மூன்றாம் நிைலப் பராமரிப்பு ைமயத்தில் ஒருங்கிைணந்த தரவுத் தளத்ைதப்
பயன்படுத்தி ேகாவிட் ெதாற்று சந்ேதகிக்கப்படுகின்ற அல்லது உறுதியாகியுள்ள
நபர்கள் பற்றிய உற்றுேநாக்கல் பயிலுைககள்.
வயதுவந்ேதார்க்கான ேநாயாளித் தகவல் தாள்

ேகாவிட்-19 என்றும் அறியப்படுகின்ற ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்று நமது நாட்டில் மிகவிைரந்து
பரவி வருகிறது. இதுவைர நமக்குத் ெதரிந்தெதல்லாம் அ்து சுவாச மண்டலத்ைத முக்கியமாக
பாதிக்கின்ற ைவரஸ் என்பதுதான். ேநாயறிகுறியுள்ள ேநாயாளிகள் காய்ச்சல், இருமல்,
மூச்சுத்திணறல் ஆகியவற்றுடன் வருகிறார்கள். ஆனால் ெதாற்றுவயப்பட்ட மிக அதிக
எண்ணிக்ைகயிலான ேநாயாளிகளுக்கு எந்த அறிகுறியும் இல்ைல, அல்லது மிக ெமன்ைமயான
உடல்நலமின்ைமேய

காணப்படுகிறது.

மிக

அபூர்வமாக

ேநாயாளிகள்

ேமாசமாக

ேநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தால், தீவிர சிகிச்ைசப் பிரிவில் ேசர்ப்பது ேதைவப்படுகிறது.
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்று, ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்ேபாது ஒரு புதிய ேநாய் ஆகும். இந்ேநாயின்
ேநாய்உடற்கூறியல், இயல்பான பரவுமுைற, சிகிச்ைசத் ெதரிவுகள் பற்றிய

மருத்துவச்

சேகாதரர்களின் அறிவு மிகக் குைறவாக உள்ளது. இந்த ஆய்வில் பங்ேகற்குமாறு உங்கைள
அைழத்திருந்தால், நீங்கேளா உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவேரா சுவாசக் ேகாளாறுடன்
வந்திருக்க ேவண்டும். உங்களுக்கு ேகாவிட் ெதாற்று இருப்பதாகச் சந்ேதகம் அல்லது
உறுதிப்பாடு ஏற்பட்டிருக்க ேவண்டும். எங்கள் நிறுவனத்தில் ெவவ்ேவறு மருத்துவச் சிறப்பு
திட்டங்கள் இந்த ேநாைய நாங்கள் ேமலும் நன்கு புரிந்துெகாள்ள உதவுமாறு நடத்தப்
படுகின்றன.

அவற்றின்

ஆய்வுப்

பயிலுைககளில்

நீங்கள்

பங்ேகற்குமாறு

நாங்கள்

ேவண்டுகிேறாம். உங்கள் பங்ேகற்பு இேத ேபான்ற ேநாயாளிகைள நாங்கள் ேமலும் சிறப்பாக
கவனிக்க உதவிெசய்யும்.
பின்வரும் தகவைல கவனத்துடன் படிக்க ேநரம் ெசலவிட ேவண்டுகிேறாம். உங்களுக்கு
ஏேதனும் ெதளிவின்றி இருந்தால் அல்லது ேமலும் தகவல் ேதைவப்பட்டால் ேகளுங்கள்.
பங்ேகற்பதா இல்ைலயா என்பைத முடிவு ெசய்ய ேநரம் எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
இந்த ஆய்வு எைதப்பற்றியது?
உங்களுக்குக் ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்று இருப்பதாக நாங்கள் சந்ேதகப்படுவதால் அல்லது
நிச்சயித்திருப்பதால் உங்கைள இந்த ஆய்வில் பங்ேகற்குமாறு ேகட்டிருக்கிேறாம். ேகாவிட்
ைவரஸ் மனித உடலில் பாதிக்கின்ற பலேவறு தன்ைமகைளக் காண்பதற்கு மருத்துவமைனயின்
பலேவறு துைறகள் நடத்துகின்ற ெவவ்ேவறு ஆய்வுகளும் இந்த ஆய்வுக்குள் அடங்கும்.

