বয়� মানুেষর ে�ে� েকািভড-১৯ সােপে� হ�ে�েপর �য্াটফমর্
রাে�ামাইজড �ায়াল
অংশ�হণকারী তথয্ �চারপ�
আমরা আপনােক েকািভড-১৯ সং�মেণর িচিকৎসা স�িকর্ ত গেবষণায় অংশ�হণ করার জনয্
আ�ান করেত চাই।
আপনােক অংশ�হণ করার পূেবর্ই জানেত হেব েকন আমরা এই গেবষণা করেত চাই এবং এই
গেবষণায় আপিন িকভােব েযাগদান িদেত পােরন।
অনু�হ কের িন�িলিখত তথয্ সময় িনেয় মেনােযাগ সহকাের পড়ুন এবং
আপিন অংশ িনেত চান িকনা মনি�র করন।
আপিন এই �ায়ােলর িবষেয় বািড়র সদসয্, ব�ু বা�ব বা বািকেদর সে�ও আেলাচনা করেত
পােরন। আপনার কােছ যিদ িকছু �� না হয় বা অিধকতর তথয্ জানেত চান, তাহেল অনু�হ
কের িজ�াসা করন।
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এই �ায়ােলর উে�শয্ কী ?
েকািভড-১৯
েকািভড-১৯ এর জিটলতার ঝুঁ িক সাধারণত ৫০ বছর বা তারও েবিশ বয়সী মানুষ, যােদর ইেতামেধয্
শারীিরক সমসয্া আেছ এবং ৬৫ বছর বা তারও েবিশ বয়সীেদর ে�ে� সবেচেয় অিধক। এই নতু ন
ভাইরাল সং�মেণর ফেল সিঠক িচিকৎসায় সমসয্া হেত পাের, হাসপাতােল ভিতর্ থাকা এবং মৃতুয্ও
হেত পাের।
েকািভড-১৯ সং�মেণর কাযর্করী িচিকৎসায় এখনও েকােনা �মািণত ি�িনকাল �ায়াল পাওয়া
যায়িন। এই সং�মণ েবিশরভাগ েগা�ীর মাধয্েমই পিরচািলত েহ্� এবং এই সং�মেণর
গিত �ােসর জনয্ সিঠক িচিকৎসা প�িত িচি�ত করা �েয়াজন, সুতরাং হাসপাতােল ভিতর্ করার
�েয়াজন রেয়েছ। একিট সিঠক িচিকৎসা যা িনরাপদ, �� পা�র্�িতি�য়া আেছ, েসগিল েরােগর
গিতেক �িতেরাধ করেত পাের এবং েগা�ীর মেধয্ পিরচািলত করা যায়।

পরী�া
এখনও পযর্� েকািভড-১৯ িচিকৎসার ে�ে� েকােনা কাযর্করী �মািণত উপায় েনই। আমােদর
পরী�ার �ধান উে�শয্ হল স�াবয্ িচিকৎসার শনা�করণ এর সে� তার মূলয্ায়ন করা। এিট
করেত সমথর্ হেত আমােদর ল�য্

হল উপলভয্ হওয়ার সে� সে�ই েকািভড-১৯ এর স�াবয্

িচিকৎসার জনয্ আরও এক বা একািধক উপযু� উপায় পরী�া করা।
িব� জুেড় বহ বছর ধের বয্বহার করা সুপিরিচতও ওষুধগিলর মূলয্ায়ন করব।
িনিদর্ � ওষুেধর তথয্ এবং �াত পা�র্�িতি�য়ার জনয্ অনু�হ কের পিরিশ� েদখুন।
আমরা এমন একিট িচিকৎসার প�িত স�ােনর েচ�া করিছ যা কাযর্করভােব এবং �ত িচিকৎসার
িদক েথেক সফল হেব।

তেব আমরা মানুষেক এমন িকছু ওষুধ িদেত চাই না যা কাযর্কর হেব না

এবং তােদর মূলত পা�র্�িতি�য়ার ঝুঁ িকর সামেন দাঁড় করােব।
আমােদর কােছ এখনও পযর্�ও েকানও সিঠক তথয্ েনই েয এই ওষুধগিল �হণ করেল আেদৗ
উপকৃ ত হওয়া যােব িক না এবং বয্বহার করার পর েকানও �িত হেব িক না। তাই আমরা জািন না
এই ওষুধগিল েকািভড-১৯ এর জনয্ সিঠক িক না, এর জনয্ জরির পরী�ার �েয়াজন। এর মাধয্েম
সবার স�াবয্ েসরা িচিকৎসার সং�ােনর বয্াপাের আমােদর কােছ �েয়াজনীয় তথয্ থাকেব।
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ল�য্
আমােদর ল�য্ হল যারা েকািভড-১৯ এ সং�ািমত তারা যখন অসু� হন তখন তােদর �দান করা
িনবর্ািচত িচিকৎসার ে�ে� তােদর অিধক ঝুঁ িক থােক িক না, হাসপাতােল ভিতর্ করার �েয়াজনীয়তা
এবং েসখােন থাকার �েয়াজনীয় সময় �াস করেত সহায়তা, �ত সু� হেয় ওঠা এবং �� জিটলতার
স�ুখীন হওয়া িনি�ত করা।
আমােদর �ধান ল�য্ হল েকািভড-১৯ গেবষণা সহ যত েবিশ সংখয্ক মানুেষর পরী�া করা। েকউ
েকউ

