ទម្រង់បែែែទយល់ម្ររ
សម្ាែ់ការយល់ម្រររែស់អ្កន ជំងទឺ ៅនឹងការទេញផ្សាយននរូែភារ និង/ឬ រ័តា៌ នអ្ំររី កួ ទេទៅកនងុ ឯកសារទ ោះរុរផ្សព ាយ BMJ។

ទ្ម ោះអ្នកជំងឺ៖

________________________________________

ទំនាក់ទនំ ងទៅនឹងអ្នកជំងឺ (ម្ែសិនទែើអ្កន ជំងឺ រិនេុោះហតថទលខាទលើទម្រង់បែែែទទនោះ)
________________________________________

ការែរិយាយទរៀែរាែ់ននរូែថត រូែភារ អ្តថែទសំទេរ ឬរ័ត៌ានដនទទទៀត (រ័តា៌ ន)
អ្ំរអ្ី នកជំង។ឺ សំទៅេាែ់េរលងននរ័តា៌ នេួរបតម្តវូ នភាាែ់ទៅនឹងទម្រង់បែែែទទនោះ៖
________________________________________
េំេងទជើងែទ្តោះអាសននននអ្តថែទបដលទៅកនងុ ទនាោះរ័តា៌ ននឹងម្តូវ នែូកែញ្ចូល៖
________________________________________
________________________________________

ការយល់ម្ររ
ខ្ុំ_________________________________________ [ទ្ម ោះទរញជាសំទេរនដ] ផ្សតល់ការយល់ម្រររែស់ខ្ុំសម្ាែ់រត័ ៌ានអ្ំរីរូែខ្ុំ/អ្នកជំងឺ ឲ្យទលេទ ើងទៅកនុងការទ ោះរុរពផ្សាយ
BMJ។

ខ្សុំ រូ ទ្វកាើ រែញ្ជាក់ថាខ្៖ុំ (សូរេូស្ីកទលើម្ែអ្ែ់ទដើរបីទ្វើការែញ្ជាក់)
 នទ ញើ រូែថត រូែភារ អ្តថែទសំទេរ ឬរ័តា៌ នដនទទទៀតអ្ំរខី នលួ ខ្/ុំ អ្នកជំងឺ
 នអានអ្តថែទបដលម្តវូ ដាក់ែញ្ានូ ទៅកាន់ BMJ

 ានសិទសធិ កតសិ រតារផ្សលវូ េាែ់កងនុ ការផ្សតលជ់ នូ នូវការយល់ម្ររទនោះ។
ខ្ុំ នយល់នូវអ្វដី ូេតទៅទនោះ៖
(1)

រ័ត៌ាននឹងម្តូវ នទេញផ្សាយទដាយគ្មមន ទ្ម ោះរែស់ខ្ុំ/អ្នកជំងភាឺ ា ែ់ជារួយទទ បតយា៉ា ងទនោះកតី ខ្ុំ នយល់ទហើយថាភារអ្នារិកទំងម្សងុ រិនអាេធានា នទ ើយ។ វាអាេបដលថាាននរ្ាន ក់ទៅទី្រួយ
ឧទហរេ៍ នរ្ាន ក់បដលបសវងរកខ្ុំ/អ្នកជំងឬឺ សាេ់ញាតិ - អាេនឹងសាា ល់ខ/្ុំ អ្នកជំងឺ ន

(2)

រ័ត៌ានអាេនឹងែង្ហាញ ឬែូកែញ្ចលូ នូវទសេកតីលរអតិ ននសភារទវជាសាស្តសត ឬរែួស និងទជាេវាសនា ការរា ល ឬការវោះកាត់្រួយរែស់ខ្ុំ/អ្នកជំងឺ បដលខ្ាុំ ន/អ្នកជំងាឺ ន ធាលែ់ានឬអាេនឹងាននាទរលអ្នា
េត។

(3)

