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

अवस्थान परीक्षण
अनुसन्धानबारे जानकारी
अनु सन्धानको शीर्षक: पेटको रक्तस्रावको उपचारको लागि टर ागिक्जागिक एगिड:
एउटा अन्तराागररय अगियििकृत गि पर्ाा प्रायोगिक औषध गियन्त्रित परीक्षण
परीक्षण कार्षक्षेत्र सङ्ख्या:
लिफिेट संस्करण: २.०; गिगत २३/०८/२०१७

पे टबाट हुने रक्तस्रावको िालि अझ असि उपचार पत्ता ििाउनको िालि िररएको एउटा अध्यर्नमा र्ो अस्पताि सहभािी
भएको छ
लनम्नलिखित मध्येको एक तपाईँमा िािू हुने छ :
1) तपाईँको पेटबाट रक्तस्राव हुिे तपाईँ एकजिा गबरािी हो । हािी तपाईँलाई यि अिु िन्धाि अध्ययििा िहभािी हुिको लागि
गिििणा गर्न्छौ ।
2) तपाईँको पेटबाट रक्तस्राव हुिे तपाईँ एकजिा गबरािी हो । तपाईँ गिकै गवरािी भएको बेला तपाईँलाई यि अिु िन्धाि अध्ययििा
ििावेश िररएको गियो । अगहले हािी तपाईँलाई बाँ की अध्ययििा िहभािी हुिको लागि भगि रहे का छौ ।
3) तपाईँ पेटबाट रक्तस्राव भएको एकजिा गबरािीको प्रगतगिगध हुिु हुन्छ । गबरािीले यि अिु िन्धाि अध्ययििा भाि गलिे गक
िगलिे भन्नेबारे हािी तपाईँलाई गबरािीको तर्ाबाट गिणाय ििा भगि रहे का छौ । उगचत गिणाय ििा को लागि गबरािी गिको भइ
िके पगछ गबरािीले िहभािी हुिको लागि िन्जु र हुिे छ भन्ने लािेको बारे तपाईँले िोच गबचार ििा िक्नुहुन्छ ।

र्ो लिफिेट के को िालि हो ?
यि अध्ययििा िहभािी हुिु भन्दा पगहला यो गकि ििा लागिएको हो र यििा के के कुरा ििावेश छ भन्नेबारे तपाईँले िाहा
पाउिु होि् भन्ने हािी चाहन्छौ । हाम्रो टोलीहरू िध्येको एउटा टोलीले तपाईँिँि यि गलर्ले टलाई पढ् िे छ र तपाईँिँि भएको
हुि िक्ने कुिै पगि प्रश्नको उत्तर गर्िेछ । यिको लागि कररब २० गििे ट लाग्नेछ भन्ने हािी िोच्छौ ।
यगर् तपाईँ चाहिु हुन्छ भिे यि अध्ययिको बारे िा अरूिँि कुराकािी ििा िक्नु हुिेछ ।

र्ो अध्यर्न के को िालि हो ?
पेटको रक्तस्रावको लागि अझ बढी उपचार छ गक भिे र हािी खोजी िर्ै छौौं । रित जम्निा िद्दत ििे अध्ययि उपचार
(टर ािे ग्जागिक एगिड भगििे एउटा औषगध) ले पेटिा हुिे रक्तस्रावलाई कि ििे छ भन्ने हािीलाई आशा छ । तर आवश्यक
िभएको ठाउँ िा यिले रित जम्ने िराउिे िम्भाविा पगि छ ।
टर ािे ग्जागिक एगिड एउटा ियाँ औषगध होइि । यिलाई शल्यगिया िरर िकेपगछ वा एउटा र्ु र्ाटिा भए पगछ रक्तस्राव भइ
रहे को िागििहरूलाई िद्दत ििा को लागि प्रयोि िरर िगकएको छ । यो उपचारले पेटबाट रक्तस्राव भइ रहे को गबरािीहरूलाई
हागि ििुा भन्दा अझ अिल ििे छ भन्ने हािीलाई आशा छ तर यो कुरािा हािी अगहले पगि िु गिगित हुि िकेका छै िौौं ।
मिाई लकन र्समा सहभािी हुन भलनएको हो ?
