অংশগ্রহণকারীর তথ্যের শীট

COVID-19 সংক্রমথ্ণর পর পুনর্বাসন অনুশীলন
এর্ং মানসসক সহায়তা: REGAIN গথ্র্ষণা
এই তথ্যের শীট REGAIN গথ্েষণো এেং অংশগ্রহথ্ণ কী অন্তর্ভু ক্ত করথ্ে তো েেোখ্েো কথ্র। আপনি অংশগ্রহণ করথ্ত চোি নক িো রস
নসদ্ধোন্ত রিওয়োর আথ্গ, অিভগ্রহ কথ্র তযেগুথ্ ো মথ্িোথ্ োগ সহকোথ্র পড়ভি। আপিোর ইচ্ছো হথ্ গথ্েষণো সম্পথ্কু অিেথ্ের সোথ্য
কযো ে ভি এেং র থ্কোথ্িো প্রশ্ন নিজ্ঞোসো করথ্ত অিভগ্রহ কথ্র নিধোথ্েোধ করথ্েি িো।

আমরা ককন এই গথ্র্ষণা করসি?
COVID-19 রযথ্ক োরো আথ্রোগে োর্ করথ্েি তোরো েভেু তো, শ্বোসকষ্ট এেং ক্লোনন্ত অিভর্ে করথ্ত পোথ্রি। নকেভ নকেভ েেনক্ত
নচনন্তত এেং র্থ্য় আথ্েি। অনধকোংশ মোিভথ্ষর রেথ্ে, এই সমসেোগুথ্ ো নিথ্ি নিথ্ি েূর হথ্য় োয়, তথ্ে নকেভ মোিভথ্ষর রেথ্ে,
হোসপোতো রেথ্ড় োওয়োর পথ্রও এই সমসেোগুথ্ ো েীর্ু সময় প ুন্ত যোকথ্ত পোথ্র।
COVID-19 এ অসভস্থ যোকোর পর কথ্য়ক মোস ধথ্র র সে েেনক্ত এখ্থ্িো কষ্ট সহে কথ্র োথ্চ্ছি, তোথ্েরথ্ক আথ্রোগে োথ্র্ সহোয়তো
করোর িিে নিথ্চর েভইটি নচনকৎসো পদ্ধনতর মথ্ধে রকোিটি উত্তম তো আমরো অিভসন্ধোি করথ্ত চোই:
•

শোরীনরক অিভশী থ্ির পরোমশু এেং সহোয়তো সংক্রোন্ত একটি একক অি োইি রসশি

অযর্া
•

অি োইথ্ি 8 সপ্তোহ েেোপী একটি শোরীনরক অিভশী ি এেং সহোয়তো রপ্রোগ্রোম

ককন আমাথ্ক অংশগ্রহথ্ণর জনে র্লা হথ্য়থ্ি?
আপিোথ্ক এই গথ্েষণোয় অংশ রিওয়োর িিে ে ো হথ্য়থ্ে কোরণ আপনি COVID-19 এ আক্রোন্ত হথ্য় হোসপোতোথ্ র্নতু
হথ্য়নেথ্ ি।
আমরো ভক্তরোিে িভথ্ড় প্রোয় 535 িি েেনক্তথ্ক অংশগ্রহথ্ণর িিে ে থ্েো।

কারা এই গথ্র্ষণার জনে উপযুক্ত?
এই গথ্েষণোর িিে উপ ভক্ত হথ্ত আপিোর ো প্রথ্য়োিি:
•

ভক্তরোথ্িের একিি িোগনরক হওয়ো

•

COVID-19 এর িিে ভক্তরোথ্িের একটি হোসপোতোথ্

•

নতি মোথ্সর অনধক সময় পূথ্েু ভক্তরোথ্িের একটি হোসপোতো রযথ্ক েোড়ো রপথ্য়থ্েি,

•

COVID-19 এর কোরথ্ণ এখ্িও স্বোস্থেগত সমসেো রথ্য়থ্ে,

•

অিভরূপ COVID-19 শোরীনরক অিভশী ি এেং সহোয়তো রপ্রোগ্রোথ্ম অংশ নিথ্চ্ছি িো

•

একটি ইথ্মই ঠিকোিো রথ্য়থ্ে এেং নর্নিও কথ্ র িিে স্মোটুথ্ োি, েোপটপ েো টেোেথ্ ট নির্োইস রথ্য়থ্ে।

নচনকৎসো গ্রহণ কথ্রথ্েি,
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অিভগ্রহ কথ্র মথ্ি রোখ্থ্েি র , প্রথ্তেক পনরেোর রযথ্ক শুধভমোে একিি েেনক্ত এই গথ্েষণোয় অংশ নিথ্ত পোরথ্েি।

আমাথ্ক সক অংশগ্রহণ করথ্ত হথ্র্?
আপনি অংশগ্রহণ করথ্ত চোি নক িো রস নসদ্ধোন্ত গ্রহণ আপিোর উপর নির্ু র কথ্র। নে আপনি অংশগ্রহণ করথ্ত রোনি হি,
তোহথ্ আমরো আপিোথ্ক একটি সম্মনত মু পূরণ করথ্ত ে ে। সম্মনত মু পূরণ করোর পথ্রও, রকোথ্িো কোরণ িো রেনখ্থ্য়
আপনি র থ্কোথ্িো সময় িোম প্রতেোহোর করথ্ত পোরথ্েি। নে আপনি অংশগ্রহণ িো কথ্রি েো িোম প্রতেোহোর কথ্রি, তোহথ্
আপনি র মোথ্ির রসেো রপথ্য় যোথ্কি তো প্রর্োনেত হথ্ে িো।

আপনি নে গথ্েষণো রযথ্ক সথ্র োি, তোহথ্ আমরো ইথ্তোমথ্ধে আপিোর সম্পথ্কু প্রোপ্ত তযেগুথ্ ো আমোথ্ের কোথ্ে রোখ্ে। নে
আপনি সম্মনত নেথ্য় যোথ্কি, তোহথ্ আমরো আপিোর স্বোস্থে সম্পনকু ত তযে আপিোর GP এর কোে রযথ্ক সংগ্রহ করথ্ত যোকথ্েো।
নে আপনি এরকম িো রচথ্য় যোথ্কি, তোহথ্ অিভগ্রহ কথ্র আমোথ্ের িোিোি এেং আমরো তো েন্ধ কথ্র নেে।

