ক োভিড-19 কেরোভির (ভর িোভর) এল োলেল ো েূ যোয়ন

হোসিোতোল র নোে:
(বড় অক্ষরে)

করোগীর নোে:
(বড় অক্ষরে)

গলেষণোর ID:
(এর োরের োভোরব নিববোচরিে
পে ন খুি)
1. গলেষণো সম্পভ ি ত তেয আেোল

সরেরোহ

রো হলয়লে: আনে নিনিত কেনি যে আনে অংশগ্রহণকোেীে তথ্য নবষয়ক ন ফর ট (V14.0.

30-জুন -2021) পরড়নি (বো আেোরক পরড় যশোিোরিো হরয়রি) ও বুঝরত যপরেনি এবং আনে তথ্যগুন
যপরয়নি। প্রশ্নগুন ে সরতোষজিক উত্তে যেওয়ো হরয়রি।

নবরবচিো কেোে ও প্রশ্ন কেোে সুরেোগ

2. কেচ্ছোপ্রলণোভিত অংশগ্রহণ: আনে বুঝরত যপরেনি যে আেোে অংশগ্রহণ যেচ্ছোপ্ররণোনেত এবং যকোরিো কোেণ যেখোরিো িোড়োই এবং আেোে েোস্থ্য যসবো
বো আইনি অনিকোেসেূহরক প্রভোনবত িো করেই আনে যে যকোরিো সেয় িোে প্রতযোহোে কেরত পোেব।
3. আেোর সম্পভ ি ত গলেষণোর তেয অযোলেস: আনে গরবষণোকো ীি সেরয় সংগৃহীত আেোে যেনিরক যিোট এবং তরথ্যে প্রোসনিক নবভোগগুন এই
হোসপোতো , অক্সরফোিব নবশ্বনবেযো য় এবং নিয়ন্ত্রক কতৃব পরক্ষে অিুরেোনেত বযনিরক এই গরবষণোটি সঠিকভোরব পনেচোন ত হরচ্ছ নক িো তো েোচোই কেোে
জিয যেখোে অিুেনত নেনচ্ছ।
4. আেোর কেভডল
তলেয অযোলেস: আনে সম্মনত নেনচ্ছ যে, আেোরক যসবো প্রেোিকোেী নচনকৎসক ও স্থ্োিীয় বো জোতীয় েোস্থ্য ও গরবষণো সংস্থ্োয়
অবনস্থ্ত হোসপোতো কতৃব ক সংগৃহীত নচনকৎসোে তথ্য (হোসপোতোর ভনতব , নসনভ নিবন্ধি, অনিট ও গরবষণো যিটোসহ) গরবষণো সেন্বয়কোেী যকন্দ্ররক
নিিবোনেত ফর ো-আপ সেয় চ োকো ীি ও তো যশষ হওয়োে পে 10 বিে পেবত সেবেোহ কেো যেরত পোরে। আনে বুঝরত যপরেনি যে এটিরক সম্ভব
কেোে জিয আেোরক শিোি করে এেি তথ্যগুন এই জোতীয় সংস্থ্োগুন রত সুেনক্ষতভোরব পোঠোরিো হরব এবং সেন্বয় যকরন্দ্রে টিরেে কোরি ন নখতভোরব
জোনিরয় যে যকোরিো সেয় আনে এে যথ্রক যবনেরয় আসরত পোনে।
5. ভম্পউটোলর সংরভিত কডটো: আনে বুঝরত যপরেনি যে গরবষণোয় আেোে অগ্রগনতে তথ্য কনিউটোরেে যিটোরবরস যেকিব কেো হরব এবং অক্সরফোিব
নবশ্বনবেযো রয়ে তত্ত্বোবিোরি থ্োকো কনিউটোেগুন রত এই তথ্য সংেক্ষণ কেো হরব। আনে বুঝরত যপরেনি যে এই তথ্যটি নিেোপরে এবং যগোপরি েোখো
হরব।

6.GP : আমি বুঝতে পামি যে মিকভামি ট্রায়াতে আিাি অংশগ্রহতেি সাতে সম্পমকি ে যে যকানও সিসযা সম্পতকি আিাি GP-যক অবমহে কিা হতে
পাতি।

[ডাইচ্ছিথাইল চ্ছিউিারেট িূলযায়নকােী সাইটগুরলাে অংশগ্রহণকােীরেে জনয]: আমি
ডাইমিোইে মিউিাতিতেি অমেমিক্ত িূেযায়তন অংশগ্রহে কিতে িামজ আমি। [প্রাসমিক না হতে বাক্স িাাঁকা
যিতে মিন]
7.

