آیا هر پژوهشگری در حوزه سالمت می تواند مجری کارآزمائی بالینی باشد؟

• ای که برای وی تجویز شده از ماهیت دارویی یا مداخلهآزمودنیآیا در موارد خاص مجاز هستیم که 
باشد؟اطالعبی

• آیا در همه موارد کار آزمایی بالینی باید پروتکل داشته باشیم؟ اجزای ضروری پروتکل؟

• چه پژوهش هایی نیاز به پایش دارند؟ پایش به عهده کیست؟

• چه اطالعاتی را باید به پایشگر بدهیم؟

• ی نامطلوب جدی قابل انتساب به پژوهش اتفاق افتاد اگر در طول اجرای پژوهش، حادثه یا عارضه
چکار کنیم؟

• پژوهشگر قبل، حین و بعد از انجام پژوهش چه وظایفی دارد؟

• آیا خدمات پیگیری پس از اتمام مطالعه و اقدامات درمانی رایگان است؟

• فرم رضایت آگاهانه را چگونه تکمیل کنیم؟

• ...و

•
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چرا کارآزمایی بالینی راهنمای اخالقی اختصاصی دارد؟
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سوال

آیا هر پژوهشگری در حوزه سالمت می تواند مجری کارآزمائی بالینی 
باشد؟
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آیا هر پژوهشگری در حوزه سالمت می تواند مجری کارآزمائی بالینی باشد؟

2 طتوسبایدمیگیرد،انجامانسانیآزمودنیرویبرکهپژوهشیهر
راطمرتبوالزمبالینیمهارتوتخصصکهشوداجراوطراحییافراد

.باشندداشته

ارتنظسالمداوطلبهاییابیمارانرویبربالینیهایکارآزماییدر
.استالزامیمتناسبدانشومهارتدارایپزشک

:اختصاصیراهنمای

ومرتبطایحرفهمجوزدارایادافرتوسطتنهابایدبالینیکارآزمایی
..گیردمانجاعلمینظرازالحصذی
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سوال

از ماهیت دارویی یا مداخلهآزمودنیآیا در موارد خاص مجاز هستیم که 
باشد؟اطالعبیای که برای وی تجویز شده 
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از ماهیت دارویی یا آزمودنیآیا در موارد خاص مجاز هستیم که 
باشد؟اطالعبیای که برای وی تجویز شده مداخله

کهدوسوکوربالینیهایکارآزماییدر•
کهایمداخلهیاداروییماهیتازآزمودنی

است،اطالعبیشدهتجویزویبرای
کمکجهتالزمتدابیربایدپژوهشگر

درولزومصورتدرآزمودنیبهرسانی
.ببیندتدارکرااضطراریشرایط
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سوال

• اجزایباشیم؟داشتهپروتکلبایدبالینیآزماییکارمواردهمهدرآیا
پروتکل؟ضروری
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آیا در همه موارد کار آزمایی بالینی باید پروتکل داشته باشیم؟ اجزای 
ضروری پروتکل؟

.برسدانجامبه(پروپوزال)طرحنامهیکبرمنطبقواساسبربایدپژوهشیهر•
نیز(لپروتک)دستورالعملنامه،طرحبرعالوهبایدبالینیهایکارآزماییدر

.شودارائهوتهیه

اطالعات،اخالقیمالحظاتبخش؟دستورالعملوطرحنامهضروریاجزای•
تعارضموارد،سازمانیهایوابستگی،هاکنندهحمایت،بودجهبهمربوط
یاودرمانبینیپیش،کنندگانشرکتهایمشوق،دیگریبالقوهمنافع
.پژوهشدردیدهآسیبافرادخسارتجبران

رمفشود،اخذکتبیصورتبهآگاهانهینامهرضایتاستالزمکهمواردیدر•
.باشدشدهپیوستطرحنامهبهوتدوینبایدرضایتنامه