এই গথ্র্ষণায় অংশগ্রহথ্ণর কেথ্ে কী কী জসিত?
আপসন উপযুক্ত সক না তা যাচাই করা
নে আপনি অংশ নিথ্ত আগ্রহী হি, তোহথ্ অিভগ্রহ কথ্র গথ্েষণোর ওথ্য়েসোইথ্ট উপ ভক্ততো োচোইথ্য়র ন থ্ে
www.warwick.ac.uk/regain োি, র খ্োথ্ি আপনি এই গথ্েষণোর িিে উপ ভক্ত নক িো তো োচোইথ্য়র িিে আপিোথ্ক
কথ্য়কটি প্রশ্ন নিজ্ঞোসো করো হথ্ে। এখ্োথ্ি আপনি আপিোর আগ্রহ নিেন্ধি করথ্ত এেং আপিোর সোথ্য র োগোথ্ োথ্গর তযে প্রেোি
করথ্ত পোরথ্েি।
এরপর, আপনি গথ্েষণোয় অংশগ্রহণ করথ্ত উপ ভক্ত নক িো তো নিনিত করথ্ত এেং আপিোর র থ্কোথ্িো প্রথ্শ্নর উত্তর রেওয়োর
িিে গথ্েষণো েথ্ র একিি সেসে আপিোথ্ক রটন থ্ োি করথ্েি।
অংশগ্রহণ করার সম্মসত
অি োইথ্ি একটি সম্মনত মু পূরণ করথ্ত আপিোথ্ক একটি ওথ্য়ে ন ে রপ্ররণ করো হথ্ে। তো পূরণ করোর পর, আপিোথ্ক একটি
অি োইি প্রশ্নোে ী পূরণ করথ্ত ে ো হথ্ে।
অনলাইন প্রশ্নার্লী
আপিোর শোরীনরক ও মোিনসক স্বোস্থে এেং আপিোর িীেি োেোর মোথ্ির উপর COVID-19 কী ধরথ্ির প্রর্োে র থ্ নে রস
সম্পথ্কু আপিোথ্ক নিজ্ঞোসো করো হথ্ে। এখ্োথ্ি অথ্িকগুথ্ ো প্রশ্ন রথ্য়থ্ে এেং নকেভ নকেভ প্রশ্ন একইরকম মথ্ি হথ্ত পোথ্র, তথ্ে
আপিোর উত্তর অতেন্ত গুরুত্বপূণু। প্রশ্নোে ী পূরণ করথ্ত প্রোয় 20-30 নমনিট সময় োগথ্ত পোথ্র এেং এ সময় েেয় করোর িিে
আপিোথ্ক ধিেেোে। আপনি নেরনত নিথ্ত পোথ্রি এেং পরেতীথ্ত র থ্কোথ্িো সমথ্য় প্রশ্নোে ী পূরণ করথ্ত র রত আসথ্ত পোথ্রি।
আপিোর রকোথ্িো উত্তর অস্পষ্ট েো উত্তর পোওয়ো িো রগথ্ গথ্েষণো েথ্ র একিি সেসে আপিোর সোথ্য র োগোথ্ োগ করথ্ত পোথ্রি।
প্রশ্নোে ী েো ওথ্য়েসোইট েেেহোথ্র আপনি রকোথ্িো সমসেোর সম্মভখ্ীি হথ্ র োি েো ইথ্মইথ্ র মোধেথ্ম (রশষ পৃষ্ঠোয় নেস্তোনরত
রথ্য়থ্ে) আপনি আমোথ্ের সোথ্য র োগোথ্ োগ করথ্ত পোথ্রি।
REGAIN ররোগীর তথ্যের শীটপৃষ্ঠো 10 এর 2 V4.0 11ফেব্রুয়ারি2021 ‘ফিড স্টাি সংস্করণ’ IRAS ID: 288362

নতি মোস, েয় মোস ও েোর মোথ্সর সমথ্য় আেোর আপিোথ্ক এই প্রশ্নোে ী পূরণ করোর িিে ে ো হথ্ে। গথ্েষণো চ োকো ীি
আমোথ্ের রকোথ্িো প্রশ্ন যোকথ্ , আপিোর সোথ্য র োগোথ্ োগ করো হথ্ে।
আপনি নে একটি NHS হোসপোতো রযথ্ক আমন্ত্রণ পে রপথ্য় যোথ্কি, তোহথ্ হোসপোতোথ্ আপিোর যোকোর সময় এেং র ধরথ্ির
রসেো রপথ্য়থ্েি রস সম্পথ্কু তযে তোরো গথ্েষণো ে থ্ক প্রেোি করথ্েি। আপিোর মথ্ধে পনর নেত চ মোি COVID-19 এর
উপসগুসমূহ এেং অিে র থ্কোথ্িো স্বোস্থে সমসেোথ্ক আপিোর হোসপোতোথ্ যোকো কীর্োথ্ে প্রর্োনেত কথ্র তো েভঝথ্ত আমোথ্ের
সহোয়তো করোর িিে, আপিোর প্রেত্ত তথ্যের সোথ্য এই তযে সং ভক্ত করো হথ্ে।
গথ্র্ষণার গ্রুপসমূহ
আপিোর প্রযম প্রশ্নোে ী পূরণ করোর পর, নিথ্নোক্ত েভইটি গ্রুথ্পর মথ্ধে একটি গ্রুথ্প আপিোথ্ক দেেক্রথ্ম (এথ্ োথ্মথ্ োর্োথ্ে) নি ভক্ত
করো হথ্ে:
1) শোরীনরক অিভশী থ্ির পরোমশু এেং সহোয়তো সংক্রোন্ত একটি একক অি োইি রসশি
অযর্া
2) অি োইথ্ি 8 সপ্তোহ েেোপী একটি শোরীনরক অিভশী ি এেং সহোয়তো রপ্রোগ্রোম
আপনি অযেো গথ্েষণো ে আপনি রকোি গ্রুথ্প নি ভক্ত হথ্েি তো নিেুোচি করথ্ত সেম হথ্ে িো। একটি মভদ্রো টস করো েো ট ড্র
করোর মথ্তো, একটি কনম্পউটোর িোরো এথ্ োথ্মথ্ োর্োথ্ে এই নসদ্ধোন্ত রিওয়ো হথ্ে।
আপিোর সম্মনতথ্ত, আপনি গথ্েষণোয় অংশ নিথ্চ্ছি এেং আপনি আপিোর মোিনসক স্বোস্থে সম্পথ্কু প্রথ্শ্নর উত্তর কীর্োথ্ে
নেথ্য়থ্েি রস নেষথ্য় িোিোথ্ত আমরো আপিোর GP -এর সোথ্য র োগোথ্ োগ করে। আপনি নে আপিোর GP-রক এই নেষথ্য়
িোিোথ্ত িো চোি, তোহথ্ আপনি অংশ নিথ্ত পোরথ্েি িো। এমি পনরনস্থনত সৃনষ্ট হথ্ত পোথ্র, খ্ি নিরোপত্তোিনিত কোরথ্ণ গথ্েষণো
ে থ্ক রগোপিীয় তযে েেেহোর করোর প্রথ্য়োিি হথ্ত পোথ্র। নে আমোথ্ের প্রশ্নোে ী অযেো আপিোর সোথ্য আথ্ োচিো এমি রকোথ্িো
স্বোস্থেগত সমসেোর (শোরীনরক েো মোিনসক) উপর আথ্ োকপোত কথ্র, র গুথ্ োর আথ্রো নচনকৎসোর প্রথ্য়োিি হথ্ত পোথ্র, তোহথ্
আমরো আপিোথ্ক আপিোর GP েো অিেোিে স্বোস্থেথ্সেো স্টো থ্ের কোথ্ে রর োর করথ্ত পোনর।

