HEAL-COVID এর জনয ব্যক্তিগত আইতন প্রতততনতির তথ্য শীট
o

আপনার আত্মীয় / বন্ধুর পনক্ষ এিটি গনবষর্া সম্পনিত
তবনবিনা িরার জনে আপনানি অনুনরায িরা হনয়নছ।
তসদ্ধান্ত রনওয়ার আনগ আপনার পনক্ষ গনবষর্াটি রিন
িলনছ এবং এটিনি িী জতেি িা রবাঝা গুরুত্বপূর্।ত

o

আপনার িানছ রিান িেে অস্পি মনন হনল বা আনরা
িেে জাননি ইেু ি হনল আপতন ররাগীর তিতনিোল
টিনমর রিান সদসেনি ক্তজজ্ঞাসা িরনি পানরন।

o

অংশগ্রহর্ িরা রস্বোযীন। যতদ আপতন মনন িনরন
রয ররাগী এনি অংশ তননি িাইনবন না িাহনল
আপনানি রিান িারর্ রদখানি হনব না।

o

HEAL-COVID হনে COVID-19 এর দীর্নময়াদী
ত
ফলাফল, যা “দীর্িালীন
ত
রিাতিড” তহনসনবও পতরতিি,
িার তিতিৎসাসমূহ িু লনা িরার জনে এিটি বৃহৎ
জািীয় গনবষর্া।

o

আমরা এমন বেক্তিনদরনি অংশ তননি আমন্ত্রর্ জানাক্তে
যারা COVID-19-এ আক্রান্ত হওয়ার পনর যুিরাজে বোপী
হাসপািাল রেনি িনল যাওয়ার অনপক্ষা িরনছন। যারা
অংশগ্রহর্ িরনবন িারা সবনমাি
ত
12 মাস যনর িলমান
ট্রায়ানল োিনবন।

আপতন যতদ এই গনবষর্া তননয় স্থানীয় গনবষর্া দনলর
সানে আনরা আনলািনা িরনি িান িাহনল
অনুগ্রহ িনর এই িনেে রযাগানযাগ িরুন:
নার্: <PI/RN Name>
ক াগাব াবগর নম্বর: <PI/RN Number>

কেন আর্রা HEAL- COVID গবব্ষণা েরতে?
COVID-19 হনে SARS-CoV-2 নামি িাইরাস দ্বারা সৃি এিটি
ররাগ, যা শুযুমাত্র ফুসফুসনিই নয়, বরং হৃৎতপণ্ড, তিডতন এবং
রিনালীর মনিা অনোনে অঙ্গগুনলারও ক্ষতি িনর। সম্প্রতি,
আমরা এমন রলািনদর সম্পনিত জাননি রপনরতছ হনয়তছ যারা
COVID-19-এ আক্রান্ত হনয় হাসপািাল রেনি িনল যাওয়ার পর
নিু ন এবং আরও খারাপ উপসনগরত সম্মুখীন হনয়তছনলন – এনি
প্রায়ই “দীর্নময়াদী
ত
COVID” বলা হয়। দীর্নময়াদী
ত
COVID-রি
তবতিন্ন স্বাস্থে সমসোর এিটি তমশ্রর্ বনল মনন িরা হয় এবং প্রায়
রযনহিু ররাগী এই গনবষর্ায় অংশগ্রহনর্র তবষনয় িার
ইো/অতনোর িো আমানদরনি জানানি পারনছন না

প্রতি 5 জননর 1 জন COVID-19 আক্রান্ত ররাগীর মনযে বিতমান
দীর্নময়াদী
ত
COVID-এর উপসগ রদখা
ত
রদয়। এটি গুরুত্বপূর্ ত
এটি হল গুরুির অবস্থার সমটি যার ফনল তিছু
রলানির মৃিুে এবং অক্ষমিা রদখা তদনি পানর।
দীর্িালীন
ত
রিাতিড িানলািানব অনুযাবন িরা যায় না।
রিাননা তিতিৎসা পদ্ধতি এটি প্রতিনরায এবং তিতিৎসার জনে
উত্তম িা আমরা এখননা জাতন না। রবশ িনয়িটি সাযারর্িানব
বেবহৃি ওষুয রনয়নছ যা দীর্িালীন
ত
রিাতিনড আক্রান্ত
বেক্তিনদরনি সহায়িা িরনি পানর, িনব আমরা এখনও জাতন
না রয এই ওষুযগুনলা COVID-19-এ আক্রান্ত হনয়নছন এমন
ররাগীনদর জনে িিিা িালিানব িাজ িনর বা রিান তিতিৎসা
পদ্ধতি সবনিনয় উত্তম। দীর্িালীন
ত
রিাতিনড আক্রান্ত
ররাগীনদর মনযে উপতস্থি জটিলিা এবং উপসনগরত জনে িাজ
িনর এমন তবতিন্ন তিতিৎসা পদ্ধতি অনুসন্ধাননর জনে HEAL
COVID গনবষর্া প্রস্তুি িরা হনয়তছল। COVID-19-এর
দীর্নময়াদী
ত
প্রিাবযুি ররাগীনদর তিতিৎসা পদ্ধতি এবং যনের
উন্নতি সাযনন এই গনবষর্া রেনি প্রাপ্ত ফলাফল আমানদরনি
সহায়িা িরায় বেবহার িরা হনব।

এই গবব্ষণার তব্ষবে কেন আর্ার সাবথ্ ক াগাব াগ
েরা িবেবে?
এই গনবষর্ার তবষনয় আপনার সানে রযাগানযাগ িরা হনয়নছ িারর্:

•

আপনার আত্মীয় বা বন্ধু COVID-19-এ আক্রান্ত
হনয়তছনলন এবং পরবিী িনয়িতদননর মনযে িানি
হাসপািাল রেনি রছনে রদওয়া হনব এব্ং

