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হাসপাোতিি নাম: 

রকতেি নম্বি: 

গতেষণাি নম্বি: 

 

অংশগ্রহণকারীর তথ্য সম্বলিত শীট 

প্রকল্পের লশল্পরানাম: রিকভারি-RS রিরিতিটরি সাতপাটট : রকারভড-19 এ শ্বাসযতেি 

রকৌশিসমূহ; CPAP, হাই-রলা এেং স্ট্যান্ডাডট  রসো 

আপনাতক এই রিফতিটটি পড়তে ও রেতেচনা কিতে রেওয়া হতয়তে কািণ আপরন রকারভড-

19 এ আক্রান্ত হতয় ো সতেহভাজন রকারভড-19 রিাগী রহতসতে হাসপাোতি ভরেট  হতয়রেতিন 

এেং আপনাি অরিতজতনি মাত্রা যতথ্ষ্ট িাখাি জনয সাহাতযযি প্রতয়াজন হতয়রেি।  

 

েথ্য সম্বরিে শীটটি গতেষণাটিতক এেং আপনাি কাতে এি প্রতয়াজনীয়োতক েযাখযা কতি। 

আপনাি অংশগ্রহণ রকেি এই মহামারি নয় েিং সম্ভােয ভরেষযৎ মহামারিতেও সাহাযয 

কিতে। আমাতেি েতিি একজন সেসয আপনাি সাতথ্ েথ্য সম্বরিে শীটটি রনতয় আতিাচনা 

কিতেন এেং আপনাি রযতকাতনা প্রতেি উত্তি রেতেন। আপরন চাইতি অনযতেি সাতথ্ 

গতেষণাটি সম্পতকট  কথ্া েিুন এেং রকাতনা প্রে থ্াকতি অনুগ্রহ কতি রনরবট ধায় রজজ্ঞাসা 

করুন।  

গল্পেষণা সংক্রান্ত তথ্য 

গতেষণাটি NHS হাসপাোিগুরিতে (ইংিযান্ড, স্কটিযান্ড, ওতয়িস এেং উত্তি আয়ািিযাতন্ড) ো 

ওয়াডট  ও জরুরি রসোসহ রেতশষ উতেতশয রনরমটে হাসপাোিগুরিতে চিতে। এটি 4002 জন 

রকারভড-19-এ আক্রান্ত ো সতেহভাজন রকারভড-19 রিাগীতক ভরেট ি পরিকল্পনা কিতে।  

 
গতেষণাটি রেনটি পৃথ্ক রচরকৎসাি েুিনা কিতে যা শ্বাস প্রশ্বাতস সহায়ো কতি। রচরকৎসাগুরি 

রনতচ েযাখযা কিা হতিা: 

 

A) কলিলনউয়াস পলিটিভ এয়ারওল্পয় প্রপ্রশার (CPAP): এই রচরকৎসায় শক্তভাতে 

িাগাতনা একটি রফস মাতস্কি মাধযতম ধািাোরহকভাতে হািকা রথ্তক উচ্চ োয়ুচাপ 

প্রতয়াগ কিা হয়। এটি এমন েযরক্ততেি মতধয শ্বাসনািীগুরি ধািাোরহকভাতে উনু্মক্ত 

িাতখ যািা রনতজিাই স্বাভারেকভাতে শ্বাস রনতে সক্ষম েতে শ্বাসনািীটি পরিষ্কাি িাখতে 

যাতেি সহায়ো প্রতয়াজন। 

 

B) হাই প্রলা নািাি অলিল্পিন (HFNO): এটি নাতকি মতধয টিউতেি মাধযতম আর্দ্ট োযুক্ত 

(আর্দ্ট ) এেং উষ্ণ অরিতজন রেওয়াি একটি উপায়।  রয সকি রিাগীি অরিতজতনি 
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মাত্রা কম এেং যাতেি রনজ রথ্তক শ্বাস রনতে অসুরেধা হয় োতেিতক সাহাযয কিতে খুে 