دراخالقمستقلیکمیتهسویازطرحنامهتأییدیاتصویبازپیش•
.شودشروعپژوهشاجراینبایدپژوهش،
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هاي بالینياخالقي کارآزماييراهنماي 
در جمهوري اسالمي ايران
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مقدمه
زمینهایندرکهاستاخالقیمالحظاتترینمهمیدربردارندهراهنمااین
مشارکتیبالینکارآزماییدرکهبالینگرییاپژوهشگرهر.شوندرعایتباید
دراخالقعمومیراهنمایازراهنما،اینمفادبرعالوهبایدکند،می

هبکشورپژوهشدراخالقاختصاصیراهنماهایپزشکی،علومهایپژوهش
واشدبآگاهخودکاربامرتبطمقرراتوقوانینسایرازنیزوموضوع،فراخور

راهنمایمفادرعایتبارابطهدرویژهبهموضوعاین.کندرعایتراهاآن
.استتأکیدموردپذیرآسیبهایگروهبرپژوهش
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سوال

مالحظات و دغدغه های اخالقی در کدامیک از مطالعات زیر بیشتر است؟( 1

متاآنالیز            -کارآزمایی بالینی                   ب-الف

ایمداخله -مرور سیستماتیک                    د-ج
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سوال

مفاد راهنماي اخالقي ميهر پژوهشگر یا بالینگري که در کارآزمایي بالیني مشارکت ( 2
اشد؟بالیني ، به کدام مورد از موارد زیر نیز باید آگاه بهاي کند باید عالوه بر کارآزمایي

هاي علوم پزشکي   راهنماي عمومي اخالق در پژوهش-الف•

راهنماهاي اختصاصي اخالق در پژوهش کشور به فراخور موضوع-ب•

پذیر     هاي آسیبرعایت مفاد راهنماي پژوهش بر گروه-ج•

همه موارد-د•
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سوال

چه پژوهش هایی نیاز به پایش دارند؟•
پایش به عهده کیست؟•
چه اطالعاتی را باید به پایشگر بدهیم؟•
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رااجراحالدرهایکارآزماییپایشحقپژوهشدراخالقیکمیته•
.دارد

اراختیدرراپایشبراینیازمورداطالعاتکهاستموظفپژوهشگر•
.دهدقرارکمیته

19

دارند؟پایشبهنیازهاییپژوهشچه
کیست؟عهدهبهپایش
بدهیم؟پایشگربهبایدرااطالعاتیچه



سوال

کدام عبارت زیر درست است؟( 3

. هاي در حال اجرا را داردي اخالق درپژوهش حق پایش کارآزمایيکمیته-الف•

پژوهشگر مختار است که اطالعات مورد نیاز براي پایش را در اختیار کمیته -ب•
.قراردهد

ها را در مرحله پیش از اجرا ي اخالق درپژوهش  تنها حق پایش کارآزمایيکمیته-ج•
.دارد

موارد الف و ب صحیح است-د•
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سوال

انتسابقابلجدینامطلوبیعارضهیاحادثهپژوهش،اجرایطولدراگر•
کنیم؟چکارافتاداتفاقپژوهشبه
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 عارضهیاحادثهپژوهش،اجرایطولدراگر جدینامطلوبی
کنیم؟چکارافتاداتفاقپژوهشبهانتسابقابل

توقف کارآزمایی-1
:یافته ها به اطالع-2

REC

مراکز ثبت کارآزمایی
سوژه های فعلی و آتی بالقوه

دنیسایر بالینگران دخیل در مراقبت پزشکی از آزمو
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ارزیابی سود و زیان: فصل اول

نامطلوبیعارضهیاحادثههرگونهپژوهش،اجرایطولدرکهاستموظفپژوهشگر-3
سایروپژوهشدراخالقیکمیتهبهممکن،زماناولیندرراپژوهشبهانتسابقابلجدی

.دهدگزارشربطذیقانونیمراجع

ازپسوحیندر،پژوهشبهانتسابقابلنامطلوبحوادثیاعوارضوقوعصورتدر-9
یلتحمبدونآزمودنی،برایرامناسبمراقبتیودرمانیاقداماتبایدپژوهشگرمطالعه،

