HEAL-COVID માટે વ્યાવસાયયર્ ર્ાન ૂની પ્રયિયનયિ માટે માહિિી પત્રર્
સમ ૂહ છે જેિા પહરર્ામે મ ૃત્તય ુ થઈ શકે છે અિે ઘર્ા લોકોમાં અપંગતાનું
o

તમિે પોતા માટે સંમનત િથી આપી શકતા એિા નમત્ર કે સગાં
િતી સંશોધિ અભ્યાસ પર નિચાર કરિા માટે કહેિામાં આિી

લૉન્ગ કોનિડ સારી રીતે સમજી શકાત ું િથી. અમિે હજી સુધી જાર્

કે સંશોધિ કેમ કરિામાં આિી રહ્ું છે અિે તેમાં શું શામેલ હશે.

ઘર્ી સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેિામાં આિતી દિાઓ છે જે લૉન્ગ

એવું કંઈ છે જે સ્પષ્ટ િથી અથિા જો તમિે િધુ માહહતી જોઈએ

ખબર િથી કે તેઓ કોનિડ-19થી પીડાતા દદીઓ માટે કેટલી સારી રીતે

રહ્ું છે . તમે નિર્ાય લો, તે પહેલાં મહત્તત્તિત્તત્તિનું છે કે તમે સમજો

o

o

કોનિડથી પીડાતા લોકોિે મદદ કરી શકે છે , પરં ત ુ અમિે હજી સુધી
કામ કરે છે , અથિા કઈ સારિાર શ્રેષ્ઠ છે . લૉન્ગ કોનિડથી પીહડત

ભાગ લેિો સ્િૈચ્છછક છે . જો તમિે િથી લાગત ું કે દદી ભાગ લેિા

સારિાર જોિા માટે HEAL COVID અભ્યાસ ગોઠિિામાં આવ્યો હતો.

HEAL-COVID એ કોનિડ-19િા લાંબાગાળાિા પહરર્ામો, જેિે
"લૉન્ગ કોનિડ" તરીકે પર્ ઓળખિામાં આિે છે , તેિી

સારિારિી ત ુલિા કરિા માટે િો એક મોટો રાષ્રીય અભ્યાસ છે .
o

િથી કે કઈ સારિાર તેિે અટકાિિા અિે તેિી સારિાર માટે શ્રેષ્ઠ છે .

છે તો તમે દદીિી િૈદાનિક ટીમિા સભ્યિે પ ૂછી શકો છો.

માંગશે તો તમારે તેન ું કારર્ આપિાિી જરૂર િથી.
o

કારર્ બિે છે .

દદીઓમાં જોિા મળે લી ગચ
ં ૂ િર્ો અિે લક્ષર્ો પર કામ કરતી નિનિધ
અભ્યાસિા પહરર્ામોિો ઉપયોગ અમિે કોનિડ-19િી લાંબાગાળાિી

અસરિાળા દદીઓિી સારિાર અિે સંભાળમાં સુધારો કરિામાં મદદ
માટે કરિામાં આિશે.

આ અભ્યાસ માટે મારો સંપર્ક શા માટે ર્રવામાં આવ્યો છે ?
તમિે આ અભ્યાસ માટે સંપકા કરિામાં આવ્યો છે કારર્ કેેઃ તમે આ

અમે એિા લોકોિે ભાગ લેિા માટે આમંત્રર્ આપી રહ્યા છીએ

અભ્યાસ સાથે સંકળાયેલા િથી અિે તમિે કોનિડ-19 નિદાિ થયેલ

આપિામાં આિશે. ભાગ લેિારા લોકો કુ લ 12 મહહિા સુધી

આપિા કહેિામાં આિે છે જે પોતાિે માટે સંમનત આપી શકતા િથી

જેમિે કોનિડ-19 પછી સમગ્ર યુ.કે.િી હૉસ્સ્પટલોમાંથી રજા
અજમાયશમાં રહેશે.

એિા નમત્ર કે સગાં િતી વ્યિસાનયક કાન ૂિી પ્રનતનિનધ તરીકેસમ
ં નત

“વ્યાિસાનયક કાન ૂિી પ્રનતનિનધ” એિી વ્યસ્ક્ત છે જે અન્ય વ્યસ્ક્ત

િતી સંશોધિમાં ભાગ લેિા માટે સંમનત આપે છે જ્યારે તેઓ પોતાિા
નિર્ાયો લેિામાં અસમથા હોય અિે તેથી તેઓ પોતે સંમનત આપી
જો તમે તમારી સ્થાનિક સંશોધિ ટીમ સાથે આ અભ્યાસ નિશે િધુ
ચચાા કરિા માંગતા હો, તો કૃ પા કરીિે આિી સાથે િાત કરો:

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

શકતા િથી.

દદી અમિે કહેિામાં અસમથા છે કે શું તેઓ આ સંશોધિ અભ્યાસમાં

ભાગ લેિા તૈયાર છે અિે તેઓ પોતે સંમનત આપી શકતા િથી. અમે

કોઈ એિી વ્યસ્ક્તિી ઓળખ કરી શક્યા િથી જેિો વ્યસ્ક્તગત કાન ૂિી
પ્રનતનિનધ તરીકે કાયા કરિા માટે દદી સાથે અંગત સંબધ
ં છે . એક

સ્િતંત્ર તબીબી વ્યાિસાનયક તરીકે જેઓ આ અભ્યાસમાં શામેલ િથી,
અમે તમિે દદી િતી આ અભ્યાસ પર નિચાર કરિા અિે જેમ તમિે
લાગે છે કે તેઓ જિાબ આપશે તે રીતે જિાબ આપિા માટે તમિે

અમે શા માટે HEAL-COVID અભ્યાસ ર્રી રહ્ાં છીએ?
કોનિડ-19 એ એક SARS-CoV-2 િામિા િાયરસથી થતો રોગ છે ,

જે ફક્ત ફેફસાં જ િહીં, પરં ત ુ હૃદય, હકડિી અિે રક્તિાહહિીઓ જેિા
અન્ય અંગોિે પર્ અસર કરે છે . તાજેતરમાં, અમિે એિા લોકો નિશે
જાર્ થઈ છે કે જેઓ કોનિડ-19િે કારર્ે માંદા રહ્યા છે , જેઓમાં

હૉસ્સ્પટલમાંથી રજા આપ્યા પછી િિા અથિા િધુ ખરાબ લક્ષર્ો

નિકનસત થઈ રહ્યા છે - જેિે ઘર્ીિાર “લૉન્ગ કોનિડ” કહેિામાં આિે

છે . એવું માિિામાં આિે છે કે લૉન્ગ કોનિડ ઘર્ી સ્સ્થનતઓનું નમશ્રર્

દશાા િે છે અિે કોનિડ-19થી પીહડત લગભગ 5માંથી 1 દદીમાં લૉન્ગ

કહીએ છીએ.