ঐচ্ছিক

হযোাঁ

িো

8. অংশগ্রহলণর েযোিোলর সম্মভত: আনে তথ্যটি পরড়নি (বো আেোরক পরড় যশোিোরিো হরয়রি), প্রশ্ন নজজ্ঞোসো কেোে সুরেোগ যপরয়নি ও উরেনখত
গরবষণোয় অংশ নিরত সম্মত হরয়নি।
……………………………………………
স্পষ্ট অক্ষরে অংশগ্রহণকোেীে িোে

…………………………………….
েোক্ষে

……../……../…………
আজরকে তোনেখ

…………………………………….
েোক্ষে

……../……../…………
আজরকে তোনেখ

……………………………………………

স্পষ্ট অক্ষরে সম্মনত গ্রহণকোেী বযনিে িোে

* অংশগ্রহণকোেীরেে জিয 1 কনপ; গরবষক সোইট ফোইর ে জিয 1 কনপ; 1 (েূ ) কনপ যেনিরক

RECOVERY trial ICF/PIL V14.0 30-Jun-2021
পৃষ্ঠা 6 এর 1

IRAS 281712 BENGALI

যিোরট েোখরত হরব

REC Ref 20/EE/0101

ক োভিড-19 কেরোভির (ভর িোভর) এল োলেল ো েূ যোয়ন

হোসিোতোল র নোে:
(বড় অক্ষরে)

করোগীর নোে:
(বড় অক্ষরে)

গলেষণোর ID:
(এর োরের োভোরব নিববোচরিে
পে ন খুি)

যভি অংশগ্রহণ োরী ভনলে ক খোটি িড়লত এেং/অেেো েোির

রলত সিে নো হন ভ ন্তু সম্মভত কিওয়োর িেতো রোলখন

আনে সম্ভোবয অংশগ্রহণকোেীরক সম্মনত ফিিটি সঠিকভোরব পরড় যশোিোরত যেরখনি, নেনি প্রশ্ন নজজ্ঞোসো কেরত যপরেনির ি ও
সরতোষজিক উত্তে যপরয়নির ি।
আনে নিনিত কেনি যে তোেো েোিীিভোরব তোরেে সম্মনত প্রেোি করেরিি।
……………………………………………
স্পষ্ট অক্ষরে সোক্ষীে িোে

…………………………………….
েোক্ষে

……../……../……..…
আজরকে তোনেখ

……………………………………………
স্পষ্ট অক্ষরে সম্মনত গ্রহণকোেী বযনিে িোে

…………………………………….
েোক্ষে

……../……../…………
আজরকে তোনেখ

যভি অংশগ্রহণ োরীর ভিভ ৎসোগত অেস্থোর িয়োেহতোর
কেইভ ওর েো তোৎিভণ

োরলণ েো িূেিেতী করোলগর

োরলণ (কযেন তীব্র করভিলরটভর

কিভিল শলনর প্রলয়োেনীয়তো) সম্মভত েোনোলনোর িেতো নো েোল :

আনে তথ্যটি পরড়নি (বো আেোরক পরড় যশোিোরিো হরয়রি) এবং প্রশ্ন নজজ্ঞোসো কেোে সুরেোগ যপরয়নি।
আনে বুঝরত যপরেনি যে যেোগীী্েো তোরেে সম্মনত নিনিত কেোে সক্ষেতো পোওয়োে সোরথ্ সোরথ্ই তোরেেরক তো কেরত ব ো হরব এবং
েনে তোেো চোি তরব তোেো তোরেে নচনকৎসো যসবোরক প্রভোনবত িো করেই গরবষণো যথ্রক সরে আসরত পোেরবি।
আনে নবশ্বোস কনে যে, সম্মনত জোিোরিোে সক্ষেতো থ্োকর

