েকািভড-19 েথরািপর (িরকভাির) এেলােমেলা মূলয্ায়ন

হাসপাতােলর নাম:
(বড় অ�ের)

েরাগীর নাম:
(বড় অ�ের)

গেবষণার ID:
(এেলােমেলাভােব িনবর্াচেনর
পর িলখুন)
1. গেবষণা স�িকর্ত তথয্ আমােক সরবরাহ করা হেয়েছ: আিম িনি�ত করিছ েয আিম অংশ�হণকারীর তথয্ িবষয়ক িলফেলট (V12.0. 15েফ�য়াির-2021) পেড়িছ (বা আমােক পেড় েশানােনা হেয়েছ) ও বুঝেত েপেরিছ এবং আিম তথয্গিল িবেবচনা করার ও �� করার সুেযাগ
েপেয়িছ। ��গিলর সে�াষজনক উত্তর েদওয়া হেয়েছ।
2. ে��া�েণািদত অংশ�হণ: আিম বুঝেত েপেরিছ েয আমার অংশ�হণ ে��া�েণািদত এবং েকােনা কারণ েদখােনা ছাড়াই এবং আমার �া�য্ েসবা
বা আইিন অিধকারসমূহেক �ভািবত না কেরই আিম েয েকােনা সময় নাম �তয্াহার করেত পারব।
3. আমার স�িকর্ত গেবষণার তথয্ অয্াে�স: আিম গেবষণাকালীন সমেয় সংগৃহীত আমার েমিডেকল েনাট এবং তেথয্র �াসি�ক িবভাগগিল এই
হাসপাতাল, অ�েফাডর্ িব�িবদয্ালয় এবং িনয়�ক কতৃর্ পে�র অনুেমািদত বয্ি�েক এই গেবষণািট সিঠকভােব পিরচািলত হে� িক না তা যাচাই করার
জনয্ েদখার অনুমিত িদি�।
4. আমার েমিডেকল তেথয্ অয্াে�স: আিম স�িত িদি� েয, আমােক েসবা �দানকারী িচিকৎসক ও �ানীয় বা জাতীয় �া�য্ ও গেবষণা সং�ায়
অবি�ত হাসপাতাল কতৃর্ ক সংগৃহীত িচিকৎসার তথয্ (হাসপাতােল ভিতর্ , িসিভল িনব�ন, অিডট ও গেবষণা েডটাসহ) গেবষণা সম�য়কারী েক�েক
িনধর্ািরত ফেলা-আপ সময় চলাকালীন ও তা েশষ হওয়ার পর 10 বছর পযর্� সরবরাহ করা েযেত পাের। আিম বুঝেত েপেরিছ েয এিটেক স�ব
করার জনয্ আমােক শনা� কের এমন তথয্গিল এই জাতীয় সং�াগিলেত সুরি�তভােব পাঠােনা হেব এবং সম�য় েকে�র িটেমর কােছ িলিখতভােব
জািনেয় েয েকােনা সময় আিম এর েথেক েবিরেয় আসেত পাির।
5. কি�উটাের সংরি�ত েডটা: আিম বুঝেত েপেরিছ েয গেবষণায় আমার অ�গিতর তথয্ কি�উটােরর েডটােবেস েরকডর্ করা হেব এবং অ�েফাডর্
িব�িবদয্ালেয়র ত�াবধােন থাকা কি�উটারগিলেত এই তথয্ সংর�ণ করা হেব। আিম বুঝেত েপেরিছ েয এই তথয্িট িনরাপেদ এবং েগাপেন রাখা
হেব।
6. রে�র নমুনা: আিম অবগত আিছ েয যিদ আিম মেনাে�ানাল অয্াি�বিড তু লনায় অংশ�হণ কির তাহেল কেরানাভাইরাস ও এর �িতেরাধী
অয্াি�বিড িনরপেণর জনয্ একিট েক�ীয় লয্াবেরটিরেত রে�র নমুনা পাঠােনা হেব।
7.GP : আিম বুঝেত পাির েয িরকভাির �ায়ােল আমার অংশ�হেণর সােথ স�িকর্ ত েয েকানও সমসয্া স�েকর্ আমার GP-েক অবিহত করা হেত
পাের।
8. ঐি�ক [ডাইিমথাইল িফউমােরট মূলয্ায়নকারী সাইটগেলার অংশ�হণকারীেদর জনয্]: আিম ডাইিমথাইল িফউমােরেটর
অিতির� মূলয্ায়েন অংশ�হণ করেত রািজ আিছ। [�াসি�ক না হেল বা� ফাঁকা েরেখ িদন]