જો તમે દદી માટે આ અભ્યાસમાં ભાગ લેિા માટે સંમનત આપિાનું

િક્કી કરો છો અિે પછીથી તેઓ પોતાિા માટે ફરીથી નિર્ાય લેિા

સક્ષમ બિે (“ફરીથી ક્ષમતા આિે”), તો તમારે તેમિા ચાલુ (હડસ્ચાર્જ

પછીિી) સંભાળ રાખિારિે અભ્યાસમાં દદીિી સંડોિર્ી નિશે જર્ાિી
દે વ ું જોઈએ. જો તેઓ હિે ભાગ લેિા માંગતા િથી, તો તેઓ આ

માહહતી પત્રકિા પાિા 1 પર સંપકા નિગતો દ્વારા તેમિી હૉસ્સ્પટલ
સંશોધિ ટીમિો સંપકા કરી શકે છે . તેઓ કોઈ કારર્ આપ્યા નિિા
િીકળી શકે છે .

કોનિડ સાથે સંકળાયેલ લક્ષર્ો નિકનસત થાય છે . આ ગંભીર સ્સ્થનતઓનું
HEAL-COVID વ્યાવસાયયક કાન ૂની પ્રયિયનયિ માટે માહિિી પત્રક અને માહિિી આપેલ સંમયિ પત્રકઃ સંસ્કરણ 4.0 13/08/2021
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શ ં દદી ભાગ લે િે માટે મારે સંમિ થવ ં પડશે?
િા, ભાગ લેિો સ્િૈચ્છછક છે . તમે દદીિે ભાગ લેિા માટે સંમનત આપિા
માંગો છો કે િહીંતે િક્કી કરિાનું તમારા પર છે .

જો તમે દદીિા ભાગ લેિાિી સંમનત િ આપિાનું િક્કી કરો છો તો
પર્ તેઓિે તેમિી હૉસ્સ્પટલ જે ઑફર કરે છે તે સામાન્ય સારિાર

પ્રાપ્ત કરશે. તેમિા ડૉક્ટર અથિા િસા તમિે આ નિશે િધુ માહહતી
પ્રદાિ કરી શકે છે .

COVIDમાં ભાગ લેવા માટે જરૂરી દવાઓ માટે ર્પ્રસ્ક્પિપ્શન ચાર્જ િેમને
ચ ૂકવવાની જરૂર રહેશે નહીં.

એકિાર અજમાયશમાં ભાગ લેિારાઓિે હડસ્ચાર્જ કરિામાં આિે પછી,
તેઓ કેિી અનુભ ૂનત કરી રહ્યાં છે , કોનિડ-19િી કોઈપર્ લાંબાગાળાિી
અસરો કે જે તેઓ અનુભિી શકે છે , અિે સંશોધિમાં ભાગ લેિાિો

તેમિા અનુભિ નિશે કેટલાક પ્રશ્નો પ ૂછિા ઈછછીએ છીએ. પ્રદાિ કરે લી
માહહતી, લાંબાગાળાિા લક્ષર્ો અિે જીિિિી ગુર્િત્તા પર કોનિડ-

19િી અસરિે સમજિા માટે અિે અજમાયશમાં ઉપયોગમાં લેિામાં

જો તમે િક્કી કરો છો કે દદી ભાગ લઈ શકે છે , તો તમે કોઈ કારર્

આપ્યા નિિા કોઈપર્ સમયે ભાગ લેિાનું બંધ કરિાનું પર્ પસંદ કરી

શકો છો. જો ભનિષ્યમાં દદી ફરીથી પોતાિા માટે નિર્ાય લેિામાં સક્ષમ
બિે તો તેઓ પર્ ભાગ લેિાનું બંધ કરિાનું પસંદ કરી શકે છે .

દદી ભાગ લે કે િહીં તે અંગે તમે જે નિર્ાય લેશો તેિાથી હિે અથિા
ભનિષ્યમાં પ્રાપ્ત થતી સંભાળિા ધોરર્ પર અસર થશે િહીં.

જો દદી ભાગ લેશે િો િેઓની સાથે શ ં થશે?
જો દદી ભાગ લે તે માટે તમે સંમત થાઓ છો, તો તમિે સંમનત ફૉમા

પર સહી કરિાનું કહેિામાં આિી શકે છે . તમિે સંમનત ફૉમાિી અિે આ

આિતી સારિાર આ બાબતોિે સુધારિા માટે કાયારત છે કે િહીં તે
સમજિામાં મદદ કરશે.

જો દદીઓ ખુદ પ્રશ્નાિલલઓ પ ૂર્ા કરિામાં અસમથા હોય, તો કુ ટુંબિો
સભ્ય, નમત્ર અથિા સંભાળ લેિાર તેમિે તેમિા િતી પ ૂર્ા કરિામાં

મદદ કરી શકે છે . આદશારીતે, એક જ વ્યસ્ક્ત દરે ક િખતે આ પ ૂર્ા કરશે.
આ પ્રશ્નાિલલઓમાં ભાગ લેિો એ િૈકચ્પપક છે , જેથી જો તમિે લાગે
કે દદી પ્રશ્નાિલલ પ ૂર્ા કરિામાં અસમથા છે તો પર્ તમે દદીિે
HEAL-COVIDમાં ભાગ લેિાિી પરિાિગી આપી શકો છો.

દદી અભ્યાસમાં પ્રિેશ્યા પછીિા 12 મહહિા પછી, તેઓનું ભાગ લેિાનું

માહહતી પત્રકિી એક િકલ રાખિા માટે આપિામાં આિશે.

પ ૂર્ા થશે અિે જો તમે અમિે કહ્ું હશે માત્ર તો જ અમે તમિે અથિા

એકિાર તમે સંમનત ફૉમા પર સહી કયાા પછી, અમે તપાસીશું અિે

જિાબ આપિા માટે ભનિષ્યમાં આ અભ્યાસમાંથી દદીિા ડેટાિે અન્ય

ખાતરી કરીશું કે આ અભ્યાસ દદી માટે યોગ્ય છે .

