HEAL-COVID માટે ભાગ લેનારાઓન ંય માહહતી પત્રર્
આ ગંભીર સ્સ્થનતઓિો સમ ૂહ છે જેિા પહરણામે કેટલાક લોકોનુ ં મ ૃત્તયુ
o

તમિે સંશોધિ અભ્યાસમાં ભાગ લેિા માટે આમંત્રણ અપાયુ ં
છે . તમે નિણાય લેતા પહેલાં, તે મહત્તત્તિનુ ં છે કે તમે સમજો કે
સંશોધિ કેમ કરિામાં આિી રહ્ું છે અિે તેમાં શુ ં શામેલ હશે.

o

તમે તમારી િૈદાનિક ટીમિા સભ્યિે પ ૂછી શકો છો કે શુ ં એવુ ં કંઈ
છે કે જે સ્પષ્ટ િથી, અથિા જો તમિે િધુ માહહતી જોઈએ છે .

o

ભાગ લેિો એ સ્િૈચ્છછક છે . જો તમે ભાગ લેિા માંગતા િ હો તો

o
તમારે તેન ુ ં કારણ આપિાિી જરૂર િથી.
o

HEAL-COVID એ કોનિડ-19 િા લાંબાગાળાિા પહરણામોિી
સારિારિી તુલિા કરિા માટે િો એક મોટો રાષ્રીય અભ્યાસ
છે , જેિે “લૉન્ગ કોનિડ” તરીકે પણ ઓળખિામાં આિે છે .

o

અમે લોકોિે ભાગ લેિા આમંત્રણ આપી રહ્યા છીએ જેમિે કોનિડ19 પછી UKિી સમગ્ર હૉસ્સ્પટલોમાંથી રજા આપિામાં આિશે.
ભાગ લેિારા લોકો કુલ 12 મહહિા સુધી અજમાયશમાં રહેશે.

અિે અપંગતા થઈ શકે છે .
લૉન્ગ કોનિડ સારી રીતે સમજી શકાતું િથી. આપણે હજી સુધી જાણતા
િથી કે કઈ સારિાર તેિે અટકાિિા અિે ઉપચાર માટે શ્રેષ્ઠ છે .
ઘણી સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેિામાં આિતી દિાઓ છે જે લૉન્ગ

કોનિડિાળા લોકોિે મદદ કરી શકે છે , પરં ત ુ અમિે હજી સુધી ખબર િથી
કે કોનિડ-19 ધરાિતા દદીઓ માટે તે કેટલું સારું કામ કરે છે , અથિા કઈ
સારિાર શ્રેષ્ઠ છે . લૉન્ગ કોનિડિાળા દદીઓમાં જોિા મળે લી ગચ
ં ૂ િણો
અિે લક્ષણો પર કામ કરતી નિનિધ સારિાર જોિા માટે હીલ કોનિડ
અભ્યાસ ગોઠિિામાં આવ્યો હતો. આ અભ્યાસિા પહરણામોિો ઉપયોગ
અમિે કોનિડ-19 િી લાંબાગાળાિી અસરિાળા દદીઓિી સારિાર અિે
સંભાળમાં સુધારો કરિામાં મદદ માટે કરિામાં આિશે.

મને ભાગ લેવા શા માટે ર્હેવામાં આવ્ ંય છે ?
તમિે આ અભ્યાસમાં ભાગ લેિા માટે સંપકા કરિામાં આવ્યો છે કારણ
કે તમિે કોનિડ-19 હોિાનુ ં નિદાિ થયુ ં છે અિે આગામી થોડા

જો તમે તમારી સ્થાનિક સંશોધિ ટીમ સાથે આ અભ્યાસ નિશે િધુ
ચચાા કરિા માંગતા હો, તો કૃપા કરીિે આિી સાથે િાત કરો:

નામ: <PI/RN Name>
સંપર્ક નંબર: <PI/RN Number>

હદિસોમાં તમિે હૉસ્સ્પટલમાંથી રજા આપિામાં આિશે.

શ ંય મારે ભાગ લેવો જ પડશે?
િા, ભાગ લેિો એ સ્િૈચ્છછક છે . તમે ભાગ લેિા માંગો છો કે િહીં તે િક્કી
કરિાનુ ં તમારા પર છે .
જો તમે ભાગ િ લેિાનુ ં િક્કી કરો છો, તો પછી પણ તમિે સામાન્ય

આપણે શા માટે HEAL-COVID અભ્યાસ ર્રી રહ્યા છીએ?
કોનિડ-19 એ એક SARS-CoV-2 િામિા િાયરસથી થતા રોગ છે ,

જે ફક્ત ફેફસાં જ િહીં, પરં ત ુ હૃદય, હકડિી અિે રક્ત િાહહિીઓ
જેિા અન્ય અંગોિે પણ અસર કરે છે . તાજેતરમાં, અમે એિા લોકો
નિશે જાગૃત થઈ ગયા છે કે જેઓ કોનિડ-19 થી માંદા છે , તેમિે
હૉસ્સ્પટલમાંથી રજા આપ્યા પછી િિા અથિા િધુ ખરાબ લક્ષણો
નિકનસત થઈ રહ્યા છે - જેિે ઘણીિાર “લૉન્ગ કોનિડ” કહેિામાં આિે

સારિાર મળશે જે તમારી હૉસ્સ્પટલ આપે છે . તમારા ડૉક્ટર અથિા
િસા તમિે આ નિશે િધુ માહહતી પ્રદાિ કરી શકે છે .
જો તમે ભાગ લેિાનુ ં િક્કી કરો છો તો તમે કોઈ કારણ આપ્યા નિિા
કોઈપણ સમયે બંધ કરિાનુ ં પણ પસંદ કરી શકો છો.
તમે ભાગ લેિો કે િહીં તે અંગે તમે લીધેલા નિણાયથી તમે હમણાં
કે ભનિષ્યમાં પ્રાપ્ત થતી સંભાળિા ધોરણિે અસર કરશે િહીં.

છે . માિિામાં આિે છે કે લૉન્ગ કોનિડ એ સ્સ્થનતઓનુ ં નમશ્રણ રજૂ
કરે છે અિે કોનિડ-19 િાળા 5 દદીઓમાંથી 1 દદીઓ હાલમાં લૉન્ગ
કોનિડ શબ્દ સાથે સંકળાયેલા લક્ષણો નિકસાિે છે .

