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:مسایل مربوط بھ مطالعات پوشیده

:گزارش مرگ
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چھ زمانی غرامت پرداخت میشود؟

كھ بتوان آن را بھ ھر یك از مداخالت تشخیصي یا درماني در كارآزمایي بالینيآسیب ھایي 

.نسبت داد و این مداخلھ انجام نخواھد شد مگر بھ منظور شركت در مطالعھ

.الزم نیست بیمار ثابت كند كھ شركت مربوطھ یا پژوھشگر سھل انگاري كرده است

ده صرف نظر از اینكھ بھ شركت كننده قبال ھشدار داده شده است یا از وي رضایتنامھ اخذ ش

.است
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202تا165کتاب اسمیت ص 1.

207تا201کمبریج ص2.

.3Wertheimer on Exploitation Chapter 20

.4clinical trials chapter grady

سایت مرکز اخالق وتاریخ پزشکی5.
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