হয্াঁ

না

9. অংশ�হেণর বয্াপাের স�িত: আিম তথয্িট পেড়িছ (বা আমােক পেড় েশানােনা হেয়েছ), �� িজ�াসা করার সুেযাগ েপেয়িছ ও উে�িখত
গেবষণায় অংশ িনেত স�ত হেয়িছ।
……………………………………………
�� অ�ের অংশ�হণকারীর নাম

…………………………………….
�া�র

……../……../…………
আজেকর তািরখ

…………………………………….
�া�র

……../……../…………
আজেকর তািরখ

……………………………………………

�� অ�ের স�িত �হণকারী বয্ি�র নাম

* অংশ�হণকারীেদর জনয্ 1 কিপ; গেবষক সাইট ফাইেলর জনয্ 1 কিপ; 1 (মূল) কিপ েমিডেকল েনােট রাখেত হেব
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হাসপাতােলর নাম:
(বড় অ�ের)

েরাগীর নাম:
(বড় অ�ের)

গেবষণার ID:
(এেলােমেলাভােব িনবর্াচেনর
পর িলখুন)

যিদ অংশ�হণকারী িনেজ েলখািট পড়েত এবং/অথবা �া�র করেত স�ম না হন িক� স�িত েদওয়ার �মতা রােখন
আিম স�াবয্ অংশ�হণকারীেক স�িত ফরমিট সিঠকভােব পেড় েশানােত েদেখিছ, িযিন �� িজ�াসা করেত েপেরিছেলন ও
সে�াষজনক উত্তর েপেয়িছেলন।
আিম িনি�ত করিছ েয তারা �াধীনভােব তােদর স�িত �দান কেরেছন।
……………………………………………
�� অ�ের সা�ীর নাম

…………………………………….
�া�র

……../……../……..…
আজেকর তািরখ

……………………………………………
�� অ�ের স�িত �হণকারী বয্ি�র নাম

…………………………………….
�া�র

……../……../…………
আজেকর তািরখ

যিদ অংশ�হণকারীর িচিকৎসাগত অব�ার ভয়াবহতার কারেণ বা পূবর্বত� েরােগর কারেণ (েযমন তী� েরি�েরটির
েফইিলওর বা তাৎ�িণক েভি�েলশেনর �েয়াজনীয়তা) স�িত জানােনার �মতা না থােক:
আিম তথয্িট পেড়িছ (বা আমােক পেড় েশানােনা হেয়েছ) এবং �� িজ�াসা করার সুেযাগ েপেয়িছ।
আিম বুঝেত েপেরিছ েয েরাগী্রা তােদর স�িত িনি�ত করার স�মতা পাওয়ার সােথ সােথই তােদরেক তা করেত বলা হেব এবং
যিদ তারা চান তেব তারা তােদর িচিকৎসা েসবােক �ভািবত না কেরই গেবষণা েথেক সের আসেত পারেবন।
আিম িব�াস কির েয, স�িত জানােনার স�মতা থাকেল তারা এই গেবষণায় অংশ িনেত চাইেতন।

……………………………………………
�� অ�ের আইিন �িতিনিধর নাম

…………………………………….
�া�র

……../……../…………
আজেকর তািরখ

…………………………………….
�া�র

……../……../…………
আজেকর তািরখ

……………………………………………
অংশ�হণকারীর সােথ স�কর্
……………………………………………
�� অ�ের স�িত �হণকারী বয্ি�র নাম

