HEAL-COVID এর জিয পেশাজীবী আইনি প্রনিনিনির িথ্য শীট
o

আপনামে এেন এেজন করাগীর পমক্ষ এেটি গমিষণার
বিষময় বিমিিনা েরমি িো হময়মছ বযবন বনমজর জনয
সম্মবি প্রদান েরমি সক্ষে নন। বসদ্ধান্ত কনওয়ার আমগ
আপনার পমক্ষ গমিষণাটি কেন িেমছ এিং এটিমি েী
জবিি িা কিাঝা গুরুত্বপূণ।ঘ

o

আপনার োমছ কোন িেয অস্পষ্ট েমন হমে িা আমরা
িেয জানমি ইচ্ছয ে হমে আপবন করাগীর বিবনেযাে
টিমের কোন সদসযমে ক্তজজ্ঞাসা েরমি পামরন।

o

oঅংশগ্রহণ েরা কস্বচ্ছাযীন। যবদ আপবন েমন
েমরন কয করাগী এমি অংশ বনমি িাইমিন না িাহমে
আপনামে কোন োরণ কদখামি হমি না।

o

HEAL-COVID হমচ্ছ COVID-19 এর দীর্মেয়াদী
ঘ
ফোফে, যা “দীর্োেীন
ঘ
কোবিড” বহমসমিও পবরবিি,
িার বিবেৎসাসেূহ িয েনা েরার জনয এেটি িৃহৎ
জািীয় গমিষণা।

o

আেরা এেন িযক্তিমদরমে অংশ বনমি আেন্ত্রণ জানাক্তচ্ছ
যারা COVID-19-এ আক্রান্ত হওয়ার পমর যুিরাজয িযাপী
হাসপািাে কেমে িমে যাওয়ার অমপক্ষা েরমছন। যারা
অংশগ্রহণ েরমিন িারা সিমোি
ঘ
12 োস যমর িেোন
ট্রায়ামে োেমিন।
আপবন যবদ এই গমিষণা বনময় স্থ্ানীয় গমিষণা দমের সামে
আমরা আমোিনা েরমি িান িাহমে অনুগ্রহ েমর এই
িমেয কযাগামযাগ েরুন:
িার্: <PI/RN Name>
প াগাব াবগর িম্বর: <PI/RN Number>

পেি আর্রা HEAL- COVID গববষণা েরনে?
COVID-19 হমচ্ছ SARS-CoV-2 নােে িাইরাস দ্বারা সৃষ্ট এেটি
করাগ, যা শুযুোত্র ফুসফুসমেই নয়, িরং হৃৎবপণ্ড, বেডবন এিং
রিনােীর েমিা অনযানয অঙ্গগুমোরও ক্ষবি েমর। সম্প্রবি,
আেরা এেন কোেমদর সম্পমেঘ জানমি কপমরবছ হময়বছ যারা
COVID-19-এ আক্রান্ত হময় হাসপািাে কেমে িমে যাওয়ার পর
নিয ন এিং আরও খারাপ উপসমগরঘ সম্মুখীন হময়বছমেন – এমে
প্রায়ই “দীর্মেয়াদী
ঘ
COVID” িো হয়। দীর্ কেয়াদী
ঘ
COVID

দীর্মেয়াদী
ঘ
COVID-কে বিবিন্ন স্বাস্থ্য সেসযার এেটি বেশ্রণ িমে
েমন েরা হয় এিং প্রায় প্রবি 5 জমনর 1 জন COVID-19 করাগীর
েমযয িিঘোন দীর্মেয়াদী
ঘ
COVID-এর উপসগ কদখা
ঘ
কদয়। এটি
এেগুচ্ছ গুরুির সেসযা যার োরমণ োমরা োমরা েৃিযয হমি ও
বেছয কোে প্রবিিন্ধী হময় কযমি পামর।
দীর্োেীন
ঘ
কোবিড িামোিামি অনুযািন েরা যায় না।
কোমনা বিবেৎসা পদ্ধবি এটি প্রবিমরায এিং বিবেৎসার জনয
উত্তে িা আেরা এখমনা জাবন না। কিশ েময়েটি সাযারণিামি
িযিহৃি ওষুয রময়মছ যা দীর্োেীন
ঘ
কোবিমড আক্রান্ত
িযক্তিমদরমে সহায়িা েরমি পামর, িমি আেরা এখনও জাবন
না কয এই ওষুযগুমো COVID-19-এ আক্রান্ত হময়মছন এেন
করাগীমদর জনয েিিা িােিামি োজ েমর িা কোন বিবেৎসা
পদ্ধবি সিমিময় উত্তে। দীর্োেীন
ঘ
কোবিমড আক্রান্ত
করাগীমদর েমযয উপবস্থ্ি জটিেিা এিং উপসমগরঘ জনয োজ
েমর এেন বিবিন্ন বিবেৎসা পদ্ধবি অনুসন্ধামনর জনয HEAL
COVID গমিষণা প্রস্তুি েরা হময়বছে। COVID-19-এর
দীর্মেয়াদী
ঘ
প্রিািযুি করাগীমদর বিবেৎসা পদ্ধবি এিং যমের
উন্নবি সাযমন এই গমিষণা কেমে প্রাপ্ত ফোফে আোমদরমে
সহায়িা েরায় িযিহার েরা হমি।

