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Consent form (Adult) 

ခွင ့်ပပြုချက့်ပံုံစ ံ(အသက့် ၁၆ နစှ့်အထက့် လကူက ြီး) 

Study title: Testing of a near to patient infection sensor for patients with acute wounds in Myanmar. 

သုံတေသနတခေါင့်ြီးစဉ် (ပြန့်ြာပပည့်ေငွ့် အနာရှှိလနူာြျာြီး၏ အနာပှိုံြီးဝင့်၊ြဝင့်ကှိုံတလ လာစြ့်ြီးသပ့်ပခင့်ြီး)  

 

 

Please read this consent form carefully and put your initials in the boxes by the items to 

which you agree or give your consent. / ကကျျေးဇ ျေးပပြု၍ဤခွင ့်ပပြုချက့်ပံုံစံက ုံ ကေချျာစွျာဖတ့်ရှုပပ ျေး 

ေက ျာတ  ပါက အကပေါ်ညျာဖက့် ကွက့်လပ့်တွင့် လက့်မတှ့်အတ ုံကကျာက့်ထ ုံျေးပါ။ We need to ask 

you to sign to show that you understand what taking part in the study will mean and that 

you are willing to do so. / ဤေုံကတေနကလ လျာမှုတွင့် ပါဝင့်ရန့် နျာျေးလည့်ပါက ကျာင့်ျေး 

လက့်မှတ့်ထ ုံျေးရန့် လ ုံအပ့်ပါေည့်။ 

 1. I confirm that I have read and understand Version …......... of the information sheet dated 
………………………………….. for this study. I have had the opportunity to consider the information, ask 
questions and have had these answered satisfactorily. I know who to contact if I have any further 

questions. / ဤေုံကတေနကလ လျာမှုနငှ ့် ပါတ့်ေက့်ေည ့် အချက့်အလက့်မျျာျေးက ုံ ဖတ့်ရှုနျာျေးလည့်ပပ ျေး ပါပပ ။ 

အချက့်အလက့်မျျာျေး၊ ေ လ ုံေည့်မျျာျေးက ုံလဲ ေ န ုံင့်ေည ့်အခွင ့်အလမ့်ျေးရခဲ.ပပ ျေးပါပပ ။ ပ ုံ၍ေ လ ုံပါက မည့်ေ  က ုံ 

ကမျေးရမလဲဆ ုံတျာက ုံလဲ ေ ပါေည့်။ 

2. I understand that taking part is voluntary and that I am free to withdraw from the study at any time, 
without giving any reason, and without my medical care or legal rights being affected. / 

ဤကလ လျာမှုတွင့်ပါဝင့်ေည့်မှျာ မ မ ၏ဆနဒအတ ုံင့်ျေးေျာပဖစ့်ပပ ျေး၊ အက ကျာင့်ျေးက ကျာင့်ျေးက ကျာင ့်၊ 

ကက ြုတင့်အက ကျာင့်ျေးမ ကျာျေး ၊ဲ မ မ ၏ကဆျေးကုံေခွင ့်မထ ခ ုံက့် ၊ဲ ဤကလ လျာမှုမှနှုတ့်ထကွ့်န ုံင့်က ကျာင့်ျေးက ုံ 

ေ ရှ နျာျေးလည့်ပါေည့်။  

3. I agree that as part of the study a photograph of my wound will be taken. / ဤကလ လျာမှု၏လ ုံအပ့်ချက့် 

အရမ မ  အနျာက ုံ ဓါတ့်ပံုံရ ုံက့်ခွင ့်ပပြုပါေည့်။  

4. I agree that as part of the study, at least two wound swabs will be taken. / ဤကလ လျာမှု၏လ ုံအပ့်ချက့် 

အရ မ မ အနျာ၏နမ နျာက ုံ အနည့်ျေးဆံုံျေး ၂ ကက မ့် cotton swab ပဖင ့်ယ ေည့်က ုံ ခွင ့်ပပြုပါေည့်။ 

5. I understand that relevant information from my medical records and swab results will be used to collect 
data for the study. Also that my medical records and data collected during the study, may be looked at 
by individuals from the sponsor and relevant regulatory authorities, for the purposes of monitoring and 

audit and that that strict confidentiality will be maintained. / မ မ ၏ေက့်ဆ ုံင့်ရျာကဆျေးမှတ့်တမ့်ျေးမျျာျေး၊ 

cotton swab ၏ရလျာဒ့်မျျာျေးက ုံ ဤကလ လျာမှုအတွက့်စုံကဆျာင့်ျေးထျာျေးရှ မည့်က ုံ ေ ရှ နျာျေးလည့်ပါေည့်။ 

ထ ုံမှတ့်တမ့်ျေးနငှ ့် ရလျာဒ့်မျျာျေးက ုံ ကလ လျာမှုပပြုေည ့် ပညျာရှင့်မျျာျေးနငှ ့် ေက့်ဆ ုံင့်ရျာ တျာဝန့်ရှ ပုံဂ္ ြုလ့်မျျာျေးမှ 

ကလ လျာရျာတွင့် တင့်ျေးတင့်ျေး ကပ့် ကပ့် မကပါက့် ကျာျေးကအျာင့် လ  ြုျှို့ ဝှက့်ထျာျေးမည့်ပဖစ့်က ကျာင့်ျေး နျာျေးလည့်ပါေည့်။  

Study ID / တလ လာြှုနံပေါေ့်       Initials /လက့်ြှေ့်    

Please initial boxes 

 
 
 

  Incorrect        Correct 
    

A B 
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6. I understand that the SPaCE swab results will not affect my treatment. The clinical team will manage my 

wound separately from the SPaCE swab result. / SPaCE Cotton swab ရလျာဒ့်မျျာျေးေည့် မ မ အနျာက ုံ 

ကုံေရျာပခင့်ျေးအျာျေး အကျ ြုျေးေက့်ကရျာက့်မှုမရှ ကစက ကျာင့်ျေး နျာျေးလည့်ပါေည့်။ ဆရျာဝန့်/နျာစ ့်မျျာျေးမှ မ မ ၏အနျာက ုံ 

ကုံေရျာတွင့် SPaCE cotton swab ရလျာဒ့်က ုံ ထည ့်ေွင့်ျေးစဉျေးစျာျေးပခင့်ျေးမရှ ပါ။  

7. I agree to take part in the above study. / ဤကလ လျာမှုတွင့်ပါဝင့်ရန့်ေက ျာတ ပါေည့်။ 

Full name: (နျာမည့်)_________________________________  

Signature: (လက့်မှတ့်)____________________  

Date: (ရက့်စွ)ဲ _____________ 

 

Full name of researcher: (ကလ လျာေ ၏နျာမည့်)________________________  

Signature: (ကလ လျာေ ၏လက့်မှတ့်)____________________  

Date: (ရက့်စွ)ဲ_____________ 