तपाईँ (गबरािी)को पेटबाट रक्तस्राव भइ रहे को छ जिलाई चाँ डो िरे र उपचार ििुा आवश्यक छ । तपाईँको गचगकत्सकलाई
तपाईँ यि अध्ययििा िहभािी हुि िक्नु हुिेछ भन्ने लािेको छ तर यििा िहभािी हुिे वा िहुिे भन्ने गिणाय ििे कुरा तपाईँ
िागि गिभा र रहे को छ ।
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यगर् तपाईँ यििा िहभािी हुिु भयो भिे तपाई यि अध्ययििा पेटिा रक्तस्राव भएको िौंिार भरीको कररब १२००० िागििहरू
िध्येको एक हुिु हुिे छ ।

र्लि लनम्न लिखित भएमा एकजना लबरामी र्स अध्यर्नमा सहभािी हुन सक्ने छै न:

• टर ािेग्जागिक एगिड गकि लिइनु हुँिैन भन्नेबारे गचगकत्सकलाई एउटा खाि कारण छ भन्ने लािेिा
• टर ािेग्जागिक एगिड गकि गििय िै लिइनु पछष भन्नेबारे गचगकत्सकलाई एउटा खाि कारण छ भन्ने लािेिा
• उ एक वयस्क िभएिा
तपाईँ (गबरािी) लाई यि अध्ययििा िहभािी हुिको लागि गिििणा गर्इएको छ गकिभिे िागिको कुिै पगि अवस्िा तपाईँिागि लािू हुँ र्ैि
।
के म र्समा सहभािी हुनु पछष ?
होइि । िहभािी हुिे गक िहुिे भन्नेबारे गिणाय ििे कुरा तपाईँ िागि गिभा र हुन्छ । यगर् तपाईँ िहभािी हुि चाहिु हुन्न भिे
तपाईँको गचगकत्सकले तै पगि तपाईँलाई उपचार ििुा हुिेछ र तपाईँलाई आवश्यक हुिे अन्य िबै उपचार ििुा हुिे छ ।
र्स अध्यर्निे कसरी काम िछष ?
पेटको रक्तस्रावको लागि िागबक िबै उपचारको िािै टर ािेग्जागिक एगिड गर्ँ र्ा राम्रो हुन्छ गक हुँ र्ैि भन्ने कुरा हािीलाई अगहले
िाहा छै ि । यो कुरा पत्ता लिाउिे िबै भन्दा अिल गवगध यो गर्इएको िागििहरूको तुलिािा यो िगर्इएको िागििले कस्तो
िछा भिे र हेिुा हो । यिो ििाको लागि यि अध्ययििा िहभािी भएका िागििहरूलाई र्ु ई वटा ििू हहरू िध्येको एउटा
ििू हिा रान्त्रखिे छ । एउटा ििू हले अध्ययि उपचार (टर ािेग्जागिक एगिड) पाउिे छ । अको ििू हले एउटा कन्त्रित उपचार
(एउटा प्रायोगिक औषध) पाउिे छ । एकजिा व्यन्त्रक्तलाई कुि ििू हिा रान्त्रखिे छ भन्ने कुरा िि गवहीि गिणाय िररिे छ र
प्रत्येक व्यन्त्रक्तको लागि कुिै पगि ििू हिा रान्त्रखिे बराबरी अविर हुिे छ । अध्ययि उपचार र कन्त्रित उपचार एकै प्रकारको
र्े न्त्रखिे छ यि प्रकारले तपाईँ र तपाईँको गचगकत्सकलाई तपाईँ कुि ििू हिा हुिु हुन्छ भन्ने कुरा िाहा हुँ र्ैि ।
र्लि म र्समा सहभािी भएँ भने मिाई के हुन्छ ?