•

আপনার আত্মীয় বা বন্ধু িানদর জনে সম্মতি
জানানি অক্ষম, িাই িানদর পক্ষ রেনি আপনানি
সম্মতি জানানি বলা হনে (“বেক্তিগি আইতন
প্রতিতনতয”)
এিজন “বেক্তিগি আইতন প্রতিতনতয” হনেন এমন বেক্তি তযতন
গনবষর্ায় অংশগ্রহর্ িরনি অনে রিান বেক্তির পনক্ষ সম্মতি
প্রদান িনরন, যখন অংশগ্রহর্িারী বেক্তি তননজর তসদ্ধান্ত গ্রহর্
িরনি অক্ষম হন এবং িাই তননজরা সম্মতি তদনি পানরন না
এবং তননজ সম্মতিও তদনি পারনছন না, িাই িানদর পনক্ষ এ
সম্পনিত তবনবিনা িরনি এবং িারা রযিানব প্রতিক্তক্রয়া
জানানি পানরন রসিানব প্রতিক্তক্রয়া জানানি ররাগীর সানে
এিটি র্তনি বেক্তিগি সম্পিত রনয়নছ এমন বেক্তি তহনসনব
আমরা আপনানি ক্তজজ্ঞাসা িরতছ।
যতদ আপতন এই গনবষর্ায় আপনার আত্মীয় বা বন্ধুর
অংশগ্রহনর্র পনক্ষ সম্মতি প্রদাননর তসদ্ধান্ত রনন এবং
পরবিীনি যতদ িারা তননজর তসদ্ধান্ত রনওয়ার মনিা সক্ষম হনয়
ওনেন (“পুনরায় সক্ষমিা অজতন”), িাহনল এই গনবষর্ায়
িানদর সম্পৃি হওয়ার তবষনয় আপনানি জানানি হনব। যতদ
িারা আর এই গনবষর্ায় অংশগ্রহর্ িাতলনয় রযনি না িান,
িাহনল এই িেে শীনি পৃষ্ঠা 1-এ প্রদত্ত রযাগানযানগর
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পৃষ্ঠা 8 এর 1

তববরর্ বেবহার িনর িারা িানদর হাসপািানলর গনবষর্া দনলর
সানে রযাগানযাগ িরনি পানরন। রিাননা িারর্ ছাোই রযনিাননা
সময় নাম প্রিোহার িরার স্বাযীনিা িানদর রনয়নছ।
সংযুি িেে শীি বোপী যিিা রক্ষনত্র “ররাগী” শব্দ উনেখ
রনয়নছ, এই শব্দ দ্বারা আপনার আত্মীয় বা বন্ধুনি (গনবষর্ার
সম্ভাবে অংশগ্রহর্িারী) বুঝাননা হনয়নছ।

অংশগ্রিণ েরবত করাগীর পবে তে আর্াবে
সম্মতত তিবত িবব্?
না, অংশগ্রহর্ িরা রস্বোযীন। ররাগী এই গনবষর্ায় অংশগ্রহর্
িরনবন তি না রস সম্পনিত সম্মতি রদওয়ার তসদ্ধান্ত আপনার
উপর তনিতর িনর।
অংশগ্রহর্ িরনি ররাগীর পনক্ষ যতদ আপতন সম্মতি না রদন,
িারপনরও িারা িানদর হাসপািাল দ্বারা প্রদত্ত তনয়তমি
তিতিৎসা পানবন। এ সম্পনিত আনরা িেে িানদর ডািার বা নাস ত
আপনানি তদনি পারনবন।
যতদ আপতন তসদ্ধান্ত রনন রয ররাগী অংশগ্রহর্ িরনি পারনবন,
িারপনরও রযনিাননা সময় রিাননা িারর্ প্রদান না িনরই
আপতন অংশ রনওয়া বন্ধ িরনি পারনবন। িতবষেনি যতদ ররাগী
আবার তননজর জনে তসদ্ধান্ত তননি সক্ষম হন িাহনলও তিতন
বন্ধ িরা রবনছ তননি পারনবন।
ররাগী অংশ তননবন তি না রস সম্পনিত আপতন রযই তসদ্ধান্ত
তনন না রিন িা িারা বিতমানন রয যে পান বা িতবষেনি
পানবন িার মাননি প্রিাতবি িরনব না।

অংশগ্রিণ েরবে করাগীর েী িবব্?
ররাগী এই গনবষর্ায় অংশগ্রহর্ িরনবন এনি যতদ আপতন রাক্তজ
হন, িাহনল আমরা আপনানি এিটি সম্মতি ফনম স্বাক্ষর
ত
িরনি বলব। সম্মতি ফরম এবং িেে শীনির এিটি িতপ
আপনানি প্রদান িরা হনব।
সম্মতি ফনম স্বাক্ষর
ত
িরার পর, আমরা িা যািাই িরব এবং
গনবষর্াটি ররাগীর জনে উপযুি িা তনক্তিি িরব।
যতদ ররাগী এই গনবষর্ায় অংশ রনন, িাহনল িানদর হাসপািানল
োিািালীন তিছু স্বাস্থে সম্পতিতি িেে আমরা সংগ্রহ িরব।
অংশগ্রহর্ িরনি ররাগীর পনক্ষ আপনার সম্মতি প্রদাননর পর
12 মাস বোপী িানদর স্বাস্থেনসবা সম্পতিতি আরও িেে আমরা
সংগ্রহ িরব। এই িনেে GP-রি তিক্তজি িরা, ররফানরল,
হাসপািানল উপতস্থতি বা িানদর জীবনিাল বোপী ও এর বাইনরও
প্রাপ্ত অনোনে স্বাস্থেনসবা অন্তিুি
ত োিনি পানর। আমরা রয
িেে সংগ্রহ িতর এবং তিিানব িা সংগ্রহ িতর রস সম্পনিত আনরা
িেে ওনয়বসাইনি (www.heal-covid.net) পাওয়া যানব।

