
 वैद्यकीय संशोधन 

म्हणजे काय?  

 

नैदाननक संशोधन ही एक प्रनिया आहे जी 

एखाद्या व्यक्तीला ग्रस्त असलेल्या रोगाचा शोध, 

ननदान, उपचार आनि प्रनिबंध करून आरोग्य 

सुधारण्यासाठी नवीन सुरनिि आनि प्रभावी 

मागग समजून घेण्याची नकंवा शोधण्याची 

प्रनिया आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Us 

tmh.biracctn@gmail.com 

 मला दिलेल्या 
िस्तऐवजातील शब्दावली मला 
समजत नाही . 

नदलेल्या दस्तऐवजाला ज्याला "मानहिी संमिी 
दस्तऐवज" देखील म्हटले जािे, त्याला समजून 
घेिे, चाचिीमधील सहभागाबाबि ननिगय 
घेण्यासाठी अतं्यि आवश्यक आहे. िुम्ही 
िुमच्या संशोधन नचनकत्सकांना सवग अटी स्पष्ट 
करण्यासाठी आनि चाचिीशी संबंनधि िुमच्या 
प्रश्ांची उत्तरे देण्यास कधीही सांगू शकिा. 
वैद्यकीय चाचिीचे िपशील, उदे्दश, कालावधी, 
आवश्यक कायगपद्धिी, जोखीम आनि संभाव्य 
फायदे, आपत्कालीन संपकग  इ. सारख्या पैलंूसह 

िुमचे नचनकत्सक चाचिीच्या संदभागि िपशीलवार 

स्पष्टीकरि देिील. 

 

 

 

 वैद्यकीय 
संशोधनाचा अर्थ असा आहे 
की दचदकत्सक /रुग्णालय 
माझ्यावर प्रयोग करत 
आहेत? 

अनजबाि नाही. नैदाननक संशोधन पूिगपिे 
पूवीच्या प्रयोगशाळा आनि प्राण्यांच्या 
अभ्यासावर िसेच इिर अस्तस्तत्वाि 
असलेल्या वैज्ञाननक िथ्ांवर आधाररि 
आहे. हे मानवी सहभागावरील संशोधनास 
अनुमिी देिे परंिु िे देखील देशाच्या 
कायदे आनि ननयमांनुसार, आनि 
नैनिकदृष्ट्या केले जािे. सवग 
संस्था/रुग्णालये संस्थात्मक नीनिशास्त्र 
सनमिीची मान्यिा घेण्यास बांधील आहेि 
जी सनमिी चाचिी नैनिक आनि 
वैज्ञाननकदृष्ट्या योग्य आहे की नाही याची 
खात्री करिे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 हे मला कशा प्रकारे 

मित करेल? 

 
हे सांगिे कठीि आहे. िुम्हाला मदि होऊ 
शकिे नकंवा नाही देखील, परंिु 
संशोधनािील ही नवीन औषधे अखेरीस 
भनवष्यािील रूग्णांना देऊ केलेल्या 
उपचाराचे नवीन मानक बनिील. आज जे 
काही उपचार उपलब्ध आहेि िे वषागनुवषे 
केलेल्या संशोधनाच्या पररिामी समोर आले 
आहेि. िुमच्या रोगाचे पररिाम 
सुधारण्यासाठी, आम्हाला वैद्यकीय संशोधन 
चालू ठेविे आवश्यक आहे. 
 

 मी वैद्यकीय संशोधनात 
भाग घेतल्यास माझ्याकडून 
काय अपेदित आहे? 

िुमच्याकडून अभ्यासाच्या आवश्यकिांचे पालन 

करिे अपेनिि आहे, उदाहरिाथग, ननदेशानुसार 

अभ्यासाची औषधे घेिे, भेटीसाठी उपस्तस्थि राहिे, 

िुमच्या संशोधन डॉक्टरांना नकंवा संशोधन 

कमगचाऱयांना आरोग्य समस्ांबद्दल मानहिी देिे, 

सवेिि नकंवा डायरी (असल्यास) पूिग करिे, 

संमिी देण्यापूवी जोखीम आनि फायदे बद्दल 

काळजीपूवगक जािून घेिे. संपकग  मानहिीमधील 

कोित्याही बदलाबाबि नकंवा िुम्ही चाचिी बंद 

करू इस्तिि असल्यास संशोधन कमगचाऱयांना 

सूनचि करिे. 

 

 

 वैद्यकीय चाचण्या 
सहभागीचं्या सुरदिततेचे 
संरिण कसे सुदनदित 
करतात? 

