ক াভিড-19 কেরাভপর (ভর িাভর) এল ালেল া েূ যায়ন

হাসপাতাল র নাে:
(বড় অক্ষলর)

করাগীর নাে:
(বড় অক্ষলর)

গলবষণার ID:
(এল ালেল ািালব ভনববাচলনর
পর ভ খু ন)

▪

1.

গলবষণা

সম্পভ ব ত

তেয

আোল

সরবরাহ

রা

হলয়লে:

ভ ফল ট (V10.1 21-নভেম্বর-2020) পলড়ভে (বা আোল
রার ও প্রশ্ন রার সু লোগ কপলয়ভে। প্রশ্নগুভ র সলতাষজন উত্তর কেওয়া হলয়লে।

আভে

পলড়

ভনভিত

কশানালনা

হলয়লে)

রভে
ও

কে
বু ঝলত

2. কেচ্ছাপ্রলণাভেত অংশগ্রহণ: আভে বু ঝলত কপলরভে কে আোর অংশগ্রহণ কেচ্ছাপ্রলণাভেত
এবং আোর োস্থ্য কসবা বা আইভন অভি ারসেূ হল প্রিাভবত না লরই আভে কে ক ালনা সেয় নাে প্রতযাহার রলত পারব।
3.
আোর
সম্পভ ব ত
গলবষণার
তেয
অযালেস:
আভে
গলবষণা া ীন
প্রাসভি
ভবিাগগুভ
এই
হাসপাতা ,
অেলফাডব
ভবশ্বভবেযা য়
এবং
সঠি িালব পভরচাভ ত হলচ্ছ ভ না তা োচাই রার জনয কেখার অনু েভত ভেভচ্ছ।

সেলয়
ভনয়ন্ত্র

আভে

অংশগ্রহণ ারীর

কপলরভে
এবং

এবং

ক ালনা

আভে
ারণ

তেয
তেযগুভ
কেখালনা

ভবষয়
ভবলবচনা
োড়াই

সংগৃ হীত
আোর
কেভডল
কনাট
এবং
তলেযর
তৃব পলক্ষর
অনু লোভেত
বযভিল
এই
গলবষণাটি

4. আোর কেভডল
তলেয অযালেস: আভে সম্মভত ভেভচ্ছ কে, আোল
কসবা প্রোন ারী ভচভ ৎস
ও স্থ্ানীয় বা জাতীয় োস্থ্য
ও গলবষণা সংস্থ্ায় অবভস্থ্ত হাসপাতা
তৃব
সংগৃ হীত ভচভ ৎসার তেয (হাসপাতাল
িভতব , ভসভি
ভনবন্ধন, অভডট ও গলবষণা
কডটাসহ) গলবষণা সেন্বয় ারী ক ন্দ্রল
ভনিবাভরত ফল া-আপ সেয় চ া া ীন ও তা কশষ হওয়ার পর 10 বের পেবত সরবরাহ
রা কেলত পালর। আভে বু ঝলত কপলরভে কে এটিল
সম্ভব
রার জনয আোল
শনাি
লর এেন তেযগুভ
এই জাতীয়
সংস্থ্াগুভ লত সু রভক্ষতিালব পাঠালনা হলব এবং সেন্বয় ক লন্দ্রর টিলের
ালে ভ ভখতিালব জাভনলয় কে ক ালনা সেয় আভে এর
কেল কবভরলয় আসলত পাভর।

5.
ভম্পউটালর
সংরভক্ষত
কডটা:
আভে
বু ঝলত
কপলরভে
কডটালবলস কর ডব
রা হলব এবং অেলফাডব
ভবশ্বভবেযা লয়র
রা হলব। আভে বু ঝলত কপলরভে কে এই তেযটি ভনরাপলে এবং কগাপলন রাখা হলব।
6. ঐভচ্ছ :
নিা লসন্ট প্লাজো: আভে জাভন কে
রলত পাভর তার এ টি ভহসালব
নিা লসন্ট প্লাজো
বােটিলত আেযক্ষর ভেলয় আভে এটি পাওয়ার বযাপালর
ভনলেব শ লরভে।

কে
গলবষণায়
তত্ত্বাবিালন ো া

আভে কে ভচভ ৎসাগুভ
গ্রহণ
কেওয়া হলত পালর। উপেু ি
আোর সম্মভত (বা অসম্মভত)