،پژوهشکردنبیمهنظیرتعهد،اینانجامبرایمالیتمهیدات.آوردفراهم،ویبههزینه
.باشدشدهگرفتهنظردرمطالعهطراحیهنگامدرباید

لذادارد،عهدهبرراپژوهشاخالقیاجرایبرنظارتدایمیمسؤولیتاخالقیکمیته-4
یحادثههرومطالعهدستورالعملتغییراتتمامیمورددرراکمیتهاینبایدارشدپژوهشگر
استممکنکهجدیدیاطالعاتهرچنین،هم.سازدآگاهمطالعهطولدرجدینامناسب

.رساندبکمیتهایناطالعبهبایدرادهدقرارتأثیرتحترامطالعهاجراییاآزمودنیامنیت
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سوال

است؟درستبالینیکارآزماییانجامخصوصدرزیرعبارتکدام(4

ازصالحذيومرتبطايحرفهمجوزدارايافرادتوسطتنهابایدبالینيکارآزمایي-الف•
.گیردانجامعلمينظر

آنبهمطالعهتحتافرادکهايجامعهکهنیستنیازبالینيکارآزمایيانجامبرای-ب•
.ببرندسودپژوهشآنازنتایجدارندتعلق

بهترینبهآزمودنیرایگاندسترسيينحوهبایدمطالعه،طراحييمرحلهدر-ج•
.شودگرفتهدرنظرمناسبهايمراقبتسایریادرمانتشخیص،گیري،پیشروش

(ازپسنه)درحینپژوهش،بهانتسابقابلنامطلوبحوادثوقوعصورتدر-د•
بدونآزمودني،برايرامناسبمراقبتيودرمانياقداماتبایدپژوهشگرمطالعه،

.آوردفراهموي،بههزینهتحمیل
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سوال

دارد؟وظایفیچهپژوهشانجامازبعدوحینقبل،پژوهشگر•
؟استرایگاندرمانیاقداماتومطالعهاتمامازپسپیگیریخدماتآیا•
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پژوهشگر قبل، حین و بعد از انجام پژوهش چه وظایفی دارد؟

کهایجامعهکهاستتوجیهقابلزمانیتنهابالینیکارآزماییانجام-6
.ببرنددسوپژوهشآننتایجازبتواننددارندتعلقآنبهمطالعهتحتافراد

ها،آزمودنیخصوصیحریمحفظجهتالزماحتیاطیاقداماتتمامی-7
نامطلوبتأثیرکاهشچنینهموایشانبهمربوطاطالعاتماندنمحرمانه
.آیدعملبهبایدهاآزمودنیروانیوجسمیسالمتبرمطالعه
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آیا خدمات پیگیری پس از اتمام مطالعه و اقدامات درمانی رایگان است؟

هاآزمودنیگیریپیینحوهبایدمطالعه،طراحییمرحلهدر•
رسیدستبرایلزوم،صورتدروشودتعیینمطالعهاتمامازپس
سایریادرمانتشخیص،گیری،پیشروشبهترینبههاآن

یدسترس.شودگرفتهدرنظرالزمتمهیداتمناسب،هایمراقبت
.ستنیرایگانخدماتآوردنفراهممعنیبهلزوماً
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ارزیابی سود و زیان: فصل اول

دنیآزمودرخاصیسالمتبامرتبطوضعیتیابیماریوجودپژوهش،انجامازبعدیاحیندراگر-10
.کندآگاهموضوعاینازراویآزمودنی،صورتدربایدحامییمؤسسهیاپژوهشگرشد،دادهتشخیص

پزشکاطالعبهراکارآزماییدراوشرکتآزمودنی،رضایتصورتدرکهاستپژوهشگرموظف-11
.برساندوییخانواده

شناسایی،امکانکهشودذخیرهوکارگیریبهثبت،ایگونهبهبایدبالینیکارآزماییاطالعاتیکلیه-12
.باشدفراهمهاآندقیقتفسیروگزارش

