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  راهنماهاي عمومی 
طرح نامه و دستورالعمل کارآزمایی بالینی همیشه باید شامل بخش مالحظات اخالقی آن مطالعه باشد  .1

.  
 . باید امکان دسترسی مراجع ذي صالح به طرح نامه و دستورالعمل کارآزمایی فراهم باشد .2

در مـورد  . مـی انجـام گـردد   مطالعات بر روي نمونه هاي انسـانی بایـد تنهـا توسـط افـراد ذیصـالح عل       .3
کارآزمایی بالینی بر روي روشهاي درمانی، تشخیصی و پیشـگیري بیماریهـا، تنهـا پزشـکان بـا مجـوز       

 . طبابت بالینی مجازبه اجراي اینگونه پژوهشها می باشند

هرگونه مطالعه اي که بر روي نمونه هـاي انسـانی انجـام مـی گـردد بایـد تنهـا بعـد از ارزیـابی دقیـق            .4
قابل پیش بینی براي نمونـه هـا یـا سـایر افـراد انجـام       و عوارض قابل پیش بینی در برابر فواید خطرات 

 . این قانون مانع مشارکت داوطلبان سالم در پژوهش هاي پزشکی نمیگردد. گیرد

پژوهش هاي پزشکی تنها زمانی قابل توجیه اند که جامعـه اي کـه افـراد تحـت مطالعـه بـه  آن تعلـق         .5
 . از نتایج پژوهش سود ببرنددارند بتوانند 

به عنوان یک انسان باید همواره محترم شمرده شود تمام  آنهاحق نمونه هاي پژوهش براي حفظ شأن  .6
اقدامات احتیاطی الزم جهت احترام به حریم خصوصی نمونه ها، و محرمانه ماندن اطالعـات مربـوط   

ی و روانـی نمونـه هـا ونیـز شخصـیت      به ایشان ، و هم چنین براي کاهش تاثیر مطالعه برسالمت جسم
 . ایشان باید به عمل آید

طراحی و اجراي مطالعاتی که شامل مداخله بر روي موارد انسانی است باید کامال درچارچوب یـک   .7
ایـن دسـتورالعمل بایـد بـراي بررسـی، کسـب نظـرات ،        . دستورالعمل مداخله مکتوب صورت بگیرد

 . گردد هدایت و تایید ،به کمیته ي اخالق ارائه

کمیته اخالق درپژوهش حق پایش کار آزمایی هاي درحال اجرا را دارد و پژوهش گر موظف اسـت   .8
اطالعات مورد نیاز براي پایش را ، خصوصا در مورد حوادث نامناسب جـدي، دراختیـار کمیتـه قـرار     
 دهد، پژوهشگر هم چنین باید اطالعات مربوط بـه بودجـه ي پـژوهش، حامیـان پـژوهش ، وابسـتگی      

حرفه اي، و سایر تعارض منافع احتمالی و همچنـین تمهیـداتی کـه بـراي ترغیـب مشـارکت افـراد در        
 . مطالعه دیده شده ، را جهت بررسی کمیته به آن ارائه دهد



 ٢

پزشک اجازه دارد که کارآزمایی را با مراقبت هاي پزشکی همراه سازد ولی تنها تـا حـدي کـه ایـن      .9
هنگـامی کـه کارآزمـایی    . خیصی ، یا درمانی اش قابـل توجیـه باشـد   پژوهش  با فواید پیشگیرانه ، تش

درحین مراقبت هاي بالینی انجام می گردد رعایت موازینی که بـراي محافظـت از نمونـه هـاي تحـت      
 . پوشش وضع شده ضرورت می یابد

ضروري است در مرحله طراحی مطالعه، وضعیت مشارکت کنندگان پس از اتمام مطالعه تعیین گردد  .10
به بهترین روش پیشگیري ،تشخیص ، درمان یا براي دسترسی مشارکت کنندگان در خاتمه مطالعه، و 

دسترسـی لزومـاً بـه معنـی فـراهم آوردن      (سایر مراقبت هـاي مناسـب، تمهیـدات الزم مشـخص شـود     
این تمهیدات باید در دستورالعمل مطالعه وارد شود به نحوي کـه کمیتـه   ). خدمات رایگان نمی باشد

 . سی اخالقی بتواند آن ها را در زمان بررسی درنظر بگیردي برر

در درمان یک بیماري ، زمانی که روش تائید شده اي بـراي پیشـگیري، تشـخیص، یـا درمـان وجـود        .11
نداشته باشد یا روش هاي موجود موثر نبوده باشـند، پزشـک چنانچـه عقیـده داشـته باشـد کـه روش        

