
4.15 మానవ ప్రయోగాలు 
 

 అనారోగ్యం తో ఉన్న  వ్ం క్తుల సహాయం మారా్గలను అరుదుగా ప్రేరేపిత అంచనాలు దా్వ ర్గ లేద్వ 

హిట్ లేద్వ మిస్ ప్రరయల్్స  దా్వ ర్గ , ప్రరమాదవ్శాత్తు కన్బరుస్తుత్తంది. మాన్వ్ వాలంటీర్లతో, కొతు శాస్త్రుయ 

రరీక్ష దా్వ ర్ మెరుగైన్ చికిత్  కనుగొనందుక్త , అనారోగ్యం  అన రని ఎలా తెలుస్తక్తంటారు. ఈ రరిశోధన్ 

నైతిక ఉండాలి, అది ప్రరతి మాన్వుడు పాలా్గని గౌర్వంచే వధంగా నిర్ా హించేదిగా ఉండాలి. వైదం  రరిశోధన్ 

ప్రకమబద్దకీరించే అంతరా్గతీయ సంకేతాలు గాని, వలువ్ మరియు మాన్వుని జీవతం యొకక  అంతర్తా 

గౌర్వానిన  బైబిల్స యొకక  అవ్గాహన్ నుండి ప్రరతిబింబిస్తు యి. 

 న్యం యార్కక  లో నిర్గప్రరయులక్త ప్రరజలపై  వీర్వేరము గల  డాక టర్క ప్రరయోగాలు. అనక మంది 

ప్రరజలు మర్ణిసస్తునాన రు, కానీ అతను దెబబ తిన్న  న్ర్ములుతో ఆరగా ప్రరజలు కోసం చికిత్ ను 

కనుగొన్డం కొన్స్తగుతోంది. ఇది ఎప్ర్్ ీమ్ కథా పునాది హ్యం  ప్రగాంట్ మరియు జీన్ హాకాయ ం న్ న్టంచిన్ 

చలన్ చిప్రతంలోని వార్ ులు. 

 చలన్ చిప్రతము ముగంపులో మేము నైతిక రరిశోధన్లో మాన్వులు ఉరయోగాలు, మరియు 

దుర్భిప్రపాయం గురించి ప్రరరన లు అడగడం, మరియు అనైతిక రరిశోధన్ నుండి మాక్త కావ్లిసిన్ 

సమాద్వనంను పందరర్చిన్ము. వ్ం కి ుగత రరిసితిికి కలపితమై ఉండవ్చ్చు , కానీ సమసం లు చాలా 

నిజమైన్వ. 

 సమకాలీన్ ఔషధం ఒక ఆరోగం కర్మైన్ మాన్వ్ రరీరంలో రనిచేస్తుంది మరియు ఏలా 

రనిచెయం డము లేదో మన్క్త అరిం అయ్యం  వద్వన్మును తెలియచేయురక్త ప్రరయతిన స్తుంది. ఇది 

అరు డు మంచి ఆరోగం మును పున్రుదధరించడానికి లేద్వ వాం ధి లేద్వ వైకలంం  తోవున్న  వ్ం కి ుకి ప్రరతం క్షగా 

సహాయం మారా్గలు చూపిస్ు ంది. 

 ఒక వ్ం కి ు ఆరోగం కర్మైన్ మరియు వారు అనారోగ్యం తో ఉన్న రు డు ఈ మారుస్తుంది అని 

చూసిన్రు డు, ద్వని గురించి అవ్గాహన్ పందందుక్త, వైదుం లు మరియు శాస్త్సువేతులు  యొకక  అవ్సరం 

సహజంగా ఎక్తక వ్గా జరుగుత్తంది. 

 అయితే ఈ రరిశీలన్ ఆధారిత రరిశోధన్ యొకక  ఫలితాలు వలువైన్ అవ్గాహన్లు ఇవాా లని, 

డేటా ఎలలరు డూ అసప షటమైన్దిగా ఉంటంది. ఆరోగ్యం , వాం ధి లేద్వ చికిత్ లో ఏమి జరుగుత్తన్న ది అని 

ఒక సప షటమైన్ ఆలోచన్ పందడానికి, వైదుం లక్త ఒక ప్రరయోగ ఏర్గప ట అవ్సరం. 

