HEAL-COVID এর জনয অংশগ্রহণকারীর তথ্য শীট
o

এিটি গধ্বষণাধ্র্ অংশগ্রহধ্ণর জনে আপনাধ্ি আমন্ত্রণ
জানাধ্না হধ্য়ধ্ছ। কসদ্ধান্ত রনওয়ার আধ্গ, আপনার পধ্ক্ষ
গধ্বষণাটি রিন হধ্ে এবং এধ্র্ িী জকের্ োিধ্ব র্া
বুঝধ্র্ পারা আপনার জনে গুরুত্বপূণ।ত

o

আপনার িাধ্ছ রিাধ্না র্েে অস্পি মধ্ন হধ্ল বা আধ্রা র্েে
জানধ্র্ ইেু ি হধ্ল আপকন আমাধ্দর কিকনিোল টিধ্মর
রিাধ্না সদসেধ্ি ক্তজজ্ঞাসা িরধ্র্ পাধ্রন।

o

oঅংশগ্রহণ িরা রস্বোযীন। যকদ আপকন অংশগ্রহণ
িরধ্র্ না িান র্াহধ্ল আপনাধ্ি রিান িারণ রদখাধ্র্
হধ্ব না।

o

HEAL-COVID হধ্ে COVID-19 এর দীর্ধ্ময়াদী
ত
ফলাফল,
যা “দীর্িালীন
ত
রিাকিড” কহধ্সধ্বও পকরকির্, র্ার
কিকিৎসাসমূহ র্ু লনা িরার জনে এিটি বৃহৎ জার্ীয়
গধ্বষণা।

o

আমরা এমন বেক্তিধ্দরধ্ি অংশ কনধ্র্ আমন্ত্রণ জানাক্তে
যারা COVID-19-এ আক্রান্ত হওয়ার পধ্র যুিরাজে বোপী
হাসপার্াল রেধ্ি িধ্ল যাওয়ার অধ্পক্ষা িরধ্ছন। যারা
অংশগ্রহণ িরধ্বন র্ারা সবধ্মাি
ত
12 মাস যধ্র িলমান
ট্রায়াধ্ল োিধ্বন।

আপকন যকদ এই গধ্বষণা কনধ্য় আপনার স্থানীয়
গধ্বষণা দধ্লর সাধ্ে আধ্রা আধ্লািনা িরধ্র্ িান
র্াহধ্ল অনুগ্রহ িধ্র এই র্ধ্েে রযাগাধ্যাগ িরুন:
নার্: <PI/RN Name>
ক াগাক াকগর নম্বর: <PI/RN Number>

ককন আর্রা HEAL- COVID গকবষণা করহে?
COVID-19 হধ্ে SARS-CoV-2 নামি িাইরাস দ্বারা সৃি এিটি
ররাগ,
যা শুযুমাত্র ফুসফুসধ্িই নয়, বরং হৃৎকপণ্ড, কিডকন এবং
রিনালীর মধ্র্া অনোনে অঙ্গগুধ্লারও ক্ষকর্ িধ্র। সম্প্রকর্,
আমরা এমন রলািধ্দর সম্পধ্িত জানধ্র্ রপধ্রকছ হধ্য়কছ যারা
COVID-19-এ আক্রান্ত হধ্য়
হাসপার্াল রেধ্ি িধ্ল যাওয়ার পর নর্ু ন এবং আরও খারাপ
উপসধ্গরত সম্মুখীন হধ্য়কছধ্লন – এধ্ি প্রায়ই “দীর্ধ্ময়াদী
ত
COVID” বলা হয়। দীর্ধ্ময়াদী
ত
COVID-রি কবকিন্ন স্বাস্থে সমসোর
এিটি কমশ্রণ বধ্ল মধ্ন িরা হয় এবং প্রায় প্রকর্ 5 জধ্নর 1 জন

COVID-19 আক্রান্ত ররাগীর মধ্যে বর্তমান দীর্ধ্ময়াদী
ত
COVID-এর
উপসগ রদখা
ত
রদয়।
এটি হল গুরুর্র অবস্থার সমটি যার ফধ্ল কিছু রলাধ্ির
মৃর্ুে এবং অক্ষমর্া রদখা কদধ্র্ পাধ্র।
দীর্িালীন
ত
রিাকিড িাধ্লািাধ্ব অনুযাবন িরা যায় না।
রিাধ্না কিকিৎসা পদ্ধকর্ এটি প্রকর্ধ্রায এবং কিকিৎসার জনে
উত্তম র্া আমরা এখধ্না জাকন না। রবশ িধ্য়িটি সাযারণিাধ্ব
বেবহৃর্ ওষুয রধ্য়ধ্ছ যা দীর্িালীন
ত
রিাকিধ্ড আক্রান্ত
বেক্তিধ্দরধ্ি সহায়র্া িরধ্র্ পাধ্র, র্ধ্ব আমরা এখনও জাকন
না রয এই ওষুযগুধ্লা COVID-19-এ আক্রান্ত হধ্য়ধ্ছন এমন
ররাগীধ্দর জনে ির্িা িালিাধ্ব িাজ িধ্র বা রিান কিকিৎসা
পদ্ধকর্ সবধ্িধ্য় উত্তম। দীর্িালীন
ত
রিাকিধ্ড আক্রান্ত
ররাগীধ্দর মধ্যে উপকস্থর্ জটিলর্া এবং উপসধ্গরত জনে িাজ
িধ্র এমন কবকিন্ন কিকিৎসা পদ্ধকর্ অনুসন্ধাধ্নর জনে HEAL
COVID গধ্বষণা প্রস্তুর্ িরা হধ্য়কছল। COVID-19-এর
দীর্ধ্ময়াদী
ত
প্রিাবযুি ররাগীধ্দর কিকিৎসা পদ্ধকর্ এবং যধ্ের
উন্নকর্ সাযধ্ন এই গধ্বষণা রেধ্ি প্রাপ্ত ফলাফল আমাধ্দরধ্ি
সহায়র্া িরায় বেবহার িরা হধ্ব।

আর্াকক ককন অংশগ্রহকণর জনয বলা হকয়কে?
এই গধ্বষণায় অংশ কনধ্র্ আপনার সাধ্ে রযাগাধ্যাগ িরা
হধ্য়ধ্ছ িারণ আপকন COVID-19-এ আক্রান্ত হধ্য়কছধ্লন এবং
পরবর্ী িধ্য়িকদধ্নর মধ্যে আপনাধ্ি হাসপার্াল রেধ্ি
রছধ্ে রদওয়া হধ্ব।

আর্াকক হক অংশ হনকত হকব?
না, অংশগ্রহণ িরা রস্বোযীন। অংশগ্রহণ িরধ্বন িী না রস
সম্পধ্িত কসদ্ধান্ত রনওয়া সম্পূণরূধ্প
ত
আপনার উপর কনিতর
িধ্র।
আপকন যকদ অংশগ্রহণ না িরার কসদ্ধান্ত রনন, র্ারপধ্রও
আপনার হাসপার্াল দ্বারা প্রদত্ত কনয়কমর্ কিকিৎসা পাধ্বন। এ
সম্পধ্িত আধ্রা র্েে আপনার ডািার বা নাস আপনাধ্ি
ত