ویبهشدهتحمیلهایهزینهبازپرداختیمحدودهدرتنهابایدآزمودنیبهمالیپرداختهرگونه-13
تهداشاحتمالکه-غیرمتعارفپرداختهرگونهازباید.باشداوازقدردانیوپژوهشدرشرکتاثردر

.شودخودداری-کنددارخدشهراپژوهشدرمشارکتتداومیاقبولبرایفردآزادیکهباشد
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سوال

:بایدآزمودنيبهماليپرداختهرگونه(5

درشرکتاثردرويبهشدهتحمیلهايهزینهبازپرداختيمحدودهدرتنها-الف•
.باشدپژوهش

باشداوازقدردانيباب-ب•

.باشدبعدیمطالعاتبرایویترغیببابت-ج•

.باشندمیصحیحبوالفموارد-د
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ارزیابی سود و زیان: فصل اول

ازهرکدامبرایایعارضهوقوعصورتدرکهشوندطراحیایگونهبهبایددوسوکورمطالعات-14
وداردآزمودنیآنبرایراکدشکستنامکانکهفردیکند،ایجابراکدشکستنکههاآزمودنی

.ودشآوردهکارآزماییدستورالعملدربایدموضوعاینجزئیات.باشدمشخصکاراینانجامینحوه

نظیرالیلیدبهنبایداست،نشدهتأییدشواهدبرمبتنیپزشکیاساسبرهنوزکهایمداخلههیچ-15
.شودشمردهمستثنیکارآزماییوآزموناستانداردمراحلتمامیطیازبودنسنتییاگیاهی

سنردافراداینبایدباشد،نیازموردزنآزمودنییک،فازبالینیکارآزمایییکبرایچهچنان-16
.کننداستفادهبارداریازپیشگیریقطعیهایروشازیانباشندباروری

این.باشدرسیدهاخالقیکمیتهتأییدبهبایدمداخلهدوزونوع،پرتوتابیباهایکارآزماییدر-17
.باشدتخصصیمشورتینظراساسبربایدنیزتأییدیه

30



سوال

کدام نوع مداخله را می توان از طي تمامي مراحل استاندارد آزمون و کارآزمایي -6
مستثني شمرد؟

کالسیک               -گیاهی یا  سنتی                ب-الف

هیچکدام-اسالمی                             د-ج
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سوال

کدام عبارت زیر در مورد کارآزمایی بالینی  فاز یک بر روی آزمودنی زن درست-7•
است؟ 

در سن باروری نباشند  –الف •

.باید از روش های قطعی پیشگیري از بارداري استفاده کرده باشند-ب•

.   اساسا نباید آزمودنی برای این مرحه ، یک زن باشد-ج•

موارد الف و ب-د•
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ارزیابی سود و زیان: فصل اول

داشتهسنسال50ازبیشبایدپرتوتابیباهایکارآزماییدرسالمداوطلبان-18
بهمربوطمطالعهکهکرداستفادهترکمسنباافرادازتوانمیصورتیدر.باشند
توجهباممکنتعدادحداقلدربایدکنندگانشرکتتعداد.باشدایشانسنیگروه

.شودانتخابنیازمورددقتومطالعههدفبه

درنظرمورددارویوباشدنظرمدمطالعهدردارویییمداخلهکهصورتیدر-19
مجوزرصدوفرایندباشد،نرسیدهثبتبهیانداشتهوجودکشورداروییفهرست

هاستفادموردتحقیقاتیدارویترخیصووارداتچنینهموبالینییمطالعهانجام
دارووغذاسازمانیعهدهبهومربوطهضوابطومقرراتتابعبالینیکارآزماییدر