আমাথ্ক পরর্তীথ্ত কী করথ্ত হথ্র্?
আপিোথ্ক রকোি গ্রুথ্প নি ভক্ত করো হথ্য়থ্ে তোর উপর নর্নত্ত কথ্র, আমরো আপিোথ্ক নেনর্ন্ন কোি করথ্ত ে ে:

গ্রুপ 1: পরামশব এর্ং সহায়তা সংক্রান্ত একটি একক অনলাইন কসশন
একিি REGAIN শোরীনরক অিভশী ি নেথ্শষথ্জ্ঞর সোথ্য নর্নিও েো রটন থ্ োথ্ি কযো ে োর িিে আপিোথ্ক আমন্ত্রণ িোিোথ্িো
হথ্ে। ক চ োকো ীি, কো ুক োপ ও শোরীনরক অিভশী থ্ির মোেো নিরোপথ্ে কীর্োথ্ে েোড়োথ্িো োয় রস সম্পথ্কু আপিোথ্ক তযে
রেওয়ো হথ্ে। এই ক প্রোয় 30 নমনিট েীর্ু হথ্ে। রসই সোথ্য ইথ্মইথ্ র মোধেথ্ম আপনি একটি ‘রকোনর্ি নিরোমথ্য়র গোইি’ পোথ্েি
ো NHS ইং েোন্ড িোরো প্রকোনশত অি োইি রপ্রোগ্রোমগুথ্ োর একটি

সোরসংথ্েপ প্রেোি কথ্র এেং এর মোধেথ্ম আপিোথ্ক

আপিোথ্ক নেনর্ন্ন ওথ্য়েসোইথ্টও নিথ্েু নশত করো হথ্ে র খ্োথ্ি আরও তযে এেং সহোয়তো পোওয়ো োথ্ে। COVID-19 রযথ্ক
আপিোর আথ্রোগে পোওয়ো সম্পথ্কু প্রশ্ন নিজ্ঞোসো করোর সভথ্ োগ আপনি পোথ্েি। আপিোর সম্মনত সোথ্পথ্ে, আমরো এই রসশিটি
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প ুথ্েেণ, ররকিু এেং অিভেোে দতনর করে। এর উথ্েশে হথ্চ্ছ গুণমোি প ুথ্েেণ এেং আথ্ োচিো দতনর কথ্রথ্ে এমি
নেষয় ও সমসেোর একটি েৃনষ্টর্নি REGAIN টিমথ্ক প্রেোি করো।

গ্রুপ 2: অনলাইথ্ন একটি শারীসরক অনুশীলন এর্ং সহায়তা কপ্রাগ্রাম
এই 8 সপ্তোহ-েেোপী রপ্রোগ্রোথ্মর নতিটি অংশ রথ্য়থ্ে:
1. অনলাইথ্ন অোপথ্য়ন্টথ্মন্ট
একিি REGAIN শোরীনরক অিভশী ি নেথ্শষথ্জ্ঞর সোথ্য নর্নিও েো রটন থ্ োি কথ্ কযো ে োর মোধেথ্ম এটি শুরু হথ্ে, ন নি
রপ্রোগ্রোম রযথ্ক আপনি কী প্রতেোশো রোখ্থ্ত পোথ্রি এেং আপিোর স্বোথ্স্থের চোনহেো সম্পথ্কু আথ্ োচিো করথ্েি। আপিোরো একথ্ে
আপিোর শোরীনরক র োগেতোর মোেোর সোথ্য উপ ভক্ত এমি একটি শোরীনরক অিভশী থ্ির পনরকল্পিো দতনর করথ্েি। এই নর্নিও
ক প্রোয় 60 নমনিট েীর্ু হথ্ে। রসই সোথ্য আপিোথ্ক নেনর্ন্ন ওথ্য়েসোইথ্টও নিথ্েু নশত করো হথ্ে র খ্োথ্ি আথ্রো তযে পোওয়ো োথ্ে।
COVID-19 রযথ্ক আপিোর আথ্রোগে পোওয়ো সম্পথ্কু প্রশ্ন নিজ্ঞোসো করোর সভথ্ োগ আপনি পোথ্েি।
2. অনলাইন শারীসরক অনুশীলথ্নর কসশন
আমরো আপিোথ্ক সপ্তোথ্হ 2-3 েোর শোরীনরক অিভশী ি করোর িিে ে ে। এগুথ্ ো করোর কথ্য়কটি পদ্ধনত রথ্য়থ্ে:
•

সপ্তোথ্হ অন্তত একেোর একটি সরাসসর অনলাইন শারীসরক অনুশীলথ্নর ক্লাথ্স র োগেোি করো। এটি 40 নমনিট
স্থোয়ী হথ্ে। সক ক্লোস একিি REGAIN শোরীনরক অিভশী ি নেথ্শষথ্জ্ঞর রিতৃ থ্ত্ব পনরচোন ত হথ্ে এেং এথ্ত আপিোর
শোরীনরক র োগেতো, শনক্ত, র্োরসোমে, সমন্বয় এেং মোিনসক অেস্থো উন্নত করোর িিে অিভশী ি অন্তর্ভু ক্ত যোকথ্ে।
আপনি এেং নেথ্শষজ্ঞ িোরো অিভথ্মোনেত একটি মোেো অিভসোথ্র আপনি অিভশী ি করথ্েি। আপনি 6 রযথ্ক 10 িথ্ির
একটি গ্রুথ্প যোকথ্েি, োরোও এই গথ্েষণো অংশ নিথ্চ্ছি। আপনি রকমি রেোধ করথ্েি এেং আপিোর রকোথ্িো সমসেো
হথ্চ্ছ নকিো তো িোিথ্ত আমরো প্রনতটি রসশথ্ির পূথ্েু ও পথ্র অি োইথ্ি আপিোথ্ক সংনেপ্ত প্রশ্ন নিজ্ঞোসো করথ্েো। সম্ভোেে
রেথ্ে, কথ্য়কটি গ্রুপ একই ন িনর্নত্তক হথ্ে ( নে আপনি তো রেথ্ে নিথ্য় যোথ্কি)।