আমােদর

পরী�ামূলক

িচিকৎসা

প�িত

�হণ

করেবন

এবং

অনয্ানয্েদর

আমােদর

পরী�ামূলক ওষুধ বয্তীত বতর্ মান সাধারণ প�িত অনুযায়ী িচিকৎসার জনয্ বরা� করা হেব।

আিম িক অংশ িনেত পাির ?
আমরা এই �ায়ােল অ�ত ৩০০০ মানুষেক েযাগদােন মনি�র কেরিছ।
অংশ�হণ করেত হেল, েকািভড-১৯ সং�মেণর কারেণ েদখা েদওয়া িন�িলিখত স�াবয্
উপসগর্গিল আপনার মেধয্ ১৫ িদেনর েচেয় কম সময় ধের থাকেত হেব`:
•

নত� ন দীঘেময়াদী
�
কািশ – যার অথ � হল যা এক ঘ�ারও েবিশ সময় ধের হে� বা ২৪
ঘ�ায় ৩ বা তারও েবিশ বার কািশ হে� (যিদ আপনার �াভািবক কািশ হেয় থােক,
তেব তা �াভািবেকর েচেয় খারাপ হেত পাের)

•

এবং/অথবা উ� তাপমা�া- এর অথ হল
�
আপেনর বুক ও িপঠ �শ � করেল গরম
অনুভব করেবন (এই সময় শরীেরর তাপমা�া মাপার �েয়াজন েনই)।
বা

•

১৫ িদন আেগ করা SARS-Co-V2 সং�মেণর পরী�ােত আপনার ফলাফল প�জ�টভ এেসিছল এবং
আপিন েকািভড-১৯ এর ল�ণসমূহ িনেয় অসু� আেছন। এই ল�ণ�েলার মেধ� থাকেত পাের,
তেব এর মােঝ সীিমত নয়, �াসক� হওয়া, অসু� হওয়ার সাধারণ অনুভূিত, েপশীেত ব�থা, ডায়িরয়া,
বিম হওয়া, �র ও কািশ এবং এই ল�ণ�েলা অবশ�ই ১৫ িদেনর েচেয় কম সময় ধের আপনার
মেধ� পিরলি�ত হেত হেব।
যােদর মেধ� বত�মােন এই উপসগ � েদখা িদে� তােদর জন�ই এই গেবষণা। েয সব
মানুষ মেন করেছন েয তারা অেনকটাই ভােলা আেছন ও সু� আেছন তেব তােদর
অংশ�হেণর দরকার েনই।

আপনােকও ৫০ েথেক ৬৪ বছর মেধয্ হেত হেব, িনে�া� অব�াগিলর েযেকােনা একিট
থাকেত হেব:
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• গরতর অসু�তা বা িচিকৎসার (েযমন েকেমােথরািপ) কারেণ দুবল
র্ ইিমউন িসে�ম
• হৃদেরাগ বা উ� র�চাপ
• হাঁপািন বা ফু সফু েসর েরাগ
• ডায়ােবিটস যা ইনসুিলন িদেয় িচিকৎসা করা হয় না
• যকৃ েতর েরাগ
• ে�াক বা �ায়িবক সমসয্া
অথবা আপিন অংশ�হণ করেত পােরন যিদ আপনার মেধয্ েকািভড-১৯ এর উপসগর্ থােক এবং
বয়স ৬৫ বা তার েবিশ।
আপিন যিদ গেবষণায় অংশ�হণ করেত চান তাহেল আপনার িনধর্ািরত ওষুধ িনয়িমত েসবন করা
জাির রাখেত হেব।

আম ােক িক অংশ�হণ করেত হেব ?
অংশ�হণ

স�ূণভ
র্ ােব

ে��ামূলক।

পরী�ায়

অংশ

েনেবন

িক

েনেবন

না,

তা

স�ূণভ
র্ ােব

আপনার ওপর িনভর্ র কের। অংশ�হণ না করার জনয্ আপিন এনএইচএস (NHS) েথেক �া� সুিবধা
েথেক এখন ও ভিবষয্েতও বি�ত হেবন না।

অংশ�হণ করেল আম ার কী হেব ?
আপনার মেধয্ যিদ েকািভড-১৯ এর ল�ণ গিল েদখেত পান তাহেল আমােদর ওেয়বসাইট েদখুন।
একই তথয্ ওেয়বসাইেট ও িলফেলেট রেয়েছ। আপিন এিট পড়ার পর যিদ অংশ িনেত আ�হী হন,
তাহেল আপিন েযাগয্ িবেবিচত হেবন িক না তা জানেত আমরা আপনােক একিট অনলাইন ফমর্
পূরণ করেত বলেবা।