দ্রুে অরিতজন সিেিাহ কিা হয়। 

 

C) স্ট্যান্ডার্ড  প্রসো: স্ট্যান্ডাডট  রসোয় নাতকি একটি সাধািণ মাস্ক ো টিউতেি মাধযতম 

অরিতজন সিেিাহ কিা হতে। 

অরিতজতনি মাত্রা পযটাপ্ত িাখতে এেং রিাগীতক শ্বাস-প্রশ্বাতস োড়রে সাহাতযযি প্রতয়াজন 

রথ্তক রেিে িাখতে রকান রচরকৎসাটি সেতচতয় ভাতিা ো আমিা রেি কিতে চাই।  রেনটি 

রচরকৎসাই NHS-এি মতধয সাধািণভাতে েযেহৃে হতে। 

আমাল্পক প্রকন গল্পেষণার িনয লনেডাচন করা হল্পয়ল্পে? 

আপনাতক গতেষণাি জনয রনেটাচন কিা হতয়তে কািণ আমিা আপনাতক রকারভড-19 এ 

আক্রান্ত ো সতেহভাজন রকারভড-19 রিাগী রহতসতে শনাক্ত কতিরে এেং আপনাি 

অরিতজতনি মাত্রা ঠিক িাখাি জনয সাহাতযযি প্রতয়াজন।  এখন আমিা আপনাতক রজজ্ঞাসা 

কিতে চাই রয আপরন এই গতেষণায় অংশগ্রহণ কিতে চান রক না।  

 

আমার সম্মলত আপনাল্পের প্রকন েরকার? 
এই েথ্য সম্বরিে শীটটিি েযাখযা অনুযায়ী রিরনকযাি প্ররক্রয়াসমূতহি জনয এেং জারে ও 

নৃতগাষ্ঠীি রডটাসহ আপনাি রকেু েযরক্তগে েথ্য সংগ্রহ, রিকডট  এেং সংিক্ষণ কিাি জনয 

আমাতেি আপনাি সম্মরে প্রতয়াজন যা আমাতেিতক রিাগীিা কীভাতে গতেষণায় সাড়া রেয় 

এেং প্ররেটি রচরকৎসা োতেি জনয কেটা ভাতিা কাজ কতিতে ো রেতেষণ কিতে সহায়ো 

কিতে।  

এরপর কী হল্পে? 
গতেষণাটি রনতয় আিও আতিাচনা কিাি জনয গতেষক েতিি একজন সেসয আপনাি সাতথ্ 

রযাগাতযাগ কিতেন।  

 
আপরন এই েথ্য সম্বরিে রিফতিটটি পড়াি সুতযাগ রপতয়তেন রক না এেং আপনাি রকাতনা 

প্রে আতে রক না ো আপনাতক গতেষণা েতিি একজন সেসয রজজ্ঞাসা কিতেন। োিা 

আপনাি সাতথ্ গতেষণা ও েথ্য সম্বরিে রিফতিটটি রনতয় আতিাচনা কিতেন এেং আপনাি 

রযতকাতনা প্রতেি উত্তি রেতে যথ্াসাধয রচষ্টা কিতেন।  

 
আপরন যরে রসদ্ধান্ত রনন রয আপরন গতেষণায় অংশ রনতেন েতে গতেষক আপনাি সম্মরে 

নরথ্ভুক্ত কিতেন। আপনাতক এই সম্মরে ফিতমি একটি করপ রেওয়া হতে, গতেষক একটি 

করপ িাখতেন এেং েৃেীয় একটি করপ আপনাি রমরডতকি রনাতট িাখা হতে। 

 



                                     

রিকভারি RS শুরুতে রিাগীি েথ্য সম্বরিে শীট v2.0 29.05.2020 

IRAS: 282338 3 

আপনাি সম্মরেক্রতম আপনাতক পিীক্ষাি জনয ভরেট  কিা হতে এেং আপনাতক রনয়রমে 

অরিতজন রথ্িারপযুক্ত স্ট্যান্ডাডট  রসো, করিরনউয়াস পরজটিভ এয়ািওতয় রপ্রশাি (CPAP) 

