inarIxaNa AByaasaasaazI laGau saMmatI p~
AByaasaat sahBaaga GaoNyaasaazI प्रक्रियेनंतरची $gNa saMmatI
अभ्माव ळीऴषक: बायतातीर अतत दषता वलबागातीर वध्माच्मा ऍनरगो –वेडळ
े न (लेदनळाभक आणि झोऩ
आििायी औऴध) ऩध्दती आणि उन्भाद (डडलररयमभ)च्मा घटना माांचा फशु केंद्रीम वांबाव्म तनरयषिात्भक
अभ्माव : (गांबीयऩिे आजायी रुगिाांभध्मे इन्शे रेळन वेडळ
े न - इन्न््टां क् अभ्माव गट) INSTINCT II study

maI samajatao/samajato kI (प्रमुख संशोधकाचे नाव, ववभाग अवि पत्ता) Waro Aayaaoijat “बायतातीर

अतत दषता

वलबागातीर वध्माच्मा ऍनरगो -वेडळ
े न ऩध्दती आणि उन्भाद (डडलररयमभ)च्मा घटना माांचा फशु केंद्रीम वांबाव्म
तनरयषिात्भक अभ्माव : (गांबीयऩिे आजायी रुगिाांभध्मे इन्शे रेळन वेडळ
े न - इन्न््टां क् अभ्माव गट) INSTINCT II
study”

yaamaQyao भाझ्मा

तनमलभत लैद्मकीम वेलेचा बाग म्शिून गोऱा केरेरा डेटा ये कॉडडिंगचा वभालेळ आशे .

उन्माद (विविररयम) ही गोंधळाची एक तीव्र ऄवस्था अहे ज्यामध्ये ऄस्वस्थता अवि भ्रमवनरास ददसून येत,े जे ऄल्प कािावधीत
ववकवसत होते अवि तीव्रतेत चढ-उतार होते. ऄवतदक्षता ववभागातीि(अईसीयू) गंभीर अजारी रुगिांमध्ये उन्मादावस्था ही
सामान्यतः ददसून येत.े उच्च-जोखीम ऄसिेल्या िोकांमध्ये वयोवृद्ध अवि ऄवत दक्षता ववभागात कृ विमरीत्या श्वास वमळत
ऄसिेल्या (मेकॅवनकिी व्हेंरििेिेि ) रुगिांचा समावेश अहे. रुगिाियातीि रूगिांमध्ये उन्माद (विविररयम) च्या एकू ि घिना
१६ ते ८९ % अहेत . कृ विमरीत्या श्वास वमळत ऄसिेल्या (मेकॅवनकिी व्हेंरििेिेि ) रूगिांमध्ये हे (८१%) सवाावधक अहे.
पोस्िऑपरे रिव्ह वििररयमची घिना 10% ते 70% पयंत बदितात. गोंधळाची ही तीव्र ऄवस्था ऄवतदक्षता ववभागातून सुिका
झाल्यानंतर देखीि रिकू शकते. उन्मादाच्या घिना ह्या ऄवतदक्षता ववभागातीि अवि रुगिाियातीि वास्तव्य वाढण्याशी
संबंवधत अहे. म्हिूनच ऄवतदक्षता ववभागामधीि उन्माद ओळखून उपचार करिे हे खूप महत्वाचे अहे.
भरा अभ्मावाच्मा उद्देळाफद्दर ्ऩष्ट केरे आशे . गांबीय आजायाच्मा ककषयोगाच्मा रूगिाांभध्मे वध्माच्मा वेडळ
े न च्मा ऩद्धती
(रुगिारा आयाभ कयण्माव आणि झोऩण्माव भदत कयण्मावाठी औऴध दे ण्माची ऩद्धत) आणि उन्भाद (डडररयमभ )
घडण्माचे प्रभाि शे ळोधिे आशे.

भी वभजतो की भाझ्मा लैद्मकीम नोंदीचे रोकवांख्माळा्र तऩळीर (लम, लरांग आणि लजन इत्मादी), प्रलेळ डेटा,

न्लरतनकर डेटा (तनदान, जोखीभ घटक/मा वोफतचे इतय आजाय, रुगिारमात भुलकाभाची राांफी), रुगिारमातीर
चाटष भध्मे उऩरब्ध अवल्माव व्मवनाचा इततशाव माचे भूल्मभाऩन केरे गेरे आशे. फेळुध्द कयण्माची क्रिमा आणि

लेदनळाभक औऴधाांच्मा उऩचायाांवलऴमी ववल्तय भाहशती गोऱा केरी गेरी आशे. अतत दषता वलबागात
प्रलेळाऩावून 30 हदलवाांऩमिंत पॉरोअऩ डेटा वांकलरत केरा जाईर.