যিদ আপনার ই�ারেনট সংেযাগ না থােক বা এর বদেল আমােদর কল করেত
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চান, তাহেল ১২ ন�র পৃ�ায় �েদয় েযাগােযােগর িবশেদর সাহাযয্ আমােদর সে� েযাগােযাগ করেত
পােরন
অবিহত স�িত
আমরা যিদ মেন কির আপিন গেবষণায় অংশ�হেণর উপযু�, তাহেল আপনােক অনলাইন বা
েটিলেফােন একিট স�িতপ� পূরণ করেত বলা হেব। কীভােব ফমর্িট পূরণ করা হেব তার জনয্
একিট িনেদর্ শাবলী েদয়া হেব, তােত আপনােক িক করেত হেব জানেত পারেবন। আপিন আপনার
জানােনা স�িতপ�িটর একিট অনুিলিপ ডাউনেলাড করেত পারেবন এবং িনেজর কােছ রাখেত
স�ম হেবন।
�াথিমক ��াবলী
েয ল�ণগেলা আপিন অনুভব কেরেছন েসই সব বয্াপাের আপনার স�েকর্ িকছু সংি��
��াবলী েদওয়া থাকেব েসই গিল আপনােক পূরণ করেত হেব। আমরা িকছু েযাগােযােগর তথয্
সং�হ করেবা েযমন আপনার নাম, ইেমল আইিড এবং েফান ন�র। এছাড়া আমরা একজন
�ায়াল পাটর্নােরর িবশদ জানেত চাইব। যিদ েকানও আত্মীয়�জন, �ামী-�ী, ব�ু থােক তাহেল
তােদর সে� েযাগােযােগর তথয্ িদন। আপনার সে� েযাগােযাগ করা না েগেল তােদর সে�
আপেনর বয্াপাের তথয্ জানা যােব। সুতরাং �ায়াল পাটর্নার হেলন এমন একজন বয্ি� েয আপিন
জানােন েয গেবষণায় সাহাযয্ করেত পারেবন। একজন �ায়াল পাটর্নােরর আপনার সে� বসবাস
করার দরকার েনই তেব িনয়িমতভােব আপনােদর মেধয্ েযাগােযাগ থাকেত হেব।

আপনার িজিপ (GP)-েক জানান
একবার আপিন অবিহত স�িত এবং অিতির� ��াবলী স�ূণ করেল
�
ওেয়বসাইেটর তরফ
েথেক �ায়াল �টম এবং আপনার �জিপেক এই তেথ�র ব�াপাের অবগত করা হেব। আপনােক যু�
করার িনধারণসহ
�
ব���গতভােব শনা�েযাগ� তথ� �দান কের এক�ট সুরি�ত ইেমইল আপনার
GP েক ে�রণ করাও হেত পাের। একজন েযাগ� িচিকৎসক পরী�া কের এমন েকােনা েমিডেকল
কারণ রেয়েছ িক না, যার জন� আপিন অংশ�হণ করেত পারেবন না।
যিদ আমরা েদিখ েয আপিন অংশ�হণ করেত পারেবন না, তেব আমরা ইেমল বা েফান মাধয্েম
জািনেয় েদব। যিদ আপিন �ায়ােল অংশ�হণ করেত স�ম হন, তাহেল আমােদর কি�উটার
িসে�েমর

মাধয্েম

আপিন

পূবর্

পিরক�না

ছাড়াই

জানেত

পারেবন

েয

আপিন

েকান

�েপ

থাকেবন। এই বয্াপাের আরও তথয্ পরবত� অধয্ােয় রেয়েছ।
রাে�ামাইেজশন
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�ি�য়ািটর চূ ড়া� পযর্ায়িট আপনােক জানােব েয আপিন িনধর্ািরত িচিকৎসা পােবন িক না (যার
মেধয্ একিট েসায়াব রেয়েছ, যিদ েথেক থােক) বা �য্া�াডর্ েকয়ার �াস ি�টেম� (একিট েসায়াব
রেয়েছ,

যিদ

আমােদর

েথেক

কি�উটার

থােক)।
িসে�ম

এই

�পগিলর

মেধয্

েযেকােনা

আপনােক বরা� করেব

একিটেত

পূবর্

িনধর্ািরত

(একিট ঘূণার্ য়মান পাশার

ছাড়াই

মতন) এবং

আপিন, আপনার িজিপ অথবা �ায়াল িটম এিট িনধর্ারণ করেত পারেব না েয আপিন েকান �েপ
থাকেবন।
আপিন েকান �েপর জনয্ বরা� হেয়েছন েস স�েকর্

আপনােক অবিহত করেত আপিন একিট

ইেমল বা েফান কল পােবন; আপনার িজিপ এবং �ায়াল িটমও এই ইেমইল পােব।
েসায়াব
যারা এই �ায়ােল অংশ�হণ করেবন, তােদর �েতয্কেক েকািভড-১৯ কেরানাভাইরােসর জনয্
েসায়াব পরী�া অফার করার বয্াপাের আমরা আশাবাদী। এিট নাক এবং/অথবা একিট গলার
েসায়াব হেব। আমােদর কােছ যিদ েসায়াব উপলভয্ হয়, তাহেল আমরা �ায়ােলর শরেত
আপনােক েসায়াব �দান করেত বলব এবং ৫ িদন পর পুনরায় বলব।
যিদও িব�জুেড় এখন েসায়ােবর ঘাটিত েদখা িদেয়েছ। সুতরাং যারা �ায়ােল অংশ�হণ করেছন,
তােদর �েতয্কেক আমরা েসায়াব িদেত হয়েতা পারব না। আপনােক যিদ েসায়াব অফার করা
হয়, তাহেল েসায়াব িকট বয্বহার কের বািড়েত িকভােব িনেজর নমুনা সং�হ করেবন, েসই
বয্াপাের আপনােক িনেদর্ শ েদওয়া হেব। আমােদর �দান করা খাম বয্বহার কের িকভােব আপিন
নমুনা লয্ােব পাঠােবন করেত পারেবন, েসই বয্াপােরও আমরা আপনােক অবগত করব। েপা�
বে� আপিন যিদ েসায়াব েপেত স�ম না হন, তাহেল এিট ি�েজ রাখুন এবং যখন পারেবন, তখন
েপা� করন।
আমােদর �দান করা পয্ােকিজং বয্বহােরর মাধয্েম অনয্ েস�াল লয্াবেরটির অথবা পাবিলক
েহলথ ইংলয্াে� আপনােক পাঠােত বলা হেব। েসায়ােবর মাধয্েম এই ধারণা পাওয়া যােব েয
আপনার শরীের েকািভড-১৯ রেয়েছ িক না এবং ফলাফল আপনার িজিপেত পাঠােনা হেব।
েকািভড-১৯
েনেগিটভ

