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হাসপাতালেি নাম: 
 

ককলেি নম্বি: 
 

গলেষণাি নম্বি: 

 

অংশগ্রহণকারীর তথ্য সম্বলিত শীট  

প্রকল্পের লশল্পরানাম: রিকভারি-RS কিরিলিটরি সালপাটট : ককারভড-19 এ শ্বাসযলেি ককৌশেসমূহ; 

CPAP, হাই-কলা এেং স্ট্যান্ডাডট  কসো 

আপনালক এই রেফলেটটি পড়লত ও রেলেচনা কিলত কেওয়া হলয়লে কািণ আপরন ককারভড-19 এ 

আক্রান্ত হলয় ো সলেহভাজন ককারভড-19 কিাগী রহলসলে হাসপাতালে ভরতট  হলয়লে এেং আপনাি 

অরিলজলনি মাত্রা যলেষ্ট িাখাি জনয সাহালযযি প্রলয়াজন হলয়রেে।  

আমিা আপনাি মলতা কিাগীলেিলক একটি পিীিায় অংলশাগ্রহণ কিাি জনয আমেণ জানারি যা 

ইংেযান্ড, স্কটেযান্ড, ওলয়েস এেং নেট ানট আয়ািেযান্ড জুলড় চেলে। কম অরিলজন মাত্রাি ককারভড-

19 আক্রান্ত কোলকি রচরকৎসাি জনয আমিা রতনটি রভন্ন মাধ্যম (CPAP, HFNO ো সাধ্ািণ কসো) 

পিীিা কিরে। অরিলজলনি মাত্রা পযটাপ্ত িাখলত এেং কিাগীলক শ্বাস-প্রশ্বালস োড়রত সাহালযযি 

প্রলয়াজন কেলক রেিত িাখলত ককান রচরকৎসাটি সেলচলয় ভালো তা আমিা কেি কিলত চাই।  রতনটি 

রচরকৎসাই NHS-এি মলধ্য সাধ্ািণভালে েযেহৃত হলি। 

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

কফস মালস্কি মাধ্যলম ধ্ািাোরহকভালে হােকা কেলক উচ্চ োয়ুচাপ প্রলয়াগ কিা হয়। এটি এমন 

েযরক্তলেি মলধ্য শ্বাসনােীগুরে ধ্ািাোরহকভালে উনু্মক্ত িালখ যািা রনলজিাই স্বাভারেকভালে শ্বাস রনলত 

সিম তলে শ্বাসনােীটি পরিষ্কাি িাখলত যালেি সহায়তা প্রলয়াজন। 

 
B) হাই কলা নাজাে অরিলজন (HFNO): এটি নালকি মলধ্য টিউলেি মাধ্যলম আর্দ্ট তাযুক্ত (আর্দ্ট ) 

এেং উষ্ণ অরিলজন কেওয়াি একটি উপায়।  কয সকে কিাগীি অরিলজলনি মাত্রা কম এেং যালেি 

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

 
C) স্ট্যান্ডাডট  কসো: স্ট্যান্ডাডট  কসোয় নালকি একটি সাধ্ািণ মাস্ক ো টিউলেি মাধ্যলম অরিলজন 

সিেিাহ কিা হলে। 

 
আপরন যরে পিীিায় অংশ কনন তাহলে আপনালক রনয়রমত অরিলজন কেিারপযুক্ত স্ট্যান্ডাডট  কসো, 

করিরনউয়াস পরজটিভ এয়ািওলয় কপ্রশাি (CPAP) অেো হাই কলা নাজাে অরিলজন (HFNO)-এি 

রচরকৎসা গ্রহলণি জনয এলোলমলোভালে রনেটারচত কিা হলে। এখন আমিা আপনালক এই তেয 

সম্বরেত শীলট েরণটত রিরনকযাে প্ররক্রয়াগুরেি েযাপালি এেং আপনাি রকেু েযরক্তগত তেয সংগ্রহ, 

কিকডট  এেং সংিিণ কিাি েযাপালি আপনাি সম্মরত চারি যা আমালেিলক কিাগীিা কীভালে 
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গলেষণায় সাড়া কেয় এেং প্ররতটি রচরকৎসা তালেি জনয কতটা ভালো কাজ কলি তা রেলেষণ কিলত 

সহায়তা কিলে। 

 
হাসপাতালেি একজন সেসয আপনাি সালে এই তেয রনলয় আলোচনা কিলেন। আমিা আলিকটি 

রেস্তারিত তেয সম্বরেত রেফলেট প্রস্তুত কলিরে যা আপরন হয় অনোইন 

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

পালিন অেো আপরন ককালনা কমীলক একটি করপি জনয েেলত পালিন। এলত রচরকৎসাি রেেিণ 

িলয়লে এেং আমিা কীভালে আপনাি তেয েযেহাি কিলো কস সম্পলকট  রেস্তারিত তেয িলয়লে। প্রশ্ন 