এই গববষণার নবষবে পেি আর্ার সাবথ্
প াগাব াগ েরা িবেবে?
আপনার সামে কযাগামযাগ েরার োরণ হমো আপবন এই
গমিষণার সামে যুি নন এিং আপনামে এেন এেজন COVID19 আক্রান্ত করাগীর কপশাদার আইবন প্রবিবনবয বহমসমি সম্মবি
বদমি িো হমচ্ছ কয করাগী বনমজর জনয সম্মবি জানামি সক্ষে
নন।
এেজন “কপশাদার আইবন প্রবিবনবয” এেন এে িযক্তি বযবন
গমিষণায় অংশগ্রহমণর জনয অনয এেন কোমনা িযক্তির পমক্ষ
সম্মবি প্রদান েমরন বযবন বনমজ বসদ্ধান্ত বনমি পামরন না
অিঃপর বনমজ সম্মবিও বদমি পামরন না।
করাগীটি িার এই গমিষণায় অংশগ্রহমণর ইচ্ছা/অবনচ্ছার েো
আোমদরমে জানামি পারমছন না এিং বনমজ সম্মবিও বদমি
পারমছন না। আেরা এেন র্বনষ্ঠ োউমে শনাি েরমি পাবরবন
বযবন এই করাগীর িযক্তিগি আইবন প্রবিবনবয বহমসমি োজ েরমি
পামরন। আপনামে আেরা এেজন স্বাযীন কেবডমেে কপশাদার
বহমসমি বযবন এই গমিষণার সামে সম্পৃি নন, এই গমিষণার
বিষয়টি বিমিিনা েরমি এিং করাগীটি কযেন িাইমিন িমে
আপবন েমন েমরন কিেন প্রবিক্তক্রয়া জানামি অনুমরায েরবছ।
যবদ আপবন এই করাগীর গমিষণায় অংশগ্রহমণর পমক্ষ সম্মবি
প্রদামনর বসদ্ধান্ত কনন এিং পরিিীমি বিবন িার বনমজর বসদ্ধান্ত
কনওয়ার েমিা সক্ষে হময় ওমেন (“পুনরায় সক্ষেিা অজঘন”),
িাহমেআপনামে িার িিঘোন (কপাস্ট-বডসিাজঘ)
কেয়ারবগিারমে
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করাগীর এই গমিষণায় সম্পৃি হওয়ার বিষময় জানামি হমি।
যবদ বিবন আর এই গমিষণায় অংশগ্রহণ িাবেময় কযমি না িান,
িাহমে এই িেয পমত্রর পৃষ্ঠা 1-এ প্রদত্ত কযাগামযামগর বিিরণ
িযিহার েমর বিবন িার হাসপািামের গমিষণা দমের সামে
কযাগামযাগ েরমি পামরন। কোমনা োরণ ছািাই কযমোমনা
সেয় নাে প্রিযাহার েরার স্বাযীনিা িামদর রময়মছ।

অংশগ্রিণ েরবি পরাগীর েবক্ষ নে আর্াবে
সম্মনি নিবি িবব?
না, অংশগ্রহণ েরা কস্বচ্ছাযীন। করাগী এই গমিষণায় অংশগ্রহণ
েরমিন বে না কস সম্পমেঘ সম্মবি কদওয়ার বসদ্ধান্ত আপনার
উপর বনিঘর েমর।
অংশগ্রহণ েরমি করাগীর পমক্ষ যবদ আপবন সম্মবি না কদন,
িারপমরও িারা িামদর হাসপািাে দ্বারা প্রদত্ত বনয়বেি
বিবেৎসা পামিন। এ সম্পমেঘ আমরা িেয িামদর ডািার িা
নাস আপনামে
ঘ
বদমি পারমিন।
যবদ আপবন বসদ্ধান্ত কনন কয করাগী অংশগ্রহণ েরমি পারমিন,
িারপমরও কযমোমনা সেয় কোমনা োরণ প্রদান না েমরই
আপবন অংশ কনওয়া িন্ধ েরমি পারমিন। িবিষযমি যবদ
করাগী আিার বনমজর জনয বসদ্ধান্ত বনমি সক্ষে হন িাহমেও
বিবন িন্ধ েরা কিমছ বনমি পারমিন।
করাগী অংশ বনমিন বে না কস সম্পমেঘ আপবন কযই বসদ্ধান্ত
বনন না কেন িা িারা িিঘোমন কয যে পান িা িবিষযমি
পামিন িার োনমে প্রিাবিি েরমি না।

অংশগ্রিণ েরবে পরাগীর েী িবব?
করাগী এই গমিষণায় অংশগ্রহণ েরমিন এমি যবদ আপবন রাক্তজ
হন, িাহমে আেরা আপনামে এেটি সম্মবি ফমে স্বাক্ষর
ঘ
েরমি িেি। সম্মবি ফরে এিং িেয শীমির এেটি েবপ
আপনামে প্রদান েরা হমি।
সম্মবি ফমে স্বাক্ষর
ঘ
েরার পর, আেরা িা যািাই েরি এিং
গমিষণাটি করাগীর জনয উপযুি িা বনক্তিি েরি।
যবদ করাগী এই গমিষণায় অংশ কনন, িাহমে িামদর হাসপািামে
োোোেীন বেছয স্বাস্থ্য সম্পবেঘি িেয আেরা সংগ্রহ েরি।
অংশগ্রহণ েরমি করাগীর পমক্ষ আপনার সম্মবি প্রদামনর পর
12 োস িযাপী িামদর স্বাস্থ্যমসিা সম্পবেঘি আরও িেয আেরা
সংগ্রহ েরি। এই িমেয GP-কি বিক্তজি েরা, করফামরে,
হাসপািামে উপবস্থ্বি িা িামদর জীিনোে িযাপী ও এর
িাইমরও প্রাপ্ত অনযানয স্বাস্থ্যমসিা অন্তিযি
ঘ োেমি পামর।
আেরা কয িেয সংগ্রহ েবর এিং বেিামি িা সংগ্রহ েবর কস
সম্পমেঘ আমরা িেয ওময়িসাইমি (www.heal-covid.net) পাওয়া
যামি।
আেরা ঐ করাগীর কসিার দাবয়মত্ব োো িযক্তিমে
হাসপািাে িযাগ েরার আমগ গমিষণার ওষুযপত্র প্রদান েরি