HEAL-COVID વયસ્ક ભાગ લેનારાઓ માટે માહિતી પત્રક અને માહિતી આપેલ સંમતત પત્રકઃ સંસ્કરણ 4.0 13/08/2021
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Developed on LCTC_TM002_TEMP1: Adult Participant Information Sheet & Consent, V1, 20/02/2020 (Gujarati)
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જો હયં ભાગ લઈશ તો મારં ય શ ંય થશે?
જો તમે ભાગ લેિા માટે સંમત થાઓ છો, તો તમિે સંમનત ફૉમા પર
સહી કરિાનું કહેિામાં આિશે. તમિે સંમનત ફૉમાિી એક િકલ અિે
આ માહહતી પત્રક આપિામાં આિશે.

એકિાર તમે સંમનત ફૉમા પર સહી કયાા પછી, અમે તપાસીશું અિે
ખાતરી કરીશું કે આ અભ્યાસ તમારા માટે યોગ્ય છે .

જો તમે આ અભ્યાસમાં ભાગ લેશો, તો જ્યારે તમે હૉસ્સ્પટલમાં હો,
ત્તયારે અમે તમારા નિશે કેટલાક આરોગ્ય ડેટા એકનત્રત કરીશુ.ં

તમે અભ્યાસમાં ભાગ લેિા માટે સંમત થયા પછી, 12 મહહિા માટે
અમે તમારી આરોગ્યસંભાળ નિશેિી િધુ માહહતી એકનત્રત કરીશુ.ં
આ માહહતીમાં GP મુલાકાતો, સંદભો, હૉસ્સ્પટલમાં હાજરી અથિા

અન્ય આરોગ્યસંભાળ શામેલ હોઈ શકે છે જે તમે તમારા જીિિકાળ
દરનમયાિ અથિા તેિાથી આગળ મેળિો છો. અમે એકનત્રત કરીએ

છીએ તે ડેટા અિે તે કેિી રીતે એકનત્રત કરીએ છીએ તે નિશેિી િધુ
માહહતી (www.heal-covid.net) િેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે .

અમે તમને જે અભ્યાસની સારવાર પ્રદાન કરીશ ું એ અમે ઇચ્છીએ છીએ
કે તમે હૉસ્પિટલ છોડતા િહેલાું જ તે લઈ લો. અમે તમને તમારી જાતે
જ ઘરે સારવાર લેવાન ું કહીશ,ું અને તમારા ડૉક્ટર અથવા નસસ તમને
તે કેવી રીતે લેવ ું, કેટલી વાર અને કેટલા સમય સધી તે સમજાવશે.

જો તમને એટ્રોવાપટેટટન લેવાન ું કહેવામાું આવે છે , તો તમને
તમારા GP અથવા તમારી હૉસ્પિટલ દ્વારા આના માટે
પનરાવર્તિત ર્પ્રસ્ક્પિપ્શનો આિવામાું આવશે, કારણ કે સારવાર
એર્િક્સાબૅન કરતાું વધ લાુંબા સમય સધી ચાલે છે . જો તમે

સામાન્ય રીતે તમારા ર્પ્રસ્ક્પિપ્શનો માટે ચ ૂકવણી કરો છો, તો તમારા

ડૉક્ટર અથવા નસસને જણાવો અને તમે હૉસ્પિટલ છોડો તે િછી તરત

જ, તમને એક ફૉમસ અથવા પ્રમાણિત્ર મોકલવામાું આવશે, જે સર્નર્િત

પ્રશ્નાિલલ તમારા મોબાઈલ ફોિ અથિા ટૅબ્લેટ પર એક HEAL-COVID
ઍચ્પ્લકેશિ (‘ATOM5™’ િામે ઓળખાતી, અપાહરટો િામિી કંપિી)
દ્વારા ઉપલબ્ધ થશે. સંશોધિ ટીમ તમિે તમારા હૉસ્સ્પટલ છોડતા
પહેલાં ઍચ્પ્લકેશિિે ડાઉિલોડ કરિામાં મદદ કરશે, અથિા ઘરે
ઍચ્પ્લકેશિ ડાઉિલોડ કરિા નિશે નિગતો આપશે. અમે તમિે

શરૂઆતમાં અઠિાહડયામાં એકિાર, અિે તેિા પછી મહહિામાં એક
િાર આ પ્રશ્નાિલલ પ ૂણા કરિા માટે કહીશુ.ં

તેઓિે દરે ક િખતે પ ૂણા કરિા માટે આશરે 10 નમનિટિો સમય લાગશે.
જ્યારે પણ પ્રશ્નાિલલ પ ૂણા કરિા માટે તૈયાર હોય ત્તયારે તમિે તમારા

સ્માટા ફોિ અથિા ટૅબ્લેટ પર એક ચેતિણી અિે રીમાઇન્ડસા પ્રાપ્ત થશે.

જો તમારી પાસે મોબાઈલ ફોિ અથિા ટૅબ્લેટ િથી, તો કોઈ િસા તમિે
જો જરૂર હોય તો કોઈ અનુિાદક સાથે ફોિ પર તમિે આ પ્રશ્નો પ ૂછિા
માટે કૉલ કરી શકે છે . તમારી સંભાળ રાખિારા ડૉક્ટરો અિે િસો

અભ્યાસ પ્રશ્નાિલલઓિા તમારા જિાબો જોઈ શકશે િહીં, અિે તમે જે

માહહતી પ્રદાિ કરો છો તે તમિે પ્રાપ્ત થતી સંભાળિે જાણ કરશે િહીં.
તમે અભ્યાસમાં પ્રિેશ્યા પછીિા 12 મહહિા પછી, તમારંુ ભાગ લેિાનું
પ ૂણા થશે અિે જો તમે અમિે પ ૂછ્ું હોય, અથિા જો તમે કહ્ું હોય કે

તમે ભાનિ સંશોધિમાં ભાગ લેિાનું પસંદ કરો છો, તો અમે ફક્ત ત્તયારે
જ તમારો સંપકા કરીશુ.ં ભનિષ્યમાં અમે કોનિડ-19 નિશેિા પ્રશ્નોિા

જિાબ આપિા માટે આ ડેટામાંથી તમારા ડેટાિે અન્ય ડેટાબેઝ અથિા
િૈદાનિક અજમાયશ સાથે પણ જોડી શકીએ છીએ.

જો તમે HEAL-COVID માં ભાગ લઈ રહ્યા હો ત્તયારે તમે તમારા માટે
નિણાયો લેિાિી ક્ષમતા ગુમાિશો (દા.ત. ગંભીર બીમારીિે કારણે),
જ્યાં સુધી તમારા કાન ૂિી પ્રનતનિનધ તરીકેિી કોઈ કાયાિાહી અમિે
તમિે પાછો ખેંચિાનું કહેશે િહીં ત્તયાં સુધી તમે અભ્યાસમાં ભાગ
લેિારા તરીકે રહી શકશો.

