
कोविडसर्ज िीक रुग्णांसणठी मणहिती आण् सांमती  
 

रुग्णसणठी मणहिती 
 

कोविडसर्ज िीक हा एक आंतरराष्ट्रीय अभ्यास असनू त्यामध्ये शस्त्रक्रियात्मक उपचारांिरचे करोनाव्हायरस 
र्ंतबुाधांिरचे पररणाम तपासले र्ात आहेत. करोनाव्हायरस क्रकंिा कोविड-19 ही श्िसनेंद्रियांची विषाणबुाधा 
असून ततचा प्रसार एका व्यक्तीकडून दसुर् या व्यक्तीकड ेहोतो. ही आता एक र्ािततक आरोय य समस्त्या लाली 
असून ततने लक्षािधी लोक प्रभावित लाले आहेत, आणण यामुळे आपल्या रुय णांिर शस्त्रक्रियेचे उपचार करू 
इच्छिणार् या ड्क्ारांना तनणजय णेयायासा म मो म समस्त्या उभी राहत आहे, कारण तनणजय णेयायासा म कोणतीही 
पूिीची माद्रहती नाही. 
 

कोविडसर्ज िीक अभ्यासात आम्ही तमुछया शस्त्रक्रियेबाबत, आणण शस्त्रक्रियेनंतर तमु्ही कसे आहात याबद्दल  
माद्रहती र्मिणार आहोत. तमुछया उपचारांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. एक तर शस्त्रक्रियेछया िेळी, 
आणण शस्त्रक्रियेनंतर 30 द्रदिसांनी र्र तमु्ही रुय णालयाला तमुछया तनत्याछया पा पुराव्यासा म भेा देणार 
असाल तर तमुछयाकडून व्यच्क्तशः, क्रकंिा दरूध्िनीिरून तमुछयाकडून माद्रहती णेतली र्ाईल. त्यासा म तमु्हाला 
रुय णालयाला कोणतीही अततररक्त भेा देयायाची आिश्यकता लािणार नाही. तमुछयाकडून णेतलेल्या माद्रहतीमळेु, 
शस्त्रक्रियात्मक उपचारांछया पररणामािंर कोविड-19 चे कसे पररणाम होतात याबद्दल उपयुक्त माद्रहती ममळेल. 
या माद्रहतीमध्ये रुय णाची व्यच्क्तित ओळख सांिणारी कोणतीही माद्रहती समाविष्ट्ा नसेल, ती एका ऑनलाईन 
प्लॅाफ्मजिर संग्रद्रहत करून  ेिली र्ाईल आणण ततचा िापर फक्त अधधकृत व्यक्ती संशोधनासा म करतील. 
यात भाि णेयायामुळे तमु्हाला कोणताही अनािश्यक धोका तनमाजण होत नाही. अधधक माद्रहती हिी असल्यास 
तमु्ही तमुछया ड्क्ारानंा त्याबद्दल विचारू शकता. 

तमु्ही र्र भाि णेयायास समंती द्रदली, तर तमु्ही, तमुची शस्त्रक्रिया आणण शस्त्रक्रियेनंतरचे तमुचे आरोय य 
याबद्दलची माद्रहती र्मिणे आणण हस्त्तांतररत करणे याला संमती द्याल. तमु्ही तमुची संमती शस्त्रक्रियेनंतर 
30 द्रदिसाछंया आत केव्हाही, कोणतेही कारण न देता मािे णेयायास मुक्त आहात. याचा कोणताही पररणाम 
तमु्हाला ममळणार् या तनिेिर होणार नाही.   

 

सांमती 

मी िरील मद्रहती िाचली आहे/मला िाचनू दाखियायात आली आहे आणण मला अभ्यासाचे स्त्िरूप समर्ले आहे. 
मला त्याबाबत माझ्या ड्क्ारांना प्रश्न विचारयायाची संधी देयायात आली आहे. मला माद्रहत आहे की माली 



माद्रहती र्मियायासा मची समंती ऐच्छिक असून मी माली समंती शस्त्रक्रियेनंतर 30 द्रदिसाछंया आत केव्हाही, 
कोणतेही कारण न देता मािे णेऊ शकतो/ते.   

मी माझ्या शस्त्रक्रियेमधील माद्रहतीचा िापर माझ्या ड्क्ारांना या अभ्यासासा म करू देयायास सहमत आहे. 

 

 

 

 

रुय णाचे नाि-                                                               रुय णाची स्त्िाक्षरी/अंिठ्याचा  सा-  

 

साक्षीदाराचे नाि-                                                                 साक्षीदाराची स्त्िाक्षरी- 

 

संशोधन िााछया सदस्त्याच ेनाि-                                      

 

संशोधन िााछया सदस्त्याची स्त्िाक्षरी-  

 

पीआय चे नाि 

 

पीआय चा पत्ता 

 

नीततमत्ता सममतीचा पत्ता-  

 

 

 


