কািভড-19 থরািপর (িরকভাির) এেলােমেলা মূল ায়ন

হাসপাতােলর নাম:
(বড় অ

ের)

রাগীর নাম:
(বড় অ

ের)

গেবষণার ID:
(এেলােমেলাভােব িনবাচেনর
পর িলখুন)

1. গেবষণা স িকত তথ আমােক সরবরাহ করা হেয়েছ: আিম িন ত করিছ য আিম অংশ হণকারীর তথ
িবষয়ক িলফেলট (V6.0 18-জুন -2020) পেড়িছ (বা আমােক পেড় শানােনা হেয়েছ) ও বুঝেত পেরিছ এবং আিম
তথ িল িবেবচনা করার ও
করার সুেযাগ পেয়িছ।
িলর সে াষজনক উ র দওয়া হেয়েছ।
2.
া েণািদত অংশ হণ: আিম বুঝেত পেরিছ য আমার অংশ হণ
া েণািদত এবং কােনা কারণ
দখােনা ছাড়াই এবং আমার া
সবা বা আইিন অিধকারসমূহেক ভািবত না কেরই আিম য কােনা সময় নাম
ত াহার করেত পারব।
3. আমার স িকত গেবষণার তথ অ াে স: আিম গেবষণাকালীন সমেয় সংগৃহীত আমার মিডেকল নাট এবং
তেথ র াসি ক িবভাগ িল এই হাসপাতাল, অ েফাড িব িবদ ালয় এবং িনয় ক কতৃপে র অনুেমািদত ব
েক
এই গেবষণা ট স ঠকভােব পিরচািলত হে িক না তা যাচাই করার জন দখার অনুমিত িদ ।
4. আমার মিডেকল তেথ অ াে স: আিম স িত িদ
য, আমােক সবা দানকারী িচিকৎসক ও ানীয় বা
জাতীয় া ও গেবষণা সং ায় অবি ত হাসপাতাল কতৃক সংগৃহীত িচিকৎসার তথ (হাসপাতােল ভিত, িসিভল
িনব ন, অিডট ও গেবষণা ডটাসহ) গেবষণা সম য়কারী ক েক িনধািরত ফেলা-আপ সময় চলাকালীন ও তা শষ
হওয়ার পর 10 বছর পয সরবরাহ করা যেত পাের। আিম বুঝেত পেরিছ য এ টেক স ব করার জন আমােক
শনা কের এমন তথ িল এই জাতীয় সং া িলেত সুরি তভােব পাঠােনা হেব এবং সম য় কে র টেমর কােছ
িলিখতভােব জািনেয় য কােনা সময় আিম এর থেক বিরেয় আসেত পাির।
5. ক
উটাের সংরি ত ডটা: আিম বুঝেত পেরিছ য গেবষণায় আমার অ গিতর তথ ক
উটােরর
ডটােবেস রকড করা হেব এবং অ েফাড িব িবদ ালেয়র ত াবধােন থাকা ক
উটার িলেত এই তথ সংর ণ
করা হেব। আিম বুঝেত পেরিছ য এই তথ ট িনরাপেদ এবং গাপেন রাখা হেব।
6. ঐ
ক: কনভালেস
াজমা: আিম জািন য আিম য িচিকৎসা িল হণ করেত
পাির তার এক ট িহসােব কনভালেস
াজমা দওয়া হেত পাের। উপযু বা টেত
আদ র িদেয় আিম এ ট পাওয়ার ব াপাের আমার স িত (বা অস িত) িনেদশ কেরিছ।

আিম স ত

7. অংশ হেণর ব াপাের স িত: আিম তথ ট পেড়িছ (বা আমােক পেড় শানােনা হেয়েছ),
সুেযাগ পেয়িছ ও উে িখত গেবষণায় অংশ িনেত স ত হেয়িছ।

জ

আিম অস ত

াসা করার

……………………………………………
অ ের অংশ হণকারীর নাম

…………………………………….
া র

……../……../…………
আজেকর তািরখ

……………………………………………
অ ের স িত হণকারী ব
নাম

…………………………………….
া র

……../……../…………
আজেকর তািরখ

র

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

ের)

রাগীর নাম:
(বড় অ

ের)
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যিদ অংশ হণকারী িনেজ লখা ট পড়েত এবং/অথবা

