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

হোসিোতোল র নোে:
(বড় অক্ষরি)

করোগীর নোে:
(বড় অক্ষরি)

গলেষণোর ID:
(এরলারেরলাভারব রিববাচরিি
পি রলখু ি)

▪

1.
গলেষণো
সম্পভ ি ত
তেয
আেোল
সরেরোহ
রো
হলয়লে:
আরে
রিরিত
কিরি
যে
আরে
অংশগ্রহণকািীি তথ্য রবষয়ক রলফরলট (V7.0 08-জু লাই -2020) পরড়রি (বা আোরক পরড় যশািারিা
হরয়রি) ও বু ঝরত যপরিরি এবং আরে তথ্যগুরল রবরবচিা কিাি ও প্রশ্ন কিাি সু রোগ যপরয়রি। প্রশ্নগুরলি
সরতাষজিক উত্তি যেওয়া হরয়রি।
2.
কেচ্ছোপ্রলণোভিত
অংশগ্রহণ:
আরে
বু ঝরত
যপরিরি
যকারিা কািণ যেখারিা িাড়াই এবং আোি োস্থ্য যসবা
আরে যে যকারিা সেয় িাে প্রতযাহাি কিরত পািব।
3.
আেোর
সম্পভ ি ত
গলেষণোর
তেয
যেরিরকল
যিাট
এবং
তরথ্যি
প্রাসরিক
রিয়ন্ত্রক কতৃব পরক্ষি অিু রোরেত বযরিরক এই
কিাি জিয যেখাি অিু েরত রেরচ্ছ।

যে
আোি
অংশগ্রহণ
বা আইরি অরিকািসেূ হরক

যেচ্ছাপ্ররণারেত
প্রভারবত িা

এবং
করিই

অযোলেস:
আরে
গরবষণাকালীি
সেরয়
সংগৃ হীত
রবভাগগুরল
এই
হাসপাতাল,
অক্সরফািব
রবশ্বরবেযালয়
গরবষণাটি সঠিকভারব পরিচারলত হরচ্ছ রক িা তা

আোি
এবং
োচাই

4. আেোর কেভডল
তলেয অযোলেস: আরে সম্মরত রেরচ্ছ যে, আোরক যসবা প্রোিকািী রচরকৎসক ও
স্থ্ািীয়
বা
জাতীয়
োস্থ্য
ও
গরবষণা
সংস্থ্ায়
অবরস্থ্ত
হাসপাতাল
কতৃব ক
সংগৃ হীত
রচরকৎসাি
তথ্য
(হাসপাতারল ভরতব , রসরভল রিবন্ধি, অরিট ও গরবষণা যিটাসহ) গরবষণা সেন্বয়কািী যকন্দ্ররক রিিবারিত
ফরলা-আপ সেয় চলাকালীি ও তা যশষ হওয়াি পি 10 বিি পেবত সিবিাহ কিা যেরত পারি। আরে
বু ঝরত যপরিরি যে এটিরক সম্ভব কিাি জিয আোরক শিাি করি এেি তথ্যগুরল এই জাতীয়
সংস্থ্াগুরলরত
সুিরক্ষতভারব
পাঠারিা হরব
এবং
সেন্বয় যকরন্দ্রি
টিরেি
কারি রলরখতভারব
জারিরয় যে
যকারিা সেয় আরে এি যথ্রক যবরিরয় আসরত পারি।
5.
ভম্পউটোলর
সংরভিত
কডটো:
আরে
বু ঝরত
যপরিরি
যে
গরবষণায়
আোি
অগ্রগরতি
করিউটারিি
যিটারবরস
যিকিব
কিা
হরব
এবং
অক্সরফািব
রবশ্বরবেযালরয়ি
তত্ত্বাবিারি
করিউটািগুরলরত এই তথ্য সংিক্ষণ কিা হরব। আরে বু ঝরত যপরিরি যে এই তথ্যটি রিিাপরে
যগাপরি িাখা হরব।
6. ঐভচ্ছ :
নিো লসন্ট প্লোজেো: আরে জারি যে আরে যে রচরকৎসাগুরল
গ্রহণ কিরত পারি তাি একটি রহসারব কিভালরসন্ট প্লাজো যেওয়া হরত
পারি। আমি অবগত আমি যে কররানাভাইরাস ও এর প্রমতররাধী অযামিবমি
মনরূপরের
জনয
একটি
যকন্দ্রীয়
NHS লযাবররটমররত
ররের
নিু না
পাঠারনা
হরব।
উপেু ি বাক্সটিরত আেযক্ষি রেরয় আরে এটি পাওয়াি বযাপারি আোি
সম্মরত (বা অসম্মরত) রিরেব শ করিরি।
7. অংশগ্রহলণর েযোিোলর সম্মভত: আরে তথ্যটি পরড়রি
রজজ্ঞাসা কিাি সু রোগ যপরয়রি ও উরেরখত গরবষণায় অংশ রিরত সম্মত হরয়রি।
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(বা