আোর
অগ্রগভতর
তেয
ভম্পউটালরর
ভম্পউটারগুভ লত এই তেয সংরক্ষণ
আভে সম্মত

আভে অসম্মত

7. রক্তের নমুনা: আমি অবগত আমি যে েমি আমি কনভালসেন্ট প্লাজমা বা িাব তু লনায় অংশগ্রহণ কমর তাহভল
কভরানাোইরাস ও এর প্রমতভরাধী অযামিবমি মনরূপভণর জনয একটি যকন্দ্রীয় লযাবভরিমরভত রভের নিুনা পাঠাভনা হভব।
8. অংশগ্রহলণর বযাপালর সম্মভত: আভে
কপলয়ভে ও উলেভখত গলবষণায় অংশ ভনলত সম্মত হলয়ভে।
……………………………………………
স্পষ্ট অক্ষলর অংশগ্রহণ ারীর নাে

তেযটি

পলড়ভে

(বা

আোল

পলড়

কশানালনা

হলয়লে),

প্রশ্ন

ভজজ্ঞাসা

রার

…………………………………….
োক্ষর

……../……../…………
আজল র তাভরখ

…………………………………….
োক্ষর

……../……../…………
আজল র তাভরখ

……………………………………………
স্পষ্ট অক্ষলর সম্মভত গ্রহণ ারী বযভির নাে

* অংশগ্রহণ ারীলের জনয 1 ভপ; গলবষ সাইট ফাইল র জনয 1 ভপ; 1 (েূ ) ভপ কেভডল

RECOVERY trial ICF/PIL V10.1 21-Nov-2020
পৃ ষ্ঠা 5 এর 1

IRAS 281712 Bengali

কনালট রাখলত হলব

REC Ref 20/EE/0101

সু লোগ

ক াভিড-19 কেরাভপর (ভর িাভর) এল ালেল া েূ যায়ন

হাসপাতাল র নাে:
(বড় অক্ষলর)

করাগীর নাে:
(বড় অক্ষলর)

গলবষণার ID:
(এল ালেল ািালব ভনববাচলনর
পর ভ খু ন)

েভে
অংশগ্রহণ ারী
ক্ষেতা রালখন

ভনলজ

ক খাটি

পড়লত

এবং/অেবা

োক্ষর

রলত

সক্ষে

না

হন

ভ ন্তু

সম্মভত

কেওয়ার

আভে সম্ভাবয অংশগ্রহণ ারীল সম্মভত ফেবটি সঠি িালব পলড় কশানালত কেলখভে, ভেভন প্রশ্ন ভজজ্ঞাসা রলত
কপলরভেল ন ও সলতাষজন উত্তর কপলয়ভেল ন।
আভে ভনভিত রভে কে তারা োিীনিালব তালের সম্মভত প্রোন লরলেন।

……………………………………………
স্পষ্ট অক্ষলর সাক্ষীর নাে

…………………………………….
োক্ষর

……../……../……..…
আজল র তাভরখ

……………………………………………
স্পষ্ট অক্ষলর সম্মভত গ্রহণ ারী বযভির নাে

…………………………………….
োক্ষর

……../……../…………
আজল র তাভরখ

েভে

অংশগ্রহণ ারীর

ভচভ ৎসাগত

অবস্থ্ার

িয়াবহতার

ারলণ

বা

পূ বববতী

করালগর

ারলণ

(কেেন

করভস্পলরটভর কফইভ ওর বা তাৎক্ষভণ কিভন্টল শলনর প্রলয়াজনীয়তা) সম্মভত জানালনার ক্ষেতা না োল :
আভে তেযটি পলড়ভে (বা আোল পলড় কশানালনা হলয়লে) এবং প্রশ্ন ভজজ্ঞাসা রার সু লোগ কপলয়ভে।
আভে বু ঝলত কপলরভে কে করাগীী্রা তালের সম্মভত ভনভিত রার সক্ষেতা পাওয়ার সালে সালেই তালেরল তা রলত ব া হলব এবং
েভে তারা চান তলব তারা তালের ভচভ ৎসা কসবাল প্রিাভবত না লরই গলবষণা কেল সলর আসলত পারলবন।
আভে ভবশ্বাস ভর কে, সম্মভত জানালনার সক্ষেতা ো ল তারা এই গলবষণায় অংশ ভনলত চাইলতন।