•

চাসহদা-সিসিক শারীসরক অনুশীলথ্নর ক্লাথ্স অংশ নিি র গুথ্ ো আপিোর রেথ্ে রিওয়োর িিে অি োইথ্ি পোওয়ো
োথ্ে। প্রথ্তেথ্কর িিে উপ ভক্ত রসশথ্ির িিে হো কো শোরীনরক অিভশী ি রযথ্ক কঠিি অিভশী ি যোকথ্ে।

রসশথ্ি অংশ রিওয়োর িিে অিভশী থ্ির নেথ্শষ ধরথ্ির সরঞ্জোম আপিোর প্রথ্য়োিি পড়থ্ে িো।
নেও শোরীনরক অিভশী থ্ির সময় অসভস্থ হওয়োর খ্ভে সোমোিে ঝভুঁ নক রথ্য়থ্ে, তোরপথ্রও প্রযম কথ্য়কটি শোরীনরক অিভশী থ্ির
রসশি করোর সময় আমরো আপিোথ্ক আপিোর েোসোর রকোি েেনক্তথ্ক নিকথ্ট রোখ্োর পরোমশু নেথ্য় যোনক।
3. অনলাইন সহায়তা গ্রুপ
আপিোর শোরীনরক অিভশী থ্ির গ্রুথ্প যোকো একই েেনক্তথ্ের সোথ্য েয়টি অি োইি গ্রুপনর্নত্তক সহোয়তো গ্রুথ্প উপনস্থত যোকোর
িিেও আপিোথ্ক আমন্ত্রণ িোিোথ্িো হথ্ে। একিি REGAIN নেথ্শষজ্ঞ িোরো প্রনতটি রসশি পনরচোন ত হথ্ে এেং এগুথ্ ো প্রোয় এক
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র্ণ্টো স্থোয়ী হথ্ে। রসশিগুথ্ ো চ োর সময়, আপনি আপিোর গ্রুথ্প োরো COVID-19 রযথ্ক আথ্রোগে োর্ করথ্েি তোথ্ের সোথ্য
কযো ে থ্ত পোরথ্েি।
আপিোথ্ক আমরো একটি ওয়োকু েভক প্রেোি করে োথ্ত REGAIN গথ্েষণো সম্পথ্কু সোধোরণ তযে উথ্েখ্ যোকথ্ে। রসই সোথ্য, এথ্ত
শোরীনরক অিভশী ি ও সহোয়তো গ্রুথ্পর নিথ্েু নশকো, আপিোর রসশথ্ির তোনরখ্ ও সময় ন থ্খ্ রোখ্োর িোয়গো এেং সহোয়তো গ্রুপ
চ োকো ীি েেেহোথ্রর িিে নকেভ ওয়োকু শীট যোকথ্ে।
আপিোর সম্মনত সোথ্পথ্ে, আমরো অি োইি অেোপয়ন্টথ্মন্ট, শোনররীক অিভশী থ্ির রসশি এেং সহোয়তো রসশি প ুথ্েেণ, এেং
ররকিু করে। এর উথ্েশে হথ্চ্ছ গুণমোি প ুথ্েেণ এেং আথ্ োচিো দতনর কথ্রথ্ে এমি নেষয় ও সমসেোর একটি েৃনষ্টর্নি

REGAIN টিমথ্ক প্রেোি করো।
ঐসিক: আপিোথ্ক নিথ্চর নেষথ্য়র সোথ্য রকোিটিথ্ত সম্মনত নেথ্ত হথ্ে িো:
1. GP এর ফথ্লা-আপ: 12তম মোথ্স নে আমরো আপিোর কোে রযথ্ক অি োইথ্ি প্রশ্নোে ীর উত্তর িো রপথ্য় যোনক, তোহথ্
আপিোর সম্মনতথ্ত, আপিোর স্বোস্থে, ওষভধ এেং গথ্েষণো চ োকো ীি আপনি নে রকোথ্িো স্বোস্থেথ্সেো রপথ্য় যোথ্কি তোর
নেেরণ সংগ্রহ করথ্ত আপিোর রমনিথ্ক ররকথ্িু অেোথ্েস করোর িিে আমরো আপিোর GP এর সোথ্য র োগোথ্ োগ করে।
2. িসর্ ও কিাট সিসিও সক্লপ: আপিোর সম্মনত নিথ্য়, সথ্ম্ম থ্ি উপস্থোপিো এেং প্রচোথ্রর িিে শোরীনরক অিভশী ি এেং
সহোয়তো রসশথ্ির কথ্য়কটি েনে এেং রেোট নর্নিও নক্লপ আমরো নিথ্ত পোনর। নে আপনি এথ্ত সম্মত হি, তোহথ্ আমরো

আপিোর সোথ্য র োগোথ্ োগ করে এেং এটি করথ্ত একটি উপ ভক্ত সময় নিধুোরণ করে।
3. সাোৎকার: আপিোর সম্মনত নিথ্য়, গথ্েষণোয় অংশগ্রহণ করো এেং এথ্ত আপিোর কী অিভর্ূনত হথ্য়নে রস অনর্জ্ঞতো
সম্পথ্কু িোিথ্ত একটি সোেোৎকোথ্র অংশ নিথ্ত আমরো আপিোথ্ক আমন্ত্রণ িোিোথ্ত পোনর। আপনি এথ্ত আগ্রহী আথ্েি তো
আমোথ্ের িোিোথ্িোর পর, আমরো আপিোথ্ক একটি পৃযক আমন্ত্রণ ইথ্মই রপ্ররণ করে, ো আপিোথ্ক নসদ্ধোন্ত নিথ্ত সহোয়তো
করোর িিে আপিোথ্ক সোেোৎকোথ্রর তযে শীথ্ট নিথ্েু নশত করথ্ে।

