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হাসপাতালিি নাম: 
 

রকলেি নম্বি: 
 

গলেষণাি নম্বি: 

 

অংশগ্রহণকারীর তথ্য সম্বলিত শীট  

প্রকল্পের লশল্পরানাম: রিকভারি-RS রিরিলিটরি সালপাটট : রকারভড-19 এ শ্বাসযলেি রকৌশিসমূহ; 

CPAP, হাই-রলা এেং স্ট্যান্ডাডট  রসো 

আপনালক এই রিফলিটটি পড়লত ও রেলেচনা কিলত রেওয়া হলয়লে কািণ আপরন রকারভড-19 এ 

আক্রান্ত হলয় ো সলেহভাজন রকারভড-19 রিাগী রহলসলে হাসপাতালি ভরতট  হলয়লে এেং আপনাি 

অরিলজলনি মাত্রা যলথ্ষ্ট িাখাি জনয সাহালযযি প্রলয়াজন হলয়রেি।  

রসই সময়, আমিা আপনালক একটি পিীিায় তারিকাভুক্ত কলিরে যা ইংিযান্ড, স্কটিযান্ড, ওলয়িস 

এেং নেট ানট আয়ািিযান্ড জুলড় চিলে। কম অরিলজন মাত্রাি রকারভড-19 আক্রান্ত রিালকি 

রচরকৎসাি জনয আমিা রতনটি রভন্ন মাধ্যম (CPAP, HFNO ো সাধ্ািণ রসো) পিীিা কিরে। 

অরিলজলনি মাত্রা পযটাপ্ত িাখলত এেং রিাগীলক শ্বাস-প্রশ্বালস োড়রত সাহালযযি প্রলয়াজন রথ্লক 

রেিত িাখলত রকান রচরকৎসাটি সেলচলয় ভালিা তা আমিা রেি কিলত চাই।  রতনটি রচরকৎসাই NHS-

এি মলধ্য সাধ্ািণভালে েযেহৃত হলে। 

 
A) করিরনউয়াস পরজটিভ এয়ািওলয় রপ্রশাি (CPAP): এই রচরকৎসায় শক্তভালে িাগালনা একটি 

রফস মালস্কি মাধ্যলম ধ্ািাোরহকভালে হািকা রথ্লক উচ্চ োয়ুচাপ প্রলয়াগ কিা হয়। এটি এমন 

েযরক্তলেি মলধ্য শ্বাসনািীগুরি ধ্ািাোরহকভালে উনু্মক্ত িালখ যািা রনলজিাই স্বাভারেকভালে শ্বাস রনলত 

সিম তলে শ্বাসনািীটি পরিষ্কাি িাখলত যালেি সহায়তা প্রলয়াজন। 

 
B) হাই রলা নাজাি অরিলজন (HFNO): এটি নালকি মলধ্য টিউলেি মাধ্যলম আর্দ্ট তাযুক্ত (আর্দ্ট ) 

এেং উষ্ণ অরিলজন রেওয়াি একটি উপায়।  রয সকি রিাগীি অরিলজলনি মাত্রা কম এেং যালেি 

রনজ রথ্লক শ্বাস রনলত অসুরেধ্া হয় তালেিলক সাহাযয কিলত খুে দ্রুত অরিলজন সিেিাহ কিা হয়। 

 
C) স্ট্যান্ডাডট  রসো: স্ট্যান্ডাডট  রসোয় নালকি একটি সাধ্ািণ মাস্ক ো টিউলেি মাধ্যলম অরিলজন 

সিেিাহ কিা হলে। 

 
আপনাি জরুরি অেস্থাি কািলণ এই গলেষণায় আপনাি সমৃ্পক্ততা রনলয় তখন আপনাি সালথ্ 

আলিাচনা কিাি সময় রেি না। আপনালক রনয়রমত অরিলজন রথ্িারপযুক্ত স্ট্যান্ডাডট  রসো, 

করিরনউয়াস পরজটিভ এয়ািওলয় রপ্রশাি (CPAP) অথ্ো হাই রলা নাজাি অরিলজন (HFNO)-এি 

রচরকৎসা গ্রহলণি জনয এলিালমলিাভালে রনেটারচত কিা হলয়লে। এখন আমিা আপনাি রকেু েযরক্তগত 