 ప్రరయోగ్య ఆధారిత రరిశోధన్లో రరిశోధక్తలు వారు ఒక నిరిషీటమైన్ వారి యొకక  ప్రరభావం పిన్ 

పాయింట్ దా్వ ర్గ రరిసితిి నియంప్రతించడానికి ప్రరయతంన  చేస్తు రు. మరియు వారు చాల జాప్రగతుగా ప్రరరన లు 

అడిగ, సమాధానం వెలలడి చేయిoచి రరిశీలన్లు చేస్తు రు. 

 ప్రరయోగ్య ఆధారిత రరిశోధన్ యొకక  ప్రరయోజనం ఫలితాలు అరిం తర్చ్చగా సప షటమైన్దిగా 

వుంటంది. ఇది రరిసితిిని నియంప్రతించడంలో, అదవధంగా ప్రరయోగ్య యొకక  ఫలితాలు నిజ జీవతంలో 

తక్తక వ్ వ్రి ుంచే ఉంటాయి కాబటట మన్ము సవ్రించవ్చ్చు ను. 

 మాన్వ్ ప్రరయోగాలు నైతికంగా ప్రరదరిశ ంచాలి. రని చేసే భప్రదత అధిక సి్తయిలో ఏర్గప ట 

మరియు నిజాయితీ యొకక  ఒక వ్ం వ్స ి మధం  సృష్టంచే ర్క్షణలు  వైదుం లు మరియు సా చ్ఛం దంగా 

నియంప్రతించేవగా ఉండాలి. 

 ఈ అజాారన్ ప్రరమాణాలు బైబిలోల ని ఆలోచన్ మూలాలను కలిగ మాన్వుని వ్ం కి ుగత జీవతం యొకక  

అధిక వలువ్ ఒక తతా శాస్త్సంు గా ప్రరతిబింబిస్తు యి. 

 

ప్రయోగం అంటే ఏమిటి ? :  వైద్వం నికి ఉరయ్యగరడే కొంత ఒక ప్రరయోగమే. ఒక వైదుం డు, రోగని చూసి, రోగ 

నిర్గధ ర్ణ చేసిన్ తరువాత చికిత్ క్త కొంత సమయంను కేటాయిస్తు డు. అరు డు డాక టర్క మరియు రోగ ఏమి 

జరిగద అని చూడటానికి వేచివుంటారు. వారు జీవతం యొకక  ప్రరప్రకియలు మారుతూ ఉంటాయి కాబటట 

చికిత్  కావ్లసిన్ ప్రరభావం కలిగ వుంటారు. 

 ఎందుక్త ప్రరజలు అనారోగ్యం  బారిన్ మరియు చికిత్  యొకక  ప్రరభావాలు నిరు యంగా అంచనా 

ఎరు డూ వారి మీదు వుంటంది కార్ణాలు వునాన యి. వైదుం లు అందరూ కూడా వజయం యొకక  

సంభావ్ం త చేయవ్చ్చు ను. 

 అయితే, రండు మధం  ముఖ్ం మైన్ తేడాలు ఉనాన యి అవ స్తధార్ణ చికిత్  మరియు ప్రరయోగ్య. 

మొదట, మామూలుగా ఉరయోగంచే చికిత్ లు, ప్రరయోగాతయ క చికిత్ లు, వారు రని చేసి చూపించడానికి 

ప్రపాయోగక ఆధార్గనిన  పెద ీమొతంు  కలిగవుoడుర, ఎలలరు డూను కొనిన  ప్రరయోగాతయ క చికిత్ లు తక్తక వ్ 

ఫలితాలను కలిగ సి్తయి. 

 రండవ్ది, చికిత్  ఇవ్ా డం ఈ ప్రరయోగ్య అతంం త కఠిన్మైన్ది, నియంప్రతితము వైదం  చికిత్  

కంటే స్తధార్ణంగా వుడటం మన్ము గమనించవ్చ్చు . అయితే మంచి ప్రరయోగాలలో ఈ రరిశీలన్ సి్తయి 



పెర్గడంతో ఇది న్షటరరిహారం ఎక్తక వ్గా చెలిలంచడం అని చెరప వ్చ్చు , ఒక ప్రరయోగ్య యొకక  ఫలితానిన  

అనిశ్చు తి వైదం  బందం భాగ్యగా నిర్ లక్ష్యం గా సూచిస్తుంది అని ఊహించ్చకోవ్టం స్తలభం. 