অথ্ো হাই রলা নাজাি অরিতজন (HFNO)-এি রচরকৎসা গ্রহতণি জনয এতিাতমতিাভাতে 

রনেটারচে কিা হতে। আপরন যরে অংশ রনওয়াি রসদ্ধান্ত রনন েতে আপরন 3টি গ্রুতপি মতধয 

রকানটিতে থ্াকতেন ো রেতে রনওয়া আপনাি পতক্ষ সম্ভে হতে না। এটি গুরুত্বপূণট রয 

এতিাতমতিা রনেটাচন প্ররক্রয়াি মাধযতম এই রসদ্ধান্তটি রনওয়া হতে।  3টি গ্রুতপি রযতকাতনা 

একটিি জনয আপনাি রনেটারচে হওয়াি সমান সম্ভােনা িতয়তে। 

 
এতিাতমতিা প্ররক্রয়াি পি আপনাি রচরকৎসা শুরু হতে।  

আমাল্পক লক অংশগ্রহণ করল্পত হল্পে? 
আপনাতক অংশ রনতে সম্মে হতে হতে না। আপরন যরে গতেষণায় অংশ না রনওয়াি রসদ্ধান্ত 

রনন েতে এটি রকাতনাভাতেই আপনাি রচরকৎসা ো রসো প্রারপ্ততক প্রভারেে কিতে না।  

আপরন রযতকাতনা সময় রকাতনা কািণ না রেরখতয়ই ো আপনাি অরধকািতক প্রভারেে না কতি 

গতেষণা রথ্তক রনতজতক প্রেযাহাি কিতে পাতিন। আপরন অংশগ্রহণ কিা েন্ধ কতি রেতি 

আমিা আপনাি সম্পতকট  আি রকাতনা েথ্য সংগ্রহ কিতো না। আপরন গতেষণা রথ্তক 

রনতজতক প্রেযাহাি কিাি আতগ ইতোমতধয সংগৃহীে েথ্যগুরি আমিা িাখে।  

গতেষণাটিতক রনভট িতযাগয কিাি জনয আমাতেিতক রনরেট ষ্ট উপাতয় আপনাি রিকডট গুরি 

পরিচািনা কিতে হতে। এি অথ্ট এই রয আমিা আপনাি সম্পতকট  আমাতেি কাতে থ্াকা েথ্য 

আপনাতক রেখতে ো পরিেেট ন কিতে রেতে পািে না।  

 

 

আপনার সম্পলকড ত তথ্য আমরা কীভাল্পে েযেহার করল্পো?  আমার এই গল্পেষণায় 

অংশ প্রনওয়া লক প্রগাপন রাখা হল্পে?   

এই গতেষণাটি কিাি জনয, রকান রচরকৎসাটি সেতচতয় কাযটকি ো খুুঁতজ রেি কিাি জনয 

ওয়ািউইক ইউরনভারসটটি আপনাি রচরকৎসা রিকডট  রথ্তক েথ্য েযেহাি কিতে।  

 
ওয়ািউইক ইউরনভারসটটিি রনতেট শােিী রমতন হাসপাোতিি কমীিা এেং ওয়ািউইক 

ইউরনভারসটটিি কমীিা এই গতেষণাি জনয আপনাি রমরডতকি রিকডট , GP রিকডট , অনযানয 

NHS রডটা উৎস এেং ইনতটনরসভ রকয়াি নযাশনাি অরডট অযান্ড রিসাচট  রসিাি রথ্তক েথ্য 

সংগ্রহ কিতেন। আমিা শুধু রসই েথ্যই েযেহাি কিতো যা সরেযই এই গতেষণাি জনয েযেহাি 

কিা প্রতয়াজন। 
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গতেষণাি রেষতয় আপনাি সাতথ্ রযাগাতযাগ কিতে, আপনাি রসোি জনয গতেষণাি রেষতয় 

