HEAL-COVID ડેટા પ્રક્રિયા વેબસાઇટ નિવેદિ
HEAL-COVID એ એક સંશોધિ અભ્યાસ છે જે જુદી જુદી સારવારિી તુલિા કરે છે તે જોવા માટે કે COVID-19િા લાંબા ગાળાિા લક્ષણોિે અટકાવવા અિે સારવાર
કરવામાં કઈ વધુ સારી છે . જો તમે HEAL-COVID માં ભાગ લેવા સંમત થયા છો, અથવા ભાગ લેવાનુ ં નવચારી રહ્ાં છો, તો તમિે અભ્યાસ માક્રિતી પત્રક મેળવશો.
માક્રિતી પત્રકમાં અભ્યાસમાં સમાવેશ નવશેિી બધી મુખ્ય નવગતો શામેલ છે અિે જો તમિે આ નવશે કોઈ પ્રશ્નો િોય તો તમારે તમારી સંભાળ રાખિારા ડોકટરો અિે
િસોિે અથવા જેમણે તમિે ભાગ લેવા આમંત્રણ આપ્ુ ં છે તેઓિે પ ૂછવુ ં જોઈએ.
આ પ ૃષ્ઠ પર તમે HEAL-COVIDિી ટીમ તમારા ડેટાિો ઉપયોગ કેવી રીતે કરે છે , તમારા નવશેિી માક્રિતીિી ઍક્સેસ કોિી પાસે િશે, અિે તમારો ડેટા કેવી રીતે િેન્ડલ
કરવામાં આવે છે તે નવશે કોઈ પ્રશ્નો િોય તો કોિે સંપકક કરવો તે નવશે વધુ નવગતવાર માક્રિતી મેળવી શકો છો.
અભ્યાસ કોણ ચલાવે છે ?
કેમ્બ્રિજ ્ુનિવનસિટી િોમ્બ્પપટલ્સ NHS ફાઉન્ડેશિ ટ્રપટ (Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust) અિે ્ુનિવનસિટી ઓફ કેમ્બ્રિજ(University of
Cambridge) સં્ક્ુ તપણે આ અભ્યાસિે પ્રાયોજજત કરે છે અિે તેિા સંચાલિ માટે જવાબદાર છે . તેઓ ્ુિાઇટે ડ ક્રકિંગડમ મ્બ્પથત છે તેઓએ કહ્ું છે કે લલવરપ ૂલ ક્ક્લનિકલ
ટ્રાયલ્સ સેન્ટર (Liverpool Clinical Trials Centre)(LCTC, લલવરપ ૂલ ્ુનિવનસિટીિો ભાગ) પર આધાક્રરત એક ટીમ, કેમ્બ્રિજ ્ુનિવનસિટીિા સંશોધકો અિે આરોગ્ય
અથકશાસ્ત્રિા કેન્રિા સંશોધિકારો દ્વારા અિે દવા મ ૂલ્યાંકિ (CHEME), બેંગોર ્ુનિવનસિટીિો ભાગ (કેન્રીય અભ્યાસ ટીમ) દ્વારા દૈ નિક અભ્યાસ ચાલુ રખાયો છે . આ
સંશોધિ પ્રોજેક્ટ માટે કેન્રીય અભ્યાસ ટીમિે તમારી પાસેથી અિે તમારા આરોગ્ય સંભાળિા રે કોડક માંથી માક્રિતીિો ઉપયોગ કરવાિી જરૂર પડશે.
કેમ્બ્રિજ ્ુનિવનસિટી િોમ્બ્પપટલ્સ NHS ફાઉન્ડેશિ ટ્રપટ, કેમ્બ્રિજ ્ુનિવનસિટી અિે લલવરપ ૂલ ્ુનિવનસિટી એ HEAL- COVID માટે સં્ક્ુ ત ડેટા નિયંત્રકો છે , અિે તમારી
માક્રિતીિી દે ખરે ખ રાખવા અિે તેિો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવા માટે જવાબદાર છે .
ડેટા સુરક્ષા નિયમિમાં આવશ્યક છે કે અમે તમારા નવશેિી માક્રિતી પર પ્રક્રિયા કરવા માટે કાન ૂિી આધાર જણાવ્યો િોય. આ અભ્યાસિા ક્રકપસામાં, અમે સંશોધિ િેત ુ
માટે તમારા વ્યમ્બ્ક્તગત ડેટાિો ઉપયોગ કરી રહ્ા છીએ, અિે આ ‘જિક્રિતમાં કાયક’ છે . કેટલાક વ્યમ્બ્ક્તગત ડેટાિે સંવેદિશીલ માિવામાં આવે છે અિે તેિે "નવશેષ