نجات زندگی ، بازیابی سـالمت یاکـاهش  آالم بیمـار را    پیشگیري، تشخیصی، یا درمانی جدید امید 
فراهم می سازد با کسب رضایت نامه آگاهانه از بیمار یانماینده قانونی بیمار از قبیل ولـی ، سرپرسـت   

استفاده از، این روش ها باید در . یا قیم باید براي استفاده از این روش جدید یا ثابت نشده آزاد باشد
 . د که براي ارزیابی کارآیی و بی خطري آنها طراحی شده استقالب کارآزمایی باش

 . مواد مورد مطالعه باید مطابق با اصول صحیح، تولید ، حمل ، ونگهداري شود .12

، پژوهش گر یا موسسه حامی باید دسترسی در طول و پس از مشارکت هر نمونه در یک کارآزمایی  .13
مـن جملـه تغییـرات    (حـوادث نامناسـب،    وي را به مراقبت هـاي پزشـکی کـافی ، در صـورت وقـوع     

 . ، به دنبال شرکت در کارآزمایی تضمین نمایند) آزمایشگاهی قابل توجه

پژوهش گر یا موسسه حامی باید در صورت تشخیص وجود بیماري هاي دیگـر همـراه ، در صـورت     .14
 . رضایت بیمار وي را از این موضوع آگاه کند

را از  ایشـان  فقـت افـراد تحـت پـژوهش پزشـک      توصیه مـی شـود کـه پـژوهش گـر در صـورت موا       .15
 . در کارآزمایی آگاه سازد آنهامشارکت 

کلیه اطالعات کارآزمایی بالینی بایـد بـه گونـه اي ثبـت ، بـه کـارگیري و ذخیـره گـردد کـه امکـان            .16
 . شناسایی، گزارش و تفسیر دقیق آنها فراهم باشد

ت افراد شرکت کننده محرمانه و مخفی بماند و داده هاي ثبت شده افراد باید به گونه اي باشد تا هوی .17
 . افراد غیرمجاز به این داده ها دسترسی نداشته باشند
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براي انجام کارآزمایی هاي بالینی با استفاده از داروهایی که در نظام دارویی کشور ثبـت نگردیـده و    .18
ما باید از معاونت دارو وارد گردد، اجازه واردات دارو یا دارونداروي مربوطه باید از خارج از کشور 

 . و غذاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ گردد

براي انجام کارآزمایی هاي بالینی با استفاده از داروهایی که درنظام دارویی کشـور ثبـت نگردیـده و     .19
داروي مربوطه قرار است درداخل کشور تولید شـود، بایـد اجـازه تولیـددارو توسـط معاونـت دارو و       

 . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اخذ گرددغذاي 

براي انجام کارآزمایی هاي بالینی با استفاده از داروهایی که در نظـام دارویـی کشـور ثبـت گردیـده،       .20
مـثال نـام   ( لیکن در یک کارآزمایی نیـاز بـه نـام اختصاصـی بـه جـاي نـا م داروي مربوطـه مـی باشـد          

زم  است اجـازه واردات داور توسـط معاونـت دارو و    ، ال)اختصاصی براي یک کارآزمایی بخصوص
 . غذاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اخذ گردد

سیاست گذاري حمایت کننده مالی کارآزمایی باید به گونه اي باشد که هزینه هاي درمانی شـرکت   .21
یوه پرداخـت  مقـدار وشـ  . کنندگان در زمان وقوع عوارض ناخواسته مرتبط با کارآزمایی جبران گردد

 . این جبران باید مطابق دستورالعمل تنظیم شده باشد

کمیته اخالق پژوهش باید میزان و روش پرداخت نقدي به شرکت کنندگان در مطالعه را تایید کند،  .22
موضوع نباید به ترتیبی باشند که مشارکت کننـدگان احتمـالی را وادار بـه ورود یـا مانـدن در      این دو 

م گیري ایشان را تحت تاثیرقرار دهد توصیه عام این است که این پاداش ها باید مطالعه کرده یا تصمی
در محدودي بازپرداخت هزینه هاي ایجاد شده براي فرد تحت پوشـش و ارزش نهـادن بـه وقـت وي     

 . باشد

دستورالعمل اجرایـی بایـد شـرایطی را کـه تحـت آن      ) Blinded(در جریان یک مطالعه ي پوشیده  .23
دارد مشخص کند همچنـین بایـد   درمان وجود دارد و فردي را که چنین اجازه اي  اجازه شکستن کد