কদধ্র্ পারধ্বন।
আপকন যকদ অংশগ্রহধ্ণর কসদ্ধান্ত রনন র্ারপধ্রও রযধ্িাধ্না
সময় রিাধ্না িারণ প্রদান না িধ্রই আপকন অংশ রনওয়া বন্ধ
িরধ্র্ পারধ্বন।
আপকন অংশ কনধ্বন কি না রস সম্পধ্িত রযই কসদ্ধান্ত কনন না
রিন র্া বর্তমাধ্ন রয যে পান বা িকবষেধ্র্ পাধ্বন র্ার মানধ্ি
প্রিাকবর্ িরধ্ব না।
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অংশগ্রহণ করকল আর্ার কী হকব?
আপকন যকদ অংশ কনধ্র্ রাক্তজ হন, র্াহধ্ল িয়টি সম্মকর্
ফরধ্ম স্বাক্ষর িরধ্র্ আপনাধ্ি বলা হধ্ব। সম্মকর্ ফরম
এবং র্েে শীধ্ির এিটি িকপ আপনাধ্ি প্রদান িরা হধ্ব।
সম্মকর্ ফরধ্ম স্বাক্ষর িরার পর, আমরা র্া যািাই িরব এবং
গধ্বষণাটি আপনার জনে উপযুি র্া কনক্তির্ িরব।
যকদ আপকন এই গধ্বষণায় অংশ রনন, র্াহধ্ল আপনার
হাসপার্াধ্ল োিািালীন কিছু স্বাস্থে সম্পকিতর্ র্েে আমরা
সংগ্রহ িরব। অংশগ্রহণ িরধ্র্ আপনার সম্মকর্ প্রদাধ্নর পর
12 মাস বোপী আপনার স্বাস্থেধ্সবা সম্পকিতর্ আরও র্েে আমরা
সংগ্রহ িরব। এই র্ধ্েে GP-রর্ কিক্তজি িরা, ররফাধ্রল,
হাসপার্াধ্ল উপকস্থকর্ বা আপনার জীবনিাল বোপী ও এর
বাইধ্রও প্রাপ্ত অনোনে স্বাস্থেধ্সবা অন্তিুি
ত োিধ্র্ পাধ্র।
আমরা রয র্েে সংগ্রহ িকর এবং কিিাধ্ব র্া সংগ্রহ িকর রস
সম্পধ্িত আরও র্েে ওধ্য়বসাইধ্ি (www.heal-covid.net) পাওয়া
যাধ্ব।
আপনার হাসপার্াল র্োগ িরার আধ্গ গধ্বষণার আমরা
ওষুযপত্র প্রদান িরব রযগুধ্লা আমরা িাই রয আপকন
হাসপার্াল র্োগ িরার আধ্গ গ্রহণ িরধ্বন। আমরা
আপনাধ্ি বাকেধ্র্ ওষুযগুধ্লা রখধ্র্ বলব এবং ডািার বা নাস ত
আপনাধ্ি বুক্তঝধ্য় বলধ্বন ওষুযগুধ্লা কিিাধ্ব, ির্বার ও
ির্কদন রখধ্র্ হধ্ব। যকদ আপনাধ্ি অোধ্িারিাস্ট্োটিন গ্রহণ
িরধ্র্ বলা হয়, র্াহধ্ল আপনার GP বা আপনার হাসপাতাল
কততক
ৃ এিই ওষুয গ্রহধ্ণর পরামশ আবার
ত
রদওয়া হধ্ব, িারণ
অোকপক্সাবাধ্নর র্ু লনায় এই কিকিৎসা পদ্ধকর্ দীর্িাল
ত
স্থায়ী
হয়। সাযারণিাধ্ব যকদ আপকন রপ্রক্তিপশধ্নর কফ প্রদান িধ্রন,
র্াহধ্ল এসম্পধ্িত আপনার ডািার বা নাসধ্ি
ত জানান এবং
আপনার হাসপার্াল র্োগ িরার টিি পধ্রই আপনাধ্ি এিটি
ফম বা
ত সাটিত কফধ্িি পািাধ্না হধ্ব রযটি কনক্তির্ িরধ্ব রয HEALCOVID গধ্বষণায় অংশগ্রহধ্ণর জনে এগুধ্লার জনে আপনাধ্ি
কফ প্রদান িরধ্র্ হধ্ব না।
আপকন ছাে পাওয়ার পর, আমরা আপনাধ্ি কিছু প্রশ্ন িরব
রযগুধ্লার কবষয়বস্তু হধ্ব আপকন রিমন অনুিব িরধ্ছন,
COVID-19 এর রিাধ্না দীর্ রময়াদী
ত
প্রিাব আপকন অনুিব
িরধ্ছন কিনা এবং এই গধ্বষণায় আপনার অংশগ্রহণ িরার
অকিজ্ঞর্া রিমন।
এই প্রশ্নাবলীধ্র্ অংশগ্রহণ িরা ঐক্তেি, র্াই যকদ এই প্রশ্নাবলী
পূরণ িরধ্র্ আপকন নাও িান, র্ারপধ্রও আপকন HEAL-COVIDএ অংশগ্রহণ িরধ্র্ পারধ্বন। দীর্ধ্ময়াদী
ত
উপসগ ও
ত
জীবনযাত্রার মাধ্নর উপর COVID- 19 এর প্রিাব বুঝধ্র্ এবং
ট্রায়াধ্ল বেবহৃর্ কিকিৎসা িাজ িরধ্ছ কিনা র্া বুঝধ্র্ আপনার
প্রদত্ত র্েে আমাধ্দর সহায়র্া িরধ্ব।
আমরা িাই রয আপকন রিমন অনুিব িরধ্ছন রস সম্পধ্িত
প্রশ্নাবকল পূরণ িরুন, র্ধ্ব যকদ আপকন এটি িরধ্র্ খুব অসুস্থ