तपाईँको रक्तस्राविा िद्दत पुयााउिको लागि तपाईँले िागबक िबै उपचारहरू पाउिु हुिेछ । तपाईँलाई अध्ययि उपचारहरू
िध्येको एउटा (टर ािेग्जागिक एगिड वा प्रायोगिक औषध) पगि गर्इिे छ । तपाईँले यो उपचार तत्काल िुरु ििुा हुिेछ । यो
तपाईँलाई २४ र्ण्टािा एक िोपािारा गर्इिे छ । अध्ययि उपचार गििःशुल्क हो । तपाईँलाई कुिै पगि िप परीक्षणहरू ििुा वा
अध्ययिको कारणले अस्पतालिा अरू ििय खचा ििुा आवश्यक हुँ र्ैि ।
हािी तपाईँलाई राख्नको लागि यो गलर्ले ट गर्िे छौ र एउटा िन्जु र िािा र्ाराििा हस्ताक्षर ििा लिाउिे छौ ।
हािी तपाईँको गिजी गचगकत्सकलाई तपाईँ यि अध्ययििा िहभािी भएको कुरा िाहा गर्िको लागि एउटा पत्र पठाउि
पगि चाहन्छौ ।
त्यसपलछ के हुन्छ ?
अस्पताल छाडे पगछ हािी तपाईँको स्वास्थ्यको अवस्िाबारे जान्न चाहन्छौ । तपाईँ र्र जािु भन्दा पगहला तपाईँलाई आर्ूिँि
लािको लागि एउटा काडा गर्इिे छ । अस्पताल आएको एक िगहिा गभत्र यगर् तपाईँले एउटा रोिको लागि एक जिा गचगकत्सक
वा ििालाई भे ट्ि जािु भयो भिे तपाईँले गतिीहरूलाई त्यो काडा र्े खाउिु पिे छ ।

के र्समा सहभािी भएमा मिाई चोट िाग्छ ?
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अन्य अध्ययिहरूले िल्लाह गर्ए अिु िार अध्ययि उपचार (टर ािे ग्जागिक एगिड) ले अगिन्त्रच्छत रित जिाउिे िर्ै ि अगि छोटो
अवगधको प्रयोिबाट कुिै खराब पार्श्ा अिर हुँ र्ैि तर तपाईँको जस्तै अवस्िा भएको िागििहरूबारे त्यस्तै हुन्छ भन्ने कुरा
हािीलाई िाहा छै ि । तपाईँको गचगकत्सकले तपाईँलाई गििरािी ििेछ र यगर् कुिै ििस्या भएिा उपलब्ध िबै भन्दा अिल
हे रचाह गर्िे छ । गतिीहरूले अध्ययि चलाउिे िागििहरूलाई पगि भगि गर्िे छि् ।
के र्समा सहभािी भए बापत मैिे केही िाभ पाउने छु ?
यि अध्ययिले तपाईँलाई िद्दत पुयााउँछ गक पुयााउँर्ैि भन्ने कुरा हािीलाई िाहा छै ि । तर यिले भगवष्यिा पेटिा रक्तस्राव
भएको िागििहरूलाई उपचार ििा को लागि गचगकत्सकहरूलाई िद्दत पुयााउिे छ ।
सहभािी हुने बारे के मैिे मन पररवतषन िनष सक्छु ?
हो । िहभािी हुिे बारे यगर् तपाईँले िि पररवताि ििुा भयो भिे तपाईँले आफ्िो गचगकत्सकलाई आर्ू यि अध्ययििा अब
उपरान्त िहभािी िहुिे भन्ने कुरा बताउिु िात्र पछा । तपाईँले यो कुिै पगि िियिा ििा िक्नु हुन्छ । तपाईँको गचगकत्सकले तै
पगि तपाईँलाई हे रचाह ििुा हुिे छ र तपाईँलाई आवश्यक हुिे अरू िबै उपचार गर्िु हुिेछ । तपाईँले तै पगि तपाईँले कस्तो ििुा
भयो भन्नेबारे को जािकारीलाई प्रयोि ििा गर्िु हुिे छ भन्ने हािीलाई आशा छ तर यगर् तपाईँ हािीले त्यिलाई प्रयोि ििरोि् भन्ने
चाहिु हुन्छ भिे कृपया आफ्िो गचगकत्सकलाई त्यो कुरा भन्नुहोि् ।
मेरो बारे मा के के जानकारी सङ्किन िररने छ ?