প্রাসরিক েথ্য রিকডট  কিা হতয়তে রক না ো রনরিে কিতে এেং গতেষণাি মান পযটতেক্ষণ 

কিতে আমিা আপনাি নাম, জন্ম োরিখ, NHS নম্বি ো CHI নম্বি এেং রযাগাতযাতগি রেস্তারিে 

(রপাস্ট্তকাড) েযেহাি কিতো। NHS হাসপাোতিি কমীিা সুিরক্ষে পদ্ধরেতে ওয়ািউইক 

ইউরনভারসটটিতে এই রেেিণগুরি পাঠাতেন। গতেষণাি রডটা সুিরক্ষেভাতে িাখা হতে এেং 

শুধুমাত্র অনুতমারেে কমীতেি বািা েযেহািতযাগয হতে।  

 
ওয়ািউইক ইউরনভারসটটি এেং গতেষণায় অংশ রনওয়া হাসপাোিগুরি গতেষণা রশষ হওয়াি 

পতি কমপতক্ষ 10 েেতিি জনয আপনাি সম্পতকট  েথ্য সংিক্ষণ কিতে যাতে আমিা 

ফিাফিগুরি পিীক্ষা কিতে পারি। 

 

আপনাি েথ্য েযেহাি, পরিেেট ন ো সিাতনাি রক্ষতত্র আপনাি অরধকাি সীরমে, কািণ 

গতেষণাতক রনভট িতযাগয ও রনভুট ি কিাি জনয আমাতেিতক রনরেট ষ্ট উপাতয় আপনাি েথ্য 

পরিচািনা কিতে হতে। আপরন যরে পিেেীতে এই গতেষণা রথ্তক রনতজতক প্রেযাহাি কিাি 

রসদ্ধান্ত রনন রসতক্ষতত্র আমিা ইতোমতধয সংগৃহীে েথ্যগুরি িাখে। আপনাি অরধকাি িক্ষাি 

জনয আমিা যথ্াসম্ভে সেটরনম্ন েযরক্তগেভাতে-শনাক্ততযাগয েথ্য েযেহাি কিতো।  

 

ওয়ািউইক ইউরনভারসটটি এেং রনয়েক সংস্থাগুরিি েযরক্তিা গতেষণাি যথ্াথ্টো পিীক্ষা কিতে 

আপনাি রমরডতকি এেং গতেষণাি রিকডট গুরি রেখতে পাতিন।  

েথ্য রেতেষণকািী রিাতকিা আপনাতক শনাক্ত কিতে পািতেন না। 

 

আপরন যরে এই গতেষণায় অংশ রনতে সম্মে হন োহতি আমিা রয েথ্য সংগ্রহ কিতো ো 

ভরেষযতেি প্রকল্পগুরিি জনয অনযানয গতেষণা েতিি সাতথ্ ভাগাভারগ কিা হতে পাতি এেং 

রস্ট্ট স্বাস্থয ও সামারজক রসো রেষয়ক রসতক্রটারিি পিামশট অনুযায়ী, আপনাি রগাপনীয় েথ্য 

রকারভড-19 সংক্রান্ত প্ররেষ্ঠানসমূতহি সাতথ্ ভাগাভারগ কিা হতে। (রসতক্রটারি অে স্টেটস 

রহিথ্ অযান্ড রসাশযাি রকয়াতিি (ইংিযান্ড) এি প্রোনকৃে পিামশট উত্তি আয়ািিযাতন্ডি 

রিাগীতেি েতথ্যি রক্ষতত্র প্রতযাজয নয়)। 
 
 

 

আিও েতথ্যি জনয, অনুগ্রহ কতি ওয়ািউইক ইউরনভারসটটি রিসাচট  প্রাইতভরস রনাটিশ রেখুন যা 

এই রিতে পাওয়া যাতে: 

https://warwick.ac.uk/services/idc/dataprotection/privacynotices/researchprivacynotice 

