HEAL-COVID ডেটা প্রসেসেিং ওসেবোইট ডেটসেন্ট
HEAL-COVID হল একটট গয়বষণা যার োধ্যয়ে সবসিন্ন সিসকৎসা পদ্ধসির িু লনা কয়র ডেখা হে ডয COVID-19 এর জটটল উপসগ প্রসিয়রাধ্
গ
এবিং সিসকৎসাে
ডকানটট ডবসি কাযকর।
গ
আপসন যসে HEAL-COVID-এ অিংিগ্রহয়ণ সম্মসি সেয়েয়েন বা অিংিগ্রহণ করার কথা সবয়বিনা করয়েন, িাহয়ল আপসন সনশ্চই গয়বষণার
সবিে িথয সম্বসলি সিট ডপয়েয়েন। এই িথয সিয়ট গয়বষণার বযাপায়র সেস্ত গুরুত্বপূণ িথয
গ
উয়েখ করা হয়েয়ে। এই বযাপায়র আপনার ডকায়না প্রশ্ন থাকয়ল ডয
োক্তার বা নাস আপনার
গ
সিসকৎসা করয়েন, িায়ক বা আপনায়ক অিংিগ্রহণ করয়ি সযসন আেন্ত্রণ জাসনয়েয়েন, িায়ক জজজ্ঞাসা করুন।
HEAL-COVID টটে সকিায়ব আপনার ডেটা বযবহার করয়ে, আপনার িয়থয কায়ের অযায়েস থাকয়ব এবিং আপনার ডেটা সকিায়ব পসরিালনা করা হে ডস
বযাপায়র ডকায়না প্রশ্ন থাকয়ল আপসন কার সায়থ ডযাগায়যাগ করয়বন, ডস বযাপায়র সবস্তাসরি িথয এই ডপয়জ পাওো যায়ব।
এই গসবষণাটট কারা পসরচালনা করসে?
ডকেসিজ ইউসনিাসসটট
গ হসসপটাল NHS ফাউয়েিন ট্রাে এবিং ইউসনিাসসটট
গ অব ডকেসিজ ডযৌথ উয়েযায়গ এই গয়বষণা স্পন্সর করয়ে এবিং এটট পসরিালনার
োসেত্বও িায়ের। এই প্রসিষ্ঠানগুয়লা যুক্তরাজয সিসিক। িারা জাসনয়েয়ে ডয Bangor সবশ্বসবেযালে (ডকন্দ্রীে গয়বষণা টটে)-এর অিংি, ডহলথ অযাে ডেসেসসনস
ইিযালুয়েিন (CHEME)-এর গয়বষক এবিং ডকেসিজ সবশ্বসবেযালয়ের গয়বষক, সলিারপুল সিসনকাল ট্রাোল ডসন্টার (LCTC, সলিারপুল সবশ্বসবেযালয়ের একটট
অিংি) সিসিক একটট টটে গয়বষণার দেনজিন কাজকে পসরিালনা
গ
কয়র। ডসন্ট্রাল টটেয়ক এই গয়বষণা ডপ্রায়জয়ের জনয আপনার ডহলথয়কোর ডরকেগ ডথয়ক
এবিং আপনার িথয বযবহার করয়ব।
HEAL- COVID এর ডযৌথ ডেটা সিংগ্রহকারী হল ডকেসিজ ইউসনিাসসটট
গ হসসপটালস NHS ফাউয়েিন ট্রাে, ডকেসিজ সবশ্বসবেযালে এবিং সলিারপুল
সবশ্বসবেযালে। আপনার িথয যথাযথিায়ব পসরিালনা করার োসেত্ব িায়ের ওপরই রয়েয়ে।
ডেটা সুরক্ষা ডরগুয়লিন অনুযােী আপনার বযাপায়র িথয প্রয়সসসিং করার আইনী সিসি আেরা জাসনয়েসে। এই গয়বষণার ডক্ষয়ে গয়বষণার উয়েয়িয আেরা
আপনার বযজক্তগি ডেটা বযবহার করসে এবিং ‘জনস্বায়থ’ গ এটট করা হয়ে। সকেু সকেু বযজক্তগি ডেটা সিংয়বেনিীল সহসায়ব সবয়বিনা করা হে, ডযগুসলয়ক বলা হে
“ডস্পিাল কযায়টগসর”। এর েয়ধ্য রয়েয়ে িারীসরক এবিং োনসসক স্বাস্থ্য সিংক্রান্ত ডেটা, যা HEAL-COVID এর জনয সিংগ্রহ করা হে। এটট প্রয়সস করার জনয আেরা
এই আইনী সিসির উপর সনিগর কসর ডয “পসরসিংখযানেূলক উয়েিয বা দবজ্ঞাসনক অথবা ঐসিহাসসক গয়বষণার উয়েিয বা জনস্বায়থ প্রয়সসসিং
গ
করা প্রয়োজন”।
বযজক্তগি এবিং সিংয়বেনিীল ডেটার বযাপায়র আরও িথয LCTC ওয়েবসাইয়ট জানয়ি পায়রন।
গয়বষণাটট দবজ্ঞাসনক এবিং নীসিগি সেক ডথয়ক যায়ি গ্রহণয়যাগয হে িা সনজশ্চি করয়ি এই গয়বষণাটট ডেসেসসন অযাে ডহলথয়কোর ডপ্রাোে ডরগুয়লটসর