तपाईँको रक्तस्राव, तपाईँले पाउिे औषगधहरूको बारे िा र तपाईँले किरी अिागड बढ् िु हुन्छ भन्ने बारे िा गवस्तृ त कुरा ले न्त्रखिे
छ।
लण्डि न्त्रस्ित िु ख्य कायाालयको किा चारीहरूले तपाईँको हस्ताक्षर िरे को िन्जु रिािा र्ाराि पगि िङ्कलि ििा चाहि िक्ने
छि् । यिले गतिीहरूलाई अध्ययि िही ढङ्गले िञ्चालि िररएको गिगित ििािा िद्दत पुयााउिे छ ।
के म बारे को जानकारीिाई िोप्य राखिने छ ?
तपाईँबारे िङ्कलि िररएका िबै जािकारीहरूलाई िोप्य रान्त्रखिे छ । त्यि जािकारीलाई हे िे अिु िगत पाएका िागिहरू यो
अध्ययि िञ्चालि ििे गचगकत्सकहरू, लण्डि न्त्रस्ित िु ख्य कायाालयका किा चारीहरू र अध्ययि िही ढङ्गले िररएको छ गक
छै ि भिे र जाँ च ििे अगधकारीहरू हुिे छि् ।
तपाईँको गचगकत्सकले तपाईँबारे केही गवस्तृ त कुराहरू लण्डि न्त्रस्ित अध्ययि टोलीलाई पठाउिे छ जिले त्यिलाई िुरगक्षत
तवरले भण्डारण ििे छ । तपाईँको व्यन्त्रक्तित गवस्तृ त गववरणहरूलाई अन्य अध्ययि जािकारी भन्दा एउटा अलि िुरगक्षत
स्िाििा रान्त्रखिे छ र अध्ययि ििाप्त भएको पाँ च वषा गभत्र िर िररिे छ ।
अध्ययिको पररणािलाई एउटा िे गडकल जिालिा प्रकाशि िररिे छ ता गक त्यिबाट अरू गचगकत्सकहरूले गिक्न िकोि् ।
अध्ययिको प्रगतवेर्ििा तपाईँको व्यन्त्रक्तित जािकारी ििावेश िररिे छै ि र यिबाट तपाईँको पगहचाि खु ल्िे कुिै गवगध हुिे
छै ि ।
अध्ययिको तथ्याङ्कलाई गवर्श् भरीका अिु िन्धाि कतााहरूलाई उपलब्ध िराइिे छ ता गक यिलाई िे गडकल ज्ञाि र गबरािीको
हे रचाहिा िुधार ििा को लागि प्रयोि ििा िगकयोि् । तपाईँ बारे को व्यन्त्रक्तित जािकारी यििा ििावेश िररिे छै ि र तपाईँको
पगहचाि खुल्िे कुिै गवगध हुिे छै ि ।
र्ो अध्यर्नको ईन्चाजष को हो ?
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यो अध्ययि लण्डि गवर्श्गवद्यालयको स्वास्थ्य र उष्णकगटबन्धीय औषगधको लागि लण्डि स्कुलको एउटा टोलीिारा िञ्चागलत
रहे को छ ।
र्स अध्यर्नको िालि कसिे रकम िचष िरर रहे को छ ?
यो अध्ययिको लागि िौंयुक्त अगधराज्यको िरकारले रकि खचा िरर रहे को छ । यि अध्ययििा गबरािीहरूलाई ििावेश िरे
वापत तपाईँको गचगकत्सकलाई रकि भु क्तािी िररँ र्ै ि । परीक्षण ििा को लागि लाग्ने शुल्क िात्र उपलब्ध िराइिे छ ।
र्स अध्यर्निाई कसरिे जाँच िरे को छ ?