িাবিমি ওষুযগুমো কখমি িেি এিং ডািার িা নাস করাগীর
ঘ
কেয়ারবগিারমে িুক্তঝময় িেমিন ওষুযগুমো বেিামি, েিিার ও
েিবদন কখমি হমি। যবদ িামদরমে অযামিারিাস্টযাটিন গ্রহণ
েরমি িো হয়, িাহমে িামদর GP বা হাসপাোল দ্বারা এেই
ওষুয গ্রহমণর পরােশ আিার
ঘ
কদওয়া হমি, োরণ
অযাবপক্সািামনর িয েনায় এই বিবেৎসা পদ্ধবি দীর্োে
ঘ
স্থ্ায়ী
হয়। সাযারণিামি যবদ করাগীমে কপ্রক্তিপশমনর বফ প্রদান েরমি
হয়, িার হাসপািাে িযাগ েরার টেে পমরই িামে এেটি ফে ঘ
িা সাটিঘ বফমেি পাোমনা হমি কযটি বনক্তিি েরমি কয, HEALCOVID গমিষণায় অংশগ্রহমণর জনয প্রময়াজনীয় ওষুযপমত্রর
কোমনা কপ্রক্তিপশন িাজঘ িামদরমে প্রদান েরমি হমি না।
অংশগ্রহণোরী গমিষণার পরীক্ষা কেমে ছাি পাওয়ার পর,
আেরা িামে বেছয প্রশ্ন েরি কযগুমোর বিষয়িস্তু হমি বিবন
কেেন অনুিি েরমছন, COVID-19 এর কোমনা দীর্ কেয়াদী
ঘ
প্রিাি বিবন অনুিি েরমছন বেনা এিং এই গমিষণায় িার
অংশগ্রহণ েরার অবিজ্ঞিা কেেন। প্রদত্ত িেয আোমদর
দীর্মেয়াদী
ঘ
উপসগ ও
ঘ জীিনযাত্রার োমনর উপর COVID-19
এর প্রিাি িুঝমি এিং ট্রায়ামে িযিহৃি বিবেৎসা এই
বিষয়গুমোর উন্নবি সাযমন োজ েরমছ বেনা িা িুঝমি
সহায়িা েরমি।
করাগী যবদ বনমজ এই প্রশ্নািেী পূরণ েরমি না পামরন, িাহমে
িার পবরিামরর কোমনা সদসয, িন্ধু িা কেয়ারবগিার িার পমক্ষ
কসটি পূরমণ সহমযাবগিা েরমি পামরন। আদবশেিামি,
ঘ
প্রবিিার এেই িযক্তি এগুমো পূরণ েরমিন।
এই প্রশ্নািেীমি অংশগ্রহণ েরা ঐক্তচ্ছে, িাই যবদ আপবন েমন
েমরন কয করাগীটি বনমজ এই প্রশ্নািেী পূরণ েরমি পারমিন
না, িাহমেও আপবন িার পমক্ষ HEAL-COVID-এ িার
অংশগ্রহমণর অনুেবি প্রদান েরমি পামরন।
কয িাবরমখ করাগী গমিষণায় প্রমিশ েমরন িার 12 োস পমর,
িার অংশগ্রহণ সম্পন্ন হমি এিং যবদ আপবন আোমদরমে
িমে োমেন িাহমে শুযুোত্র িখনই আেরা আপনার সামে িা
িামদর সামে কযাগামযাগ েরি। COVID-19 সম্পবেঘি প্রমশ্নর
উত্তর বদমি, িবিষযমি অনযানয কডিামিস িা বিবনেযাে
ট্রায়ামের সামে এই গমিষণা কেমে করাগী সম্পবেঘি প্রাপ্ত িেয
আেরা সংযুি েরমি পাবর।

পোি পোি ওষুি েরীক্ষা েরা িবে?
HEAL-COVID-এ আেরা কযসেে বিবেৎসা পদ্ধবি িয েনা েরমি
িাই কসগুমো হমচ্ছ অযামিারিাস্টযাটিন এিং অযাবপক্সামিন। এই
প্রবিটি বিবেৎসা পদ্ধবি 877 জনয িযক্তিমে প্রদান েরা হমি।
বিবিন্ন স্বাস্থ্যগি অিস্থ্া রময়মছ এেন করাগীমদর বিবেৎসার
জনয এই বিবেৎসা পদ্ধবিগুমো খুিই সিরাির িযিহার েরা
হয়।
অযামিারিাস্টযাটিন হমো এেটি স্টযাটিন এিং সাযারণি
কোমেমস্টরে হ্রাস েরমি এটি িযিহার েরা হয়, িমি এর
এেন োযেোপ
ঘ
রময়মছ যা শরীমর প্রদাহ হ্রাস েমর। যবদ
করাগীমে

কযগুমো িামে সমঙ্গ বনময় কযমি হমি। আেরা করাগীমে
HEAL-COVID Professional Legal Representative Information Sheet and Informed Consent Form: version 4.0 13/08/2021 Bengali
HEAL-COVID পেশাজীবী আইনি প্রনিনিনির িথ্য শীট এবং অবনিি সম্মনি ফর্:ম সংস্করণ 4.0 13/08/2021
যার ভিভিতে প্রস্তুে করা হতেতে: LCTC_TM002_TEMP1: Adult Participant Information Sheet & Consent, V1, 20/02/2020
ISRCTN ID: 15851697 / IRAS নম্বর: 294861
পৃষ্ঠা 2 এর 7

অযামিারিাস্টযাটিন কদওয়া হয়, িাহমে বিবন প্রবিবদন
এেটি েমর 12 োস কসটি কসিন েরমিন।
অযাবপক্সামিন এেটি ওষুয যা সাযারণি এেটি “রি
পািোোরী” িা অযাবিমোয়াগুমেি বহমসমি পবরবিি। যবদ
করাগীমে অযাবপক্সামিন প্রদান েরা হয়, িাহমে প্রবিবদন দুইটি
েমর 2 সপ্তাহ করাগী িা কসিন েরমিন।
প্রদাহ এিং অবিবরি জোি িাাঁযার োরমণ দীর্োেীন
ঘ
কোবিমড আক্রান্ত করাগীমদর েমযয উপসগ োেমি
ঘ
পামর, িাই
COVID-19 এ অসুস্থ্ হময় দীর্মেয়াদী
ঘ
প্রিািসেূহ করায িা এর
বিবেৎসা েরমি এই ওষুয সহায়িা েরমি পামর।

পোি নিনেৎসা েদ্ধনি পরাগী পেবি াবে িা আনর্
নেভাবব জািব?
এই গমিষণামি, করাগীমদরমে বিনটি বিবেৎসা গ্রুমপ িাগ েরা
হমি এিং প্রবিটি গ্রুমপ করাগীমদর এেই রেে সেটষ্টর বেশ্রণ
োেমি। এেটি গ্রুপ “আদশ কসিা”
ঘ
গ্রহণ েরমিন (যবদ িারা
গমিষণায় অংশ না বনমিন িাহমে িারা কয কসিা কপমিন িার
অনুরূপ)। এর অে হমচ্ছ
ঘ
িামদর উপসগ এিং/অেিা
ঘ
িামদর
েমযয োো অনযানয পবরবস্থ্বির অনুসামর িামদর হাসপািাে
েিৃে
ঘ সাযারণিামি প্রদত্ত কযমোনও বিবেৎসা।
অনয গ্রুপ আদশ কসিার
ঘ
সামে অযামিারিাস্টযাটিন অেিা আদশ ঘ
কসিার সামে অযাবপক্সামিন গ্রহণ েরমিন। আেরা এেটি
েম্পম্পউিার কপ্রাগ্রাে িযিহার েবর যা করাগীমদরমে
‘এমোমেমোিামি’ গ্রুমপ িরাদ্দ েমর। িারা কোন গ্রুমপ
োেমিন িা আপবন িা করাগীর ডািার কেউই বনিািন
ঘ
েরমি পারমিন না।