 ద్దని వైదం  ప్రరయోగాలో రండు వసృు త వభాగాలుగా వభజంచవ్చ్చు . చికితా్  రరిశోధన్ 

ఎదుర్కక న్న రు డే మారా్గలు కనుగొనందుక్త లక్ష్యం తో వాం ధికి లేద్వ అర కి ుతో మరియు రరిశోధన్ వాం ధి 

నిర్గధ ర్ణక్త, లేద్వ వాం ధి రరీరం యొకక  స్తధార్ణ కార్ం కలాపాల మార్ు  ఎలా మన్ అ రిం చూస్తకొన 

స్తమరి్గం నిన  పెంచడానికి ప్రరయతిన స్తుంది. 

 కొందరు వమర్శ క్తలు అర్ ధవంతమైన్ రలితం జీవ్ వ్ం వ్సలిు చాలా చాలా తేడాగా ఉంటాయి 

ప్రరయోగాలు ఫలితాలు ద్వా ర్ చెపాు రు. వారు మీరు మాప్రతమే భౌతిక లేద్వ ర్స్తయన్ శాస్త్సు వంట 'కఠిన్మైన్ 

శాస్త్స్తు లలో మంచి శోదన్ చేశారు. అయితే ఈ సమసం , ప్రరజలు యెకక  పెద ీసమూహం మీద అద వధాముగా 

ప్రరదర్శ న్ మరియు డేటా పూలింగ్ ద్వా ర్గ అధిగమించవ్చ్చు . 

పాలొ్గనేవారు 

 ఈ వద్వన్ములో ఎవ్రు కూడా మోసపోకూడదని, వంచిoచ కూడాదని లేద్వ ఒక ప్రరయోగ్య 

పాలా్గన్డానికి మీద ఈ వధించబడింది. వారు ' సా చ్ఛం దంగా ', లేద్వ తెలుస్తకోవ్డం మరియు సిదంధ గా ' 

పాలా్గని ' ఉండాలి. వారు లాంటది ప్రేర్ణలని చేయర్గదు అనిప్రరతిపాదిస్తునాన రు, సహేత్తకమైన్ ఖ్రుు లు 

ద్వట ఒక వేచి జాబితా, లేద్వ చెలిలంపు పెంచారు. 

 పాలా్గనవారు కార్ణాల ఇవ్ా క్తండా ఏ సమయంలో వ్దిలి వెళ్ళ కూడదు మరియు వారు లాభాలు 

సరితూచ్చకోకూడదు  ఇబ్బబ దులను , లేద్వ న్ష్టట లు అన్వ్సర్ బహిర్తాం చేయర్గదు. 

  ఎవ్రైనా పాలా్గన్డానికి అంగీకరిస్తు, మంచి ప్రరమేయం అవ్గాహన్ కలిగ ఉండాలి. అనిన  న్ష్టట లు 

వవ్రించటానికి మరియు అనిశ్చు తి ఏ ప్రపాంతాలోల  వున్న  వ్ం కి ు గురించి చెరప క్తండా నీకేనా వైదుం లు 

ఉండాలి. ఒకక  వ్ం కి ు కూడా ఏదైనా తరు  జరిగతే మరియు న్షటరరిహార్గలు అందుబాటలో ఉంటే ఏం 

జరుగుత్తందో తెలిసి ఉండాలి. ఈ వవ్ర్ణను ఒక పూరి ుగా ప్రవాసిన్ ప్రపోటోకాల్స యొకక  భాగ్యగా ఉండాలి. ఈ 

సమాచారంను  ‘సా తహా సమాచార్ము' అంటారు, మరియు భావ్న్ యొకక  మార్దార్శ కతంా లో 

చొపిప ంచబడింది కలిసివున్న ది .. ‘వ్ర్ల్స ్మెడికల్స ఆస్సియ్యషన్ డిక లరేషన్ ( బాక్స్  చూడండి). 