तपाईँको रुगचहरूलाई हे रचाह ििा को लागि यो अध्ययिलाई अिु िन्धाि िै गतकता िगिगत भगििे िागििहरूको एउटा स्वति
ििू हिारा िावधािी पूवाक जाँ च िररएको छ । हािीले िागििहरूलाई यििा िहभािी हुिको लागि आग्रह ििुा िही हो भन्नेबारे
यिले िहिगत जिाएको छ ।
अध्यर्नको परीणाम के हो भन्ने बारे मैिे थाहा पाउन सक्छु ?
यो अध्ययि िि् २०२० िा ििाप्त हुिु पछा । यगर् तपाईँ यि अध्ययि ििाप्त भए पगछ यिको पररणािहरूको िाराौं श प्राप्त
ििा चाहिु हुन्छ भिे कृपया तपाईँको उपचार ििे गचगकत्सकलाई जािकारी िराउिु होि् ।
यि अध्ययिको प्रिगत हे िाको लागि तपाईँले अध्ययिको वेभ िाईट पगि हे िा िक्नुहुिे छ ।
(haltit.Lshtm.ac.uk).
र्लि मसँि अरू कुनै पलन प्रश्न वा सरोकारको लवर्र् छ भने मैिे कोसँि कुरा िनष सक्छु ?
यि अध्ययिबारे तपाईँले आफ्िो गचगकत्सकहरू र ििाहरूिँि कुराकािी ििा िक्नु हुिे छ । तपाईँको प्रश्नहरूको उत्तर गर्िको
लागि गतिीहरूले भरिग्दु र प्रयाि ििे छि् । तपाईँले तपाईँको अस्पतालिा यि अध्ययिका ईन्चाजा डाक्टर[insert name] िँि
पगि कुरा ििा िक्नु हुिेछ । तपाईँले [him/her] लाई [address] ठे िाििािा पत्राचार ििा िक्नु हुन्छ वा र्ोि िम्बर
[number]िा र्ोि ििा िक्नु हुिे छ ।
यगर् तपाईँ खु िी हुिु हुन्न भिे तपाईँले अस्पतालको गिर्े शक र/ अिवा यि अस्पतालिा यो परीक्षणको लागि स्वीकृगत गर्िे
िै गतकता िगिगत लाई औपचाररक गिकायत ििा िक्नुहुन्छ । यो किरी ििे भन्नेबारे तपाईँको गचगकत्सकले गवस्तृ त गववरण गर्ि
िक्छि् ।
मैिे अरू के कुरा थाहा पाउन आवश्यक छ ?
यगर् केही कुरा िलत भएिा र अध्ययिको र्ौराििा तपाईँलाई हागि पुिेिा र यो किैको लापरवाहीको कारणले भएको भएिा
तपाईँिँि क्षगतपूगता पाउिे आधार हुि िक्छ । यो अध्ययि िञ्चालि ििे लण्डि गवर्श्गवद्यालयको स्वास्थ्य र उष्णकगटबन्धीय
औषगधको लागि लण्डि स्कुल यि अध्ययििा िहभािी भएको पररणाि स्वरूप भएको कुिै पगि िैह्र लापरवाही हागिको लागि
र्ाबीहरूको लागि उत्तरर्ायी हुि िक्छ ।
यि अध्ययििा िहभािी हुिु भन्दा पगहला, िहभागिताको र्ौराििा वा यो अध्ययि ििाप्त भइ िके पगछ तपाईँले चाहेको कुिै
पगि प्रश्न िोध्नको लागि तपाईँलाई प्रोत्साहि गर्इन्छ । यगर् यि अध्ययिको बारे िा तपाईँिँि कुिै प्रश्न छ भिे कृपया आफ्िो
अध्ययि ििा वा गचगकत्सकिँि कुराकािी ििुा होला जिले तपाईँलाई िौंलग्न रहे को औषगध(हरू) कायागवगध(हरू) बारे
अद्यावगधक जािकारी उपलब्ध िराउि िक्षि हुिे छ । यगर् तपाईँ यो अध्ययि आधाररत भएको अिु िन्धािबारे पढ् ि चाहिु हुन्छ
भिे कृपया आफ्िो अध्ययि ििा वा गचगकत्सकलाई िोध्नुहोि् ।
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