নিনেৎসার নবেল্প েদ্ধনি েী েী?
কযমহিয COVID-19 এেটি নিয ন করাগ, িাই দীর্মেয়াদী
ঘ
উপসগ ঘ
রময়মছ এেন করাগীমদর বেিামি সমিাত্তে
ঘ
বিবেৎসা েরা যামি
িা আেরা এখমনা বশখবছ। HEAL-COVID-এ অংশগ্রহণ েরমি
করাগীর পমক্ষ যবদ আপবন সম্মবি না কদন, িাহমে িামদর
উপসগ এিং
ঘ
িামদর ডািার িা নাসরা
ঘ িামদর জনয যা উপযুি
িমে েমন েমরন িার উপর বিবত্ত েমর িামদর হাসপািাে
েিৃে
ঘ প্রদত্ত আদশ কসিা
ঘ
গ্রহণ েরমিন।

অংশগ্রিণ েরার সুনবিা ও ঝুঁু নেসর্ূি েী েী?
গমিষণার অংশ বহমসমি করাগীমে কয বিবেৎসা প্রদান েরা হয়
কসগুমো িামদর উপসগ উপশে
ঘ
েরমি এিং COVID-19 এর
অসুস্থ্িা কেমে আরও দ্রুি আমরাগয োি েরমি িামদরমে
সহায়িা েরমি পামর এেন সম্ভািনা রময়মছ। যবদও কিবশরিাগ
ওষুমযর েমিা, এই ওষুযগুমো সুরক্ষার জ্ঞাি কপ্রাফাইেসহ
এেটি সু-প্রবিটষ্ঠি বিবেৎসা পদ্ধবি, িমি এগুমোরও সম্ভািয
পার্শ্ প্রবিক্ত
ঘ
ক্রয়াও রময়মছ।
যবদ করাগীমে অযামিারিাস্টযাটিন প্রদান েরা হয়, িাহমে

নীমির বেছয সাযারণ পার্শ্-ঘ প্রবিক্তক্রয়া িারা অনুিি েরমি
পামরন:
• োো িযো
• গো িযোর েি সবদঘর-েি উপসগ ঘ
• অসুস্থ্িা অনুিি েরা (িবে িবে িাি)
• কপি ফাাঁপা, ডায়বরয়া িা কোষ্ঠোটেনয
• িদহজে
• রমি শেঘরার (ব্লাড সুগার) পবরোণ িৃক্তদ্ধ
• নাে কেমে রি পিা
• কপশী িযো িা কপশীমি বখাঁিযবন, অবস্থ্সবন্ধমি িযো িা
ফুমে যাওয়া অেিা বপমে িযো
• অস্বািাবিে বেিার োযেোপ
ঘ
পরীক্ষার
ফোফে স্টযাটিন গ্েুমোমজর োত্রা িৃক্তদ্ধ েরমি পামর
এিং যবদ আপনার
যবদ করাগীর িযাপামর আপনার কোমনা উমদ্বগ োমে িা যবদ
বিবন ক্রেিযোন
ঘ
ডায়ামিটিমসর ঝুাঁ বের েমযয োমেন, িাহমে অনুগ্রহ েমর িার
ডািামরর সামে েো িেুন। সন্তান জন্মদামনর সম্ভািনা রময়মছ
এেন েবহোমদরমেও অযামিারিাস্টযাটিন গ্রহমণর সেয়
উপযুি গিঘবনমরাযে িযিহার েরমি হমি।
যবদ করাগীমে অযাবপক্সািান প্রদান েরা হয়, িাহমে নীমির
বেছয সাযারণ পার্শ্-ঘ প্রবিক্তক্রয়া িারা অনুিি েরমি পামরন:

•
•
•
•

কহোমিাো এিং োেবশমর দাগ
অসুস্থ্িা অনুিি েরা (িবে িবে িাি)
রিশূনযিা
রিপামির ক্রেিযোন
ঘ
ঝুাঁ বে

যবদ অযাবপক্সামিন কসিন েরা োেীন করাগীর কোমনা সাজঘাবর
িা দন্ত বিবেৎসা হওয়ার েো োমে, িাহমে িামদর ডািার িা
কডবিস্টমে অিবহি েরমি হমি।
যবদ গমিষণামি কদখা যায় কয আদশ কসিার
ঘ
িয েনায় এর কোন
উপোমরর প্রোণ কনই, িাহমে আেরা করাগীর ওষুয িন্ধ েরি।
যবদ এরূপ হয়, িাহমে িামদরমে আদশ কসিা
ঘ
প্রদান েরা হমি।

আর্ার নসদ্ধান্ত েনরবিমি েরবে েী িবব?
যবদ আপবন িান করাগীর এই গমিষণায় অংশগ্রহণ োবেময়
কদওয়া উবিি, িা যবদ করাগী িার সক্ষেিা পুনরায় বফমর পান ও
বনমজই এই গমিষণায় অংশগ্রহণ েরা োবেময় বদমি িান,
িাহমে আপবন কযমোমনা সেয় আোমদর সামে কযাগামযাগ
েরমি পামরন। িারা এরপমরও িামদর হাসপািাে দ্বারা প্রদত্ত
আদশ যে
ঘ
এিং ফমো-আপ পামিন। আপনার অনুেবি
সামপমক্ষ, আেরা করাগীর বনয়বেি স্বাস্থ্যমসিার করেডঘ কেমে
করাগীর স্বাস্থ্য সম্পবেঘি িেয সংগ্রহ েরমি িাই।
বেছয কক্ষমত্র, গমিষণার ওষুময করাগী সম্মুখীন হমি পামরন এেন