سیستمی وجود داشته باشد که دسترسی سریع به درمان منتسب به هر فرد تحت مطالعـه را در شـرایط   
اضطراري ممکن سازد به عبارت دیگر باید ساختاري طراحی شـود کـه در هـر زمـان مقتضـی امکـان       

 . از افراد شرکت کننده دراین مطالعه به سرعت ممکن باشد مشخص شدن درمان هریک

در مواردي که مرگی رخ می دهد، عالوه بر گزارش مورد مرگ، محقق بایـد اطالعـات موردنیـاز را     .24
 . براي حمایت کننده مالی و کمیته اخالق ارسال نماید

  
  راهنماهاي اختصاصی 

  :مه اي آگاهانه جذب و نگهداري مشارکت کنندگان در مطالعه، رضایت نا
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براي کسب اجازه ي آگاهانه، اطالعات باید با زبانی ارائه شود که براي فرد مـورد مطالعـه قابـل فهـم      .25
بایـد فرصـت کـافی بـراي پـرس و جـو در مـورد جزییـات         باشد نمونه ها یا نماینده ي قـانونی ایشـان   

یک فرآیند پژوهشی است کارآزمایی را داشته باشند، بایدبه طور مشخص اعالم شود که کارآزمایی 
که مشارکت در آن داوطلبانه است وعدم قبول شرکت یـا خـارج شـدن از کارآزمـایی درهـر زمـانی       

  . مراقبت از نمونه، حقوق و سالمت وي را تحت تاثیر قرار نخواهد داد
فرد موردمطالعـه بایدبـه اطالعـات درمـورد بیمـه و یـا سـایر تمهیـدات بـراي جبـران صـدمات ناشـی              .26

دسترسـی داشـته باشـد همچنـین وي بایـد در مـورد درمـان هـایی کـه در          در کارآزمـایی   ازمشارکت
صورت بروز صدمه یا ناتوانی به دنبال شـرکت در کارآزمـایی ، در اختیـار وي قـرار خواهـد گرفـت       

 . آگاه شود

 فرم رضایت نامه ي آگاهانه و سایر اطالعات مکتوبی که در اختیار نمونه ها قرار مـی گیـرد بایـد هـر     .27
زمان که اطالعات جدیدي که ممکن است به اجازه ي نمونه ها ارتباط پیدا کند بدسـت آیـد، مـورد    

هر فرم رضایت نامه ي آگاهانه اي و سایر اطالعات مکتوب بازبینی شده باید قبـل  . بازبینی قرار گیرد
ات جدیدي از استفاده تایید یا نظر موافق کمیته اخالقی رادریافت کنددر صورت بدست آمدن اطالع

مشارکت در مطالعه را تحت تاثیر قرار دهـد نمونـه هـا یـا      مه ي که ممکن است تمایل نمونه ها به ادا
 . نها اطالع پیدا کنند و انتقال این اطالعات باید مستند شودآنمایندگان قانونی ایشان باید به موقع از 

رضـایت خـود را تحـت    در زمان دریافـت رضـایت نامـه، بایـد احتیـاط شـود کـه شـرکت کننـدگان           .28
درایـن گونـه   . به فرد گیرنده رضـایت نـداده باشـند   .. محظوریت وبه علت وابستگی درمانی، اداري و 

گاهانه باید توسط فرد دیگري که اطالع کافی از مطالعـه داشـته و درعـین حـال     آموارد رضایت نامه  
  .کسب شود) در چنین رابطه اي یا مورد نباشد ( پژوهشگر ان نباشد، ءجز

در طول مدت زمان کارآزمایی و پس از آن محقق یا موسسه پژوهشی باید اطمینان حاصل نمایند که  .29
شـامل  (مراقبت هاي پزشکی کافی در زمان وقوع هر واقعه یا عارضه ناخواسته مـرتبط بـا کارآزمـایی    

ی الزم باید آگـاه محقق . به شرکت کنندگان ارائه گردیده است ...) مقادیر آزمایشگاهی نامطلوب و
در زمینه این عوارض و وقایع ناخواسته و این که در صورت بروز هرگونه عارضه باید فـرد محقـق را   

 . مطلع نماید به شرکت کنندگان ارائه نماید

هیچیک از اعضاء تیم پژوهش حق ندارند شرکت کنندگان را بـراي ادامـه مشـارکت مطالعـه، مـورد       .30
 . محظوریت قرار دهندید و یا تحت د، تطمیع ، اغوا ، تهاجبار 