ররাগীর রসবার দাতয়নত্ব োিা বেক্তিনি গনবষর্ার ওষুয প্রদান
িরব রযগুনলা আমরা িাই রয িারা হাসপািাল িোগ িরার
আনগ গ্রহর্ িরনবন। আমরা ররাগীনি বাতেনি ওষুযগুনলা
রখনি বলব এবং ডািার বা নাস ররাগীনি
ত
বুক্তঝনয় বলনবন
ওষুযগুনলা তিিানব, িিবার ও িিতদন রখনি হনব। যতদ
িানদরনি অোনিারিাস্ট্োটিন গ্রহর্ িরনি বলা হয়, িাহনল
িানদর GP বা হাসপাতাল কততক
ৃ এিই ওষুয গ্রহনর্র পরামশ ত
আবার রদওয়া হনব, িারর্ অোতপক্সাবাননর িু লনায় এই
তিতিৎসা পদ্ধতি দীর্িাল
ত
স্থায়ী হয়। সাযারর্িানব যতদ ররাগী
রপ্রক্তিপশননর তফ প্রদান িনরন, িাহনল এসম্পনিত িানদর
ডািার বা নাসনি
ত জানান এবং িানদর হাসপািাল িোগ িরার
টেি পনরই িানদরনি এিটি ফম বা
ত সাটিত তফনিি পাোননা হনব
রযটি তনক্তিি িরনব রয HEAL-COVID গনবষর্ায় অংশগ্রহনর্র
জনে প্রনয়াজনীয় ওষুযপনত্রর রিাননা রপ্রসক্তক্রপশন িাজত
িানদরনি প্রদান িরনি হনব না।
ররাগী ছাে পাওয়ার পর, আমরা িানি তিছু প্রশ্ন িরব
রযগুনলার তবষয়বস্তু হনব তিতন রিমন অনুিব িরনছন,
COVID-19 এর রিাননা দীর্ রময়াদী
ত
প্রিাব তিতন অনুিব
িরনছন তিনা এবং এই গনবষর্ায় িার অংশগ্রহর্ িরার
অতিজ্ঞিা রিমন।
ররাগী যতদ তননজ এই প্রশ্নাবলী পূরর্ িরনি না পানরন, িাহনল
িার পতরবানরর রিাননা সদসে, বন্ধু বা রিয়ারতগিার িার পনক্ষ
রসটি পূরনর্ সহনযাতগিা িরনি পানরন। বেক্তিগি আইতন
প্রতিতনতয এই বেক্তি আপতন হনি পানরন অেবা ররাগীর র্তনি
রিান বেক্তি হনি পানরন। আদতশিিানব,
ত
প্রতিবার এিই বেক্তি
এগুনলা পূরর্ িরনবন।
এই প্রশ্নাবলীনি অংশগ্রহর্ িরা ঐক্তেি, িাই যতদ এই
প্রশ্নাবলী পূরর্ িরনি আপতন নাও িান, িারপনরও HEALCOVID-এ অংশগ্রহর্ িরনি ররাগীর পনক্ষ আপতন সম্মতি
প্রদান িরনি পারনবন। প্রদত্ত িেে আমানদর দীর্নময়াদী
ত
উপসগ ও
ত জীবনযাত্রার মাননর উপর COVID-19 এর প্রিাব
বুঝনি এবং ট্রায়ানল বেবহৃি তিতিৎসা এই তবষয়গুনলার উন্নতি
সাযনন িাজ িরনছ তিনা িা বুঝনি সহায়িা িরনব।
HEAL- COVID এর এিটি অোনপর ( ‘ATOM5™’, যা Aparito
নানমর এিটি রিাম্পাতন দ্বারা তিতর) মাযেনম আপনার রফান বা
িোবনলনি প্রশ্নাবলী পাওয়া যানব। হাসপািাল রছনে ররাগী িনল
যাওয়ার পূনব অোপটি
ত
ডাউননলাড িরনি আপনার গনবষর্া
দল বা অনে রিান আত্মীয় বা রিয়ারতগিার আপনানি সাহাযে
িরনব বা র্নর বনস অোপ ডাউননলাড িরার তবষনয় তবস্তাতরি
িেে প্রদান িরনব।
সপ্তানহর শুরুনি এবং এরপর এি মাস পনর এই প্রশ্নাবলী পূরর্
িরনি আমরা আপনানি বলব।
প্রতিবার এগুনলা পূরর্ িরনি প্রায় 10 তমতনি সময় লাগনব।
প্রতিবার এিটি প্রশ্নাবতল পূরর্ িরার জনে প্রস্তুি হনল, আপতন
আপনার স্মািত নফান বা িোবনলনি এিটি অোলািত এবং
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তরমাইন্ডার পানবন। যতদ আপনার রমাবাইল রফান বা
িোবনলি না োনি, িাহনল প্রনয়াজন হনল এিজন
অনুবাদনির উপতস্থতিনি, রফানন আপনানি এই প্রশ্নগুনলা
ক্তজজ্ঞাসা িরার জনে এিজন নাস আপনানি
ত
িল িরনি
পানরন। ররাগীর যে গ্রহর্িারী ডািার ও নাসরা
ত গনবষর্ার
প্রশ্নাবলীর উত্তর রদখনি পারনবন না এবং আপনার প্রদত্ত
িেে শুযুমাত্র গনবষর্ার অংশ তহনসনব বেবহার িরা হনব
এবং ররাগী রয যে গ্রহর্ িনরন রস সম্পনিত অবতহি িরনব
না।
রয িাতরনখ ররাগী গনবষর্ায় প্রনবশ িনরন িার 12 মাস পনর,
িার অংশগ্রহর্ সম্পন্ন হনব এবং যতদ আপতন আমানদরনি
বনল োনিন িাহনল শুযুমাত্র িখনই আমরা আপনার সানে বা
িানদর সানে রযাগানযাগ িরব। COVID-19 সম্পতিতি প্রনশ্নর
উত্তর তদনি, িতবষেনি অনোনে রডিানবস বা তিতনিোল
ট্রায়ানলর সানে এই গনবষর্া রেনি ররাগী সম্পতিতি প্রাপ্ত িেে
আমরা সংযুি িরনি পাতর।

কোন কোন ওষুি পরীো েরা িবে?
HEAL-COVID-এ আমরা রযসিল তিতিৎসা পদ্ধতি িু লনা িরনি
িাই রসগুনলা হনে অোনিারিাস্ট্োটিন এবং অোতপক্সানবন। এই
প্রতিটি তিতিৎসা পদ্ধতি 877 জনে বেক্তিনি প্রদান িরা হনব।
তবতিন্ন স্বাস্থেগি অবস্থা রনয়নছ এমন ররাগীনদর তিতিৎসার
জনে এই তিতিৎসা পদ্ধতিগুনলা খুবই সিরাির বেবহার িরা
হয়।
অোনিারিাস্ট্োটিন হনলা এিটি স্ট্োটিন এবং সাযারর্ি
রিানলনস্ট্রল হ্রাস িরনি এটি বেবহার িরা হয়, িনব এর
এমন িাযিলাপ
ত
রনয়নছ যা শরীনর প্রদাহ হ্রাস িনর। যতদ
ররাগীনি অোনিারিাস্ট্োটিন রদওয়া হয়, িাহনল প্রতিতদন
এিটি িনর 12 মাস িারা রসটি রসবন িরনবন।
অোতপক্সানবন এিটি ওষুয যা সাযারর্ি এিটি “রি
পািলািারী” বা অোতিনিায়াগুনলি তহনসনব পতরতিি। যতদ
ররাগীনি অোতপক্সানবন প্রদান িরা হয়, িাহনল প্রতিতদন দুইটি
িনর 2 সপ্তাহ ররাগী িা রসবন িরনবন।
প্রদাহ এবং অতিতরি জমাি বাাঁযার িারনর্ দীর্িালীন
ত
রিাতিনড আক্রান্ত ররাগীনদর মনযে উপসগ োিনি
ত
পানর, িাই
COVID-19 এ অসুস্থ হনয় দীর্নময়াদী
ত
প্রিাবসমূহ ররায বা এর
তিতিৎসা িরনি এই ওষুয সহায়িা িরনি পানর।