পার্শ্ প্রবিক্ত
ঘ
ক্রয়া সম্পমেঘ সীবেি িেয সংগ্রহ আোমদরমে
িাবেময় কযমি হমি। আইন অনুযায়ী যখন আোমদরমে এটি
েরমি হমি শুযুোত্র িখনই আেরা িা েরি।
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নি িিু ি পোি িথ্য োওো াে?
েখমনা েখমনা কোমনা গমিষণা িোোেীন, গমিষণার অযীমন
পরীক্ষা েরা হমচ্ছ এেন বিবেৎসা পদ্ধবি সম্পমেঘ গুরুত্বপূণ ঘ
নিয ন িেয পাওয়া যায়। যবদ এরেে হয়, িাহমে করাগীর ডািার
িা নাস ঘ আপনামে (িামদর কেয়ারবগিারমে যবদ িা আপবন না
হন) এ সম্পমেঘ জানামিন এিং করাগী অংশগ্রহণ েরুন িা
আপবন িান বে না িা অংশগ্রহণ িাবেময় যাওয়া িামদর উবিি
বে না িা বনময় আপনার সামে আমোিনা েরমিন। যবদ অনয
কোনও োরমণ গমিষণা িন্ধ হময় যায় িাহমে িার োরণ
আপনামে জানামনা হমি এিং করাগীর জনয অিযাহি যমের
িযিস্থ্া েরা হমি।

খি গববষণা বন্ধ িবে াে িখি েী িবব?
গমিষণার কশমষ, করাগীর বিবেৎসা আদশ যমে
ঘ
বফমর যামি।
যবদ িারা িারপমরও উপসগ অনু
ঘ
িি েমরন, িাহমে
িামদর স্বাস্থ্যমসিার দে িামদর জনয উপযুি িেোন
যমের িযিস্থ্া েরমি।
এটি অবিপ্রায় রাখা হয় কয গমিষণার ফোফে সমম্মেনসেূমহ
উপস্থ্াপন েরা হমি এিং কেবডমেে জানামে
ঘ প্রোবশি হমি,
যামি আোমদর গমিষণার ফোফে েী প্রদশনঘ েমরমছ িা
আেরা বিবেৎসে েবেউবনটি এিং জনসাযারমণর োমছ িযাখযা
েরমি পাবর। সিসেয় কগাপনীয়িা বনক্তিি েরা হমি এিং
আপনামে ও করাগীমে কোন প্রোশনায় শনাি েরা যামি না।
গমিষণা কেমে প্রাপ্ত সেে িেয আেরা 10 িছমরর জনয
সংরক্ষণ েরি।

এই গববষণাবি পরাগীর অংশগ্রিণ েরার নবষে নে
পগােিীে রাখা িবব?
হযাাঁ। করাগীর িমেয শুযুোত্র কসই িযক্তিগণ প্রমিশাবযোর পামিন
যামদর এই গমিষণা পবরিােনা েরার জনয এই িমেযর প্রময়াজন
রময়মছ। এমি অন্তিযি
ঘ রময়মছন গমিষণার ডািার এিং নাস, ঘ
কেন্দ্রীয় ট্রায়াে টিে, Aparito (যারা গমিষণার অযাপ ATOM5
প্রদান েমরন), স্পন্সর সংস্থ্া এিং বনয়ন্ত্রে েিৃপ
ঘ মক্ষর পক্ষ
কেমে পবরদশে
ঘ িা বনরীক্ষে। আপনার অনুেবি সামপমক্ষ,
আেরা করাগীর GP -কে অিগি েরি কয করাগী এই গমিষণায়
অংশগ্রহন েরমছন।
আপবন িা করাগী কে িা জানা কযসি িযক্তিমদর প্রময়াজন কনই
িারা আপনার িা করাগীর নাে িা কযাগামযামগর বিস্তাবরি িেয
কদখমি পারমিন না। এর পবরিমিঘ, করাগীর িমেয এেটি কোড
নম্বর োেমি।
করাগীর সাযারণ স্বাস্থ্যমসিার কডিা অযামক্সস েরার জনয,
বেিারপুে বিবনোে ট্রায়ােস কসিারস (Liverpool Clinical
Trials Centre -LCTC) বনরাপমদ করাগীর জন্ম িাবরখ ও
NHS/CHI/স্বাস্থ্য ও সাোক্তজে কসিা নম্বর

NHS বডক্তজিাে িা স্কিেযান্ড, ওময়েস ও নদঘ ান আয়ারেযামন্ড
ঘ
এর সেিয েয সংস্থ্াগুমোর োমছ কপ্ররণ েরমি যারা NHS কডিা
করেডঘসেূমহর কদখাশুনা েমর। গমিষণায় িামদর প্রমিমশর
বদন কেমে 12 োস িযাপী িেয প্রদামনর জনয ক্তজজ্ঞাসা েরার
পবরেল্পনা আেরা েরবছ, িমি িামদর দীর্মেয়াদী
ঘ
স্বামস্থ্যর
পবরবস্থ্বি অনুসরণ েরমি িবিষযমি এটি এই সেয়সীো িৃক্তদ্ধ
েরা হমি পামর। NHS বডক্তজিাে (অেিা সেিূেয) েিৃে
ঘ LCTC
এর োমছ কফরি পাোমনা িেয বনরাপমদ িযাঙ্গর
বির্শ্বিদযােময়র সামে কশয়ার েরা হমি, যারা বেছয গমিষণা
বিমেষণ েরমছন।
িযাঙ্গর বির্শ্বিদযােময়র গমিষেরা করাগীর িযক্তিগি বিিরণ
পামিন না এিং িামদরমে শনাি েরমি সক্ষে হমিন না।
আেরা বেিামি করাগীর িেয িযিহার এিং িা বনরাপমদ রাবখ
কস সম্পমেঘ আমরা িেয HEAL-COVID-এর ওময়িসাইি
www.heal-covid.net-এ পাওয়া যামি।