……………………………………………
স্পষ্ট অক্ষরে আইনি প্রনতনিনিে িোে

তোেো এই গরবষণোয় অংশ নিরত চোইরতি।

…………………………………….
েোক্ষে

……../……../…………
আজরকে তোনেখ

…………………………………….
েোক্ষে

……../……../…………
আজরকে তোনেখ

……………………………………………
অংশগ্রহণকোেীে সোরথ্ সিকব
……………………………………………
স্পষ্ট অক্ষরে সম্মনত গ্রহণকোেী বযনিে িোে

* আইনি প্রনতনিনিে জিয 1 কনপ; গরবষক সোইট ফোইর ে জিয 1 কনপ; 1 (েূ ) কনপ যেনিরক

RECOVERY trial ICF/PIL V14.0 30-Jun-2021
পৃষ্ঠা 6 এর 2

IRAS 281712 BENGALI

যিোরট েোখরত হরব

REC Ref 20/EE/0101

ক োভিড-19 কেরোভির (ভর িোভর) এল োলেল ো েূ যোয়ন

অংশগ্রহলণর েনয আেন্ত্রণ
সম্ভোবয নচনকৎসো সেূরহে তু িোেূ ক এই গরবষণোয় যেোগেোরিে জিয সম্মনত জোিোরত আেেো যকোনভি-19 এ আক্রোত হরয়
(বো সরেহভোজি নহসোরব) হোসপোতোর ভনতব হরয়রিি এেি যেোগীরেে আেন্ত্রণ জোিোনচ্ছ। এই ফেেটিরত অংশগ্রহরণে ক্ষয,
ঝুাঁ নক এবং সুনবিোব ীসহ গরবষণো সিনকব ত তথ্য েরয়রি। আপিোরক নেকভোনে ট্রোয়ো (তথ্োকনথ্ত "সোবস্টোনিজ")
সিনকব ত অনতনেি গরবষণোয় অংশ নিরতও আেন্ত্রণ জোিোরিো হরত পোরে।
এই গলেষণো সম্পল ি আিনোর যো েোনো উভিত:
1) এই গলেষণোটি ক ন

রো হলচ্ছ?

আপিোে নচনকৎসকেো খুরাঁ জ যপরয়রিি বো সরেহ কেরিি যে আপনি যকোনভি-19 িোেক ফু সফু রসে একটি যেোরগ আক্রোত
হরয়রিি। এই অবস্থ্োটি SARS-CoV-2, বো সংরক্ষরপ করেোিোভোইেোস িোেক এক িেরিে ভোইেোরসে কোেরণ হরয় থ্োরক।
করেোিোভোইেোরস 20 জি যেোগীে েরিয প্রোয় 19 জি হোসপোতোর িো এরসই সুস্থ্ হরয় েোয়। েোেো হোসপোতোর ভনতব হয়
তোরেে েরিয যবনশেভোগই সুস্থ্ হরয় েোয় তরব সুস্থ্ হওয়োে আরগ তোরেে অনক্সরজি বো েোনন্ত্রক যভনির শরিে প্ররয়োজি হরত
পোরে। তরব, এে েরিয করয়ক শতোংশ সুস্থ্ হয় িো।
এই পেীক্ষোয় যেখো যগরি যে যিক্সোরেথ্োরসোি (এক িেরিে যস্টেরয়ি) এি কি িাত্রাি যডাজযকোনভি-19-এ আক্রোত
নকিু যেোগীে েৃতুযে ঝুাঁ নক হ্রোস করে। আরেো যবশ করয়কটি ঔষি েরয়রি েো যসবোে েোভোনবক েোরিে সোরথ্ েুি হরয়
সহোয়ক (বো সম্ভবত ক্ষনতকোেক) হরত পোরে। এই গরবষণোে ক্ষয হ এই অনতনেি নচনকৎসোগুন ে যকোরিোটি যকোরিোভোরব
সহোয়ক নকিো তো খুাঁরজ যবে কেো।
2) এই গলেষণোর উলেশয

ী?