এয়জজন্স (MHRA), ডহলথ সরসািগ অথসরটট অযাে নযািনাল সরসািগ এসথে সাসিগস কসেটট সরসিউ কয়রয়ে। এই গয়বষণার খরি সেয়ে নযািনাল ইন্সটটটটউট ফর
ডহলথ সরসািগ ডহলথ (NIHR; োসে আইয়েসন্টফাোর 133788) এবিং NIHR ডকেসিজ বায়োয়েসেয়কল সরসািগ ডসন্টার।
আপসন যসে এই অপিনাল ফয়লা-আয়প অিংিগ্রহয়ণ সম্মি হন, িাহয়ল ডস বযাপায়র ফয়লা-আপ প্রশ্নাবলী সম্পূণ করয়ি
গ
সাহাযযকারী ডোবাইল/টযাবয়লট অযাপ
দিসর করয়ি Uk-এর Aparito নায়ের একটট ডকাম্পাসনর সাথএ ডকন্দ্রীে টটে কাজ করয়ে।
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আোর বযাপাসর কী তথ্য েিংগ্রহ করা হে?
আপনার হসসপটাল টটয়ের োফ গয়বষণার ডেটায়বয়স আপনার ডেসেয়কল ডরকয়েগর িথয ডেয়বন। এর েয়ধ্য থাকয়ব আপনার বযাপায়র সকেু
ডেসেয়কল/ডহলথয়কোর িথয এবিং আপনার নাে, NHS নম্বর (স্কটলযায়ে CHI নম্বর বা নেগ ান আোরলযায়ে
গ
ডহলথ অযাে ডসািযাল ডকোর নম্বর), জয়ের িাসরখ
এবিং ডযাগায়যায়গর সবিে। আপনার আইয়েসন্টফাোরগুসলয়ক ডসগুসল ডথয়ক এনজক্রপ্ট করা হয়ব। গয়বষণা সটিকিায়ব হয়ে িা সনজশ্চি করয়ি আপনার
ডরকেগ ডিক করার জনয বা গয়বষণা করয়ি সিংগ্রহ করা সেস্ত িথয বযবহার করা হয়ব।
আপসন গয়বষণাে অিংিগ্রহয়ণ সম্মসি জানায়নার পর 12 োস ধ্য়র HEAL-COVID এ আেরা আপনার GP অযাপয়েন্টয়েন্ট, ডরফায়রল, হসসপটাল সিজজট এবিং
অনযানয ডহলথয়কোয়রর বযাায়র িথয সিংগ্রহ করব। এই িথয সনেসেিিায়ব ইিংলযায়ে NHS Digital এবিং স্কটলযাে, ওয়েলস এবিং নেগ ান আোরলযআয়ে
গ
সেিু ল
সিংগিনগুসল সিংগ্রহ কয়র। আপনার ডহলথয়কোর ডেটা অযায়েস করার জনয আপনার NHS নম্বর/CHI নম্বর/ ডহলথ অযাে ডসািযাল ডকোর নম্বর, জয়ের
িাসরখ এবিং ইউসনক োসে পাটটগ সসয়পিন নম্বর সহ আপনার সবিে LCTC-এর িরফ ডথয়ক স্কটলযাে, ওয়েলস এবিং নেগ ান আোরলযায়ে
গ
NHS Digital বা সেিু ল
সিংগিয়নর কায়ে পািায়ব, যায়ি িারা আপনার রুটটন ডহলথয়কোর ডরকেগ সিসিি করয়ি পায়র। আপনার NHS/CHI নম্বর সসরয়ে সেয়ে LCTC-এর কায়ে
আপনার রুটটন ডেটা ডফরি পািায়ব NHS Digital বা সেিু ল সিংগিন, যায়ি আপনার ডহলথয়কোয়রর সবিে ডকবলোে আপনার ইউসনক োসে
পাটটগ সসয়পিন নম্বয়রর োধ্যয়ে সলঙ্ক করা হে।
এই গয়বষণাে আপসন ডযাগ ডেওোর পর ডথয়ক 12 োয়সর জনয আেরা এই ডেটা সিংগ্রহ করার পসরকল্পনা সনয়েসে। িসবষযয়ি এটট বাড়ায়না হয়ি পায়র।
সিসকৎসাগিিায়ব প্রাসসিক প্রয়শ্নর উির সেয়ি অনযানয সিসনকযাল ট্রাোল ডথয়ক ডেটায়বস সহ অনযানয ডেটা ডসায়সরগ সায়থ আপনার িথয আেরা সলঙ্ক
করয়ি পাসর। যসে নিু ন ডেটা ডসাস সিসিি
গ
করা হে বা ডেটা সিংগ্রয়হর সপসরেে আপয়েট করা হে, িাহয়ল ডসটা আেরা ওয়েব ডপয়জ উয়েখ করব।
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গুরুত্বপূণ:ব
কেলা = বযজক্তগি ডেটা; এর েয়ধ্য রয়েয়ে আপনার NHS নম্বয়রর েয়িা আইয়েসন্টফাোর।