কোন তিতেৎসা পদ্ধতত করাগী কপবত াবে তা আতর্
তেভাবব্ জানব্?
এই গনবষর্ানি, ররাগীনদরনি তিনটি তিতিৎসা গ্রুনপ িাগ িরা
হনব এবং প্রতিটি গ্রুনপ ররাগীনদর এিই রিম সমটির তমশ্রর্
োিনব। এিটি গ্রুপ “আদশ রসবা”
ত
গ্রহর্ িরনবন (যতদ িারা
গনবষর্ায় অংশ না তননিন িাহনল িারা রয রসবা রপনিন িার
অনুরূপ)। এর অে হনে
ত
িানদর উপসগ এবং/অেবা
ত
িানদর

মনযে োিা অনোনে পতরতস্থতির অনুসানর িানদর হাসপািাল
িিৃি
ত সাযারর্িানব প্রদত্ত রযনিানও তিতিৎসা।
অনে গ্রুপ আদশ রসবার
ত
সানে অোনিারিাস্ট্োটিন অেবা আদশ ত
রসবার সানে অোতপক্সানবন গ্রহর্ িরনবন। আমরা এিটি
িম্পম্পউিার রপ্রাগ্রাম বেবহার িতর যা ররাগীনদরনি
‘এনলানমনলািানব’ গ্রুনপ বরাদ্দ িনর। িারা রিান গ্রুনপ
োিনবন িা আপতন বা ররাগীর ডািার রিউই তনবািন
ত
িরনি পারনবন না।

তিতেৎসার তব্েল্প পদ্ধতত েী েী?
রযনহিু COVID-19 এিটি নিু ন ররাগ, িাই দীর্নময়াদী
ত
উপসগ ত
রনয়নছ এমন ররাগীনদর তিিানব সনবাত্তম
ত
তিতিৎসা িরা যানব
িা আমরা এখননা তশখতছ। HEAL-COVID-এ অংশগ্রহর্ িরনি
ররাগীর পনক্ষ যতদ আপতন সম্মতি না রদন, িাহনল িানদর
উপসগ এবং
ত
িানদর ডািার বা নাসরা
ত িানদর জনে যা উপযুি
বনল মনন িনরন িার উপর তিতত্ত িনর িানদর হাসপািাল
িিৃি
ত প্রদত্ত আদশ রসবা
ত
গ্রহর্ িরনবন।

অংশগ্রিণ েরার সুতব্িা ও ঝুঁু তেসর্ূি েী েী?
গনবষর্ার অংশ তহনসনব ররাগীনি রয তিতিৎসা প্রদান িরা হয়
রসগুনলা িানদর উপসগ উপশম
ত
িরনি এবং COVID-19 এর
অসুস্থিা রেনি আরও দ্রুি আনরাগে লাি িরনি িানদরনি
সহায়িা িরনি পানর এমন সম্ভাবনা রনয়নছ। যতদও রবতশরিাগ
ওষুনযর মনিা, এই ওষুযগুনলা সুরক্ষার জ্ঞাি রপ্রাফাইলসহ
এিটি সু-প্রতিটষ্ঠি তিতিৎসা পদ্ধতি, িনব এগুনলারও সম্ভাবে
পার্শ্ প্রতিক্ত
ত
ক্রয়াও রনয়নছ।
যতদ ররাগীনি অোনিারিাস্ট্োটিন প্রদান িরা হয়, িাহনল
নীনির তিছু সাযারর্ পার্শ্-ত প্রতিক্তক্রয়া িারা অনুিব িরনি
পানরন:
মাো বেো
গলা বেোর মি সতদতর-মি উপসগ ত
অসুস্থিা অনুিব িরা (বতম বতম িাব)
রপি ফাাঁপা, ডায়তরয়া বা রিাষ্ঠিাটেনে
বদহজম
রনি শিতরার (ব্লাড সুগার) পতরমার্ বৃক্তদ্ধ
নাি রেনি রি পো
রপশী বেো বা রপশীনি তখাঁিুতন, অতস্থসতন্ধনি বেো বা
ফুনল যাওয়া অেবা তপনে বেো
• অস্বািাতবি তলিার িাযিলাপ
ত
পরীক্ষার
ফলাফল স্ট্োটিন গ্লুনিানজর মাত্রা বৃক্তদ্ধ িরনি পানর
এবং যতদ আপনার
ররাগীর তবষনয় উনদ্বগ োনি বা িারা ক্রমবযমান
ত
ঝুাঁ তিনি
োনিন, িাহনল িানদর ডািানরর সানে পরামশ িরা
ত
উতিি।
সন্তান জন্মদাননর সম্ভাবনা রনয়নছ এমন মতহলানদরনিও
অোনিারিাস্ট্োটিন গ্রহনর্র সময় উপযুি গিততননরাযি
বেবহার িরনি হনব।
•
•
•
•
•
•
•
•
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যতদ ররাগীনি অোতপক্সাবান প্রদান িরা হয়, িাহনল
নীনির তিছু সাযারর্ পার্শ্-ত প্রতিক্তক্রয়া িারা অনুিব
িরনি পানরন:
• রহমানিামা এবং িালতশনর দাগ
• অসুস্থিা অনুিব িরা (বতম বতম িাব)
• রিশূনেিা
• রিপানির ক্রমবযমান
ত
ঝুাঁ তি
যতদ অোতপক্সানবন রসবনিালীন ররাগীর রিাননা সাজতাতর বা দন্ত
তিতিৎসা হওয়ার িো োনি, িাহনল িানদর ডািার বা
রডতিস্ট্নি আপনার অবতহি িরনি হনব।
যতদ গনবষর্ানি রদখা যায় রয আদশ রসবার
ত
িু লনায় এর রিান
উপিানরর প্রমার্ রনই, িাহনল আমরা ররাগীর ওষুয বন্ধ িরব।
যতদ এরূপ হয়, িাহনল িানদরনি আদশ রসবা
ত
প্রদান িরা হনব।

আর্ার তসদ্ধান্ত পতরব্তমন েরবে েী িবব্?
আপতন যতদ গনবষর্ায় ররাগীর অংশগ্রহর্ বন্ধ িরনি িান
িাহনল রযনিাননা সময় আমানদর সানে রযাগানযাগ িরনি
পানরন। যতদ হাসপািাল রেনি িনল আসার পর ররাগীর তননজর
তসদ্ধান্ত গ্রহনর্র সক্ষমিা তফনর আনস, িাহনল আপনানি
িানদর জানানি হনব রয িারা এিটি গনবষর্ায় অংশগ্রহর্
িরনছন এবং এখন িারা ইেু ি না হনল অংশগ্রহর্ িরা বন্ধ
িরনি িারা গনবষর্া দনলর সানে রযাগানযাগ িরনি পানরন।
িারা এরপনরও িানদর হাসপািাল দ্বারা প্রদত্ত আদশ যে
ত
এবং
ফনলা-আপ পানবন। আপনার অনুমতি সানপনক্ষ, আমরা
ররাগীর তনয়তমি স্বাস্থেনসবার ররিডত রেনি ররাগীর স্বাস্থে
সম্পতিতি িেে সংগ্রহ িরনি িাই।
তিছু রক্ষনত্র, গনবষর্ার ওষুনয ররাগী সম্মুখীন হনি পানরন এমন
পার্শ্ প্রতিক্ত
ত
ক্রয়া সম্পনিত সীতমি িেে সংগ্রহ আমানদরনি
িাতলনয় রযনি হনব। আইন অনুযায়ী যখন আমানদরনি এটি
িরনি হনব শুযুমাত্র িখনই আমরা িা িরব।