* আইিন �িতিনিধর জনয্ 1 কিপ; গেবষক সাইট ফাইেলর জনয্ 1 কিপ; 1 (মূল) কিপ েমিডেকল েনােট রাখেত হেব
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অংশ�হেণর জনয্ আম�ণ
স�াবয্ িচিকৎসা সমূেহর তু লনামূলক এই গেবষণায় েযাগদােনর জনয্ স�িত জানােত আমরা েকািভড-19 এ আ�া� হেয়
(বা সে�হভাজন িহসােব) হাসপাতােল ভিতর্ হেয়েছন এমন েরাগীেদর আম�ণ জানাি�। এই ফরমিটেত অংশ�হেণর ল�য্,
ঝুঁ িক এবং সুিবধাবলীসহ গেবষণা স�িকর্ ত তথয্ রেয়েছ। আপনােক িরকভাির �ায়াল (তথাকিথত "সাব�ািডজ")
স�িকর্ ত অিতির� গেবষণায় অংশ িনেতও আম�ণ জানােনা হেত পাের।
এই গেবষণা স�েকর্ আপনার যা জানা উিচত:
1) এই গেবষণািট েকন করা হে�?
আপনার িচিকৎসকরা খুঁেজ েপেয়েছন বা সে�হ করেছন েয আপিন েকািভড-19 নামক ফু সফু েসর একিট েরােগ আ�া�
হেয়েছন। এই অব�ািট SARS-CoV-2, বা সংে�েপ কেরানাভাইরাস নামক এক ধরেনর ভাইরােসর কারেণ হেয় থােক।
কেরানাভাইরােস 20 জন েরাগীর মেধয্ �ায় 19 জন হাসপাতােল না এেসই সু� হেয় যায়। যারা হাসপাতােল ভিতর্ হয়
তােদর মেধয্ েবিশরভাগই সু� হেয় যায় তেব সু� হওয়ার আেগ তােদর অি�েজন বা যাি�ক েভি�েলশেনর �েয়াজন হেত
পাের। তেব, এর মেধয্ কেয়ক শতাংশ সু� হয় না।
এই পরী�ায় েদখা েগেছ েয েড�ােমথােসান (এক ধরেনর ে�রেয়ড) েকািভড-19-এ আ�া� িকছু েরাগীর মৃতুয্র ঝুঁ িক
�াস কের। আেরা েবশ কেয়কিট ঔষধ রেয়েছ যা েসবার �াভািবক মােনর সােথ যু� হেয় সহায়ক (বা স�বত
�িতকারক) হেত পাের। এই গেবষণার ল�য্ হল এই অিতির� িচিকৎসাগিলর েকােনািট েকােনাভােব সহায়ক িকনা তা
খুঁেজ েবর করা।
2) এই গেবষণার উে�শয্ কী?
এই গেবষণার ল�য্ হল েকািভড-19 আ�া� েরাগীেদর জনয্ উপকারী হেত পাের এমন অেনকগিল পৃথক িচিকৎসার মেধয্
তু লনা করা। এই িচিকৎসাগিল ইংলয্াে�র �ধান েমিডেকল অিফসারেক েয িবেশষ� পয্ােনল পরামশর্ েদয় তারা পরী�ার
জনয্ সুপািরশ কেরেছন। এর মেধয্ রেয়েছ িকছু টয্াবেলট এবং িকছু ইনেজকশন। যিদও এই িচিকৎসাগিল �িত�িতশীল
মেন হয় তেব আপনার হাসপাতােলর েসবার �াভািবক মােনর (যা সকল েরাগীরা েপেয় থােক) তু লনায় েরাগীেদর সু�
হেত এর মেধয্ েকােনািট অিধক কাযর্কর হেব িকনা তা েকউ জােন না।
আপনার হাসপাতােলর �াভািবক েসবার পাশাপািশ েয িচিকৎসা েদওয়া হেত পাের েসগেলা হল: েকালিচিসন (একিট �দাহ
িবেরাধী) , বয্ািরিসিটিনব (িরউময্াটেয়ড আ�র্াইিটস েরােগর িচিকৎসা) এবং/অথবা অয্াসিপিরন।
আপনােক দুইিট অয্াি�বিডরএকিট িম�ণ (মেনাে�ানাল অয্াি�বিড বা সংে�েপ Mab নােম পিরিচত) যা কেরানাভাইরাসেক