আোরক

পরড়

আভে সম্মত

যশািারিা

তথ্য
থ্াকা
এবং

আভে অসম্মত

হরয়রি),

প্রশ্ন

REC Ref 20/EE/0101

……………………………………………
স্পষ্ট অক্ষরি অংশগ্রহণকািীি িাে

…………………………………….
োক্ষি

……../……../…………
আজরকি তারিখ

……………………………………………
স্পষ্ট অক্ষরি সম্মরত গ্রহণকািী বযরিি
িাে

…………………………………….
োক্ষি

……../……../…………
আজরকি তারিখ

* অংশগ্রহণকািীরেি জিয 1 করপ; গরবষক সাইট ফাইরলি জিয 1 করপ; 1 (েূল) করপ

যেরিরকল যিারট িাখরত হরব

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

হোসিোতোল র নোে:
(বড় অক্ষরি)

করোগীর নোে:
(বড় অক্ষরি)

গলেষণোর ID:
(এরলারেরলাভারব রিববাচরিি
পি রলখু ি)

যভি

অংশগ্রহণ োরী

ভনলজ

ক খোটি

িড়লত

এেং/অেেো

েোির

রলত

সিে

নো

হন

ভ ন্তু

সম্মভত

কিওয়োর

িেতো রোলখন
আরে সম্ভাবয অংশগ্রহণকািীরক সম্মরত ফেবটি সঠিকভারব পরড় যশািারত যেরখরি, রেরি প্রশ্ন রজজ্ঞাসা কিরত
যপরিরিরলি ও সরতাষজিক উত্তি যপরয়রিরলি।
আরে রিরিত কিরি যে তািা োিীিভারব তারেি সম্মরত প্রোি করিরিি।

……………………………………………
স্পষ্ট অক্ষরি সাক্ষীি িাে

…………………………………….
োক্ষি

……../……../……..…
আজরকি তারিখ

……………………………………………
স্পষ্ট অক্ষরি সম্মরত গ্রহণকািী বযরিি
িাে

…………………………………….
োক্ষি

……../……../…………
আজরকি তারিখ

যভি

অংশগ্রহণ োরীর

ভিভ ৎসোগত

অেস্থোর

িয়োেহতোর

োরলণ

েো

িূ েিেতী

করোলগর

োরলণ

করভিলরটভর কেইভ ওর েো তোৎিভণ কিভন্টল শলনর প্রলয়োজনীয়তো) সম্মভত জোনোলনোর িেতো নো েোল :
আরে তথ্যটি পরড়রি (বা আোরক পরড় যশািারিা হরয়রি) এবং প্রশ্ন রজজ্ঞাসা কিাি সু রোগ যপরয়রি।
আরে বু ঝরত যপরিরি যে যিাগীী্িা তারেি সম্মরত রিরিত কিাি সক্ষেতা পাওয়াি সারথ্ সারথ্ই তারেিরক তা কিরত বলা
হরব এবং েরে তািা চাি তরব তািা তারেি রচরকৎসা যসবারক প্রভারবত িা করিই গরবষণা যথ্রক সরি আসরত পািরবি।
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(কযেন