তি নতু ন কোন তথ্য পাওো াে?
িখননা িখননা রিাননা গনবষর্া িলািালীন, গনবষর্ার অযীনন
পরীক্ষা িরা হনে এমন তিতিৎসা পদ্ধতি সম্পনিত গুরুত্বপূর্ ত
নিু ন িেে পাওয়া যায়। যতদ এরিম হয়, িাহনল ররাগীর ডািার
বা নাস ত আপনানি (িানদর রিয়ারতগিারনি যতদ িা আপতন না
হন) এ সম্পনিত জানানবন এবং ররাগী অংশগ্রহর্ িরুন িা
আপতন িান তি না বা অংশগ্রহর্ িাতলনয় যাওয়া িানদর উতিি
তি না িা তননয় আপনার সানে আনলািনা িরনবন। যতদ অনে
রিানও িারনর্ গনবষর্া বন্ধ হনয় যায় িাহনল িার িারর্
আপনানি জানাননা হনব এবং ররাগীর জনে অবোহি যনের
বেবস্থা িরা হনব।

খন গবব্ষণা ব্ন্ধ িবে াে তখন েী িবব্?

গনবষর্ার রশনষ, ররাগীর তিতিৎসা আদশ যনে
ত
তফনর যানব।
যতদ িারা িারপনরও উপসগ অনু
ত
িব িনরন, িাহনল িানদর
স্বাস্থেনসবার দল িানদর জনে উপযুি িলমান যনের বেবস্থা
িরনব।
এটি অতিপ্রায় রাখা হয় রয গনবষর্ার ফলাফল
সনম্মলনসমূনহ উপস্থাপন িরা হনব এবং রমতডনিল জানানল
ত
প্রিাতশি
হনব, যানি আমানদর গনবষর্ার ফলাফল িী প্রদশনত িনরনছ িা
আমরা তিতিৎসি িতমউতনটি এবং জনসাযারনর্র িানছ বোখো
িরনি পাতর। সবসময় রগাপনীয়িা তনক্তিি িরা হনব এবং
আপনানি ও ররাগীনি রিান প্রিাশনায় শনাি িরা যানব না।
গনবষর্া রেনি প্রাপ্ত সিল িেে আমরা 10 বছনরর জনে
সংরক্ষর্ িরব।

এই গবব্ষণাবত করাগীর অংশগ্রিণ েরার তব্ষে তে
কগাপনীে রাখা িবব্?
হোাঁ। ররাগীর িনেে শুযুমাত্র রসই বেক্তিগর্ প্রনবশাতযিার পানবন
যানদর এই গনবষর্া পতরিালনা িরার জনে এই িনেের প্রনয়াজন
রনয়নছ। এনি অন্তিুি
ত রনয়নছন গনবষর্ার ডািার এবং নাস, ত
রিন্দ্রীয় ট্রায়াল টিম, Aparito (যারা গনবষর্ার অোপ ATOM5
প্রদান িনরন), স্পন্সর সংস্থা এবং তনয়ন্ত্রি িিৃপ
ত নক্ষর পক্ষ
রেনি পতরদশি
ত বা তনরীক্ষি। আপনার অনুমতি সানপনক্ষ,
আমরা ররাগীর GP -রি অবগি িরব রয ররাগী এই গনবষর্ায়
অংশগ্রহন িরনছন।
আপতন বা ররাগী রি িা জানা রযসব বেক্তিনদর প্রনয়াজন রনই
িারা আপনার বা ররাগীর নাম বা রযাগানযানগর তবস্তাতরি িেে
রদখনি পারনবন না। এর পতরবনিত, ররাগীর িনেে এিটি রিাড
নম্বর োিনব।
ররাগীর তনয়তমি স্বাস্থেনসবার িনেে প্রনবশ িরনি, তলিারপুল
তিতনিোল ট্রায়ালস রসিার (LCTC) সুরতক্ষিিানব িানদর জন্ম
িাতরখ এবং NHS/CHI/রহলে অোন্ড রসাশোল রিয়ার নম্বর NHS
তডক্তজিাল বা স্কিলোন্ড, ওনয়লস এবং উত্তর আয়ারলোনন্ডর
সমিু লে সংস্থাসমূনহ রপ্ররর্ িরনব যারা NHS ডািা ররিডত
সংরক্ষর্ িনরন। গনবষর্ায় িানদর প্রনবনশর তদন রেনি 12
মাস বোপী িেে প্রদাননর জনে ক্তজজ্ঞাসা িরার পতরিল্পনা
আমরা িরতছ, িনব িানদর দীর্নময়াদী
ত
স্বানস্থের পতরতস্থতি
অনুসরর্ িরনি িতবষেনি এটি এই সময়সীমা বৃক্তদ্ধ িরা হনি
পানর। NHS তডক্তজিাল (অেবা সমিূলে) িিৃি
ত LCTC এর িানছ
রফরি পাোননা িেে তনরাপনদ বোঙ্গর তবর্শ্তবদোলনয়র সানে
রশয়ার িরা হনব, যারা তিছু গনবষর্া তবনেষর্ িরনছন।
বোঙ্গর তবর্শ্তবদোলনয়র গনবষিরা ররাগীর বেক্তিগি তববরর্
পানবন না এবং িানদরনি শনাি িরনি সক্ষম হনবন না।
আমরা তিিানব ররাগীর িেে বেবহার এবং িা তনরাপনদ রাতখ
রস সম্পনিত আনরা িেে HEAL-COVID-এর ওনয়বসাইি
www.heal-covid.net-এ পাওয়া যানব।
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এই গবব্ষণাটট োরা পতরিােনা েরবে?
রিমতিজ তবর্শ্তবদোলয় হাসপািাল NHS ফাউনন্ডশন ট্রাস্ট্ এবং
রিমতিজ তবর্শ্তবদোলয় রযৌেিানব এই গনবষর্া স্পন্সর
িনরনছন এবং এটি পতরিালনা িরার জনে িারা দায়বদ্ধ। এই
প্রতিষ্ঠানগুনলা যুিরাজে তিতত্তি। িারা অনুনরায িনরনছন রয
গনবষর্ার তদনক্তিন পতরিালনা যানি তলিারপুল তিতনিোল
ট্রায়ালস রসিার (LCTC, তলিারপুল তবর্শ্তবদোলনয়র এিটি
অংশ) তিতত্তি এিটি দল দ্বারা িরা হয়। রিন্দ্রীয় ট্রায়াল টিনম
রিমতিজ তবর্শ্তবদোলয়, LCTC এবং বোঙ্গর তবর্শ্তবদোলনয়র
গনবষিরা রনয়নছন।
গনবষর্াটি তবজ্ঞাতনি ও তনতিিিানব গ্রহর্নযাগে িা
তনক্তিি িরার জনে রমতডতসনস অোন্ড রহলেনিয়ার
রপ্রাডাক্টস ররগুনলিতর এনজক্তন্স, রহলে তরসািত অেতরটি এবং
জািীয় তরসািত এতেক্স িতমটি দ্বারা এই গনবষর্া পযানলািনা
ত
িরা হনয়নছ। নোশনাল ইনতস্ট্টিউি ফর রহলে তরসািত
(National Institute for Health Research, NIHR িিৃি
ত এই
গনবষর্া অোয়ন
ত
িরা হনয়নছ।
িানদরনি এই গনবষর্ায় অন্তিুি
ত িরার জনে ররাগীর
তিতিৎসি রিানও অে পানবন
ত
না।