நான் பங்ேகற்கத்தான் ேவண்டுமா?
நீங்கள்தான் முடிவு ெசய்ய ேவண்டும். ஆய்ைவப் பற்றி நாங்கள் உங்களுக்கு விவரிப்ேபாம்.
கூடுதல் தகவல்கள் இந்தத் தகவல்தாளில் கிைடக்கும். நீங்கள் பங்ேகற்பதற்கு ஒப்புதல்
அளித்தால் அதற்கு ஒப்புதல் படிவம் ஒன்றில் ைகெயழுத்திடுமாறு ேகட்ேபாம். நீங்கள் எந்தக்
காரணமும் கூறாமல் எப்ேபாது ேவண்டுமானாலும் ஆய்விலிருந்து விலகிக் ெகாள்ள உரிைம
உண்டு. அதனால் உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் கவனிப்பின் தரம் சற்றும் பாதிக்கப்படாது.
ஆய்வின்ேபாது என்ன நிகழும்?
ஆய்வுக்கு ஒப்புதல் அளித்தால் நீங்கள் பின்வரும் தகவைல எங்களுடன் பகிர்ந்துெகாள்ளவும்
மருத்துவ மைனயில் நீங்கள் தங்கியிருக்கும் காலத்தில் ேதைவப்பட்ட மாதிரிகைள எடுத்துக்
ெகாள்ளவும் அனுமதி அளிக்கிறீர்கள்.
1. பங்ேகற்பாளர் தகவல்கள் (உங்கள் வயது, பாலினம், மணநிைல, சமூகெபாருளாதார
அந்தஸ்து, தங்கியிருக்குமிடம் ேபான்றைவ)
2. மருத்துவமைனக்கு வரக் காரணமான உங்கள் சிகிச்ைச வரலாறு
3. ேதைவயான (ெபாருத்தமிக்க) வரலாறு
i. ெகாேரானா ைவரஸ் தாக்கிய அறியப்பட்ட ேநாயாளியின் பயண மற்றும்
உடல்மைறப்பற்ற தன்ைம வரலாறு
ii. மருந்தளிப்புகளின் வரலாறு
iii. இைணேநாய்களின் வரலாறு
4. ஆய்வக மாதிரிகள்
i. இரத்தம்: வழக்கமான இரத்த மாதிரிகள் அன்றி, ைவரஸ் ெதாற்று
ெதாடர்பான சிறப்புச் ேசாதைனகளுக்கும் இரத்தம் ேசகரிக்கப்படும்.
இதில் ைவரஸின் ஆன்டிபாடி (கிருமிெயதிரி) நிைல, ைவரஸின் சுைம,
ேநாய் எதிர்ப்பு விைன, உடல்ெசயல்பாடுகைள கணிக்கத் ேதைவயான
இரத்தச் ேசாதைனகள் ஆகியைவ அடங்கும்.
ii. துைடப்புத்துணி: சுவாச மாதிரிகளில் நிகழ்த்தப்பட்ட ஆர்டி-பிசிஆர்
ேசாதைனயில் இந்த ைவரஸ் கண்டறியப்படுகிறது. இந்த மாதிரிைய
மூக்கு,

வாய்,

மூச்சுக்குழாய்வழி

ஆகிவற்றிலிருந்து

எடுக்கலாம்.

(ேமாசமாகும் நுைரயீரல் நிைலயால் ேநாயாளி மூச்சுக்குழல் குழாய்
ெசலுத்தப்பட்டிருந்தால் மட்டுேம மூச்சுக்குழாய்வழி மாதிரி எடுக்க
ேவண்டும்.)
iii. டயாலிசிஸ்

கழிவு:

ெசயலிழப்புக்காக

மிக

அபூர்வமான

டயாலிசிஸ்

சந்தர்ப்பங்களில்

ெதாடங்கப்பட்டால்

சிறுநீரகச்

அதிலிருந்து

நீக்கப்படும கழிவுநீர் ேசமித்து ைவக்கப்பட்டு ைவரஸ் ேசாதைனக்குப்
பயன்படுத்தப்படலாம்.