 మునురట ఘోర్మైన్ ప్రరతిసంప దన్గా డిక లరేషన్ వ్చిు ంది, మరియు నాజ జర్య నీ లో ప్రరజలు 

ప్రరమాదకర్మైన్ వాం ధుల లేద్వ అభం సించిన్ USA, ప్రరజారోగం  రరీక్షలు మాన్వ్ రరిశోధన్ యొకక  దూషణలు 

సరైన్ సమయ తి లేక్తండా రేడియోధారియ క వునాన యి. 

నియంప్రణలు మరియు ప్లసే్బో స్ 

 అనిన  ప్రరయోగాలను రండు లేద్వ ఎక్తక వ్ రరిసితి్తల మధం  కొనిన  పోలిక రూపం కలిగవుంది. 

పాలా్గనవారు వ్రా్గల మధం  ఒక పోలికను సమరి ధంచటం, మరియు సమూహాలు ఇచిు న్ వవధ చికిత్ లు 

వభజంచబడి ఉండవ్చ్చు ను. ప్రరతాం మాన యంగా, వవధ చికిత్ లు ప్రరతి భాగసా్త మికి ఇవాా లి మరియు 

ప్రరతి చికిత్ క్త కలిగన్ కాలాల మధం  ప్రరతి వ్ం కి ు చేసిన్ ఒక పోలిక వుండాలి. 

 ఒకక  గుంపు ప్రరయోగ్యలో భాగ్యగా 'నియంప్రతణ' మరియు ప్రరయోగ్య యొకక  భాగ్య లో 

సంభవంచే స్తధార్ణ కోరు్ క్త అనుమతి ఉండాలి . ఒక నరథ్ం  వ్ం తిరేకంగా నియంప్రతణ అందిస్తుంది, 

ప్రరయోగ్య వారి యొకక  చికిత్  వజయంగా నిర్ ణయం చేయవ్చ్చు . 

 ఒక నియంప్రతణ అవ్సర్మవుత్తంది ఎందుకంటే వారు ఒక మందు లేద్వ రస్త్సుచికిత్  ఇస్తునాన ం 

అన్న  న్మయ కం ఎందుకంటే రోగ యొకక  లక్షణాలు కొనిన స్తరుల కేవ్లం చికిత్ ను మెరుగు చేస్తుంది. ఈ 

చికిత్  చాల కటన్ముగా కలుగుత్తంది, మరియు ఏమి ప్రరభావం తెలియన్టల చేస్తుంది. రోగ యొకక  సంత 

భావోదా గ ఫలితంగా ఎలాంట ప్రరతిసంప దన్గా నియంప్రతణ సమూహములు చికిత్  ద్వా ర్గ మాన్సిక 

ప్రరభావాలు నుండి భౌతిక వేరు చేయవ్చ్చు . 

 కొని సందర్గా లలో నియంప్రతణ సమూహం ఒక ేలసిబో అని ఒక న్కిలీ చికిత్ గా 

ఇవ్ా బడుత్తంది. ఈ సందరంా లో వాలంటీరుల వారు చికిత్  లేద్వ ేలసిబో తీస్తకొన్రో లేదో తెలియదు. 

చికిత్  యెకక  లక్ష్యం  సవ్ం మైన్ భౌతిక ప్రరభావాలు నుండి , చికిత్  యొకక  వలువ్ను ఒక వ్ం కి ు యొకక  

స్తధార్ణ న్మయ కం వ్లన్ ప్రరభావాలను వేరుచేయడం జరుగుంది. 

రక్షపాతం మరియు గుడి్డగా చేయుట 

 మెడికల్స ప్రరయోగాలలో వీలైనంత తక్తక వ్ రక్షపాతానిన  లక్ష్యం తో వ్చిు న్ మారా్గలు తయారు 

చేస్తు రు. బయాస్ ఉన్న రు డు ఏర్ప డే రరిశీలక్తలు ఒక నిరిషీటమైన్ డేటా ఫలితానిన  చూడండి మరియు 

సనిన హిత ఈ ఫలితంగా ఎంచ్చకోవాలనుక్తంటే, అది పాలా్గనవారు కూడా తరు గా చికిత్  రనిచేస్తుందని 

నివేదించడం దా్వ ర్గ ఫలితాలు బయాస్ చేయవ్చ్చు . 