કેટેગરી" કિેવામાં આવે છે . આમાં શારીક્રરક અથવા માિનસક આરોગ્યિી મ્બ્પથનતઓ સંબનં ધત ડેટા શામેલ છે , જે HEAL-COVID માટે એકનત્રત કરવામાં આવે છે . આ પ્રક્રિયા
ુ અથવા આંકડાકીય િેતઓ
ુ માટે સંગ્રિ કરવાિા
કરવા માટે અમે કાન ૂિી ભ ૂનમકા પર આધાર રાખીએ છીએ કે "જાિેર ક્રિત, વૈજ્ઞાનિક અથવા ઐનતિાનસક સંશોધિ િેતઓ
ુ ી પ્રક્રિયા કરવી જરૂરી છે " તમે LCTC વેબસાઇટ પર વ્યમ્બ્ક્તગત અિે સંવેદિશીલ ડેટા નવશે વધુ વાંચી શકો છો.
િેતથ

આ અભ્યાસ વૈજ્ઞાનિક અિે િૈનતક રીતે પવીકાયક છે કે િિીં તેિી ખાતરી કરવા માટે દવા અિે િેલ્થકેર પ્રોડક્્સ રે ગ્્ુલેટરી એજન્સી (MHRA), આરોગ્ય સંશોધિ
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ઓથોક્રરટી અિે રાષ્ટ્રીય સંશોધિ િૈનતક સેવા સનમનત દ્વારા સમીક્ષા કરવામાં આવી છે . આ અભ્યાસિે િેશિલ ઇક્ન્પટટય ૂટ ફોર િેલ્થ ક્રરસચક િેલ્થ(National Institute for
Health Research Health)(NIHR; અભ્યાસ ઓળખકતાક 133788) અિે NIHR કેમ્બ્રિજ બાયોમેક્રડકલ ક્રરસચક સેન્ટર (Cambridge Biomedical Research Centre)દ્વારા િાણાં
પ ૂરા પાડવામાં આવે છે .
જો તમે આ વૈકક્લ્પક ફોલો-અપમાં ભાગ લેવાનુ ં પસંદ ક્ુું છે , તો ્ુકે મ્બ્પથત મોબાઇલ/ટેબ્લેટ એક્પલકેશિ બિાવવા માટે કેન્રીય અભ્યાસ ટીમ, ્ુકે મ્બ્પથત એનપ્રટો
(Aparito)િામિી કંપિી સાથે કામ કરી રિી છે .
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મારા નવશે કઇ માક્રિતી એકનિત કરવામાાં આવે છે ?
તમારી િોમ્બ્પપટલ ટીમિો પટાફ અભ્યાસિા ડેટાબેઝ પર તમારા તબીબી રે કોડક માંથી માક્રિતી દાખલ કરશે. આમાં તમારા નવશે કેટલીક તબીબી/આરોગ્યસંભાળ માક્રિતી,
તેમજ તમારું િામ, NHS િંબર (પકોટલેન્ડમાં CHI અથવા ઉત્તરી આયલેન્ડમાં આરોગ્ય અિે સમાજ સંભાળ િંબર), જન્મ તારીખ અિે સંપકક નવગતો શામેલ િશે. તમારા
ઓળખકતાકિે સુરલક્ષત કરવા માટે એન્ક્ન્િપટ કરવામાં આવશે. તમારા નવશે એકનત્રત કરવામાં આવેલી બધી માક્રિતીિો ઉપયોગ સંશોધિ કરવા અથવા તમારા રે કોડક િે
તપાસવા માટે કરવામાં આવશે તે સુનિનિત કરવા માટે કે સંશોધિ યોગ્ય રીતે થઈ રહ્ું છે .
HEAL-COVIDમાં, તમે અભ્યાસમાં ભાગ લેવા સંમત થયાિા 12 મક્રિિા સુધી, અમે તમારી GP એપોઈમેન્ટ, રે ફરલ્સ, િોમ્બ્પપટલિી મુલાકાત અથવા અન્ય
આરોગ્યસંભાળ નવશેિી માક્રિતી પણ એકનત્રત કરીશુ.ં આ માક્રિતી નિયનમતપણે ઇંગ્લેન્ડમાં NHS ક્રડજજટલ, અિે પકોટલેન્ડ, વેલ્સ અિે ઉત્તરી આયલેન્ડમાં સમકક્ષ
સંપથાઓ દ્વારા એકનત્રત કરવામાં આવે છે . તમારા િેલ્થકેર ડેટાિે ઍક્સેસ કરવા માટે, તમારા નિયનમત આરોગ્યસંભાળ રે કોડક ઓળખવા માટે LCTC તમારો NHS
િંબર/CHI િંબર/આરોગ્ય અિે સમાજ સંભાળ િંબર, જન્મ તારીખ અિે અિન્ય અભ્યાસ ભાગીદારી િંબર સક્રિત NHS ક્રડજજટલ અથવા પકોટલેન્ડ, વેલ્સ અિે ઉત્તરી
આયલેન્ડિી સમકક્ષ સંપથાઓિે નવગતો મોકલશે. NHS ક્રડજજટલ અથવા સમકક્ષ તમારા LCTC માં NHS/CHI િંબરિે દૂ ર કરવાથી તમારા નિયનમત ડેટાિે પરત
કરશે, જેથી તમારી આરોગ્યસંભાળિી નવગતો ફક્ત તમારા અિન્ય અભ્યાસ ભાગીદારી િંબર દ્વારા જ જોડાશે.
તમે અભ્યાસમાં જોડાશો તે ક્રદવસથી અમે આ ડેટા 12 મક્રિિા માટે એકનત્રત કરવાિી યોજિા બિાવીશુ.ં ભનવષ્યમાં આ લંબાઈ શકાય છે . િૈદાનિક સંબનં ધત પ્રશ્નોિા
જવાબો આપવા માટે, અમે અન્ય િૈદાનિક અજમાયશિા ડેટાબેઝ સક્રિત અન્ય ડેટા સ્રોતોથી પણ તમારી માક્રિતીિે લલિંક કરી શકીએ છીએ. જો િવા ડેટા સ્ત્રોતો
ઓળખવામાં આવે છે અથવા ડેટા સંગ્રિ સમયગાળો અપડેટ કરવામાં આવે છે , તો અમે આિે આ વેબ પ ૃષ્ઠ પર શામેલ કરીશુ.ં
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ુ ય:
મખ્
િારં ગી = વ્યમ્બ્ક્તગત ડેટા; આમાં તમારા NHS િંબર જેવા ઓળખકતાક શામેલ છે .