া

র করেত স

ম না হন িক

স িত দওয়ার

মতা রােখন
আিম স াব অংশ হণকারীেক স িত ফম ট স ঠকভােব পেড় শানােত দেখিছ, িযিন

জ

াসা করেত

পেরিছেলন ও সে াষজনক উ র পেয়িছেলন।
আিম িন

ত করিছ য তারা াধীনভােব তােদর স িত

……………………………………………
অ ের সা ীর নাম
……………………………………………
অ ের স িত হণকারী ব
নাম

র

দান কেরেছন।

…………………………………….
া র

……../……../……..…
আজেকর তািরখ

…………………………………….
া র

……../……../…………
আজেকর তািরখ

যিদ অংশ হণকারীর িচিকৎসাগত অব ার ভয়াবহতার কারেণ বা পূববত
র

েরটির ফইিলওর বা তাৎ

িণক ভি

েলশেনর

েয়াজনীয়তা) স িত জানােনার

আিম তথ ট পেড়িছ (বা আমােক পেড় শানােনা হেয়েছ) এবং
আিম বুঝেত পেরিছ য রাগী্রা তােদর স িত িন

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

জ

মতা না থােক:

াসা করার সুেযাগ পেয়িছ।

ত করার স মতা পাওয়ার সােথ সােথই তােদরেক তা করেত বলা

হেব এবং যিদ তারা চান তেব তারা তােদর িচিকৎসা সবােক
আিম িব াস কির য, স িত জানােনার স

রােগর কারেণ ( যমন তী

ভািবত না কেরই গেবষণা থেক সের আসেত পারেবন।

মতা থাকেল তারা এই গেবষণায় অংশ িনেত চাইেতন।
…………………………………….
া র

……../……../…………
আজেকর তািরখ

…………………………………….
া র

……../……../…………
আজেকর তািরখ

……………………………………………
অংশ হণকারীর সােথ স ক
……………………………………………
অ ের স িত হণকারী ব
নাম
* আইিন

র

িতিনিধর জন 1 কিপ; গেবষক সাইট ফাইেলর জন 1 কিপ; 1 (মূল) কিপ মিডেকল নােট রাখেত হেব
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অংশ হেণর জন আম ণ
স াব িচিকৎসা সমূেহর তলনামূলক এই গেবষণায় যাগদােনর জন স িত জানােত আমরা কািভড-19 এ আ া
হেয় (বা সে হভাজন িহসােব) হাসপাতােল ভিত হেয়েছন এমন রাগীেদর আম ণ জানা । এই ফরম টেত
অংশ হেণর ল , ঝুঁ িক এবং সুিবধাবলীসহ গেবষণা স িকত তথ রেয়েছ। আপনােক িরকভাির ায়াল (তথাকিথত
"সাব ািডজ") স িকত অিতির গেবষণায় অংশ িনেতও আম ণ জানােনা হেত পাের।
এই গেবষণা স

েক আপনার যা জানা উিচত:

1) এই গেবষণা ট কন করা হে

?