এর

হেলও

েসায়াব পরী�ায় ফলস
আপনার

েকািভড-১৯

েনেগিটভ এর হার উ� কােজই েসায়াব ফলাফল

হেত

পাের।

এে�ে�

আমােদর

পরামশর্

হেলা

ফলাফল

িনিবর্েশেষ আপিন ওষুধ েসবন চালােত থাকুন।পাবিলক েহলথ ইংলয্া� (িপএইচই) তােদর িনেজেদর
অনুেমািদত �ি�য়ার পর ৫ বছর পযর্� নমুনা সংর�ণ কের রাখেত পাের।
র� পরী�া
তােদর উপসগর্ একবার েদখা িদেল, েকািভড-১৯ কেরানাভাইরােসর জনয্ র� পরী�ার িনিমত্ত
তােদর সে� েযাগােযাগ করার বয্াপাের আমরা সমী�ায় অংশ�হণকারী �েতয্েকর েথেক স�িত
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সং�হ করিছ। �ায়ােল অংশ�হণ করেত র� পরী�ার বয্াপাের েযাগােযাগ স�েকর্

আপনােক

স�িত �দান করেত হেব না। আপিন যিদ এই স�িত �দান কেরন েয, র� পরী�ায় আপনার
আপিত্ত েনই, তবুও েযেকােনা সময় এই বয্াপাের আপিন না বলেত পােরন।
�ায়াল ি�টেম�
আপনােক যিদ পূবর্ পিরক�না ছাড়া িনধর্ািরত িচিকৎসার জনয্ �াস �ায়াল ি�টেম� �েপ েবেছ
েনওয়া হয়, আপনার কােছ ওষুধ েপৗঁেছ েদওয়ার বয্ব�া করা হেত পাের অথবা �ানীয় ফামর্ািস
অথবা �ানীয় িজিপ েথেক আপিন িনেজ অথবা মেনানীত বয্ি�র মাধয্েম এিট সং�হ করেত
পােরন।

এছাড়া িকভােব এবং কত�ণ েনেবন, েসই বয্াপােরও আপনােক িনেদর্ শ �দান করা হেব

এবং েট�ট অথবা েটিলেফান কেলর মাধয্েম িনি�ত করেত বলা হেব। �ায়াল চলাকালীন
েযেকােনা সময় আপনার পিরি�িতর অবনিত হেল, আপিন �ািড িটেমর সে� েযাগােযাগ করেবন
না। আপনােক িনেজর িজিপ অথবা িনকটবত� সাধারণ পিরেষবাগিলর সাহাযয্ �হণ করেত হেব।
ফেলা আপ
�ায়াল শর হওয়ার পর ২৮ িদন পযর্� �িতিদন আপনার কী অনুভূিত হে� েস বয্াপাের জানা এবং
আপনার উপসগর্ সং�া� �ে�র উত্তর স�ূণর্ করার জনয্ আপিন আমােদর িনকট েথেক একিট
েট�ট েমেসজ পােবন। এিট হেব একিট অনলাইন �াতয্িহক ডােয়ির। �ায়াল িটম যিদ আপনার
�াতয্িহক ডােয়িরর উত্তর অনলাইেন না েপেয় থােকন, তাহেল তারা ফেলা আপ িপিরয়েডর ২, ৭,
১৪ এবং ২৮ িদেনর মাথায় েট�ট অথবা েটিলেফান করেবন এবং েফােনই আপনােক সংি�� িকছু
�� িজ�াসা করেবন।
আিম হাসপাতােল ভিতর্ হেল কী হেব?
২৮ িদেনর ফেলা আপ িপিরয়েডর সময় আপিন হাসপাতােল ভিতর্ হেলন িক না, েসটা আমােদর
জানা জরির। আমােদর এিট জানেত হেব েয, আপিন �ায়াল েমিডেকশন �হণ করেছন িক না।
আমরা আপনােক একিট কাডর্ �দান করব, েযিট আপিন িনেজর কােছ রাখার মাধয্েম অনয্ানয্ �া�
পিরেষবার �দানকারী েপশাদারেদর জানােবন েয আপিন এই �ায়ােল অংশ�হণ করেছন। এছাড়া
এিটও গর�পূণর্ েয আপনার ঘিন� েকউ েযন জােনন েয আপিন এই �ায়ােল অংশ�হণ করেছন।
সুতরাং আপিন যিদ হাসপাতােল ভিতর্ হন, আমােদর জানােত কােডর্র িব�ািরত তারা বয্বহার করেত
পােরন।
ফেলা আপ িপিরয়েডর সময় হাসপাতােল েযেকােনা ভিতর্ হওয়ার বয্াপাের তথয্ সং�হ করার জনয্
আপনার েমিডেকল েরকডর্ এবং েস�াল NHS েরিজি� ও েডটােবেস (NHS িডিজটাল, পাবিলক
েহলথ ইংলয্া�, অনয্ানয্ সমতু লয্ সং�া এবং েজেনিটক অথবা অনয্ানয্ িরসাচর্ েডটােবস, যিদ
আপিন তােদর নমুনা �দান কের থােকন, তা সহ) থাকা আপনার েডটা আমরা অয্াে�স করেত
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পাির।