អ្តថែទទនោះអាេនឹងម្តូវ នទ ោះរុរពទេញផ្សាយទៅកនុងម្រឹតែតិ ័ម្តរ័ត៌ានបដលនឹងម្តូវ នបេកចាយទូទងំ រិភរទោក។ ឯកសារទេញផ្សាយ BMJ ភាេទម្េនើ ទៅកាន់
ទវជាែេឌ ិតនិងអ្នកានអាជីរវិជាាជីវៈបថទំសខុ ភារដនទទទៀត ែ៉ាុបនតក៏ម្តូវ នទ ញើ ផ្សងបដរទដាយអ្នកដនទជាទម្េើនរួរានបផ្សនកសិកា្ិការ សិសសនិសសិត និងអ្នកសាររ័ត៌ាន។

(4)

អ្តថែទទនោះ រួរានរ័តា៌ នអាេនឹងជាម្ែធានែទននការទេញផ្សាយសាររ័ត៌ាន ទហើយអាេនឹងម្តូវ នភាាែ់ទៅនឹងែ្តញផ្សសរវផ្សាយសងារ និង/ឬ ម្តូវ នទម្ែើម្ ស់ទៅកនុងសករមភារទលើកករពសដ់ នទទទៀត។
ទរលម្តូវ នទ ោះរុរផ្សព ាយទហើយ អ្តថែទនឹងម្តូវ នដាក់ទៅកនុងទេហទំរ័រ BMJ ទហើយក៏អាេនឹងានទៅទលើទេហទំរ័រដនទទទៀតផ្សងបដរ។

(5)

សំទេរននអ្តថែទនឹងម្តូវ នបកសម្រួលសម្ាែ់រេនាែថ ទវយាករេ៍ និងភារម្ កដម្ែជារុនទរលទ ោះរុរពផ្សាយ។

(6)

ខ្ុំ/អ្នកជំងឺ នឹងរិនទទួល នអ្តថម្ែទយាជន៍ហិរញ្ញវតថុ្រួយ រីការទេញផ្សាយននអ្តថែទទ ើយ។
ទម្រង់បែែែទយល់ម្រររែស់អ្នកជំងឺ 031117

(7)

អ្តថែទទនោះក៏អាេនឹងម្តូវ នទម្ែើម្ ស់ផ្សងបដរ ទដាយទរញទលញ ឬទដាយអ្ទនលើទៅកនងុ ការទេញផ្សាយដនទទទៀត និងផ្សលិតផ្សលបដលម្តូវ នទេញផ្សាយទដាយ BMJ និង/ឬទដាយអ្នកទេញផ្សាយដនទទទៀត។
ការេ៍ទនោះរួរានការទេញផ្សាយជាភាសាអ្ង់ទេលសនិងជាការែកបម្ែសម្ាយ ជាការទ ោះរុរភ ជាទម្រង់ឌជី ីថល និងទៅកនុងទម្រង់ដនទទទៀត្រួយបដលអាេនឹងម្តូវ នទម្ែើម្ ស់ទដាយ BMJ
ឬអ្នកទេញផ្សាយដនទទទៀត្រួយនាទរលទនោះ និងទៅកនងុ ទរលអ្នាេត។ អ្តថែទទនោះអាេនឹងទលេទេញទៅកនងុ េាែ់បកសម្រលួ កនងុ ម្សុកននម្រតឹ តិែ័ម្តរ័ត៌ាន ឬការទេញផ្សាយដនទទទៀត បដលម្តូវ នទេញ
ផ្សាយទៅកនងុ េម្កភរអ្ង់ទេលស និងទម្ៅម្ែទទស។

(8)

ខ្ុំអាេលុែទចាលការយល់ម្រររែស់ខ្ុំ នទៅម្េែ់ទរលទវោ រុនទរលទេញផ្សាយ ែ៉ាុបនតទរលបដលអ្តថែទម្តូវ នែញ្ចូនទៅកាន់ការទ ោះរុរពទេញផ្សាយទហើយ («ទៅកាន់សាររ័ត៌ាន»)
វានឹងរិនអាេលុែទចាលការយល់ម្ររ នទ ើយ។

(9)

ទម្រង់បែែែទយល់ម្ររទនោះនឹងម្តូវ នរកាទុកយា៉ា ងានសុវតថិភារ និងម្ែកែទដាយភារោក់ការេ៍សាា ត់ទដាយ BMJ ម្សែទៅតារេាែ់ រិនយូរទលើសរីអ្វីបដលចាំ េ់ទ ើយ។