.است
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سوال

:هاي با پرتوتابي باید در کارآزمایي-8•

.سال سن داشته باشند5۰داوطلبان سالم بیش از -الف•

.سال سن داشته باشند5۰داوطلبان سالم کمتر از -ب•

.کنندگان باید در حداکثر تعداد ممکن باشندتعداد شرکت-ج•

موارد الف و ج -د•
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35

oفرم رضایت آگاهانه را چگونه تکمیل کنیم؟

سوال
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رضایت آگاهانه: فصل دوم

یدربردارندهبایدنامهرضایتفرم.باشدکتبیصورتبههموارهباید-1
درشرکتعدمیاشرکتجهتفردگیریتصمیمبرایالزماطالعاتتمامی

–اندشدهذکرراهنمااینبعدیبندهایدرکهاطالعاتیشامل–پژوهش

.باشد

تیمازدیگریعضویا-ارشدپژوهشگرتوسطبایدآگاهانهرضایتفرم-2
پژوهشگرینمایندهعنوانبهدارد،راالزمتواناییوآگاهیکهپژوهشی

درحداقلبایدفرماین.شودامضااوقانونیینمایندهیاآزمودنیو-ارشد
وشودمیدادهتحویلآزمودنیبهآنینسخهیککهشودتهیهنسخهدو

.شوددارینگهپژوهشگرتوسطبایددیگرینسخه
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رضایت آگاهانه: فصل دوم

مکتوبینامهرضایتفرمخواندنبهقادردلیلیهربهفردکهمواردیدر-3
زبانهبرافرممندرجاتنباشد،منافعتعارضدارایکهثالثیفردباید،نباشد
حالت،ایندر.دهدپاسخاوهایپرسشبهداده،توضیحآزمودنیبرایفهمقابل
ایامضواجدآزمودنی،انگشتاثریاامضاوپژوهشگرامضایبرعالوهبایدفرم
.باشدنیزگفتهپیشثالثفرد

فرماخالق،یکمیتهتوسطبررسیبراینامهطرحارسالهنگام-4
پیوستنامهطرحبهبایدشود،ارائههاآزمودنیبهاستقرارکهاینامهرضایت

مفرارزیابیوبررسیبدونبالینیکارآزماییینامهطرحاخالقیبررسی.باشد
.بودنخواهدمعتبرآنیآگاهانهرضایت
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رضایت آگاهانه: فصل دوم

.باشدهمفقابلآزمودنیبرایکهشودارائهزبانیهببایداطالعات،رضایتاخذبرای-5
جزییاتمورددروجوپرسبرایکافیفرصتبایدواقانونیینمایندهیاآزمودنی

فرایندیککارآزماییکهشوداعالممشخصطوربهباید.باشندداشتهراکارآزمایی
ازشدنخارجیاشرکتقبولعدمواستداوطلبانهآندرمشارکتکهاستپژوهشی

واهدنخقرارتأثیرتحتراویسالمتوحقوقنمونه،ازمراقبت،زمانیهردرکارآزمایی
.داد

اشینصدماتجبرانبرایتمهیداتسایروبیمهمورددراطالعاتبهبایدآزمودنی-6
هاییدرمانمورددربایدویچنین،هم.باشدداشتهدسترسیکارآزماییدرمشارکتاز

قرارویاختیاردرکارآزمایی،درشرکتدنبالبهناتوانییاصدمهبروزصورتدرکه
شودآگاهگرفتخواهد
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رضایت آگاهانه: فصل دوم

هر.داردتداومآزمودنی-پژوهشگرارتباطپایانتاآغازازکهاستیفرایندآگاهانهرضایتاخذ-7
یاقبولجهتهاآزمودنیگیریتصمیمدرکهباشدداشتهامکانکهآیددستبهجدیدیاطالعاتکهزمآن
قرارهاآزمودنیاختیاردرمکتوبصورتبهبایداطالعاتاینباشد،تأثیرگذارپژوهشدرشرکتتداوم
.گیرد

علتبهومحذوریتتحتراخودرضایتهاآزمودنیکهشوداحتیاطبایدرضایت،اخذزماندر-8
بایدآگاهانهرضایتدارد،وجوداحتمالاینکهمواردیدر.باشندنداده...واداریدرمانی،وابستگی