HEAL-COVID અભ્યાસ માટે સિભાગી ડેટા ફ્લો

બ્લુ = િા-ઓળખાયેલ ડેટા કે જે ફક્ત તમારા અિન્ય અભ્યાસ દ્વારા જ તમિે લલિંક કરી શકાય છે
ઓળખ િંબર ("રે ન્ડમાઇઝેશિ િંબર").
લાલ = સં્ક્ુ ત અભ્યાસ પક્રરણામ ડેટા - કોઈ પણ તમિે આિા થી ઓળખી શકશે િિીં.

તમારા નવશે એકનત્રત
કરવામાં આવતી મ ૂળભ ૂત
અજમાયશિી માક્રિતી:

•

NHS િં

•
•

સંપકક નવગતો

HEAL-COVID અજમાયશ ડેટા સાથે લલિંક કરો

HEAL-COVID
અજમાયશ ડેટાબેઝમાં

વ્યમ્બ્ક્તગત ડેટાિો સુરલક્ષત સંગ્રિ

દાખલ કરે લો ડેટા

વપતી નવષયક માક્રિતી

્ુનિવનસિટી ઓફ

(દા.ત. તમારી ઉંમર,

લલવરપ ૂલ LCTC

લલિંગ વગેરે)

•
•

િોમ્બ્પપટલ ટીમો દ્વારા

NHS નંબર, જન્મ

તારીખ, સંપર્ક વિગતો
અને નૈદાવનર્ ડેટા

પાત્રતા

સંસાધિ ઉપયોગ અિે સંશોધિ સાથે

અભ્યાસ ID નંબર
અને ર્ેટલાર્

આરોગ્ય ટેકિોલોજી

બેંગોર ્ુનિવનસિટી

માટે પક્રરણામો

વનયવમત આરોગ્ય

સંકળાયેલા િોવાિો અનુભવ)

ક્રકિંમત
અસરકારકતા
નવશ્લેષણ

અભ્યાસ ID નંબર

એનપ્રટો
(Aparit
o)