কিাি জনয আপনালক স্বাগতম।  

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

তলে এটি ককালনাভালেই আপনাি রচরকৎসা ো কসো প্রারপ্তলক প্রভারেত কিলে না। আপরন যরে আজ 

অংশগ্রহণ কিলত চান, কযলকালনা সময় ককালনা কািণ না কেরখলয় অেো আপনাি অরধ্কািলক 

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

 
পলি যরে আপরন অংশ না কনওয়াি রসদ্ধান্ত কনন কসলিত্র আমিা আপনাি সম্পলকট  আি ককালনা 

তেয সংগ্রহ কিলো না। আপরন গলেষণা কেলক রনলজলক প্রতযাহাি কিাি আলগ ইলতামলধ্য সংগৃহীত 

তেযগুরে আমিা িাখে। এি কািণ হলো গলেষণাটিলক রনভট িলযাগয কিাি জনয আমালেিলক রনরেট ষ্ট 

উপালয় আপনাি কিকডট গুরে পরিচােনা কিলত হলে। এোড়াও এি অেট এই কয আমিা আপনাি 

সম্পলকট  আমালেি কালে োকা তেয আপনালক কেখলত ো পরিেতট ন কিলত রেলত পািে না। আপরন 

যরে এই গলেষণায় অংশ রনলত সম্মত হন তাহলে আমিা কয তেয সংগ্রহ কিলো তা ভরেষযলতি 

প্রকল্পগুরেি জনয অনযানয গলেষণা েলেি সালে ভাগাভারগ কিা হলত পালি। 

 
এরপর কী হল্পে? 
গলেষক েলেি একজন সেসয আপনাি সালে গলেষণাটি রনলয় আিও আলোচনা কিলেন। আপনাি 

ককালনা প্রশ োকলে রতরন কসগুরেি উত্তি কেলেন। রসদ্ধান্ত কনওয়াি কিলত্র আপনাি ককালনা 

তাড়াহুড়া কনই। একোি রসদ্ধান্ত রনলয় রনলে, গলেষকলক ককেেমাত্র কসটি জানালত হলে।  

 

অংশ ননওয়ার সম্ভােয সুলেধা এেং ঝুুঁ লকগুলি কী কী?  

হাই কলা নাজাে অরিলজন এেং CPAP উভলয়ি প্রতযারশত সুরেধ্া হলো তািা আপনাি ফুসফুলস 

অরিলজন সিেিাহলক উন্নত কলি। এটি আপনালক আিও ভালো এেং শ্বাসকষ্ট কম কোধ্ কিলত 

সহায়তা কিলত পালি। এটি আপনালক একটি সাধ্ািণ অযালনসলেটিলকি অধ্ীলন এেং একটি 

কভরিলেটলি িাখাি প্রলয়াজন এড়ালতও সহায়তা কিলত পালি। 

রকেু কোক হাই কলা নাজাে অরিলজন এেং CPAP উভলয়িই অনুভূরত পেে কলি না। 

উোহিণস্বরূপ, তািা মানুষলক আেদ্ধভাে কোধ্ কিালত পালি। CPAP আপনালক অসুস্থ কোধ্ কিালত 

পালি, আপনাি েরমি কািণ হলত পালি এেং আপনাি নাক ও মুলখি চািপালশ চালপি কািলণ রকেুটা 

ঘা সৃরষ্ট কিলত পালি। যরে আপরন এই অরভজ্ঞতাগুরেি সমু্মখীন হন তাহলে রচরকৎসা েন্ধ কিা কযলত 

পালি। 

https://warwick.ac.uk/fac/sci/med/research/ctu/trials/critical/recovery-rs/patients/
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যরে আপনালক স্ট্যান্ডাডট  মালস্কি মাধ্যলম অরিলজন গ্রহণ কিলত ো আলস্ত আলস্ত আপনাি নালক 

অরিলজন প্রলেশ কিালনা হয় তলে মুখ/ নালকি শুষ্কতা ো আেদ্ধ অনুভূরত োড়া ককালনা সমসযা 

হওয়াি সম্ভােনা কনই। 

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

অধ্যাপক ডযারন মযাকউরেি কনতৃলে একেে রিরনরশয়ান এেং রেজ্ঞানী এই গলেষণাটি পরিচােনা 

কলিলেন।  

 
এই গল্পেষণাটি নক পর্যাল্পিাচনা কল্পরল্পে?  