و مذاکرات شفاهی با شرکت کنندگان نبایـد بـه   ..) فرم رضایت نامه و(مستندات مکتوب کارآزمایی  .31
زبانی باشد که افراد یا نمایندگان قانونی آنها بخواهند یا بنظر برسد که بخواهند از حقوق قانونی خود 
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ه گونـه اي باشـد کـه از مسـئولیت     همچنین نحوه ي نگارش مستندات فوق نباید بـ . چشم پوشی کنند
 . سلب مسئولیت شود... محقق ، موسسه پژوهشی ، حمایت کننده ي مالی یا 

قبل از مشارکت فرد در کارآزمایی فرم رضایت نامه مکتوب بایدتوسط فرد یـا نماینـده قـانونی وي و     .32
ر آن درج فردي که فرم رضایت نامـه را بـراي شـرکت کننـده توضـیح داده، امضـاء شـده و تـاریخ د        

 . گردد

اگر فرد شرکت کننده یا نماینده قانونی وي قادر به خواندن رضایت نامه نباشد، باید یک فرد عاقل ،  .33
با سواد و بیطرف در جریان توضیحات فرم رضایت نامه حضور داشته باشد بعد از اینکه فـرد شـرکت   

( ود، باید فرم رضایت نامه را امضاء کننده یا نماینده قانونی وي شفاهاً با انجام کارآزمایی موافقت نم
فرد عاقل بیطرف نیز باید فـرم رضـایت نامـه را امضـاء و تـاریخ را      ) یا اثر انگشت خود را درج نمایند

فرد عاقل با سواد و بیطرف باید گواهی نماید که اطالعات فـرم رضـایت نامـه بطـور دقیـق      . ثبت کند
داده شـود و رضـایت آزادانـه از ایـن افـراد اخـذ       براي شرکت کننده یا نماینـده قـانونی وي توضـیح    

 . گردیده است

توضیحات مرتبط با اخذ رضایت ، فرم رضایت نامه و سایر مستندات ارائه شده به شـرکت کننـدگان    .34
 : باید حاوي اجزاء زیر باشند

  . این کارآزمایی به منظور یک پژوهش انجام می گردد. 1-39
  هدف کارآزمایی .  2-39
  و احتمال تخصیص تصادفی به هر درمان یا مداخله در کارآزمایی ) یا مداخله(  درمان.  3-39
  روش هاي پیگیري شامل روش هاي تهاجمی و غیرتهاجمی .  4-39
  مسئولیت شرکت کنندگان . 5-39
  جنبه هایی از کارآزمایی که ماهیت پژوهشی دارد . 6-39
  ندگان مخاطرات قابل پیش بینی کارآزمایی براي شرکت کن. 7-39
چنانچه در یک کارآزمایی هیچگونه منـافعی پـیش   تبیین منافع مورد انتظار براي شرکت کنندگان ، .8-39

  . ن آگاه باشدآبینی نمی شود باید شرکت کننده از 
روشهاي درمانی جایگزین که ممکـن اسـت در دسـترس شـرکت کننـده باشـد بـه همـراه منـافع و          . 9-39

  خطرات بالقوه آنها 
  . مت و درمان صدماتی که در جریان کارآزمایی ممکن است براي فرد ایجاد شودغرا. 10-39
در صورتی که وجهی در قبال مشارکت شرکت کنندگان در مطالعه پرداخـت مـی شـود میـزان و     . 11-39

  . پرداخت آن ذکر شود نحوه 
  . بازپرداخت مخارجی که شرکت کننده در طول مطالعه از جیب خود می پردازد.  12-39
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مشارکت افراد در کارآزمایی داوطلبانه بوده و شرکت کنندگان درهر مرحلـه از کارآزمـایی ایـن    . 13-39
  . حق را دارند که از مطالعه خارج شوند بدون اینکه جریمه شده یا از منافع درمان بی بهره شوند

یی بـالینی دسترسـی   به منظور شناسایی روشـهاي کارآزمـا  ... ناظر، کمیته علمی ، کمیته اخالقی و . 14-39
کـه  ) با رعایت اصل محرمانه بـودن داده هـاي افـراد   ( مستقیم به اطالعات بالینی ثبت شده خواهند داشت 

  . اجازه این دسترسی با امضاي فرم رضایت نامه از افراد یا نمایندگان قانونی آنها اخذ خواهد گردید
دسترسـی بـه آنهـا صـرفا براسـاس قـوانین و       اطالعات مرتبط بـا شناسـایی افـراد، محرمانـه بـوده و      . 15-39

مقررات جاري امکان پذیر خواهد بود چنانچه نتایج کارآزمایی منتشر شود، هویـت افرادمحرمانـه خواهـد    
  . ماند
چنانچه اطالعات جدیدي در مورد سالمت افراد یا تاثیرگذار برتداوم مشارکت آنهـا در دسـترس   . 16-39