  ఈ నివారించేందుక్త మారాం ' గుడిగ్ా' ఉంది సా చ్ఛం ద మరియు వైదుం డు. ఎవ్రూ ఏదైనా ఒక 

సమయంలో ఇచిు న్ చేసిన్ చికిత్  తెలుస్తను కాబటట ఈ ప్రరయోగాలోల  సంకేతాలు ఉరయోగస్తు రు. 

సంకేతాలు మాప్రతమే ప్రరయోగ్య చివ్రిలో ' వరిగన్వగా' ఉంటాయి.  



 ఈది ఎలలరు డూ చేయలేము. ఉద్వహర్ణక్త, మీరు ప్రరతి ఒకక రికి ఏం జరిగందని తెలియక్తండా 

త్తంట రస్త్సుచికిత్  చేయకూడదు. కానీ అనక శోధన్లలో , న్యతన్ ఔషధాల మీద చేసిన్టవంట, ' 

 ్ ల లండింగ్ (గుడిగ్ా చేసేది)' చాలా ఉరయోగరడుత్తంది. 

1 నండ్డ 4 దశలు 

 కొని సంవ్త్ ర్గలుగా ఒక ప్రపామాణిక రదధతిని కొతు ఆలోచన్లు మాన్వ్ ప్రరయోగాతయ క రరిశోధన్లో 

రరీక్షిoచి ఆ వధంగా అది అభివృదిధ చేసింది. ప్రరయోగశాల అధం యనాలు ఒకస్తరి ఒక చికిత్  కోసం 

మొదట మాన్వునికి చికిత్  ఇవ్ా బడుత్తంది ఒక దరలో ఒకక  వచార్ణ ప్రపారంభమౌత్తంది ఆ సమయం 

వజయం ఉన్న త అవ్కాశంగా ఉంది అని చూపించింది. ఒకరవ్ దర  వచార్ణలో, చికిత్  ఆరోగం వంత్తలైన్ 

వాలంటీర్లలో రరీక్షిస్తు రు. కోరు్  యొకక  ఈ ప్రరమాదకర్లేని చికిత్ లక్త రరిమితం. 

 ఒకక  దర లో అధం యనాలు కనుగొనందుక్త మందులక్త ప్రరభావ్వంతంగా మరియు 

స్తర్క్షితమైన్ మోతాదులో ఊహించనివగా ఉనాన యి అంటే చూడటానికి చికిత్ లు మరియు ఔషధం 

ప్రరభావాలు యొకక  రరిమాణానిన  కొలుస్తు రు ఆవ వాటతోపాట కలిసిపోత్తంది. ఏ సమసం లు అయిన్ ఉంటే 

ఏర్ప డతాయి, రరిశోధక్తలు చికిత్  లక్ష్యం నిన  వాం ధి కలిగన్ రోగులక్త ఒక చిన్న  సమూహంగా ేరు 

ఇవ్ా బడుత్తంది మెదట దరలో ర్కండో అధం యనం కొన్స్తగ్యడి. ద్దనిని ప్రరయోజన్కర్మైన్ ప్రరభావం కలిగ 

ఏదైనా సూచన్ ఉంది ఉంటే చూడటానికి ఉంది అని అర్ ధము.  

 మూడోవ్ దర మరియు నాలుగో దరలో చికిత్ లో పెద ీ సమూహాలగా రోగులు, ఎలాంట 

ప్రరయోజనం మేర్క్త ఏర్గప ట మరియు అనిన  ప్రరతికూల ప్రరభావాలు రర్ం వేక్షించడం ఇవ్ా బడుత్తంది. 

రరీక్షలు ఏలాలో ఆగపోయింది తరప క దరల యొకక  హాని ముంద ఉంటే, ప్రరయోగ్య అనైతిక౦గా ఉంటే రని 

ప్రరచ్చరితమైది కాదు. 

లెక్క ంచటానిక్ రగినంర 

 రరిశోధన్లక్త అవ్సర్మైన్ సా చ్ఛం దంగా సంఖ్ం లు ఎలలరు డూ ఉండాలి అని లెకిక ంచింది. 