এই গরবষণোে ক্ষয হ যকোনভি-19 আক্রোত যেোগীরেে জিয উপকোেী হরত পোরে এেি অরিকগুন পৃথ্ক নচনকৎসোে েরিয
তু িো কেো। এই নচনকৎসোগুন ইং যোরেে প্রিোি যেনিরক অনফসোেরক যে নবরশষজ্ঞ পযোরি পেোেশব যেয় তোেো পেীক্ষোে
জিয সুপোনেশ করেরিি। েনেও এই নচনকৎসোগুন প্রনতশ্রুনতশী েরি হয় তরব আপিোে হোসপোতোর ে যসবোে েোভোনবক
েোরিে (েো সক যেোগীেো যপরয় থ্োরক) তু িোয় যেোগীরেে সুস্থ্ হরত এে েরিয যকোরিোটি অনিক কোেবকে হরব নকিো তো
যকউ জোরি িো।
আপিোে হোসপোতোর ে েোভোনবক যসবোে পোশোপোনশ যে নচনকৎসো যেওয়ো হরত পোরে যসগুতোি িতযয অন্তভুি ক্ত হে:
বযামিমসটিমনব (শুযুিাত্র েুক্তিাতজয), (মিউিযােতয়ড আর্থ্িাইটিস যিাতেি একটি মিমকৎসা) অেবা যডক্সাতিোতসাতনি উচ্চ
িাত্রাি যডাজ ( েমি আপনাি শিীতি অমক্সতজতনি িাত্রা কি োতক; শুযুিাত্র েুক্তিাতজযি বাইতি)অেবা এিপােমেতলামজন।
বতব েোরি, আেেো জোনি িো এরেে যকোরিোটি যকোনভি-19 এে নচনকৎসোয় কোেবকে নক িো। তরব, অিযোিয যক্ষরে বযবহোরেে
ফর পোশ্বব প্রনতনক্রয়োগুন সুপনেনচত এবং আপিোে নচনকৎসক আপিোরক েথ্োেথ্ভোরব পেবরবক্ষণ কেরত সক্ষে হরবি। মকিু
সাইতে আিিা অনযানয মিমকৎসা পদ্ধমেিও িূেযায়ন কিতে পামি; যশষ পৃষ্ঠায় আিও মবস্তামিে েেয িতয়তি এবং আপনাি
জনয এগুতো প্রাসমিক মকনা যস সম্পতকি আপনাি েতবষো িে আপনাতক বেতে পািতবন।
3)এই গলেষণোটি

োরো

রলেন?

অক্সরফোিব নবশ্বনবেযো রয়ে গরবষকেো এই গরবষণোটি পনেচো িো কেরিি, েো গরবষণোে স্পন্সে নহরসরব কোজ কেরি এবং
েুিেোজয জুরড় অরিক হোসপোতোর ে নচনকৎসকরেে সোরথ্ কোজ কেরি।
4) এই গলেষণোয়

োলির অন্তিভি ক্ত

রো হলয়লে?