িনি�য় করেত ৈতির করা হেয়েছ তা �দান করা হেত পাের। বতর্ মােন, আমরা জািন না এেদর েকােনািট েকািভড-19
এর িচিকৎসায় কাযর্কর িক না। তেব, অনয্ানয্ ে�ে� বয্বহােরর ফেল পা�র্ �িতি�য়াগিল সুপিরিচত (Mab বয্তীত যা
একিট নতু ন িচিকৎসা) এবং আপনার িচিকৎসক আপনােক যথাযথভােব পযর্েব�ণ করেত স�ম হেবন। িকছু সাইেট আমরা
অনয্ানয্ িচিকৎসা প�িতরও মূলয্ায়ন করেত পাির; েশষ পৃ�ায় আরও িব�ািরত তথয্ রেয়েছ এবং আপনার জনয্ এগেলা
�াসি�ক িকনা েস স�েকর্ আপনার গেবষণা দল আপনােক বলেত পারেবন।
3)এই গেবষণািট কারা করেছন?
অ�েফাডর্ িব�িবদয্ালেয়র গেবষকরা এই গেবষণািট পিরচালনা করেছন, যা গেবষণার ��র িহেসেব কাজ করেছ এবং
যু�রাজয্ জুেড় অেনক হাসপাতােলর িচিকৎসকেদর সােথ কাজ করেছ।
4) এই গেবষণায় কােদর অ�ভুর্ � করা হেয়েছ?
যিদ লয্াব পরী�ার মাধয্েম কােরার মেধয্ েকািভড-19 িনি�ত করা হেয় থােক (অথবা তােদর িচিকৎসকেদর এমন
ধারণা হেয় থােক) এবং তারা যিদ হাসপাতােল ভিতর্ হেয় থােকন তাহেল েসসব েরাগীেদর এই গেবষণায় অ�ভুর্ � করা
েযেত পাের। যিদ কােরার ত�াবধানকারী িচিকৎসক িচিকৎসাগিলর েকােনািটেকই উপযু� না হওয়ার েকােনা কারণ আেছ
বেল মেন কেরন তাহেল েসই েরাগীেদর অ�ভুর্ � করা হেব না।
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5) আিম এই গেবষণায় অংশ�হণ করেত স�ত হেল কী হেব?
আপিন যিদ েযাগদােন ই�ুক হন, তাহেল আপনােক একিট স�িত ফেমর্ �া�র করেত বলা হেব। এরপর, আপনােক
িচি�ত কের এমন সংি�� িববরণ এবং আপনার �া�য্ ও িচিকৎসাগত অব�া স�িকর্ ত কেয়কিট �ে�র উত্তর একিট
কি�উটাের �েবশ করােনা হেব। আপিন যিদ মাব �হণ করেত ই�ুক হন তাহেল অংশ�হণকারীেদর জনয্ কেরানাভাইরাস
ও এর �িতেরাধী অয্াি�বিড িনরপেণর জনয্ একিট েক�ীয় লয্াবেরটিরেত রে�র একিট নমুনা পাঠােনা হেব। ফলাফল
আপনার িচিকৎসা দলেক েদওয়া হেব না কারণ এগেলা গেবষণা উে�েশয্ করা এবং ি�িনকাল �েয়ােগর জনয্ ৈবধ নয়
এবং পরী�া স�� হওয়ার পর নমুনা �ংস কের েফলা হেব। স�ান জ�দােনর স�াবনা রেয়েছ মিহলােদর গভর্ ধারণ
পরী�া করা হেব। তারপের কি�উটার আপনােক স�াবয্ িচিকৎসার িবক�গিলর মেধয্ এেলােমেলাভােব (ডাইস েঘারােনার
মেতা) একিট বরা� েদেব। সকল ে�ে� এর মেধয্ আপনার হাসপাতােলর েসবার �াভািবক মান অ�ভুর্ � থাকেব। এর
মেধয্ অিতির� িচিকৎসাও অ�ভুর্ � থাকেত পাের, যা মুখ বা ইনেজকশন �ারা েদওয়া হেব। আপিন বা আপনার