এই গথ্র্ষণায় অংশ সনথ্ত আমার সক কসিউটার যাকা প্রথ্য়াজন?
প্রশ্নোে ী পূরণ, নর্নিও ক করথ্ত এেং রটেট রমথ্সি গ্রহণ করথ্ত আপিোর ইন্টোরথ্িট অেোথ্েস, একটি ইথ্মই ঠিকোিো যোকথ্ত
হথ্ে এেং একটি ইথ্ ক্ট্রনিক নির্োইস েেেহোর করথ্ত হথ্ে। এই ইথ্ ক্ট্রনিক নির্োইস একটি স্মোটুথ্ োি, টেোেথ্ ট, েোপটপ অযেো
কনম্পউটোর হথ্ত পোথ্র। এই নির্োইথ্স একটি কেোথ্মরো যোকথ্ত হথ্ে ো আপিোর সোমথ্ি যোথ্ক, োথ্ত কথ্র নর্নিও কথ্ র সময়
আমরো আপিোথ্ক রেখ্থ্ত পোনর।
প্রযম অেোপথ্য়ন্টথ্মথ্ন্টর িিে এেং আপিোথ্ক নে শোরীনরক অিভশী ি ও সহোয়তো রপ্রোগ্রোথ্ম নি ভক্ত করো হয়, তোহথ্ অিভশী ি ও
সহোয়তো রসশথ্ির িিে আমরো নর্নিও ক েেেহোর করে। নর্নিও কথ্ র িিে কনম্পউটোর, টেোেথ্ ট, র োি এেং অিেোিে
নির্োইস েেেহোথ্র আপিোথ্ক সহোয়তো করোর িিে গথ্েষণো ে সোথ্য যোকথ্েি।

অনলাইন গ্রুপসিসিক শারীসরক অনুশীলথ্ন আসম কী আশা করথ্ত পাসর?
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অি োইি গ্রুপনর্নত্তক শোরীনরক অিভশী ি এেং সহোয়তো গ্রুপ রসশি Zoom েেেহোরকোরী একটি তৃ তীয় পথ্ের অি োইি
নর্নিও প্ল্েোট থ্মুর মোধেথ্ম অিভনষ্ঠত হথ্ে। নে আপিোথ্ক 8 সপ্তোহ েেোপী শোরীনরক অিভশী ি এেং সহোয়তো রপ্রোগ্রোথ্ম ভক্ত করো
হয়, তোহথ্ এই ওথ্য়েসোইথ্টর একটি ন ে REGAIN নেথ্শষজ্ঞ আপিোথ্ক নেথ্েি এেং আপিোথ্ক একটি অেোকোউন্ট নিেন্ধি
করথ্ত ে থ্েি। ওথ্য়েসোইট আপিোথ্ক শতু োে ী পড়থ্ত ও সম্মনত িোিোথ্ত এেং এরপথ্র আপিোর িোম এেং ইথ্মই ঠিকোিো
েেেহোর কথ্র একটি অেোকোউন্ট নিেন্ধি করথ্ত ে থ্ে।
অি োইি গ্রুপ রসশথ্ি REGAIN নেথ্শষজ্ঞ এেং গ্রুথ্পর অিেোিে েেনক্তরো নিথ্ি আপিোথ্ক রেখ্থ্ত পোথ্েি। আপিোর প্রকৃ ত
িোথ্মর িোয়গোয় একটি েদ্মিোম প্রেশুি করোর মোধেথ্ম আপনি রেিোথ্ম যোকো রেথ্ে নিথ্ত পোথ্রি। প্রনতটি গ্রুপনর্নত্তক শোরীনরক
অিভশী থ্ির পূথ্েু ও পথ্র আপিোথ্ক নকেভ সংনেপ্ত অি োইি প্রশ্ন পূরণ করথ্ত ে ো হথ্ে। এর মোধেথ্ম REGAIN নেথ্শষজ্ঞরো
আপিোর স্বোস্থে সম্পথ্কু তযে সংগ্রহ করথ্ত পোরথ্েি। এই পদ্ধনতথ্ত সংগৃহীত র থ্কোথ্িো তযে এিনক্রপ্ট কথ্র NHS নিনিটো এেং
ভক্তরোিে সরকোথ্রর মোিেণ্ড অিভ োয়ী নিরোপথ্ে সংরেণ করো হথ্ে।

এই গথ্র্ষণা কতসদন চলথ্র্?
নেও রপ্রোগ্রোমটি শুধভমোে এক সপ্তোহ (গ্রুপ 1) েো আট সপ্তোহ (গ্রুপ 2)প ুন্ত স্থোয়ী হয়, তথ্ে আপিোথ্ক 12 মোথ্সর িিে গথ্েষণোয়
যোকথ্ত ে ো হথ্ে োথ্ত কথ্র নতি, েয় এেং 12তম মোথ্স আপনি অি োইথ্ি প্রশ্নোে ী পূরণ করথ্ত পোথ্রি।

এথ্ত অংশগ্রহথ্ণর কী কী উপকাসরতা রথ্য়থ্ি?
নেও এই গথ্েষণোয় অংশগ্রহথ্ণর মোধেথ্ম আপনি সরোসনর রকোি সভনেধো পোথ্েি িো, তথ্ে অিভসন্ধোথ্ির পর প্রোপ্ত তযে র্নেষেথ্ত
COVID-19 রযথ্ক আথ্রোগে পোওয়ো েেনক্তথ্ের স্বোর্োনেক হথ্য় উঠোয় সোহো ে করথ্ত পোথ্র।

অংশগ্রহথ্ণর কী কী ঝুঁু সক রথ্য়থ্ি?
আপিোর রকোথ্িো গুরুতর ঝভুঁ নকর প্রতেোশো আমরো কনর িো। শোরীনরক অিভশী থ্ি অসভস্থ রেোধ করোর একটি েীণ
সভথ্ োগ সেসময় যোথ্ক। নেথ্শষজ্ঞ কমীরো আপিোথ্ক পরোমশু প্রেোি এেং প ুথ্েেণ করথ্েি। শোরীনরক
অিভশী থ্ির

থ্

সহি হথ্য়

োথ্ে।

ক্লোনন্ত, শ্বাসকষ্ট এবং পেশী বযথা হতে োতে, েতব প্রতেবাে অনুশীলন কোে সময় এটি নকেভ টো
নেও এরূপ হওয়োর সম্ভোেিো কম, েতব যতি আেতন সোসতে শােীতেক অনুশীলতনে পসশতনে

সময় অসুস্থ হন োহতল একজন REGAIN তবতশষজ্ঞ আেনাে সাতথ েৎক্ষণাৎ অনলাইতন বা পেতলত াতন
পযাগাতযাগ কেতবন এবং প্রতয়াজতন জরুতে তিতকৎসা সহায়ো পপ্রেণ কেতবন।
নেও শোরীনরক অিভশী থ্ির সময় অসভস্থ হওয়োর খ্ভে সোমোিে ঝভুঁ নক রথ্য়থ্ে, তোরপথ্রও প্রযম কথ্য়কটি শোরীনরক অিভশী থ্ির
রসশি করোর সময় আমরো আপিোথ্ক আপিোর েোসোর রকোি েেনক্তথ্ক নিকথ্ট রোখ্োর পরোমশু নেথ্য় যোনক।
কখ্থ্িো কখ্থ্িো, কাতো কাতে সহায়ো পসশন তবেক্তিকে লাগতে োতে। আমাতিে তবতশষজ্ঞ কমীীরো
ম
পভথ্রোপভনর
প্রনশনেত এেং প্রথ্য়োিথ্ি