অংশ�হণ করেল আম ার কী হেব ? ে�াচাটর্
এই অংশ�হণকারী তথয্ িশেটর িল� সহ আপনার �য্াকিটেসর একিট েট�ট
বা িচিঠ আপিন েপেত পােরন, েযখােন জাতীয় িমিডয়া কভােরেজর মাধয্েম
আপিন হয়েতা সেচতন হেবন অথবা �ায়াল িটম �ারা, অনয্ �া�য্ পিরেষবা
�দানকারী �ারা গেবষণার বয্াপাের আপনােক অবগত করা হেব। তারপর
আপিন িনধর্ািরত অনলাইন ফমর্ স�ূণর্ করার মাধয্েম জানােত পােরন েয
আপিন অংশ�হেণর বয্াপাের ই�ুক িক না। এই ফেমর্ আপনার �া�য্ এবং
আপনার উপসেগর্র বয্াপাের িকছ �� করা হেব। এছাড়া স�িত �দান করা
তারপর আমরা একজন উপযু� ি�িনিসয়ানেক িনি�ত করেত বলব েয
অংশ�হণ �ি�য়ায় েকােনা েমিডেকল সমসয্া আপনার কােছ বাধা হেয়
এর পর আমােদর কি�উটার িসে�ম পূবর্ িনধর্ািরত সূচী ছাড়াই (েযমন ডাইস
েরািলং করা) আপনার বরা� িনধর্ারণ করেব:
• NHS �াস �ায়াল ি�টেম� �ারা �েদয় পরামশর্ অনুযায়ী িনধর্ািরত িচিকৎসা

অথবা
• NHS �ারা �েদয় পরামশর্ অনুযায়ী িনধর্ািরত িচিকৎসা

আপিন, আপনার িজিপ অথবা �ায়াল িটেমর েকউ িনধর্ারণ করেত পারেবন

ফেলা-আপ
উপলভয্ থাকেল এই েসায়াব িকট এবং �ায়াল শর করার সময় ও স�বত ৫ম
িদেনও িনেজ িনেজই িকভােব নমুনা সং�হ করেবন েস বয্াপাের িনেদর্ শাবলী
�হণ করা বা�নীয়। লয্ােব িকভােব নমুনা েপশ করেবন েসই বয্াপােরও
আমরা আপনােক বলব। �ায়াল ি�টেম� �েপর জনয্ িনবর্ািচত হেল,
আপনােক ওষুধ �দান করা হেব, েযিট আপনােক েবশ কেয়কিদেনর জনয্
েসবন করেত বলা হেব।
আপনার মেধয্ িক উপসগর্ েদখা িদেয়েছ এবং আপনার েকমন অনুভূিত হে�
েসই বয্াপাের আমােদর বলার জনয্ ২৮ িদন পযর্� আপনােক অনলাইেন
িকছু �ে�র উত্তর িদেত বলা হেব। আমরা যিদ আপনার কাছ েথেক তথয্ না
পাই, তাহেল অনলাইেন এই তথয্ পূরণ করেত বলব। ��গিলর উত্তর
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ঐি�ক ফেলা আপ
�ধান �ায়ােলর পর আমরা একিট েগা�ীর সা�াৎকােরর পিরক�না িনেয়িছ।
এিট ঐি�ক এবং গেবষণাকারী দল আপনার সে� েযাগােযাগ করক- এটা
আপিন চান িক না, েস বয্াপাের স�িত �দানকারী ফেমর্ িনেজর মতামত
জানােত পারেবন। আপনার সে� েযাগােযাগ করা েহাক, এই বয্াপাের আপিন
রািজ হেল �ায় ২৮ িদেনর মেধয্ গেবষণাকারী দল সা�াৎকােরর িবশদ সহ
আপনার সে� েযাগােযাগ করেব। তারপর আপিন িস�া� িনেত পােরন েয
এিটেত আপিন অংশ�হণ করেবন িক না।
যিদ একিট যথাযথ পরী�া উপলভয্ হয় তাহেল রে�র নমুনা েথেক েকািভড১৯ কেরানাভাইরাস সং�মেণর জনয্ সম� অংশ�হণকারীর পরী�া
েনওয়ার পিরক�না �হণ করা হেয়েছ।
এিট ঐি�ক এবং গেবষণাকারী দল আপনার সে� েযাগােযাগ করেব িক না,
এই বয্াপাের স�িত �দানকারী ফেমর্ আপিন িনেজর মতামত জানােত
পােরন। আপিন যিদ চান েয আপনার সে� েযাগােযাগ করা েহাক, তাহেল
ী
ি
ী

অংশ�হেণর স�াবয্ অসুি বধাগিল কী কী ?
NHS-এ ইেতামেধয্ বয্বহৃতগিল সহ েযেকােনা ওষুেধর ে�ে� পা�র্�িতি�য়ার একটা ঝুঁ িক থােক।
�িতিট ওষুেধর সাধারণ পা�র্�িতি�য়ার িবশদ জানার জনয্ অনু�হ কের পিরিশ� েদখুন।
আপিন আমােদর বলেত স�ম হেবন েয আপিন আপনার �াতয্িহক জীবেন এই উপসগর্গিলর