তীব্র

আরে রবশ্বাস করি যে, সম্মরত জািারিাি সক্ষেতা থ্াকরল তািা এই গরবষণায় অংশ রিরত চাইরতি।
……………………………………………
স্পষ্ট অক্ষরি আইরি প্ররতরিরিি িাে

…………………………………….
োক্ষি

……../……../…………
আজরকি তারিখ

…………………………………….
োক্ষি

……../……../…………
আজরকি তারিখ

……………………………………………
অংশগ্রহণকািীি সারথ্ সিকব

……………………………………………
স্পষ্ট অক্ষরি সম্মরত গ্রহণকািী বযরিি
িাে

* আইরি প্ররতরিরিি জিয 1 করপ; গরবষক সাইট ফাইরলি জিয 1 করপ; 1 (েূল) করপ যেরিরকল যিারট িাখরত হরব
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অংশগ্রহলণর জনয আেন্ত্রণ
সম্ভাবয রচরকৎসা সেূ রহি তু লিােূ লক এই গরবষণায় যোগোরিি জিয সম্মরত জািারত আেিা যকারভি-19 এ আক্রাত
হরয় (বা সরেহভাজি রহসারব) হাসপাতারল ভরতব হরয়রিি এেি যিাগীরেি আেন্ত্রণ জািারচ্ছ। এই ফিেটিরত
অংশগ্রহরণি লক্ষয, ঝুুঁ রক এবং সু রবিাবলীসহ গরবষণা সিরকব ত তথ্য িরয়রি। আপিারক রিকভারি ট্রায়াল (তথ্াকরথ্ত
"সাবস্টারিজ") সিরকব ত অরতরিি গরবষণায় অংশ রিরতও আেন্ত্রণ জািারিা হরত পারি।
এই গলেষণো সম্পল ি আিনোর যো জোনো উভিত:
1) এই গলেষণোটি ক ন রো হলচ্ছ?
আপিাি রচরকৎসকিা খুুঁ রজ যপরয়রিি বা সরেহ কিরিি যে আপরি যকারভি-19 িােক ফু সফু রসি একটি যিারগ
আক্রাত হরয়রিি। এই অবস্থ্াটি SARS-CoV-2, বা সংরক্ষরপ করিািাভাইিাস িােক এক িিরিি ভাইিারসি কািরণ হরয়
থ্ারক।
করিািাভাইিারস 20 জি যিাগীি েরিয প্রায় 19 জি হাসপাতারল িা এরসই সু স্থ্ হরয় োয়। োিা হাসপাতারল ভরতব হয়
তারেি েরিয যবরশিভাগই সু স্থ্ হরয় োয় তরব সু স্থ্ হওয়াি আরগ তারেি অরক্সরজি বা োরন্ত্রক যভরন্টরলশরিি প্ররয়াজি
হরত পারি। তরব, এি েরিয করয়ক শতাংশ সুস্থ্ হয় িা।
এই পিীক্ষায় যেখা যগরি যে যিক্সারেথ্ারসাি (এক িিরিি যস্টিরয়ি) যকারভি-19-এ আক্রাত রকিু যিাগীি েৃ তুযি ঝুুঁ রক
হ্রাস করি। আরিা যবশ করয়কটি ঔষি িরয়রি ো যসবাি োভারবক োরিি সারথ্ েু ি হরয় সহায়ক (বা সম্ভবত
ক্ষরতকািক) হরত পারি। এই গরবষণাি লক্ষয হল এই অরতরিি রচরকৎসাগুরলি যকারিাটি যকারিাভারব সহায়ক রকিা তা
খুুঁ রজ যবি কিা।
2) এই গলেষণোর উলেশয ী?