……………………………………………
স্পষ্ট অক্ষলর আইভন প্রভতভনভির নাে

…………………………………….
োক্ষর

……../……../…………
আজল র তাভরখ

…………………………………….
োক্ষর

……../……../…………
আজল র তাভরখ

……………………………………………
অংশগ্রহণ ারীর সালে সম্প ব

……………………………………………
স্পষ্ট অক্ষলর সম্মভত গ্রহণ ারী বযভির নাে

* আইভন প্রভতভনভির জনয 1 ভপ; গলবষ সাইট ফাইল র জনয 1 ভপ; 1 (েূ ) ভপ কেভডল
RECOVERY trial ICF/PIL V10.1 21-Nov-2020
পৃ ষ্ঠা 5 এর 2

IRAS 281712 Bengali

কনালট রাখলত হলব
REC Ref 20/EE/0101

তীব্র

ক াভিড-19 কেরাভপর (ভর িাভর) এল ালেল া েূ যায়ন

অংশগ্রহলণর জনয আেন্ত্রণ
সম্ভাবয ভচভ ৎসা সেূ লহর তু নােূ এই গলবষণায় কোগোলনর জনয সম্মভত জানালত আেরা ক াভিড-19 এ আক্রাত
হলয় (বা সলেহিাজন ভহসালব) হাসপাতাল িভতব হলয়লেন এেন করাগীলের আেন্ত্রণ জানাভচ্ছ। এই ফরেটিলত
অংশগ্রহলণর ক্ষয, ঝুুঁ ভ এবং সু ভবিাব ীসহ গলবষণা সম্পভ ব ত তেয রলয়লে। আপনাল ভর িাভর ট্রায়া (তো ভেত
"সাবস্টাভডজ") সম্পভ ব ত অভতভরি গলবষণায় অংশ ভনলতও আেন্ত্রণ জানালনা হলত পালর।
এই গলবষণা সম্পল ব আপনার ো জানা উভচত:
1) এই গলবষণাটি ক ন রা হলচ্ছ?
আপনার ভচভ ৎস রা খুুঁ লজ কপলয়লেন বা সলেহ রলেন কে আপভন ক াভিড-19 নাে ফু সফু লসর এ টি করালগ
আক্রাত হলয়লেন। এই অবস্থ্াটি SARS-CoV-2, বা সংলক্ষলপ লরানািাইরাস নাে এ িরলনর িাইরালসর ারলণ হলয়
োল ।
লরানািাইরালস 20 জন করাগীর েলিয প্রায় 19 জন হাসপাতাল না এলসই সু স্থ্ হলয় োয়। োরা হাসপাতাল িভতব হয়
তালের েলিয কবভশরিাগই সু স্থ্ হলয় োয় তলব সু স্থ্ হওয়ার আলগ তালের অভেলজন বা োভন্ত্র কিভন্টল শলনর প্রলয়াজন
হলত পালর। তলব, এর েলিয লয় শতাংশ সুস্থ্ হয় না।
এই পরীক্ষায় কেখা কগলে কে কডোলেোলসান (এ িরলনর কস্টরলয়ড) ক াভিড-19-এ আক্রাত ভ েু করাগীর েৃ তুযর ঝুুঁ ভ
হ্রাস লর। আলরা কবশ লয় টি ঔষি রলয়লে ো কসবার োিাভব োলনর সালে েু ি হলয় সহায় (বা সম্ভবত
ক্ষভত ার ) হলত পালর। এই গলবষণার ক্ষয হ এই অভতভরি ভচভ ৎসাগুভ র ক ালনাটি ক ালনািালব সহায় ভ না তা
খুুঁ লজ কবর রা।
2) এই গলবষণার উলেশয ী?
এই গলবষণার ক্ষয হ ক াভিড-19 আক্রাত করাগীলের জনয উপ ারী হলত পালর এেন অলন গুভ পৃ ে ভচভ ৎসার