HEAL-COVID গসবষণার জনয অিংশগ্রহণকারীর ডেটা
ডলা

নীল = সে-আইয়েসন্টফায়েে ডেটা যা ডকবলোে আপনার ইউসনক োসের োধ্যয়ে আপনার সায়থ সলঙ্ক
করা যায়ব
আইয়েসন্টসফয়কিন নম্বর (“randomisation number”).
লাল = ডযৌথ োসে আউটপুট ডেটা – এটট ডথয়ক ডকউ আপনায়ক সিসিি করয়ি পারয়ব না।

আপনার বযাপায়র সিংগ্রহ করা
ট্রাোয়লর ডেৌসলক িথয:

•
•
•
•
•

NHS নিং
ডযাগায়যায়গর সবিে
ডেয়োগ্রাসফে (ডযেন
আপনার বেস, সলি
ইিযাসে)
ডবসলাইন সিসনকযাল িথয
ডযাগযিািিগ

আপনার সরয়পাটগ করা
সেীক্ষার
উির (উপসগ, গ জীবয়নর
োন, সরয়সায়সরগ বযবহার
এবিং গয়বষণাে অিংিগ্রহণ)

সনেসেিিায়ব আপনার
সিংগ্রহ করা
ডহলথয়কোর এবিং
ডেটাস

HEAL-COVID ট্রাোল
ডেটায়বয়স হসসপটাল
টটয়ের ডেওো ডেটা

HEAL-COVID ট্রাোল ডেটার োসথ্ সলঙ্ক করুন
বযক্তিগত তসথ্যর সনরাপদ ডোসরজ
আইসেসন্টফাসেে ডেটা

