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ક્લિનિકિ ટ્રાઈિ શ ુછે?
ક્લિનિકિ ટ્રાઈિ દદ્દીઓ સાથે કરાતા સશંોધિ અભ્યાસો છે. આ અભ્યાસો ચકાસે છે કે િવી સારવાર 
સરુક્ષિત છે કે િહીં અિે તે કેટિી સારી રીતે કામ કરી શકે છે. ક્લિનિકિ ટ્રાઈિ કદાચ રોગિે શોધવા 
કે તેિાથી બચવાિી િવી રીતો પણ ચકાસે છે. આ અભ્યાસો એ કેન્સરથી બચાવ, નિદાિ અિે 
સારવારિી ઘણી રીતોિે પણ શોધી છે.

કદાચ તમે ક્લિનિકિ ટ્રાઈિ 
શબ્દ સાભંળ્યો હશે અિે આશ્ચય્ય 
થત ુ ંહશ ેકે આ શુ ંછે. ક્લિનિકિ 
ટ્રાઈિ કેન્સરિી સવા્યનધક 
આધનુિક સારવાર મેળવવાિી 
એક રીત છે.

િીચે ક્લિનિકિ ટ્રાઈિ અંગેિી 
સચૂિા આપેિી છે. ક્લિનિકિ 
ટ્રાઈિ અંગે શીખવા તમે ડો્લટર 
કે િસ્ય કે તમારા પરરવાર તથા 
નમત્રો સાથ ેવાતચીત કરીિે 
િક્કી કરો કે ક્લિનિકિ ટ્રાઈિ 
તમારે માટે ઠીક રહશેે કે િહીં. 
ક્લિનિકિ ટ્રાઈિમા ંભાગ િેવો 
કે િહીં એ હમંેશા તમારા પર 
નિભ્યર છે.

ક્લિનિકિ ટ્રાઈિ

સી.બી.સી. સી. - ય.ૂએસ.એ. તરફથી મળેિ પાયારૂપ
અનદુાિમાથંી આ સામગ્રીિી આંનશક રચિા શક્ય બિી છે. 
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ક્લિનિકિ ટ્રાઈિિો હતે ુ
િવી સારવાર કે પ્રર્રિયાઓિે ઊંડાણથી જોવા માટે કરવામા ંઆવ ેછે. એક ક્લિનિકિ ટ્રાઈિ ત્યારે 
કરવામા ંઆવ ેછે જ્યારે એ નવશ્વાસ હોય કે અધ્યયિ કરાતી સારવાર, તપાસ કે પ્રર્રિયા હાિમા ં
ઉપયોગમા ંિેવાતી ટેકનિકથી વધ ુસારી હશ.ે ક્લિનિકિ ટ્રાઈિમા ંઉપયોગમા ંિેવામા ંઆવતી ઉપચાર 
નવનધઓ સામાન્ય રૂપે મદદ કરે છે. જો એવુ ંથાય છે તો આ સ્ટેન્ડડ્ય ઉપચાર બિી જાય છે.

ક્લિનિકિ ટ્રાઈિ તપાસ કરી શકે છેઃ 
• િવી દવાઓ જે હજી સધુી નિયામક વહીવટતતં્ર દ્વારા મજૂંર િ કરી હોય.

•  અગાઉ મજૂંર થઈ ચકૂી હોય તેવી દવાઓિા ઉપયોગો

• સારવારો જેમ કે રેરડએશિ થરેાપી

• શસ્ત્રર્રિયા

• જડીબટુ્ટિઓ અિે નવટામીિ

• સારવારનુ ંસયંોજિ કરવાિી િવી રીતો

સશંોધકો િવી સારવારિો અભ્યાસ આ પ્રકારિા પ્રશ્નોિા જવાબો શોધવા કરે છેઃ

• શુ ંઆ સારવાર મદદરૂપ છે?

• આ સારવારિી સૌથી સારી રીત કઈ છે?

• શુ ંહાિમા ંવપરાઈ રહિેી અન્ય સારવારો કરતા ંવધ ુસારી રીતે કામ કરે છે?

• આ સારવારિે કારણે કઈ આડઅસરો થાય છે?

• કયા દદ્દીઓિે આ સારવારથી સવા્યનધક મદદ મળવાિી સભંાવિા છે?

એક ક્લિનિકિ ટ્રાઈિમા ંશામેિ થવુ ંકેવ ુ ંરહશેે?
જો તમે ક્લિનિકિ ટ્રાઈિમા ંછો તો તમે જોશો કે નિષ્ણાતંોિી એક ટકૂડી તમારી સારવાર કરી રહી છે 
અિે તમારી સસ્થનતમા ંથવાવાળા ફેરફારો અિે નવકાસિે કાળજીપવૂ્યક જુએ છે. એક પ્રમાકણક 
સારવાસિી તિુિામા ંવધ ુડો્લટર તમિે જોવા આવ ેછે અિે તમારા િેબોરેટરી તપાસ પણ વધ ુથઈ 
રહી છે, પરંત ુઆમા ંઅમકુ જોખમો પણ છે. 

એ કોઈપણ િથી જાણતુ ંકે સમય વીતતા ંઆ સારવાર કામ કરશ ેકે કેમ અથવા આિી શી આડઅસરો 
થશ.ે આ એ છે જે અભ્યાસે શોધવાનુ ંછે. જ્યારે મોટાભાગિી આડઅસરો સમયસર ઓછી થતી જાય 
છે, કેટિીક કદાચ િાબંા સમય સધુી રહી શકે છે કે પછી જીવિા જોખમવાળી પણ બિી શકે છે. પણ 
સ્ટેન્ડડ્ય સારવારિી પણ આડઅસરો હોય છે.



ક્લિનિકિ ટ્રાઈિમા ંશામેિ થવાિો નિણ્યય િેવો 
શુ ંતમારૂ ંકચરકત્સાિય કે હોસસ્પટિ ક્લિનિકિ ટ્રાઈિ કરે છે. તમારે ચોક્કસ આવશ્યકતાઓિે પરૂી 
કરવી પડશ,ે જે એક નવશષે પ્રકારિા કેન્સરનુ ંથવુ ંઅથવા તમારૂ ંગભ્યવતી િ થવુ,ં પરંત ુએ તમારા 
પર નિભ્યર કરે છે કે શુ ંતમે એક ક્લિનિકિ ટ્રાઈિમા ંભાગ માગો છો.

જો તમે એક ક્લિનિકિ ટ્રાઈિમા ંભાગ િેવાથી તમે બીજી મેરડકિ સેવાઓથી વકંચત િથી રહતેા. તમે 
ગમે તે સમયે વગર કારણે ક્લિનિકિ ટ્રાઈિિી વધ ુજાણકારી માટે પોતાિા ડો્લટર કે િસ્ય સાથે 
વાત કરો.

હુ ંવધ ુજાણકારી કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકંુ?
વધ ુમારહતી માટે કૃપા કરી www.cancer.org િી મિુાકાત િો.
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