کسبندارد،آزمودنیباایرابطهچنینحالعیندروداردمطالعهازکافیاطالعکهدیگریفردتوسط
.شود

تیماعضایازیکهیچرو،همیناز.باشدآزادانهبایدپژوهشدرآزمودنیشرکتتداوموشروع-9
تحتیا/وتهدیداغوا،تطمیع،اجبار،موردمطالعهدرمشارکتیادامهبرایراهاآزمودنینبایدپژوهش

.دهندقرارمحذوریت
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رضایت آگاهانه: فصل دوم

بهانتسابقابلخساراتوعوارضتمامیکهجاآناز-10
ذمهبرائتاخذشود،جبرانبایدهاآزمودنیبرایپژوهش

رمفدرنبایدونداردبالینیکارآزماییدرجایگاهیهیچ
یآگاهانهرضایتامراین.شودگنجاندهآگاهانهرضایت

.کندمیمتمایزدرمانیینامهرضایتازراپژوهشی
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oم؟در فرم  رضایت آگاهانه چه اطالعاتی را باید بیاوری

سوال



در فرم رضایت آگاهانه چه اطالعاتی را باید بیاوریم؟

عنوان-1

پژوهشیماهیت-2
هدف-3

(مداخلهیا)درمان-4

مداخلهیادرمانهربهتصادفیتخصیصاحتمال-5
غیرتهاجمیوتهاجمیهایروششاملگیریپیهایروش-6

هاآزمودنیمسؤولیت-7
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رضایت آگاهانه: فصل دوم

.داردپژوهشیماهیتکهکارآزماییازهاییجنبه-8

هاآزمودنیبرایکارآزماییبینیپیشقابلمخاطرات-9

منافعیگونههیچکارآزمایییکدرچهچنان)کنندگانشرکتبرایانتظارموردمنافع-10
(.باشدآگاهآنازآزمودنیبایدشودنمیبینیپیش

ذکرودارونما،گروهبهتخصیصاحتمالآن،معنایتوضیحدارونما،ازاستفادهصورتدر-11
.دارونمایکنندهدریافتگروهیاشاخهبهتخصیصصورتدراحتمالیفوایدوخطرات

ومنافعهمراهبهباشدآزمودنیدسترسدراستممکنکهجایگزیندرمانیهایروش-12
هاآنیبالقوهخطرات

پژوهشیمداخالتیواسطهبهآزمودنیبههزینهتحمیلعدم-13
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رضایت آگاهانه: فصل دوم

شودایجادفردبرایاستممکنکارآزماییجریاندرکهصدماتیدرمانوغرامت-14

ینحوهومیزانشود،میپرداختمطالعهدرکنندگانشرکتمشارکتقبالدروجهیکهصورتیدر-15
.شودذکرآنپرداخت

.شودمیمتحملمطالعهدرشرکتاثردرآزمودنیکهمخارجیبازپرداخت-16

کارآزماییازمرحلههردرهاآزمودنیکهاینبهتصریحوکارآزماییدرافرادمشارکتبودنداوطلبانه-17
یاکنندپرداختراخسارتییاجریمهباشدالزمکهاینبدونشوندخارجمطالعهازکهدارندراحقاین

.گیردقرارتأثیرتحتایشانمعمولدرمان

کهنحویبهوآماریصورتبهنتایجانتشاربهتصریحوهاآزمودنیشخصیاطالعاتبودنمحرمانه-18
.نشودفاشفردیاطالعات

دراخالقیکمیتهجملهازداشت،خواهندراآزمودنیاطالعاتبهدسترسیحقکهاشخاصی-19
پژوهش
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رضایت آگاهانه: فصل دوم

تداومبرتأثیرگذاریاافرادسالمتمورددرجدیدیاطالعاتچهچنانکهاینبهتصریح-20
درفرصتاولیندراوقانونیینمایندهیاآزمودنیگیرد،قراردسترسدرهاآنمشارکت