রবায িধ্রন র্াহধ্ল আপনার পক্ষ রেধ্ি পকরবাধ্রর রিানও সদসে,
বন্ধু বা রিয়ারকগিার এটি পূরণ িরধ্র্ সহায়র্া িরধ্র্ পাধ্রন।
আদকশিিাধ্ব,
ত
সহায়র্া িরার জনে প্রকর্বার এিই বেক্তিধ্ি বলুন।
HEAL- COVID এর এিটি অোধ্পর ( ‘ATOM5™’, যা Aparito
নাধ্মর এিটি রিাম্পাকন দ্বারা তর্কর) মাযেধ্ম আপনার রফান বা
িোবধ্লধ্ি প্রশ্নাবলী পাওয়া যাধ্ব। হাসপার্াল রছধ্ে আপনার
িধ্ল যাওয়ার পূধ্ব অোপটি
ত
ডাউনধ্লাড িরধ্র্ আপনার
গধ্বষণা দল আপনাধ্ি সাহাযে িরধ্ব বা র্ধ্র বধ্স অোপ
ডাউনধ্লাড িরার কবষধ্য় কবস্তাকরর্ র্েে প্রদান িরধ্ব।
সপ্তাধ্হর শুরুধ্র্ এবং এরপর এি মাস পধ্র এই প্রশ্নাবলী পূরণ
িরধ্র্ আমরা আপনাধ্ি বলব।
প্রকর্বার এগুধ্লা পূরণ িরধ্র্ প্রায় 10 কমকনি সময় লাগধ্ব।
প্রকর্বার এিটি প্রশ্নাবকল পূরণ িরার জনে প্রস্তুর্ হধ্ল, আপকন
আপনার স্মািত ধ্ফান বা িোবধ্লধ্ি এিটি অোলািত এবং
করমাইন্ডার পাধ্বন। যকদ আপনার রমাবাইল রফান বা িোবধ্লি না
োধ্ি, র্াহধ্ল প্রধ্য়াজন হধ্ল এিজন অনুবাদধ্ির উপকস্থকর্ধ্র্,
রফাধ্ন আপনাধ্ি এই প্রশ্নগুধ্লা ক্তজজ্ঞাসা িরার জনে এিজন
নাস আপনাধ্ি
ত
িল িরধ্র্ পাধ্রন। আপনার যে গ্রহণিারী
ডািার ও নাসরা
ত গধ্বষণার প্রশ্নাবলীর উত্তর রদখধ্র্ পারধ্বন না
এবং আপনার প্রদত্ত র্েে রয যে গ্রহণ িধ্রন রস সম্পধ্িত
অবকহর্ িরধ্ব না।
রয র্াকরধ্খ আপকন গধ্বষণায় প্রধ্বশ িধ্রন র্ার 12 মাস পধ্র,
আপনার অংশগ্রহণ সম্পন্ন হধ্ব এবং যকদ আপকন আমাধ্দরধ্ি
বধ্ল োধ্িন অেবা যকদ আপকন িকবষেধ্র্র গধ্বষণায় অংশ
কনধ্র্ ইেু ি হধ্র্ পাধ্রন এমন বধ্ল োধ্িন, র্াহধ্ল শুযুমাত্র
র্খনই আমরা আপনার সাধ্ে রযাগাধ্যাগ িরব। COVID-19
সম্পকিতর্ প্রধ্শ্নর উত্তর কদধ্র্, িকবষেধ্র্ অনোনে রডিাধ্বস বা
কিকনিোল ট্রায়াধ্লর সাধ্ে এই গধ্বষণা রেধ্ি আপনার
সম্পকিতর্ প্রাপ্ত র্েে আমরা সংযুি িরধ্র্ পাকর।
যকদ HEAL-COVID-এ অংশগ্রহণিালীন কনধ্জর জনে কসদ্ধান্ত
গ্রহধ্ণর সক্ষমর্া আপকন হাকরধ্য় রফধ্লন (রযমন এিটি
গুরুর্র অসুস্থর্ার িারধ্ণ), র্াহধ্ল আপনার আইকন প্রকর্কনকয
কহধ্সধ্ব রিাধ্না বেক্তি িূ কমিা পালন িধ্র আপনার নাম
প্রর্োহার িরধ্র্ আমাধ্দরধ্ি না বলা পযন্ত
ত আপকন এই
গধ্বষণায় এিজন অংশগ্রহণিারী কহধ্সধ্ব োিধ্বন।

ককান ককান ওষুধ পরীক্ষা করা হকে?
HEAL-COVID-এ আমরা রযসিল কিকিৎসা পদ্ধকর্ র্ু লনা িরধ্র্
িাই রসগুধ্লা হধ্ে অোধ্িারিাস্ট্োটিন এবং অোকপক্সাধ্বন। এই
প্রকর্টি কিকিৎসা পদ্ধকর্ 877 জনে বেক্তিধ্ি প্রদান িরা হধ্ব।
কবকিন্ন স্বাস্থেগর্ অবস্থা রধ্য়ধ্ছ এমন ররাগীধ্দর কিকিৎসার
জনে এই কিকিৎসা পদ্ধকর্গুধ্লা খুবই সিরাির বেবহার িরা
হয়।
অোধ্িারিাস্ট্োটিন হধ্লা এিটি স্ট্োটিন এবং সাযারণর্
রিাধ্লধ্স্ট্রল হ্রাস িরধ্র্ এটি বেবহার িরা হয়, র্ধ্ব এর
এমন িাযিলাপ
ত
রধ্য়ধ্ছ যা শরীধ্র প্রদাহ হ্রাস িধ্র। যকদ
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আপনাধ্ি অোধ্িারিাস্ট্োটিন রদওয়া হয়, র্াহধ্ল আপকন
প্রকর্কদন এিটি িধ্র 12 মাস রসটি রসবন িরধ্বন।
অোকপক্সাধ্বন এিটি ওষুয যা সাযারণর্ এিটি “রি
পার্লািারী” বা অোকিধ্িায়াগুধ্লি কহধ্সধ্ব পকরকির্। যকদ
আপনাধ্ি অোকপক্সাধ্বন প্রদান িরা হয়, র্াহধ্ল প্রকর্কদন দুইটি
িধ্র 2 সপ্তাহ আপকন র্া রসবন িরধ্বন।
প্রদাহ এবং অকর্করি জমাি বাাঁযার িারধ্ণ দীর্িালীন
ত
রিাকিধ্ড
আক্রান্ত ররাগীধ্দর মধ্যে উপসগ োিধ্র্
ত
পাধ্র, র্াই COVID-19 এ
অসুস্থ হধ্য় দীর্ধ্ময়াদী
ত
প্রিাবসমূহ ররায বা এর কিকিৎসা িরধ্র্
এই ওষুয সহায়র্া িরধ্র্ পাধ্র।

ককান হিহকৎসা পদ্ধহত আহর্ কপকত াচ্ছে তা আহর্
হকভাকব জানব?
এই গধ্বষণাধ্র্, ররাগীধ্দরধ্ি কর্নটি কিকিৎসা গ্রুধ্প িাগ িরা হধ্ব
এবং প্রকর্টি গ্রুধ্প ররাগীধ্দর এিই রিম সমটির কমশ্রণ োিধ্ব।
এিটি গ্রুপ “আদশ রসবা”
ত
গ্রহণ িরধ্বন (যকদ আপকন গধ্বষণায়
অংশ না কনধ্র্ন র্াহধ্ল আপকন রয রসবা রপধ্র্ন র্ার অনুরূপ)।
এর অে হধ্ে
ত
আপনার উপসগ এবং/অেবা
ত
আপনার মধ্যে োিা
অনোনে পকরকস্থকর্ অনুসাধ্র আপনার হাসপার্াল ির্ৃি
ত
সাযারণিাধ্ব প্রদত্ত রযধ্িাধ্না কিকিৎসা।
অনে গ্রুপটি আদশ রসবার
ত
সাধ্ে সাধ্ে অোধ্িারিাস্ট্োটিন বা
অোকপক্সাধ্বন গ্রহণ িরধ্বন। আমরা এিটি িম্পম্পউিার রপ্রাগ্রাম
বেবহার িকর যা ররাগীধ্দরধ্ি
‘এধ্লাধ্মধ্লািাধ্ব’ গ্রুধ্প বরাদ্দ িধ্র। আপকন রিান গ্রুধ্প
োিধ্বন র্া আপকন বা আপনার ডািার রিউই কনবািন
ত
িরধ্র্ পারধ্বন না।