કરે છે કે તમે HEAL-COVID માટે આ ચ ૂકવણી નથી કરી.

ર્ઈ દવાઓન ંય પરીક્ષણ ર્રવામાં આવે છે ?

એકિાર તમિે હડસ્ચાર્જ કરિામાં આવ્યા પછી, અમે તમે કેિી લાગણી

આપણે HEAL-COVIDમાં જે સારિારિી ત ુલિા કરિા માગીએ છીએ તેિે

તમે અનુભિી રહ્યાં છો, અિે સંશોધિમાં ભાગ લેિાિા તમારા અનુભિ

સારિાર 877 લોકોિે આપિામાં આિશે. આ સારિારિો ઉપયોગ ખ ૂબ

અનુભિો છો, કોનિડ-19િી કોઈપણ લાંબાગાળાિી અસરો નિશે કે જે
નિશે કેટલાક પ્રશ્નો પ ૂછિા માંગીએ છીએ.

આ પ્રશ્નાિલલઓમાં ભાગ લેિો એ િૈકચ્પપક છે , તેથી જો તમે

એટોિાા સ્ટૅહટિ અિે એનપક્સાબૅિ કહેિામાં આિે છે . આમાંિી દરે ક
જ સામાન્ય રીતે નિનિધ સ્સ્થનતઓિાળા દદીઓિી સારિાર માટે
કરિામાં આિે છે .

આ પ્રશ્નાિલલિો જિાબ િ આપિા માંગતા હો તો પણ તમે

એટોિાા સ્ટૅહટિ એક સ્ટૅહટિ છે અિે સામાન્ય રીતે કોલેસ્ટરોલ ઓછં

અમિે લાંબાગાળાિા લક્ષણો અિે જીિિિી ગુણિત્તા પર કોનિડ-19િી

બળતરા ઘટાડે છે . જો તમિે એટોિાા સ્ટૅહટિ આપિામાં આિે છે ,

HEAL-COVIDમાં ભાગ લઈ શકો છો. તમે પ્રદાિ કરો છો તે માહહતી

અસરિે સમજિામાં અિે અજમાયશમાં ઉપયોગમાં લેિામાં આિતી
સારિાર કાયારત છે કે િહીં તે સમજિામાં મદદ કરશે.

અમે ઇચ્છીએ છીએ ર્ે તમને ર્ેવ ંય લાગે છે તે વવશે પ્રશ્નાવલલઓ પ ૂણક

ર્રો, પરં ત ય જો તમે આ ર્રવામાં અસ્વસ્થતા અનયભવતા હો તો કય ટંય બનો
સભ્ય, વમત્ર અથવા સંભાળ લેનાર તમારા વતી તેને પ ૂણક ર્રવામાં

સહાય ર્રી શર્ે છે . આદશક રીતે, કૃપા ર્રીને તે જ વયક્તતને દરે ર્ વખતે

કરિા માટે િપરાય છે , પરં ત ુ તેમાં એિી પ્રવ ૃનત્તઓ પણ છે જે શરીરમાં
તો તમે તેિે 12 મહહિા માટે હદિસમાં એકિાર લેશો.

એનપક્સાબૅિ એ એક દિા છે જેિે સામાન્ય રીતે “લોહી પાતળં” કરિા
માટે અથિા ઍન્ન્ટકોઍગ્યુલન્ટ તરીકે આપિામાં આિે છે . જો તમિે
એનપક્સાબૅિ આપિામાં આિે છે , તો તમે તેિે 2 અઠિાહડયા માટે
હદિસમાં બે િાર લેશો.

મદદ ર્રવા માટે પ ૂછો.

HEAL-COVID વયસ્ક ભાગ લેનારાઓ માટે માહિતી પત્રક અને માહિતી આપેલ સંમતત પત્રકઃ સંસ્કરણ 4.0 13/08/2021
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લૉન્ગ કોનિડિા દદીઓમાં બળતરા અિે લોહી િધુ ગંઠાઈ જિાિા

સ્ટૅહટન્સ ગ્લુકોઝનું સ્તર િધારી શકે છે , અિે જો તમિે લચિંતા છે અથિા

કેટલાક લાંબાગાળાિા પ્રભાિોિે અટકાિિામાં અથિા તેિી સારિાર

લો. સંતાિ સંભનિત સંભાિિા ધરાિિાર સ્ત્રીઓએ એટોિાા સ્ટૅહટિ લેતી

લક્ષણો હોઈ શકે છે , તેથી આ દિાઓ કોનિડ-19 થી માંદા હોિાિા
કરિામાં મદદ કરી શકે છે .

હયં ર્ઈ રીતે જાણી શર્ીશ ર્ે હયં ર્ઈ સારવાર મેળવીશ?
આ અભ્યાસમાં, દદીઓ ત્રણ સારિાર જૂથોમાં નિભાજજત કરિામાં

આિશે અિે દરે ક જૂથમાં દદીઓનું સમાિ નમશ્રણ હશે. એક જૂથિે

“પ્રમાણભ ૂત સંભાળ” પ્રાપ્ત થશે (જો તમે અભ્યાસમાં ભાગ લેતા િ હોત
તો તે જ પ્રાપ્ત થશે). આિો મતલબ કે સામાન્ય રીતે તમારા લક્ષણો

અિે/અથિા તમારી અન્ય સ્સ્થનતઓ માટે યોગ્ય તમારી હૉસ્સ્પટલ દ્વારા
આપિામાં આિતી કોઈપણ સારિાર.

અન્ય જૂથો પ્રમાણભ ૂત સંભાળ ઉપરાંત એટોિાા સ્ટૅહટિ અથિા

એનપક્સાબૅિ પ્રાપ્ત કરશે. અમે એક કમ્પપ્યુટર પ્રોગ્રામિો ઉપયોગ

કરીએ છીએ જે દદીઓિે ‘આડા અિળા’ જૂથમાં મ ૂકે છે . તમે અિે
તમારા ડૉક્ટર, તમે કયા જૂથમાં છો તે પસંદ કરશે િહીં.

સારવાર માટે ના વવર્લ્પો શ ંય છે ?
કોનિડ-19 એ એક િિો રોગ છે , તેથી લાંબાગાળાિા લક્ષણોિાળા

ડાયાલબટીઝનું જોખમ િધારે છે , તો કૃ પા કરીિે તમારા ડૉક્ટરિી સલાહ
િખતે પણ યોગ્ય ગભાનિરોધકિો ઉપયોગ કરિાિી જરૂર પડશે.