েকােনািট উপলি� করেত পারেছন িক না।

অংশ�হেণর স�াবয্ উপকারগিল কী কী ?
এই �ায়ােল অংশ�হেণর মাধয্েম েকািভড-১৯ এর িচিকৎসার বয্াপাের আমরা িকভােব অ�সর
হেত পাির এবং উপসগর্গিল িকভােব ��ু িটত হয় েস বয্াপাের �� ধারণা লােভর েসে�ে�
আপনার েযাগদান থাকেব। যখন মানুষ অসু� হন তখন উপসেগর্র তী�তা এবং �ায়ী� �ােসর
ে�ে�

সহায়তা

�দান

করেত

পাের,

আবার

নাও

পাের।

আমরা

আশা

করিছ

েয

সম�

অংশ�হণকারী একিট েসায়াব (িব�বয্াপী উপলভয্তার িভিত্তেত) �হণ করেবন এবং জানােনা হেব
েকািভড-১৯ এর জনয্ েসায়াব পিজিটভ িক না। এছাড়া আমরা এনএইচএেসর েবাঝা লাঘব করার
বয্াপাের আশাবাদী। সরবরােহর সমসয্ার কারেণ এিট সবর্দা স�ব নাও হেত পাের।
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এই মুহূেতর্ আমরা সিতয্ই জািন না েকািভড-১৯ সােপ� এই িচিকৎসা কাযর্করী িক না।

�ায়ালিট

এমনভােব ��ত করা হেয়েছ েয েকবলমা� �ায়ােলর েশেষ ফলাফল িবে�ষণ করার বদেল, এই
�ি�য়া অ�সর হওয়ার সে� সে�ই ফলাফল িবে�ষণ করা হেব। সুতরাং আমােদর কােছ পরী�া
করা ওষুেধর বয্াপাের যত �ত উত্তর আসেব, আমরা তখন ে�� িচিকৎসা স�েকর্ পরামশর্ �দান
করেত পারব।
কারণ আমরা এই �ায়ালিট এমনভােব ��ত কেরিছ েয �ি�য়া চলাকালীন ফলাফলগিল িবে�ষণ
করা হেব। যখনই আমরা এই �মাণ পাব েয একিট বাহ অিধক কাযর্করী, তখন গেবষণার সংি��
সবর্ািধক কাযর্করী ে�ে� আমরা সবর্ািধক মানুষ বরা� করব।

এই উপােয় �ায়ােল থাকা অিধকতর

মানুেষর আরও কাযর্করী িচিকৎসা লােভর ে�ে� সুেযাগ বৃি� পােব।

এিট যিদ জানা যায় েয

আমােদর মূলয্ায়ন করা ওষুধগিলর মেধয্ একিট ওষুধ সাধারণ িচিকৎসার েথেক অিধক কাযর্করী,
তাহেল �ায়ােল এিট িনধর্ািরত িচিকৎসা নীিতেত পিরণত হেব এবং �ায়ােল অ�ভুর্ � করা েযেকােনা
নতু ন ওষুধেক এিটর সােপে� তু লনা করা হেব।

আিম যিদ এই �ায়ােল আর অংশ�হেণ রািজ না হই , তাহেল কী
হেব ?
আপিন যিদ অংশ�েণর িস�া� েনন, তবুও েযেকােনা সময় েকােনা কারণ �দান না কেরই আপিন
সের দাঁড়ােত পােরন। েসই পযর্ায় পযর্� সংগৃহীত তথয্ তবুও বয্বহার করা হেব।
েয নমুনা আপিন �দান কেরন এবং পাবিলক েহলথ ইংলয্াে� ে�রণ কেরন, েসিট িনধর্ািরত �ি�য়া
অনুযায়ী �ি�য়াকরণ এবং পাঁচ বছর পযর্� স�য় করা হেব।
আপিন যিদ �ায়াল েথেক সের দাঁড়ােত চান, তাহেল অনু�হ কের পৃ�া ১২-েত �েদয় েযাগােযােগর
িবশদ বয্বহার কের �ায়াল িটেমর সে� েযাগােযাগ করন। �তয্াহার করার িস�াে� বতর্ মােন বা
ভিবষয্েত েকােনাভােবই এনএইচএস েথেক পাওয়া আপনার িনধর্ািরত পিরেষবায় েকােনা �ভাব
পড়েব না।

খ রচ এবং েপেম �
আপনার অংশ�হেণর জনয্ £২০ মূেলয্র িগফট ভাউচােরর মাধয্েম আপনােক অথর্ �দান করা
হেব।

আপনার স�ূণর্ উপসেগর্র তািলকা পাওয়ার পর আপনার ফেলা আপ িপিরয়েডর সমাি�েত

আপিন ভাউটার পােবন।
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েকােনা সম সয্া থ াকেল িক হেব ?
এই �ায়াল স�েকর্