িচিকৎসকরা এই িবক�গিলর মেধয্ েকানিট বরা� পােবন তা িনবর্াচন করেত পারেবন না।
আপনার �া�য্ স�েকর্ অিতির� তথয্ েরকডর্ করা হেব এবং গেবষণার কি�উটাের �েবশ করােনা হেব তেব আপিন
হাসপাতাল ছাড়ার পের েকােনা অিতির� িভিজেটর �েয়াজন হেব না। িকছু ে�ে�, আপনার ও আপনার �া�য্ স�িকর্ ত
তথয্ (গেবষণার আেগ, চলাকালীন ও পের) িচিকৎসার েরকডর্ বা েডটােবসগিল (NHS িডিজটাল, পাবিলক েহলথ
ইংলয্া�, অনয্ানয্ সমজাতীয় সং�া, এবং আপিন নমুনা �দান কের থাকেল েজেনিটক বা অনয্ানয্ গেবষণা
েডটােবসগিলসহ) েথেক পাওয়া েযেত পাের যােত গেবষণা দল আপনার অংশ�হেণর পের 10 বছর পযর্� আপনার �াে�য্র
উপর গেবষণার িচিকৎসার �ভাবগিলর িবষেয় আেরা িব�ািরত বা দীঘর্েময়াদী তথয্ েপেত পাের। �ায়াল স�েকর্ িনিদর্ �
সময় অ�র অ�র আমরা আপনােক জানােত পাির, তেব আপিন যিদ চান তাহেল আপিন এই ধরেনর েযাগােযাগ করা
েথেক েবিরেয় আসেত পারেবন। �ায়ােল আপনার অংশ�হেণর সােথ স�িকর্ ত েযেকােনা সমসয্া স�েকর্ আপনার GP-েক
অবিহত করা হেত পাের।
6) গেবষণায় অংশ�হেণর স�াবয্ সুিবধাগিল কী কী?
আমরা জািন না েয গেবষণাধীন েকােনা িচিকৎসার অিতির� েকােনা সুিবধা রেয়েছ িক না। আপনার গেবষণার িচিকৎসা
বয্ি�গতভােব আপনােক সাহাযয্ করেত পাের আবার নাও পাের তেব এই গেবষণা ভিবষয্েতর েরাগীেদর সহায়তা করেব।
7) গেবষণায় অংশ�হেণর স�াবয্ ঝঁু িকগিল কী কী?
েকালিচিসন এবং বয্ািরিসিটিনেবর কারেণ েপট খারাপ ও র� পরী�ার অ�াভািবকতা হেত পাের, খুব িবরল ে�ে� রে�র
পিরমাণ কম হয়, যার জনয্ আপনােক িনরী�া করা হেব। অয্াসিপিরন আপনার র�েক পাতলা কের র�পােতর ঝুঁ িক
বৃি� কের, যা খুব কম ে�ে�ই গরতর হেত পাের। এ ছাড়াও েযেকানগেবষণার ওষুেধর তী� �িতি�য়া হওয়ার
স�াবনা কমরেয়েছ । Mab িচিকৎসা (যা �াথিমক পযর্ােয় রেয়েছ এবং �ত িবকিশত হে� এবং বতর্ মােন
লাইেস�িবহীন) আজ পযর্� েকািভড-19 আ�া� 4000 এরও েবিশ বয্ি�েক �দান করা হেয়েছ, যােদর মেধয্ খুব কম
সংখয্ক বয্ি�র ে�ে� (100 এর মেধয্ 1 জেনর েচেয় কম) �দােনর সময় এবং এর িকছু িদন পর 4 জন বয্ি�র মেধয্
�িতি�য়া ৈতির কেরিছল। Mab স�াবয্ পা�র্ �িতি�য়াগিলর মেধয্ রেয়েছ অয্ালািজর্জিনত �িতি�য়া (ফু সকুিড়, �র,
ঠা�া) এবং �াস ��ােসর বিধর্ত অসুিবধা এবং এগিলর িচিকৎসা সহেজই (েযমন ইনিফউশন ধীর বা ব� কের েদওয়ার
মাধয্েম) করা যায়। িকছু সাইেট, অনয্ানয্ িচিকৎসার প�িতরও মূলয্ায়ন করা হেত পাের। আেরা তথয্ চাইেল তেব
অনু�হ কের আপনার হাসপাতােলর িচিকৎসকেক িজ�াসা করন। কি�উটার আপনার জনয্ েকান িচিকৎসািট বরা�
কেরেছ েসিট িচিকৎসার অ�ভুর্ � হওয়ার পর আপিন ও আপনার িচিকৎসকরা জানেত পারেবন। েকােনা সুিনিদর্ � পা�র্
�িতি�য়ার �িত েখয়াল রাখেত হেব িক না আপনার িচিকৎসকরা েস স�েকর্ সেচতন থাকেবন।
গভর্ বতী মিহলােদর অ�ভুর্ � করা েযেত পাের, তেব, অনাগত িশশেদর ে�ে� িকছু িচিকৎসার �ভাব অিনি�ত । অ�ঃস�া
মিহলােদরেক েকালিচিসন বয্ািরিসিটিনব বা �দান করা হেব না কারণ এগেলা গভর্ াব�ায় বা বুেকর দুধ খাওয়ােনার সময়
�িতকারক হেত পাের। সকল িচিকৎসাই (Mab বয্তীত) আেগ সুর�া স�িকর্ ত উে�গ উত্থাপন না কেরই অনয্ানয্
িচিকৎসার পিরি�িতেত গভর্ াব�ায় বয্বহৃত হেয়িছল। এর পূেবর্ েকান অ�ঃস�া মিহলােদর Mab �দান করা হয়িন, তেব
েযসব অ�ঃস�া মিহলা েকািভড-19 এর ঝুঁ িকর মেধয্ রেয়েছন তােদর ে�ে� এিট পরী�া করা হে�। যিদ আপিন
িচিকৎসা �হণ কেরই থােকন এবং ইেতামেধয্ গভর্ বতী না হন, তাহেল সতকর্ তা িহসােব আমরা আপনােক গেবষণার
িচিকৎসা েশষ হওয়ার 3 মােসর মেধয্ গভর্ ধারণ না করার পরামশর্ িদি�। যিদ আপিন মাব �হণ কেরন তাহেল এই
পরামশর্ েদওয়া হয় েয আপিন 90 িদেনর মেধয্ একিট েকািভড-19 িটকা (বা এর ি�তীয় েডাজ) �হণ করেবন না
যােত এিট আপনার �িতি�য়া বাধা�� না কের। এই সময়কােলর মেধয্ সং�মণ পুনরাবৃিত্ত হওয়ার ঝুঁ িক খুব কম কারণ
আমরা জািন েয েকািভড-19 সং�মণ েথেক �া� �িতেরাধ �মতা িটকা �হেণর অনুরপ এবং সং�মেণর পর �িতেরাধ
�মতা কমপে� িতন মাস �ায়ী হয়।
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8) আিম িক গেবষণায় আমার অংশ�হণ বা িচিকৎসা �হণ আগাম ব� করেত পাির?
গেবষণার েকাসর্িট েশষ হওয়ার আেগই যিদ আপিন বা আপনার ডা�ার গেবষণার িচিকৎসা �হণ ব� করেত চান,
তাহেল আপিন এিট িনি�র্ধায় করেত পােরন। আপিন যিদ চান আপনার স�েকর্ আর েকােনা তথয্ সং�হ করা না েহাক,
তাহেল আপিন তা িনি�র্ধায় বলেত পােরন (যিদও েসই সময় পযর্� সংগৃহীত অ-শনা� তথয্ গেবষণা দল কতৃর্ ক িবে�ষণ
করা হেত থাকেব)।
9) আমার েকােনা �� বা সমসয্া থাকেল আিম কােক বলব?
আপনার যিদ েকােনা �� থােক তাহেল আপনার হাসপাতােলর িচিকৎসা দেলর সােথ কথা বলুন। গেবষণা স�িকর্ ত আরও
তথয্ গেবষণার ওেয়বসাইেটও (www.recoverytrial.net) রেয়েছ।
10) আপিন আমার স�েকর্ েকান তথয্গিল রােখন এবং আপিন েসগিল কীভােব েগাপন রােখন?
আপনার এবং আপনার �া�য্ স�িকর্ ত সকল তথয্ েগাপন রাখা হেব। েয সীিমত সংখয্ক মানুষ তথয্িট েদখার অনুমিত