এই গলেষণাটি স্বাধ্ীন NHS রিসাচট  এরেি করমটি (েন্ডন - ব্রাইটন ও সালসি রিসাচট  এরেকস করমটি 

এেং স্কটেযান্ড A রিসাচট  এরেি করমটি) এেং কহেে রিসাচট  অেরিটি দ্বািা পযটালোরচত হলয়রেে এেং 

অনুকূে একটি মতামত কপলয়রেে। 

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

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

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

আপনাি কমরডলকে কিকডট , GP কিকডট , অনযানয NHS কডটা উৎস এেং ইনলটনরসভ ককয়াি নযাশনাে 

অরডট অযান্ড রিসাচট  কসিাি কেলক তেয েযেহাি কিলো। জারত ও জারতগত কডটা সংগ্রহ কিা হলে। 

ওয়ািউইক ইউরনভারসটটিি রনলেট শােেী কমলন হাসপাতালেি কমীিা এেং ওয়ািউইক ইউরনভারসটটিি 

কমীিা এই গলেষণাি জনয আপনাি কমরডলকে কিকডট  কেলক তেয সংগ্রহ কিলেন। আমিা শুধু্ কসই 

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

 
গলেষণাি রেষলয় আপনাি সালে কযাগালযাগ কিলত, আপনাি কসোি জনয গলেষণাি রেষলয় প্রাসরিক 

তেয কিকডট  কিা হলয়লে রক না তা রনরিত কিলত এেং গলেষণাি মান পযটলেিণ কিলত আমিা রকেু 

 
শনাক্তলযাগয তেয (কযমন- নাম, জন্ম তারিখ)েযেহাি কিলো। NHS হাসপাতালেি কমীিা সুিরিত 

পদ্ধরতলত ওয়ািউইক ইউরনভারসটটিলত এই রেেিণগুরে পাঠালেন। গলেষণাি কডটা সুিরিতভালে িাখা 

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

ভূরমকা পােনকািী েযরক্তিা (কযমন- কডটা সংগ্রহ অরডট কিা, আপনাি কডটালক অনযানয NHS কডটাি 

সালে সংযুক্ত কিা) আপনাি শনাক্তলযাগয তেয েযেহাি কিলত কিলত পািলে।  
 
ওয়ািউইক ইউরনভারসটটি এেং গলেষণায় অংশ কনওয়া হাসপাতােগুরে গলেষণা কশষ হওয়াি পলি 

কমপলি 10 েেলিি জনয আপনাি সম্পলকট  তেয সংিিণ কিলে। 

 
আপনাি তেয েযেহাি, পরিেতট ন ো সিালনাি কিলত্র আপনাি অরধ্কাি সীরমত, কািণ গলেষণালক 

রনভট িলযাগয ও রনভুট ে কিাি জনয আমালেিলক রনরেট ষ্ট উপালয় আপনাি তেয পরিচােনা কিলত হলে। 

আপনাি অরধ্কাি িিাি জনয আমিা যোসম্ভে সেটরনম্ন েযরক্তগতভালে-শনাক্তলযাগয তেয েযেহাি 

কিলো।  
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ওয়ািউইক ইউরনভারসটটি এেং রনয়েক সংস্থাগুরেি েযরক্তিা গলেষণাি যোেটতা পিীিা কিলত 

আপনাি কমরডলকে এেং গলেষণাি কিকডট গুরে কেখলত পালিন।  

তেয রেলেষণকািী কোলকিা আপনালক শনাক্ত কিলত পািলেন না এেং আপনাি নাম, NHS নম্বি ো 

CHI নম্বি অেো কযাগালযালগি রেস্তারিত জানলত পািলেন না।  

 
এই গলেষণা প্রকলল্পি শুরুলত আপনাি সম্মরত সালপলি ভরেষযলতি গলেষণাি জনযও তেযগুরে 

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

এই গলেষণা কেলক সংিরিত তেয েযেহাি কলি ভরেষযলত অনযানয গলেষণায় অংশ কনওয়াি সুলযাগ 

োকলে এেং কস্ট্লটি স্বাস্থয ও সামারজক কসো রেষয়ক কসলক্রটারিি পিামশট অনুযায়ী, আপনাি 

কগাপনীয় তেয ককারভড-19 সংক্রান্ত প্ররতষ্ঠানসমূলহি সালে ভাগাভারগ কিা হলে।  (কসলক্রটারি অে 

স্টেটস কহেে অযান্ড কসাশযাে ককয়ালিি (ইংেযান্ড) এি প্রোনকৃত পিামশট উত্তি আয়ািেযালন্ডি 

কিাগীলেি তলেযি কিলত্র প্রলযাজয নয়)। 

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

কী হল্পে?  

অনুগ্রহ কলি রেস্তারিত তেয সম্বরেত রেফলেটটি কেখুন - এটি কীভালে েযেহাি কিলেন তা উপলি 

েরণটত আলে। 

 
গল্পেষণা সম্পল্পকয  আরও তল্পথ্যর জনয আলম কার সাল্পথ্ নর্াগাল্পর্াগ করল্পো? 
আপনাি যরে ককালনা প্রশ্ন োলক তলে আপনাি হাসপাতালেি কমরডলকে টিলমি সালে কো েেুন। 

গলেষণা রেষয়ক আিও তেয গলেষণাি ওলয়েসাইলটও পাওয়া যালে 

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