તેમિે આ સમય પછી સંપકા કરીશુ.ં અમે કોનિડ-19 નિશેિા પ્રશ્નોિા
ડેટાબેઝ અથિા િૈદાનિક અજમાયશ સાથે જોડી શકીએ છીએ.

જો દદી આ અભ્યાસમાં ભાગ લેશે, તો અમે તેઓ હૉસ્સ્પટલમાં હશે તે

ર્ઈ દવાઓન ં પરીક્ષણ ર્રવામાં આવે છે ?

અભ્યાસમાં ભાગ લેિા માટે સંમત થયા પછી અમે તેમિા

અમે HEAL-COVID માં જે સારિારિી ત ુલિા કરિા માગીએ છીએ તેિે

માહહતીમાં GPિી મુલાકાતો, સંદભો, હૉસ્સ્પટલમાં હાજરી અથિા અન્ય

સારિાર 877 લોકોિે આપિામાં આિશે. આ સારિારિો ઉપયોગ ખ ૂબ

દરનમયાિ અથિા તેિાથી આગળ મેળિે છે . અમે એકનત્રત કરીએ છીએ

કરિામાં આિે છે .

દરનમયાિ તેમિા નિશે કેટલાક આરોગ્ય ડેટા એકનત્રત કરીશુ.ં તેમિા
સ્િાસ્્યસંભાળ નિશે િધુ માહહતી12 મહહિા માટે એકનત્રત કરીશુ.ં

એટોિાા સ્ટૅહટિ અિે એનપક્સાબૅિ કહેિામાં આિે છે . આમાંિી દરે ક

આરોગ્યસંભાળ શામેલ હોઈ શકે છે જે તેઓ તેમિા જીિિકાળ

જ સામાન્ય રીતે નિનિધ સ્સ્થનતઓિાળા દદીઓિી સારિાર માટે

તે ડેટા અિે તે કેિી રીતે એકનત્રત કરીએ છીએ તે નિશેિી િધુ માહહતી
િેબસાઇટ (www.healcovid.net) પર મળી શકે છે .

અમે દદીની સંભાળ માટે જવાબદાર વ્યક્તિને અભ્યાસની િે સારવાર

પ્રદાન કરીશ ં જે અમે ઇચ્છે છીએ કે િેઓ હૉક્પિટલ છોડિા િહેલાં સાથે
લઈ જાય. અમે કહીશ ં કે દદી ઘરે સારવાર લે, અને િેમના ડૉતટર

અથવા નસસ િે કેવી રીિે લેવી, કેટલી વાર અને કેટલા સમય સધી

લેવી િે િેમના સંભાળ લેનારને સમજાવશે. જો િમને એટ્રોવાપટે ટટન

લેવાન ં કહેવામાં આવે છે , િો િમને િમારા GP અથવા િમારી
હૉક્પિટલ દ્વારા આના માટે પનરાવર્િિિ ર્પ્રસ્ક્પિપ્શનો આિવામાં
આવશે, કારણ કે સારવાર એર્િતસાબૅન કરિાં વધ લાંબા સમય
સધી ચાલે છે . જો દદી સામાન્ય રીિે િેમના ર્પ્રસ્ક્પિપ્શનો માટે ચ ૂકવણી
કરે છે , િો િેઓ હૉક્પિટલ છોડશે િે િછી િરિ જ િેમને એક ફૉમસ

અથવા સટટિટફકેટ મોકલવામાં આવશે, જે સર્નર્િિ કરે છે કે HEAL-

એટોિાા સ્ટૅહટિ એક સ્ટૅહટિ છે અિે સામાન્ય રીતે કોલેસ્ટરોલ ઓછં

કરિા માટે િપરાય છે , પરં ત ુ તેમાં એિી પ્રવ ૃનત્તઓ પર્ છે જે શરીરમાં
સોજો ઘટાડે છે . જો દદીિે એટોિાા સ્ટૅહટિ આપિામાં આિશે તો તેઓ
તેિે 12 મહહિા માટે હદિસમાં એકિાર લેશે.

એનપક્સાબૅિ એ એક દિા છે જેિે સામાન્ય રીતે “લોહી પાતળં કરતી
દિા” અથિા ઍન્ન્ટકોઍગ્યુલન્ટ કહેિામાં આિે છે . જો દદીિે

એનપક્સાબૅિ આપિામાં આિશે તો તેઓ તેિે 2 અઠિાહડયા માટે
હદિસમાં બે િાર લેશે.

લૉન્ગ કોનિડથી પીડાતા દદીઓમાં સોજા અિે લોહી િધુ ગંઠાઈ જિાિા
લક્ષર્ો હોઈ શકે છે , તેથી આ દિાઓ કોનિડ-19 થી માંદા હોિાિા

કેટલાક લાંબાગાળાિા પ્રભાિોિે અટકાિિામાં અથિા તેિી સારિાર
કરિામાં મદદ કરી શકે છે .

HEAL-COVID વ્યાવસાયયક કાન ૂની પ્રયિયનયિ માટે માહિિી પત્રક અને માહિિી આપેલ સંમયિ પત્રકઃ સંસ્કરણ 4.0 13/08/2021
HEAL-COVID Professional Legal Representative 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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હં ર્ઈ રીિે જાણી શર્ીશ ર્ે દદીને ર્ઈ સારવાર મળશે?

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

આ અભ્યાસમાં, દદીઓ ત્રર્ સારિાર જૂ થોમાં નિભાજજત કરિામાં

કરીિે તેમિા ડૉક્ટર સાથે ચચાા કરો. બાળકિે જન્મ આપિાિી ક્ષમતા

આિશે અિે દરે ક જૂ થમાં દદીઓનું સમાિ નમશ્રર્ હશે. એક જૂ થિે
“પ્રમાર્ભ ૂત સંભાળ” પ્રાપ્ત થશે (જો તેમે અભ્યાસમાં ભાગ લેતા
િ હોત તો તેમિે મળતી સારિારિી સમાિ). આિો મતલબ કે

સામાન્ય રીતે તેમિા લક્ષર્ો અિે/અથિા તેમિી અન્ય સ્સ્થનતઓ
માટે યોગ્ય હોય તેિી તેમિી હૉસ્સ્પટલ દ્વારા આપિામાં આિતી
કોઈપર્ સારિાર.

