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चिककत्शाऱयीन िािण्या- (स्लऱननकऱ ट्रायल्श ) िनष्ु याळर ळैद्दयकीय उत्ऩादनांच्या िािण्या

शजायो लऴााऩावन
ु आजाय फये कयण्मावाठी ककं ला जंतु वंवगाालय उऩचाय कयण्मावाठी रोकांनी लनस्ऩततंफयोफय प्रमोग केरे आशे त. वबोलतारी

इतके सान उऩल्ब्ध अवुनशी फ-माच आजायांलय उऩचाय अस्स्तत्लात नाशीत. जे आशे त , ते खुऩ कभी आणण फ-माचलेऱा अनेकवलध आनुऴंगगक
दष्ु ऩरयणाभ कयणाये आशे त. म्शणुन उऩचायांची ऩातऱी ल गुणलत्ता वुधायण्माची अत्मंत गयज आशे .स्लरतनकर ट्रामल्बवच्मा ळोधाभुऱे आऩल्बमा
ळयीयाचे तनयोगी आणण आजायऩणातीर स्स्थतीत कामा कवे चारते माफद्दद्दरच्मा आऩल्बमा सानात जी वुधायणा झारी त्माभुऱे लैद्दमकीम
प्रगतीचा ऩामा घातरा आशे .

स्लऱननकऱ ट्रायऱ (सश.टी ) म्षणजे काय?

गचककत्वारमीन चाचण्मा (स्लरतनकर ट्रामर) म्शणजे नलीन लैद्दमकीम उत्ऩादनांचा उदा. औऴधे,तनदानऩध्दती,उऩकयणे, उऩचायऩध्दती ल
त्मांची वयु क्षषतता ककं ला दष्ु ऩरयणाभांचा ळोध रालण्मावाठी/ ऩडताऱून ऩाशण्मावाठी /भाशीती गोऱा कयण्मावाठी भाणवालय प्रमोग कयण्माचा
ऩधद्दतळीय अभ्माव.

स्लऱननकऱ प्रॅलटीश षी स्लऱननकऱ
ररशिव ऩेसा ळेगली आषे का?

षोय.स्लऱननकऱ प्रॅलटीशिध्ये डॉलटर प्रमथाऩीत उऩिार

ळाऩरतात तर स्लऱननकऱ ररशिव िध्ये एिादा प्रमथापऩ त
उऩिार करण्याशाठी ऩुराळा गोला केऱा जातो.

स्लरतनकर ट्रामरऩुली,वंबाव्म उऩचायाचा प्रमोगळाऱे तीर प्राण्मांलय अभ्माव केरा जातो आणण ततचे वंबाव्म दष्ु ऩयरयणाभ ळोधरे जातात मांना
वप्रस्लरतनकर स््डीज अवे म्शणतात.ज्मा उऩचायांभध्मे स्लीकायाशा वुयक्षषतता ल चांगरी वलश्लावाशाता आढळ्रेरे उऩचायच ऩुढे स्लरतनकर

ट्रामरद्दलाये भाणवालय चाचणीवाटी ऩाठवलरे जातात.एखाद्दमा वंबाव्म लैद्दमकीम उऩचायाचा रुगणांना पामदा शोईर का शे त्मा उऩचायाचा
स्लरतनकर रयवचा ऩूणा झाल्बमाशळलाम खात्रीने वांगता मेत नाशी.

स्लऱननकऱ ट्रायऱिध्ये कोण कोण शषभागी अशतात?

औवध कंऩनी, कॉन्ट्ट्रॅ लट रयशिव ऑगवनायझेऴन, शंऴोधक,

शषायकडॉलटर, कोऑडीनेर्टवश, नशव ,रोगी ळ ननरोगी िाणशे इ.

स्लऱननकऱ ट्रायऱिध्ये (सश.टी ) शषभाग का घ्याळा?

रोक लेगलेगळ्मा कायणांवाठी. शव .टी. भध्मे वशबागी शोण्मावाठी स्व्त:शुन ऩढ
ू े मेतात.काशी रोक लैद्दमकीम सानात प्रगती शोण्माव भदत कयण्मावाठी
स्लेच्छे ने बाग घेतात तय काशींना त्मांना अवरेल्बमा आजायालय उऩर्ध वला उऩचाय करुनशी त्मांना मळ आरेरे नवते म्शणून घेतात.

स्लऱननकऱ ट्रायल्श िध्ये कोण कोण भाग घेउ ऴकतात?