এই গববষণাটট োরা েনরিােিা েরবে?
কেেবিজ বির্শ্বিদযােয় হাসপািাে NHS ফাউমন্ডশন ট্রাস্ট এিং
কেেবিজ বির্শ্বিদযােয় কযৌেিামি এই গমিষণা স্পন্সর
েমরমছন এিং এটি পবরিােনা েরার জনয িারা দায়িদ্ধ। এই
প্রবিষ্ঠানগুমো যুিরাজয বিবত্তে। িারা অনুমরায েমরমছন কয
গমিষণার দদনক্তিন পবরিােনা যামি বেিারপুে বিবনেযাে
ট্রায়ােস কসিার (LCTC, বেিারপুে বির্শ্বিদযােময়র এেটি
অংশ) বিবত্তে এেটি দে দ্বারা েরা হয়। কেন্দ্রীয় ট্রায়াে টিমে
কেেবিজ বির্শ্বিদযােয়, LCTC এিং িযাঙ্গর বির্শ্বিদযােময়র
গমিষেরা রময়মছন।
গমিষণাটি দিজ্ঞাবনে ও দনবিেিামি গ্রহণমযাগয িা
বনক্তিি েরার জনয কেবডবসনস অযান্ড কহেেমেয়ার
কপ্রাডাক্টস করগুমেিবর এমজক্তন্স, কহেে বরসািঘ অেবরটি এিং
জািীয় বরসািঘ এবেক্স েবেটি দ্বারা এই গমিষণা পযামোিনা
ঘ
েরা হময়মছ। নযাশনাে ইনবস্টটিউি ফর কহেে বরসািঘ
(National Institute for Health Research, NIHR) েিৃে
ঘ এই
গমিষণা অোয়ন
ঘ
েরা হময়মছ।
িামদরমে এই গমিষণায় অন্তিযি
ঘ েরার জনয করাগীর
বিবেৎসে কোনও অে পামিন
ঘ
না।

অিযািয গববষণার জিয িথ্য পশোর েরা
যবদ এই গমিষণায় করাগীর অংশগ্রহমণর পমক্ষ আপবন সম্মবি
প্রদান েমরন, িাহমে এই গমিষণার অংশ বহসামি সংগৃহীি িেয
অনযানয সংস্থ্াসেূমহর িবিষযমির গমিষণায় িযিহার েরার
অনুেবি কদওয়ার বসদ্ধান্ত আপনার োমছ োেমি। এগুমো হমি
পামর বিবিন্ন বির্শ্বিদযােয়, NHS এর অন্তগিঘ কোমনা প্রবিষ্ঠান িা
কদশ বিমদমশ েেরি
ঘ কোমনা প্রবিষ্ঠান। সংস্থ্া এিং গমিষেরা
শুযুোত্র UK পবেবস কেেওয়ােঘ ফর কহেে অযান্ড কসাশযাে
কেয়ার বরসািঘ
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অেিা সেিয েয োমনর নীবি অনুসামর গমিষণা
পবরিােনার জনয করাগীর িেযগুমো িযিহার েরমিন।

পরাগীর িথ্য নেভাবব বযবিার েরা িে পস সম্পবেম
আবরা িথ্য আনর্ পোথ্াে জািবি োরব?
আেরা বেিামি করাগীর িেয িযিহার েরি কস সম্পমেঘ বিস্তাবরি
জানমি কদখুন:
• HEAL-COVID ট্রায়াে ওময়িসাইি www.heal-covid.net
• www.hra.nhs.uk/information-about-patients
• www.hra.nhs.uk/patientdataandresearch
ওময়িসাইমি োো কহেে বরসািঘ অেবরটি বেফমেি
• কেেবিজ বির্শ্বিদযােয় হাসপািাে NHS ফাউমন্ডশন
ট্রাস্ট এর িেয সুরক্ষা েেেিঘ
ঘ ার সামে ইমেইমে
কযাগামযাগ েমর infogov@addenbrookes.nhs.uk
• কেেবিজ বির্শ্বিদযােয় এর িেয সুরক্ষা েেেিঘ
ঘ ার
সামে ইমেইমে কযাগামযাগ েমর
dpo@admin.cam.ac.uk
• বেিারপুে বির্শ্বিদযােয় এর িেয সুরক্ষা েেেিঘ
ঘ ার
সামে ইমেইমে কযাগামযাগ েমর
legal@liverpool.ac.uk
• করাগীর হাসপািামে গমিষণাোরী দমের কোন
এেজনমে ক্তজজ্ঞাসা েমর

পোবিা সর্সযা িবে েী িবব?
গমিষণা িোোমে আপনার িা করাগীর সামে কযিামি আিরণ
েরা হময়মছ িা করাগী েুমখােুবখ হমি পামরন এেন সম্ভািয ক্ষবি
সম্পমেঘ কযমোনও অবিমযামগর সোযান েরা হমি। এই
গমিষণার কোন বদে বনময় যবদ আপনার কোন উমদ্বগ োমে,
িাহমে হাসপািামে করাগীর যে গ্রহণোরী গমিষে দমের
কযমোন এেটি দমের সামে েো িোর জনয আপনার
ক্তজজ্ঞাসা উবিি, যারা আপনার প্রমশ্নর উত্তর বদমি যোসাযয
কিষ্টা েরমিন।