અન્ય જૂથિે “પ્રમાર્ભ ૂત સંભાળ” અિે એટોિાા સ્ટૅહટિ, અથિા

એનપક્સાબૅિ પ્રાપ્ત થશે અમે એક કમ્પપ્યુટર પ્રોગ્રામિો ઉપયોગ કરીએ
છીએ જે દદીઓિે ‘યાદા ચ્છછક રીતે’ જૂથમાં મ ૂકે છે . તેઓ કયા જૂથમાં
હશે તે તમે અિે દદીિા ડૉક્ટર, પસંદ કરશે િહીં.

સારવાર માટે ના યવર્લ્પો શ ં છે ?
કોનિડ-19 એ એક િિો રોગ છે , તેથી લાંબાગાળાિા લક્ષર્ોિાળા

દદીઓિી સારિાર કેિી રીતે કરિી તે અમે હજી પર્ શીખી રહ્યાં છીએ.
જો તમે દદીિા HEAL-COVID માં ભાગ લેિાિી સંમનત િ આપિાનું

િક્કી કરો છો,તો તેઓિે તેમિા લક્ષર્ો અિે તેમિા ડૉક્ટરો અથિા

િસો તેમિા માટે યોગ્ય લાગે તેિા આધારે , તેમિી હૉસ્સ્પટલ પ ૂરી પાડે
છે તે પ્રમાર્ભ ૂત સંભાળ પ્રાપ્ત થશે.

ભાગ લેવાના ફાયદાઓ અને જોખમો શ ં છે

તેઓમાં ડાયાલબટીઝ િધિાિા જોખમ નિશે લચિંતાઓ હોય, તો કૃ પા

િળી સ્ત્રીઓિે એટોિાા સ્ટૅહટિ લેતી િખતે યોગ્ય ગભાનિરોધકિો ઉપયોગ
કરિાિી જરૂર પડશે.

જો દદીિે એનપક્સાબૅિ આપિામાં આિે તો તેઓ અનુભિી શકે તેિી
કેટલીક આડઅસરો છે :

•
•
•
•

હહમેટોમા (લોહી જામવુ)ં અિે ઊઝરડા થિા
ઊલટી થિી (ઊબકા)

એનિનમયા (લોહીિી ઊર્પ)
રક્તસ્રાિનું િધેલ ું જોખમ

જો એપીક્સબાિ લઈ રહ્યા હો ત્તયારે દદીએ શસ્ત્રહિયા અથિા દં ત

સારિાર લેિાિી હોય તો તેમિા ડૉક્ટર અથિા દં ત લચહકત્તસકિે જાર્
કરિી જોઈએ.

જો અભ્યાસ બતાિે છે કે પ્રમાર્ભ ૂત સંભાળ સામે તેિા ફાયદાિા કોઈ
પુરાિા િથી તો અમે દદીિી દિાઓિે બંધ કરીશુ.ં જો આવું થાય તો
તેમિે પ્રમાર્ભ ૂત સંભાળ આપિામાં આિશે.

જો હં મારો યવચાર બદલ ં િો શ ં થશે?
જો તમે દદીિો અભ્યાસમાં ભાગ લેિાનું બંધ કરિા માંગતા હો,

સંભિતા છે કે અભ્યાસિા ભાગ રૂપે દદીિે આપિામાં આિતી સારિાર

અથિા જો દદીિી ક્ષમતા પાછી આિે અિે તેઓ ભાગ લેિાનું બંધ

માંદગીથી જપદી સાજા થિામાં તેમિી મદદ કરી શકે છે . જોકે આ

છો. તેઓિે હજી પર્ પ્રમાર્ભ ૂત સંભાળ અિે સામાન્ય રીતે તેમિી

સ્થાનપત છે , મોટાભાગિી દિાઓિી જેમ, તેમિી પર્ સંભનિત

પરિાિગી સાથે, અમે દદીિી સ્િાસ્્ય નિશેિી માહહતી નિયનમત

તેમિા લક્ષર્ોમાં સુધારો લાિી શકે છે અિે તેમિી કોનિડ-19િી

કરિા ઈછછતા હોય તો તમે કોઈપર્ સમયે અમારો સંપકા કરી શકો

દિાઓ સલામતીિી જાર્ીતી પ્રોફાઇલ સાથેિી સારિાર સારી રીતે

હૉસ્સ્પટલ દ્વારા આપિામાં આિતા ફૉલો અપ મેળિશો. તમારી

આડઅસર છે .

આરોગ્યસંભાળ રે કોર્ડ ા સથી એકનત્રત કરિાનું ચાલુ રાખિા માંગીએ છીએ.

જો દદીિે એટોિાા સ્ટૅહટિ આપિામાં આિે તો તેઓ અનુભિી શકે તેિી

કેટલાક હકસ્સાઓમાં, દદી અનુભિી રહ્યાં હોય તે અભ્યાસિી સારિારિી

કેટલીક સામાન્ય આડઅસરો છે :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

માથાિો દુ ખાિો

ગળામાં દુ ખાિો સહહત, શરદી જેિાં લક્ષર્ો
ઊલટી થિી (ઊબકા)

ઓડકાર, ઝાડા અથિા કબજજયાત
અપચો

હાઈ બ્લડ સુગર

િાકમાંથી રક્તસ્ત્રાિ થિો

સ્િાયુઓમાં દુ ખાિો અથિા માંસપેશીઓમાં ખેંચાર્, સાંધામાં
પીડા અથિા દુ ખાિો અથિા કમરિો દુ ખાિો
યકૃ ત કાયા પરીક્ષર્િાં અસામાન્ય પહરર્ામો

કોઈપર્ આડઅસર નિશે મયાા હદત માહહતી એકનત્રત કરિાિી અમિે

જરૂર પડી શકે છે . કાયદા દ્વારા અમારે આવું કરિાિી જરૂર પડશે માત્ર
ત્તયાં જ અમે આ કરીશું

નવી માહિિી ઉપલબ્િ થાય િો શ?ં
કેટલીકિાર સંશોધિ પ્રોજેક્ટ દરનમયાિ, અભ્યાસ કરિામાં આિતી

સારિારો નિશે મહત્તત્તિપ ૂર્ા િિી માહહતી ઉપલબ્ધ થાય છે . જો આવું

થાય, તો દદીિા ડૉક્ટર અથિા િસા તમિે તેિા નિશે (અથિા જો તમે

મુખ્ય સંભાળ રાખિાર િ હો તો તેમિા મુખ્ય સંભાળ રાખિારિે) કહેશે
અિે તમે દદીિે અભ્યાસમાંથી કાઢી લેિા માંગો છો કે તેમિે

અભ્યાસમાં ચાલુ રહેિા દે િા માંગો છો તે નિશે ચચાા કરશે. જો અભ્યાસ
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અન્ય કોઈ કારર્ોસર બંધ કરિામાં આિે તો તમિે તેન ું કારર્ કહેિામાં
આિશે અિે દદી માટે સતત સંભાળિી વ્યિસ્થા કરિામાં આિશે.