যো য সহোয়তো ও সহথ্ োনগতো প্রেোি করথ্েি।

খরচ ও অযব পসরথ্শাধ
এই গথ্েষণোয় অংশ রিওয়োর িিে রকোথ্িো অযু পনরথ্শোধ করো হয় িো।
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REGAIN কপ্রাগ্রাথ্মর সর্কল্প কী কী?
ভক্তরোথ্িের নকেভ নকেভ িোয়গোয় NHS িোরো প্রেত্ত অিভশী ি এেং সহোয়তো গ্রুপগুথ্ োথ্ত র োগেোি করো সম্ভে হথ্ত পোথ্র।
COVID-19 রযথ্ক আথ্রোগে োর্ করো েেনক্তথ্ের িিে এই রপ্রোগ্রোমগুথ্ ো এখ্িও গথ্েষণোয় পরীেো করো হয়নি।

যসদ নতু ন ককাথ্না তযে পাওয়া যায়?
কখ্থ্িো কখ্থ্িো গথ্েষণো চ োকো ীি, আমো পয তিতকৎসা তনতয় গতবষণা কেতে পস সম্পতকম নেু ন েথয োওয়া
যায়।

নে এরকম হথ্য় যোথ্ক, োহতল গতবষণায় আেনাে জতিে থাকাে তবষতয় আতলািনা কেতে REGAIN টেম

পথতক একজন আেনাে সাতথ পযাগাতযাগ কেতবন। যতি আেতন গতবষণা পথতক নাম প্রেযাহাে কোে তসদ্ধান্ত
পনন, োহতল আেনাে তিতকৎসাে বযাোতে আেনাে ডািাতেে সাতথ আতলািনা কো উতিে। যতি আেতন
গতবষণায় অংশগ্রহণ অেেোহত রোথ্খ্ি, োহতল আেনাতক একটে নেু ন সংস্কেতণে সম্মতে

ম েূ
ম েণ কেতে বলা

হতে োতে। পসই সাতথ, আেনাতক হালনাগাি েথয তিতে তিটি এবং/অথবা ইতমইতলে মাধ্যতম আমো আেনাে
সাতথ সোসতে পযাগাতযাগ কেব। নেু ন েথয এই ওতয়বসাইতে োওয়া যাতব: www.warwick.ac.uk/regain

যসদ ককাথ্না িু ল হয় তাহথ্ল কী হথ্র্?
নে এই গথ্েষণোর রকোথ্িো নেক সম্পথ্কু আপিোর রকোথ্িো উথ্িগ যোথ্ক, তোহথ্ গথ্েষকথ্ের সোথ্য আপিোর কযো ে ো উনচত োরো
আপিোর প্রথ্শ্নর উত্তর রেওয়োর িিে যোসোধে রচষ্টো করথ্েি। নে তোরপথ্রও আপনি সন্তুষ্ট িো হি এেং অনর্থ্ োগ েোনখ্
করথ্ত চোি, তোহথ্ NHS অনর্থ্ োগ পদ্ধনতর মোধেথ্ম আপনি তো করথ্ত পোথ্রি। অিভগ্রহ কথ্র নিথ্চর ঠিকোিোয় ন খ্ভি:
Complaints Manager
University Hospitals of Coventry and Warwickshire NHS Trust
Clifford Bridge Road
CV2 2DX
ইথ্মই : feedback@uhcw.nhs.uk
অযেো র োি: 02476 965 198
এই গথ্েষণোয় অংশ নিথ্য় আপনি েনতগ্রস্ত হথ্য়থ্েি এমি অপ্রতেোনশত পনরনস্থনতথ্ত, েনতপূরণ পোওয়ো র থ্ত পোথ্র। আপনি
আইনি পেথ্েপ গ্রহণ করথ্ত পোরথ্েি, তথ্ে এথ্ত অন্তর্ভু ক্ত র থ্কোথ্িো েেয় আপিোথ্ক েহি করথ্ত হথ্ত পোথ্র এেং এ সম্পথ্কু
আপিোর আইনি পরোমশু রিওয়ো উনচত।
গথ্েষণো সম্পথ্কু স্বতন্ত্র পরোমথ্শুর িিে, আপনি নিথ্চর তথ্যের সোহোথ্ ে PALS (ররোগীর িিে পরোমশু ও ন য়োথ্িোুঁ রসেো)-এ
র োগোথ্ োগ করথ্ত পোথ্রি: নেিোমূথ্ ে র োি 0800 028 4203
অযেো আপনি feedback@uhcw.nhs.uk ঠিকোিোয় ইথ্মই করথ্ত পোথ্রি।

আপনার সিসকবত তযে আমরা কীিাথ্র্ র্ের্হার করর্?
এই গথ্েষণো প্রকথ্ল্পর িিে আপিোর কোে রযথ্ক, আপিোর রমনিকেো ররকিু রযথ্ক এেং = আপিোর GP এর কোে রযথ্ক প্রোপ্ত তযে
আমোথ্ের েেেহোর করথ্ত হথ্ে।
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এই তথ্যে আপিোর িোম, িন্ম তোনরখ্ এেং র োগোথ্ োথ্গর তযে অন্তর্ভু ক্ত যোকথ্ে। গথ্েষণোর িিে অযেো গথ্েষণো যো যর্োথ্ে
করো হথ্য়থ্ে তো নিনিত করথ্ত আপিোর ররকিু োচোইথ্য়র িিে েেনক্তেগু এই তযে েেেহোর করথ্েি।
আপনি রক তো িোিো র সে েেনক্তথ্ের প্রথ্য়োিি রিই তোরো আপিোর িোম েো র োগোথ্ োথ্গর তযে রেখ্থ্ত পোরথ্েি িো। এর
পনরেথ্তু আপিোর তথ্যে একটি রকোি িম্বর যোকথ্ে। আপিোর সম্পনকু ত সক তযে আমরো নিরোপে এেং সভরনেত রোখ্ে।
গথ্েষণোর পর, আমরো নকেভ তযে সংরেণ করে োথ্ত কথ্র আমরো

