
સચૂિત સમંતત શુ ંછે?

દદદી તબીબી પરીક્ષણમા ંભાગ લે તે પહલેા ંતેણે ભાગ લેવા માટે 
સૌપ્રથમ પોતાની સચૂિત સમંતત આપવી જોઈએ. આ સચૂિત સમંતત 
દસતાવેજ પર હસતાક્ષર કરીને દદદી જણાવે છે કે તેઓ તબીબી 
પરીક્ષણના હતેનુે સમજે છે, તબીબી પરીક્ષણ દરતમયાન શુ ંથશે, 
તબીબી પરીક્ષણના ફાયદા અને તેના જોખમો શુ ંહોય શકે છે, જો 
તેમને કોઈ પ્રશ્ો હોય તો તે કોનો સપંક્ક કરી શકે, અને તેઓ પોતાના 
દદદી તરીકેના અતિકારોથી વાકેફ છે.

તબીબી પરીક્ષણનો ખિ્ચ કોણ ચકૂવે છે?

દરેક તબીબી પરીક્ષણ અલગ હોય છે. જો કે, દદદી માટે ખિ્ક નહહવત 
હોવો જોઈએ દદદીનો આરોગય વીમો ઘણીવાર સહભાચગતા માટેના 
કોઈપણ તનયતમત ખિ્કન ેઆવરી લે છે. તબીબી પરીક્ષણનો ખિ્ક 
અભયાસના પ્રાયોજક દ્ારા આવરી લેવામા ંઆવી શકે છે - આ 
સરકાર, ફામા્કસ્હુટકલ અથવા મેહિકલ ટેકનોલોજી કંપની હોઈ શકે 
છે.

હું તબીબી પરીક્ષણ કેવી રીતે શોધી શકંુ?

Rutgers Cancer Institute of New Jersey અને 
RWJBarnabas Health પાસે તમામ પ્રકારના કેનસર માટે 
ઉપલબિ તબીબી પરીક્ષણની તવસત તૃત યાદી છે. તબીબી 
પરીક્ષણ સમગ્ર રાજયમા ંRutgers Cancer Institute of 
New Jersey અને RWJBarnabas Health ફેતસચલટી 
પર ઉપલબિ છે. તબીબી પરીક્ષણ શોિવા માટે  
cinj.org/clinical_trials ની મલુાકાત લો અથવા 
844-CANCERNJ (844-226-2376) પર કોલ કરો.

સથળો:
• Clara Maass Medical Center

• Community Medical Center

• Cooperman Barnabas Medical Center

• Jersey City Medical Center

• Monmouth Medical Center

• Monmouth Medical Center Southern Campus

• Newark Beth Israel Medical Center

• Robert Wood Johnson University Hospital

•  Robert Wood Johnson University Hospital 
Hamilton

•  Robert Wood Johnson University Hospital 
Rahway

•  Robert Wood Johnson University Hospital 
Somerset

• Rutgers Cancer Institute of New Jersey

• Trinitas Regional Medical Center

તબીબી પરીક્ષણો

 આવતીકાલના ઉપિાર માટે આજની સારવાર

િાલો સાથે મળીને કેનસરને હરાવીએ.

િાલો સાથે મળીને કેનસરને હરાવીએ.

Rutgers Cancer Institute of New Jersey એ રાજ્યનુ ંએકમાત્ર 
NCI-તનયકુત વ્યાપક કેનસર કેનદ્ર છે. RWJBarnabas Health અને 

