कायदे शीर

वीकायर् प्रितिनधीची हे िमर्स अ यासात सहभाग घे यासाठी सहमती

शीषर्क-: पर्ारं िभक सेिप्सस (पु होने) मध्ये रक्त पिरसरणाचे (हीमोडायनािमक) पुनज वन अिण देखरे ख
(हेिमस अभ्यास)
मला हे समजते िक हे डॉ शीला नैनन मयतर्ा फ़ोन न ९८२०१५६०७०, एनेिस्थिसयोलॉजी
िवभाग, िकर्िटकल के यर अिण पेन िवभाग, टाटा मेमोिरअल हॉिस्पटल परे ल मुंबई दूरध्वनी कर्.
९८२०१५६०७० यांचा ारे के ले जाणारे अध्ययन ज्याचे शीषर्क “पर्ारं िभक संसगर् (पु होने) मध्ये रक्त
पिरसरणाचे (हीमोडायनािमक) पुनज वन अिण देखरे ख (हेिमस अभ्यास)” या मध्ये माझ्या रुग्णाच्या
िनयिमत वै कीय उपचारादरम्यान जमा के ल्या जाणाऱ्या मािहतीचे िव ेषणाचा समावेश आहेत.
मी समजतो की मुख्य अन्वेषक हा अभ्यास भारतातील अितदक्षता िवभागात दाखल होणाऱ्या
पर्ारं िभक संसगर् (पु होने) अिण कमी रक्तदाबच्या रुग्णांमध्ये, रुग्णांची िवशेषतः आिण सामान्य रक्तदाब
िटकवून ठे वण्यासाठीचे उपचार आिण देखरे खीच्या प ती समजावून घेण्यासाठी हा अभ्यास करत आहोत.
मी हे पण समजतो िक मुख्य अन्वेषक संसगार्मुळे (पु होणे) होणाऱ्या कमी रक्तदाब (आघात) मध्ये चांगल्या
उ रजीिवके शी संबंिधत िविभ कारणांचा शोध घेण्याचा पर्य करत आहोत. मी हे देखील समजतो की
उपरोक्त आिण वरील कोणत्याही अितिरक्त वै कीय पर्िकर्या नाहीत. माझ्या अभ्यासातून िमळालेल्या
पुनरुत्पादन प त च्या बाबतीत मी हा अभ्यास देखील समजतो.
मी समजतो िक मुख्य संशोधक हा अभ्यास आिशयातील अितदक्षता िवभागातील ऑिक्सजनच्या कमतरतेने
होणाऱ्या सन िवफलतेच्या रुग्णांमध्ये फु फ्फु स-संरक्षणात्मक कृ ितर्म सनाचे अनुपालन दर िनधार्िरत
करण्यासाठी करत आहे. मला समजते की या अध्ययनामध्ये माझ्या नातेवाईकाला िमळणाऱ्या मानक
उपचारां ितिरक्त कोणतेही अितिरक्त वै कीय पर्िकर्यांचा समावेश असणार नाहीत. मला हे समजले िक
या अभ्यासात माझ्या रुग्णाला त्याच्या िनयिमत रूग्ण सेवेचा एक भाग म्हणून पर्ा होणाऱ्या कृ ितर्म
सनाच्या संदभार्तील मािहती जमा करण्याचा समावेश आहेत.
मी हे समजतो/समजते की हा अभ्यास टाटा मेमोिरयल कदर्ातील संस्थात्मक नीितशा सिमती
कडू न मंजूर के ला आहे. या अभ्यासात माझ्या नातेवाईकाला िनयिमत शारीिरक िकवा मानिसक परीक्षण
आिण तपासण्यादरम्यान िकवा दैनंिदन िकर्या मधून असणाऱ्या जोखीम या पेक्षा अिधकच्या जोखीमांचा
धोका असणार नाही. मी पुढे असे समजतो/समजते की माझ्या नातेवाईकाच्या वै कीय मािहतीच्या
संदभार्तील गोपनीयतेची खातर्ी राहील, आिण पर्कािशत के लेल्या पिरणामासोबत माझ्या नातेवाईकाला
कोणत्याही पर्कारे जोडले जाणार नाहीत. मी समजतो/समजते की मुख्य संशोधक डॉ शीला नैनन मयतर्ा
मला अभ्यासासंबंधी जाणून घ्यायची आहे ती कोणतीही अितिरक्त मािहती पर्दान करण्यास इच्छु क
असतील.
मी समजतो/समजते की जर मी/ माझ्या नातेवाईकाने या अभ्यासात सहभाग घेतला नाही िकवा
अभ्यासाच्या कोणत्याही टप्प्यात संमती मागे घेतली तर माझ्या नातेवाईकावरील वै कीय उपचारांवर
याचा पिरणाम होणार नाही.
जर तुम्हाला अभ्यास वा त्यातील पर्कर्ीयािवषयी कोणत्याही वेळी काही पर् असतील िकवां तुम्ही
अभ्यासातील सहभागामुळे कोणत्याही दुष्पिरणामांचा अनुभव करत असाल तर तुम्ही खालील पैकी
कोणासही संपकर् करू शकता.
डॉ. शीला नैनन मैतर्ा, पर्ोफ़े सर
पता : एनेिस्थिसयोलॉजी िवभाग, िकर्िटकल के यर एंड पेन, टाटा मेमोिरयल रुग्णालय, डॉ. ई.बोजस मागर्
परळ, मुंबई ४०००१२ संपकर् कर्मांक: ९८२०१५६०७० ईमेल आयडी: sheila150@hotmail.com
रुग्ण सहमती पतर्क-संिक्ष - मराठी
आवृती कर्- १.० िदनांक १९ जुलाई २०१९

Page 1 of 2

सहभागी म्हणून आपल्या अिधकारांब ल आपले पर् असल्यास,
डॉ. उमेश महंतशे ी (आयईसी- I)/ डॉ. िगरीश िच ास्वामी (आईसी-२),
सदस्य सिचव, संस्थागत िनतीम ा सिमती
टाटा मेमोिरयल हॉिस्पटल, डॉ. ई. बोगस रोड, मुंबई -४०००१२ टेिलफोन- ०२२२४१७७२६२ येथे
संपकर् साधा.
अभ्यासासाठी मी माझी मािहती वापरण्यास परवानगी देतो/ देते.
सहभागीचे नांव:

कायदेशीर स्वीकायर् पर्ितिनधीचे नांव :

कायदेशीर स्वीकायर् पर्ितिनधीची सही/
अंगठयाचा ठसा

आिण िदनांक (लागू

असल्यास ) :
तटस्थ साक्षीदाराचे नांव :

तटस्थ साक्षीदाराची सही आिण िदनांक :

पर्मुख संशोधक िकवा पर्मुख सहायकसंशोधक िकवा सहायक-संशोधकांचे नांव :
पर्मुख संशोधक िकवा पर्मुख सहायकसंशोधक िकवा सहायक-संशोधकांची सही
आिण िदनांक :
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