અભ્યાસ બંિ થાય ત્યારે શ ં થશે?
અભ્યાસિા અંતે દદીિી સારિાર પ્રમાર્ભ ૂત ધોરર્િી સંભાળમાં પરત
ફરશે. જો તેઓ હજી પર્ લક્ષર્ો અનુભિી રહ્યા હોય તો તેઓિી

આરોગ્યસંભાળ ટીમ તેમિા માટે યોગ્ય ચાલુ સંભાળિી વ્યિસ્થા કરશે.
એવું એપેલક્ષત છે કે અભ્યાસિા પહરર્ામો પહરષદોમાં પ્રસ્ત ુત કરિામાં
આિશે અિે તબીબી જિાલમાં પ્રકાનશત કરિામાં આિશે, જેથી અમે

તબીબી સમુદાય અિે લોકોિે જાહેર કરી શકીએ કે અમારા સંશોધિિાં

પહરર્ામો શું બતાિે છે . ગુપ્તતા હંમેશાં સુનિનિત કરિામાં આિશે અિે

તમિે અિે દદીિે કોઈ પર્ પ્રકાશિમાં ઓળખિામાં આિશે િહીં. અમે
અભ્યાસમાંથી બધી માહહતી 10 િષા સુધી રાખીશુ.ં

શ ં અભ્યાસમાં ભાગ લેનાર દદીને ગપ્િ રાખવામાં
આવશે?

અભ્યાસ ર્ોણ ચલાવે છે ?
કેસ્મ્પિજ યુનિિનસિટી હૉસ્સ્પટપસ NHS ફાઉન્ડેશિ રસ્ટ અિે યુનિિનસિટી
ઑફ કેસ્મ્પિજ સંયક્ુ તપર્ે આ અભ્યાસિે પ્રાયોજજત કરે છે અિે તેિા

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

યુનિિનસિટીિો ભાગ) પર આધાહરત એક ટીમ દ્વારા દૈ નિક અભ્યાસ
ચલાિિામાં આિે. કેન્રીય અજમાયશ ટીમ કેસ્મ્પિજ યુનિિનસિટી,
LCTC અિે બૅન્ગોર યુનિિનસિટીિા સંશોધકો છે .

આ અભ્યાસ િૈજ્ઞાનિક અિે િૈનતક રીતે સ્િીકાયા છે કે િહીં તેિી ખાતરી

કરિા માટે દિાઓ અિે આરોગ્યસંભાળ ઉત્તપાદિ નિયમિકારી એજન્સી,
આરોગ્ય સંશોધિ પ્રાનધકરર્ અિે રાષ્રીય સંશોધિ િૈનતક સેિા સનમનત

દ્વારા સમીક્ષા કરિામાં આિી છે . આ અભ્યાસિે િેશિલ ઇન્સ્ટીટયુટ ફૉર
હેપથ રીસચા (NIHR) દ્વારા િાર્ાં પ ૂરા પાડિામાં આિે છે .

દદીિા ડૉક્ટરિે આ અભ્યાસમાં તેઓિે શામેલ કરિા માટે કોઈ
ચ ૂકિર્ી પ્રાપ્ત થશે િહીં.

હા. દદીિા ડેટાિો ઍક્સેસ ફક્ત તે જ લોકો પાસે છે જેમિે અભ્યાસિા

અન્ય સંશોિન માટે માહિિી શૅર ર્રવી

સેન્રલ રાયલ ટીમ, અપાહરટો (જે ATOMમ 5 અભ્યાસ ઍચ્પ્લકેશિ

જો તમે દદીિા આ અભ્યાસમાં ભાગ લેિા માટે સંમત થાઓ છો,

નિરીક્ષકો અથિા ઓહડટસાિો સમાિેશ થાય છે . તમારી પરિાિગી

ડેટાિો ઉપયોગ કરીિે અન્ય સંસ્થાઓમાં ભાનિ સંશોધિિે મંજૂરી

ભાગ લઈ રહ્યા છે

અથિા આ દે શમાં અથિા નિદે શમાં આરોગ્ય અિે સંભાળ સંશોધિ

લોકોિે કે જેમિે તમે અથિા દદી કોર્ છો તે જાર્િાિી જરૂર િથી

ફક્ત સંસ્થાઓ અિે સંશોધિકારો દ્વારા આરોગ્ય અિે સામાજજક સંભાળ

સંચાલિ માટે તેિી જરૂર હોય છે . આમાં અધ્યયિ ડૉક્ટરો અિે િસો,

પ્રદાિ કરે છે ), પ્રાયોજક સંસ્થાઓ અિે નિયમિકારી અનધકારીઓ િતી

તો તમારી પાસે આ અભ્યાસિા ભાગ રૂપે એકનત્રત કરિામાં આિેલા

સાથે, અમે દદીિા GPિે જર્ાિીશું કે તેઓ આ સંશોધિ અભ્યાસમાં

આપિાિો નિકપપ હશે. આ સંસ્થાઓ યુનિિનસિટીઓ, NHS સંસ્થાઓ

તે તમારા અથિા દદીનું િામ અથિા સંપકા નિગતો જોઈ શકશે િહીં.
દદીિા ડેટામાં કોડ િંબર હશે. દદીિા નિયનમત આરોગ્યસંભાળ ડેટાિે
ઍક્સેસ કરિા માટે , લલિરપ ૂલ ચ્ક્લનિકલ રાયપસ સેન્ટર (LCTC)

સાથે સંકળાયેલ કંપિીઓ હોઈ શકે છે . દદીિી માહહતીિો ઉપયોગ

સંશોધિ માટેિી યુ.કે. િીનતિા ફ્રેમિકા અથિા સમાિ ધોરર્ો અનુસાર
સંશોધિ કરિા માટે કરિામાં આિશે