েনে যোব পেীক্ষোে েোিযরে কোরেোে েরিয যকোনভি-19 নিনিত কেো হরয় থ্োরক (অথ্বো তোরেে নচনকৎসকরেে এেি
িোেণো হরয় থ্োরক) এবং তোেো েনে হোসপোতোর ভনতব হরয় থ্োরকি তোহর যসসব যেোগীরেে এই গরবষণোয় অতভুব ি কেো
যেরত পোরে। েনে কোরেোে তত্ত্বোবিোিকোেী নচনকৎসক নচনকৎসোগুন ে যকোরিোটিরকই উপেুি িো হওয়োে যকোরিো কোেণ আরি
বর েরি করেি তোহর যসই যেোগীরেে অতভুব ি কেো হরব িো।
5) আভে এই গলেষণোয় অংশগ্রহণ
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আপনি েনে যেোগেোরি ইচ্ছুক হি, তোহর আপিোরক একটি সম্মনত ফরেব েোক্ষে কেরত ব ো হরব। এেপে, আপিোরক
নচনিত করে এেি সংনক্ষপ্ত নববেণ এবং আপিোে েোস্থ্য ও নচনকৎসোগত অবস্থ্ো সিনকব ত করয়কটি প্ররশ্নে উত্তে একটি
কনিউটোরে প্ররবশ কেোরিো হরব। সন্তান জন্মিাতনি সম্ভাবনা িতয়তি িমহোতিি েভি যািে পিীক্ষা কিা হতব। তোেপরে
কনিউটোে আপিোরক সম্ভোবয নচনকৎসোে নবকল্পগুন ে েরিয এর োরের োভোরব (িোইস য োেোরিোে েরতো) একটি বেোদ্দ যেরব।
সক যক্ষরে এে েরিয আপিোে হোসপোতোর ে যসবোে েোভোনবক েোি অতভুব ি থ্োকরবএবং এে েরিয অনতনেি নচনকৎসোও
অতভুব ি থ্োকরত পোরে। আপনি বো আপিোে নচনকৎসকেো এই নবকল্পগুন ে েরিয যকোিটি বেোদ্দ পোরবি তো নিববোচি কেরত
পোেরবি িো।
আপিোে েোস্থ্য সিরকব অনতনেি তথ্য যেকিব কেো হরব এবং গরবষণোে কনিউটোরে প্ররবশ কেোরিো হরব তরব আপনি
হোসপোতো িোড়োে পরে যকোরিো অনতনেি নভনজরটে প্ররয়োজি হরব িো। আপিোে ও আপিোে েোস্থ্য সিনকব ত তথ্য
(গরবষণোে আরগ, চ োকো ীি ও পরে) নচনকৎসোে যেকিব বো যিটোরবসগুন (NHS নিনজটো , পোবন ক যহ থ্ ইং যোে,
অিযোিয সেজোতীয় সংস্থ্ো, এবং আপনি িেুিো প্রেোি করে থ্োকর যজরিটিক বো অিযোিয গরবষণো যিটোরবসগুন সহ) যথ্রক
পোওয়ো যেরত পোরে েোরত গরবষণো ে আপিোে অংশগ্রহরণে পরে 10 বিে পেবত আপিোে েোরস্থ্যে উপে গরবষণোে
নচনকৎসোে প্রভোবগুন ে নবষরয় আরেো নবস্তোনেত বো েী বরেয়োেী তথ্য যপরত পোরে। ট্রায়াে সম্পতকি মনমিি ষ্ট সিয় অন্তি অন্তি
আিিা আপনাতক জানাতে পামি, েতব আপমন েমি িান োহতে আপমন এই যিতনি যোোতোে কিা যেতক যবমিতয় আসতে
পািতবন। ট্রায়াতে আপনাি অংশগ্রহতেি সাতে সম্পমকি ে যেতকাতনা সিসযা সম্পতকি আপনাি GP-যক অবমহে কিা হতে
পাতি।
6) গলেষণোয় অংশগ্রহলণর সম্ভোেয সভভেধোগুভ

ী

ী?

আেেো জোনি িো যে গরবষণোিীি যকোরিো নচনকৎসোে অনতনেি যকোরিো সুনবিো েরয়রি নক িো। আপিোে গরবষণোে নচনকৎসো
বযনিগতভোরব আপিোরক সোহোেয কেরত পোরে আবোে িোও পোরে তরব এই গরবষণো ভনবষযরতে যেোগীরেে সহোয়তো কেরব।
7) গলেষণোয় অংশগ্রহলণর সম্ভোেয ঝুঁভ ভ গুভ

ী

ী?

বযামিমসটিমনতবি কািতে যপট খোেোপ ও েি পেীক্ষোে অেোভোনবকতো হযত পোরে, েুব মবিে যক্ষতত্র িতক্তি পমিিাে কি
হয়, োি জনয আপনাতক মনিীক্ষা কিা হতব। এগুতো আপনাি িতযয অনযানয সংক্রিতেি ঝুাঁ মক বৃমদ্ধ কিতে পাতি, যেিন
উচ্চ িাত্রাি যডক্সাতিোতসাতনি যডাজ ঘুতি বযাঘাে ঘোতে পাতি এবং িতক্ত (ডায়াতবটিতস আক্রান্ত বযমক্ততিি) সুোতিি িাত্রা
বাড়াতে পাতি। এিপােমেতলামজতনি কািতে প্রস্রাব বা র্থ্াতশি িতো যেৌনাতিি সংক্রিে হতে পাতি। েমি আপনাি

ডায়তবটিস োতক, োহতে ইনসুমেন বা ডায়তবটিতসি অনযানয মিমকৎসা গ্রহেকািী বযমক্ততিি িতক্ত উপমিে সুোতিি
িাত্রা এিপােমেতলামজন হ্রাসও কিতে পাতি োই আপনাি ডাক্তাি এগুতোি যডাজ সািঞ্জসয কতি মিতে পাতিন; এটি