కొనిన  వాలంటీరుల ఎకక వ్గా ఇస్తుంది రకి ు లేని బలహీన్మైన్ రరీక్ష అవ్కాశం నుండి న్మయ రకంం గాని 

వభిన్న మైన్ ఒక ఫలితానికి ద్వరి తీస్తుంది. చాలా మంది వాలంటీరుల వున్న  వ్న్రులు వృధాగా వునాన యి 

ప్రరజలు ద్వని రరిగణలోకి చేయవ్చ్చు .  

ప్రమాణాలు చేస్బత ంది 

 ఒక మాన్వుని కోసం సా యంసేవ్కంగా ప్రరజలు ప్రరయోగ్యలు చాలా తర్చ్చగా అధం యనం 

రూరకలప న్ జరిగంది ద్వని పూరి ుగా ఎంతవ్ర్క్త వశ్ల లష్ంచడ చేయలేరు. ఈ కార్ణంగా మాన్వుల యొకక  

ప్రరమేయం అనిన  ప్రరయోగాలు పాలించే ఉండాలని జాతీయ మరియు అంతరా్గతీయ నియమాలు ఉనాన యి. 

హెలి్ ంకి యొకక  నిర్ ణయానిన  ఒక అంతరా్గతీయ ప్రరణాళిక ఏర్గప ట చేసి జాతీయ చటంట  కాపాడుత్తంది. 

అదనంగా, ప్రబిటీష్ చటంట  చెపుత్తంది వైదం  రరిశోధన్లక్త అనిన  ప్రరతిపాదన్లను రరిశోధక్తలచే సా తంప్రత 

సమర్ ి పాం నెల్స దా్వ ర్గ ముందుగాన సమరిప ంచి సమీక్షించారు.  సి్తనిక మాన్వ్ రరిశోధనా నైతికతలు 

కమిటీలు స్తధార్ణంగా గీతాలారన్ను' పీర్క రివ్యం ' అంటారు. 

 ప్రబిరన్క్త కూడా ఒక జాతీయ నీతి ఉంది అటవంట మాన్వ్ ఎరువు మరియు పిండోతప తిు 

అథారిటీ మరియు మాన్వ్ ప్రూణ స్తమప్రగ వాడకం కమిటీ లాంట ప్రరతేం కమైన్ రంగములగా 

నిర్ా హించడానికి సంఘాలతో పాట కమిటీ కూడా వుంది. 

 మీరు ఇతర్ ప్రూపులు ఏర్గప ట చేశారు మరియు మాన్సిక ప్రరమాణాలు, జనుం  ప్రరయోగాలు 

మరియు మెడికల్స రీసెర్కు  కౌని్ ల్స ఫర్క మెడికల్స రీసెర్కు  ప్రరమాణాలు సెట్ ఆ చిన్న  పుసుకాలను వ్రుసగా 

ప్రరచ్చరిస్తుంది. 

 UK యొకక  ఒక వ్ం వ్స ినీతి కమిటీలు వుండి, ప్రరపంచ్ఛలోని అనక ప్రపాంతాలోల  ఎలాంట అధికారిక 

నియంప్రతణ కలిగస్తుంది. 

హానిలో పాలొ్గనేవారు 

  కి లషటమైన్ సమసం లను ఉతప నంన  హానికి మైనారిటీలు, ముఖ్యం గా సమాచారం పందడం ఒకక  

సమయ తి. అటవంట వ్ం క్తులతో బాహం  పీర్క సమీక్ష ముఖ్యం గా కఠిన్మైన్దిగా ఉండాలి, మరియు అదన్పు 

నియమాలు అలాంట పిలలలు రనిచేసేరరు డు తలిలదంప్రడులు లేద్వ సంర్క్షక్తలు అనుమతి పంది 

దర్ఖాస్తు చేయాలి. మూడవ్ పారీ టలు అవ్సరం ఉండవ్చ్చు  వాలంటీరుల సహాయం మరియు అనిన  

సమాచారం వారు అరిం చేస్తకోలేని వధంగా ప్రరదరిశ ంచబడుత్తంది నిర్గధ రిస్తు రు. 