(আপরন গতেষণা েতিি কাতে এই নরথ্ি একটি করপি অনুতিাধ কিতে পাতিন) অথ্ো েথ্য 

এেং রডটা কমপ্লাতয়ন্স টিতমি সাতথ্ GDPR@warwick.ac.uk এ রযাগাতযাগ কতি ো সংগ্রহ 

কিতে পাতিন। 

https://warwick.ac.uk/services/idc/dataprotection/privacynotices/researchprivacynotice
mailto:GDPR@warwick.ac.uk
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আমিা রকভাতে আপনাি েথ্য েযেহাি কিে রস সম্পতকট  আপরন আিও জানতে পাতিন এই 

ঠিকানায়:  

https://www.hra.nhs.uk/planning-and-improving-research/policies-standards-

legislation/data-protection-and-information-governance/gdpr-

guidance/templates/template-wording-for-generic-information-document/ (আপরন 

গতেষণা েতিি কাতে এই নরথ্ি একটি করপি অনুতিাধ কিতে পাতিন)। 

অংশগ্রহল্পণর মল্পযয কী অন্তভভড ক্ত থ্াকল্পে?  
আপরন আপনাি শ্বাসকতষ্ট সহায়ো পাওয়াি জনয গতেষণা বািা রনধটারিে রচরকৎসা গ্রহণ 

কিতেন। আপনাি অরেিে রচরকৎসা ও সুস্থো সংক্রান্ত েথ্যও আমিা সংগ্রহ কিতো। আপরন 

কী রচরকৎসা রপতয়তেন আমিা ো রিকডট  কিতো এেং 30 রেতনি জনয ো আপনাি হাসপাোি 

রথ্তক োড়া পাওয়াি আগ পযটন্ত আপনাতক ফতিা আপ কিতো। এটি রকারভড-19 আক্রান্ততেি 

জনয রকান রচরকৎসাটি ভাতিা কাজ কতি এেং োতেি শ্বাস-প্রশ্বাতস োড়রে সহায়োি 

প্রতয়াজনীয়ো েন্ধ কতি ো আমাতেি েুঝতে সাহাযয কিতে।  

পিীক্ষামূিক রচরকৎসা রশষ হতয় যাওয়াি পি আপনাি উপি আি রকাতনা প্রভাে পড়তে না, 

আপরন এখতনা হাসপাোতি রথ্তক থ্াকতি আপরন স্বাভারেকভাতেই রসো ও রচরকৎসা রপতে 

থ্াকতেন।  

অংশ প্রনওয়ার সম্ভােয সভ লেযা এেং ঝভুঁ লকগুলি কী কী?  
স্ট্যান্ডাডট  রসো যখন অরিতজন সিেিাহতক উন্নে কতি েখন হাই রলা নাজাি অরিতজন এেং 

CPAP উভতয়ি প্রেযারশে সুরেধা হতিা োিাও আপনাি ফুসফুতস অরিতজন সিেিাহতক উন্নে 

কতি। এটি আপনাতক আিও ভাতিা এেং শ্বাসকষ্ট কম রোধ কিতে সহায়ো কিতে পাতি। এটি 

আপনাতক একটি সাধািণ অযাতনসতথ্টিতকি অধীতন এেং একটি রভরিতিটতি িাখাি 

প্রতয়াজন এড়াতেও সহায়ো কিতে পাতি। 

রকেু রিাক হাই রলা নাজাি অরিতজন এেং CPAP উভতয়িই অনুভূরে পেে কতি না। 

উোহিণস্বরূপ, োিা মানুষতক আেদ্ধভাে রোধ কিাতে পাতি। CPAP আপনাতক অসুস্থ রোধ 

কিাতে পাতি, আপনাি েরমি কািণ হতে পাতি এেং আপনাি নাক ও মুতখি চািপাতশ চাতপি 

কািতণ রকেুটা ঘা সৃরষ্ট কিতে পাতি। যরে আপরন এই অরভজ্ঞোগুরিি সমু্মখীন হন োহতি 

রচরকৎসা েন্ধ কিা রযতে পাতি। 

যরে আপনাতক স্ট্যান্ডাডট  মাতস্কি মাধযতম অরিতজন গ্রহণ কিতে ো আতস্ত আতস্ত আপনাি 

নাতক অরিতজন প্রতেশ কিাতনা হয় েতে মুখ/ নাতকি শুষ্কো ো আেদ্ধ অনুভূরে োড়া রকাতনা 

সমসযা হওয়াি সম্ভােনা থ্াকতে না। 

 