মকতোঅযামসতডামসস (ো কিামিৎ প্রােঘােী হতে পাতি) নািক অবিাি সৃমষ্ট কিতে পাতি, োি মিমকৎসা একটি মিপ এবং
ইনসুমেতনি িাযযতি কিা হতয় োতক। এ িোড়োও যেতকানগরবষণোে ওষুরিে তীব্র প্রনতনক্রয়ো হওয়োে সম্ভোবিো কেিতয়তি ।
। মকিু সাইতে, অনযানয মিমকৎসাি পদ্ধমেিও িূেযায়ন কিা হতে পাতি। আরেো তথ্য চোইর তরব অিুগ্রহ করে আপিোে
হোসপোতোর ে নচনকৎসকরক নজজ্ঞোসো করুি। কনিউটোে আপিোে জিয যকোি নচনকৎসোটি বেোদ্দ করেরি যসটি নচনকৎসোে
অতভুব ি হওয়োে পে আপনি ও আপিোে নচনকৎসকেো জোিরত পোেরবি। যকোরিো সুনিনেব ষ্ট পোশ্বব প্রনতনক্রয়োে প্রনত যখয়ো
েোখরত হরব নক িো আপিোে নচনকৎসকেো যস সিরকব সরচতি থ্োকরবি।
গভব বতী েনহ োরেে অতভুব ি কেো যেরত পোরে, তরব, অিোগত নশশুরেে যক্ষরে নকিু নচনকৎসোে প্রভোব অনিনিত। অন্তঃসত্ত্বা
িমহোতিিতক বযামিমসটিমনব বা এিপােমেতলামজন প্রিান কিা হতব না কািে এগুতো েভি াবিায় বা বুতকি িুয োওয়াতনাি
সিয় ক্ষমেকািক হতে পাতি। অনযানয মিমকৎসাই আরগ সুেক্ষো সিনকব ত উরেগ উত্থোপি িো করেই অিযোিয নচনকৎসোে
পনেনস্থ্নতরত গভব োবস্থ্োয় বযবহৃত হরয়নি ।
8) আভে ভ

গলেষণোয় আেোর অংশগ্রহণ েো ভিভ ৎসো গ্রহণ আগোে েন্ধ

রলত িোভর?

গরবষণোে যকোসবটি যশষ হওয়োে আরগই েনে আপনি বো আপিোে িোিোে গরবষণোে নচনকৎসো গ্রহণ বন্ধ কেরত চোি,
তোহর আপনি এটি নিনেবিোয় কেরত পোরেি। আপনি েনে চোি আপিোে সিরকব আে যকোরিো তথ্য সংগ্রহ কেো িো যহোক,
তোহর আপনি তো নিনেবিোয় ব রত পোরেি (েনেও যসই সেয় পেবত সংগৃহীত অ-শিোি তথ্য গরবষণো ে কতৃব ক নবরেষণ
কেো হরত থ্োকরব)।
9) আেোর ক োলনো প্রশ্ন েো সেসযো েো ল আভে

োল

ে ে?

আপিোে েনে যকোরিো প্রশ্ন থ্োরক তোহর আপিোে হোসপোতোর ে নচনকৎসো ের ে সোরথ্ কথ্ো ব ুি। গরবষণো সিনকব ত আেও
তথ্য গরবষণোে ওযয়বসোইরটও (www.recoverytrial.net) িতয়তি।
10) আিভন আেোর সম্পল ি ক োন তেযগুভ রোলখন এেং আিভন কসগুভ
ীিোলে কগোিন রোলখন?
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আপিোে এবং আপিোে েোস্থ্য সিনকব ত সক তথ্য যগোপি েোখো হরব। যে সীনেত সংখযক েোিুষ তথ্যটি যেখোে অিুেনত
পোরবি তোেো হর ি নচনকৎসো পনেচো িোকোেী নচনকৎসক, গরবষণো সেন্বয় যকরন্দ্রে কেীেো এবং যসইসক নিয়ন্ত্রক কতৃব পক্ষ
েোেো গরবষণোটি সঠিকভোরব সিোনেত হরচ্ছ নক িো যসটি েোচোই করেি। গরবষণোে ওরয়বসোইরট যগোপিীয়তো সিনকব ত
একটি যিোটিশ (https://www.recoverytrial.net/study-faq/data-privacy)।
11) আেোল

ভ

অংশগ্রহণ

রলতই হলে?