এই গরবষণাি লক্ষয হল যকারভি-19 আক্রাত যিাগীরেি জিয উপকািী হরত পারি এেি অরিকগুরল পৃ থ্ক রচরকৎসাি
েরিয তু লিা কিা। এই রচরকৎসাগুরল ইংলযারেি প্রিাি যেরিরকল অরফসািরক যে রবরশষজ্ঞ পযারিল পিােশব যেয় তািা
পিীক্ষাি জিয সু পারিশ করিরিি। এি েরিয িরয়রি রকিু টযাবরলট এবং রকিু ইিরজকশি। েরেও এই রচরকৎসাগুরল
প্ররতশ্রুরতশীল েরি হয় তরব আপিাি হাসপাতারলি যসবাি োভারবক োরিি (ো সকল যিাগীিা যপরয় থ্ারক) তু লিায়
যিাগীরেি সু স্থ্ হরত এি েরিয যকারিাটি অরিক কােবকি হরব রকিা তা যকউ জারি িা।
আপিাি হাসপাতারলি োভারবক যসবাি পাশাপারশ যে রচরকৎসা যেওয়া হরত পারি তা হল: অযারজররাোইরসি
(সািািণভারব বযবহৃত অযারন্টবারয়াটিক)।
আপিারক কিভালরসন্ট প্লাজোও (িরিি তিল অংশ ো যেরহি সববত্র িিকরণকা বহি করি) যেওয়া হরত পারি ো
এেি বযরিরেি কাি যথ্রক সংগ্রহ কিা হরয়রি োিা যকারভি-19 সংক্রেণ যথ্রক সু স্থ্ হরয়রিি এবং োরেি েরিয
ভাইিাসটিি অযারন্টবরি িরয়রি ো ভাইিারসি রবরুরে লড়াই কিরত আপিারক সহায়তা কিরত পারি। যে সকল যিাগীি
অবস্থ্া আরিা গুরুতি তারেি যক্ষরত্র টরসরলজু োব(যগুঁরটবারতি রচরকৎসা) একটি রবকল্প। বতব োরি, আেিা জারি িা
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এরেি যকারিাটি যকারভি-19 এি রচরকৎসায় কােবকি রক িা। তরব, অিযািয যক্ষরত্র বযবহারিি ফরল পাশ্বব প্ররতরক্রয়াগুরল
সু পরিরচত এবং আপিাি রচরকৎসক আপিারক েথ্ােথ্ভারব পেবরবক্ষণ কিরত সক্ষে হরবি।
3)এই গলেষণোটি োরো রলেন?
অক্সরফািব রবশ্বরবেযালরয়ি গরবষকিা এই গরবষণাটি পরিচালিা কিরিি, ো গরবষণাি স্পন্সি রহরসরব কাজ কিরি
এবং েুিিাজয জু রড় অরিক হাসপাতারলি রচরকৎসকরেি সারথ্ কাজ কিরি।
4) এই গলেষণোয় োলির অন্তিভিক্ত রো হলয়লে?
েরে লযাব পিীক্ষাি োিযরে কারিাি েরিয যকারভি-19 রিরিত কিা হরয় থ্ারক (অথ্বা তারেি রচরকৎসকরেি এেি
িািণা হরয় থ্ারক) এবং তািা েরে হাসপাতারল ভরতব হরয় থ্ারকি তাহরল যসসব যিাগীরেি এই গরবষণায় অতভুবি কিা
যেরত পারি। েরে কারিাি তত্ত্বাবিািকািী রচরকৎসক রচরকৎসাগুরলি যকারিাটিরকই উপেু ি িা হওয়াি যকারিা কািণ
আরি বরল েরি করিি তাহরল যসই যিাগীরেি অতভুবি কিা হরব িা।
5) আভে এই গলেষণোয় অংশগ্রহণ রলত সম্মত হল

ী হলে?