લલવરપ ૂલ ્ુનિવનસિટી
અભ્યાસID િંબર, એપક્રરટો

બધા એકાં દર ડેટા

CHEME

સંભાળ ડેટા

બેઝલાઇિ િૈદાનિક માક્રિતી

તમારા અિેવાલ કરે લા સવે
જવાબો (લક્ષણો, જીવિિી ગુણવત્તા,

તમામ િા-ઓળખાયેલ ડેટા

LCTC

કોડ અિે સવેક્ષણ ડેટા

અિેવાલ

સંશોધિ પત્રો
કોન્ફરન્સ

િૈદાનિક
અસરકારકતા

રજૂઆતો

નવશ્લેષણ

સિભાગીઓ માટે
તમારી નિયનમતપણે
આરોગ્ય સંભાળ અિે મ્બ્પથનત
માક્રિતી એકનત્રત કરી

NHS ક્રડજજટલ
(નવકનસત દે શોમાં
સમાિ સંપથાઓ)

NHS નંબર, અભ્યાસ
ID નંબર અને જન્મ
તારીખ

અભ્યાસ ID નંબર અને

વનયવમત આરોગ્ય સંભાળ ડેટા

ન્્ ૂઝલેટરો

પક્રરણામો સોનશયલ
મીક્રડયા પર અિે દદી
જૂથો દ્વારા શેર કયાક
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કોણ મારી માક્રિતી ઍક્સેસ કરશે?
આ અભ્યાસમાં તમારી ભાગીદારી નવશેિી તમામ ગુપત માક્રિતી ગુપત રાખવામાં આવશે. એવા લોકો કે જેિે જાણવાિી જરૂર િથી કે તમે કોણ છો તે તમારું િામ અથવા
સંપકક નવગતો જોઈ શકશે િિીં. તેિા બદલે તમારા ડેટામાં એક અિન્ય કોડ િંબર િશે.
તેમજ કેન્રીય અભ્યાસ ટીમ, પ્રાયોજક સંપથાઓ વતી નિયમિકારી સંપથાઓ અિે ઓક્રડટસક અથવા નિરીક્ષકોિે સંશોધિ અભ્યાસિી ચોકસાઈ તપાસવા માટે
તમારા તબીબી અિે સંશોધિ રે કોડક જોવાિી જરૂર પડી શકે છે .
જો તમે અમારા પમાટક ફોિ/ટે બ્લેટ એક્પલકેશિ દ્વારા વૈકક્લ્પક ફોલો-અપ પ્રશ્નાવલલમાં ભાગ લેવા માટે સંમત થાઓ છો, તો એનપ્રટો (જે કંપિીએ HEAL-COVID એક્પલકેશિ
બિાવી છે ) આિે પ ૂણક કરતી વખતે તમે દાખલ કરે લી કોઈપણ માક્રિતી જોઈ શકશે. તેઓ તમારું િામ અથવા વ્યમ્બ્ક્તગત નવગતો જાણશે િિીં, અથવા તમારા નિયનમત
આરોગ્યસંભાળ રે કોડક િી ઍક્સેસ કરશે.
અમે તમારા નવશેિી તમામ માક્રિતી સલામત અિે સુરલક્ષત રાખીશુ.ં એકવાર અમે અભ્યાસ પ ૂણક કયાક પછી, અમે 10 વષક સુધી ડેટા રાખીશુ,ં જેથી અમે પક્રરણામો
ચકાસી શકીએ. અમે અમારા અિેવાલો એવી રીતે લખીશુ ં કે તમે અભ્યાસમાં ભાગ લીધો િોય તેવ ુ ં કોઈ બિાર શોધી શકશે િિીં.
મારી માક્રિતીિો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે તે નવશે મારી પાસે કઈ કઈ પસાંદગીઓ છે ?
તમે કોઈ કારણ આપયા નવિા, કોઈપણ સમયે અભ્યાસિો ભાગ બિવાનુ ં બંધ કરી શકો છો, પરં ત ુ અમે તમારા નવશેિી માક્રિતી રાખીશુ ં જે અમારી પાસે પિેલેથી જ છે .
જો તમે લાંબા સમય સુધી HEAL-COVID માં ભાગ લેવાિી ઇચ્છા રાખતા િથી, તો તમારે ભાગ લેવાિી સંમનત આપી િતી ત્યારે તમિે આપવામાં આવેલી માક્રિતી
પત્રકિી સંપકક નવગતો દ્વારા તમારી પથાનિક િોમ્બ્પપટલ ટીમમાં વાત કરવી જોઈએ.
જો તમે અભ્યાસમાં ભાગ લેવાનુ ં બંધ કરવાનુ ં પસંદ કરો છો, તો અમે તમારા આરોગ્ય નવશેિી માક્રિતી નિયનમત આરોગ્યસંભાળ રે કોર્ડ ક સમાંથી એકનત્રત કરવાનુ ં ચાલુ
રાખીએ છીએ. જો તમે આવુ ં ઇચ્છતા િ િો, તો અમિે કિો અિે અમે અટકાવીશુ.ં
કેટલાક ક્રકપસાઓમાં, તેમ છતાં, તમે અનુભવી રહ્ાં િો તે અભ્યાસિી સારવારિી કોઈપણ આડઅસરો નવશે મયાક ક્રદત માક્રિતી એકનત્રત કરવાનુ ં ચાલુ રાખવાિી જરૂર પડી
શકે છે . કાયદા દ્વારા અમારે આવુ ં કરવાિી જરૂર પડે ત્યાં જ અમે આ કરીશુ.ં
સંશોધિિે નવશ્વસિીય બિાવવા માટે અમિે નવનશષ્ટ રીતે તમારા રે કોડક ન ુ ં સંચાલિ કરવાિી જરૂર છે . આિો મતલબ કે અમે તમારા નવશેિો ડેટા તમિે જોવા અથવા
બદલવા માટે સમથક રિીશુ ં િિીં.
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અન્ય સાંશોધિ માટે માક્રિતી વિેંચણી
જ્યારે તમે કોઈ સંશોધિ અભ્યાસમાં ભાગ લેવા સંમત થાઓ છો, ત્યારે તમારા આરોગ્ય અિે સંભાળ નવશેિી માક્રિતી આ સંપથામાં અિે અન્ય સંપથાઓમાં અન્ય સંશોધિ
અભ્યાસ ચલાવતા સંશોધિકારો માટે ફાયદાકારક િોઈ શકે છે . આ સંપથાઓ ્ુનિવનસિટીઓ, NHS સંપથાઓ અથવા આ દે શમાં અથવા નવદે શમાં આરોગ્ય અિે સંભાળ
સંશોધિ સાથે સંકળાયેલી કંપિીઓ િોઈ શકે છે . તમારી માક્રિતીિો ઉપયોગ ફક્ત સંપથાઓ અિે સંશોધિકારો દ્વારા આરોગ્ય અિે સામાજજક સંભાળ સંશોધિ માટે િી UK
િીનત માળખું અનુસાર સંશોધિ માટે કરવામાં આવશે.
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જો તમે આ અભ્યાસમાં ભાગ લેવા સંમત થાઓ છો, તો તમારી પાસે આ અભ્યાસમાંથી સાચવેલા ડેટાિો ઉપયોગ કરીિે ભાનવ સંશોધિમાં ભાગ લેવાિો નવકલ્પ િશે.
મારી માક્રિતીિો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે તે નવશે હુાં ક્ાાંથી મેળવી શકુાં ?
અમે તમારી માક્રિતીિો ઉપયોગ કેવી રીતે કરીએ છીએ તેિા નવશે વધુ માક્રિતી તમે વધુ માક્રિતી મેળવી શકો છો:
•