જો તમિે એનપક્સાબૅિ આપિામાં આિે છે , તો તમે કેટલીક સામાન્ય
આડઅસરોિો અનુભિ કરી શકો છો:
•
•
•
•

હહમેટોમા (લોહી જામવુ)ં અિે ઉઝરડા થિા
માંદા હો એવું લાગે (ઊબકા આિિા)
એનિનમયા (લોહીિી ઊણપ)
રક્તસ્રાિનું જોખમ િધયું છે

જો તમે એનપક્સાબૅિ લઈ રહ્યા હો ત્તયારે તમારે શસ્ત્રહિયા અથિા
દાંતિી સારિાર કરાિિી હોય, તો તમારે તમારા ડૉક્ટર અથિા
દાંતિા ડૉક્ટરિે ચોક્કસ કહેવ ું જોઈએ.

જો અભ્યાસ બતાિે છે કે પ્રમાણભ ૂત સંભાળ સાથે તેિા ફાયદાિા કોઈ
પુરાિા િથી તો અમે તમારી દિાઓ બંધ કરીશુ.ં જો આવું થાય,
તો તમિે પ્રમાણભ ૂત સંભાળ આપિામાં આિશે.

દદીઓિી સારિાર કેિી રીતે કરિી તે આપણે હજી પણ શીખી રહ્યાં

જો હયં મારો વવચાર બદલીશ તો શ ંય થશે?

તમારા લક્ષણો અિે તમારા ડોકટરો અથિા િસોિે તમારા માટે યોગ્ય

કોઈપણ સમયે અમારો સંપકા કરી શકો છો. તમિે હજી પણ પ્રમાણભ ૂત

છીએ. જો તમે HEAL-COVIDમાં ભાગ િ લેિાનું િક્કી કરો છો, તો તમિે

જો તમે અભ્યાસમાં ભાગ લેિાનું બંધ કરિા માંગતા હો, તો તમે

લાગે છે તેિા આધારે , તમારી હૉસ્સ્પટલ પ ૂરી પાડે છે તે પ્રમાણભ ૂત

સંભાળ અિે સામાન્ય રીતે તમારી હૉસ્સ્પટલ દ્વારા આપિામાં આિતી

સંભાળ તમિે પ્રાપ્ત થશે.

ભાગ લેવાના ફાયદાઓ અને જોખમો શ ંય છે ?
સંભિતા છે કે અભ્યાસિા ભાગરૂપે તમિે આપિામાં આિતી સારિાર
તમારા લક્ષણોમાં સુધારો લાિી શકે છે અિે તમારી કોનિડ-19િી

માંદગીથી િધુ ઝડપથી સુધારિામાં મદદ કરી શકે છે . જોકે આ દિાઓ
સલામતીિી જાણીતી પ્રોફાઇલ સાથેિી સારિાર સારી રીતે સ્થાનપત છે ,
મોટાભાગિી દિાઓિી જેમ, તેમિી પણ સંભનિત આડઅસર છે .

જો તમિે એટોિાાસ્ટૅહટિ આપિામાં આિે છે , તો તમે કેટલીક સામાન્ય
આડઅસરોિો અનુભિ કરી શકો છો:
•
•
•
•
•
•
•
•

માથાિો દુ ખાિો

ગળામાં દુ ખાિો સહહત શરદી જેિાં લક્ષણો
માંદા હો એવું લાગે (ઊબકા આિિા)
ઓડકાર, ઝાડા અથિા કબજજયાત
અજીણા

હાઈ બ્લડ સુગર

ફૉલો અપ મેળિશો. તમારી પરિાિગી સાથે, અમે તમારા સ્િાસ્્ય

નિશેિી માહહતી નિયનમત આરોગ્યસંભાળ રે કૉર્ ડાસથી એકનત્રત કરિાનું
ચાલુ રાખિા માંગીએ છીએ.

કેટલાક કેસોમાં, તમે અનુભિી રહ્યાં છો તે અભ્યાસિી સારિારિી

કોઈપણ આડઅસર નિશે મયાા હદત માહહતી એકનત્રત કરિાનું ચાલુ

રાખિાિી જરૂર પડી શકે છે . કાયદા દ્વારા અમારે આવું કરિાિી જરૂર
પડે ત્તયાં જ અમે આ કરીશુ.ં

નવી માહહતી ઉપલબ્ધ થાય તો?
કેટલીકિાર સંશોધિ પ્રોજેક્ટ દરનમયાિ, અભ્યાસ કરિામાં આિતી

સારિારો નિશે મહત્તત્તિપ ૂણા િિી માહહતી ઉપલબ્ધ થાય છે . જો આવું

થાય, તો તમારા ડૉક્ટર અથિા િસા તમિે તેિા નિશે કહેશે અિે તમે
અભ્યાસમાં ચાલુ રહેિા માંગો છો કે િહીં તે નિશે તમારી સાથે ચચાા
કરશે. જો અભ્યાસ અન્ય કોઈ કારણોસર બંધ કરિામાં આિે છે તો

તમિે કહેિામાં આિશે કે શા માટે બંધ કરિામાં આિે છે અિે તમારી
સતત સંભાળિી ગોઠિણ કરિામાં આિશે.

િાકમાંથી રક્તસ્ત્રાિ થિો

સ્િાયુઓમાં દુ ખાિો અથિા માંસપેશીઓમાં ખેંચાણ, સાંધાિો
દુ ખાિો અથિા તેમાં સોજો અથિા કમરિો દુ ખાિો

•

યકૃ ત કાયા પરીક્ષણિાં અસામાન્ય પહરણામો

HEAL-COVID વયસ્ક ભાગ લેનારાઓ માટે માહિતી પત્રક અને માહિતી આપેલ સંમતત પત્રકઃ સંસ્કરણ 4.0 13/08/2021
HEAL-COVID Adult Participant Information Sheet and Informed Consent Form: version 4.0 13/08/2021 (Gujarati)
Developed on LCTC_TM002_TEMP1: Adult Participant Information Sheet & Consent, V1, 20/02/2020 (Gujarati)
ISRCTN ID: 15851697 / IRAS Number: 294861
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અભ્યાસ રોર્ાઈ જાય ત્યારે શ ંય થાય?

અભ્યાસ ર્ોણ ચલાવે છે ?