গরবষণোয় যেোগেোরিে নবষয়টি যেচ্ছোপ্ররণোনেত। আপিোে অংশ যিওয়ো িো যিওয়ো সংক্রোত নসদ্ধোরতে ফর
হোসপোতো যথ্রক প্রোপ্ত যসবো প্রভোনবত হরব িো।
12) ক োন আভেি

আপিোে

েযয় েো িোতো আলে ভ ?

পেীক্ষোেূ ক সক নচনকৎসো নবিোেূর য যেওয়ো হরব। এই গরবষণোয় অংশগ্রহরণে জিয আপিোরক বো আপিোে নচনকৎসো
কেীরেেরক যকোরিো অথ্ব প্রেোি কেো হরব িো।
13) আেোল

আর

ী েোনোলত িোলরন?

এই গরবষণোটিরত UK নেসোচব অযোে ইরিোরভশি এবং িযোশিো ইিনস্টটিউট ফে যহ থ্ নেসোচব অথ্বোয়ি করেরিি, যকোরিো
গরবষণো নচনকৎসোে প্রস্তুতকোেকেো (োিা পিীক্ষাি জনয মবনািূতেয মিমকৎসা প্রিান কিতে পাতিন) িয়। গরবষণোয় থ্োকোে
বযোপোরে আপিোে নসদ্ধোতরক প্রভোনবত কেরত পোরে এেি যকোরিো িতু ি তথ্য েনে আেেো খুাঁরজ পোই তোহর আেেো তো
আপিোরক জোিোব। এই গরবষণোয় আপিোে অংশগ্রহরণে প্রতযক্ষ পনেণনতে ফর অপ্রতযোনশত টিোয় আপনি েনে যকোরিো
ক্ষনতে সম্মুখীি হি, তোহর যসরক্ষরে স্পন্সে নহরসরব অক্সরফোিব নবশ্বনবেযো য় আপিোে জিয েথ্োেথ্ নবেোে বযবস্থ্ো করেরি।
প্রেত্ত নিনিকো নচনকৎসোটি NHS ইিরিেিটি পনেচো িো করে।
েমি আপনাি েতবষো িে আপনাতক ডাইমিোইে মিউিাতিে (শুযুিাত্র েুক্তিাতজয) িূেযায়তন অংশগ্রহতেি মবষতয় মিন্তা
কিতে অনুতিায কতি োতকন, োহতে অনুগ্রহ কতি পিবেী পৃষ্ঠাটি পড়ুন। অনযোয় আপমন এোতন পড়া বন্ধ কিতে
পাতিন।
14) ডাইচ্ছিথাইল চ্ছিউিারেট কী এবং ককন এটি পেীক্ষা কো হরি?
ডাইমিোইে মিউিাতিে হতে একটি মিমকৎসা পদ্ধমে ো বেি িাতন একামযক যলেতিামসস এবং যসামিয়ামসতসি (ত্বতকি একটি
অবিা) জনয বযবহৃে হয় ো আপনাি যিতহি যিাে প্রমেতিায বযবিাতক COVID-19-এি প্রমে অমেমিক্ত প্রমেমক্রয়া
প্রিশিন প্রমেতিায কিতে পাতি, েতব আিিা এেনও মনমিেভাতব জামন না যে অংশগ্রহেকািীতিি একটি বড় গ্রুতপ এটি
িূেযায়ন কিা োতব মক না। মকিু অমেমিক্ত পিীক্ষা (নীতি যিেুন) পমিিােনা কতি প্রায় 400 জন COVID-19 আক্রান্ত
বযমক্তি িতযয ডাইমিোইে মিউিাতিতেি মবস্তামিে প্রভাব বুঝতে আিিা ইেুক। এগুতোি িোিে পিীক্ষা িামেতয় োওয়া
এবং ওষুতযি িূেযায়তন কতয়ক হাজাি িানুষতক োমেকাভু ক্ত কিাি মবষতয় মসদ্ধান্ত মনতে আিাতিি সহায়ো কিতব।
15) গরবষণাে এই অংরশে সম্ভাবয ঝুঁ চ্ছকসিূহ কী কী?
ডাইমিোইে মিউিাতিতেি কািতে কেনও কেনও 'লামশং' (মবতশষে িুতে একটি অস্বমস্তকি েতব মবপজ্জনক নয় এিনভাতব
োেতি ভাব এবং উষ্ণো, িাতঝ িতযয িু েকামনও হতয় োতক) এবং যপে োিাপ হয়। িক্ত পিীক্ষায় অস্বাভামবকো যিো