वैद्यकीय चाचण्या राष्टर ीय/आंिरराष्टर ीय 

ननयमांचे िसेच चांगल्या वैद्यकीय सराव 

मागगदशगक ित्त्ांचे पालन करून आयोनजि 

केल्या जािाि. ही मागगदशगक िते्त् नवज्ञानाच्या 

नैनिकिेसह चाचिी सहभागीचं्या हक्ांचे 

आनि आरोग्याचे रिि करण्यासाठी आहेि. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"आमचा नवश्वास आहे की जागरूकिा अनधक चांगले ननिगय घेण्यास मदि करिे" 

 

वैद्यकीय संशोधन संबंदधत जागरूकता 
 



 

 

 

दमर्क व सत्य 
 

दमर्क सत्य 

 माझ्या मादहतीदशवाय मला 
उपचार दिले जातील. 

हे प्रत्यिाि उलट आहे; रूग्णांना वैद्यकीय चाचण्यांमधे्य सहभागी होण्यासाठी 
आमंनत्रि केले जािे आनि चाचिीबद्दल वाचण्यासाठी आनि समजून घेण्यासाठी 
एक दस्तऐवज नदला जािो ज्याला मानहिीपूिग संमिी दस्तऐवज असे म्हििाि. 
िुमचे हक्, सुरनिििा आनि आरोग्य संरनिि करण्याि आले आहेि कारि 
कठोर मागगदशगक िते्त् आहेि जी खात्री करिाि की सहभागीनंा आदर आनि 
सन्मानाने वागवले जाईल. 

 एकिा तुम्ही वैद्यकीय 
अभ्यासामधे्य प्रवेश केल्यानंतर ,बाहेर 
पडण्याचा कोणताही मागथ नाही. 

सूनचि संमिी दस्तऐवजवर स्वािरी केल्यावरही, कोििेही कारि न देिा, 
संशोधन कायगसंघाला मानहिी नदल्यानंिर कोित्याही वेळी सहभागी चाचिी 
सोडण्यास मोकळे असिाि. 

 माझी मादहती गोपनीय 
राखली जाणार नाही. 

नैदाननक संशोधनाच्या सवग ित्त्ांपैकी, चाचिी सहभागीचं्या गोपनीयिेचे संरिि 
आनि देखभाल करिे ही चाचिी कमगचाऱयांची अतं्यि जबाबदारी आहे. 
चाचिीसाठी कोििी सवग मानहिी आवश्यक आहे याची मानहिी सहभागीनंा 
नदली जािे आनि िे पुढील संशोधनाच्या उदे्दशाने त्यांची मानहिी सामानयक 
करू इस्तिि नसल्यास िे कधीही नकार देऊ शकिाि. 

 रुग्णालयात वारंवार भेटी 
दिल्या जातील . 

प्रते्यक चाचिीचे स्वरूप नभन्न असल्याने, भेटी आनि वेळापत्रक देखील बदलिे. 
काही चाचण्यांना साप्तानहक आनि मानसक आधारावर चाचण्या, प्रनिया, 
रुग्णालय भेटी आनि सॅ्कनची आवश्यकिा असिे परंिु अनेक वेळा हे मानक 
उपचार आवश्यकिांपेिा अनधक आवश्यक नसिे. अनिररक्त भेटी आनि 
प्रनिया केवळ सहभागीचं्या सुरनिििेचे बारकाईने ननरीिि करण्यासाठी केल्या 
जािाि. 

 मला इजा झाल्यास 
उपचाराचा खचथ मला सहन करावा 
लागतो. 

सामान्यिः , चाचिी उपचाराचा खचग प्रायोजकाद्वारे केला जािो. चाचिी दरम्यान 
कोित्याही चाचिी सहभागीला इजा झाल्यास नुकसान भरपाईसाठी काही 
िरिुदी आहेि. 

बायोटेक्नॉलॉजी इंडस्ट्री ररसचथ अदसस्ट्न्स कौन्सन्सल (BIRAC) हा भारत सरकारचा उपक्रम आहे ज्याने वैद्यकीय चाचण्यांना 
गती िेण्यासाठी आदण समर्थन िेण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. 

 

 

 

 

अदधक तपशीलांसाठी 
कू्यआर कोड सॅ्कन करा. 
 

आमच्याशी संपकथ  साधा:  
 
tmh.biracctn@gmail.com 

https://tmc.gov.in/ncg/index.php/research/ncg-research-2 
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