েলিয তু না রা। এই ভচভ ৎসাগুভ ইং যালের প্রিান কেভডল অভফসারল কে ভবলশষজ্ঞ পযালন পরােশব কেয় তারা
পরীক্ষার জনয সু পাভরশ লরলেন। এর েলিয রলয়লে ভ েু টযাবল ট এবং ভ েু ইনলজ শন। েভেও এই ভচভ ৎসাগুভ
প্রভতশ্রুভতশী েলন হয় তলব আপনার হাসপাতাল র কসবার োিাভব োলনর (ো স করাগীরা কপলয় োল ) তু নায়
করাগীলের সু স্থ্ হলত এর েলিয ক ালনাটি অভি ােব র হলব ভ না তা ক উ জালন না।
আপনার হাসপাতাল র োিাভব কসবার পাশাপাভশ কে ভচভ ৎসা কেওয়া হলত পালর সেগুল ো হ : ককোলচিচিন (একটি
প্রদোহ চির োধী)এবং/অ্থবো অ্যোেপিপিন ।
আপনাল নিা লসন্ট প্লাজো (রলির তর অংশ ো কেলহর সববত্র রি ভণ া বহন লর ো এেন বযভিলের াে
কেল সংগ্রহ রা হলয়লে োরা ক াভিড-19 সংক্রেণ কেল সুস্থ্ হলয়লেন এবং োলের েলিয িাইরাসটির অযাভন্টবভড
রলয়লে ো িাইরালসর ভবরুলে ড়াই রলত আপনাল সহায়তা রলত পালর) অেবা দুইটি অযাভন্টবভডরএকটি ভেশ্রণ
(েলনাললানা অযাভন্টবভড বা সংলক্ষলপ Mab নালে পভরভচত) ো লরানািাইরাসল ভনভিয় রলত ততভর রা হলয়লে তা
প্রোন রা হলত পালর। কে স করাগীর অবস্থ্া আলরা গুরুতর তালের কক্ষলত্র টভসভ জু োব (কগুঁলটবালতর ভচভ ৎসা)
এ টি ভব ল্প। বতব োলন, আেরা জাভন না এলের ক ালনাটি ক াভিড-19 এর ভচভ ৎসায় ােব র ভ না। তলব, অনযানয
কক্ষলত্র বযবহালরর ফল পাশ্বব প্রভতভক্রয়াগুভ সু পভরভচত (Mab বযতীত ো এ টি নতু ন ভচভ ৎসা) এবং আপনার
ভচভ ৎস আপনাল েোেেিালব পেবলবক্ষণ রলত সক্ষে হলবন।
3)এই গলবষণাটি ারা রলেন?
অেলফাডব ভবশ্বভবেযা লয়র গলবষ রা এই গলবষণাটি পভরচা না রলেন, ো গলবষণার স্পন্সর ভহলসলব াজ রলে
এবং েুিরাজয জু লড় অলন হাসপাতাল র ভচভ ৎস লের সালে াজ রলে।
4) এই গলবষণায় ালের অতিুবি রা হলয়লে?
েভে যাব পরীক্ষার োিযলে ালরার েলিয ক াভিড-19 ভনভিত রা হলয় োল (অেবা তালের ভচভ ৎস লের এেন
িারণা হলয় োল ) এবং তারা েভে হাসপাতাল িভতব হলয় োল ন তাহল কসসব করাগীলের এই গলবষণায় অতিুবি রা
কেলত পালর। েভে ালরার তত্ত্বাবিান ারী ভচভ ৎস ভচভ ৎসাগুভ র ক ালনাটিল ই উপেু ি না হওয়ার ক ালনা ারণ
আলে বল েলন লরন তাহল কসই করাগীলের অতিুবি রা হলব না।
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5) আভে এই গলবষণায় অংশগ্রহণ রলত সম্মত হল