োওয়াি সম্ভাবনা িতয়তি এবং এগুতোি জনয আপনাতক পেিতবক্ষতে িাো হতব। যেতকাতনা েতবষোি ওষুতযি কািতে েীব্র
প্রমেমক্রয়া হওয়াি সম্ভাবনাও কি িতয়তি। েভি বেী িমহো এবং বুতকি িুয পানকািী মশশুতিি উপি এি প্রভাব অমনমিে
োই েতবষোি এই অংতশ এজােীয় িমহোতিি অংশগ্রহে কিা অনুমিে।
16) অচ্ছিচ্ছেক্ত কী কী িূলযায়ন কো হরি?
আপনাি িতক্ত আপনাি িু সিু স কেো ভাতোভাতব অমক্সতজন সিবিাহ কিতি এবং এটি ডাইমিোইে মিউিাতিে উন্নে কতি
মকনা ো আিিা িূেযায়ন কিতে িাই। পিবেী 10 মিতন (অেবা েেক্ষে না আপমন বাসায় োতেন েেমিন পেিন্ত) এই
কাজটি আিিা িািবাি কিব। এতে প্রিত্ত পমিপূিক অমক্সতজতনি পমিিাে যীতি যীতি হ্রাস পায় েেন আপনাি িতক্তি
অমক্সতজতনি িাত্রা পমিিাপ কিা (আপনাি আঙু ে, পাতয়ি আঙু ে বা কাতন কাপতড়ি যপতেি িে একটি মডভাইস োোতনাি
িাযযতি) হতব। এই পমিিাপ কিাি সিতয় যে যকানও সিয় েমি আপমন অসুি যবায কতিন, োহতে এটি বন্ধ কিা হতব
এবং আপনাি অমক্সতজতনি সিবিাহ স্বাভামবক অবিায় মিতি আসতব। এটি পমিিােনা কিতে প্রমেবাি প্রায় 30 মিমনে
সিয় োেতে পাতি।
যসইসাতে, আিিা প্রমেমিন আপনাি যিাতেি েীব্রো িূেযায়ন কিব (শুযুিাত্র আপনাি যিমডকযাে যিকডিগুমে পেিাতোিনা
কিাি িাযযতি) এবং ডাইমিোইে মিউিাতিে কেো ভাতোভাতব আপমন সহয কিতিন এবং আপমন যকাতনা পার্শ্িপ্রমেমক্রয়াি িুতোিুমে হতয়তিন মক না ো আপনাতক আিিা মজজ্ঞাসা কিব।
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আপনাি দিনমিন েতেি অংশ মহতসতব আপমন কতিতিন এিন মকিু িক্ত পিীক্ষাি িোিে আিিা সংগ্রহ কিব। েমি
যসগুতো আপনাি দিনমিন েতেি অংশ মহতসতব কিা না হতয় োতক, োহতে এক বা িুই বাি প্রায় 3 মিমেমেোি িক্ত
প্রিাতনি প্রতয়াজন হতে পাতি। আপনাি হাসপাোতেি পিীক্ষাোতি একবাি মবতেষে কিাি পি যসগুতো ধ্বংস কিা হতব।
17) আচ্ছি চ্ছক গরবষণাে চ্ছিচ্ছকৎসা বা আিাে অংশগ্রহণরক চ্ছনর্ধ াচ্ছেি সিরয়ে পূরবধ বন্ধ কেরি পােব?
যকাসি সম্পন্ন হওয়াি পূতবি েমি আপমন বা আপনাি ডাক্তাি েতবষোি মিমকৎসা বা েতবষোি এই অংতশ আপনাি সম্পৃক্তো বন্ধ
কিতে িান, োহতে আপমন মনমবিযায় ো কিতে পািতবন।

18) আিারক চ্ছক অংশগ্রহণ কেরি হরব?
না। েতবষোি এই অংতশ যোেিান কিা আপনাি যস্বোযীন। এই অংতশ অংশগ্রহে না কতিও আপমন েতবষোি বামক
অংতশ যোে মিতে পািতবন।
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