আপরি েরে যোগোরি ইচ্ছু ক হি, তাহরল আপিারক একটি সম্মরত ফরেব োক্ষি কিরত বলা হরব। এিপি, আপিারক
রচরিত করি এেি সংরক্ষপ্ত রববিণ এবং আপিাি োস্থ্য ও রচরকৎসাগত অবস্থ্া সিরকব ত করয়কটি প্ররশ্নি উত্তি একটি
করিউটারি প্ররবশ কিারিা হরব। আপরি েরে কিভালরসন্ট প্লাজো রিরত ইচ্ছু ক হি তাহরল আপিাি স্টযাোিব NHS
পেরতি সারথ্ সােঞ্জসয যিরখ আপিাি 1 বা 2টি অরতরিি িি পিীক্ষাি (আপিাি িরিি গ্রুপ পিীক্ষা কিরত)
প্ররয়াজি হরত পারি। যসইসারে, কররানাভাইরাস ও এর প্রমতররাধী অযামিবমি মনরূপরের জনয একটি যকন্দ্রীয়
লযাবররটমররত ররের নিু না পাঠারনা হরব। ফলাফল আপনার মিমকৎসা দলরক যদওয়া হরব না এবং পরীক্ষা সম্পন্ন
হওয়ার পর নিু না ধ্বংস করর যফলা হরব। তািপরি করিউটাি আপিারক সম্ভাবয রচরকৎসাি রবকল্পগুরলি েরিয
এরলারেরলাভারব (িাইস য ািারিাি েরতা) একটি বিাদ্দ যেরব। সকল যক্ষরত্র এরি েরিয আপিাি হাসপাতারলি যসবাি
োভারবক োি অতভুবি থ্াকরব। এি েরিয অরতরিি রচরকৎসাও অতভুবি থ্াকরত পারি, ো েু খ বা ইিরজকশি দ্বািা
যেওয়া হরব। আপরি বা আপিাি রচরকৎসকিা এই রবকল্পগুরলি েরিয যকািটি বিাদ্দ পারবি তা রিববাচি কিরত পািরবি
িা। েরে আপিাি অবস্থ্া খু ব খািাপ হয় বা অবিরত রট থ্ারক তাহরল আপিাি রচরকৎসকিা আপিারক রদ্বতীয় পেবারয়
প্ররবশ কিারিাি রসোত রিরত পারিি যেখারি করিউটাি আপিারক এরলারেরলাভারব আবাি সম্ভাবয রচরকৎসা
রবকল্পগুরলি েরিয একটিরত বিাদ্দ কিরব (আপিাি পূ বববতী গরবষণাি রচরকৎসাি পাশাপারশ এবং সবসেয় আপিাি
হাসপাতারলি যসবাি োভারবক োিরক অতভুবি করি)।
আপিাি োস্থ্য সিরকব অরতরিি তথ্য যিকিব কিা হরব এবং গরবষণাি করিউটারি প্ররবশ কিারিা হরব তরব আপরি
হাসপাতাল িাড়াি পরি যকারিা অরতরিি রভরজরটি প্ররয়াজি হরব িা। রকিু যক্ষরত্র, আপিাি ও আপিাি োস্থ্য
সিরকব ত তথ্য (গরবষণাি আরগ, চলাকালীি ও পরি) রচরকৎসাি যিকিব বা যিটারবসগুরল (NHS রিরজটাল, পাবরলক
যহলথ্ ইংলযাে, অিযািয সেজাতীয় সংস্থ্া, এবং আপরি িেু িা প্রোি করি থ্াকরল যজরিটিক বা অিযািয গরবষণা
যিটারবসগুরলসহ) যথ্রক পাওয়া যেরত পারি োরত গরবষণা েল আপিাি অংশগ্রহরণি পরি 10 বিি পেবত আপিাি
োরস্থ্যি উপি গরবষণাি রচরকৎসাি প্রভাবগুরলি রবষরয় আরিা রবস্তারিত বা েী বরেয়ােী তথ্য যপরত পারি।
6) গলেষণোয় অংশগ্রহলণর সম্ভোেয সভ ভেধোগুভ ী ী?
আেিা জারি িা যে গরবষণািীি যকারিা রচরকৎসাি অরতরিি যকারিা সু রবিা িরয়রি রক িা। আপিাি গরবষণাি
রচরকৎসা বযরিগতভারব আপিারক সাহােয কিরত পারি আবাি িাও পারি তরব এই গরবষণা ভরবষযরতি যিাগীরেি
সহায়তা কিরব।
7) গলেষণোয় অংশগ্রহলণর সম্ভোেয ঝভুঁভ গুভ