ী হলব?

আপভন েভে কোগোলন ইচ্ছু হন, তাহল আপনাল এ টি সম্মভত ফলেব োক্ষর রলত ব া হলব। এরপর, আপনাল
ভচভিত লর এেন সংভক্ষপ্ত ভববরণ এবং আপনার োস্থ্য ও ভচভ ৎসাগত অবস্থ্া সম্পভ ব ত লয় টি প্রলশ্নর উত্তর এ টি
ভম্পউটালর প্রলবশ রালনা হলব। আপভন েভে নিা লসন্ট প্লাজো ভনলত ইচ্ছু হন তাহল আপনার স্টযাোডব NHS
পেভতর সালে সােঞ্জসয করলখ আপনার 1 বা 2টি অভতভরি রি পরীক্ষার (আপনার রলির গ্রুপ পরীক্ষা রলত)
প্রলয়াজন হলত পালর। যসইসাভে, কনভোলভসি প্লাজিা বা িাব গ্রহণ করভত ইচ্ছু ক অংশগ্রহণকারীভির জনয
কভরানাোইরাস ও এি প্রপিলিোধী অ্যোপিবপি পনরূিলেি জনয একটি সকন্দ্রীয় যোবলিটপিলি িলেি নমু নো িোঠোলনো
হলব। ফ োফ আিনোি পিপকৎেো দ লক সদওয়ো হলব নো কারণ এগুভলা গভবষণা উভেভশয করা এবং মিমনকাল
প্রভয়াভগর জনয ববধ নয় এবং িিীক্ষো েম্পন্ন হওয়োি িি নমুনো ধ্বংে কলি সফ ো হলব। তারপলর ভম্পউটার
আপনাল সম্ভাবয ভচভ ৎসার ভব ল্পগুভ র েলিয এল ালেল ািালব (ডাইস ক ারালনার েলতা) এ টি বরাে কেলব। স
কক্ষলত্র এর েলিয আপনার হাসপাতাল র কসবার োিাভব োন অতিুবি ো লব। এর েলিয অভতভরি ভচভ ৎসাও
অতিুবি ো লত পালর, ো েু খ বা ইনলজ শন দ্বারা কেওয়া হলব। আপভন বা আপনার ভচভ ৎস রা এই ভব ল্পগুভ র
েলিয ক ানটি বরাে পালবন তা ভনববাচন রলত পারলবন না। েভে আপনার অবস্থ্া খু ব খারাপ হয় বা অবনভত লট োল
তাহল আপনার ভচভ ৎস রা আপনাল ভদ্বতীয় পেবালয় প্রলবশ রালনার ভসোত ভনলত পালরন কেখালন ভম্পউটার
আপনাল এল ালেল ািালব আবার সম্ভাবয ভচভ ৎসা ভব ল্পগুভ র েলিয এ টিলত বরাে রলব (আপনার পূ ববব তী
গলবষণারোস্থ্য
ভচভ সম্পল
ৎসার পাশাপাভশ
র কসবারভম্পউটালর
োিাভব প্রলবশ
োনল অতি
লর)।আপভন
আপনার
ব অভতভরিএবংতেযসবসেয়
কর ডবআপনার
রা হলবহাসপাতাল
এবং গলবষণার
রালনাুব ি
হলব তলব
হাসপাতা োড়ার পলর ক ালনা অভতভরি ভিভজলটর প্রলয়াজন হলব না। ভ েু কক্ষলত্র, আপনার ও আপনার োস্থ্য
সম্পভ ব ত তেয (গলবষণার আলগ, চ া া ীন ও পলর) ভচভ ৎসার কর ডব বা কডটালবসগুভ (NHS ভডভজটা , পাবভ
কহ ে ইং যাে, অনযানয সেজাতীয় সংস্থ্া, এবং আপভন নেু না প্রোন লর ো ল কজলনটি বা অনযানয গলবষণা
কডটালবসগুভ সহ) কেল পাওয়া কেলত পালর োলত গলবষণা ে আপনার অংশগ্রহলণর পলর 10 বের পেবত আপনার
োলস্থ্যর উপর গলবষণার ভচভ ৎসার প্রিাবগুভ র ভবষলয় আলরা ভবস্তাভরত বা েী বলেয়ােী তেয কপলত পালর। ট্রোয়ো
েম্পলকে পনপদে ষ্ট েময় অ্ন্তি অ্ন্তি আমিো আিনোলক জোনোলি িোপি, িলব আিপন যপদ িোন িোহল আিপন এই ধিলনি
সযোগোলযোগ কিো সথলক সবপিলয় আেলি িোিলবন।
6) গলবষণায় অংশগ্রহলণর সম্ভাবয সু ভবিাগুভ ী ী?
আেরা জাভন না কে গলবষণািীন ক ালনা ভচভ ৎসার অভতভরি ক ালনা সু ভবিা রলয়লে ভ না। আপনার গলবষণার
ভচভ ৎসা বযভিগতিালব আপনাল সাহােয রলত পালর আবার নাও পালর তলব এই গলবষণা িভবষযলতর করাগীলের
সহায়তা রলব।
7) গলবষণায় অংশগ্রহলণর সম্ভাবয ঝুুঁ ভ গুভ

ী ী?