তথ্য সংগ্রহ, রিকডট  এেং সংিিণ কিাি জনয আপনাি সম্মরত চারে যা আমালেিলক রিাগীিা 
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কীভালে গলেষণায় সাড়া রেয় এেং প্ররতটি রচরকৎসা তালেি জনয কতটা ভালিা কাজ কলি তা রেলেষণ 

কিলত সহায়তা কিলে। 

 
হাসপাতালিি একজন সেসয আপনাি সালথ্ এই তথ্য রনলয় আলিাচনা কিলেন। আমিা আলিকটি 

রেস্তারিত তথ্য সম্বরিত রিফলিট প্রস্তুত কলিরে যা আপরন হয় অনিাইন 

(https://warwick.ac.uk/fac/sci/med/research/ctu/trials/critical/recovery-rs/patients/) এ পড়লত 

পালিন অথ্ো োসায় রনলয় যাওয়াি জনয আপরন রকালনা কমীলক একটি করপি জনয েিলত পালিন। 

এলত রচরকৎসাি রেেিণ িলয়লে এেং আমিা কীভালে আপনাি তথ্য েযেহাি কিলো রস সম্পলকট  

রেস্তারিত তথ্য িলয়লে। প্রশ্ন কিাি জনয আপনালক স্বাগতম।  

 
আমাল্পক লক অংশগ্রহণ করল্পত হল্পে?  
আপনালক অংশ রনলত সম্মত হলত হলে না। আপরন যরে গলেষণায় আি অংশ না রনওয়াি রসদ্ধান্ত 

রনন তলে এটি রকালনাভালেই আপনাি রচরকৎসা ো রসো প্রারপ্তলক প্রভারেত কিলে না। আপরন যরে 

আজ অংশগ্রহণ কিলত চান, রযলকালনা সময় রকালনা কািণ না রেরখলয় অথ্ো আপনাি অরধ্কািলক 

প্রভারেত না কলি আপরন আপনাি ইো পরিেতট ন (প্রতযাহাি) কলি রনলত পালিন।  

 
এখন ো পলি যরে আপরন অংশ না রনওয়াি রসদ্ধান্ত রনন রসলিত্র আমিা আপনাি সম্পলকট  আি 

রকালনা তথ্য সংগ্রহ কিলো না। আপরন গলেষণা রথ্লক রনলজলক প্রতযাহাি কিাি আলগ ইলতামলধ্য 

সংগৃহীত তথ্যগুরি আমিা িাখে। এি কািণ হলিা গলেষণাটিলক রনভট িলযাগয কিাি জনয 

আমালেিলক রনরেট ষ্ট উপালয় আপনাি রিকডট গুরি পরিচািনা কিলত হলে। এোড়াও এি অথ্ট এই রয 

আমিা আপনাি সম্পলকট  আমালেি কালে থ্াকা তথ্য আপনালক রেখলত ো পরিেতট ন কিলত রেলত 

পািে না। আপরন যরে এই গলেষণায় অংশ রনলত সম্মত হন তাহলি আমিা রয তথ্য সংগ্রহ কিলো তা 

ভরেষযলতি প্রকল্পগুরিি জনয অনযানয গলেষণা েলিি সালথ্ ভাগাভারগ কিা হলত পালি। 

 
এরপর কী হল্পে? 
গলেষক েলিি একজন সেসয আপনাি সালথ্ গলেষণাটি রনলয় আিও আলিাচনা কিলেন। আপনাি 

রকালনা প্রশ থ্াকলি রতরন রসগুরিি উত্তি রেলেন। রসদ্ধান্ত রনওয়াি রিলত্র আপনাি রকালনা 

তাড়াহুড়া রনই। একোি রসদ্ধান্ত রনলয় রনলি, গলেষকলক রকেিমাত্র রসটি জানালত হলে।  

 

অংশ ননওয়ার সম্ভােয সুলেধা এেং ঝুুঁ লকগুলি কী কী?  