করাগীর কোমনা ক্ষবি হয় এিং িা যবদ হয় োমরা অিমহোর
োরমণ, িাহমে কয NHS ট্রামস্ট িার বিবেৎসা িেমছ কসই NHS
ট্রামস্টর বিরুমদ্ধ বিবন ক্ষবিপূরমণর জনয আইবন পদমক্ষপ গ্রহণ
েরমি পামরন, িমি িামে িার আইবন খরি িহন েরমি হমি
পামর। নযাশনাে কহেে সাবিঘমস অবিমযামগর সাযারণ
পদ্ধবিগুবেও আপনার এিং করাগীর োমছ রময়মছ।
েেিারী
ঘ
এিং সম্মাবনি িযক্তিযারীমদর অিমহোর োরমণ
বিবনোে ট্রায়ামে অংশগ্রহণোরীরা ক্ষবিগ্রস্ত হওয়ার োরমণ,
NHS বিবনেযাে কনগবেমজন্স স্কীে ফর ট্রাস্ট-এর সদসয
বহমসমি কেেবিজ বির্শ্বিদযােয় হসবপিােস NHS ফাউমন্ডশন
ট্রাস্ট এর সম্পূণ আবে
ঘ
ে
ঘ দায় গ্রহণ েরমি।
এেটি কপ্রামিােে বডজাইমনর োরমণ উদ্িূি অিমহোজবনি
ক্ষবি এিং বিবনেযাে ট্রায়ামে অংশগ্রহমণর ফমে উদ্িূি
অিমহোজবনি নয় এেন ক্ষবির জনয কেেবিজ বির্শ্বিদযােয়
িীোর িযিস্থ্া েরমি। যবদ আপবন েমন েমরন কয গমিষণায়
অংশগ্রহমণর ফমে করাগী ক্ষবিগ্রস্ত হময়মছন, িাহমে এই িেয
শীমির পৃষ্ঠা 1-এ কযাগামযামগর বিস্তাবরি িেয িযিহামরর োযযমে
িামদর হাসপািামের গমিষণা দমের সামে আপনার প্রেমেই
কযাগামযাগ েরা উবিি।
গমিষণায় অংশ বনমি করাগী রাক্তজ হন িা না হন, িারা কয
হাসপািামে বিবেৎসা গ্রহণ েমরন কসখামন িামদর প্রবি
হাসপািামের যমের এেটি দাবয়ত্ব রময়মছ এিং িামদর
হাসপািামের েেিারী
ঘ
েিৃে
ঘ কোন অিমহোর দায় গমিষণার
স্পন্সর গ্রহণ েমরন না। করাগীর সুস্বামস্থ্যর বিষময় যবদ কোন
উমদ্বগ োমে, িাহমে িারা হাসপািাে কছমি যাওয়ার আমগ
িামদর বিবনেযাে দমের কোনও সদমসযর সামে আপনার েো
িো উবিি। িাবি যাওয়ার পর, িামদর GP-এর সামে কযাগামযাগ
েরুন িা 111 নম্বমর েে েরুন। COVID-19-এ অসুস্থ্ হওয়ার
পর সহায়িা এিং পরােমশরঘ বরমসাস আোমদর
ঘ
ওময়িসাইমি
(www.heal-covid.net) পাওয়া যামি।

যবদ আপবন অসন্তুষ্ট োমেন এিং আনুষ্ঠাবনেিামি
অবিমযাগ জানামি িান, িাহমে স্থ্ানীয় NHS করাগীর জনয
পরােশ ও
ঘ বেয়ামজাাঁ কসিা (PALS) অেিা সেিূেয প্রবিষ্ঠামন
কযাগামযাগ েমর আপবন িা েরমি পারমিন। করাগীর
হাসপািামের দমের সদসযরা আপনামে এই িেয প্রদান
েরমি পারমিন।
এই বিবনোে গমিষণা িোোেীন প্রমিযে যে কনওয়া হমি।
িমি, খুিই বিরে কক্ষমত্র যবদ এই গমিষণায় অংশগ্রহমণর ফমে
নযাশনাে ইনবস্টটিউি ফর কহেে বরসািঘ (NIHR; reference NIHR133788) এিং NIHR কেেবিজ িাময়ামেবডমেে বরসািঘ কসিার েিৃে
ঘ এই গমিষণা
অোয়ন
ঘ
েরা হময়মছ। প্রোবশি েিােি সম্পূণিামি
ঘ
কেখমের এিং অিশযই এগুমো NIHR িা বডপািঘ মেি অি কহেে অযান্ড কসাশযাে কেয়ামরর েিােি নয়।

এই িথ্য শীট েড়বি সর্ে পিওো এবং িা নবববিিা েরার জিয আেিাবে িিযবাি। নি আেনি পরাগীর এই গববষণাে
অংশগ্রিবণর েবক্ষ সম্মি িি, িািবে পরাগীবে বা িার পেোরনগভারবে এই িথ্য শীট ও স্বাক্ষনরি সম্মনি েবের
এেটট েনে রাখবি পিওো িবব।
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সম্মনি প্রিাি

সাইমির নাে (স্পষ্ট অক্ষমর বেখুন):
অংশগ্রহণোরীর
র্যামন্ডাোইমজশন নম্বর
অংশগ্রহণোরীর স্বাক্ষর:

অংশগ্রহণোরীর
জন্ম িাবরখ:

/

/

পেশাজীবী বযক্তিগি আইনি প্রনিনিনি েিত ে
ম েূরণীে:

প্রবিটি বিিৃবিটি পিা এিং িুঝমি পারার পর অনুগ্রহ েমর প্রবিটি িমক্স আপনার স্বাক্ষর বদন।
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