నిజాయితీ మరియు ఓపెన నెస్ 

 ఒక ప్రరధాన్ నైతిక సమసం  నిజాయితీ మరియు ' పార్దర్శ కత ' గా ఉంటoది. ఉద్వహర్ణక్త, 

చనిపోయిన్ పిలలల అవ్యవాలు ప్రరతిపాదించబడింది ద్వనిపై పూరి ుగా మరియు నిజమైన్ ఖాతాక్త 

తలిలదంప్రడుల అనుమతి లేక్తండా రరిశోధన్ కోసం ఉంచబడకూడదు. ఆందోళ్న్ ఇకక డ తో రరిశోధన్ 

ప్రరతిరక్షగా ద్వరితీసింది 



పిలలలు, అందువ్లన్ నెమయ దిగా రని ప్రరభావ్వంతమైన్ సంటఫిక్స డిక్షన్రీ (Dictionary) చిన్న నాట రోగాలక్త 

నివార్ణలుగా వునాన యి.  

 మర్కక ఉద్వహర్ణ ఆందోళ్న్లు పారిప్రశామిక కంపెనీలు గోరం త అనైతిక రరీక్షలు లేద్వ నిజాయితీ 

రరీక్ష ఫలితాలు కపిప పుచు డానికి లేద్వ ఖ్చిు తమైన్వగా కనుగొన్న  కూడా అణచివేయడానికి కానీ వాటని 

న్ష్టట  అమయ కాలు చేయరు. కాని ద్దనికి ప్రరతికూల రరిశోధన్లను ప్రరచ్చరించింది చేయాలి. 

వయ క్ తగర విలువలు 

 మాన్వ్ రరిశోధన్లో మాన్వాళికి లాభం కోరిక మరియు సహాయం మరియు ఇరు డు అనారోగ్యం  

ఉన్న వాళ్లల ర్క్షించేందుక్త అవ్సర్గనిన  మధం  తీప్రవ్ ఉప్రదిక ుత తర్చ్చగా ఉంది. ఇది భవషం త్తులో ర్గవ్చ్చు ని 

వారి కొర్క్త ప్రరస్తుత బాధిత్తలక్త తాం గ్య ఎరు డూ క్తడా ఉంటంది. 

సమతౌల్యయ నిక్ నషా్టలు 

స్తధం మైన్ లాభాల ప్రరమాద్వలను వ్ం తిరేకంగా సరిచూడబడాలి. కాని ద్దని యొకక  చికిత్  ప్రరమాద్వలపై 

మించిన్రప టలా ఉంటే ఒక సా చ్ఛు ద మాప్రతమే ప్రరధాన్ ప్రరమాద బహిర్తాం చేయాలి. అయితే రిస్క  ను 

నిర్గధ రించడం కష్టట .మర్కక ద్వనిని నివారించేందుక్త ప్రరతిద్ద అలా అయితే ఒక వ్ం కి ు , అలప మైన్ ఒక ప్రరతేం క 

ప్రరమాద్వనిన  చూడవ్చ్చు . మీరు ప్రరభావతం ఉంటే అదనంగా, ఒక 1- లో- ఒక -మిలియన్ ప్రరమాదం 1 లో 1 

రియాలిటీ అవుత్తంది.  

దీనిక్ రరిష్టక రం ఏమిటి? 

 ఒక ప్రరయోగ్యను ఆపితే సమసం  కూడా ఉంది. ప్రరజలు వారితో చేరి అదుా తమైన్ చికిత్  అయితే 

రా కరించవ్చ్చు , కానీ చికిత్  ప్రపోటోకాల్స యొకక  ముగంపు వ్ద ీఆగపోత్తంది. కొనిన స్తరుల ముందు కంటే 

ఎక్తక వ్గా మేసపుచ్చర వ్లలన్ వాటని ద్వరుణంగా వ్దిలివేయవ్చ్చు . 

 

 ప్లబేో  మరియు సస   

  ే లస్బ స్ ఉరయోగంచే రరిక్ష కలిగ ఒకక  ప్రరతేం కమైన్ నైతిక సమసం  - వంచన్ సమర్ ధ. వారు ఒకక  

వ్ం కి ు వాం ధి చికిత్ క్త వారిని రా కరిస్తునాన రు , కానీ నిజానికి అవ మాప్రతమే ఒక ేలసిబో తీస్తకొనాన రు అని 

అనుకోవ్చ్చు  .  