Rutgers Cancer Institute સાથે મળીને ઘરની નજીક કેનસરની સારવાર 
માટેના સૌથી અદ્યતન તવકલપો પ્રદાન કરે છે.
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ઓવરવય ૂ
ન્ ુજસસીની એકમાત્ર રાષ્ટ્ીય કેનસર સસંથા-તન્કુત વયાપક કેનસર 
કેનદ્ર તરીકે, Rutgers Cancer Institute of New Jersey અને 
RWJBarnabas Health દદદીઓને તબીબી પરીક્ષણો, સિોટ દવા 
અને ઇમ્નુોથરેાપી સહહત નવીન સારવાર તવકલપોની સતુવિા 
પ્રદાન કરે છે. Rutgers Cancer Institute મા ંઉપલબિ તબીબી 
પરીક્ષણ ઉપરાતં, રાજયભરમા ંઘણી બિી RWJBarnabas 
Health હોસસપટલોમા ંપણ તે ઉપલબિ છે. અમારા ચિહકતસકો 
તબીબી સશંોિનના ક્ષતે્રમા ંરાષ્ટ્ીય સતરે આગેવાનો છે અને રાષ્ટ્ીય 
કેનસર સસંથા અને આંતરરાષ્ટ્ીય સહકારી જૂથોના તબીબી પરીક્ષણો 
પર મખુય ફાળો આપનારા અને આગેવાનો છે જે દદદીઓ માટે 
અદ્યતન સારવાર તવકલપો તવકસાવવામા ંમદદ કરવા માટે તેમની 
કુશળતા પ્રદાન કરે છે.

અમારા ચિહકતસકો કેનસર માટે દસ મોટા સશંોિન સઘંમા ંઅને 
ઓનકોલોજી સશંોિન માહહતી તવતનમય નેટવક્ક (ORIEN)મા ંપણ 
ભાગ લે છે, સાથ ેસાથ ેતેમા ંદેશભરની અનય ઉચિ પ્રતતષષ્ઠિત 
સશંોિન ્તુનવતસસિટીઓ અને કેનસર કેનદ્રો પણ સામેલ છે.

તબીબી પરીક્ષણ શુ ંછે?

તબીબી પરીક્ષણો એ સશંોિન અભયાસ છે જે કેનસર જેવા રોગો માટે 
સારવારના નવા તવકલપોનુ ંમલૂયાકંન કરે છે અને િોકટરોને તે 
જાણવામા ંમદદ કરે છે કે કઈ સારવાર સૌથી વધ ુઅસરકારક છે અને 
દદદી પર તેની અસર અને/અથવા જીવનની ગણુવત્ામા ંસિુારો કરી 
શકે છે. ઘણા તબીબી પરીક્ષણ કા ંતો નવી દવાઓ છે જે વત્કમાન 
દવાઓનો નવી રીતે ઉપયોગ કરીને અથવા તેમની અસરકારકતાનુ ં
મલૂયાકંન કરવા દવાઓનુ ંસયંોજન છે. ઓનકોલોજી તબીબી પરીક્ષણ 
પલેસબોસનો ઉપયોગ કરતા નથી. કેનસર માટેની આજની તમામ 
સફળ સારવારો ભતૂકાળના તબીબી પરીક્ષણના પહરણામો પર 
આિાહરત છે. તબીબી પરીક્ષણો દ્ારા થયેલી પ્રગતતને કારણે, 
કેનસરની સારવાર કરાયેલા લોકો આજે વિારે લાબં ુઆ્ષુ્ય જીવે છે.

તબક્ો 1 તબીબી પરીક્ષણ શુ ંછે?

તબીબી પરીક્ષણો તબક્ાઓ તરીકે ઓળખાતા પગલાઓંની શ્ેણીમા ં
હાથ િરવામા ંઆવ ેછે. અભયાસના દરેક તબક્ાનો હતે ુઅલગ હોય 
છે અને તે તવતવિ પ્રશ્ોના જવાબ આપવામા ંમદદ કરે છે. તબકકા 1 
ના તબીબી પરીક્ષણો કેનસરની નવી દવાઓ, દવાના સયંોજનો અને 
ઉપકરણોની સલામતીનુ ંમલૂયાકંન કરે છે. તબકકા 1 ના તબીબી 
પરીક્ષણો એવા દદદીઓને વિારાના સારવાર તવકલપો પ્રદાન કરે છે કે 
જયા ંપ્રમાણભતૂ સારવારો હવ ેતેમને મદદરૂપ નથી અથવા કેનસરની 
સારવાર માટે અદ્યતન અથવા એવા દદદીઓને મદદ કરે છે જેમની 
સારવાર મશુકેલ હોય છે. NCI-તન્કુત વયાપક કેનસર કેનદ્ર તરીકે, 
અમારા દદદીઓને તબક્ા 1 ના તબીબી પરીક્ષણ સિુી પહોંિ છે.