স্বাক্ষর

এই গমিষণার জনয িেয শীি আবে পমিবছ এিং িুঝমি কপমরবছ। প্রশ্ন ক্তজজ্ঞাসা েরার সুমযাগ আবে কপময়বছোে
এিং সমন্তাষজনেিামি এগুমোর উত্তর কপময়বছ।
আবে িুঝমি পারবছ কয, এই গমিষণায় অংশগ্রহণ এেটি ঐক্তচ্ছে বিষয় এিং আবে কযমোমনা সেয় কোমনা োরণ না
কদবখময়ই আোর সম্মবি প্রিযাহার েরমি পাবর এিং এর ফমে করাগীর বিবেৎসা কসিা িা আইবন অবযোর প্রিাবিি
হমি না। আবে িুঝমি কপমরবছ কয যবদ করাগীর সম্মবি প্রদামনর সক্ষেিা বফমর আমস িাহমে িারা কযমোন সেয় নাে
প্রিযাহার েরমি পারমি। িমি, বনরাপত্তাজবনি োরমণ বেছয সীবেি িেয সংগ্রমহর প্রময়াজন গমিষণা দমের হমি
পামর।
আবে িুঝমি পাবর কয কেন্দ্রীয় গমিষণা দমের অনুমোবদি িযক্তিিগ এিং
ঘ
স্পন্সর, বনয়ন্ত্রে েিৃপ
ঘ ক্ষ এিং স্থ্ানীয় NHS
ট্রামস্টর প্রবিবনবযগণ করাগীর কেবডমেে কনামির প্রাসবঙ্গে অংশ এিং গমিষণায় সংগৃহীি কযমোন িেয কদখমি
পামরন। এসেে িযক্তিমদরমে করাগীর করেডঘ এিং িমেয প্রমিমশর অনুেবি আবে প্রদান েরবছ।
NHS বডক্তজিাে, স্কিেযান্ড, ওময়েস এিং উত্তর আয়ারেযামন্ড িামদর সেিয েয সংস্থ্া িা িামদর উত্তরসূবর সংস্থ্া েিৃে
ঘ
ৃ
করাগীর িেয সংরক্ষমণ, বেিারপুে বিবনোে ট্রায়ােস কসিার (LCTC) েিে
ঘ িেয সংগ্রমহ এিং গমিষণায় িযিহামরর
জনয িযাঙ্গর বির্শ্বিদযােময়র সামে িেয কশয়ার েরায় আবে সম্মবি বদক্তচ্ছ। আবে িুঝমি কপমরবছ কয করাগীর
দীর্মেয়াদী
ঘ
স্বামস্থ্যর পবরবস্থ্বি ফমো-আপ েরমি NHS বডক্তজিাে এিং িামদর সেিয েয সংস্থ্া েিৃে
ঘ রক্ষণামিক্ষণেৃি
করেডঘ িযিহার েরা হমি পামর।
আবে এই গমিষণা কেমে প্রাপ্ত করাগীর বিিরণ ও কডিা অনযানয বিবনোে পরীক্ষা সহ বিবিন্ন কডিা উৎমসর সামে গমিষণার উমদ্দমশয
যুি েরার িযাপামর সম্মবি প্রদান েরবছ।
আবে িুঝমি পারবছ কয, করাগীর শনািোরী কডিা ও বনমে বেবখি আোর নাে সহ করাগীর সেে কডিা LCTC,
ইউবনিাবসটি
ঘ অি বেিারপুে ও করাগীর হাসপািামে কগাপনীয়িার সামে গমিষনা কশষ হওয়ার পর 10 িছর পযন্ত
ঘ
সংরক্ষণ েরা হমি। আবে িুঝমি কপমরবছ কয িযাঙ্গর বির্শ্বিদযােয় েিৃে
ঘ সংরবক্ষি িমেয সরাসবর কোন শনািমযাগয
িেয োেমি না এিং এই িেয গমিষণার কশষ হওয়া কেমে 10 িছমরর জনয কগাপনীয়িামি সংরক্ষণ েরা হমি।
এই গমিষণায় করাগীর অংশগ্রহমণর বিষময় করাগীর GP-কে জানামনার বিষময় আবে সম্মবি বদক্তচ্ছ।
আবে িুঝমি কপমরবছ কয প্রময়াজন হমে, অংশগ্রহণোরীমদর জবিি োোর সম্পমেঘ আোর সামে কযাগামযাগ
েরমি আোর সামে কযাগামযাগ েরার িেয িযিহার েরা হমি পামর।
আনর্ উেবরর নববতনিগুবোবি এের্ি পোষণ েরনে এবং পরাগীর েবক্ষ এই গববষণাে অংশ নিবি সম্মনি
প্রিাি েরনে।

স্বািীি পেশাজীবী বযক্তিগি আইনি প্রনিনিনি েিত ে
ম েূরণীে:
বনমির বিিৃবিগুমো ঐক্তচ্ছে (আপবন এগুমোর সামে এেেি না হমেও করাগী গমিষণায় অংশ বনমি পারমিন):
10.

করাগীর হাসপািামে িবিঘ হওয়ার পমর িার স্বাস্থ্য ও সুস্থ্িা সংক্রান্ত এেটি ফমো-আপ প্রশ্নািেী পূরণ েরার
জনয িার সামে কযাগামযাগ েরার িযাপামর আবে সম্মবি প্রদান েরবছ

অনুগ্রহ েমর করাগীর সামে কযাগামযামগর বিস্তাবরি িেয প্রদান েরুন:
কিবেমফান নম্বর:
11.

গমিষণা কশমষ ফোফে সহ HEAL-COVID এর অগ্রগবি সম্পবেঘি বনউজমেিার িা সাম্প্রবিেিে িেয কপমি আবে
ইচ্ছয ে
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আোর কগাপনীয়িা িজায় রাখার সামপমক্ষ, যুিরাজয এিং বিমদমশ িবিষযমির স্বাস্থ্যমসিা এিং/অেিা বিবেৎসা
গমিষণায় এই গমিষণা কেমে উদ্িূি িেয িা ফোফেসেূহ িযিহার েরার অনুেবি প্রদামন আবে সম্মবি বদক্তচ্ছ।
আবে িুঝমি কপমরবছ কয িবিষযমির গমিষণায় কিসরোরী কোম্পাবন এিং বির্শ্বিদযােয় িা NHS এর সংস্থ্াসেূহ জবিি
োেমি পামর।

সাইমির নাে (স্পষ্ট অক্ষমর
বেখুন):
অংশগ্রহণোরীর
র্যামন্ডাোইমজশন নম্বর
অংশগ্রহণোরীর স্বাক্ষর:

অংশগ্রহণোরীর জন্ম িাবরখ: /

/

পরাগীর নাে:
(অনুগ্রহ েমর স্পষ্ট
অক্ষমর বেখুন))
আেিার িূ বেো
(কযেন
স্বাযীন ডািার):
আেিার পুমরা নাে:
আেিার স্বাক্ষর:

িাবরখ:

আেিার সামে কযাগামযামগর িেয (কপশাজীিী িযক্তিগি আইবন প্রবিবনবয):
কিবেমফান নম্বর:

উপমরর িমেযর
অনুরূপ:

ইমেইে টেোনা:

উপমরর িমেযর
অনুরূপ:

কপাস্টাে টেোনা:

গববষে েিত ে
ম েূরণীে (পেশাজীবী আইনি প্রনিনিনি েিত ে
ম ফর্ েূ
ম রবণর ের):
গমিষমের পুমরা নাে
(অনুগ্রহ েমর স্পষ্ট
অক্ষমর বেখুন):
গমিষমের স্বাক্ষর:

িাবরখ:

অনুগ্রহ েমর েেে দ্বারা সাক্ষবরি েূে েবপ HEAL-COVID িদন্তোরী সাইমির ফাইমে সংরক্ষণ েরুন এিং বিনটি েবপ
দিবর েরুন; এে েবপ আইবন প্রবিবনবযর জনয, এে েবপ অংশগ্রহণোরীর জনয িা িামদর কেয়ারবগিামরর জনয (যবদ
বিবন আইবন প্রবিবনবয না হন) এিং অনয েবপ কেবডমেে কনামির জনয।
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