અભ્યાસિા અંતે તમારી સારિાર પ્રમાણભ ૂત ધોરણિી સંભાળમાં પરત

કેસ્મ્પિજ યુનિિનસિટી હૉસ્સ્પટપસ NHS ફાઉન્ડેશિ રસ્ટ અિે યુનિિનસિટી

આિશે. જો તમે હજી પણ લક્ષણો અનુભિી રહ્યા હો તો તમારી

આરોગ્યસંભાળ ટીમ તમારા માટે ચાલી રહેલ સંભાળિી વ્યિસ્થા કરશે.
આ હેત ુ છે કે અભ્યાસિા પહરણામો પહરષદોમાં પ્રસ્ત ુત કરિામાં આિશે
અિે તબીબી સામનયકમાં પ્રકાનશત કરિામાં આિશે, જેથી અમે તબીબી
સમુદાય અિે લોકોિે જાહેર કરી શકીએ કે આપણા સંશોધિિાં

પહરણામો શું બતાિે છે . ગોપિીયતા હંમેશાં સુનિનિત કરિામાં આિશે
અિે તમિે કોઈપણ પ્રકાશિમાં ઓળખિામાં આિશે િહીં. અમે
અભ્યાસમાંિી બધી માહહતી 10 િષા સુધી રાખીશુ.ં

ઑફ કેસ્મ્પિજ સંયક્ુ તપણે આ અભ્યાસિે પ્રાયોજજત કરે છે અિે તેિા

સંચાલિ માટે જિાબદાર છે . તેઓ યુિાઇટે ડ હકિંગડમ સ્સ્થત છે . તેઓએ
કહ્ું છે કે લલિરપ ૂલ િૈદાનિક અજમાયશ સેન્ટર (LCTC, લલિરપ ૂલ

યુનિિનસિટીિા ભાગ) પર આધાહરત એક ટીમ દ્વારા દૈ નિક અભ્યાસ

ચલાિિામાં આિે છે . કેન્રીય અજમાયશ ટીમ એ કેસ્મ્પિજ યુનિિનસિટી,
LCTC અિે બૅન્ગોર યુનિિનસિટીિા સંશોધકો છે .

આ અભ્યાસ િૈજ્ઞાનિક અિે િૈનતક રીતે સ્િીકાયા છે કે િહીં તેિી ખાતરી
કરિા માટે દિાઓ અિે હેપથકૅર પ્રૉડક્્સ નિયમિકારી એજન્સી,

શ ંય મારા અભ્યાસમાં ભાગ લેવાન ંય ગપ્ય ત રાખવામાં આવશે?

આરોગ્ય સંશોધિ અનધકારી અિે રાષ્રીય સંશોધિ િૈનતક સેિા

હા જેમિે આ અભ્યાસિા સંચાલિ માટે જરૂરી છે ફક્ત તે જ લોકોિે

કરિામાં આિી છે . આ અભ્યાસિે રાષ્રીય આરોગ્ય સંશોધિ સંસ્થા

તમારા ડેટાિો ઍક્સેસ છે . આમાં અભ્યાસ ડૉક્ટરો અિે િસો, કેન્રીય
અજમાયશ ટીમ, અપાહરટો (જે ATOM5 અભ્યાસ ઍચ્પ્લકેશિ પ્રદાિ
કરે છે ), પ્રાયોજક સંસ્થાઓ અિે નિયમિકારી અનધકારીઓ િતી

નિરીક્ષકો અથિા ઑહડટસાિો સમાિેશ થાય છે . તમારી પરિાિગી

સાથે, અમે તમારા GPિે જણાિીશું કે તમે આ સંશોધિ અભ્યાસમાં
ભાગ લઈ રહ્યા છો.

જે લોકોિે જાણિાિી જરૂર િથી કે તમે કોણ છો તે તમારંુ િામ

અથિા સંપકા નિગતો જોઈ શકશે િહીં. તેિા બદલે તમારા ડેટામાં
કોડ િંબર હશે.

સનમનત (National Research Ethics Service Committee) દ્વારા સમીક્ષા
(National Institute for Health Research, NIHR).
દ્વારા િાણાં પ ૂરા પાડિામાં આિે છે . આ અભ્યાસમાં તમિે શામેલ
કરિા માટે તમારા ડૉક્ટરિે કોઈ ચ ૂકિણી પ્રાપ્ત થશે િહીં.

અન્ય સંશોધન માટે માહહતીની વહેંચણી
જો તમે આ અધયયિમાં ભાગ લેિા સંમત છો, તો તમારી પાસે આ

અભ્યાસિા ભાગરૂપે એકનત્રત કરિામાં આિેલા તમારા ડેટાિો ઉપયોગ
કરીિે અન્ય સંસ્થાઓમાં ભાનિ સંશોધિિે મંજૂરી આપિાિો નિકપપ

હશે. આ સંસ્થાઓમાં યુનિિનસિટીઓ, NHS સંસ્થાઓ અથિા આ દે શમાં

તમારા નિયનમત આરોગ્યસંભાળ ડેટાિે ઍક્સેસ કરિા માટે , લલિરપ ૂલ
િૈદાનિક અજમાયશ સેન્ટર (Liverpool Clinical Trials Centre, LCTC)
સુરલક્ષત રીતે તમારી જન્મ તારીખ અિે NHS/CHI/આરોગ્ય અિે

સામાજજક સંભાળ િંબર NHS હડજજટલ, અથિા સ્કૉટલેન્ડમાં સમકક્ષ
સંસ્થાઓિે મોકલશે, િેપસ અિે ઉત્તરી આયલેન્ડ જે NHS ડેટા

રે કૉર્ ડાસિી સંભાળ રાખશે. તમે અભ્યાસ દાખલ કરો ત્તયારથી 12 મહહિા
સુધી તમારા ડેટાિે પ ૂછિાિી યોજિા છે , પરં ત ુ તમારી લાંબાગાળાિી

આરોગ્યિી સ્સ્થનતિે અનુસરિા માટે આ ભનિષ્યમાં લંબાિી શકાય છે .
LCTCમાં પરત થયેલ NHS હડજજટલ (અથિા સમકક્ષ) ડેટા બૅન્ગોર
યુનિિનસિટી સાથે સુરલક્ષત રીતે શૅર કરિામાં આિશે, જે કેટલાક

અભ્યાસ નિશ્ર્લેષણ કરી રહ્યા છે . બૅન્ગોર યુનિિનસિટીિા સંશોધકો

તમારી વ્યસ્ક્તગત નિગતો પ્રાપ્ત કરશે િહીં અિે તમિે ઓળખી
શકશે િહીં.

અથિા નિદે શમાં આરોગ્ય અિે સંભાળ સંશોધિ સાથે સંકળાયેલી

કંપિીઓ હોઈ શકે છે . તમારી માહહતીિો ઉપયોગ ફક્ત સંસ્થાઓ અિે
સંશોધકો દ્વારા આરોગ્ય માટેિી યુ.કે. િીનત ફ્રેમિકા અનુસાર સંશોધિ

કરિા માટે કરિામાં આિશે. અિે સામાજજક સંભાળ સંશોધિ, અથિા
સમાિ ધોરણો.