এই সমলয়, আপরন ইলতামলধ্য আপনাি গলেষণাি রচরকৎসা পাওয়া শুরু কলিলেন এেং এটি 

ইলতামলধ্য রশষও হলয় রযলত পালি। যরে আপরন রচরকৎসা রশষ কলি থ্ালকন তলে আপনাি এই 

গলেষণায় অংশ রনওয়া সম্পরকট ত রকালনা উলেখলযাগয েযরক্তগত প্রতযি সুরেধ্া ো ঝুুঁ রক রনই। তলে, 

আপনাি কাে রথ্লক আমিা রয তথ্য সংগ্রহ করি তা ভরেষযলত অনযানয রিাগীলেি রচরকৎসাি 

সলেটাত্তম উপায় কী রস েযাপালি রসদ্ধান্ত রনলত সহায়তা কিলে। 

 
গল্পেষণাটি নক পলরচািনা করল্পে?  
ওয়ািউইক ইউরনভারসটটিি অধ্যাপক গযারভন পািরকন্স এেং কুইনস ইউরনভারসটটি রেিফালস্ট্ি 

অধ্যাপক ডযারন মযাকউরিি রনতৃলে একেি রিরনরশয়ান এেং রেজ্ঞানী এই গলেষণাটি পরিচািনা 

কলিলেন।  

 

https://warwick.ac.uk/fac/sci/med/research/ctu/trials/critical/recovery-rs/patients/
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এই গল্পেষণাটি নক পর্যাল্পিাচনা কল্পরল্পে?  

এই গলেষণাটি একটি স্বাধ্ীন NHS রিসাচট  এরথ্ি করমটি িন্ডন - ব্রাইটন ও সালসি রিসাচট  এরথ্কস 

করমটি এেং রহিথ্ রিসাচট  অথ্রিটি দ্বািা পযটালিারচত হলয়লে এেং অনুকূি একটি মতামত রপলয়লে। 

 
আপনার সম্পলকয ত তথ্য আমরা কীভাল্পে েযেহার করল্পো?  আমার এই গল্পেষণায় অংশ 

ননওয়া লক নগাপন রাখা হল্পে?   
ওয়ািউইক ইউরনভারসটটি এই গলেষণাি জনয তথ্য রনয়েক রহলসলে কাজ কিলে এেং আপনাি তথ্য 

রনয়েণ এেং এটি সঠিকভালে েযেহাি কিাি জনয োয়েদ্ধ থ্াকলে। এই গলেষণাি জনয আমিা 

আপনাি রমরডলকি রিকডট , GP রিকডট , অনযানয NHS রডটা উৎস এেং ইনলটনরসভ রকয়াি নযাশনাি 

অরডট অযান্ড রিসাচট  রসিাি রথ্লক তথ্য েযেহাি কিলো। জারত ও জারতগত রডটা সংগ্রহ কিা হলে। 

ওয়ািউইক ইউরনভারসটটিি রনলেট শােিী রমলন হাসপাতালিি কমীিা এেং ওয়ািউইক ইউরনভারসটটিি 

কমীিা এই গলেষণাি জনয আপনাি রমরডলকি রিকডট  রথ্লক তথ্য সংগ্রহ কিলেন। আমিা শুধু্ রসই 

তথ্যই েযেহাি কিলো যা সরতযই এই গলেষণাি জনয েযেহাি কিা প্রলয়াজন। 

 
 
গলেষণাি রেষলয় আপনাি সালথ্ রযাগালযাগ কিলত, আপনাি রসোি জনয গলেষণাি রেষলয় প্রাসরিক 

তথ্য রিকডট  কিা হলয়লে রক না তা রনরিত কিলত এেং গলেষণাি মান পযটলেিণ কিলত আমিা রকেু 

 
শনাক্তলযাগয তথ্য (রযমন- নাম, জন্ম তারিখ)েযেহাি কিলো। NHS হাসপাতালিি কমীিা সুিরিত 

পদ্ধরতলত ওয়ািউইক ইউরনভারসটটিলত এই রেেিণগুরি পাঠালেন। গলেষণাি রডটা সুিরিতভালে িাখা 

হলে এেং শুধু্মাত্র অনুলমারেত কমীলেি দ্বািা েযেহািলযাগয হলে। শুধু্মাত্র রেশ্বরেেযািলয়ি রনরেট ষ্ট 