আপনার িচিকৎসকরা খুেঁ জ পেয়েছন বা সে হ করেছন য আপিন কািভড-19 নামক ফুসফুেসর এক ট রােগ
আ া হেয়েছন। এই অব া ট SARS-CoV-2, বা সংে েপ কেরানাভাইরাস নামক এক ধরেনর ভাইরােসর কারণ হেয়
থােক।
কেরানাভাইরােস 20 জন রাগীর মেধ ায় 19 জন হাসপাতােল না এেসই সু হেয় যায়। যারা হাসপাতােল ভিত হয়
তােদর মেধ বিশরভাগই সু হেয় যায় তেব সু হওয়ার আেগ তােদর অ েজন বা যাি ক ভি েলশেনর েয়াজন
হেত পাের। তেব, এর মেধ কেয়ক শতাংশ সু হয় না।
এই পরী ায় দখা গেছ য ড ােমথােসান (এক ধরেনর
রেয়ড) কািভড-19-এ আ া িকছ রাগীর মৃত র ঝুঁ িক
াস কের। আেরা বশ কেয়ক ট ঔষধ রেয়েছ যা সবার াভািবক মােনর সােথ যু হেয় সহায়ক (বা স বত
িতকারক) হেত পাের। এই গেবষণার ল
হল এই অিতির িচিকৎসা িলর কােনা ট কােনাভােব সহায়ক িকনা তা
খুেঁ জ বর করা।
2) এই গেবষণার উে শ কী?
এই গেবষণার ল
হল কািভড-19 আ া রাগীেদর জন উপকারী হেত পাের এমন অেনক িল পৃথক িচিকৎসার
মেধ তলনা করা। এই িচিকৎসা িল ইংল াে র ধান মিডেকল অিফসারেক য িবেশষ প ােনল পরামশ দয় তারা
পরী ার জন সুপািরশ কেরেছন। এর মেধ রেয়েছ িকছ ট াবেলট এবং িকছ ইনেজকশন। যিদও এই িচিকৎসা িল
িত িতশীল মেন হয় তেব আপনার হাসপাতােলর সবার াভািবক মােনর (যা সকল রাগীরা পেয় থােক) তলনায়
রাগীেদর সু হেত এর মেধ কােনা ট অিধক কাযকর হেব িকনা তা কউ জােন না।
আপনার হাসপাতােলর াভািবক সবার পাশাপািশ য িচিকৎসা িল দওয়া হেত পাের তা হল: লািপনািভরিরটেনািভর (সাধারণত HIV িচিকৎসার জন ব ব ত হয়); বা অ া জে ামাইিসন (সাধারণভােব ব ব ত
অ াি বােয়া টক)।
আপনােক কনভালেস
াজমাও (রে র তরল অংশ যা দেহর সব র কিণকা বহন কের) দওয়া হেত পাের যা
এমন ব
েদর কাছ থেক সং হ করা হেয়েছ যারা কািভড-19 সং মণ থেক সু হেয়েছন এবং যােদর মেধ
ভাইরাস টর অ াি বিড রেয়েছ যা ভাইরােসর িব ে লড়াই করেত আপনােক সহায়তা করেত পাের। য সকল রাগীর
অব া আেরা
তর তােদর
ে টিসিলজুমাব( গঁেটবােতর িচিকৎসা) এক ট িবক । বতমােন, আমরা জািন না
এেদর কােনা ট কািভড-19 এর িচিকৎসায় কাযকর িক না। তেব, অন ান
ে ব বহােরর ফেল পা
িত য়া িল
সুপিরিচত এবং আপনার িচিকৎসক আপনােক যথাযথভােব পযেব ণ করেত স ম হেবন।
3)এই গেবষণা ট কারা করেছন?
অ েফাড িব িবদ ালেয়র গেবষকরা এই গেবষণা ট পিরচালনা করেছন, যা গেবষণার
এবং যু রাজ জুেড় অেনক হাসপাতােলর িচিকৎসকেদর সােথ কাজ করেছ।
4) এই গেবষণায় কােদর অ ভ

র িহেসেব কাজ করেছ

করা হেয়েছ?

যিদ ল াব পরী ার মাধ েম কােরার মেধ কািভড-19 িন ত করা হেয় থােক (অথবা তােদর িচিকৎসকেদর এমন
ধারণা হেয় থােক) এবং তারা যিদ হাসপাতােল ভিত হেয় থােকন তাহেল সসব রাগীেদর এই গেবষণায় অ ভ করা
যেত পাের। যিদ কােরার ত াবধানকারী িচিকৎসক িচিকৎসা িলর কােনা টেকই উপযু না হওয়ার কােনা কারণ
আেছ বেল মেন কেরন তাহেল সই রাগীেদর অ ভ করা হেব না।
5) আিম এই গেবষণায় অংশ হণ করেত স ত হেল কী হেব?
আপিন যিদ যাগদােন ই
িচি ত কের এমন সংি