NCI દ્ારા તનયકુત વ્યાપક કેનસર કેનદ્રમા ંસારવાર 
મેળવવી શા માટે મહતવપણૂ્ચ છે?

જયારે કેનસરનુ ંતનદાન થાય તયારે દદદીઓએ ઉચિતમ સતરની 
કેનસરની સારવાર મેળવવી મહતવપણૂ્ક હોય છે જે ઘણીવાર રાષ્ટ્ીય 
કેનસર સસંથા દ્ારા તન્કુત વયાપક કેનસર કેનદ્ર જેમ કે Rutgers 
Cancer Institute અને RWJBarnabas Health મા ંસાથ ે
મળીને હોય છે. આ કેનદ્રો કેનસર સશંોિન અને દદદીના સભંાળની 
ઊંિાણપવૂ્કકની માહહતી અને સિોટ તવગતો પ્રદાન કરવા માટે 
જાણીતા છે જે કેનસરના સરળ, જહટલ અને દુલ્કભ સવરૂપોની સારવાર 
માટે જરૂરી છે. NCI-તન્કુત વયાપક કેનસર કેનદ્રોમા ંસૌથી અદ્યતન 
અને વયાપક દદદી સભંાળ પરૂી પાિવા માટે બહ-ુતશસત ટીમોમા ંકામ 
કરતા રોગ તનષ્ણાતો હોય છે.

 તબીબી પરીક્ષણમા ંઅમે અમારા દદદીઓને કેવી રીતે 
સરુચક્ષત કરી શકીએ?

દદદીની સલામતી અને સરુક્ષા ખબૂ જ મહતવપણૂ્ક છે. દરેક તબીબી 
પરીક્ષણ મજૂંર થાય તે પહલેા,ં તે સહભાગીઓના અતિકારો અને 
કલયાણના રક્ષણ માટે કિક સઘંીય માગ્કદતશસિકાને અનસુરીને, 
ઊંિાણપવૂ્કકની સમીક્ષા પ્રહરિયામાથંી પસાર થાય છે. માનવ 
તવષયોના સશંોિન પર સવતતં્ર સસંથાકીય સમીક્ષા બોિ્ક (IRB) 
તમામ તબીબી પરીક્ષણોની સલામતીની દેખરેખ રાખે છે. દરેક 
તબીબી પરીક્ષણમા ંએક મખુય તપાસનીશ હોય છે જે અભયાસનો 
હવાલો િરાવ ેછે અને તવગતવાર અભયાસ યોજના અથવા પ્રોટોકોલ 
માટે જવાબદાર હોય છે જે સમજાવ ેછે કે શુ ંકરવામા ંઆવશ ેઅને શા 
માટે. પ્રોટોકોલમા ંકેટલા દદદીઓ ભાગ લેશ,ે દદદી કયા તબીબી 
પરીક્ષણો મેળવશ ેઅને કેટલી વાર લેશે અને સારવાર અને દેખરેખ 
યોજનાની રૂપરેખા દશા્કવે છે. એ નોંિવુ ંઅગતયનુ ંછે કે તબીબી 
પરીક્ષણમા ંસહભાચગતા સવવૈચચછક છે અને દદદી કોઈપણ સમયે 
પરીક્ષણ છોિી શકે છે.