મારી માહહતીનો ઉપયોગ ર્ેવી રીતે થાય છે તે વવશે
હયં વધ ય ક્ાંથી જાણી શકયં ?
અમે તમારી માહહતીિો ઉપયોગ કેિી રીતે કરીએ છીએ તે નિશે તમે
િધુ જાણી શકો છો:
•

HEAL-COVID અજમાયશ િેબસાઇટ www.heal-covid.net પર

•

www.hra.nhs.uk/information-about-patients પર

•

ઉપલબ્ધ આરોગ્ય સંશોધિ અનધકારીિી પનત્રકામાં

www.hra.nhs.uk/patientdataandresearch માંથી

અમે તમારા ડેટાિો ઉપયોગ કેિી રીતે કરીએ છીએ અિે તેિે સુરલક્ષત
રાખીએ છીએ તે નિશેિી િધુ માહહતી HEAL-COVID િેબસાઇટ,

•

કેસ્મ્પિજ યુનિિનસિટીિી હૉસ્સ્પટલોિો સંપકા કરીિે NHS ફાઉન્ડેશિ

રસ્ટ ડેટા પ્રોટે ક્શિ ઓહફસર infogov@addenbrookes.nhs.uk પર

www.heal-covid.net પર મળી શકે છે .

•

યુનિિનસિટી ઑફ કેસ્મ્પિજ ડેટા પ્રોટેક્શિ ઓહફસરિો
dpo@admin.cam.ac.uk પર સંપકા કરિા દ્વારા

•

યુનિિનસિટી ઑફ લલિરપ ૂલ ડેટા પ્રોટે ક્શિ ઓહફસરિો સંપકા કરિા
દ્વારા legal@liverpool.ac.uk

•

તમારી હૉસ્સ્પટલિી એક સંશોધિ ટીમિે પ ૂછિા દ્વારા

HEAL-COVID વયસ્ક ભાગ લેનારાઓ માટે માહિતી પત્રક અને માહિતી આપેલ સંમતત પત્રકઃ સંસ્કરણ 4.0 13/08/2021
HEAL-COVID Adult Participant Information Sheet and Informed Consent Form: version 4.0 13/08/2021 (Gujarati)
Developed on LCTC_TM002_TEMP1: Adult Participant Information Sheet & Consent, V1, 20/02/2020 (Gujarati)
ISRCTN ID: 15851697 / IRAS Number: 294861
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જો ર્ોઈ સમસ્યા હોય તો શ?ંય

તમારી હૉસ્સ્પટલમાં જ્યાં તમે તમારી સારિાર મેળિો છો તેિી કાળજી

અભ્યાસ દરનમયાિ તમારી સાથે જે રીતે વ્યિહાર કરિામાં આવ્યો
છે તેિા નિશેિી કોઈપણ ફહરયાદ અથિા તમિે સંભનિત કોઈપણ

નુકસાિ જે તમે સહિ કરી રહ્યાં છો તેિા પર ધયાિ આપિામાં આિશે.

લેિાિી ફરજ છે કે તમે અભ્યાસમાં ભાગ લેિા માટે સંમત છો કે િહીં
અિે અભ્યાસ પ્રાયોજક તમારી હૉસ્સ્પટલિા કમાચારીઓિી બેદરકારી
માટે કોઈ જિાબદારી સ્િીકારતો િથી.

જો તમિે આ અભ્યાસિા કોઈપણ પાસા નિશે લચિંતા હોય, તો તમારે

જો તમિે તમારી સુખાકારી નિશે લચિંતા હોય તો તમારે હૉસ્સ્પટલ છોડતા

જે તમારા પ્રશ્નોિા જિાબો આપિા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરશે.

ઘરે ગયા પછી, તમારા GPિો સંપકા કરો અથિા 111 પર કૉલ કરો.

તમારી સંશોધિ ટીમમાંથી કોઈ સાથે િાત કરિાનું કહેવ ું જોઈએ

જો તમે િાખુશ હો અિે ઔપચાહરક ફહરયાદ કરિા માંગતા હો, તો તમે

સ્થાનિક NHS દદી સલાહ અિે સંપકા સેિા (Patient Advice and Liaison

પહેલાં તમારા િૈદાનિક ટીમિા સભ્ય સાથે િાત કરિી જોઈએ. એકિાર
તમારી કોનિડ-19 માંદગીમાં સહાય અિે સલાહ માટે િાં સંસાધિો
અમારી િેબસાઇટ (www.heal-covid.net) પર મળી શકે છે .

Service, PALS) અથિા તેિા સમકક્ષિો સંપકા કરીિે આ કરી શકો છો.
તમારી સ્થાનિક હૉસ્સ્પટલ ટીમિા સભ્યો તમિે આ માહહતી પ્રદાિ

કરિા માટે સક્ષમ હોિા જોઈએ. આ િૈદાનિક અભ્યાસ દરનમયાિ દરે ક
સંભાળ લેિામાં આિશે. જો કે, આ સંશોધિ પ્રોજેક્ટમાં ભાગ લઈિે

તમિે નુકસાિ થાય તેિી સંભાિિામાં, અિે આ કોઈિી બેદરકારીિે
કારણે છે , તો પછી તમારી પાસે NHS રસ્ટિી પાસેથી િળતર માટે
કાન ૂિી પગલાં લેિાિાં કારણો હોઈ શકે છે જ્યાં તમારી સારિાર

કરિામાં આિે છે પરં ત ુ તમારે તમારા કાન ૂિી ખચા માટે ચ ૂકિણી
કરિી પડી શકે છે . સામાન્ય રાષ્રીય આરોગ્ય સેિાિી ફહરયાદ
પ્રહિયાઓ તમિે ઉપલબ્ધ હોિી જોઈએ.