लैद्ददमककम उत्ऩादने लेगलेगळ्मा प्रकायच्मा रोकांलय तऩावरी जाणे म्त्ललाचे आशे कायण औऴधे शबन्न लम,जात ्,लंळ आणण शरंग अवणा-मा रोकांलय
लेगलेगळ्मा प्रकाये काभ करु ळकते.ट्रामर चारु शोण्माआधी,प्रत्मेक वशबागी वंबाव्म व्कलतीची वंळोधकांनी ऩुलस्
ा थावऩत केरेल्बमा अभ्माव तनकऴानुवाय

चाळ्णी केरी जाते .ते तनकऴ लम ,शरंग ,योगाचा प्रकाय ल अलस्था,उऩचायांचा ऩूला इततशाव आणण इतय लैद्दमककम स्स्थती इ.फाफत अवतात.काशी ट्रामल्बव
भध्मे वलशळष्ट आजाय अवणा-मा रुगणांचा वभालेऴ अवतो तय काशी ट्रामल्बव भध्मे तनयोगी व्मलतींची गयज अवते ट्रामल्बव भध्मे वशबागी शोण्मावाठी

तनलडमोगम ल तनलडअमोगम मांचे तनकऴ वशबागाव ऩात्र व्मलती ओळ्खण्माव आणण शवटी भध्मे बाग घेणे ज्मांना धोलमाचे ठरु ळकते अळा व्मलतींना
लगऱण्माव भदत कयतात ट्रामल्बव भध्मे स्लेच्छे ने वशबागी शोऊ इस्च्छणायी जय शे तनकऴ ऩूणा कयत अवेर तय ततचा वभालेऴ वंळोधन अभ्मावात केरा
जातो.

स्लऱनीकऱ ट्रायऱशाठी िध्यळती गरज - भाग घेणा-या व्यलतीिी सऱखित िाहषतीऩूळक
व शंिती

 बाग घेणा-मा वंबाव्म व्कलतीरा स्लेच्छे ने रुगण भाहशतीऩत्रकालय (इन्पॉभ कन्वेंट पॉभा) लय वशी कयाली रागते.

 कोण्त्माशी व्मलतीने वी.टी. भध्मे बाग घेण्माळी वंफगधत वला फाफींची भाशीती त्मारा/ततरा तोंडी आणण रेखी स्लरुऩात शभऱाल्बमालयच
त्माने/ततने त्मालय वशी केरी ऩाशीजे.

 त्माने/ततने अश्माच ऩेळंट इन्पॉभेळन ळीट/ रुगणवाठीचे भाहशतीऩत्रक लाचाले ल इन्पॉभ कन्वेंट पॉभा लय वशी कयाली जे न्मातमक
वंस्थेतपा(एगथलव कशभटीतपा) भान्मताप्राप्त आशे आणण रामवंशवंग ऑथयीटीने हदरेरा आशे .

 जेव्शा वशबाग घेणायी व्मलती भाहशतीऩूलक
ा वंभती दे ण्माव अवभथा अवेर (उदा.फेळुद्दध व्मलती,रशन भूर ककं ला गंबीय भानशवक आजाय
ककं ला अषभता/अऩंगत्ल/वलकरांगता)तेव्शा भाहशतीऩल
ू ा वंभती शी न्मातमक दष्ॄ ्मा स्लीकामा प्रतततनधीकडून प्राप्त कयता मेत.े
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भाग घेण्याऩळ
ू ी ऩुढीऱ शळव िाहषती प्राप्त झाऱेऱी आषे ळ ति
ु च्या शळव ऴंकािे ननरशन केल्यािी िात्री करा.

 अभ्मावात वंळोधनाचा वभालेळ आशे . वंळोधन अभ्मावाचा उद्ददे ळ काम आशे . बाग घेण्माचा अऩेक्षषत कारालधी

 अभ्मावदयम्मान कयालमाच्मा किमा, इनव्शे स्जव्श (आिभक) किमा ,वशबाग घेण-मा व्मलतीव उऩर्ध अवणाये ऩमाामी औऴधोऩचाय
 वशबागी व्मलतीव ककं ला इतयांव अवणाये धोके / गैयवोम ल पामदे .जय काशीशी पामदा शोणाय नवेर,तय तवे स्ऩष्ट केरेरे अवाले. ल
रुगणाचे लैद्ददकीम कागदऩत्र ककती प्रभाणात गोऩनीम ठे लण्मात मेतीर ल कोणत्मा व्मलती ते ऩाशू ळकतात
 अभ्मावातीर किमांचे लेऱाऩत्रक ल वशबागी व्मलतीव औऴध वंमोगगक ( यॅ डभ ) ऩध्दतीने हदरे जाण्माची ळलमता (यॅ डभाइज्ड
स्लरुऩाच्मा अभ्मावावाठी)

 अभ्मावदयम्मान वशबागी व्मलतीव काशी इजा झाल्बमाव उऩर्ध करुन दे ण्मात मेणा-मा उऩाममोजना ल / ककं ला नुकवानबयऩाई

 वंळोधना अभ्मावावलऴमी काशी ळंका अवल्बमाव , वशबागी व्मलतीच्मा अगधकांयाफाफत जाणून घेणमावाठी ल काशी इजा झारी तय
कोणाव वंऩका वाधाला,वंळोधन अभ्मावात बाग घेतल्बमालय वशबागी व्मलतीच्मा जफाफदा-मा

 वशबाग शा ऐस्च्छक आशे ,वशबागी व्मलती अभ्मावातून कधीशी बाग काढुन घेऊ ळकते

 वशबागी न झाल्बमाव कोण्ताशी दं ड आकयरा जाणाय नाशी ककं ला अन्मथा शभऱु ळकणाये पामदे वशबागी व्मलतीव शभळ्णाय नाशीत अवे
शोणाय नाशी.