  . دگان قانونی آنها باید در هر زمان از این اطالعات مطلع شوند شرکت کنندگان یا نماین ،قرار گیرد
شخص یا اشخاصی که شرکت کنندگان می توانند در زمان وقوع عـوارض ناخواسـته یـا کسـب     . 17-39

  . اطالعات بیشتر، با آنها تماس بگیرند
  .پیش بینی و توصیف شرایطی که در آن شرایط، شرکت فرد در مطالعه ممکن است خاتمه یابد. 18-39
  مدت زمان مورد انتظار مشارکت افراد در کارآزمایی . 19-39
  تعداد تقریبی شرکت کنندگان مطالعه . 20-39
  منبع فرآورده مورد پژوهش . 21-39
  بستگی هاي حرفه اي ایشان تعارض منافع احتمالی پژوهشگران و وا. 22-39
  . نام و تخصص هریک از اعضاء تیم پژوهش که درارتباط با شرکت کننده قرار دارند. 23-39
قبل از مشارکت درکارآزمایی، شرکت کنندگان یا نمایندگان قانونی آنها بایدیک نسخه از رضـایت  . 35

نماینـد و چنانچـه در طـول اجـراي      نامه هاي امضاء شده وداراي تاریخ وسایر مستندات مکتوب رادریافت
کارآزمایی فرمهاي رضایت نامه تغییراتی نماید باید یـک نسـخه از فرمهـاي امضـاء شـده و داراي تـاریخ       

  . جدید نیز به آنها ارائه گردد
، شـرکت کننـدگان افـرادي باشـند کـه فقـط از       )درمـانی یـا غیردرمـانی   (چنانچه در یک کارآزمـایی  . 36

بایـد شـرکت   ..) کودکان، بیماران بـا زوال عقلـی شـدید و   (ا رضایت اخذ شده باشدنمایندگان قانونی آنه
کنندگان تاحد ممکن و قابل فهم از کارآزمایی اطالع حاصل نموده ودر صورت امکان فرمهاي رضـایت  

  . نامه را امضاء نموده وتاریخ را ثبت نمایند
ود مستقیم بالینی بـراي افـراد پـیش بینـی     هاي که در آن س کارآزمایی(هاي غیر درمانی  درکارآزمایی. 37

، شرکت کنندگان باید شخصا فرمهاي رضایت نامه را امضـاء نمـوده وتـاریخ مربوطـه را ثبـت      ) نمی شود
  . نمایند
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  :مواردي که استثنائأاخذ رضایت می تواند از نماینده قانونی شرکت کننده انجام شود به شرح ذیل است 
  . فراد پایین باشدخطرات پیش بینی شده در ا. 1-42
  . پیامدهاي منفی روي سالمت افراد پایین یا حداقل باشد. 2-42
  . انجام کارآزمایی منع قانونی نداشته باشد. 3-42
کمیته اخالق اخذ رضایت از نمایندگان قانونی شرکت کنندگان را کافی بداند و ایـن موضـوع در   . 4-42

  . تاییدیه مکتوب آنها موجود باشد
د کارآزمایی که به منظور بررسی روش درمانی یا تشخیص در موارد اورژانس طراحی شـده و  در موار. 38

بروز شرایط اورژانس وجود نـدارد،  امکان پیش بینی روشی براي اخذ رضایت آگاهانه از نمونه ها قبل از 
ندگان الزم است در دستورالعمل ، تمهیدات الزم جهت حداکثر تالش براي اخذ رضایت آگاهانه از نمای

در . قانونی ایشان در فرصت ممکن تاانجام مداخلـه درمـانی یـا تشخیصـی مـورد کارآزمـایی دیـده شـود         
نماینـده قـانونی شـرکت کننـده دردسـترس نباشـد، ورود افـراد بـه مطالعـه منـوط بـه رعایـت             صورتی که 

  . تمهیدات ذکر شده در دستورالعمل براي اخذ رضایت و نیز تاییدیه کمیته اخالق می باشد
چنانچه به هر دلیلی کارآزمایی قبل از موعد مقرر خاتمه یافتـه یـا تعلیـق گـردد، موسسـه پژوهشـی یـا        . 39

محقق باید شرکت کنندگان را ازاین موضوع مطلع نموده و به آنهـا اطمینـان دهنـد کـه درمـان مناسـب و       
  . پیگیري موردنیاز براي آنها انجام خواهدگردید

  : دارونما
، عـوارض ، و کـارآیی روش جدیـد بایـد در مقابـل بهتـرین روش هـاي پیشـگیرانه ،         فواید، خطـرات . 40