.گرفتخواهندقرارجریان

عوارضوقوعزماندرتواندمیآزمودنیکهاشخاصییاشخصتماسیشمارهونام-21
.بگیردتماسهاآنباتربیشاطالعاتکسببراییاناخواسته

تاسممکنمطالعهدرفردشرکتشرایط،آندرکهشرایطیتوصیفوبینیپیش-22
.یابدخاتمه

کارآزماییدرافرادمشارکتانتظارموردزمانمدت-23

ایشانایحرفههایوابستگیوپژوهشگراناحتمالیمنافعتعارض-24
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o اگر کارآزمایی قبل از موعد مقرر خاتمه یافت چه
وظیفه ای داریم؟

سوال



رضایت آگاهانه: فصل دوم

علیقتیایافتهخاتمهمقررموعدازقبلکارآزماییدلیلیهربهچهچنان
موضوعاینازراآزمودنیبایدپژوهشگریاپژوهشییمؤسسهشود،
یازنموردپیگیریومناسبدرمانکهدهداطمیناناوبهوکندمطلع
.شدخواهدانجامهاآنبرای
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برای استفاده از دارونما چه مالحظات اخالقی وجود دارد؟

سوال



برای استفاده از دارونما چه مالحظات اخالقی وجود دارد؟

گیرانه،پیشهایروشبهترینمقابلدربایدآزمونموردروشکارآییوعوارضخطرات،فواید،-1•
.گیردقرارمقایسهموردموجوددرمانییاتشخیصی

وجوداستانداردمداخالتیادرمانکهصورتیدربالینیهایکارآزماییدردارونماازاستفاده-2•
:ذیلموارددرمگراست،قبولغیرقابلباشد،داشته

.باشدنداشتهوجوددارونمابهنسبتاستاندارددرمانتربیشاثربخشیازشواهدی-1-2

ازمنظورالبته.نباشددسترسدرآنپایدارتأمینعدمیاهزینههایمحدویتدلیلبهاستاندارددرمان-2-2
درمانتأمینکهحالتیشاملمورداینبنابراین،.استسالمتنظامدیدگاهازهزینهپرداختهایمحدودیت
.شودنمیباشد،غیرممکندرآمدکمافرادبرایوممکنجامعهیکغنیافرادبرایاثربخشاستاندارد
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برای استفاده از دارونما چه مالحظات اخالقی وجود دارد؟

داستانداردرمانوباشندمقاوماستاندارددرمانبهنسبتمطالعهموردبیمارانیجامعهچنانچه-3-2•
.باشدنداشتهوجودآنانبرایجایگزین

هربهوباشداستاندارددرمانهمراهبهدرمانیکتوأمتأثیربررسیکارآزماییهدفکهوقتی-4-2
.باشندکردهدریافترااستاندارددرمانمطالعه،موردافرادیکلیهدلیلی

نگهاستاندارددرمانرویبیماراناگروکنندنمیتحملرااستاندارددرمانبیمارانکهوقتی-5-2
وشودایجادهاآنبرایشدتیهربابرگشتغیرقابلهایزیانودرمانبامرتبطعوارضشوند،داشته
.نداردوجودهاآنبرایجایگزینیاستاندارددرمان

قراربررسیموردخفیفوضعیتیکبرایدرمانیاتشخیصگیری،پیشروشیککهزمانی-6-2
قراربرگشتیغیرقابلیاشدیداضافیخطرمعرضدرکنندمیدریافتدارونماکهبیمارانیوگیردمی

.گیرندنمی
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سوال

چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟-9•

.صورت کتبي باشداخذ رضایت آگاهانه براي کارآزمایي بالیني باید همواره به•

.در کارآزمایي بالیني اخذ برائت ذمه باید در فرم رضایت آگاهانه گنجانده شود•

روه در صورت استفاده از دارونما، نیازی به توضیح معناي آن، احتمال تخصیص به گ•
. دارونما، و ذکر خطرات و فواید احتمالي آن نیست