https://www.hra.nhs.uk/planning-and-improving-research/policies-standards-legislation/data-protection-and-information-governance/gdpr-guidance/templates/template-wording-for-generic-information-document/
https://www.hra.nhs.uk/planning-and-improving-research/policies-standards-legislation/data-protection-and-information-governance/gdpr-guidance/templates/template-wording-for-generic-information-document/
https://www.hra.nhs.uk/planning-and-improving-research/policies-standards-legislation/data-protection-and-information-governance/gdpr-guidance/templates/template-wording-for-generic-information-document/
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যরে আপরন একোি রচরকৎসা রশষ কতি থ্াতকন েতে আপনাি এই গতেষণায় অংশ রনওয়া 

সম্পরকট ে রকাতনা উতেখতযাগয েযরক্তগে প্রেযক্ষ সুরেধা ো ঝুুঁ রক রনই। েতে, আপনাি কাে 

রথ্তক আমিা রয েথ্য সংগ্রহ করি ো ভরেষযতে অনযানয রিাগীতেি রচরকৎসাি সতেটাত্তম উপায় 

কী রস েযাপাতি রসদ্ধান্ত রনতে সহায়ো কিতে। 

যলে প্রকাল্পনা লকেভ  ভভ ি হয় তাহল্পি?  
আপনাি গতেষণায় অংশগ্রহতণি ফতি রকেু ভুি হওয়াি সম্ভােনা খুে কম কািণ গতেষণাি 

মাধযতম প্রেত্ত রচরকৎসা েেট মাতন সকি শ্বাসকতষ্টি রিাগীতেি রচরকৎসাি জনয NHS-এি মতধয 

েযেহাি কিা হয়। রকান রচরকৎসাটি সেতচতয় ভাতিা গতেষণাটি রসটাই েুিনা কিতে। আপনাি 

রচরকৎসা প্রোনকািী হাসপাোিগুরি প্ররেটি রচরকৎসা রেওয়াি জনয োতেি সাধািণ 

রিরনকযাি চচট া অনুসিণ কিতে।  

েতে, যরে আপরন মতন কতিন রয কাতিা অেতহিাি কািতণ রচরকৎসা চিাকািীন আপনাি 

ক্ষরে হতয়তে োহতি আপনাি কাতে সমৃ্পক্ত NHS সংস্থাি রেরুতদ্ধ আইরন েযেস্থা গ্রহতণি রভরত্ত 

থ্াকতে পাতি রকন্তু আপনাতক আপনাি আইরন খিচ রেতে হতে পাতি।    

গল্পেষণার ফিাফল্পির কী হল্পে?  