যকালমিমসভনর কোিলে কপট খারাপ ও রি পরীক্ষার অস্বাভাবিকতা হতত পাসর, খুব মবরল যেভে রভের পমরিাণ কি
হয়, োর জনয আপনাভক মনরীো করা হভব। অযাসমপপিন আিনোি িেলক িোি ো কলি িেিোলিি ঝুুঁ পক বৃ পি কলি, যো
খু ব কম সক্ষলেই গুরুিি হলি িোলি। এ োড়াও সযলকোনগলবষণার ওষু লির তীব্র প্রভতভক্রয়া হওয়ার সম্ভাবনা েিলয়লে ।
Mab পিপকৎেো (যো প্রোথপমক িযেোলয় িলয়লে এবং দ্রুি পবকপিি হলে এবং বিে মোলন োইলেন্সপবহীন) আজ িযেন্ত
সকোপিি-19 আক্রান্ত 2000 এরও যবমশ বযক্তেভক প্রিান করা হভয়ভি, োভির িভধয খুব কি সংখযক বযক্তের যেভে (100
এর িভধয 1 জভনর যিভয় কি) প্রদোলনি েময় এবং এি পকেু পদন িি 4 জন বযপেি মলধয প্রপিপিয়ো তিপি কলিপে । Mab
এবং প্লোজমো ট্রান্সভফউশলনর সম্ভাবয পাশ্বব প্রভতভক্রয়াগুভ র েলিয রলয়লে অযা াভজবজভনত প্রভতভক্রয়া (ফু সকুভড়, জ্বর,
ঠাণ্ডা) এবং শ্বাস প্রশ্বালসর বভিবত অসু ভবিা এবং এগুভ র ভচভ ৎসা েহলজই (সযমন ইনপফউিন ধীি বো বন্ধ কলি সদওয়োি
মোধযলম) রা োয়। অনযানয সংক্রেলণর উপভস্থ্ভতর জনয প্লাজোর স োিাভব পরীক্ষা ভনরীক্ষা রা হলব, তলব
সংক্রেণ েড়ালনার সাোনয ঝুুঁ ভ কেল ই োয়। েভেও কটাভসভ জু োলবর েী ব া বযবহালর ভ িালরর ক্ষভতর খু ব েই
সম্প ব রলয়লে, এই গলবষণায় েল্পলেয়ােী প্রলয়ালগ ক ালনা সেসযা হলব বল েলন রা হয় না। আলরা তেয চাইল তলব
অনু গ্রহ লর আপনার হাসপাতাল র ভচভ ৎস ল ভজজ্ঞাসা রুন। ভম্পউটার আপনার জনয ক ান ভচভ ৎসাটি
বরাে লরলে কসটি ভচভ ৎসার অতিুবি হওয়ার পর আপভন ও আপনার ভচভ ৎস রা জানলত পারলবন। ক ালনা
সু ভনভেব ষ্ট পাশ্বব প্রভতভক্রয়ার প্রভত কখয়া রাখলত হলব ভ না আপনার ভচভ ৎস রা কস সম্পল ব সলচতন ো লবন।
গিব বতী মবিলাসের অন্তভভক্ত
ু করা তেসত পাসর, তসি, অনাগত বিশুসের তক্ষসে বকছভ বিবকৎোর প্রভাি অবনশ্চিত । 55
বিভরর কি বয়সী িমহলাভিরভক যকালমিমসন প্রিান করা হভব না কারণ এটি গেভাবস্থায় বা বুভকর িুধ খাওয়াভনার সিয়
েমতকারক হভত পাভর। েকল পিপকৎেোই (Mab বযিীি) আলগ সু রক্ষা সম্পভ ব ত উলদ্বগ উত্থাপন না লরই অনযানয
ভচভ ৎসার পভরভস্থ্ভতলত গিব াবস্থ্ায় বযবহৃত হলয়ভে । এি িূ লবে সকোন অ্ন্তঃেত্ত্বো মপহ োলদি Mab প্রদোন কিো হয়পন, িলব
সযেব অ্ন্তঃেত্ত্বো মপহ ো সকোপিি-19 এি ঝুুঁ পকি মলধয িলয়লেন িোলদি সক্ষলে এটি িিীক্ষো কিো হলে। Mab গ্রহে
কিল কমিলক্ষ প্রথম 6 মোে পিশুলদিলক োইি িযোকপেন সদওয়ো উপিি নয়। েভে আপভন ভচভ ৎসা গ্রহণ লরই
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োল ন এবং ইলতােলিয গিব বতী না হন, তাহল সত ব তা ভহসালব আেরা আপনাল গলবষণার ভচভ ৎসা কশষ হওয়ার 3