  . تشخیصی، یا درمانی موجود مورد مقایسه قرار گیرد
استاندارد وجود داشته باشد، هاي بالینی وقتی که درمان یا مداخالت  استفاده از دارونما درکارآزمایی. 41

ه استفاده از دارونما در حضور درمان اسـتاندارد مجـاز مـی    به طور معمول غیر قابل قبول است ، مواردي ک
  : باشد عبارتند از 

  . شواهدي از اثر بخشی بیشتر درمان استاندارد نسبت به دارونما وجود نداشته باشد. 1-46
. عدم وجود درمان استاندارد بخاطر محدودیتهاي هزینه یا عدم تامین پایدار آن در دسـترس نباشـد  . 2-46

بنـابراین ایـن مـورد شـامل     . ور از محدودیتهاي پرداخت هزینه از دیدگاه نظام سـالمت مـی باشـد   البته منظ
حالتی که تامین درمان استاندارد اثر بخش براي افراد غنی یک جامعه ممکن و براي افراد کم درآمد غیـر  

  . ممکن باشد، نمی گردد
ندارد مقـاوم بـوده و درمـان اسـتاندارد     چنانچه جامعه بیمـاران مـورد مطالعـه نسـبت بـه درمـان اسـتا       . 3-46

  . جایگزین براي آنان وجود نداشته باشد
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بررسی تاثیر توام یک درمان به همراه درمان استاندارد باشـد و بـه هـر     ،وقتی که هدف کارآزمایی. 4-46
  . دلیلی کلیه افراد مورد مطالعه ، درمان استاندارد را دریافت نموده باشند

ان درمان استاندارد را تحمل نمی نمایند و اگر بیمـاران روي درمـان اسـتاندارد نگـه     وقتی که بیمار. 46 -5
  . داشته شوند، عوارض مرتبط با درمان و زیانهاي غیر قابل برگشت با هر شدتی براي آنها ایجاد شود

زمانی که یک روش پیشگیري، تشخیص، یادرمان براي یک وضعیت خفیف مورد بررسی قرار . 46، 6-1
د وبیمارانی که دارونما دریافت می کنند تحت خطر اضافی شدید یا غیـر قابـل برگشـتی قـرار نمـی      میگیر
  . گیرند

استفاده از جراحی دروغین به عنوان دارونما عموما پذیرفته نیست مگـر در مـواردي کـه کلیـه شـروط      . 42
  : زیر صادق باشد

  ...) زندگی واز قبیل درد، کیفیت .(پیامد مورد سنجش سوبژکتیو باشد -1-42
جراحی استاندارد قابل قیاس وجود نداشته باشد و تنها راه سنجش دقیق اثر بخشی مداخله، استفاده . 2-42

  . از کنترل جراحی دروغین باشد
  . خطر جراحی دروغین به حد قابل قبولی پایین باشد. 3-42
حی دروغینی قرار بگیرنـد کـه   بیماران با  آزادي کامل و با آگاهی از اینکه ممکن است مورد جرا -4-42

  . هیچ نفع درمانی براي آنها ندارد رضایت کتبی داده باشد
کمیته اخالق انجام جراحی دروغین را در مورد مداخله مـورد نظـر بـا رعایـت دسـتورالعمل ارائـه        -5-42

  . شده مجاز تشخیص بدهد
  :کمیته اخالق 

ی پژوهش را برعهده دارد، لذا بایسـت درمـورد   کمیته اخالق مسئولیت دایمی نظارت بر اجراي اخالق. 43
تمامی تغییرات دستورالعمل مطالعه و هر حادثه نامناسب جدي در طول مطالعه آگاه گردد، هم چنـین هـر   
اطالعات جدیدي که ممکن است امنیت نمونه هاي مطالعه یا اجراي مطالعه را تحت تاثیر قرار دهـد بایـد   

  . به اطالع این کمیته برسد
  : ایف و مسئولیتهاي کمیته اخالق عبارت است از وظ. 44
این کمیته باید حامی حقوق و سالمت تک تک افراد شرکت کننده درمطالعه باشد وتوجه خاص .  1-50

  . به شرکت کنندگان آسیب پذیر داشته باشد
هـاي آن،   کارآزمایی و اصالحیه دستورالعمل: این کمیته باید دسترسی به مستندات زیر داشته باشد 2-50

اطالعات مکتوب ارائه شده به افـراد شـرکت   ...) آگهی و(فرم مکتوب رضایت نامه ، ابزار فراخوانی افراد 
، )اطالعـات بـالینی و غیـر بـالینی مـرتبط بـا فـرآورده مـورد تحقیـق         (کننده ، کتابچه راهنماي پژوهشگران 