এই গতেষণাটি রশষ হতে প্রায় 2 েেি সময় িাগতে। অন্তেটেীকািীন ফিাফিগুরি পাওয়াি 

সাতথ্ সাতথ্ অনযানয স্বাস্থযকমীতেি সাতথ্ রেরনময় কিা হতে এেং আমিা রমরডতকি জানটাতি 

গতেষণাি ফিাফি প্রকাশ কিতো। যখন গতেষণা রথ্তক রকাতনা েথ্য প্রকারশে হতে এতে 

েযরক্তগে েথ্য থ্াকতে না এেং আপনাতক উতেখ কিা সম্ভে হতে না।    

আমিা রনরিে কিতো রয গতেষণাি ফিাফিগুরি েযাপকভাতে ভাগাভারগ কিা হতয়তে। 

আপরন যরে প্রকারশে ফিাফতিি একটি করপ চান োহতি অনুগ্রহ কতি গতেষণাকািী েতিি 

সাতথ্ রযাগাতযাগ করুন (রযাগাতযাতগি রেস্তারিে রনতচ)।  

এই গল্পেষণাটি প্রক পলরচািনা এেং অথ্ডায়ন করল্পে?  
ওয়ািউইক ইউরনভারসটটিি অধযাপক গযারভন পািরকন্স এেং কুইনস ইউরনভারসটটি রেিফাতস্ট্ি 

অধযাপক ডযারন মযাকউরিি রনেৃতত্ব একেি রচরকৎসক এেং রেজ্ঞানী এই গতেষণাটি 

পরিচািনা কতিতেন। 

গতেষণাি েযয়গুরি NHS এেং জােীয় স্বাস্থয গতেষণা ইনরস্ট্টিউট বািা পূিণ কিা হতে।   

প্ররাগী এেং িনসাযারণল্পক কীভাল্পে এই গল্পেষণায় যভক্ত করা হল্পয়ল্পে?  
রিাগী এেং জনপ্ররেরনরধিা আমাতেি রনরিে কিতে সাহাযয কতিতেন রয রিাগীি দৃরষ্টভরি 

কীভাতে গতেষণাটি সাজাতনা এেং পরিচারিে হয় োি প্ররে রকেীভূে থ্াতক। রিাগী এেং 

জনপ্ররেরনরধিা গতেষণা েতিি অংশ রহতসতে আমাতেি সাতথ্ রনরেড়ভাতে কাজ চারিতয় যাতেন 
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যা পিীক্ষাটি কীভাতে পরিচারিে হয় এেং পাশাপারশ এটি কীভাতে রেতেষণ কিা হতে ও 

অনযতেি সাতথ্ রেরনময় কিা হতে ো অেরহে কিতে সহায়ো কিতে। 

 

 
এই গল্পেষণাটি প্রক পযডাল্পিাচনা কল্পরল্পে?  

NHS-এি সকি গতেষণা আপনাি সুিক্ষা, অরধকাি, মিি ও মযটাোতক সুিরক্ষে কিাি জনয 

রিসাচট  এরথ্কস করমটি নাতম একেি স্বাধীন কমীি বািা পযটাতিাচনা কিা হয়। এই গতেষণাটি 

িন্ডন - ব্রাইটন এেং সাতসি ও স্কটিযান্ড রিসাচট  এরথ্কস করমটি বািা পযটাতিারচে হতয়রেি 

এেং অনুকূি একটি মোমে রপতয়রেি। গতেষণাটি রহিথ্ রিসাচট  অথ্রিটি (HRA) এেং 

নযাশনাি ইন্সটিটিউট ফি রহিথ্তকয়াি রিসাচট  (NIHR) বািাও পযটাতিাচনা কিা হতয়তে।  
 
যলে প্রাসলিক নতভ ন তথ্য পাওয়া যায় প্রসল্পেল্পে কী হল্পে?  

যরে নেুন ো প্রাসরিক েথ্য পাওয়া যায় যা েতি রয এক ো একারধক গতেষণাি রচরকৎসা 

রিাগীি ক্ষরে কিতে ো রসগুরি অকাযটকি েতে এই রচরকৎসা েন্ধ হতয় যাতে। আপনাি 

রসোোনকািী েি রনরিে কিতে রয আপরন সতেটাচ্চ রসো প্রারপ্ত চারিতয় রযতে থ্াকতেন। োরক 

দুইটি রচরকৎসা রেকল্প রনতয় গতেষণা চিতে পাতি।  

 
গল্পেষণাটি সম্পল্পকড  আমার প্রকাল্পনা প্রশ্ন, উল্পেগ ো অলভল্পযাগ থ্াকল্পি কী হল্পে?  