হিহকৎসার হবকল্প পদ্ধহত কী কী?
রযধ্হর্ু COVID-19 এিটি নর্ু ন ররাগ, র্াই দীর্ধ্ময়াদী
ত
উপসগ ত
রধ্য়ধ্ছ এমন ররাগীধ্দর কিিাধ্ব সধ্বাত্তম
ত
কিকিৎসা িরা যাধ্ব র্া
আমরা এখধ্না কশখকছ। HEAL-COVID-এ অংশগ্রহণ িরধ্র্ যকদ
আপকন সম্মকর্ না রদন, র্াহধ্ল আপনার উপসগ এবং
ত
আপনার
ডািার বা নাসরা
ত আপনার জনে যা উপযুি বধ্ল মধ্ন িধ্রন র্ার
উপর কিকত্ত িধ্র র্াধ্দর হাসপার্াল ির্ৃি
ত প্রদত্ত আদশ রসবা
ত
গ্রহণ িরধ্বন।

অংশগ্রহণ করার সুহবধা ও ঝুঁু হকসর্ূহ কী কী?
গধ্বষণার অংশ কহধ্সধ্ব আপনাধ্ি রয কিকিৎসা প্রদান িরা হয়
রসগুধ্লা আপনার উপসগ উপশম
ত
িরধ্র্ এবং COVID-19 এর
অসুস্থর্া রেধ্ি আরও দ্রুর্ আধ্রাগে লাি িরধ্র্ আপনাধ্ি
সহায়র্া িরধ্র্ পাধ্র এমন সম্ভাবনা রধ্য়ধ্ছ। যকদও রবকশরিাগ
ওষুধ্যর মধ্র্া, এই ওষুযগুধ্লা সুরক্ষার জ্ঞার্ রপ্রাফাইলসহ এিটি
সু-প্রকর্টষ্ঠর্ কিকিৎসা পদ্ধকর্, র্ধ্ব এগুধ্লারও সম্ভাবে পার্শ্ ত
প্রকর্ক্তক্রয়াও রধ্য়ধ্ছ।
যকদ আপনাধ্ি অোধ্িারিাস্ট্োটিন প্রদান িরা হয়, র্াহধ্ল নীধ্ির

কিছু সাযারণ পার্শ্-ত প্রকর্ক্তক্রয়া আপকন অনুিব িরধ্র্ পাধ্রন:

•
•
•
•
•
•
•
•

মাো বেো
গলা বেোর মর্ সকদতর-মর্ উপসগ ত
অসুস্থর্া অনুিব িরা (বকম বকম িাব)
রপি ফাাঁপা, ডায়করয়া বা রিাষ্ঠিাটিনে
বদহজম
রধ্ি শিতরার (ব্লাড সুগার) পকরমাণ বৃক্তদ্ধ
নাি রেধ্ি রি পো
রপশী বেো বা রপশীধ্র্ কখাঁিুকন, অকস্থসকন্ধধ্র্ বেো বা
ফুধ্ল যাওয়া অেবা কপধ্ি বেো
• অস্বািাকবি কলিার িাযিলাপ
ত
পরীক্ষার ফলাফল
স্ট্োটিন গ্লুধ্িাধ্জর মাত্রা বৃক্তদ্ধ িরধ্র্ পাধ্র এবং যকদ
আপনার
রিাধ্না উধ্দ্বগ োধ্ি বা যকদ ক্রমবযমান
ত
ডায়াধ্বটিধ্সর ঝুাঁ কির
মধ্যে োধ্িন, র্াহধ্ল অনুগ্রহ িধ্র আপনার ডািাধ্রর সাধ্ে িো
বলুন। সন্তান জন্মদাধ্নর সম্ভাবনা রধ্য়ধ্ছ এমন মকহলাধ্দরধ্িও
অোধ্িারিাস্ট্োটিন গ্রহধ্ণর সময় উপযুি গিতকনধ্রাযি বেবহার
িরধ্র্ হধ্ব।
যকদ আপনাধ্ি অোকপক্সাবান প্রদান িরা হয়, র্াহধ্ল নীধ্ির কিছু
সাযারণ পার্শ্-ত প্রকর্ক্তক্রয়া আপকন অনুিব িরধ্র্ পাধ্রন:

•
•
•
•

রহমাধ্িামা এবং িালকশধ্র দাগ
অসুস্থর্া অনুিব িরা (বকম বকম িাব)
রিশূনের্া
রিপাধ্র্র ক্রমবযমান
ত
ঝুাঁ কি

যকদ অোকপক্সাধ্বন রসবনিালীন আপনার রিাধ্না সাজতাকর বা
দন্ত কিকিৎসা হওয়ার িো োধ্ি, র্াহধ্ল আপনার ডািার বা
রডকিস্ট্ধ্ি অবকহর্ িরা হধ্য়ধ্ছ র্া আপনাধ্ি কনক্তির্ িরধ্র্
হধ্ব।
যকদ গধ্বষণাধ্র্ রদখা যায় রয আদশ রসবার
ত
র্ু লনায় এর রিান
উপিাধ্রর প্রমাণ রনই, র্াহধ্ল আমরা আপনার ওষুয বন্ধ
িরব। যকদ এরূপ হয়, র্াহধ্ল আপনাধ্ি আদশ রসবা
ত
প্রদান
িরা হধ্ব।

আর্ার হসদ্ধান্ত পহরবতমন করকল কী হকব?
যকদ আপকন গধ্বষণায় অংশগ্রহণ বন্ধ িরধ্র্ িান, র্াহধ্ল
রযধ্িানও সময় আমাধ্দর সাধ্ে রযাগাধ্যাগ িরধ্র্ পাধ্রন।
আপকন এরপধ্রও আপনার হাসপার্াল দ্বারা প্রদত্ত আদশ যে
ত
এবং ফধ্লা-আপ পাধ্বন। আপনার অনুমকর্ সাধ্পধ্ক্ষ, আমরা
আপনার কনয়কমর্ স্বাস্থেধ্সবার ররিডত রেধ্ি আপনার স্বাস্থে
সম্পকিতর্ র্েে সংগ্রহ িরধ্র্ িাই।
কিছু রক্ষধ্ত্র, গধ্বষণার ওষুধ্য আপকন সম্মুখীন হধ্র্ পাধ্রন
এমন পার্শ্ প্রকর্ক্ত
ত
ক্রয়া সম্পধ্িত সীকমর্ র্েে সংগ্রহ
আমাধ্দরধ্ি িাকলধ্য় রযধ্র্ হধ্ব। আইন অনুযায়ী যখন
আমাধ্দরধ্ি এটি িরধ্র্ হধ্ব শুযুমাত্র র্খনই আমরা র্া
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িরব।

হি নতু ন ককান তথ্য পাওয়া ায়?
িখধ্না িখধ্না রিাধ্না গধ্বষণা িলািালীন, গধ্বষণার অযীধ্ন
পরীক্ষা িরা হধ্ে এমন কিকিৎসা পদ্ধকর্ সম্পধ্িত গুরুত্বপূণ ত
নর্ু ন র্েে পাওয়া যায়। যকদ এটি হয়, র্াহধ্ল এই বোপাধ্র
আপনাধ্ি আপনার ডািার বা নাস ত অবগর্ িরধ্বন এবং
আধ্লািনা িরধ্বন হধ্ব রয আপকন এই গধ্বষণা যুি োিধ্র্
ইেু ি কি না। যকদ অনে রিানও িারধ্ণ গধ্বষণা বন্ধ হধ্য় যায়
র্াহধ্ল র্ার িারণ আপনাধ্ি জানাধ্না হধ্ব এবং আপনার
জনে অবোহর্ যধ্ের বেবস্থা িরা হধ্ব।