ا پرداخت به شرکت کنندگان و اطالعات در دسترس در مورد بی ضرر بودن فرآورده ، اطالعات مرتبط ب
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محقق ودیگر مستنداتی که کمیتـه ممکـن   )  CV(جبران هزینه هاي تردد آنان ، آخرین کارنامه پژوهشی 
  . است جهت انجام مسئولیتهاي خودبدانها نیاز داشته باشد

تبا نظـر  کمیته باید ظرف مدت زمان قابل قبولی دستورالعمل کارآزمایی بالینی را بررسی نموده ، ک. 3-50
تایید ، تایید با انجـام اصـالحات ، رد ، خاتمـه یـا تعلیـق      : خود را به صورت یکی از حاالت زیر ارائه دهد

  . هرنظر مثبت درگذشته 
  . کمیته بایدبراساس کارنامه پژوهشگر یا سایر مستندات مرتبط، صالحیت محقق رابررسی نماید.  4-50
هـاي   در فواصـل مشـخص در کارآزمـایی   ) پـایش (داومی ها یانظـارت هـاي مـ    کمیته بایدبررسی.  5-50

ها متناسـب بادرجـه خطـر متوجـه شـرکت کننـدگان        فواصل زمانی این ارزیابی. درحال انجام داشته باشد
  . لیکن در هیچ شرایطی بیش از یک سال نخواهد بود. تعیین خواهد گردید

ونی افراد با رعایت مصلحت آنهاانجـام  زمانی که یک کارآزمایی غیر درمانی با رضایت نماینده قان. 6-50
می شود، این کمیته باید بررسی و تعیـین نمایـد کـه آیـا دسـتورالعمل و سـایر مسـتندات بقـدر کـافی بـه           

  . موضوعات مرتبط اخالقی پاسخ داده ومطالعه منطبق بر دستورالعمل اجرا می شود
کت کنندگان یانمایندگان قانونی  در مواردي که براساس دستورالعمل کارآزمایی اخذ رضایت شر. 7-50

آنهاممکن نباشد، این کمیته بایدبررسی و تعیین نماید که آیا دستورالعمل و سایر مستندات بقـدر کفایـت   
  مرتبط اخالقی پاسخ داده و منطبق بر دستورالعمل تنظیمی می باشد؟به موضوعات 

رسی نموده و اطمینان حاصل نماید که به شرکت کنندگان را برکمیته باید مقدار و شیوه پرداخت .  8-50
هیچگونه مشکلی در زمینه اجبار یا پرداخت غیر ضروري به شرکت کنندگان وجود ندارد، هزینه هـا بایـد   
بطور صحیح در طول مطالعه تقسیم شده ونباید به پایان رساندن مطالعـه توسـط شـرکت کننـدگان منـوط      

  . گردد
در فـرم  ) شیوه ، مقدار و جدول پرداخـت (ت مرتبط با پرداخت کمیته بایدمطمئن گردد که اطالعا.  9-50

رضایت نامه مکتوب و سایر مستندات ارائه شـده بـه افـراد موجـود بـوده و نحـوه پرداخـت هزینـه هـا نیـز           
  . مشخص باشد
  :موارد خاص 

راد چنانچه براي یک کارآزمایی بالینی فاز یک، شرکت کننده زن مورد نیاز باشد، می بایست این افـ . 45
  . درسن باروري نبوده یا از روشهاي قطعی پیشگیري از بارداري استفاده کنند

در کارآزمایی هاي بالینی روش هـاي پیشـگیري از بـارداري  ، در صـورت حاملـه شـدن فردشـرکت        . 46
  . کننده به علت عدم تاثیر روش مربوطه، باید کودکان آنها از نظر وجود هر نوع ناهنجاري پیگیري گردند

به خوبی شناخته نشده است، در کارآزمایی هاي  Recombinantاز آنجا که خطرات واکسن هاي  .47
  . این نوع واکسن ها افراد باید به طور دقیق پیگیري گردند
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در مورد دارویی که قبال براي اندیکاسیون درمانی خاصی مورد کارآزمایی فاز یک قرار گرفته، براي . 48
  . ز به اجراي فاز یک نمی باشدبررسی اندیکاسیون جدید نیا

نیـاز بـه مطالعـات فـاز یـک ودو      ) به تشخیص کمیته اخـالق ( درکارآزمایی درمان هاي سنتی مرسوم . 49
تی بـراي درمـان گیـاهی وجـود داشـته یـاداروي       یدر صورتی که گزارشات یا شواهدي ازتوکسیس. نیست 