કેસ્મ્પિજ યુનિિનસિટી હૉસ્સ્પટલ NHS ફાઉન્ડેશિ રસ્ટ, રસ્્સ માટે NHS

િૈદાનિક ઉપેક્ષા યોજિાિા સભ્ય તરીકે, તેિા કમાચારીઓ અિે માિદ

કરાર ધારકોિી અિગણિાિે કારણે થતાં િૈદાનિક અજમાયશમાં ભાગ
લેિારાઓિે નુકસાિ માટે સંપ ૂણા આનથિક જિાબદારી સ્િીકારશે.
કેસ્મ્પિજ યુનિિનસિટી, પ્રોટોકૉલ હડઝાઇિિા પહરણામે થતી

બેદરકારીકારક નુકસાિ અિે િૈદાનિક અજમાયશમાં ભાગ લેિા દ્વારા
ઉદ્ભિતા બેદરકારીભયાા નુકસાિ માટે િીમાિી વ્યિસ્થા કરશે. જો

તમિે લાગે છે કે આ અભ્યાસમાં ભાગ લઈિે તમિે નુકસાિ થયું છે ,
તો તમારે આ માહહતી પત્રકિા પ ૃષ્ઠ 1 પર સંપકા નિગતો દ્વારા,

પ્રથમ તમારી હૉસ્સ્પટલિી સંશોધિ ટીમિો સંપકા કરિો જોઈએ.

આ અભ્યાસિે આરોગ્ય સંશોધિ માટે રાષ્રીય સંસ્થા (National Institute for Health Research, NIHR સંદભા NIHR133788) દ્વારા િાણાં પ ૂરા પાડિામાં આિે છે ;
અિે NIHR કેસ્મ્પિજ બાયોમેહડકલ સંશોધિ કેન્ર. વ્યક્ત કરે લા મંતવ્યો લેખકોિા છે અિે જરૂરી િથી કે તે NIHR અથિા આરોગ્ય અિે સામાજજક સંભાળ
નિભાગિા હોય.

આ માહહતી પત્રર્ વાંચવા અને ધ્યાનમાં લેવા માટે સમય આપવા બદલ તમારો આભાર. જો તમે અભ્યાસમાં ભાગ લેવાન ંય નક્કી
ર્રો છો, તો તમારે માહહતી પત્રર્ની એર્ નર્લ અને રાખવા માટે સહી ર્રે લ સંમવત ફૉમક આપવામાં આવશે.
HEAL-COVID વયસ્ક ભાગ લેનારાઓ માટે માહિતી પત્રક અને માહિતી આપેલ સંમતત પત્રકઃ સંસ્કરણ 4.0 13/08/2021
HEAL-COVID Adult Participant Information Sheet and Informed Consent Form: version 4.0 13/08/2021 (Gujarati)
Developed on LCTC_TM002_TEMP1: Adult Participant Information Sheet & Consent, V1, 20/02/2020 (Gujarati)
ISRCTN ID: 15851697 / IRAS Number: 294861
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સંમવત ફૉમક

ફતત સાઇટના ઉપયોગ માટે:
સાઇટનું િામ (મોટાં અક્ષરો િાપરો):
ભાગ લેિારિો રે ન્ડમાઇઝેશિ
િંબર
ભાગ લેિારિી ટૂંકી સહી:

ભાગ લેિારિી જન્મ તારીખ:

/

/

ભાગ લેનાર દ્વારા પ ૂણક ર્રવા માટે:

સહી

એકિાર તમે દરે ક નિધાિિે િાંછયા અિે સમજી ગયા પછી કૃપા કરીિે દરે ક બૉક્સમાં તમારી ટૂંકી સહી કરો.

1.

આ અભ્યાસ માટેિી માહહતી શીટ મેં િાંચી અિે સમજી છે . મિે પ્રશ્નો પ ૂછિાિી તક મળી છે અિે આિો સંતોષકારક જિાબ મળ્યો છે .

2.

હુ ં સમજુ છં
ં કે ભાગ લેિાનુ ં સ્િૈચ્છછક છે અિે હુ ં કોઈપણ સમયે કોઈ કારણ આપ્યા નિિા, અિે મારી સંભાળ અથિા કાન ૂિી અનધકારોિે પ્રભાનિત કયાા નિિા,
અભ્યાસમાંથી દૂ ર થિા માટે મુક્ત છં. જો કે, અભ્યાસિી ટીમિે સલામતીિા કારણોસર કેટલીક મયાાહદત માહહતી એકનત્રત કરિાિી જરૂર પડી શકે છે .

3.

હુ ં સમજુ છં
ં કે મારી તબીબી િોંધોિા સંબનં ધત નિભાગો અિે અભ્યાસ દરનમયાિ એકનત્રત કરે લા કોઈપણ ડેટાિે કેન્ન્રય અભ્યાસ ટીમિા અનધકૃત

વ્યસ્ક્તઓ અિે પ્રાયોજક, નિયમિકારી અનધકારીઓ અિે સ્થાનિક NHS રસ્ટિા પ્રનતનિનધઓ દ્વારા જોિામાં આિશે. હુ ં આ વ્યસ્ક્તઓિે મારા રે કૉર્ ડાસ અિે
ડેટા ઍક્સેસિી મંજૂરી આપુ ં છં.

4.

હુ ં NHS હડજજટલ, તેમિા સ્કોટલેન્ડ, િેપસ અિે ઉત્તરી આયલેન્ડિી સમકક્ષ સંસ્થાઓ, અથિા તેમિા અનુગામી, લલિરપ ૂલ િૈદાનિક અજમાયશ સેન્ટર

(LCTC) દ્વારા પ્રાપ્ત કરિા અિે આ અભ્યાસિા ઉપયોગ માટે બૅન્ગોર યુનિિનસિટી સાથે શૅર કરિાિા મારા ડેટા માટે સંમત છં. હુ ં સમજુ છં
ં કે NHS હડજજટલ
અિે તેિા સમકક્ષ સંસ્થાઓ દ્વારા જાળિિામાં આિેલા રે કૉર્ ડાસિો ઉપયોગ મારી લાંબાગાળાિી આરોગ્ય સ્સ્થનતિે અનુસરિા માટે થઈ શકે છે .

5.

ુ માટે , અન્ય િૈદાનિક અજમાયશિા ડેટા સહહત, અન્ય ડેટા સ્રોતો સાથે આ અભ્યાસમાંથી મારી નિગતો અિે ડેટા સાથે લલિંક કરિા માટે
હુ ં સંશોધિ હેતઓ
સંમત છં.

6.

હુ ં સમજુ છં
ં કે મારો ડેટા, મારા ઓળખાણકતાા સહહત, LCTC, યુનિિનસિટી ઑફ લલિરપ ૂલ અિે મારી હૉસ્સ્પટલમાં અભ્યાસિા અંતથી 10 િષા સુધી ગુપ્ત

રીતે રાખિામાં આિશે. હુ ં સમજુ છં
ં કે બૅન્ગોર યુનિિનસિટી દ્વારા રાખિામાં આિેલા ડેટામાં સીધા ઓળખી શકાય તેિા ડેટા શામેલ િથી અિે અભ્યાસિા
અંતથી 10 િષા સુધી ગુપ્ત રીતે રાખિામાં આિશે.