ো

োচোই করথ্ত পোনর। আমরো আমোথ্ের প্রনতথ্েেি

এমির্োথ্ে ন খ্ে োথ্ত রকউ েভঝথ্ত পোরথ্ে িো র আপনি গথ্েষণোয় অংশ নিথ্য়নেথ্ ি।

এই গথ্র্ষণায় আমার অংশগ্রহণ সক কগাপন রাখা হথ্র্?
এই গথ্েষণোর স্পন্সর হথ্চ্ছ ইউনির্োনসুটি হোসপোতো কথ্র্নি এেং ওয়োরউইকশোয়োর NHS ট্রোস্ট (UHCW NHS ট্রোস্ট)।
ইউনির্োনসুটি অে ওয়োরউইক (UoW) এর ওয়োরউইক নক্লনিকো ট্রোয়ো ইউনিট িোরো এই গথ্েষণো নিয়ন্ত্রণ করো হথ্ে। এই
গথ্েষণো পনরচো িো করোর িিে আপিোর প্রেত্ত তযে এেং আপিোর হোসপোতো ও GP ররকিু রযথ্ক প্রোপ্ত তযে UHCW NHS এেং
UoW েেেহোর করথ্ে এেং এই গথ্েষণোর িিে র ৌয রিটো নিয়ন্ত্রক নহথ্সথ্ে কোি করথ্ে। এর অযু হথ্চ্ছ, আপিোর তযে
তত্ত্বোেধোি এেং তো সঠিকর্োথ্ে েেেহোর করোর িিে তোরো একথ্ে েোয়েদ্ধ যোকথ্েি। গথ্েষণো রশষ হথ্য় োওয়োর পর, আপিোর
সম্পথ্কু শিোক্তকোরী তযে 12 মোস এেং শিোক্তকোরী িয় এমি তযে 10 েেথ্রর িিে UHCW NHS এেং UoW সংরেণ করথ্ে।
গথ্েষণো চ োকো ীি, আপিোর সম্পথ্কু সংগৃহীত সক তযে যো যর্োথ্ে রগোপি রোখ্ো হথ্ে এেং এই তথ্যে শুধভমোে অিভথ্মোনেত
েেনক্তথ্ের প্রথ্েশোনধকোর যোকথ্ে। শুধভমোে রকোথ্িো িরুনর পনরনস্থনতথ্ত আমরো রগোপিীয়তো র্ি করথ্ত পোনর। নে আপিোথ্ক 8
সপ্তোহ েেোপী অি োইথ্ি একটি শোরীনরক অিভশী ি এেং সহোয়তো রপ্রোগ্রোথ্ম ভক্ত করো হয়, তোহথ্ UHCW এ REGAIN
প্রেোকটিশিোরগণ তোথ্ের সভরেো রপ্রোথ্টোক অিভ োয়ী আপিোর সোথ্য র োগোথ্ োথ্গর নেস্তোনরত তযে এেং নচনকৎসো স্বোস্থেগত
তথ্যের কোগুথ্ি ররকিু সংরেণ করথ্েি। এই কোগুথ্ি ররকিুসমূহ শুধভমোে গথ্েষণোর স্টো িোরো প্রথ্েশথ্ োগে তো োেদ্ধ োইন ং
কেোনেথ্িথ্ট নিরোপথ্ে সংরেণ করো হথ্ে। UoW এর কোথ্ে এই ররকিুগুথ্ ো হস্তোন্তর করো হথ্ে িো।

নে আপিোর নিথ্ির েো অিে

কোথ্রোর স্বোথ্স্থের ঝভুঁ নক যোথ্ক, তোহথ্ আমরো আপিোর সোথ্য, আপিোর GP, িরুনর রসেোসমূহ েো অিেোিে স্বোস্থেথ্সেো স্টো থ্ের
সোথ্য র োগোথ্ োগ করথ্ত পোনর।
গথ্েষণো োথ্ত নির্ু রথ্ োগে হয় রসিিে আপিোর ররকিুসমূহ নিনেু ষ্ট উপোথ্য় আমোথ্েরথ্ক নিয়ন্ত্রণ করথ্ত হথ্ে। এর অযু েোুঁড়োয়
র আমোথ্ের কোথ্ে আপিোর সম্পনকু ত সংরনেত তযে আমরো আপিোথ্ক রেখ্োথ্ত েো পনরেতু ি করোথ্ত নেথ্ত পোরে িো। আপিোর
অনধকোর রেোর িিে, আমরো িূেিতম সম্ভোেে েেনক্তগতর্োথ্ে শিোক্তথ্ োগে তযে েেেহোর করে। UHCW NHS ট্রোস্ট ও UoW
এর ওথ্য়েসোইথ্ট আপনি রগোপিীয়তো নেেৃনত পড়থ্ত পোথ্রি:
www.uhcw.nhs.uk/privacy
https://warwick.ac.uk/services/sim/privacynotices/research
আমরো কীর্োথ্ে আপিোর তযে েেেহোর কনর রস সম্পথ্কু আপনি এখ্োথ্ি আথ্রো িোিথ্ত পোথ্রি:
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http://www.hra.nhs.uk/patientdataandresearch
গথ্েষণো সম্পথ্কু , আপিোর নচনকৎসোর িিে গথ্েষণো সম্পনকু ত প্রোসনিক তযে ররকিু করো হথ্য়থ্ে নকিো তো নিনিত করোর িিে
এেং গথ্েষণোর মোি প ুথ্েেণ করথ্ত আপিোর সোথ্য র োগোথ্ োথ্গর তযে NHS সোইট, UHCW NHS ট্রোস্ট এেং UoW েেেহোর
করথ্ে। গথ্েষণো রশষ হওয়োর 12 মোস পর েো িোম প্রতেোহোর করোর পর আপিোর সোথ্য র োগোথ্ োথ্গর নেস্তোনরত তযে নিরোপথ্ে নেিষ্ট করো
হথ্ে। গথ্েষণো চ োকো ীি সংগৃহীত তথ্যের যোযুতো োচোই করোর িিে, UHCW NHS ট্রোথ্স্টর েেনক্তেগু, UoW এেং নিয়ন্ত্রক