অনযানয গবব্ষণার জনয তথ্য কশোর েরা
যতদ এই গনবষর্ায় ররাগীর অংশগ্রহনর্র পনক্ষ আপতন সম্মতি
প্রদান িনরন, িাহনল এই গনবষর্ার অংশ তহসানব সংগৃহীি িেে
অনোনে সংস্থাসমূনহর িতবষেনির গনবষর্ায় বেবহার িরার
অনুমতি রদওয়ার তসদ্ধান্ত আপনার িানছ োিনব। এগুনলা হনি
পানর তবতিন্ন তবর্শ্তবদোলয়, NHS এর অন্তগিত রিাননা প্রতিষ্ঠান বা
রদশ তবনদনশ িমরি
ত রিাননা প্রতিষ্ঠান। সংস্থা এবং গনবষিরা
শুযুমাত্র UK পতলতস রেমওয়ািত ফর রহলে অোন্ড রসাশোল
রিয়ার তরসািত
অেবা সমিু লে মাননর নীতি অনুসানর গনবষর্া
পতরিালনার জনে ররাগীর িেেগুনলা বেবহার িরনবন।

করাগীর তথ্য তেভাবব্ ব্যব্িার েরা িে কস সম্পবেম
আবরা তথ্য আতর্ কোথ্াে জানবত পারব্?
আমরা তিিানব ররাগীর িেে বেবহার িরব রস সম্পনিত তবস্তাতরি
জাননি রদখুন:
•
HEAL-COVID ট্রায়াল ওনয়বসাইি www.healcovid.net
•
www.hra.nhs.uk/information-about-patients
•
Www.hra.nhs.uk/patientdataandresearch
ওনয়বসাইনি োিা রহলে তরসািত অেতরটি তলফনলি
•

রিমতিজ তবর্শ্তবদোলয় হাসপািাল NHS ফাউনন্ডশন
ট্রাস্ট্ এর িেে সুরক্ষা িমিিত
ত ার সানে ইনমইনল
রযাগানযাগ িনর infogov@addenbrookes.nhs.uk

•

রিমতিজ তবর্শ্তবদোলয় এর িেে সুরক্ষা িমিিত
ত ার
সানে ইনমইনল রযাগানযাগ িনর
dpo@admin.cam.ac.uk

•

তলিারপুল তবর্শ্তবদোলয় এর িেে সুরক্ষা িমিিত
ত ার
সানে ইনমইনল রযাগানযাগ িনর
legal@liverpool.ac.uk

•

ররাগীর হাসপািানল গনবষর্ািারী দনলর রিান
এিজননি ক্তজজ্ঞাসা িনর

কোবনা সর্সযা িবে েী িবব্?
গনবষর্া িলািানল আপনার বা ররাগীর সানে রযিানব আিরর্
িরা হনয়নছ বা ররাগী মুনখামুতখ হনি পানরন এমন সম্ভাবে ক্ষতি
সম্পনিত রযনিানও অতিনযানগর সমাযান িরা হনব। এই
গনবষর্ার রিান তদি তননয় যতদ আপনার রিান উনদ্বগ োনি,
িাহনল হাসপািানল ররাগীর যে গ্রহর্িারী গনবষি দনলর
রযনিান এিটি দনলর সানে িো বলার জনে আপনার
ক্তজজ্ঞাসা উতিি, যারা আপনার প্রনশ্নর উত্তর তদনি যোসাযে
রিিা িরনবন।
যতদ আপতন অসন্তুি োনিন এবং আনুষ্ঠাতনিিানব
অতিনযাগ জানানি িান, িাহনল স্থানীয় NHS ররাগীর জনে
পরামশ ও
ত তলয়ানজাাঁ রসবা (PALS) অেবা সমিূলে প্রতিষ্ঠানন
রযাগানযাগ িনর আপতন িা িরনি পারনবন। ররাগীর
হাসপািানলর দনলর সদসেরা আপনানি এই িেে প্রদান
িরনি পারনবন।
এই তিতনিাল গনবষর্া িলািালীন প্রনিেি যে রনওয়া হনব।
িনব, এই গনবষর্া প্রিনল্প অংশ তননয় ররাগী ক্ষতিগ্রস্ত হনয়নছন
এবং িা িানরার অবনহলার িারনর্ হনয়নছ এমন অসম্ভাবে
পতরতস্থতিনি, ক্ষতিপূরনর্র জনে িানদর িানছ NHS ট্রাস্ট্,
রযখানন িানদর তিতিৎসা িলনছ িার তবরুনদ্ধ আইতন পদনক্ষপ
গ্রহনর্র তিতত্ত োিনি পানর, িনব িানদরনি িানদর আইতন খরি
বহন িরা লাগনি হনি পানর। নোশনাল রহলে সাতিতনস
অতিনযানগর সাযারর্ পদ্ধতিগুতলও আপনার এবং ররাগীর িানছ
রনয়নছ।
িমিারী
ত
এবং সম্মাতনি িুক্তিযারীনদর অবনহলার িারনর্
তিতনিাল ট্রায়ানল অংশগ্রহর্িারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার িারনর্,
NHS তিতনিোল রনগতলনজন্স স্কীম ফর ট্রাস্ট্-এর সদসে
তহনসনব রিমতিজ তবর্শ্তবদোলয় হসতপিালস NHS ফাউনন্ডশন
ট্রাস্ট্ এর সম্পূর্ আতে
ত
ি
ত দায় গ্রহর্ িরনব।
এিটি রপ্রানিািল তডজাইননর িারনর্ উদ্িূি অবনহলাজতনি
ক্ষতি এবং তিতনিোল ট্রায়ানল অংশগ্রহনর্র ফনল উদ্িূি
অবনহলাজতনি নয় এমন ক্ষতির জনে রিমতিজ তবর্শ্তবদোলয়
বীমার বেবস্থা িরনব। যতদ আপতন মনন িনরন রয গনবষর্ায়
অংশগ্রহনর্র ফনল ররাগী ক্ষতিগ্রস্ত হনয়নছন, িাহনল এই িেে
শীনির পৃষ্ঠা 1-এ রযাগানযানগর তবস্তাতরি িেে বেবহানরর মাযেনম
িানদর হাসপািানলর গনবষর্া দনলর সানে আপনার প্রেনমই
রযাগানযাগ িরা উতিি।
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গনবষর্ায় অংশ তননি ররাগী রাক্তজ হন বা না হন, িারা রয
হাসপািানল তিতিৎসা গ্রহর্ িনরন রসখানন িানদর প্রতি
হাসপািানলর যনের এিটি দাতয়ত্ব রনয়নছ এবং িানদর
হাসপািানলর িমিারী
ত
িিৃি
ত রিান অবনহলার দায় গনবষর্ার
স্পন্সর গ্রহর্ িনরন না।
ররাগীর সুস্বানস্থের তবষনয় যতদ রিান উনদ্বগ োনি, িাহনল িারা
হাসপািাল রছনে যাওয়ার আনগ িানদর তিতনিোল দনলর
রিানও সদনসের সানে আপনার িো বলা উতিি। বাসায়
রপৌছাননার পর, িানদর GP-এর সানে রযাগানযাগ িরুন অেবা
111 নম্বনর িল িরুন।
111. COVID-19-এ অসুস্থ হওয়ার পর সহায়িা এবং
পরামনশরত তরনসাস আমানদর
ত
ওনয়বসাইনি (www.healcovid.net) পাওয়া যানব।