সলিারপুল সবশ্বসবেযালে
LCTC

েেস্ত সে-

েবসোট
ব
ডেটা

CHEME

ডহলথ ডটকয়নালজজর
জনয ডরজাল্ট সরয়পাটগ

বযানগর সবশ্বসবেযালে
খরি
সবয়েষয়ণর
কাযকাসরিা
গ

Aparito

সলিারপুল
সবশ্বসবেযালে
LCTC

সিসনকযাল
সবয়েষয়ণর
কাযকাসরিা
গ

সরসািগ ডপপার

কনফায়রন্স
উপস্থ্াপন করা

অিংিগ্রহণকারীয়ের
জনয সনউজয়লটার

NHS Digital
(উন্নি ডেিগুসলয়ি
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ডপয়িন্ট গ্রুয়পর
োধ্যয়ে এবিং
ডসািযাল সেসেোয়ি
ডিোর করা ডরজাল্ট

আোর তসথ্য কার অযাসেে থ্াকসব?
এই গয়বষণাে আপনার বযাপায়র সেস্ত ডগাপনীে িথয ডগাপন রাখা হয়ব। আপসন ডক িা জানা ডযসব বযজক্তয়ের প্রয়োজন ডনই িারা আপনার নাে বা
ডযাগায়যায়গর সবস্তাসরি িথয ডেখয়ি পারয়বন না। িার বেয়ল আপনার ডেটার একটট ইউসনক ডকাে থাকয়ব।
স্পন্সর সিংস্থ্ার িরয়ফ ডকন্দ্রীে গয়বষণা টটে সহ ডরগুয়লাটসর সিংস্থ্া এবিং অসেটর বা ডস্পয়েটর গয়বষণার সনিুল
গ িা ডিক করয়ি আপনার ডেসেয়কল এবিং
গয়বষণার ডরকেগ ডেখয়ি পায়র।
আপসন যসে আোয়ের স্মাটগ য়ফান/টযাবয়লট অযাপ, Aparito (ডয ডকাম্পাসন HEAL-COVID অযাপ বাসনয়েয়ে)-এর োধ্যয়ে অপিনাল ফয়লা-আপ প্রশ্নাবলীয়ি
আপসন অিংিগ্রহয়ণ সম্মি হয়ল এগুসল সম্পূণ করার
গ
সেে আপনার ডেওো ডকায়না িথয থাকয়ল িা ডেখয়ি পায়বন। িারা আপনার নাে বা বযজক্তগি িথয
ডেখয়ি পায়ব না বা আপনার রুটটন ডহলথয়কোর ডরকয়েগ অযায়েস থাকয়ব না।
আপনার বযাপায়র সেস্ত িথয সুরসক্ষিিায়ব এবিং সনরাপয়ে রাখা হয়ব। গয়বষণা ডিষ করার পর আেরা 10 বেয়রর জনয ডেটা রাখব, যায়ি আেরা ডরজাল্ট
পরীক্ষা করয়ি পাসর। আেরা এেনিায়ব আোয়ের সরয়পাটগ দিসর করব যায়ি ডকউ জানয়ি না পায়র ডয আপসন গয়বষণাে অিংিগ্রহণ কয়রয়েন।
আোর তথ্য সকভাসব বযবহার করা হসব ডে বযাপাসর আোর পেন্দগুসল কী কী?
ডকায়না কারণ না ডেসখয়ে আপসন ডযয়কায়না সেে গয়বষণাে অিংিগ্রহণ ডথয়ক সয়র োাঁড়ায়ি পায়রন। িয়ব এর েয়ধ্যই আোয়ের কায়ে আপনার বযাপায়র ডয
িথয রয়েয়ে, িা রাখা হয়ব। আপসন যসে HEAL-COVID এ আর অিংিগ্রহণ করয়ি না িান, িাহয়ল অিংিগ্রহয়ণ সম্মসি প্রকাি করার সেে আপনায়ক ডেওো
িথয সিয়ট থাকা ডযাগায়যায়গর সবিয়ের োধ্যয়ে আপনার স্থ্ানীে হাসপািাল টটয়ের সায়থ কথা বলুন।
আপসন যসে গয়বষণা ডথয়ক সয়র োাঁড়ায়ি িান, িাহয়ল রুটটন ডহলথয়কোর ডরকেগ ডথয়ক আপনার স্বায়স্থ্যর বযাপায়র আেরা িথয সিংগ্রহ জাসর রাখব। এটা
থাোয়ি িাইয়ল আোয়ের জানান। আেরা বন্ধ করব।
সকেু সকেু ডক্ষয়ে আপনার হওো সকেু পাশ্বপ্রসিজক্রোর
গ
বযাপায়র আোয়ের সীসেি িথয সিংগ্রহ করয়ি হয়ি পায়র। আইন অনুযােী যখন আোয়েরয়ক এটট
করয়ি হয়ব শুধ্ুোে িখনই আেরা িা করব।
গয়বষণায়ক সবশ্বাসয়যাগয কয়র িু লয়ি সনসেগ ষ্ট সকেু উপায়ে আপনার ডরকেগ পসরিালনা করা হয়ব। যার োয়ন আপনার বযাপায়র ডয ডেটা আোয়ের কায়ে
রয়েয়ে ডসটা আপসন ডেখয়ি পায়বন না বা পসরবিগন করয়ি পারয়বন না।
অনযানয গসবষণার জনয তথ্য ডশোর করা
আপসন যসে গয়বষণাে অিংিগ্রহণ করয়ি িান, িাহয়ল এই সিংগিন এবিং অনয সিংগিনগুসলয়ি অনয গয়বষণা পসরিালনাকারী গয়বষকয়ের কায়ে আপনার স্বাস্থ্য
এবিং ডকোর সম্পয়কগ িথয কায়জ লাগয়ি পায়র। এই সিংস্থ্াগুয়লা সবশ্বসবেযালে, NHS সিংস্থ্া বা এই ডেয়ি বা সবয়েয়ি স্বাস্থ্য ও ডসবা গয়বষণাে জসড়ি সিংস্থ্া হয়ি
পায়র। UK পসলসস ডেেওোকগ ফর ডহলথ অযাে ডসািযাল ডকোর সরসািগ অনুযােী গয়বষণা পসরিালনা করয়ি সবসিন্ন সিংগিন এবিং গয়বষক আপনার িথয
বযবহার করয়ব।
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আপসন যসে এই গয়বষণাে অিংিগ্রহয়ণ সম্মি হন, িাহয়ল এই গয়বষণা ডথয়ক ডসি করা ডেটার োধ্যয়ে িসবষযয়ির গয়বষণাে আপনার অিংিগ্রহণ করার সুয়যাগ
থাকয়ব।
আোর তথ্য সকভাসব বযবহার করা হে ডে েম্পসকব আসরা তথ্য আসে ডকাথ্াে জানসত পারব?
আেরা সকিায়ব আপনার িথয বযবহার কসর ডস বযাপায়র এবিং আপনার অসধ্কার সম্পয়কগ জানয়ি পায়রন:
•
•
•
•