পােবন তারা হেলন িচিকৎসা পিরচালনাকারী িচিকৎসক, গেবষণা সম�য় েকে�র কম�রা এবং েসইসকল িনয়�ক কতৃর্ প�
যারা গেবষণািট সিঠকভােব স�ািদত হে� িক না েসিট যাচাই কেরন। গেবষণার ওেয়বসাইেট েগাপনীয়তা স�িকর্ ত
একিট েনািটশ (https://www.recoverytrial.net/study-faq/data-privacy)।
11) আমােক িক অংশ�হণ করেতই হেব?
গেবষণায় েযাগদােনর িবষয়িট ে��া�েণািদত। আপনার অংশ েনওয়া না েনওয়া সং�া� িস�াে�র ফেল আপনার
হাসপাতাল েথেক �া� েসবা �ভািবত হেব না।
12) েকান আিথর্ ক বয্য় বা ভাতা আেছ িক?
পরী�ামূলক সকল িচিকৎসা িবনামূেলয্ েদওয়া হেব। এই গেবষণায় অংশ�হেণর জনয্ আপনােক বা আপনার িচিকৎসা
কম�েদরেক েকােনা অথর্ �দান করা হেব না।
13) আমােক আর কী জানােত পােরন?
এই গেবষণািটেত UK িরসাচর্ অয্া� ইেনােভশন এবং নয্াশনাল ইনি�িটউট ফর েহলথ িরসাচর্ অথর্ায়ন কেরেছন, েকােনা
গেবষণা িচিকৎসার ��তকারকরা (যারা পরী�ার জনয্ িবনামূেলয্ িচিকৎসা �দান করেত পােরন) নয়। গেবষণায় থাকার
বয্াপাের আপনার িস�া�েক �ভািবত করেত পাের এমন েকােনা নতু ন তথয্ যিদ আমরা খুঁেজ পাই তাহেল আমরা তা
আপনােক জানাব। এই গেবষণায় আপনার অংশ�হেণর �তয্� পিরণিতর ফেল অ�তয্ািশত ঘটনায় আপিন যিদ েকােনা
�িতর স�ুখীন হন, তাহেল েসে�ে� ��র িহেসেব অ�েফাডর্ িব�িবদয্ালয় আপনার জনয্ যথাযথ িবমার বয্ব�া কেরেছ।
�দত্ত ি�িনকাল িচিকৎসািট NHS ইনেডমনিট পিরচালনা কের।
যিদ আপনার গেবষণা দল আপনােক ডাইিমথাইল িফউমােরট মূলয্ায়েন অংশ�হেণর িবষেয় িচ�া করেত অনুেরাধ কের
থােকন, তাহেল অনু�হ কের পরবত� পৃ�ািট পড়ুন। অনয্থায় আপিন এখােন পড়া ব� করেত পােরন।
14) ডাইিমথাইল িফউমােরট কী এবং েকন এিট পরী�া করা হে�?
ডাইিমথাইল িফউমােরট হে� একিট িচিকৎসা প�িত যা বতর্ মােন একািধক েস্�েরািসস এবং েসািরয়ািসেসর (�েকর একিট
অব�া) জনয্ বয্বহৃত হয় যা আপনার েদেহর েরাগ �িতেরাধ বয্ব�ােক COVID-19-এর �িত অিতির� �িতি�য়া �দশর্ন
�িতেরাধ করেত পাের, তেব আমরা এখনও িনি�তভােব জািন না েয অংশ�হণকারীেদর একিট বড় �েপ এিট মূলয্ায়ন
করা যােব িক না। িকছু অিতির� পরী�া (নীেচ েদখুন) পিরচালনা কের �ায় 400 জন COVID-19 আ�া� বয্ি�র
মেধয্ ডাইিমথাইল িফউমােরেটর িব�ািরত �ভাব বুঝেত আমরা ই�ুক। এগেলার ফলাফল পরী�া চািলেয় যাওয়া এবং
ওষুেধর মূলয্ায়েন কেয়ক হাজার মানুষেক তািলকাভু � করার িবষেয় িস�া� িনেত আমােদর সহায়তা করেব।
15) গেবষণার এই অংেশর স�াবয্ ঝঁু িকসমূহ কী কী?