োলসর েলিয গিব িারণ না রার পরােশব ভেভচ্ছ।
8) আভে ভ গলবষণায় আোর অংশগ্রহণ বা ভচভ ৎসা গ্রহণ আগাে বন্ধ রলত পাভর?
গলবষণার ক াসবটি কশষ হওয়ার আলগই েভে আপভন বা আপনার ডািার গলবষণার ভচভ ৎসা গ্রহণ বন্ধ রলত চান,
তাহল আপভন এটি ভনভদ্ববিায় রলত পালরন। আপভন েভে চান আপনার সম্পল ব আর ক ালনা তেয সংগ্রহ রা না কহা ,
তাহল আপভন তা ভনভদ্ববিায় ব লত পালরন (েভেও কসই সেয় পেবত সংগৃ হীত অ-শনাি তেয গলবষণা ে তৃব ভবলেষণ
রা হলত ো লব)।
9) আোর ক ালনা প্রশ্ন বা সেসযা ো ল আভে াল ব ব?
আপনার েভে ক ালনা প্রশ্ন োল তাহল আপনার হাসপাতাল র ভচভ ৎসা েল র সালে ো ব ু ন। গলবষণা সম্পভ ব ত
আরও তেয গলবষণার ওসয়বসাইলটও (www.recoverytrial.net) িলয়লে।
10) আপভন আোর সম্পল ব ক ান তেযগুভ রালখন এবং আপভন কসগুভ ীিালব কগাপন রালখন?
আপনার এবং আপনার োস্থ্য সম্পভ ব ত স তেয কগাপন রাখা হলব। কে সীভেত সংখয োনু ষ তেযটি কেখার অনু েভত
পালবন তারা হল ন ভচভ ৎসা পভরচা না ারী ভচভ ৎস , গলবষণা সেন্বয় ক লন্দ্রর েীরা এবং কসইস ভনয়ন্ত্র
তৃব পক্ষ োরা গলবষণাটি সঠি িালব সম্পাভেত হলচ্ছ ভ না কসটি োচাই লরন। গলবষণার ওলয়বসাইলট কগাপনীয়তা
সম্পভ ব ত এ টি কনাটিশ (https://www.recoverytrial.net/study-faq/data-privacy)।
11) আোল ভ অংশগ্রহণ রলতই হলব?
গলবষণায় কোগোলনর ভবষয়টি কেচ্ছাপ্রলণাভেত। আপনার অংশ কনওয়া না কনওয়া সংক্রাত ভসোলতর ফল আপনার
হাসপাতা কেল প্রাপ্ত কসবা প্রিাভবত হলব না।
12) ক ান আভেব বযয় বা িাতা আলে ভ ?
পরীক্ষােূ স ভচভ ৎসা ভবনােূ ল য কেওয়া হলব। এই গলবষণায় অংশগ্রহলণর জনয আপনাল বা আপনার ভচভ ৎসা
েীলেরল ক ালনা অেব প্রোন রা হলব না।
13) আোল আর ী জানালত পালরন?
এই গলবষণাটিলত UK ভরসাচব অযাে ইলনালিশন এবং নযাশনা ইনভস্টটিউট ফর কহ ে ভরসাচব অেবায়ন লরলেন, ক ালনা
গলবষণা ভচভ ৎসার প্রস্তুত ার রা (যোিো িিীক্ষোি জনয পবনোমূ ল য পিপকৎেো প্রদোন কিলি িোলিন) নয়। গলবষণায়
ো ার বযাপালর আপনার ভসোতল প্রিাভবত রলত পালর এেন ক ালনা নতু ন তেয েভে আেরা খুুঁ লজ পাই তাহল
আেরা তা আপনাল জানাব। এই গলবষণায় আপনার অংশগ্রহলণর প্রতযক্ষ পভরণভতর ফল অপ্রতযাভশত টনায়
আপভন েভে ক ালনা ক্ষভতর সম্মু খীন হন, তাহল কসলক্ষলত্র স্পন্সর ভহলসলব অেলফাডব ভবশ্বভবেযা য় আপনার জনয
েোেে ভবোর বযবস্থ্া লরলে। প্রেত্ত ভলভন া ভচভ ৎসাটি NHS ইনলডেনটি পভরচা না লর।
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