নোশনাল ইনতস্ট্টিউি ফর রহলে তরসািত (NIHR; reference NIHR133788) এবং NIHR রিমতিজ বানয়ানমতডনিল তরসািত রসিার িিৃি
ত এই
গনবষর্া অোয়ন
ত
িরা হনয়নছ। প্রিাতশি মিামি সম্পূর্িানব
ত
রলখনির এবং অবশেই এগুনলা NIHR বা তডপািত নমি অব রহলে অোন্ড
রসাশোল রিয়ানরর মিামি নয়।

এই তথ্য শীট পড়বত সর্ে কিওো এব্ং তা তব্বব্িনা েরার জনয আপনাবে িনযব্াি। তি আপতন করাগীর
পবে গবব্ষণাে অংশগ্রিবণর তসদ্ধান্ত কনন, তািবে সংরেবণর জনয আপনাবে তথ্য শীট এব্ং স্বােতরত
সম্মতত ফবর্রম এেটট েতপ প্রিান েরা িবব্। করাগী ব্া তাবির কেোরতগভারবেও ( তি তা আপতন না িন)
এেটট েতপ প্রিান েরা িবব্।
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শুিুর্াত্র সাইবট
ব্যব্িাবরর জনয:

সম্মতত প্রিান

সাইনির নাম (স্পি অক্ষনর তলখুন):
অংশগ্রহর্িারীর র্োনন্ডামাইনজশন
নম্বর
অংশগ্রহর্িারীর স্বাক্ষর:

অংশগ্রহর্িারীর
জন্ম িাতরখ:

/

/

বেক্তিগি আইতন প্রতিতনতয িিৃি
ত পূরর্ীয়:
প্রতিটি তববৃতিটি পো এবং বুঝনি পারার পর অনুগ্রহ িনর প্রতিটি বনক্স আপনার স্বাক্ষর তদন।
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

স্বাক্ষর

এই গনবষর্ার জনে িেে শীি আতম পনেতছ এবং বুঝনি রপনরতছ। প্রশ্ন ক্তজজ্ঞাসা িরার সুনযাগ আতম
রপনয়তছলাম এবং সনন্তাষজনিিানব এগুনলার উত্তর রপনয়তছ।
আতম বুঝনি পারতছ রয অংশগ্রহর্ রস্বোযীন এবং রিাননা িারর্ ছাোই ও আমার স্বাস্থে রসবা বা আইতন
অতযিারসমূহনি প্রিাতবি না িনরই আতম রযনিাননা সময় নাম প্রিোহার িরনি পারব। আতম বুঝনি রপনরতছ
রয যতদ ররাগীর সম্মতি প্রদাননর সক্ষমিা তফনর আনস িাহনল িারা রযনিান সময় নাম প্রিোহার িরনি পারনব।
িনব, তনরাপত্তাজতনি িারনর্ তিছু সীতমি িেে সংগ্রনহর প্রনয়াজন গনবষর্া দনলর হনি পানর।
আতম বুঝনি পাতর রয রিন্দ্রীয় গনবষর্া দনলর অনুনমাতদি বেক্তিবগ এবং
ত
স্পন্সর, তনয়ন্ত্রি িিৃপ
ত ক্ষ এবং স্থানীয়
NHS ট্রানস্ট্র প্রতিতনতযগর্ ররাগীর রমতডনিল রনানির প্রাসতঙ্গি অংশ এবং গনবষর্ায় সংগৃহীি রযনিান িেে
রদখনি পানরন। এসিল বেক্তিনদরনি ররাগীর ররিডত এবং িনেে প্রনবনশর অনুমতি আতম প্রদান িরতছ।
NHS তডক্তজিাল, স্কিলোন্ড, ওনয়লস এবং উত্তর আয়ারলোনন্ড িানদর সমিু লে সংস্থা বা িানদর উত্তরসূতর সংস্থা
িিৃি
ত ররাগীর িেে সংরক্ষনর্, তলিারপুল তিতনিাল ট্রায়ালস রসিার (LCTC) িিৃি
ত িেে সংগ্রনহ এবং গনবষর্ায়
বেবহানরর জনে বোঙ্গর তবর্শ্তবদোলনয়র সানে িেে রশয়ার িরায় আতম সম্মতি তদক্তে। আতম বুঝনি রপনরতছ রয
ররাগীর দীর্নময়াদী
ত
স্বানস্থের পতরতস্থতি ফনলা-আপ িরনি NHS তডক্তজিাল এবং িানদর সমিু লে সংস্থা িিৃি
ত
রক্ষর্ানবক্ষর্িৃি ররিডত বেবহার িরা হনি পানর।
গনবষর্ার উনদ্দনশে, অনোনে তিতনিোল ট্রায়াল সহ এই গনবষর্া রেনি উদ্িূি ররাগীর তববরর্ এবং িেে
অনোনে িনেের উৎনস সংযুি িরনি আতম সম্মতি তদক্তে।
আতম বুঝনি রপনরতছ রয ররাগীর িেে, যানি িানদরনি শনািিারী িেে এবং আমার নাম এবং রযাগানযানগর
তববরর্ রনয়নছ রসগুনলা গনবষর্ার রশষ হওয়া রেনি 10 বছনরর জনে LCTC, তলিারপুল তবর্শ্তবদোলয় এবং
িানদর হাসপািানল রগাপনীয়িানব
সংরক্ষর্ িরা হনব। আতম বুঝনি রপনরতছ রয বোঙ্গর তবর্শ্তবদোলয় িিৃি
ত সংরতক্ষি িনেে সরাসতর রিান
শনািনযাগে িেে োিনব না এবং এই িেে গনবষর্ার রশষ হওয়া রেনি 10 বছনরর জনে রগাপনীয়িানব সংরক্ষর্
িরা হনব।
এই গনবষর্ায় ররাগীর অংশগ্রহনর্র তবষনয় ররাগীর GP-রি জানাননার তবষনয় আতম সম্মতি তদক্তে।
আতম বুঝনি রপনরতছ রয প্রনয়াজন হনল, অংশগ্রহর্িারীনদর জতেি োিার সম্পনিত আমার সানে রযাগানযাগ
িরনি আমার সানে রযাগানযাগ িরার িেে বেবহার িরা হনি পানর।