খন গকবষণা বন্ধ হকয় ায় তখন কী হকব?
গধ্বষণার রশধ্ষ, আপনার কিকিৎসা আদশ যধ্ে
ত
কফধ্র যাধ্ব।
যকদ আপকন র্ারপধ্রও উপসগ অনু
ত
িব িধ্রন, র্াহধ্ল
আপনার স্বাস্থেধ্সবার দল আপনার জনে উপযুি িলমান
যধ্ের বেবস্থা িরধ্ব।
এটি অকিপ্রায় রাখা হয় রয গধ্বষণার ফলাফল সধ্ম্মলনসমূধ্হ
উপস্থাপন িরা হধ্ব এবং রমকডধ্িল জানাধ্ল
ত প্রিাকশর্ হধ্ব,
যাধ্র্ আমাধ্দর গধ্বষণার ফলাফল িী প্রদশনত িধ্রধ্ছ র্া
আমরা কিকিৎসি িকমউকনটি এবং জনসাযারধ্ণর িাধ্ছ
বোখো িরধ্র্ পাকর। সবসময় রগাপনীয়র্া কনক্তির্ িরা হধ্ব
এবং আপনাধ্ি রিান প্রিাশনায় শনাি িরা যাধ্ব না।
গধ্বষণা রেধ্ি প্রাপ্ত সিল র্েে আমরা 10 বছধ্রর জনে
সংরক্ষণ িরব।

এই গকবষণাকত আর্ার অংশগ্রহণ করার হবষয়
হক কগাপনীয় রাখা হকব?
হোাঁ। আপনার র্ধ্েে শুযুমাত্র রসই বেক্তিগণ প্রধ্বশাকযিার পাধ্বন
যাধ্দর এই গধ্বষণা পকরিালনা িরার জনে এই র্ধ্েের প্রধ্য়াজন
রধ্য়ধ্ছ। এধ্র্ অন্তিুি
ত রধ্য়ধ্ছন গধ্বষণার ডািার এবং নাস, ত
রিন্দ্রীয় ট্রায়াল টিম, Aparito (যারা গধ্বষণার অোপ ATOM5
প্রদান িধ্রন), স্পন্সর সংস্থা এবং কনয়ন্ত্রি ির্ৃপ
ত ধ্ক্ষর পক্ষ রেধ্ি
পকরদশি
ত বা কনরীক্ষি। আপনার অনুমকর্ সাধ্পধ্ক্ষ, আমরা
আপনার GP-রি অবগর্ িরব রয আপকন এই গধ্বষণায়
অংশগ্রহণ িরধ্ছন।
আপকন রি র্া জানা রযসব বেক্তিধ্দর প্রধ্য়াজন রনই র্ারা
আপনার নাম বা রযাগাধ্যাধ্গর কবস্তাকরর্ র্েে রদখধ্র্ পারধ্বন
না। এর পকরবধ্র্ত, আপনার র্ধ্েে এিটি রিাড নম্বর োিধ্ব।
আপনার কনয়কমর্ স্বাস্থেধ্সবার র্ধ্েে প্রধ্বশ িরধ্র্, কলিারপুল
কিকনিোল ট্রায়ালস রসিার (LCTC) সুরকক্ষর্িাধ্ব আপনার জন্ম
র্াকরখ এবং NHS/CHI/রহলে অোন্ড রসাশোল রিয়ার নম্বর NHS
কডক্তজিাল বা স্কিলোন্ড, ওধ্য়লস এবং উত্তর আয়ারলোধ্ন্ডর
সমর্ু লে সংস্থাসমূধ্হ রপ্ররণ িরধ্ব যারা NHS ডািা ররিডত
সংরক্ষণ িধ্রন। গধ্বষণায় আপনার প্রধ্বধ্শর কদন রেধ্ি 12

মাস বোপী র্েে প্রদাধ্নর জনে ক্তজজ্ঞাসা িরার পকরিল্পনা আমরা
িরকছ, র্ধ্ব আপনার দীর্ধ্ময়াদী
ত
স্বাধ্স্থের পকরকস্থকর্ অনুসরণ
িরধ্র্ িকবষেধ্র্ এটি এই সময়সীমা বৃক্তদ্ধ িরা হধ্র্ পাধ্র। NHS
কডক্তজিাল (অেবা সমর্ূলে) ির্ৃি
ত LCTC এর িাধ্ছ রফরর্ পািাধ্না
র্েে কনরাপধ্দ বোঙ্গর কবর্শ্কবদোলধ্য়র সাধ্ে রশয়ার িরা হধ্ব, যারা
কিছু গধ্বষণা কবধ্েষণ িরধ্ছন। বোঙ্গর কবর্শ্কবদোলধ্য়র গধ্বষিরা
আপনার বেক্তিগর্ কববরণ পাধ্বন না এবং আপনাধ্ি শনাি
িরধ্র্ সক্ষম হধ্বন না।
আমরা কিিাধ্ব আপনার র্েে বেবহার এবং র্া কনরাপধ্দ রাকখ
রস সম্পধ্িত আধ্রা র্েে HEAL-COVID-এর ওধ্য়বসাইি
www.heal-covid.net-এ পাওয়া যাধ্ব।

এই গকবষণাটট কারা পহরিালনা করকে?
রিমকিজ কবর্শ্কবদোলয় হাসপার্াল NHS ফাউধ্ন্ডশন ট্রাস্ট্ এবং
রিমকিজ কবর্শ্কবদোলয় রযৌেিাধ্ব এই গধ্বষণা স্পন্সর
িধ্রধ্ছন এবং এটি পকরিালনা িরার জনে র্ারা দায়বদ্ধ। এই
প্রকর্ষ্ঠানগুধ্লা যুিরাজে কিকত্তি। র্ারা অনুধ্রায িধ্রধ্ছন রয
গধ্বষণার তদনক্তিন পকরিালনা যাধ্র্ কলিারপুল কিকনিোল
ট্রায়ালস রসিার (LCTC, কলিারপুল কবর্শ্কবদোলধ্য়র এিটি
অংশ) কিকত্তি এিটি দল দ্বারা িরা হয়। রিন্দ্রীয় ট্রায়াল টিধ্ম
রিমকিজ কবর্শ্কবদোলয়, LCTC এবং বোঙ্গর কবর্শ্কবদোলধ্য়র
গধ্বষিরা রধ্য়ধ্ছন।
গধ্বষণাটি তবজ্ঞাকনি ও তনকর্িিাধ্ব গ্রহণধ্যাগে র্া
কনক্তির্ িরার জনে রমকডকসনস অোন্ড রহলেধ্িয়ার
রপ্রাডাক্টস ররগুধ্লিকর এধ্জক্তন্স, রহলে করসািত অেকরটি এবং
জার্ীয় করসািত একেক্স িকমটি দ্বারা এই গধ্বষণা পযাধ্লািনা
ত
িরা হধ্য়ধ্ছ। নোশনাল ইনকস্ট্টিউি ফর রহলে করসািত
(National Institute for Health Research, NIHR) ির্ৃি
ত এই
গধ্বষণা অোয়ন
ত
িরা হধ্য়ধ্ছ।
আপনাধ্ি এই গধ্বষণায় অন্তিুি
ত িরার জনে আপনার
কিকিৎসি রিানও অে পাধ্বন
ত
না।