ক হন, তাহেল আপনােক এক ট স িত ফেম া র করেত বলা হেব। এরপর, আপনােক
িববরণ এবং আপনার া ও িচিকৎসাগত অব া স িকত কেয়ক ট ে র উ র এক ট
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ক
উটাের েবশ করােনা হেব। আপিন যিদ কনভালেস
াজমা িনেত ই ক হন তাহেল আপনার
া াড NHS
প িতর সােথ সাম স রেখ আপনার 1 বা 2 ট অিতির র পরী ার (আপনার রে র গ্ প পরী া করেত)
েয়াজন হেত পাের। তারপের ক
উটার আপনােক স াব িচিকৎসার িবক
িলর মেধ এেলােমেলাভােব (ডাইস
ঘারােনার মেতা) এক ট বরা
দেব। সকল
ে এর মেধ আপনার হাসপাতােলর সবার াভািবক মান অ ভ
থাকেব। এর মেধ অিতির িচিকৎসাও অ ভ থাকেত পাের, যা মুখ বা ইনেজকশন ারা দওয়া হেব। আপিন বা
আপনার িচিকৎসকরা এই িবক
িলর মেধ কান ট বরা পােবন তা িনবাচন করেত পারেবন না। যিদ আপনার
অব া খুব খারাপ হয় বা অবনিত ঘেট থােক তাহেল আপনার িচিকৎসকরা আপনােক ি তীয় পযােয় েবশ করােনার
িস া িনেত পােরন যখােন ক
উটার আপনােক এেলােমেলাভােব আবার স াব িচিকৎসা িবক
িলর মেধ
এক টেত বরা করেব (আপনার পূববত গেবষণার িচিকৎসার পাশাপািশ এবং সবসময় আপনার হাসপাতােলর সবার
াভািবক মানেক অ ভ কের)।
আপনার া স েক অিতির তথ রকড করা হেব এবং গেবষণার ক
উটাের েবশ করােনা হেব তেব আপিন
হাসপাতাল ছাড়ার পের কােনা অিতির িভ জেটর েয়াজন হেব না। িকছ
ে , আপনার ও আপনার া
স িকত তথ (গেবষণার আেগ, চলাকালীন ও পের) িচিকৎসার রকড বা ডটােবস িল (NHS িড জটাল, পাবিলক
হলথ ইংল া , অন ান সমজাতীয় সং া, এবং আপিন নমুনা দান কের থাকেল জেন টক বা অন ান গেবষণা
ডটােবস িলসহ) থেক পাওয়া যেত পাের যােত গেবষণা দল আপনার অংশ হেণর পের 10 বছর পয আপনার
াে র উপর গেবষণার িচিকৎসার ভাব িলর িবষেয় আেরা িব ািরত বা দীঘেময়াদী তথ পেত পাের।
6) গেবষণায় অংশ হেণর স াব সুিবধা

িল কী কী?

আমরা জািন না য গেবষণাধীন কােনা িচিকৎসার অিতির
কােনা সুিবধা রেয়েছ িক না। আপনার গেবষণার
িচিকৎসা ব
গতভােব আপনােক সাহায করেত পাের আবার নাও পাের তেব এই গেবষণা ভিবষ েতর রাগীেদর
সহায়তা করেব।
7) গেবষণায় অংশ হেণর স াব ঝঁু িক

িল কী কী?

পিরিচত পা
িত য়া িল (যার মেধ পট খারাপ ও র পরী ার অ াভািবকতা অ ভ থাকেত পাের) ছাড়া
গেবষণার ওষুেধর তী
িত য়া হওয়ার স াবনা কম। যিদও টািসিলজুমােবর দীঘকাল ব বহাের িলভােরর িতর খুব
কমই স ক রেয়েছ, এই গেবষণায়
েময়াদী েয়ােগ কােনা সমস া হেব বেল মেন করা হয় না। াজমা
া িফউশেনর স াব পা
িত য়া িলর মেধ রেয়েছ অ ালা জজিনত িত য়া (ফুসকুিড়, র, ঠা া) এবং াস
ােসর বিধত অসুিবধা এবং এ িলর িচিকৎসা সহেজই করা যায়। অন ান সং মেণর উপি িতর জন াজমার
সকল াভািবক পরী া িনরী া করা হেব, তেব সং মণ ছড়ােনার সামান ঝুঁ িক থেকই যায়। আেরা তথ চাইেল তেব
অনু হ কের আপনার হাসপাতােলর িচিকৎসকেক জ াসা ক ন। ক
উটার আপনার জন কান িচিকৎসা ট
বরা কেরেছ স ট িচিকৎসার অ ভ হওয়ার পর আপিন ও আপনার িচিকৎসকরা জানেত পারেবন। কােনা
সুিনিদ পা
িত য়ার িত খয়াল রাখেত হেব িক না আপনার িচিকৎসকরা স স েক সেচতন থাকেবন।
গভবতী মিহলােদর অ ভ করা যেত পাের, তেব, অনাগত িশ েদর
ে িকছ িচিকৎসার ভাব অিন ত - যিদও
সকল িচিকৎসাই আেগ সুর া স িকত উে গ উ াপন না কেরই অন ান িচিকৎসার পিরি িতেত গভাব ায় ব ব ত
হেয়িছল। যিদ আপিন িচিকৎসা হণ কেরই থােকন এবং ইেতামেধ গভবতী না হন, তাহেল সতকতা িহসােব আমরা
আপনােক গেবষণার িচিকৎসা শষ হওয়ার 3 মােসর মেধ গভধারণ না করার পরামশ িদ ।
8) আিম িক গেবষণায় আমার অংশ হণ বা িচিকৎসা