9. আতর্ উপবরর তব্ব্ৃততগুবোবত এের্ত কপাষণ েরতে এব্ং করাগীর পবে এই গবব্ষণাে অংশ তনবত সম্মতত প্রিান

েরতে।
নীনির তববৃতিগুনলা ঐক্তেি (আপতন এগুনলানি সম্মতি তদনি না িাইনলও ররাগীর পনক্ষ গনবষর্ায় অংশ রনওয়ার সম্মতি তদনি পারনবন):
10.

ররাগীর হাসপািানল িতিতর পনর িানদর স্বাস্থে এবং সুস্থিা সম্পতিতি ফনলা-আপ প্রশ্নাবলী পূরর্ িরনি
আতম সম্মতি তদক্তে। আতম বুঝনি রপনরতছ রয আতম রয প্রশ্নাবতল পূরর্ িনরতছ িা সরাসতর িানদর
রসবানি অবগি িরনি বেবহার িরা হনব না। আতম এই প্রশ্নাবতল পূরর্ িরনি ইেু ি (অনুগ্রহ িনর
আপনার পছিসই উত্তনর স্বাক্ষর িরুন):

গনবষর্ার অোপ (Atom5™) আমার রফান বা িোবনলনি ডাউননলাড িরার মাযেনম

যতদ আপতন অোনপর মাযেনম অংশ তননি িান িাহনল অনুগ্রহ িনর নীনি আপনার ইনমইল এনেস তলখুন:
ইনমইল টেিানা:
রফাননর উত্তর প্রদান িরার জনে এিজন নাস বা
ত গনবষি িিৃি
ত রফান িনলর মাযেনম
যতদ আপতন রফাননর মাযেনম অংশ তননি িান িাহনল অনুগ্রহ িনর নীনি আপনার রিতলনফান নম্বর তলখুন:
রিতলনফান নম্বর:
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শুিুর্াত্র সাইবট
ব্যব্িাবরর জনয:

সম্মতত প্রিান

সাইনির নাম (স্পি অক্ষনর তলখুন):
অংশগ্রহর্িারীর র্োনন্ডামাইনজশন
নম্বর
অংশগ্রহর্িারীর স্বাক্ষর:

11.

12.

অংশগ্রহর্িারীর
জন্ম িাতরখ:

/

/

গনবষর্া রশনষ ফলাফল সহ HEAL-COVID এর অগ্রগতি সম্পতিতি তনউজনলিার বা সাম্প্রতিিিম িেে
রপনি আতম ইেু ি
আমার রগাপনীয়িা বজায় রাখার সানপনক্ষ, যুিরাজে এবং তবনদনশ িতবষেনির স্বাস্থেনসবা এবং/অেবা তিতিৎসা
গনবষর্ায় এই গনবষর্া রেনি উদ্িূি িেে বা ফলাফলসমূহ বেবহার িরার অনুমতি প্রদানন আতম সম্মতি
তদক্তে। আতম বুঝনি রপনরতছ রয িতবষেনির গনবষর্ায় রবসরিারী রিাম্পাতন এবং তবর্শ্তবদোলয় বা NHS এর
সংস্থাসমূহ জতেি োিনি পানর।

ব্যক্তিগত আইতন প্রতততনতি েতৃ ে
ম পূরণীে:
করাগীর নাম: (অনুগ্রহ
িনর স্পি অক্ষনর তলখুন)
ররাগীর সানে আপনার
সম্পিত (উদাহরর্ স্ত্রী,
সন্তান, বন্ধু):

আপনার পুনরা নাম:
িাতরখ:

আপনার স্বাক্ষর:
আপনার সাবথ্ রযাগানযানগর িেে (বেক্তিগি
আইতন প্রতিতনতয):

উপনরর িনেের
অনুরূপ:
উপনরর িনেের
অনুরূপ:

রিতলনফান নম্বর:
ইনমইল টেিানা:

রপাস্ট্াল টেিানা:

গবব্ষে েতৃ ে
ম পূরণীে (ব্যক্তিগত আইতন প্রতততনতি েতৃ ে
ম ফর্ পূ
ম রবণর পর):
গনবষনির পুনরা নাম
(অনুগ্রহ িনর স্পি
অক্ষনর তলখুন):
গনবষনির স্বাক্ষর:

িাতরখ:

অনুগ্রহ িনর িলম দ্বারা সাক্ষতরি মূল িতপ HEAL-COVID িদন্তিারী সাইনির ফাইনল সংরক্ষর্ িরুন এবং তিনটি
িতপ তিতর িরুন; এি িতপ আইতন প্রতিতনতযর জনে, এি িতপ অংশগ্রহর্িারীর জনে বা িানদর রিয়ারতগিানরর
জনে (যতদ তিতন আইতন প্রতিতনতয না হন) এবং অনে িতপ রমতডনিল রনানির জনে।
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