অনযানয গকবষণার জনয তথ্য কশয়ার করা
আপকন যকদ এই গধ্বষণায় অংশগ্রহণ িরধ্র্ সম্মর্ হন, র্াহধ্ল
এই গধ্বষণার অংশ কহসাধ্ব সংগৃহীর্ র্েে অনোনে
সংস্থাসমূধ্হর িকবষেধ্র্র গধ্বষণায় বেবহার িরার অনুমকর্
রদওয়ার কসদ্ধান্ত আপনার িাধ্ছ োিধ্ব। এই সংস্থাগুধ্লা
কবর্শ্কবদোলয়, NHS সংস্থা বা এই রদধ্শ বা কবধ্দধ্শ স্বাস্থে ও রসবা
গধ্বষণায় জকের্ সংস্থা হধ্র্ পাধ্র। সংস্থা এবং গধ্বষিরা
শুযুমাত্র UK পকলকস রেমওয়ািত ফর রহলে অোন্ড রসাশোল
রিয়ার করসািত অেবা সমর্ু লে মাধ্নর নীকর্ অনুসাধ্র গধ্বষণা
পকরিালনার জনে আপনার র্েে বেবহার িরধ্বন।

আর্ার তথ্য হকভাকব বযবহার করা হয় কস সম্পককম
আকরা তথ্য আহর্ ককাথ্ায় জানকত পারব?
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আমরা কিিাধ্ব আপনার র্েে বেবহার িরব রস
সম্পধ্িত কবস্তাকরর্ জানধ্র্ রদখুন:
• HEAL-COVID ট্রায়াল ওধ্য়বসাইি www.healcovid.net

িারধ্ণ হধ্য়ধ্ছ
এমন অসম্ভাবে পকরকস্থকর্ধ্র্, ক্ষকর্পূরধ্ণর জনে আপনার িাধ্ছ
NHS ট্রাস্ট্, রযখাধ্ন আপনার কিকিৎসা িলধ্ছ র্ার কবরুধ্দ্ধ আইকন
পদধ্ক্ষপ গ্রহধ্ণর কিকত্ত োিধ্র্ পাধ্র, র্ধ্ব আপনাধ্ি আপনার
আইকন খরি বহন িরা লাগধ্র্ হধ্র্ পাধ্র। নোশনাল রহলে
সাকিতধ্স অকিধ্যাধ্গর সাযারণ পদ্ধকর্গুকলও আপনার িাধ্ছ
রধ্য়ধ্ছ।

•
•

www.hra.nhs.uk/information-about-patients
Www.hra.nhs.uk/patientdataandresearch
ওধ্য়বসাইধ্ি োিা রহলে করসািত অেকরটি কলফধ্লি

•

রিমকিজ কবর্শ্কবদোলয় হাসপার্াল NHS ফাউধ্ন্ডশন
ট্রাস্ট্ এর র্েে সুরক্ষা িমির্ত
ত ার সাধ্ে ইধ্মইধ্ল
রযাগাধ্যাগ িধ্র infogov@addenbrookes.nhs.uk
• রিমকিজ কবর্শ্কবদোলয় এর র্েে সুরক্ষা িমির্ত
ত ার
সাধ্ে ইধ্মইধ্ল রযাগাধ্যাগ িধ্র
dpo@admin.cam.ac.uk

িমিারী
ত
এবং সম্মাকনর্ িুক্তিযারীধ্দর অবধ্হলার িারধ্ণ
কিকনিাল ট্রায়াধ্ল অংশগ্রহণিারীরা ক্ষকর্গ্রস্ত হওয়ার িারধ্ণ,
NHS কিকনিোল রনগকলধ্জন্স স্কীম ফর ট্রাস্ট্-এর সদসে কহধ্সধ্ব
রিমকিজ কবর্শ্কবদোলয় হসকপিালস NHS ফাউধ্ন্ডশন ট্রাস্ট্ এর
সম্পূণ আকে
ত
ি
ত দায় গ্রহণ িরধ্ব।

•

কলিারপুল কবর্শ্কবদোলয় এর র্েে সুরক্ষা িমির্ত
ত ার
সাধ্ে ইধ্মইধ্ল রযাগাধ্যাগ িধ্র
legal@liverpool.ac.uk

•

আপনার হাসপার্াধ্ল গধ্বষণািারী দধ্লর
রিাধ্না এিজনধ্ি ক্তজজ্ঞাসা িধ্র

এিটি রপ্রাধ্িািল কডজাইধ্নর িারধ্ণ উদ্িূর্ অবধ্হলাজকনর্
ক্ষকর্ এবং কিকনিোল ট্রায়াধ্ল অংশগ্রহধ্ণর ফধ্ল উদ্িূর্
অবধ্হলাজকনর্ নয় এমন ক্ষকর্র জনে রিমকিজ কবর্শ্কবদোলয়
বীমার বেবস্থা িরধ্ব। যকদ আপকন মধ্ন িধ্রন রয গধ্বষণায়
অংশগ্রহধ্ণর ফধ্ল আপকন ক্ষকর্গ্রস্ত হধ্য়ধ্ছন, র্াহধ্ল এই র্েে
শীধ্ির পৃষ্ঠা 1-এ রযাগাধ্যাধ্গরকবস্তাকরর্ র্েে বেবহাধ্রর

ককাকনা সর্সযা হকল কী হকব?
গধ্বষণা িলািাধ্ল আপনার সাধ্ে রযিাধ্ব আিরণ িরা হধ্য়ধ্ছ
বা আপকন মুধ্খামুকখ হধ্র্ পাধ্রন এমন সম্ভাবে ক্ষকর্ সম্পধ্িত
রযধ্িাধ্না অকিধ্যাধ্গর সমাযান িরা হধ্ব। গধ্বষণার রিান
কদি কনধ্য় যকদ আপনার রিান উধ্দ্বগ োধ্ি, র্াহধ্ল রিাধ্না
এিটি গধ্বষি দধ্লর সাধ্ে িো বলার জনে আপনার ক্তজজ্ঞাসা
উকির্, যারা আপনার প্রধ্শ্নর উত্তর কদধ্র্ যোসাযে রিিা
িরধ্বন।
যকদ আপকন অসন্তুি োধ্িন এবং আনুষ্ঠাকনিিাধ্ব
অকিধ্যাগ জানাধ্র্ িান, র্াহধ্ল স্থানীয় NHS ররাগীর জনে
পরামশ ও
ত কলয়াধ্জাাঁ রসবা (PALS) অেবা সমর্ূলে প্রকর্ষ্ঠাধ্ন
রযাগাধ্যাগ িধ্র আপকন র্া িরধ্র্ পারধ্বন। আপনার স্থানীয়
হাসপার্াধ্লর দধ্লর সদসেরা আপনাধ্ি এই র্েে প্রদান
িরধ্র্ পারধ্বন। এই কিকনিাল গধ্বষণা িলািালীন প্রধ্র্েি
যে রনওয়া হধ্ব। র্ধ্ব, এই গধ্বষণা প্রিধ্ল্প অংশ কনধ্য়
আপকন ক্ষকর্গ্রস্ত হধ্য়ধ্ছন এবং র্া িাধ্রার অবধ্হলার