ী ী?

পরিরচত পাশ্বব প্ররতরক্রয়াগুরল (োি েরিয যপট খািাপ ও িি পিীক্ষাি অোভারবকতা অতভুবি থ্াকরত পারি) িাড়া
গরবষণাি ওষু রিি তীব্র প্ররতরক্রয়া হওয়াি সম্ভাবিা কে। েরেও যটারসরলজু োরবি েী বকাল বযবহারি রলভারিি ক্ষরতি খু ব
কেই সিকব িরয়রি, এই গরবষণায় েল্পরেয়ােী প্ররয়ারগ যকারিা সেসযা হরব বরল েরি কিা হয় িা। প্লাজো
ট্রান্সরফউশরিি সম্ভাবয পাশ্বব প্ররতরক্রয়াগুরলি েরিয িরয়রি অযালারজবজরিত প্ররতরক্রয়া (ফু সকুরড়, জ্বি, ঠাণ্ডা) এবং শ্বাস
প্রশ্বারসি বরিবত অসু রবিা এবং এগুরলি রচরকৎসা সহরজই কিা োয়। অিযািয সংক্রেরণি উপরস্থ্রতি জিয প্লাজোি
সকল োভারবক পিীক্ষা রিিীক্ষা কিা হরব, তরব সংক্রেণ িড়ারিাি সাোিয ঝুুঁ রক যথ্রকই োয়। আরিা তথ্য চাইরল তরব
অিু গ্রহ করি আপিাি হাসপাতারলি রচরকৎসকরক রজজ্ঞাসা করুি। করিউটাি আপিাি জিয যকাি রচরকৎসাটি
বিাদ্দ করিরি যসটি রচরকৎসাি অতভুবি হওয়াি পি আপরি ও আপিাি রচরকৎসকিা জািরত পািরবি। যকারিা
সু রিরেব ষ্ট পাশ্বব প্ররতরক্রয়াি প্ররত যখয়াল িাখরত হরব রক িা আপিাি রচরকৎসকিা যস সিরকব সরচতি থ্াকরবি।
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গভব বতী েরহলারেি অতভুবি কিা যেরত পারি, তরব, অিাগত রশশুরেি যক্ষরত্র রকিু রচরকৎসাি প্রভাব অরিরিত - েরেও
সকল রচরকৎসাই আরগ সু িক্ষা সিরকব ত উরদ্বগ উত্থাপি িা করিই অিযািয রচরকৎসাি পরিরস্থ্রতরত গভব াবস্থ্ায় বযবহৃত
হরয়রিল। েরে আপরি রচরকৎসা গ্রহণ করিই থ্ারকি এবং ইরতােরিয গভব বতী িা হি, তাহরল সতকব তা রহসারব আেিা
আপিারক গরবষণাি রচরকৎসা যশষ হওয়াি 3 োরসি েরিয গভব িািণ িা কিাি পিােশব রেরচ্ছ।
8) আভে ভ গলেষণোয় আেোর অংশগ্রহণ েো ভিভ ৎসো গ্রহণ আগোে েন্ধ রলত িোভর?
গরবষণাি যকাসবটি যশষ হওয়াি আরগই েরে আপরি বা আপিাি িািাি গরবষণাি রচরকৎসা গ্রহণ বন্ধ কিরত চাি,
তাহরল আপরি এটি রিরদ্ববিায় কিরত পারিি। আপরি েরে চাি আপিাি সিরকব আি যকারিা তথ্য সংগ্রহ কিা িা যহাক,
