Haemorrhage ALleviation with Tranexamic Acid – InTestinal system (HALT-IT)

अवस्थान परीक्षण

यस अनु शन्धानबारे छोटकरीमा जानकारी
पे टको रक्तस्रावको उपचारको लागि टर ागिक्जागिक एगिड:
एउटा अन्तराागररय अगियििकृत गि पर्ाा प्रायोगिक औषध गियन्त्रित परीक्षण
तपाईँ (गिरािी) को पेटिाट चाँ डो रोक्न आवश्यक भएको रक्तस्राव भएको छ । हािीले यि
अस्पतालिा उपलब्ध िराउिे रक्तस्रावको लागि ििै उपचारहरू उपलब्ध िराइिे छ । यिको
िाथै हािी तपाईँले एउटा अध्ययििा िहभािी हुिको लागि गिििणा गर्न्छौ । यो अध्ययिले
टर ािेजागिक एगिड भगििे उपचारले पेटको रक्तस्रावलाई घटाउँ छ गक घटाउँ र्ैि भिेर हे िेछ ।
यि उपचारले अझ राम्रो िरे र गिको पािे तर्ा डोयााउिेछ भन्ने आशा गलएका छौौं । यि
उपचारले अन्य प्रकारको रक्तस्राव भएको िागििहरूलाई िद्दत पुयााउँछ भन्ने कुरा हािीलाई
थाहा छ तर यिले पेटको रक्तस्राविा िद्दत पुयााउँछ गक पुयााउँर्ैि भन्नेिारे हािीलाई अगहले
िम्म थाहा छै ि ।
यि अध्ययििा आधा गिरािीहरूले अध्ययि उपचार (टर ािेग्जागिक एगिड) पाउिे छि् र
आधाले एउटा कन्त्रित उपचार (एउटा प्रायोगिक औषध) पाउिे छि् । यगर् तपाईँ यि
अध्ययििा िहभािी हुिु भयो भिे तपाईँ (गिरािी) ले िोझै अध्ययि उपचार वा प्रायोगिक
औषध पाउिु हुिेछ । यो तपाईँलाई २४ घण्टा िम्म एक थोपािाट गर्इिे छ । हािीले तपाईँको
औषगध उपचारको अवस्थािारे केही जािकारीहरू िङ्कलि िरे र त्यिलाई लण्डिको केन्त्रिय
कायाालयिा पठाउि पगि आवश्यक हुिेछ ।
यगर् तपाईँ हाम्रो अध्ययिको िारे िा अगहले अझ िढी जािकारी गलि चाहिु हुन्छ भिे हािी
तपाईँलाई िताउिे छौौं । तर अन्यथा यििारे हािी तपाईँलाई अझ िढी कुरा पगछ िताउिे छौौं ।
के तपाईँ हािीिँि यि अध्ययि उपचारिा अिाडी िढ् ि चाहिुहुन्छ ?
हो, म अगाडि बढ् नको लाडग तत्पर छु ।
___________________________

गिरािी वा
प्रगतगिगधको िाि

__________________________ _________________________________________

गिगत

हस्ताक्षर (यगर् हस्ताक्षर ििा ििक्ने भए
औठाको छाप वा अन्य गचन्ह)

[यो जािकारीलाई िौन्त्रिक रूपिा प्रस्तु त ििा िगकिे छ र शब्दश प्रयोि ििा आवश्यक छै ि । यिलाई प्रत्येक अवस्थािा
अिु कूल पािा िगकिे छ र यिलाई िािा र्शािको रूपिा प्रयोि ििा को लागि उपलब्ध िराइएको छ । एउटा हस्ताक्षर
िररएको र्ाराि अगिवाया छै ि र यगर् हस्ताक्षर िररएको भए त्यिलाई एउटा वैद्य िु िुगचत िन्जु रीिािाको रूपिा हे ररिु
िगकिे छै ि ]
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