સુરલક્ષત રીતે તેમિી જન્મ તારીખ અિે NHS/CHI/આરોગ્ય અિે

દદીની માહિિીનો ઉપયોગ ર્ેવી રીિે થાય છે િે યવશે

ઉત્તરી આયલેન્ડમાં સમકક્ષ સંસ્થાઓ મોકલશે જે NHS ડેટા રે કોર્ડ ા સિી

અમે દદીિી માહહતીિો ઉપયોગ કેિી રીતે કરીએ છીએ તે નિશે તમે

12 મહહિા માટે તેમિા ડેટાિી માંગર્ી કરિાનું નિચારીએ છીએ,

• HEAL-COVIDિી અજમાયશ િેબસાઈટ www.heal-covid.net પર

ભનિષ્યમાં લંબાિી શકાય છે . LCTC માં પરત થયેલ NHS હડજજટલ

• www.hra.nhs.uk/patientdataandresearch પર ઉપલબ્ધ આરોગ્ય

કરિામાં આિશે, જે કેટલાક અભ્યાસ નિશ્ર્લેષર્ કરી રહી છે . બૅન્ગોર

• કેસ્મ્પિજ યુનિિનસિટી હૉસ્સ્પટપસ NHS ફાઉન્ડેશિ રસ્ટ ડેટા પ્રોટેક્શિ

સામાજજક સંભાળ િંબર NHS હડજજટલ, અથિા સ્કૉટલેન્ડ, િેપસ અિે

હં વધ માહિિી ક્ાંથી મેળવી શકં છં?

સંભાળ રાખે છે . અમે અભ્યાસમાં તેઓ દાખલ થયાિા હદિસથી

િધુ માહહતી આ પર મેળિી શકો છો:

પરં ત ુ તેમિી લાંબાગાળાિી આરોગ્યિી સ્સ્થનતિે અનુસરિા માટે આ

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

(અથિા સમકક્ષ) ડેટા બૅન્ગોર યુનિિનસિટી સાથે સુરલક્ષત રીતે શેર

યુનિિનસિટીિા સંશોધકો દદીિી વ્યસ્ક્તગત નિગતો પ્રાપ્ત કરશે િહીં
અિે તેમિે ઓળખિામાં સમથા હશે િહીં.

દદીિો ડેટા અમે કેિી રીતે િાપરીએ છીએ અિે તેિે સુરલક્ષત રાખીએ
છીએ તે નિશેિી િધુ માહહતી HEAL-COVID િેબસાઇટ
www.heal-covid.net પર મળી શકે છે .

સંશોધિ અનધકારીિી પનત્રકામાંથી

ઓહફસરિો infogov@addenbrookes.nhs.uk પર સંપકા કરીિે

• યુનિિનસિટી ઑફ કેસ્મ્પિજિા ડેટા પ્રોટેક્શિ ઓહફસરિો
dpo@admin.cam.ac.uk પર સંપકા કરીિે

• યુનિિનસિટી ઑફ લલિરપ ૂલિા ડેટા પ્રોટેક્શિ ઓહફસરિો
on legal@liverpool.ac.uk પર સંપકા કરીિે

• દદીિી હૉસ્સ્પટલમાં સંશોધિ ટીમમાંથી એકિે પ ૂછિા દ્વારા
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જો ર્ોઈ સમસ્યા િોય િો શ?
ં

યુનિિનસિટી ઑફ કેસ્મ્પિજ, પ્રોટોકોલ હડઝાઇિિા પહરર્ામે થતી

અભ્યાસ દરનમયાિ તમારી અથિા દદી સાથે જે રીતે વ્યિહાર કરિામાં
આવ્યો છે અથિા દદીિે થયું હોય શકે તે સંભનિત નુકસાિ નિશેિી
કોઈપર્ ફહરયાદનું નિિારર્ કરિામાં આિશે. જો તમિે આ

અભ્યાસિા' કોઈપર્ પાસા નિશે લચિંતા હોય, તો તમારે દદીિી સંભાળ
રાખતી હૉસ્સ્પટલિી કોઈ સંશોધિ ટીમ સાથે િાત કરિાનું કહેવ ું

જોઈએ, જે તમારા પ્રશ્નોિા જિાબ આપિા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરશે.
જો તમે િાખુશ રહે અિે ઔપચાહરક ફહરયાદ કરિા માંગતા હો,

તો તમે સ્થાનિક NHS દદી સલાહ અિે સંપકા સેિા (PALS) અથિા તેિા
સમકક્ષિો સંપકા કરીિે આ કરી શકો છો. દદીિી હૉસ્સ્પટલ ટીમિા
સભ્યો તમિે આ માહહતી પ્રદાિ કરિા માટે સક્ષમ હોિા જોઈએ.

આ તબીબી અભ્યાસ દરનમયાિ દરે ક સંભાળ લેિામાં આિશે. જો કે,
આ સંશોધિ પ્રોજેક્ટમાં ભાગ લઈિે દદીિે નુકસાિ થાય છે તેિી

સંભાિિામાં, અિે જો આ કોઈિી બેદરકારીિે કારર્ે થયું હોય, તો

તેમિી પાસે NHS રસ્ટ સામે િળતરિી કાન ૂિી કાયાિાહી માટેિા કારર્ો

હોઈ શકે છે જ્યાં તેમિી સારિાર કરિામાં આિી રહી છે પરં ત ુ તેઓ એ
કદાચ તેમિા કાન ૂિી ખચા માટે ચ ૂકિર્ી કરિી પડશે. સામાન્ય રાષ્રીય
આરોગ્ય ફહરયાદ પ્રહિયાઓ તમારા અિે દદી માટે ઉપલબ્ધ હોિી
જોઈએ.

બેદરકારીથી થયેલ નુકસાિ માટે અિે િૈદાનિક અજમાયશમાં ભાગ
લેિાિા કારર્ે ઉદ્ભિતા લબિ-બેદરકારી નુકસાિ માટે િીમાિી

વ્યિસ્થા કરશે. જો તમિે લાગે કે આ અભ્યાસમાં ભાગ લઈિે દદીિે
નુકસાિ થયું છે , તો તમારે આ માહહતી પત્રકિા પ ૃષ્ઠ 1 પર સંપકા
નિગતો દ્વારા, પ્રથમ તમારી હૉસ્સ્પટલિી સંશોધિ ટીમિો સંપકા
કરિો જોઈએ.