ভূরমকা পািনকািী েযরক্তিা (রযমন- রডটা সংগ্রহ অরডট কিা, আপনাি রডটাটিলক অনযানয NHS 

রডটাি সালথ্ সংযুক্ত কিা) আপনাি শনাক্তলযাগয তথ্য েযেহাি কিলত পািলে।  
 
ওয়ািউইক ইউরনভারসটটি এেং গলেষণায় অংশ রনওয়া হাসপাতািগুরি গলেষণা রশষ হওয়াি পলি 

কমপলি 10 েেলিি জনয আপনাি সম্পলকট  তথ্য সংিিণ কিলে। 

 
আপনাি তথ্য েযেহাি, পরিেতট ন ো সিালনাি রিলত্র আপনাি অরধ্কাি সীরমত, কািণ গলেষণালক 

রনভট িলযাগয ও রনভুট ি কিাি জনয আমালেিলক রনরেট ষ্ট উপালয় আপনাি তথ্য পরিচািনা কিলত হলে। 

আপনাি অরধ্কাি িিাি জনয আমিা যথ্াসম্ভে সেটরনম্ন েযরক্তগতভালে-শনাক্তলযাগয তথ্য েযেহাি 

কিলো।  

 
ওয়ািউইক ইউরনভারসটটি এেং রনয়েক সংস্থাগুরিি েযরক্তিা গলেষণাি যথ্াথ্টতা পিীিা কিলত 

আপনাি রমরডলকি এেং গলেষণাি রিকডট গুরি রেখলত পালিন।  

তথ্য রেলেষণকািী রিালকিা আপনালক শনাক্ত কিলত পািলেন না এেং আপনাি নাম, NHS নম্বি ো 

রযাগালযালগি রেস্তারিত জানলত পািলেন না।  

 
এই গলেষণা প্রকলল্পি শুরুলত আপনাি সম্মরত সালপলি ভরেষযলতি গলেষণাি জনযও তথ্যগুরি 

েযেহাি কিা হলত পালি। আপরন যরে এই গলেষণায় অংশ রনলত সম্মত হন তলে আপনাি কালে এই 

গলেষণা রথ্লক সংিরিত রডটা েযেহাি কলি ভরেষযলত গলেষণায় অংশ রনওয়াি সুলযাগ থ্াকলে। 



 

রিকভারি RS রিাগীি সংরিপ্ত তথ্য সম্বরিত শীট v4.0 29.05.2020 

IRAS: 282338 

রস্ট্লটি স্বাস্থয ও সামারজক রসো রেষয়ক রসলক্রটারিি পিামশট অনুযায়ী, আপনাি রিাগীি রগাপনীয় 

তথ্য রকারভড-19 সংক্রান্ত প্ররতষ্ঠানসমূলহি সালথ্ রেরনময় কিা হলয়লে।  (লসলক্রটারি অে স্টেটস 

রহিথ্ অযান্ড রসাশযাি রকয়ালিি (ইংিযান্ড) এি প্রোনকৃত পিামশট উত্তি আয়ািিযালন্ডি রিাগীলেি 

তলথ্যি রিলত্র প্রলযাজয নয়)। 

 
গল্পেষণাটি সম্পল্পকয  আমার নকাল্পনা প্রশ্ন, উল্পেগ ো অলভল্পর্াগ থ্াকল্পি অথ্ো লকেু ভুি হল্পি 

কী হল্পে?  

অনুগ্রহ কলি রেস্তারিত তথ্য সম্বরিত রিফলিটটি রেখুন - এটি কীভালে েযেহাি কিলেন তা উপলি 

েরণটত আলে। 

 
গল্পেষণা সম্পল্পকয  আরও তল্পথ্যর জনয আলম কার সাল্পথ্ নর্াগাল্পর্াগ করল্পো? 
আপনাি যরে রকালনা প্রশ্ন থ্ালক তলে আপনাি হাসপাতালিি রমরডলকি টিলমি সালথ্ কথ্া েিুন। 

গলেষণা রেষয়ক আিও তথ্য গলেষণাি ওলয়েসাইলটও পাওয়া যালে 

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

 
 

এই তথ্য সম্বলিত লিফল্পিটটি পড়ার জনয আপনাল্পক ধনযোদ 