ডাইিমথাইল িফউমােরেটর কারেণ কখনও কখনও '�ািশং' (িবেশষত মুেখ একিট অ�ি�কর তেব িবপ�নক নয় এমনভােব
লালেচ ভাব এবং উ�তা, মােঝ মেধয্ চু লকািনও হেয় থােক) এবং েপট খারাপ হয়। র� পরী�ায় অ�াভািবকতা েদখা
যাওয়ার স�াবনা রেয়েছ এবং এগেলার জনয্ আপনােক পযর্েব�েণ রাখা হেব। েযেকােনা গেবষণার ওষুেধর কারেণ তী�
�িতি�য়া হওয়ার স�াবনাও কম রেয়েছ। গভর্ বতী মিহলা এবং বুেকর দুধ পানকারী িশশেদর উপর এর �ভাব অিনি�ত
তাই গেবষণার এই অংেশ এজাতীয় মিহলােদর অংশ�হণ করা অনুিচত।
16) অিতির� কী কী মূলয্ায়ন করা হে�?
আপনার রে� আপনার ফু সফু স কতটা ভােলাভােব অি�েজন সরবরাহ করেছ এবং এিট ডাইিমথাইল িফউমােরট উ�ত কের
িকনা তা আমরা মূলয্ায়ন করেত চাই। পরবত� 10 িদেন (অথবা যত�ণ না আপিন বাসায় যাে�ন ততিদন পযর্�) এই
কাজিট আমরা চারবার করব। এেত �দত্ত পিরপূরক অি�েজেনর পিরমাণ ধীের ধীের �াস পায় তখন আপনার রে�র
অি�েজেনর মা�া পিরমাপ করা (আপনার আঙু ল, পােয়র আঙু ল বা কােন কাপেড়র েপেগর মত একিট িডভাইস লাগােনার
মাধয্েম) হেব। এই পিরমাপ করার সমেয় েয েকানও সময় যিদ আপিন অসু� েবাধ কেরন, তাহেল এিট ব� করা হেব
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এবং আপনার অি�েজেনর সরবরাহ �াভািবক অব�ায় িফের আসেব। এিট পিরচালনা করেত �িতবার �ায় 30 িমিনট
সময় লাগেত পাের।
েসইসােথ, আমরা �িতিদন আপনার েরােগর তী�তা মূলয্ায়ন করব (শধুমা� আপনার েমিডকয্াল েরকডর্গিল পযর্ােলাচনা
করার মাধয্েম) এবং ডাইিমথাইল িফউমােরট কতটা ভােলাভােব আপিন সহয্ করেছন এবং আপিন েকােনা পা�র্�িতি�য়ার মুেখামুিখ হেয়েছন িক না তা আপনােক আমরা িজ�াসা করব।
আপনার ৈদনি�ন যেত্নর অংশ িহেসেব আপিন কেরেছন এমন িকছু র� পরী�ার ফলাফল আমরা সং�হ করব। যিদ
েসগেলা আপনার ৈদনি�ন যেত্নর অংশ িহেসেব করা না হেয় থােক, তাহেল এক বা দুই বার �ায় 3 িমিলিলটার র�
�দােনর �েয়াজন হেত পাের। আপনার হাসপাতােলর পরী�াগাের একবার িবে�ষণ করার পর েসগেলা �ংস করা হেব।
17) আিম িক গেবষণার িচিকৎসা বা আমার অংশ�হণেক িনধর্ ািরত সমেয়র পূেবর্ ব� করেত পারব?
েকাসর্ স�� হওয়ার পূেবর্ যিদ আপিন বা আপনার ডা�ার গেবষণার িচিকৎসা বা গেবষণার এই অংেশ আপনার স�ৃ�তা ব�
করেত চান, তাহেল আপিন িনি�র্ধায় তা করেত পারেবন।

18) আমােক িক অংশ�হণ করেত হেব?

না। গেবষণার এই অংেশ েযাগদান করা আপনার ে��াধীন। এই অংেশ অংশ�হণ না কেরও আপিন গেবষণার বািক
অংেশ েযাগ িদেত পারেবন।
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