
 

 

Ủy Ban về Đạo Đức và Nghiên Cứu trên con người     
Văn phòng Dịch Vụ Nghiên Cứu 

 

HƯỚNG DẪN THÔNG TIN CHO NGƯỜI THAM GIA 
CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 

 
Tên Chương Trình Nghiên Cứu (CTNC): Tìm hiểu những kinh nghiệm của bệnh nhân về việc chăm sóc 
sau khi mổ ung thư ruột (đại tràng và trực tràng). 
 
Ai là người thực hiện CTNC này? 
Dr. Lawrence Tan, Dr. Gissel Gallego, Giáo sư Jenny Reath và Giáo sư Les Boskey. Phân khoa y trường 
đại học Western Sydney 
Quý vị được mời tham dự CTNC này dưới sự hướng dẫn của Bộ môn Chẩn Đoán Đa Khoa và Giải 
Phẩu và trung tâm nghiên cứu y học của phân khoa Y trường đại học Western Sydney. 
 
Mục đích của chương trình nghiên cứu này là gì? 
Mục đích của CTNC này là tìm hiểu rõ hơn về những khó khăn và  thuận lợi để giúp cho bệnh nhân 
nhận được những sự chăm sóc và theo dõi sức khỏe tốt nhất từ bác sĩ gia đình, bác sĩ phẫu thuật và 
những chuyên viên y tế khác sau khi bệnh nhân đã trải qua cuộc giải phẩu về ung thư ruột và được 
xuất viện. 
 
Chương Trình Nghiên Cứu (CTNC) này bao gồm những gì? 
Nếu bạn đồng ý tham gia vào chương trình này, bạn sẽ được chúng tôi phỏng vấn theo ngày giờ nào 
thích hợp cho bạn . Chúng tôi muốn biết những ý kiến và kinh nghiệm của bạn liên quan đến vấn đề 
chăm sóc mà bạn nhận được khi bạn xuất viện sau cuộc phẫu thuật ung thư ruột. Bạn có thể được 
phỏng vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại tùy theo sự yêu cầu của bạn.  
Với sự đồng ý của bạn, cuộc phỏng vấn sẽ được ghi âm lại và ghi chép thành văn bản. 
 
CTNC này sẽ tốn bao nhiêu thời gian của tôi? 
Chúng tôi ước tính mỗi cuộc phỏng vấn theo nhóm sẽ kéo dài từ 45 phút tới 1 giờ. 
 
CTNC này đem lại lợi ích gì cho tôi? 
Bạn sẽ không được lợi ích trực tiếp từ việc tham gia vào CTNC. Tuy nhiên mục đích của CTNC này sẽ 
rất hữu ích cho việc chẩn đoán giúp cho việc hồi phục của nhiều bệnh nhân bị bệnh ung thư ruột già 
trong tương lai. 
 
CTNC này có rủi ro gì không? 
Sẽ không có rủi ro hoặc sự phiền hà gì cho bạn trong việc tham gia vào CTNC này, tuy nhiên nếu bạn 
cảm thấy không hài lòng trong khi phỏng vấn thì bạn có thể yêu cầu ngừng ngay cuộc phỏng vấn, và 
vẫn tiếp tục điều trị với bác sĩ của bạn nếu cần thiết. 
 
CTNC này được tài trợ như thế nào? 
CTNC này được sự tài trợ từ Bộ môn Chẩn Đoán Đa Khoa và Giải Phẩu của trường đại học Western 
Sydney. Chúng tôi sẽ gửi tặng bạn một món quà nhỏ để thể hiện sự cảm ơn cho thời gian mà bạn đã 
đóng góp cho CTNC của chúng tôi. 
 



 

 

 
 
Liệu có ai khác biết về kết quả của CTNC không? Kết quả của CTNC sẽ được 
phổ biến như thế nào? 
Dưới sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ ghi âm và sao chép lại các cuộc phỏng vấn để dùng cho các 
thống kê trong tương lai. Những ý kiến và danh tánh của quý vị sẽ được bảo mật và không được tiết 
lộ trước khi kết quả của CTNC được phổ biến rộng hơn đến các hội nghị và các ấn phẩm công cộng 
được in ra . Chỉ có những nghiên cứu viên mới được quyền truy cập vào những thông tin cá nhân của 
người tham gia. Bạn sẽ có cơ hội để kiểm tra các bản in và thay đối chi tiết của các bản ghi âm phỏng 
vấn nếu bạn yêu cầu. 
 
Tôi có thể rút tên ra khỏi CTNC được không? 
Người tham gia hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện, bạn không bị ép buộc phải tham gia, nhưng nếu 
bạn tham gia, bạn có thể rút tên ra bất cứ lúc nào không cần lý do. Bất kể bạn quyết định thế nào thì 
điều này cũng không ảnh hưởng gì đến việc điều trị của bạn hoặc mối quan hệ của bạn với những 
người thực hiện CTNC này 
 
Tôi có thể nói với người khác về CTNC này được không? 
Vâng. Bạn có thể giới thiệu với người khác về CTNC bằng việc đưa cho họ thông tin chi tiết của người 
trưởng nhóm nghiên cứu. Theo đó họ có thể thảo luận với người trưởng nhóm nghiên cứu về việc 
tham gia vào CTNC  và sẽ nhận được những bản thông tin chi tiết. 
 
Nếu tôi muốn biết thêm chi tiết thì phải làm sao? 
Sau khi bạn đọc những thông tin này, Dr. Lawrence Tan sẽ thảo luận với bạn thêm và sẽ trả lời những 
thắc mắc của bạn. Nếu muốn biết rõ hơn trong bất kỳ giai đoạn nào xin bạn đừng ngần ngại hãy liên 
lạc với bác sĩ theo địa chỉ email GPdept@uws.edu.au hoặc  (02) 4620 3933. 
 
Nếu tôi có sự than phiền gì thì phải làm sao? 
CTNC này được sự chấp thuận của Ủy Ban về Đạo Đức và Nghiên cứu trên con người cúa trường đại 
học Western Sydney. Giấy phép được cấp số  H9067. 
Nếu bạn có bất cứ sự than phiền nào hoặc do dự về tư cách đạo đức của việc nghiên cứu này, bạn 
hãy liên lạc với Ủy Ban Đạo Đức ở Văn phòng về Dịch vụ Nghiên Cứu qua số điện thoại + 61 2 4736 
0229, Fax +61 2 4736 0013 hoặc emai humanethics@uws.edu.au. 
Mọi vấn đề bạn đưa ra đều được bảo mật , điều tra cẩn thận và kết quả của việc này sẽ được thông 
báo cho bạn. Nếu bạn đồng ý tham gia vào CTNC này bạn sẽ được yêu cầu ký tên vào bản cam kết 
đồng ý của người tham gia. 
Quý vị sẽ giữ lại bản thông tin hướng dẫn này và chúng tôi sẽ giữ lại bản cam kết đồng ý tham gia của 
quý vị. 
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