 అది హెలి్ ంకి యొకక  నిర్ ణయానిన  మాప్రతమే అనుమతి స్తుంది ేలస్బ స్ మాన్వ్ ప్రరయోగాలలో 

ఉదోం గ్యగా తగన్ పోలిక ఇవాా లని వాడుకోవ్చ్చు , ఎటవంట చికిత్  ఉన్న  అకక డ, ఇకక డ ఉంది. 

ప్క్బోయాన్ సూప్ాలు 

 మాన్వులు ప్రరయోగాలు బైబిల్స బోధన్ల నుండి ఉదా వంచింది. అవ ఉండాలన రలు 

లక్షణాలను నైతిక సెట్ స్తయంతో తోడుచేస్తరు. 

పొరుగువాని ప్ప్లమ : య్యస్త మనం కోరుక్తన గౌర్వం ఉన్న త సి్తయిలో వుండాలని (ఉద్వ లూకా 10  : 25-

37) ఇతరులు చికిత్  అవ్సరంగా మాటాల డారు. ఒక ప్రరయోగ్యలో పాలా్గన అవ్సర్గలను మొదట ర్గవాలి్  

మరియు ప్రరయోగ్య ప్రరయోగకర్ ులచే ఆసకి ు దాి తీయ ఉండాలి. 

మానవ జీవితం యొక్క  రవిప్రర : మాన్వులు అందరిని తన్ చిప్రతం లో దవుని ద్వా ర్గ తయారు చేస్తు రు 

కాబటట, ప్రరతి ఒకక రూ సమాన్ వలువ్ను కలిగ దవుని దృష్టలో వుంటారు ( ఆదికాండము 1:27 ). అందువ్లన్ 

కావాలి్ న్ ఒక ప్రరయోగ్యలో ఇది ఉరయోగ రడడానికి ఎలలరు డూ తరు  ముగంపు స్తధనంగా ఎవ్నికైనా 

ముగంపు కావ్చ్చు , ప్రరతి ఒకక రూ తమ సంత లాభం కోసం రరిగణింస్తు రు. 

ఎంపిక్: ఎవ్రూ కూడా మరోకరిని బలవంతం చర్ం ను తీస్తకోరు. ప్రరతి మాన్వుడు నిర్ ణయం –ఆకార్ము 

సా యంప్రరతిరతిుకిన్ ఇచిు  చెయం బడింది. 

సవ సథర ప్రయతంం : కొతు బైబులు (N.T) అంతటా చెబుత్తంది. య్యస్త వెళిల ప్రరజలక్త సా సతి కలిగంచడి 

అని తన్ అనుచరులు ఆజాాపించాడు ( ఉద్వ మతుయి 10 :1), కాబటట అలాగే ప్రరజలు మారా్గలు కనిపెరటడంలో 

కూరుక్తపోయాయి స్త్కైసువ్ మతం యొకక  ఒక అంతర్గా గ్యలగా వుంది. 

ఎల్యంటి మార్పు  : ఒక వధంగా మాన్వ్ జీవతం ప్రరయోగ్య ఏ ఆదశంను బైబిలోల  స్తధార్ణ చేరలేదు. ఆదశం 

ఆరోగాం నిన  పున్రుదధరించడానికి ఉంది . 

 గింపు 

 వైదం  రరిశోధక్తలు నైతిక వధులు మాన్వ్ నాం యం మరియు వ్ం కి ు హక్తక లను సలిాలోల  

ప్రరపంచవాం పంు గా అంగీకరించి చేయబడ్ాయి. స్త్కైసువులు అంగీకరిస్తునాన రు, ఏమిటoటే అనిన  సృష్ట , 

మరియు జాానం ద్వని గురించి పందింది అని వారి యొకక  న్మయ కం అలాన వారు ముందుక్త వెళ్ళ ర, 

అనది దవుని దా్వ ర్గ ' ఇచిు న్దిగా' కనిపింస్తుంది. ప్రరజలు మాది కాదు మా యొకక  సంతము లేద్వ ఇతర్ 

ప్రరయోజనాల కోసం మార్ు టానికి తన్ జీవులు - రరిశోధన్లు అనక ఇతర్ మాన్వుల ప్రశ్లయస్్త  

మెరుగురర్చాలన లక్ష్యం తో రనిచేస్తునాన యి. 