सश.टी िी प्रकिया - सश.टी च्या ४ ळेगळेगले र्टप्ऩे
र्टप्ऩा १ ( पेज १ )

र्टप्ऩा 2 ( पेज 2)

र्टप्ऩा ३( पेज ३)

र्टप्ऩा ४( पेज ४)

औऴधाची वुयक्षषतता ल
वुवतमता
तऩावणे,औऴधाचे भानली
ळयीयालय शोणाये ऩरयणाभ
ल ळयीयाकडून औऴधालय
शोणायी प्रकिमा मांचे वुक्ष्भ
तनयीषण कयणे.

वलशळष्ट आजायालय औऴधाची
ऩरयणाभकायकता,
अल्बऩकारीन अनुऴंगगक
दष्ु ऩरयणाभ तऩावणे आणण
ततव-मा ्प्प्मावाठी औऴधाची
मोगम भात्रा ठयवलणे.

दव
ु -मा ्प्प्मातीर तनष्कऴा भोठ्मा
रुगण वंख्मेलय तनस्श्चत कयणे.
बायतीम रोकांलयीर वुयक्षषततेची ल
ऩरयणाभकायकतेवलऴमीची भाशीती
गोऱा कयणे, बायतात औऴधवलिीची
ऩयलानगी शभऱवलण्मावाठी

२०-८० वशबागी व्मलती

१००-३०० वशबागी व्मलती

१०००-३००० वशबागी व्मलती

औऴध-औऴधांची एकभेंकाळी शोणायी
किमा,औऴधाच्मा भागेरा शभऱणाया
प्रततवाद, वलवलध प्रकायच्मा रुगणांलय
औऴधाचा शोणाया लाऩय आणण औऴध
वलिी चारू झाल्बमालय आढऱणाये
दशु भाऱ दष्ु ऩरयणाभ इ.औऴधाच्मा
वुयक्षषतते वलऴमक अगधक भाहशती
गोऱा
ो़ कयणे
ऩूलीऩेषा अगधक वशबागी व्मलती

न्ट्यानयक शंमथा म्षणजे काय?

 न्मातमक वंस्था (आय.ई.सी) म्हणजे इं डिपेंिंट एडथक्स कडमटी- जेव्हा ही कडमटी एखाद्या संस्थेशी

डनगिीत असते ,तेव्हा डतला

इं डस्टस्टू शनल ररव्ू बोिड (आय.आर. फी) असे म्हणतात.

 संशोधन अभ्यास तपासुन त्याला मान्यता देत,े वेळोवेळी अभ्यास चालू असताना तपासणी करते. संशोधन अभ्यासात गंभीर चुका ,
अनैडतकता ककवा सुरडिततेडवषयक कारणे असल्यास तो अभ्यास थांबवू शकते.

 वेगवेगळ्या िेत्रातील व्यक्तींचा समुह हे कायड पार पाितो-मूलभूत वैद्दकीय संशोधक,कायदे तज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ / नीडतशास्त्रज्ञ / धमडशास्त्रज्ञ
ककवा तत्सम व्यक्ती, डबगर सरकारी स्वैडछिक संस्थाचे प्रडतडनधी संशोधन सहभागी व्यक्तींचे अडधकार, सुरडितता व खुशाली जपली
जाण्यास जबाबदार असते.

शंऴोधन कायव प्रसशद्चध:

प्रकाऴन :- ऩस्लऱक अळवरनेश ऑप स्लऱनीक॑ऱ ट्रायल्श : ए लळासऱटीटीव्ष ऩायऱट मटडी इन ऩण
ु ;े डॉ. जोळी व्शी, कुरकणी अ अ.
ऩयस्ऩेलटव्शीव इन स्लरतनकर रयवचा २०१२; ३: १२५-३२.

ऩुरमकार:- शरकॅडीयन व्षे ररएऴन ऑप एि.आर्.व्षी इन षे ल्दी यंग अॅ्डल्र्टश : ए नॉव्षे ऱ २४-आळर सिननिि अॅ स्लटव्षीटी (एि ्.ए) प्रोटोकॉऱ
;
डॉ.शरना पडके, डॉ.के.एभ ्.दांदये , डॉ.शंजय पडके, डॉ.अतनरुद्दध जोळी, डॉ.भोतनका गलऱी, डॉ.अशभत इनाभदाय मांना फेशवक अॅभण्डअॅकप्राइड
कपस्जओरॉजी मालय इंटरनॅऴनऱ कॉन्ट्परन्ट्श िध्ये ऩुरमकार प्राप्त झाऱा.
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