LCTC વેબસાઇટ પર, https://lctc.org.uk/privacy

•

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

•

Www.hra.nhs.uk/patientdataandresearch પર ઉપલબ્ધ આરોગ્ય સંશોધિ ઓથોક્રરટી પનત્રકામાં

•

કેમ્બ્રિજ ્ુનિવનસિટી િોમ્બ્પપટલ્સ NHS ફાઉન્ડેશિ ટ્રપટ ડેટા સંરક્ષણ અનધકારીિો infogov@addenbrookes.nhs.uk પર સંપકક કરવા દ્વારા

•

કેમ્બ્રિજ ્ુનિવનસિટી ડેટા સંરક્ષણ અનધકારીિો dpo@admin.cam.ac.uk પર સંપકક કરવા દ્વારા

•

લલવરપ ૂલ ્ુનિવનસિટી ડેટા સંરક્ષણ અનધકારીિો legal@liverpool.ac.ukપર સંપકક કરવા દ્વારા

•

તમારી િોમ્બ્પપટલિી એક સંશોધિ ટીમિે પ ૂછવા દ્વારા

શ ાંુ હુાં ફક્રરયાદ કરી શકુાં ?
િા જો તમે તમારી માક્રિતીિે જે રીતે સંચાલલત કરવામાં આવે છે તેિાથી, અથવા અમારા તરફથી મળે લા પ્રનતસાદ સાથે ખુશ િ િો, તો તમિે ફક્રરયાદ કરવાિો અનધકાર છે
વાઈક્ક્લફ િાઉસ, વોટર લેિ, નવલ્રસલો, (Information Commissioner’s Office at Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow,) SK9 5AF (www.ico.org.uk) પર માક્રિતી
કનમશિરિી ઓક્રફસ સાથે.
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