LCTC ওয়েবসাইট https://lctc.org.uk/privacy-এ
www.hra.nhs.uk/information-about-patients
www.hra.nhs.uk/patientdataandresearch ওয়েবসাইয়ট থাকা ডহলথ সরসািগ অথসরটট সলফয়লট
ডকেসিজ সবশ্বসবেযালে হাসপািাল NHS ফাউয়েিন ট্রাে এর িথয সুরক্ষা কেকিগ
গ ার সায়থ ইয়েইয়ল ডযাগায়যাগ কয়র infogov@addenbrookes.nhs.uk

•
•
•

ডকেসিজ সবশ্বসবেযালে এর িথয সুরক্ষা কেকিগ
গ ার সায়থ ইয়েইয়ল ডযাগায়যাগ কয়র dpo@admin.cam.ac.uk
সলিারপুল সবশ্বসবেযালে এর িথয সুরক্ষা কেকিগ
গ ার সায়থ ইয়েইয়ল ডযাগায়যাগ কয়র legal@liverpool.ac.uk
আপনার হাসপািায়ল গয়বষণাকারী েয়লর ডকায়না একজনয়ক জজজ্ঞাসা কয়র

আসে কী অসভস াগ করসত পাসর?
হযাাঁ। আপনার িথয ডযিায়ব পসরিালনা করা হয়ে বা আোয়ের ডথয়ক পাওো জবাব সনয়ে আপসন খুসি না হয়ল আপসন
Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, SK9 5Af-এ থাকা িথয কসেিনায়রর অসফয়স অসিয়যাগ োয়ের করয়ি পায়রন (www.ico.org.uk)।
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