আপনার েকােনা �� থাকেল অনু�হ কের �ায়াল িটেমর সে� েযাগােযাগ

করন (েযাগােযােগর িবশেদর জনয্ পৃ�া ১২ েদখুন)।
এই �ায়ােল অংশ�হেণর সরাসির ফল িবেসেব আপিন যিদ েকােনা �িতর স�ুখীন হন তােল
েসে�ে� একজন �নসর িহেসেব অ�েফাডর্ িব�িবদয্ালয় আপনার জনয্ যথাযথ িবমার বয্ব�া
কেরেছ।
েযভােব আপনার সে�েযাগােযাগ বা আচরণ করা হেয়েছ অথবা এই �ায়ােলর সময় আপনার তথয্ বয্বহার করা হে�
েসই বয্াপাের আপনার েকােনা অিভেযাগ থাকেল �ায়াল িটেমর সে�েযাগােযাগ করন

principle@phc.ox.ac.uk বা

0800 138 0880 অথবা আপিন ইউিনভািসর্িট অব অ�েফাডর্ ি�িনকাল �ায়ালস অয্া� িরসাচর্
গভেনর্� (িসিটআরিজ) অিফেস িনে�� ন�র 01865 616480, অথবা িসিটআরিজ �ধােনর সে�
েযাগােযাগ করেত পােরন।ইেমল ctrg@admin.ox.ac.uk

আম ার তেথ য্র কী হেব ?
েডটা সুর�া েরগেলশেন এিট �েয়াজন হয় েয আপনার বয্াপাের তথয্ �ি�য়াকরেণর আইনী িভিত্ত
আমরা উে�খ কির।

গেবষণার ে�ে� এিট ‘জন�ােথর্ একিট কাজ।’ অ�েফাডর্ িব�িবদয্ালয় হল

েডটা িনয়�ণকারী এবং আপনার তেথয্র েদখােশানা এবং এিট যােত সিঠকভােব বয্বহৃত হয় তা
িনি�ত করার জনয্ দািয়��া�।
�েযাজয্ িনয়মাবলী অনুযায়ী গেবষণা যােত পিরচািলত হয় েসটা সুিনি�ত করেত �ায়ােলর উপর
নজরদাির এবং/অথবা অিডেটর জনয্ �ায়াল েডটায় অ�েফাডর্ িব�িবদয্ালয়, আেয়াজক সং�া,
�নসর

অিডটসর্

এবং

েমিডিসন

অয্া�

েহলথ

েকয়ার

ে�াডাে�স

েরগেলটির

অথিরিটর

দািয়��ানস�� সদসয্েদর অয্াকেসস �াদান করা হেত পাের।
এই পরী�া পিরচালনার জনয্ আমরা আপনার েথেক পাওয়া তথয্ এবং আপনার েমিডেকল
েরকডর্ এবং েস�ালএনএইচএস েরিজি� এবং েডটােবেস (NHS িডিজটাল, পাবিলক েহলথ
ইংলয্া�, অনয্ানয্ সমতু ল সং�া এবং েজেনিটক অথবা অনয্ানয্ িরসাচর্ েডটােবস, যিদ তােদর
নমুনা �দান কের থােকন) থাকা আপনার েডটা বয্বহার করেব এবং স�াবয্ সবেচেয় নূয্নতম
বয্ি�গতভােব-িচি�ত করা যায় এমন তথয্ বয্বহার করেব। আপনােক যু� করার িনধারণসহ
�
ব���গতভােব শনা�েযাগ� তথ� �দান কের এক�ট সুরি�ত ইেমইল বা িচ�ঠ আপনার GP বা
েকয়ার েহােমর (�েযাজ� ে�ে�) িনকট ে�রেণর �েয়াজন হেত পাের। �ায়াল েশষ হেয় যাওয়ার
পর আমরা আপনার বয্াপাের িচি�তেযাগয্ তথয্গিল ছয় মাস পযর্� গি�ত রাখব। এিটর মেধয্
অ�ভুর্ � হেব না েসই সম� গেবষণা নিথপ� েযগিলেত রেয়েছ বয্ি�গত তথয্, েযমন স�িত
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�দােনর ফমর্, েযিট গেবষণার েশেষ ২০ বছেরর জনয্ অ�েফাডর্ িব�িবদয্ালেয় সুরি�তভােব রাখা
হেব।
�ায়ােলর জনয্ পিরসংখয্ানগত িবে�ষেণ সহায়তায় েবির কনসাে��রা সহায়তা �দান করেত
পােরন এবং তােদর এিট করার জনয্ আমােদর �ায়াল েডটা তােদর সে� েশয়ার করেত হেব।
সং�ািট মািকর্ ন যু�রা� িভিত্তক। তেব �ি�য়া চলাকালীন িচি�তেযাগয্ েকােনা তথয্ তােদর �দান
করা হেব না।
আপনার �াতয্িহক ডায়ািরেত অস�ূণর্ েডটা সং�হ করার জনয্ দয্ রয়য্াল কেলজ অব েজনােরল
�য্াকিটশনাসর্

িরসাচর্

অংশ�হণকারীেক
গভেনর্�

পিলিসজ

সারেভইেল�

িচি�ত
অয্া�

কের

েস�ার
এমন

িজিডিপআর

বয্বহার

তথয্

করা

অ�ভুর্ �

অনুযায়ী

হেত
হেব

অ�েফাডর্

পাের।
এবং

সংগৃহীত

তেথয্র

িপিস-িসিটইউ

িব�িবদয্ালেয়

অয্াকেসস

মেধয্

ইনফরেমশন
করা

হেত

পাের। েকবলমা� �েয়াজনীয় সময়সীমার জনয্ তথয্ গি�ত রাখা হেব। �িত বছর এিটর মূলয্ায়ন
হেব।
আমরা যিদ আপনােক �ায়ােলর েমিটিরয়াল �দােন কুিরয়ার বা েহাম েডিলভাির পিরেষবা বয্বহার
কির, তাহেল আমরা আপনার নাম এবং িঠকানা সহ তা �দান করব। িজিডিপআর অনুযায়ী এই
েকা�ািনগিল আপনার তথয্ বয্বহার এবং স�য় করেব।
আপনার বয্ি�গত তথয্ এবং িকভােব েসগিল বয্বহৃত হয় তার উপর আপনােক িনয়�ণ �দান কের
তথয্ সুর�া েরগেলশন।