মাযেধ্ম হাসপার্াধ্লর গধ্বষণা দধ্লর সাধ্ে আপনার
প্রেধ্মই রযাগাধ্যাগ িরা উকির্।
গধ্বষণায় অংশ কনধ্র্ আকম রাক্তজ হন বা না হন, আপকন রয
হাসপার্াধ্ল কিকিৎসা গ্রহণ িধ্রন রসখাধ্ন আপনার প্রকর্
র্াধ্দর যধ্ের এিটি দাকয়ত্ব রধ্য়ধ্ছ এবং আপনার
হাসপার্াধ্লর িমিারী
ত
ির্ৃি
ত রিান অবধ্হলার দায় গধ্বষণার
স্পন্সর গ্রহণ িধ্রন না।
আপনার সুস্বাধ্স্থের কবষধ্য় যকদ রিান উধ্দ্বগ োধ্ি, র্াহধ্ল
হাসপার্াল রছধ্ে যাওয়ার আধ্গ আপনার কিকনিোল দধ্লর
রিানও সদধ্সের সাধ্ে িো বলা উকির্। বাসায় রপৌৌঁছাধ্নার পর,
আপনার GP-এর সাধ্ে রযাগাধ্যাগ িরুন অেবা 111 নম্বধ্র িল
িরুন। COVID- 19-এ অসুস্থ হওয়ার পর সহায়র্া এবং
পরামধ্শরত করধ্সাস আমাধ্দর
ত
ওধ্য়বসাইধ্ি (www.healcovid.net) পাওয়া যাধ্ব।

নোশনাল ইনকস্ট্টিউি ফর রহলে করসািত (NIHR; reference NIHR133788) এবং NIHR রিমকিজ বাধ্য়াধ্মকডধ্িল
করসািত রসিার ির্ৃি
ত এই গধ্বষণা অোয়ন
ত
িরা হধ্য়ধ্ছ। প্রিাকশর্ মর্ামর্ সম্পূণিাধ্ব
ত
রলখধ্ির এবং অবশেই এগুধ্লা NIHR
বা কডপািত ধ্মি অব রহলে অোন্ড রসাশোল রিয়াধ্রর মর্ামর্ নয়।

এই তথ্য শীট পড়কত সর্য় কিওয়া এবং তা হবকবিনা করার জনয আপনাকক ধনযবাি। হি আপহন
গকবষণায় অংশগ্রহকণর হসদ্ধান্ত কনন, তাহকল সংরক্ষকণর জনয আপনাকক তথ্য শীট এবং স্বাক্ষহরত সম্মহত
ফকর্রম একটট কহপ প্রিান করা হকব।
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শুধুর্াত্র সাইকট
বযবহাকরর জনয:

সম্মহত প্রিান

সাইধ্ির নাম (স্পি অক্ষধ্র কলখুন):
অংশগ্রহণিারীর র্োধ্ন্ডামাইধ্জশন
নম্বর
অংশগ্রহণিারীর স্বাক্ষর:

অংশগ্রহণিারীর
জন্ম র্াকরখ:

/

/

অংশগ্রহণকারী কতৃ ক
ম পূরণীয়:
প্রকর্টি কববৃকর্টি পো এবং বুঝধ্র্ পারার পর অনুগ্রহ িধ্র প্রকর্টি বধ্ক্স আপনার স্বাক্ষর কদন।

স্বাক্ষর

এই গধ্বষণার জনে র্েে শীি আকম পধ্েকছ এবং বুঝধ্র্ রপধ্রকছ। প্রশ্ন ক্তজজ্ঞাসা িরার সুধ্যাগ আকম রপধ্য়কছলাম
এবং সধ্ন্তাষজনিিাধ্ব এগুধ্লার উত্তর রপধ্য়কছ।

1.

আকম বুঝধ্র্ পারকছ আমার অংশগ্রহণ রস্বোযীন এবং রিান িারণ ছাোই ও আমার কিকিৎসা রসবা বা আইকন অকযিারসমূহধ্ি
প্রিাকবর্ না িধ্রই
রযধ্িাধ্না সময় নাম প্রর্োহার িরার স্বাযীনর্া আমার রধ্য়ধ্ছ। র্ধ্ব, কনরাপত্তাজকনর্ িারধ্ণ কিছু সীকমর্ র্েে
সংগ্রধ্হর প্রধ্য়াজন গধ্বষণা দধ্লর হধ্র্ পাধ্র।

2.

আকম বুঝধ্র্ পাকর রয রিন্দ্রীয় গধ্বষণা দধ্লর অনুধ্মাকদর্ বেক্তিবগ এবং
ত
স্পন্সর, কনয়ন্ত্রি ির্ৃপ
ত ক্ষ এবং স্থানীয় NHS
ট্রাধ্স্ট্র প্রকর্কনকযগণ আমার রমকডধ্িল রনাধ্ির প্রাসকঙ্গি অংশ এবং গধ্বষণায় সংগৃহীর্ রযধ্িাধ্না র্েে রদখধ্র্
পাধ্রন। এসিল বেক্তিধ্দরধ্ি আমার ররিডত এবং র্ধ্েে প্রধ্বধ্শর অনুমকর্ আকম প্রদান িরকছ।

3.

NHS কডক্তজিাল, স্কিলোন্ড, ওধ্য়লস এবং উত্তর আয়ারলোধ্ন্ড র্াধ্দর সমর্ু লে সংস্থা বা র্াধ্দর উত্তরসূকর সংস্থা ির্ৃি
ত
আমার র্েে সংরক্ষধ্ণ, কলিারপুল কিকনিাল ট্রায়ালস রসিার (LCTC) ির্ৃি
ত র্েে সংগ্রধ্হ এবং গধ্বষণায় বেবহাধ্রর
জনে বোঙ্গর কবর্শ্কবদোলধ্য়র সাধ্ে র্েে রশয়ার িরায় আকম সম্মকর্ কদক্তে। আকম বুঝধ্র্ রপধ্রকছ রয আমার দীর্ধ্ময়াদী
ত
স্বাধ্স্থের পকরকস্থকর্ ফধ্লা-আপ িরধ্র্ NHS কডক্তজিাল এবং র্াধ্দর সমর্ু লে সংস্থা ির্ৃি
ত রক্ষণাধ্বক্ষণিৃর্ ররিডত
বেবহার িরা হধ্র্ পাধ্র।

4.

গধ্বষণার উধ্দ্দধ্শে, অনোনে কিকনিোল ট্রায়াল সহ এই গধ্বষণা রেধ্ি উদ্িূর্ আমার কববরণ এবং র্েে অনোনে
র্ধ্েের উৎধ্স সংযুি িরধ্র্ আকম সম্মকর্ কদক্তে।

5.

আকম বুঝধ্র্ রপধ্রকছ রয আমার র্েে, যাধ্র্ আমাধ্ি শনািিারী র্েে রধ্য়ধ্ছ রসগুধ্লা গধ্বষণার রশষ হওয়া রেধ্ি 10
বছধ্রর জনে LCTC, কলিারপুল কবর্শ্কবদোলয় এবং আমার হাসপার্াধ্ল রগাপনীয়িাধ্ব সংরক্ষণ িরা হধ্ব। আকম বুঝধ্র্
রপধ্রকছ রয বোঙ্গর কবর্শ্কবদোলয় ির্ৃি
ত সংরকক্ষর্ র্ধ্েে সরাসকর রিান শনািধ্যাগে র্েে োিধ্ব না এবং এই র্েে
গধ্বষণার রশষ হওয়া রেধ্ি 10 বছধ্রর জনে রগাপনীয়িাধ্ব সংরক্ষণ িরা হধ্ব।
এই গধ্বষণায় আমার অংশগ্রহধ্ণর কবষধ্য় আমার GP-রি জানাধ্নার কবষধ্য় আকম সম্মকর্ কদক্তে।

6.