هاي بالیني در صورتي که درمان یا مداخالت استاندارد استفاده از دارونما در کارآزمایي•
وجود داشته باشد، به هر نحوی غیرقابل قبول است

4-د3-ج2-ب1-الف•
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آیا از جراحی دروغین می توانیم استفاده کنیم؟

سوال



دارونما-فصل سوم

:باشدصادقزیرشروطیکلیهکهمواردیدرمگرنیستپذیرفتهدارونماعنوانهبدروغینجراحیازاستفاده-3

زندگیکیفیتودردقبیلاز،باشد(ذهنی)سوبژکتیوسنجشموردپیامد-1-3

راحیجکنترلازاستفادهمداخله،اثربخشیدقیقسنجشراهتنهاوباشدنداشتهوجودقیاسقابلاستانداردجراحی-2-3
.باشددروغین

.باشدپایینقبولیقابلحدبهدروغینجراحیخطر-3-3

هاآنبرایدرمانینفعهیچکهبگیرندقراردروغینجراحیمورداستممکنکهاینازآگاهیباوکاملآزادیبابیمار-4-3
.باشددادهکتبیرضایتندارد،

.بدهدتشخیصمجازشدهارائهدستورالعملرعایتبانظرموردمداخلهمورددررادروغینجراحیانجاماخالقیکمیته-5-3
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 در چه مواردی باید  به آزمودنی غرامت بپردازیم؟

سوال



پرداخت غرامت: فصل چهارم

نحویبه،باشدکارآزماییدراومشارکتازناشیکهآزمودنیبهواردهخسارتگونههر-1
مناسبنحوبهبایدداد،نمیرخویبرایاتفاقیچنینشدنمیمطالعهواردفرداگرکه

.شودجبران

رداختپمسؤولکهشودمشخصبایدآگاهانهرضایتفرموکارآزماییدستورالعملدر-2
اصلیمجریمورد،ایننشدنمشخصصورتدر.استسازمانییافردچهغرامت

.استغرامتپرداختوواردهخسارتجبرانمسؤولکارآزمایی

جبرانبایدصورتهردربالینیهایکارآزماییدرآزمودنیبهواردهخسارتجبران-3
.نیستپژوهشگرتقصیراحرازبهمشروطوشود
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پرداخت غرامت: فصل چهارم

:شودنمیغرامتپرداختمشمولزیرموارد-4

درمانقابلیامختصرناراحتییادردمانندجزییهایآسیب-1-4

.اشدبداشتهراانتظارمورداثرنتواندمطالعهموردداروییافرآوردهکههنگامی-2-4

.گذاردوخامتبهروبیماریدارونما،مصرفحیندر-3-4

.باشددادهرخبیمارخودتقصیراثردرکهآسیبی-4-4

بالینیکارآزمایی4فاز-5-4
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پرداخت غرامت: فصل چهارم

وآزمودنیمیانخسارت،جبرانینحوهیالزوممورددرکهمواردیدر
دراخالقیکمیتهبهموضوعباشد،داشتهوجودنظراختالفپژوهشگر
.شودمیگیریتصمیمکمیتهدروشدهارجاعمطالعهیتأییدکنندهپژوهش
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سوال

هاي کدام مورد زیر در خصوص  جبران خسارت وارده به آزمودني در کارآزمایي-1۰•
بالیني  صحیح است؟

.مشروط به احراز تقصیر پژوهشگر است-الف•

نحوي که اگر فرد وارد مطالعه اگر ناشي از مشارکت او در کارآزمایي باشد، به-ب•
.نحو مناسب جبران شودداد، باید بهشد چنین اتفاقي براي وي رخ نمينمي

در دستورالعمل کارآزمایي و فرم رضایت آگاهانه باید مشخص شود که مسؤول -ج•
در صورت مشخص نشدن این مورد، مجري . پرداخت غرامت چه فرد یا سازماني است

اصلي کارآزمایي مسؤول جبران خسارت وارده و پرداخت غرامت است

.ب و ج صحیح است-د•
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