எடுக்கப்படும் இரத்தம் மிகக்குைறவாகேவ இருக்கும், அது உங்களுக்கு எவ்வித முக்கிய
அசவுகரியத்ைதயும் உண்டாக்காது என்று நாங்கள் உறுதியளிக்கிேறாம். எல்லா மாதிரிகளின்
ேசகரிப்பும் அனுபவம் மிக்க உடல்நலப் பணியாளர்களால் மட்டுேம ெசய்யப்படும்.
5. பிற புலனாய்வுகள்:
நுைரயீரல் மற்றும் இதயச் ெசயல்பாட்ைட அறிய, மார்புக்கூட்டு எக்ஸ்ேர, சிடி
ஸ்ேகன்கள், எக்ேகா-கார்டிேயாகிராம்கள் (இதயச் ெசயல்பாட்ைடக் காட்டக்கூடியைவ)
ஆகிய

கதிரியக்க

பிம்பம்சார்ந்த

ேசாதைனகள்

நீங்கள்

மருத்துவமைனயில்

தங்கியிருக்கும்ேபாது நிகழ்த்தப்படக்கூடும். இந்தச் ேசாதைனகள் யாவும் மருத்துவத்தில்
குறுக்கிடாதைவ, உங்கைள காயப்படுத்தாது.
6. மருத்துவமைனயில் உங்களுக்கு மருந்தளிக்கும் முைற நன்கு கண்காணிக்கப்பட்டு,
தரவுத்தளத்தில் பதியப்படும்.
7. மருத்துவமைனயிலிருந்து ெவளிேயறிய பிறகு, உங்கள் உடல்நல நிைல பற்றி அறியத்
ெதாைலேபசியில் ெதாடருேவாம்.

நான் பணம் ெசலுத்த ேவண்டிய கூடுதல் ெசலவுகள் ஏேதனும் உள்ளனவா?
நீங்கேளா உங்கள் ேநாயாளிேயா இந்த ஆய்வில் இருக்கும்ேபாது கூடுதல் ெசலவுகள் ஏதும்
இல்ைல. ஆய்வு ேநாக்கத்துக்காகக் கூடுதலாகச் ெசய்யப்படும் ேசாதைனகளுக்கு நிறுவேன
ெசலைவக் ெகாடுத்துவிடும். இது ஒரு உற்றுேநாக்கு ஆய்வுத் திட்டம் என்பதால், பங்ேகற்புக்காக
கூடுதல் ெசலவுகேளா, ஈடுெசய்தல்கேளா இல்ைல.
இந்த ஆய்வில் பங்ேகற்பதால் சாத்தியப்படும் பிரதிகூலங்கேளா அபாயங்கேளா ஏேதனும் உண்டா?
இரத்தமாதிரி ேசகரிக்கும்ேபாது உள்ள குைறந்தபட்ச அசவுகரியமன்றி, பங்ேகற்பதில் ேவறு
பிரதிகூலங்கேளா அபாயங்கேளா எதுவும் இல்ைல. நீர் துைடப்புகள், இரத்த மாதிரி ேசகரிப்பு,
மார்புக்கூடு எக்ஸ்ேர, எக்ேகா-கார்டிேயா கிராம் ஆகியைவ நன்கறியப்பட்ட மருத்துவச்
ெசயல்பாடுகள், இைவ பல பத்தாண்டுகளாக நைடமுைறயில் இருப்பைவ.
பங்ேகற்பதால் சாத்தியமான அனுகூலங்கள் என்ன?
இந்த ஆய்வு ேநாயாளிக்கு (உங்களுக்ேகா உங்கள் குடும்ப உறுப்பினருக்ேகா) எந்தப் பலனும்
தரும் என்று கூற முடியாது. ஆனால் இந்த ஆய்வின் மூலமாக நாங்கள் ெபறும் தகவல் மற்ற
ேநாயாளிகளுக்கு உதவக்கூடும், இந்தப் புதிய ெதாற்றிைன ேமலும் புரிந்துெகாள்ளவும்
அதேனாடு ெதாடர்புைடய சிகிச்ைச ேமம்பாட்டிற்கும் உதவக் கூடும்.
இந்த ஆய்வில் நான் பங்ேகற்பது அந்தரங்கமாக ைவக்கப்படுமா?