7.

8. আহর্ উপকরর হববৃহতগুকলাকত একর্ত কপাষণ করহে এবং এই গকবষণায় অংশ হনকত ইেক
ু ।

নীধ্ির কববৃকর্গুধ্লা ঐক্তেি (আপকন এগুধ্লাধ্র্ সম্মকর্ কদধ্র্ না িাইধ্লও গধ্বষণায় অংশ কনধ্র্ পারধ্বন):
হাসপার্াধ্ল িকর্তর পধ্র আমার স্বাস্থে এবং সুস্থর্া সম্পকিতর্ ফধ্লা-আপ প্রশ্নাবলী পূরণ িরধ্র্ আকম সম্মকর্
কদক্তে। আকম বুঝধ্র্ রপধ্রকছ রয আকম রয প্রশ্নাবকল পূরণ িধ্রকছ র্া সরাসকর আমার রসবাধ্ি অবগর্ িরধ্র্
বেবহার িরা হধ্ব না।
আকম এই প্রশ্নাবকল পূরণ িরধ্র্ ইেু ি (অনুগ্রহ িধ্র আপনার পছিসই উত্তধ্র স্বাক্ষর িরুন):
গধ্বষণার অোপ (Atom5™) আমার রফান বা িোবধ্লধ্ি ডাউনধ্লাড িরার মাযেধ্ম
যকদ আপকন অোধ্পর মাযেধ্ম অংশ কনধ্র্ িান র্াহধ্ল অনুগ্রহ িধ্র নীধ্ি আপনার ইধ্মইল এধ্েস কলখুন:

9.

ইধ্মইল টিিানা:
রফাধ্নর উত্তর প্রদান িরার জনে এিজন নাস বা
ত গধ্বষি ির্ৃি
ত রফান িধ্লর মাযেধ্ম
যকদ আপকন রফাধ্নর মাযেধ্ম অংশ কনধ্র্ িান র্াহধ্ল অনুগ্রহ িধ্র নীধ্ি আপনার রিকলধ্ফান নম্বর কলখুন:
রিকলধ্ফান নম্বর:
10.

গধ্বষণা রশধ্ষ ফলাফল সহ HEAL-COVID এর অগ্রগকর্ সম্পকিতর্ কনউজধ্লিার বা সাম্প্রকর্ির্ম র্েে রপধ্র্ আকম
ইেু ি
(যকদ আপকন এই কববৃকর্ধ্র্ সম্মকর্ জ্ঞাপন িধ্রন র্াহধ্ল আপনার কবস্তাকরর্ র্েে নীধ্ি প্রদান িরুন)।
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শুধুর্াত্র সাইকট
বযবহাকরর জনয:

সম্মহত প্রিান

11. আমার রগাপনীয়র্া বজায় রাখার সাধ্পধ্ক্ষ, যুিরাজে এবং কবধ্দধ্শ িকবষেধ্র্র স্বাস্থেধ্সবা এবং/অেবা কিকিৎসা

গধ্বষণায় এই গধ্বষণা রেধ্ি উদ্িূর্ র্েে বা ফলাফলসমূহ বেবহার িরার অনুমকর্ প্রদাধ্ন আকম সম্মকর্ কদক্তে। আকম
বুঝধ্র্ রপধ্রকছ রয িকবষেধ্র্র গধ্বষণায় রবসরিারী রিাম্পাকন এবং কবর্শ্কবদোলয় বা NHS এর সংস্থাসমূহ জকের্ োিধ্র্ পাধ্র।

সাইধ্ির নাম (স্পি অক্ষধ্র
কলখুন):
অংশগ্রহণিারীর
র্োধ্ন্ডামাইধ্জশন নম্বর
অংশগ্রহণিারীর স্বাক্ষর:
12.

অংশগ্রহণিারীর জন্ম র্াকরখ:

/

/

এই গধ্বষণা বা অনোনে সম্পকিতর্ গধ্বষণার জনে আমার সাধ্ে রযাগাধ্যাগ িরার কবষধ্য়
আকম সম্মকর্ কদক্তে। (যকদ আপকন এই কববৃকর্ধ্র্ সম্মকর্ জ্ঞাপন িধ্রন র্াহধ্ল আপনার
কবস্তাকরর্ র্েে নীধ্ি প্রদান িরুন):

রিকলধ্ফান নম্বর:

উপধ্রর র্ধ্েের
অনুরূপ:
উপধ্রর র্ধ্েের
অনুরূপ:

ইধ্মইল টিিানা:

রপাস্ট্াল টিিানা:

অংশগ্রহণকারী কতৃ ক
ম পূরণীয়:
আপনার পুধ্রা নাম (অনুগ্রহ
িধ্র স্পি অক্ষধ্র কলখুন):
আপনার স্বাক্ষর:

র্াকরখ:

গকবষক কতৃ ক
ম পূরণীয় (অংশগ্রহণকারী কতৃ ক
ম ফর্ পূ
ম রকণর পর):
গধ্বষধ্ির পুধ্রা নাম
(অনুগ্রহ িধ্র স্পি অক্ষধ্র কলখুন):
গধ্বষধ্ির স্বাক্ষর:

র্াকরখ:

হি অংশগ্রহণকারী পড়কত এবং/বা হনকজর পকক্ষ স্বাক্ষর করকত সক্ষর্ না হন হকন্তু সম্মহত কিওয়ার সক্ষর্তা থ্াকক
তাহকল একজন স্বাধীন সাক্ষী কতৃ ক
ম পূরণীয়।
সম্ভাবে অংশগ্রহণিারীর িাধ্ছ ররাগীর র্েে শীি এবং সম্মকর্ ফম পধ্ে
ত
রশানাধ্না আকম প্রর্েক্ষ িধ্রকছ। রযধ্িাধ্না প্রশ্ন ক্তজজ্ঞাসা
িরার সুধ্যাগ র্ারা রপধ্য়কছধ্লন, সিল প্রধ্শ্নর উত্তর প্রদান রা হধ্য়ধ্ছ এবং কনকদ্বযায়
ত র্ারা সম্মকর্ কদধ্য়ধ্ছন।
সাক্ষীর পুধ্রা নাম
(অনুগ্রহ িধ্র স্পি
অক্ষধ্র কলখুন):
র্াকরখ
:
সাক্ষীর স্বাক্ষর:
অংশগ্রহণিারীর পুধ্রা নাম
(অনুগ্রহ িধ্র স্পি অক্ষধ্র কলখুন):

অনুগ্রহ িধ্র িলম দ্বারা সাক্ষকরর্ মূল িকপ HEAL-COVID র্দন্তিারী সাইধ্ির ফাইধ্ল সংরক্ষণ িরুন এবং দুইটি
িকপ তর্কর িরুন; এি িকপ অংশগ্রহণিারীর জনে এবং অনে িকপ রমকডধ্িল রনাধ্ির জনে।
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