કેસ્મ્પિજ યુનિિનસિટી હોસ્સ્પટપસ એિએચએસ ફાઉન્ડેશિ રસ્ટ,

રસ્્સ માટે એિએચએસ ચ્ક્લનિકલ બેદરકારી યોજિાિા સભ્ય

તરીકે, તેિા કમાચારીઓ અિે માિદ કરાર ધારકોિી બેદરકારીિે
કારર્ે ચ્ક્લનિકલ રાયલમાં ભાગ લેિારાઓિે થતા નુકસાિ માટે
સંપ ૂર્ા િાર્ાકીય જિાબદારી સ્િીકારશે.

જે હૉસ્સ્પટલમાં દદી તેિી સારિાર મેળિે છે ત્તયાં તેઓિી તેિી

કાળજી લેિાિી ફરજ છે ભલે પછી તમે તેમિા અભ્યાસમાં ભાગ લેિા
માટે સંમત છો કે િહીં, અિે અભ્યાસ પ્રાયોજક તેમિી હૉસ્સ્પટલિા

કમાચારીઓિી બેદરકારી માટે કોઈ જિાબદારી સ્િીકારતો િથી. જો
તમિે દદીિી સુખાકારી નિશે લચિંતા હોય તો તમારે તેમિી િૈદાનિક
ટીમિા સભ્ય સાથે હૉસ્સ્પટલ છોડતા પહેલાં િાત કરિી જોઈએ.

એકિાર ઘરે આવ્યા પછી, તેમિા GPિો સંપકા કરો અથિા 111 પર
કૉલ કરો. કોનિડ-19િી માંદગીિે પગલે સહાય અિે સલાહ માટે િાં

કેસ્મ્પિજ યુનિિનસિટી હૉસ્સ્પટપસ NHS ફાઉન્ડેશિ રસ્ટ, NHS ચ્ક્લનિકલ

સંસાધિો અમારી િેબસાઇટ (www.heal-covid.net) પર મળી શકે છે .

િેગ્લીજેન્સ સ્કીમ ફૉર રસ્્સિા સભ્ય તરીકે , તેિા કમાચારીઓ અિે
માિદ કરાર ધારકોિી અિગર્િાિે કારર્ે થતાં િૈદાનિક

અજમાયશમાં ભાગ લેિારાઓિે નુકસાિ માટે સંપ ૂર્ા આનથિક
જિાબદારી સ્િીકારશે.

આ અભ્યાસિે િેશિલ ઇચ્ન્સ્ટટય ૂટ ફૉર હેપથ હરસચા (NIHR; સંદભા NIHR133788) અિે NIHR કેસ્મ્પિજ બાયોમેહડકલ રીસચા સેન્ટર દ્વારા િાર્ાં પ ૂરા પાડિામાં આિે છે . વ્યક્ત કરે લા મંતવ્યો
લેખકોિા છે અિે જરૂરી િથી કે તે NIHR અથિા આરોગ્ય અિે સામાજજક સંભાળ નિભાગિા હોય.

આ માહિિી પત્રર્ વાંચવા અને ધ્યાનમાં લેવા માટે સમય આપવા બદલ િમારો આભાર. જો િમે દદીને અભ્યાસમાં ભાગ લેવા સંમિ
થવાન ં નક્કી ર્રો છો, િો દદી અથવા િેના સંભાળ આપનારને રાખવા માટે આ માહિિી પત્રર્ની અને સિી ર્રે લ સંમયિ ફૉમકની એર્
નર્લ આપવામાં આવશે.

HEAL-COVID વ્યાવસાયયક કાન ૂની પ્રયિયનયિ માટે માહિિી પત્રક અને માહિિી આપેલ સંમયિ પત્રકઃ સંસ્કરણ 4.0 13/08/2021
HEAL-COVID Professional Legal Representative 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

પ ૃષ્ઠ 5 કુ લ 7

સંમયિ ફૉમક

સાઈટ ઉપયોગ માટે જ:
સાઈટનુ ં િામ (મોટા અક્ષરોિો ઉપયોગ કરો):
ભાગ લેિારિો રૅ ન્ડમાઈઝેશિ િંબર
ભાગ લેિારિી ટૂંકી સહી:

ભાગ લેિારિી જન્મતારીખ:

/

/

વ્યાવસાયયર્ ર્ાન ૂની પ્રયિયનયિ દ્વારા પ ૂણક થવ ં જોઈએ:
એકિાર તમે દરે ક નિધાિિે િાંચી લો અિે સમજી જાિ પછી, કૃપા કરીિે દરે ક બૉક્સમાં તમારી ટૂંકી સહી દાખલ કરો
1.

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

2.

હુ ં સમજુ ં છં કે ભાગ લેિાનું સ્િૈચ્છછક છે અિે હુ ં કોઈ પર્ કારર્ િગર, અિે દદીિી સંભાળ અથિા કાન ૂિી અનધકારોિે અસર કયાા
નિિા, કોઈપર્ સમયે મારી સંમનત પાછો ખેંચિા માટે મુક્ત છં. હુ ં સમજુ ં છં કે જો દદી સંમનત પછી ખેચિાિી ક્ષમતા પાછી મેળિે
તો તે કોઈપર્ સમયે આમ કરી શકે છે . જો કે , અભ્યાસિી ટીમિે સલામતીિા કારર્ોસર કેટલીક મયાાહદત માહહતી એકનત્રત
કરિાિી જરૂર પડી શકે છે .

3.

હુ ં સમજુ ં છં કે દદીિી તબીબી િોંધોિા સંબનં ધત ભાગો અિે અભ્યાસ દરનમયાિ એકનત્રત કરે લા કોઈપર્ ડેટાિે કેન્ન્રય અભ્યાસ
ટીમિા અનધકૃ ત વ્યસ્ક્તઓ અિે પ્રાયોજક, નિયમિકારી અનધકારીઓ અિે સ્થાનિક NHS રસ્ટિા અનધકૃ ત લોકો દ્વારા જોઈ શકાય
છે . હુ ં આ વ્યસ્ક્તઓિે દદીિા રે કોર્ડ ા સ અિે ડેટાિે ઍક્સેસ કરિાિી મંજૂરી આપું છં.

4.