  . وضروري خواهد بودگیاهی مزبور باید بیش از سه ماه استفاده شود انجام فاز د
در کارآزمایی هاي با رادیاسیون، نوع ودوز مداخله باید به تایید کمیته اخالق رسیده باشداین تاییدیه . 50

  . نیز باید براساس نظر مشورتی یک کمیته تخصصی باشد
ی مـی  در صورت. سال سن داشته باشند50داوطلبان سالم در کارآزمایی هاي با رادیاسیون باید بیش از . 51

تعداد شرکت کنندگان . توان از افراد با سن کمتر استفاده کرد که مطالعه مربوط به گروه سنی ایشان باشد
  . باید در حداقل میزان ممکن با توجه به هدف مطالعه ودقت مورد نیاز انتخاب شود 

  :پرداخت غرامت 
کارآزمـایی یـاهر مداخلـه      درمورد صدمه اي که براساس احتماالت، قابل انتسـاب بـه مداخلـه تحـت    . 52

فرد وارد مطالعه نمی شد چنین اتفـاقی  بالینی که در طی کارآزمایی انجام می شود، باشد به نحوي که اگر 
  . براي وي رخ نمی داد، باید به شرکت کننده غرامت پرداخت شود

ا میزان تعیین دیه میزان غرامت باید متناسب با طبیعت، شدت و پایداري صدمه ایجاد شده بود و باید ب. 53
  . باشد و یا ارش که براساس قوانین و مقررات جاري در سیستم قضایی کشور اجرا می شود، هماهنگ

               در دستورالعمل کارآزمایی بایـد مشـخص شـود کـه مسـئول پرداخـت غرامـت چـه فـرد یـا سـازمانی           . 54
  . می باشد

نیست اما به واسطه هرگونه اقدامی است که بـه منظـور    زمانی که آسیب مستقیماً به واسطه کارآزمایی. 55
  . تالش براي درمان و اکنشهاي نامطلوب دارو صورت گرفته است، باید غرامت پرداخت گردد

به کودکانی که به علت مشارکت مادر باردار، در رحم مادر دچار آسیب شده انـد غرامـت تعلـق مـی     . 56
  . گیرد

ه نیاز باشد بیمار ثابـت کنـد آسـیب ناشـی از سـهل انگـاري شـرکت        پرداخت غرامت باید بدون اینک. 57
دارویی یا پژوهشگر بوده ، انجام شود و بیمار نبایدمجبور باشدبراي دریافـت غرامـت بـه دادگـاه شـکایت      

  . کند
پرداخت غرامت باید صرف نظر از اینکه به بیمار درمـورد احتمـال بـروز  آسـیب اطـالع داده شـده و       . 58

  . ه از وي اخذ شده است، صورت پذیردرضایت آگاهان
دریافت برائت نامه به همراه رضایت نامه آگاهانه ممنوع است و پژوهشگر یا موسسه هاي پـژوهش را  . 59

  . مبرا از مسئولیت پرداخت غرامت نمی کند
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درکارآزمایی هاي دارویی که حامی آنها شـرکت دارویـی اسـت مسـئول پرداخـت غرامـت شـرکت        . 60
  . اشددارویی می ب

  :موارد زیر مشمول پرداخت غرامت نمی شود
  یاقابل درمان ) درد یا ناراحتی مختصر ( آسیب هاي جزیی .  1-61
  .هنگامی که فرآورده یا داروي مورد مطالعه نتواند اثر مورد انتظار را داشته باشد.2-61
  . درحین مصرف دارونما، بیماري رو به وخامت گذارد. 3-61
  . دلیل سهل انگاري تعمدي خود بیمار رخ داده باشد آسیبی که به. 4-61
  ). دارو براي اندیکاسیون موردبررسی ،تجویز داشته باشد( کارآزمایی بالینی  4فاز . 5-61

مواردي که شرکت سـازنده دارو مسـئول پرداخـت غرامـت نیسـت و پژوهشـگر یـا موسسـه پـژوهش          . 62
  : جبران صدمات وارد شده به بیمار می باشد عبارتند از مربوطه ، خود و یا از طریق بیمه پژوهش ، مسئول 

  زمانی که داروي مورد نظر داراي مجوز تجویز است ) الف 
  شرکت دارویی بانی مطالعه نیست ) ب 
  . مواردي که آسیب به وسیله پزشکی ایجاد شده است که دستورالعمل درمان را رعایت نکرده است) ج 

  . بی از پس کنترل واکنشهاي ناخواسته دارو بر نیامده استمواردي که پزشک به طور مناس) د
  
  
  
  