হণ আগাম ব

করেত পাির?

গেবষণার কাস ট শষ হওয়ার আেগই যিদ আপিন বা আপনার ডা ার গেবষণার িচিকৎসা হণ ব করেত চান,
তাহেল আপিন এ ট িনি ধায় করেত পােরন। আপিন যিদ চান আপনার স েক আর কােনা তথ সং হ করা না হাক,
তাহেল আপিন তা িনি ধায় বলেত পােরন (যিদও সই সময় পয সংগৃহীত অ-শনা তথ গেবষণা দল কতৃক িবে ষণ
করা হেত থাকেব)।
9) আমার কােনা

বা সমস া থাকেল আিম কােক বলব?

আপনার যিদ কােনা
থােক তাহেল আপনার হাসপাতােলর িচিকৎসা দেলর সােথ কথা বলুন। গেবষণা স
আরও তথ গেবষণার ওয়াবসাইেটও (www.recoverytrial.net) পাওয়া যােব।
10) আপিন আমার স

েক কান তথ

িল রােখন এবং আপিন স

িকত

িল কীভােব গাপন রােখন?

আপনার এবং আপনার া স িকত সকল তথ গাপন রাখা হেব। য সীিমত সংখ ক মানুষ তথ ট দখার অনুমিত
পােবন তারা হেলন িচিকৎসা পিরচালনাকারী িচিকৎসক, গেবষণা সম য় কে র কম রা এবং সইসকল িনয় ক
কতৃপ যারা গেবষণা ট স ঠকভােব স ািদত হে িক না স ট যাচাই কেরন। গেবষণার ওেয়বসাইেট গাপনীয়তা
স িকত এক ট না টশ (https://www.recoverytrial.net/study-faq/data-privacy)।
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11) আমােক িক অংশ হণ করেতই হেব?
গেবষণায় যাগদােনর িবষয় ট
া েণািদত। আপনার অংশ নওয়া না নওয়া সং
হাসপাতাল থেক া সবা ভািবত হেব না।

া

িস াে র ফেল আপনার

12) কান আিথক ব য় বা ভাতা আেছ িক?
পরী ামূলক সকল িচিকৎসা িবনামূেল দওয়া হেব। এই গেবষণায় অংশ হেণর জন আপনােক বা আপনার িচিকৎসা
কম েদরেক কােনা অথ দান করা হেব না।
13) আমােক আর কী জানােত পােরন?
এই গেবষণা টেত UK িরসাচ অ া ইেনােভশন এবং ন াশনাল ইনি টউট ফর হলথ িরসাচ অথায়ন কেরেছন, কােনা
গেবষণা িচিকৎসার
তকারকরা নয়। গেবষণায় থাকার ব াপাের আপনার িস া েক ভািবত করেত পাের এমন
কােনা নতন তথ যিদ আমরা খুেঁ জ পাই তাহেল আমরা তা আপনােক জানাব। এই গেবষণায় আপনার অংশ হেণর
ত
পিরণিতর ফেল অ ত ািশত ঘটনায় আপিন যিদ কােনা িতর স ুখীন হন, তাহেল সে ে
র িহেসেব
অ েফাড িব িবদ ালয় আপনার জন যথাযথ িবমার ব ব া কেরেছ। দ ি িনকাল িচিকৎসা ট NHS ইনেডমন ট
পিরচালনা কের।
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