যখন আপিন গেবষণায় আপনার তথয্ বয্বহাের স�িত �দান কেরন,

তথন গেবষণােক আরও িব�াসেযাগয্ এবং িনভুর্ ল কের তু লেত েসগিলর মেধয্ িকছু অিধকার সীিমত
করা হেত পাের।
আপনার

বয্ি�গত

তথয্

সােপে�

অিধকােরর

িবষেয়

অিধকতর

তথয্

িনে�া�

ওেয়বসাইেট

উপলভয্:

htps://compliance.web.ox.ac.uk/individual-rights
আপনার তথয্ আমরা িকভােব বয্বহার কির েস বয্াপাের িবশেদ জানার জনয্ আপিন েযাগােযাগ করেত পােরন এই
ইেমল আইিড principle@phc.ox.ac.uk েত।

পরী�া চলাকালীন যিদ সংি�� নতু ন তথ য্ উপলভ য্ হয় তাহেল কী
হেব ?
কখেনা কখেনা েকােনা িরসাচর্ ে�ােজ� চলাকালীন গেবষণার অধীেন থাকা িচিকৎসা স�েকর্ নতু ন
তথয্ উপলভয্ হয়।
যিদ এিট হয়, তাহেল �ায়াল িটেমর তরফ েথেক এই বয্াপাের আপনােক অবগত করা এবং
আেলাচনা করা হেব েয আপিন এই পরী�ার সে� যু� থাকেত ই�ুক িক না।
আপিন যিদ অ�সর হেত ই�ুক হন, তাহেল আপনােক একিট আপেডেটড স�িত �দশর্নমূলক
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ফেমর্ �া�র করেত বলা হেত পাের।

এই পরী�াগিলর ফ লাফ েলর কী হেব ?
ফলাফলগিল

সােয়ি�িফক

জানর্ােল

�কািশত,

সােয়ি�িফক

কনফােরে�

উপ�াপনা

এবং

অ�েফাডর্ িব�িবদয্ালেয়র িবভাগীয় ওেয়বসাইেট �কািশত হেব। েকােনা িরেপাটর্, �কাশনা অথবা
উপ�াপনায় আপনােক িচি�ত করা স�ব নয়। এই পরী�া েথেক উ�ূ ত েযেকােনা �কাশনার
�িতিলিপ �হেণ ই�ুক হেল, অনু�হ কের পরী�ামূলক দেলর (পৃ�া ১২-েত িবশদ রেয়েছ) সে�
েযাগােযাগ করন।

েক এই গেবষণার উেদয্ােগ িনেয়েছ ন এবং তহিবল �দান করেছ ন ?
ইউেক িরসাচর্ অয্া� ইেনােভশন/েমিডেকল িরসাচর্ কাউি�ল �ারা তহিবল �দান করা হেয়েছ।
অ�েফাডর্ িব�িবদয্ালেয় �াইমাির েকয়ার ি�িনকাল �ায়াল ইউিনট �ারা ি�ি�পল গঠন করা
হেয়েছ।

েক এই পরী�ার ম ূল য্ায়ন কেরেছ ?
এনএইচএেস

সম� গেবষণা

েদখােশানা করা হয়।

িরসাচর্

এিথ� �প (REC) নামক

একদল

�াধীন

মানুেষর

�ারা

আরইিস আপনার িনরপত্তা, অিধকার, কলয্াণ এবং স�ান সুিনি�ত করেব।

এই পরী�ািট xxx িরসাচর্ এিথ� কিমিট �ারা মূলয্ায়ন করা এবং অনুেমািদত।
এই

পরী�াগিল

েমিডিসনস

অয্া�

েহলথেকয়ার

ে�াডা�স

েরগেলটির

এেজি�

(এমএইচআরএ)

েথেক অনুেমাদন�া�। ইউেকেত সম� ওষুেধর বয্বহার এমএইচআরএ �ারা িনয়ি�ত হয়।

এই তথ য্ স�িলত িলফ েলট পড়ার
সম য় েবর করার জ নয্ এবং এই
পরী�ায় অংশ�হেণর কথ া িবেবচনা
করার জ নয্ আপনােক ধনয্বাদ।
এই পরী�া স� েকর্ আপিন যিদ
No.20/SC/0158
IRAS No: 281958
অিধকতর িবশদ জ ানেত REC
চান
, তাহেল
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�ায়ােলর িঠকানা
ি�ি�পল �ায়াল
নািফ� িডপাটর্েম� অব �াইমাির েকয়ার েহলথ
সােয়ে�স
রাডি�ফ অবজারেভটির েকায়াটর্ার, উড�ক েরাড
অ�েফাডর্
ওএ�২ ৬িজিজ
�ায়াল িটম
েটিল. ০৮০০ xxxxxx
�ায়াল ইেমল অয্াে�স
principle@phc.ox.ac.uk
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