এই গতেষণাি রযতকাতনা রেক সম্পতকট  আপনাি যরে রকাতনা প্রে ো উতবগ থ্াতক েতে 

আপনাি গতেষকতেি সাতথ্ কথ্া েিা উরচে যািা আপনাি প্রতেি উত্তি রেওয়াি যথ্াসাধয 

রচষ্টা কিতেন।  

 
আপরন যরে আপনাি রচরকৎসাি রকাতনা রেক রনতয় অসন্তুষ্ট হন এেং অরভতযাগ কিতে চান 

রসতক্ষতত্র আপরন NHS অরভতযাগ প্ররক্রয়াি মাধযতম ো কিতে পাতিন।  আপরন 

হাসপাোিগুরিি রপতশি অযাডভাইস রিয়াতজাুঁ  সারভট স (PALS) ো হাসপাোিগুরিি রপতশি 

অযাডভাইস অযান্ড সাতপাটট  সারভট স (PASS) ো স্থানীয় রিরনকযাি করমশরনং গ্রুতপি সাতথ্ 

রযাগাতযাগ কিতে পাতিন। NHS অরভতযাগ পদ্ধরে সম্পতকট  আিও েতথ্যি জনয ো আপনাি 

স্থানীয় রযাগাতযাতগি সন্ধান কিতে এখাতন যান: 
http://www.nhs.uk/choiceintheNHS/Rightsandpledges/complaints/ (আপরন গতেষণা েতিি 

কাতে এই নরথ্ি করপি জনয অনুতিাধ কিতে পাতিন)। 

 
আপরন যরে অসন্তুষ্ট থ্াতকন এেং আনুষ্ঠারনকভাতে অরভতযাগ কিতে চান োহতি আপরন 

রনতচি েযরক্তি সাতথ্ রযাগাতযাগ কতি এটি কিতে পাতিন, রযরন ওয়ািউইক ইউরনভারসটটিি 

একজন রসরনয়ি কমটকেট া এেং এই গতেষণা রথ্তক স্বাধীন:  

 

http://www.nhs.uk/choiceintheNHS/Rightsandpledges/complaints/
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এই গতেষণাটি NHS এেং ওয়ািউইক ইউরনভারসটটিি রেমা ও ক্ষরেপূিণ বািা কাভািকৃে। 

গতেষণাি সময় আপনাি সাতথ্ রযভাতে আচিণ কিা হতয়তে রস রেষতয় ো আপনাি রযতকাতনা 

সম্ভােয ক্ষরে সম্পতকট  রযতকাতনা অরভতযাগ রচরিে ও সমাধান কিা হতে। 

 
গতেষণাি সময় কাতিা অেতহিাি কািতণ আপনাি ক্ষরে হতয় থ্াকতি ওয়ািউইক ইউরনভারসটটি 

ো সংরেষ্ট NHS সংস্থাি রেরুতদ্ধ ক্ষরেপূিণ পাওয়াি জনয আপনাি আইরন েযেস্থা গ্রহতণি রভরত্ত 

থ্াকতে পাতি রকন্তু আপনাতক আপনাি আইরন খিচ রেতে হতে পাতি। সাধািণ জােীয় 

স্বাস্থযতসো অরভতযাতগি পদ্ধরেগুরি েখতনা আপরন পাতেন। 

 
গল্পেষণা সম্পল্পকড  আরও তল্পথ্যর িনয আলম কার সাল্পথ্ প্রযাগাল্পযাগ করল্পো? 

আপনাি যরে রকাতনা প্রে থ্াতক েতে আপনাি হাসপাোতিি রমরডতকি টিতমি সাতথ্ কথ্া 

েিুন। গতেষণা রেষয়ক আিও েথ্য গতেষণাি ওতয়েসাইতটও পাওয়া যাতে 

(https://warwick.ac.uk/fac/sci/med/research/ctu/trials/recovery-rs/)। 

 

 

 

 

 

এই তথ্য সম্বলিত লিফল্পিটটি পড়ার িনয আপনাল্পক যনযোে 
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