សូរេូស្ីកទៅកនុងម្ែអ្ែ់ទដើរបីែញ្ជាក់យកជា នការនូវអ្វីដូេតទៅទនោះ៖

 ខ្ុំយល់ម្ររេំទ ោះ BMJ រកាទុករ័តា៌ នទំនាក់ទនំ ងលរអិតរែស់ខ្ុំ (រួរានទៅខាងទម្ៅ EEA) សម្ាែ់ទគ្មលែំេងទក់ទងរកខ្ុំបតរួយេត់ ម្ែសិនទែើចាំ េ់ទៅទរលអ្នាេត។
 ទៅទីកបនលងបដលការយល់ម្ររទនោះទក់ទងទៅនឹងអ្តថែទទៅកនុង រ យការេ៍ករេី BMJ ខ្ាុំ ន/អ្នកជំងាឺ ន ឱកាស នែទញ្ចញទយាែល់អ្ំរអ្ី តថែទ ទហើយខ្ាុំ នការទរញេិតតទលើការែទញ្ចញទយាែល់ទនាោះ
ម្ែសិនទែើាន ម្តូវ នឆលុោះែញ្ជចងំ ទៅកនងុ អ្តថែទ។

េុោះហតថទលខា៖_____________________________

ទ្ម ោះជាសំទេរនដ៖ ________________________________

អ្សយដាាន៖ ____________________________

អាសយដាានអ្ុីបរល៖ ________________________________

___________________________________

ទលខទូរស័រទ៖ __________________________________

ម្ែសិនទែើេុោះហតថទលខាតាងនារជំនួសឲ្យអ្នកជំងឺ សូរផ្សតល់ទហតុផ្សលថា ទហតុអ្ី នជាអ្នកជំងឺរិនអាេយល់ម្ររសម្ាែ់ខលួនឯង ន (ឧ. អ្នកជំងឺសាលែ់ អាយុទម្ការ 18 ឆ្នំ ឬានភារអ្ន់ថយបផ្សនកសតិែញ្ជញ)។

___________________________________________


កាលែរិទេេទ៖ __________________________

ម្ែសិនទែើអ្នកកំរុងេុោះហតថទលខាជំនួសឲ្យម្ករុ ម្េួសារឬម្ករុ ដនទទទៀត សូរេូស្ីកទៅកនងុ ម្ែអ្ែ់ទដើរបីែញ្ជាក់យកជាការថាសាជិកទំងអ្ស់ននម្ករុ ម្េួសារឬម្ករុ ទនាោះម្តូវ នជម្ាែជូនដំេឹងរួេទហើយ។

ម្ែសិនទែើអ្កន ជំងជាឺ កុារអាយុ 7 ឆ្នំឬទលើសរីទនោះ រួកទេក៏ម្តូវបតែញ្ជាក់យកជា នការផ្សងបដរនូវការយល់ម្រររែស់រួកទេ៖

េុោះហតថទលខា៖_____________________________

ទ្ម ោះជាសំទេរ៖ _______________________________

នថាបខឆ្នំកំទេើត៖ _______________________

កាលែរិទេេទ៖_________________________________

ទសេកតលី រអតិ ននែុេលា បដល នរនយល់នងិ ម្េែ់ម្េងចាត់បេងទម្រង់បែែែទ ទៅដល់អ្នកជំងឺ ឬតំ្ងរែស់រកួ ទេ (ឧ. អ្នកនិរនធបដលម្តូវគ្មននឹងការទេញផ្សាយទនាោះ ឬជន
ដនទទទៀតបដលានអ្ំ្េសរតថកេិ ចកងនុ ការទទួល ននូវការយល់ម្ររ)។

េុោះហតថទលខា៖_____________________________

ទ្ម ោះជាសំទេរនដ៖ _____________________________

រុខតំបេង៖ _____________________________

អាសយដាាន៖________________________________

ម្េឹោះសាថ ន៖_______________________________

__________________________________
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