7.

હુ ં આ અભ્યાસમાં મારા ભાગ લેિા નિશે મારા GPિે જાણ કરિામાં આિે તે માટે હુ ં સંમત છં.

8.

હયં ઉપરોતત વનવેદનોથી સંમત છં અને અભ્યાસમાં ભાગ લેવા માંગ ય છં.
નીચે આપેલા વનવેદનો વૈર્લ્લ્પર્ છે (જો તમે આ માટે સહમત ન હો તો પણ તમે અભ્યાસમાં ભાગ લઈ શર્ો છો):

9.

હુ ં મારા હૉસ્સ્પટલમાં પ્રિેશ પછી મારા સ્િાસ્્ય અિે સુખાકારી નિશે સંપ ૂણા ફૉલો-અપ (અનુિતી) પ્રશ્નાિલલઓ માટે સંમત છં.
હુ ં સમજુ છં
ં કે મેં પ ૂણા કરે લી પ્રશ્નાિલલઓ મારી સંભાળિે સીધી માહહતી આપિા માટે ઉપયોગમાં લેિામાં આિશે િહીં.
હુ ં આ પ્રશ્નાિલલ પ ૂણા કરિા માંગ ુ છં (કૃપા કરીિે તમારા પસંદ કરે લા નિકપપ પર ટૂંકી સહી કરો):
મારા ફોિ અથિા ટૅબ્લેટ પર અભ્યાસ ઍચ્પ્લકેશિ (Atom5™) ડાઉિલોડ કરિા દ્વારા

જો તમે ઍચ્પ્લકેશિ દ્વારા ભાગ લેિા માંગતા હો, તો કૃપા કરીિે િીચે તમારું ઇમેઇલ સરિામુ ં પ્રદાિ કરો:
ઈમેઈલ ઍડ્રેસઃ
કોઈ િસા અથિા સંશોધિકતાા દ્વારા ફોિ પર જિાબ આપિા માટે કૉલ કરિા દ્વારા જો તમે ફોિ પર ભાગ લેિા માંગતા હો,
તો કૃપા કરીિે િીચે તમારો ટેલલફોિ િંબર પ્રદાિ કરો:
ટેલલફોિ િંબર:

10. હુ ં અભ્યાસિા અંતે પહરણામો સહહત, HEAL-COVIDિી પ્રગનત નિશે ન્ય ૂઝલેટસા અથિા અપડે્સ પ્રાપ્ત કરિા માંગ ું છં.
(જો તમે આ નિધાિ સાથે સંમત છો તો િીચે તમારી નિગતો પ્રદાિ કરો).

11. હુ ં UK અિે નિદે શમાં, ભનિષ્યિી આરોગ્યસંભાળ અિે/અથિા તબીબી સંશોધિ માટે, મારી ગોપિીયતા જાળિિામાં આિે છે , તેિો ઉપયોગ કરિા માટે,
આ અભ્યાસથી ઉત્તપન્ન થતી માહહતી અથિા પહરણામોિી મંજૂરી આપિા માટે હુ ં સંમત છં. હુ ં સમજુ છં
ં કે ભનિષ્યિા સંશોધિમાં ખાિગી કંપિીઓ તેમજ
યુનિિનસિટીઓ અથિા NHS સંસ્થાઓ શામેલ હોઈ શકે છે .

HEAL-COVID વયસ્ક ભાગ લેનારાઓ માટે માહિતી પત્રક અને માહિતી આપેલ સંમતત પત્રકઃ સંસ્કરણ 4.0 13/08/2021
HEAL-COVID Adult Participant Information Sheet and Informed Consent Form: version 4.0 13/08/2021 (Gujarati)
Developed on LCTC_TM002_TEMP1: Adult Participant Information Sheet & Consent, V1, 20/02/2020 (Gujarati)
ISRCTN ID: 15851697 / IRAS Number: 294861
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ફતત સાઇટના ઉપયોગ માટે:

સંમવત ફૉમક

સાઇટનું િામ (મોટાં અક્ષરો િાપરો):
ભાગ લેિારિો રે ન્ડમાઇઝેશિ
િંબર
ભાગ લેિારિી ટૂંકી સહી:

ભાગ લેિારિી જન્મ તારીખ:

/

/

12. હુ ં સંમત છં કે આ અથિા અન્ય સંબનં ધત અભ્યાસિા સંબધ
ં માં ભનિષ્યમાં મારો સંપકા થઈ શકે છે .
(જો તમે આ નિધાિ સાથે સંમત થાઓ છો તો િીચે તમારી નિગતો પ્રદાિ કરો):

ઉપર મુજબ:

ટેલલફોિ િંબર:

ઉપર મુજબ:

ઈમેઈલ સરિામુ:ં

ટપાલ સરિામુ:ં

ભાગ લેનાર દ્વારા પ ૂણક ર્રવા માટે:
તમારૂં પ ૂરું િામ
(કૃપા કરીિે છાપો):
તમારી સહી:

તારીખ:

સંશોધનર્ારે પ ૂણક ર્રવયં (ભાગ લેનારાઓએ ફૉમક પ ૂણક ર્યાક પછી):
સંશોધિકતાા ન ુ ં પ ૂરું િામ
(કૃપા કરીિે છાપો):
સંશોધિકતાાિી સહી:

તારીખ:

જો ભાગ લેનાર પોતાને માટે વાંચવા અને/અથવા સહી ર્રવા સક્ષમ ન હોય પરં ત ય સંમવત આપવાની ક્ષમતા ધરાવતા હોય તો સ્વતંત્ર સાક્ષી દ્વારા પ ૂણક ર્રાવવય.ં
મેં દદીનુ ં માહહતી પત્રક અિે સંભનિત ભાગ લેિારનુ ં સંમનત ફૉમા િાંછયુ.ં તેમિે કોઈપણ પ્રશ્નો પ ૂછિાિી તક મળી, બધા પ્રશ્નોિા જિાબ આપિામાં આવ્યા અિે
તેઓએ તેમિી સંમનત મુક્તપણે આપી.
સાક્ષીનુ ં સંપ ૂણા િામ
(કૃપા કરીિે છાપો):
સાક્ષીિી સહી:

તારીખ:

ભાગ લેિારનુ ં પ ૂણા િામ (કૃપા કરીિે છાપો):

સાઇટ ફાઇલમાં મ ૂળ ભીિી શાહીિી િકલ ફાઇલ કરો, અિે બે િકલો બિાિો:
એક ભાગ લેિાર માટે અિે એક તબીબી િોંધો માટે .
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