હુ ં NHS હડજજટલ, તેમિા સ્કોટલેન્ડ, િેપસ અિે ઉત્તરી આયલેન્ડમાં તેમિી સમકક્ષ સંસ્થાઓ, અથિા તેમિા અનુગામી, લલિરપ ૂલ
ચ્ક્લનિકલ રાયપસ સેન્ટર (LCTC) દ્વારા દદીિા ડેટા પ્રાપ્ત કરિા અિે આ અભ્યાસિા ઉપયોગ માટે બેંગર યુનિિનસિટી સાથે શેર
કરિા માટે સંમત છં. હુ ં સમજુ ં છં કે NHS હડજજટલ અિે તેિી સમકક્ષ સંસ્થાઓ દ્વારા જાળિિામાં આિેલા રે કોર્ડ ા સિો ઉપયોગ
દદીિી લાંબાગાળાિી આરોગ્ય સ્સ્થનતિે અનુસરિા માટે થઈ શકે છે .

5.

હુ ં દદીિી નિગતો અિે આ અભ્યાસિા ડેટાિે સંશોધિ હેત ુઓ માટે , અન્ય િૈદાનિક અજમાયશિા ડેટા સહહત, અન્ય ડેટા સ્રોતોથી

આદ્યાક્ષર

લલિંક કરિા માટે સંમત છં.
6.

હુ ં સમજુ ં છં કે દદીિા ઓળખકતાાઓ અિે િીચે દાખલ કરે લ તેમિા િામ સહહત, દદીિો ડેટા, દદીિો ડેટા, જેમ કે, યુનિિનસિટી
ઑફ લલિરપ ૂલ અિે તેમિી હૉસ્સ્પટલમાં અભ્યાસિા અંતથી 10 િષા સુધી ગુપ્ત રીતે રાખિામાં આિશે. હુ ં સમજુ ં છં કે બૅન્ગોર
યુનિિનસિટી દ્વારા રાખિામાં આિેલા ડેટામાં સીધો ઓળખી શકાય તેિો ડેટા શામેલ િથી અિે અભ્યાસિા અંતથી 10 િષા સુધી તે
ગુપ્ત રીતે રાખિામાં આિશે.

7.

દદીિી આ અભ્યાસમાં ભાગ લેિા નિશે તેમિા GPિે જાર્ કરિામાં આિે તે માટે હુ ં સંમત છં.

8.

હુ ં સમજુ ં છં કે જો જરૂરી હોય તો, ભાગ લેિારિી સંડોિર્ી નિશે મારો સંપકા કરિા માટે મારી સંપકા નિગતોિો ઉપયોગ કરી
શકાય છે

9.

હં ઉપરોક્િ યનવેદનોથી સંમિ છં અને દદીને અભ્યાસમાં ભાગ લેવા સંમયિ આપ ં છં.

સ્વિંત્ર વ્યાવસાયયર્ ર્ાન ૂની પ્રયિયનયિ દ્વારા પ ૂણક થવ ં જોઈએ:
િીચે આપેલા નિિેદિો િૈકચ્પપક છે (જો તમારી આ માટે સંમત થિાિી ઇછછા િ હોય તો પર્ દદી અભ્યાસમાં ભાગ લઈ શકે છે ):
10. હુ ં દદીિા હૉસ્સ્પટલમાં પ્રિેશ પછી તેમિા સ્િાસ્્ય અિે સુખાકારીિે લગતી અનુિતી પ્રશ્નાિલલઓિે પ ૂર્ા કરિા નિશે તેમિો સંપકા
કરિામાં આિે તે માટે સંમત છં.
કૃ પા કરીિે દદીિી સંપકા નિગતો પ્રદાિ કરો:
ટે લીફોિ િંબર:
11. હુ ં અભ્યાસિા અંતે પહરર્ામો સહહત, HEAL-COVIDિી પ્રગનત નિશે સમાચારપત્રો અથિા અપડે્સ પ્રાપ્ત કરિા માંગ ું છં
12. હુ ં આ અભ્યાસથી ઉદ્ભિેલી માહહતી અથિા પહરર્ામો યુ.કે. અિે નિદે શમાં, ભનિષ્યિી આરોગ્યસંભાળ અિે/અથિા તબીબી
સંશોધિ માટે , દદીિી અિે મારી ગોપિીયતા પ્રદાિ કરિા માટે ઉપયોગમાં લેિા માટે સંમત છં. હુ ં સમજુ ં છં કે ભનિષ્યિા
સંશોધિમાં ખાિગી કંપિીઓ તેમજ યુનિિનસિટીઓ અથિા NHS સંસ્થાઓ શામેલ હોઈ શકે છે
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સાઈટ ઉપયોગ માટે જ:

સંમયિ ફૉમક

સાઈટનુ ં િામ (મોટા અક્ષરોિો ઉપયોગ કરો):
ભાગ લેિારિો રૅ ન્ડમાઈઝેશિ િંબર
ભાગ લેિારિી ટૂંકી સહી:

ભાગ લેિારિી જન્મતારીખ:

/

/

દદીન ં િામ: (કૃપા કરીિે
મોટા અક્ષરોમાં લાખો)
િમારી ભ ૂનમકા

(દા.ત. સ્િતંત્ર ડૉક્ટર):
િમારં પ ૂરું િામ:
િમારી સહી:

તારીખ:

િમારી સંપકા નિગતો (વ્યાિસાનયક કાન ૂિી પ્રનતનિનધ):
ટે લીફોિ િંબર:

ઉપરિી જેમ જ:

:

ઉપરિી જેમ જ:

ઈમેઈલ ઍડ્રેસ:
ટપાલ સરિામુ:ં

સંશોિનર્િાક દ્વારા પ ૂણક થવ ં જોઈએ (વ્યાવસાયયર્ ર્ાન ૂની પ્રયિયનયિ દ્વારા ફૉમક પ ૂણક ર્યાક પછી):
સંશોધિકતાા ન ું પ ૂરું િામ

(કૃ પા કરીિે મોટા અક્ષરોમાં
લાખો):

સંશોધિકતાા િી સહી:

તારીખ:

કૃ પા કરીિે HEAL-COVID તપાસિીશ સાઇટ ફાઇલમાં મ ૂળ શાહીથી લખેલ િકલ ફાઇલ કરો અિે ત્રર્ િકલો બિાિો: એક કાન ૂિી પ્રનતનિનધ માટે ,
એક ભાગ લેિાર અથિા તેમિા સંભાળ રાખિાર માટે (કાન ૂિી પ્રનતનિનધ િ હોય તો) અિે એક તબીબી િોંધો માટે .
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