maI samajatao/samajato kI maaJyaa maanak ]pcaaraiSavaaya Anya kaoNatIhI Aitir> vaOVkIya प्रक्रिमा maaJyaavar Jaalyaa naahIt.
malaa maahIt Aaho kI ha AByaasa _______________________ koMd`acyaa saMsqaa%mak naOitk saimatIWaro maMjaUr kolaa Aaho AaiNa
maaJyaa inayaimat SaarIirk ikMvaa manaaovaO&ainak pirxaNa ³caacaNyaa´ ikMvaa tpasaNaI drmyaana AaiNa/ikMvaa inayaimat dOnaMidna जीलनिभात
haoNaaáyaa jaaoiKmaoiSavaaya kaoNatIhI Aitir> jaaoiKma haoNaar naahI.malaa AaNaKI samajato kI maaJyaa vaOVkIya maaihtI saMbaMQaI gaaopnaIyata
sauinaiScat kolaI jaa[-la malaa maaiht Aaho kI maaJao naava AaiNa AaoLK kÜNaalaahI ]GaD hÜNaar naahI prMtu Da^@Tr AaiNa %yaacyaa kayasaMGaasah ha^ispTla
p`aiQakrNaaMnaa ho maaiht Asaolaº maaJyaa vaOVkIya naÜMdI¸ laagaU kayado AaiNa inayamaaMcyaa mayaa-dopya-Mt¸ saava-jainakpNao ]plabQa hÜNaar naahItº
yaa AByaasaasaMdBaa-t kÜNatIhI p`kaXanao Jaalyaasa maaJaI AaoLK gaÜpnaIya rahIla.
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maI samajatao/samajato kI mau#ya saMSaaoQak _______________________ malaa Aitir> maaihtI doNyaasa [cCuk AsatIla jaI
AByaasaasaMbMaQaI malaa jaaNaUna GyaayacaI Aaho.maI samajatao/samajato kI jar maI yaa AByaasaat sahBaagaasa samaMtI naakarlaI ikMvaa AByaasaacyaa
kaoNa%yaahI TPPyaavar maaJaI saMmatI maagao GaotlaI tr maaJyaa vaOVkIya ]pcaaravar pirNaama haoNaar naahI आणि mau#ya saMSaaoQak कोित्माशी
वलश्रेऴि क्रकांला अशलार भाझ्मा डेटा लाऩय कयिाय नाशी.

malaa samajato kI AByaasaaba_la ikMvaa kaya-pQdtIba_la kaoNa%yaahI vaoLI maaJaI SaMka Asalyaasa kIMvaa yaa AByaasaat sahBaagaI haoNyaamauLo
maaJyaa naatovaa[kalaa kahI p`itkUla pirNaama AnauBavalyaasa¸ maI KalaIla naMbarvar saMpk- k$ Saktao/Sakto.
प्रमुख संशोधकाचे नाव अवि पदनाम _______________________
विभाग _______________________
रुग्णाऱयाचे नाि ि पत्ता_______________________

प्रमुख संशोधकाचे फ़ोन नं_________________ प्रमुख संशोधकाचे ईमेऱ_______________________

sahBaagaI mhNaUna maaJyaa AiQakaraMba_la malaa kahI p`Sna Asalyaasa¸ maI KalaIla naMbarvar saMpk- k$ Saktao/Sakto.
सदस्य सचचिाचे नाि_______________________
संस्थागत नैततक सममतीचे नाि _______________________
संस्थागत नैततक सममतीचा पत्ता_______________________
फ़ोन नं _______________________

maI maaJaI maaihtI AByaasa krNyaasaazI vaaprNyaasa prvaanagaI dot Aaho.
सहभागीचे नाव:
सहभागीची सही/ऄंगठ्याचा ठसा आणि दिनांक :
कायिेशीर स्वीकायय प्रणिणनधीचे नाव :
कायिेशीर

स्वीकायय

प्रणिणनधीची सही

/

ऄंगठ्याचा ठसा आणि दिनांक (लागू असल्यास) :
िटस्थ साक्षीिाराचे नाव :
िटस्थ साक्षीिाराची सही आणि दिनांक :
प्रमुख संशोधक ककवा प्रमुख सहायक-संशोधक
ककवा सहायक-संशोधकांचे नाव :
प्रमुख संशोधक ककवा प्रमुख सहायक-संशोधक
ककवा सहायक-संशोधकांची सही आणि दिनांक :
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