তাহরল আপরি তা রিরদ্ববিায় বলরত পারিি (েরেও যসই সেয় পেবত সংগৃ হীত অ-শিাি তথ্য গরবষণা েল কতৃব ক রবরেষণ
কিা হরত থ্াকরব)।
9) আেোর ক োলনো প্রশ্ন েো সেসযো েো ল আভে োল ে ে?
আপিাি েরে যকারিা প্রশ্ন থ্ারক তাহরল আপিাি হাসপাতারলি রচরকৎসা েরলি সারথ্ কথ্া বলু ি। গরবষণা সিরকব ত
আিও তথ্য গরবষণাি ওয়াবসাইরটও (www.recoverytrial.net) পাওয়া োরব।
10) আিভন আেোর সম্পল ি ক োন তেযগুভ রোলখন এেং আিভন কসগুভ ীিোলে কগোিন রোলখন?
আপিাি এবং আপিাি োস্থ্য সিরকব ত সকল তথ্য যগাপি িাখা হরব। যে সীরেত সংখযক োিু ষ তথ্যটি যেখাি অিু েরত
পারবি তািা হরলি রচরকৎসা পরিচালিাকািী রচরকৎসক, গরবষণা সেন্বয় যকরন্দ্রি কেীিা এবং যসইসকল রিয়ন্ত্রক
কতৃব পক্ষ োিা গরবষণাটি সঠিকভারব সিারেত হরচ্ছ রক িা যসটি োচাই করিি। গরবষণাি ওরয়বসাইরট যগাপিীয়তা
সিরকব ত একটি যিাটিশ (https://www.recoverytrial.net/study-faq/data-privacy)।
11) আেোল ভ অংশগ্রহণ রলতই হলে?
গরবষণায় যোগোরিি রবষয়টি যেচ্ছাপ্ররণারেত। আপিাি অংশ যিওয়া িা যিওয়া সংক্রাত রসোরতি ফরল আপিাি
হাসপাতাল যথ্রক প্রাপ্ত যসবা প্রভারবত হরব িা।
12) ক োন আভেি েযয় েো িোতো আলে ভ ?
পিীক্ষােূ লক সকল রচরকৎসা রবিােূ রলয যেওয়া হরব। এই গরবষণায় অংশগ্রহরণি জিয আপিারক বা আপিাি রচরকৎসা
কেীরেিরক যকারিা অথ্ব প্রোি কিা হরব িা।
13) আেোল আর ী জোনোলত িোলরন?
এই গরবষণাটিরত UK রিসাচব অযাে ইরিারভশি এবং িযাশিাল ইিরস্টটিউট ফি যহলথ্ রিসাচব অথ্বায়ি করিরিি, যকারিা
গরবষণা রচরকৎসাি প্রস্তুতকািকিা িয়। গরবষণায় থ্াকাি বযাপারি আপিাি রসোতরক প্রভারবত কিরত পারি এেি
যকারিা িতু ি তথ্য েরে আেিা খুুঁ রজ পাই তাহরল আেিা তা আপিারক জািাব। এই গরবষণায় আপিাি অংশগ্রহরণি
প্রতযক্ষ পরিণরতি ফরল অপ্রতযারশত টিায় আপরি েরে যকারিা ক্ষরতি সম্মু খীি হি, তাহরল যসরক্ষরত্র স্পন্সি রহরসরব
অক্সরফািব রবশ্বরবেযালয় আপিাি জিয েথ্ােথ্ রবোি বযবস্থ্া করিরি। প্রেত্ত রিরিকাল রচরকৎসাটি NHS ইিরিেিটি
পরিচালিা করি।
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