ஆய்வின்ேபாது உங்கைளப் பற்றிச் ேசகரிக்கப்படும் தகவல் யாவும் மிகவும் இரகசியமாக
ைவக்கப்படும். மருத்துவமைனையவிட்டு ெவளிச்ெசல்லுகின்ற உங்கைளப் பற்றிய தகவல்
எதுவும் உங்கள் ெபயரும் முகவரியும் இ்ல்லாமல்தான் ெசல்லும் ஆைகயால் ேநாயாளி யார் எனத்
ெதரியாது.
இந்த ஆய்வின் தகவல்கள் மின்னணுமுைறயில் ேசகரிக்கப்படும், கடவுச் ெசால்லினால்
காப்பாற்றப்படும். ஆய்வாளருக்கு மட்டுேம கிைடக்கக்கூடிய கடவுச்ெசால் பாதுகாப்புக்
கணினியில் பங்ேகற்ேபாைர ஆய்வுக் குறியீடுகளுக்குப் ெபாருத்தக்கூடிய ஒரு மாஸ்டர் லிஸ்ட்
(முக்கியப் பட்டியல்) ைவக்கப்பட்டிருக்கும்.
இந்த ஆய்விலிருந்து நான் விலகினால் என்ன ஆகும்?
ஆய்விலிருந்து நீங்கள் விலகினால் அன்றுவைர உங்களிடமிருந்த எல்லாத் தகவல்களும்
தரவுகளும் அழிக்கப்படும். உங்கள் ெபயர் ஆய்வுக் ேகாப்புகளிலிருந்து நீக்கப்படும். இது உங்கள்
சிகிச்ைசைய எவ்விதத்திலும் பாதிக்காது. ஆய்விலிருந்து விலகுவதற்கு எவ்வித அபராதமும்
இல்ைல.
இந்த ஆய்வுப் பயிலுைகயின் முடிவுகள் என்ன ஆகும்?
இந்த ஆய்வுப் பயிலுைகயின் முடிவுகள் ஒன்று திரட்டப்பட்டு பகுப்பாய்வு ெசய்யப்படும். இந்தத்
தரவுகள்

பிரசுரிக்கப்பட்டால்

அல்லது

காட்சிப்படுத்தப்

பட்டால்

எந்த

வடிவத்திலும்

ேநாயாளியால் அைடயாளம் காணப்பட முடியாததாக இருக்கும்.
இந்த ஆய்விைன ஒருங்கிைணப்பவர், அல்லது இதற்குப் புரவலராக இருப்பவர் யார்?
இந்த ஆய்வுத்திட்டத்திற்கு நிதியுதவி ெசய்வது ேவலூர் கிறித்துவ மருத்துவக் கல்லூரி மட்டுேம.
இந்தத் திட்டத்தின் ஆய்வுகளுக்கு மிகமிக அபூர்வமாகேவ ெவளி நிதியுதவி அைமப்புகள்
நிதியளிக்கின்றன.
உங்களுக்கு ேமலும் சந்ேதகங்கள் அல்லது ேகள்விகள் இருப்பின், பின்வரும் ெதாடர்பு எண்ணில்
விசாரிக்கலாம். ஓர் ெதாழில்முைற நிபுணர் உங்கள் ேகள்விகளுக்கு விைட தருவதற்குத் தயாராக
இருப்பார்.
ெதாைலேபசி எண் : 9385285975.
டாக்டர் அபி மனீஷ் (Dr. Abi Manesh )
ெதாற்றுேநாய்கள்
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டாக்டர் கார்த்திக் ஜி.

(Dr. Karthik G)
துைற