সংস্থোসমূহ আপিোর রমনিকেো ও গথ্েষণোর ররকিু রেখ্থ্ত পোথ্রি।
আপিোর কোে রযথ্ক সংগৃহীত তযে এেং আপিোর রমনিকেো ররকথ্িুর পোশোপোনশ, এই তযেসমূহ UHCW NHS ট্রোস্ট এেং UoW
এর কোথ্ে NHS সোইট হস্তোন্তর করথ্ে। আপিোথ্ক শিোক্ত করো োয় এমি তথ্যে UoW এেং UHCW NHS ট্রোথ্স্টর র সক
েেনক্তেথ্গুর প্রথ্েশোনধকোর যোকথ্ে তোরো হথ্ ি, গথ্েষণো সম্পথ্কু আপিোর সোথ্য োথ্ের র োগোথ্ োথ্গর প্রথ্য়োিি রথ্য়থ্ে, অি োইি
গ্রুপসমূথ্হর রিতৃ ত্বেোিকোরী শোরীনরক অিভশী ি নেথ্শষজ্ঞেৃন্দ, োরো আপিোর অগ্রগনত থ্ ো-আপ করথ্েি েো প্রশ্নে ী সম্পন্ন
হথ্য়থ্ে নক িো োচোই করথ্েি, আপিোর তযে র রিটোথ্েথ্স সংরেণ করো হথ্ে রসগুথ্ ো োরো রহোস্ট করথ্েি এেং তযে সংগ্রথ্হর
প্রনক্রয়ো নিরীেণকোরী েেনক্তেগু। আপনি নে গথ্েষণোয় অংশ নিথ্ত আগ্রহী হি নকন্তু পথ্র অথ্ োগে েথ্ নেথ্েনচত হি, তোহথ্ 6
সপ্তোথ্হর মথ্ধে আপিোর র োগোথ্ োথ্গর তযে নিরোপথ্ে নেিষ্ট করো হথ্ে।
োরো গথ্েষণোর তযে নেথ্েষণ কথ্রি তোরো আপিোথ্ক শিোক্ত করথ্ত পোরথ্েি িো এেং আপিোর িোম অযেো র োগোথ্ োথ্গর তথ্যে
তোথ্ের প্রথ্েশোনধকোর যোকথ্ে িো। গথ্েষণো রশষ হওয়োর পর, এই গথ্েষণো রযথ্ক প্রোপ্ত আপিোর সম্পনকু ত শিোক্তকোরী তযে
কমপথ্ে 10 েেথ্রর িিে NHS সোইট সংরেণ করথ্ে। নে আপনি অংশ নিথ্ত সম্মত হি এেং আপিোর অিভমনত নিথ্য়,
আপিোর GP-রক অেনহত করো হথ্ে র আপনি গথ্েষণোয় অংশ নিথ্চ্ছি।
আপিোর সম্মনতথ্ত, আপিোর সোথ্য র োগোথ্ োথ্গর নকেভ তযে তৃ তীয় পথ্ের সোথ্য রশয়োর করো হথ্ে। আপনি নে অংশগ্রহথ্ণ সম্মত
হি তাহলেআপনাি নাম ও ফেরেলোন নম্বি ও একটে তৃতীয় পলেি সালে ফেয়াি কিা হলে যালত কলি আমিা
আপনাি সালে গলেষণাি রেষলয় ফযাগালযাগ কিলত পারিযরি আপনালক । REGAIN অনোইন োরিিীক
অনুেীেন এেং সহায়তারপ্রোগ্রোম গ্রুথ্প ভক্ত করো হয়, তোহথ্ আপিোথ্ক নিথ্ির িোম ও ইথ্মই ঠিকোিো েেেহোর কথ্র তৃ তীয়
পথ্ের অি োইি নর্নিও প্ল্েোট থ্মুর সোথ্য একটি অেোকোউন্ট নিেন্ধি করথ্তও ে ো হথ্ে। এথ্ত আপনি Zoom এর মোধেথ্ম
অি োইি শোরীনরক অিভশী ি এেং সহোয়তো রসশিগুন থ্ত প্রথ্েশ করথ্ত পোরথ্েি। ক্লোথ্স আপিোর উপনস্থনত, চোনহেো-নর্নত্তক
নর্নিও রেখ্োয় েেয়কৃ ত সময় এেং শোনররীক অিভশী থ্ির রসশথ্ির আথ্গ এেং পথ্র সম্পন্ন করো র থ্কোি অি োইি প্রথ্শ্নর
উত্তর সম্পথ্কু এই অি োইি নর্নিও প্ল্েোট মু তযে সংগ্রহ এেং সংরেণ করথ্ে। এই তযে আপিোর িোম এেং ইথ্মই
এথ্ড্রথ্সর পোশোপোনশ সংরেণ করো হথ্ে। রসশথ্ি আপিোর উপনস্থনত এেং কো ুক োপ, অি োইি নর্নিওর েেেহোর এেং
আপিোর সভরেো প ুোথ্ োচিো করথ্ত এই তথ্যে UoW এেং UHCW NHS ট্রোস্টথ্ক প্রথ্েশোনধকোর রেওয়ো হথ্ে। সংগৃহীত তযে
এিনক্রপ্ট করো হথ্ে এেং গথ্েষণো রশষ হওয়োর পর 12 মোস প ুন্ত NHS নিনিটো

এেং

ভক্তরোিে সরকোথ্রর মোিেণ্ড

অিভসোথ্র নিরোপথ্ে সংরেণ করো হথ্ে। । খ্ি আর প্রথ্য়োিি যোকথ্ে িো, তখ্ি তৃ তীয় পথ্ের সোথ্য রশয়োর করো েো তৃ তীয়

পে িোরো সংরনেত েেনক্তগতর্োথ্ে শিোক্তথ্ োগে তযে নিরোপত্তোর সোথ্য মভথ্ে র

ো হথ্ে।

আপিোর সম্মনতথ্ত, এই গথ্েষণোর িিে আপিোর কোে রযথ্ক এেং আপিোর রমনিকেো ররকিু রযথ্ক আপিোর সম্পনকু ত তযে
UoW এেং UHCW NHS ট্রোস্ট সংগ্রহ করথ্ে। এই তথ্যে িোনতগত পনরচয় এেং স্বোস্থে সম্পনকু ত তযে অন্তর্ভু ক্ত যোথ্ক, ো
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তযেগুথ্ োর একটি নেথ্শষ নের্োগ নহসোথ্ে নেথ্েনচত হয়। নে আপনি অংশ নিথ্ত সম্মত হি, তোহথ্ র্নেষেথ্তর গথ্েষণোর িিে
আমরো এই তযে েেেহোর করথ্ত পোনর। প্রথ্য়োিি অিভসোথ্র, শুধভমোে নরসোচু এনযে কনমটি িোরো অিভথ্মোনেত হথ্ র্নেষেথ্তর
র থ্কোি গথ্েষণো অগ্রসর হথ্ে।

গথ্র্ষণার ফলাফথ্লর কী হথ্র্?
গথ্েষণো রশথ্ষ, রমনিথ্ক িোিুোথ্ এেং নচনকৎসো সথ্ম্ম থ্ি আমরো

ো

প্রকোশ করে। রকোি প্রনতথ্েেি েো প্রকোশিোয়

আপিোথ্ক শিোক্ত করো োথ্ে িো। সক অংশগ্রহণকোরীথ্ের থ্ ো-আপ করো এেং

ো

নেথ্েষণ করো হথ্ , গথ্েষণোর

ো থ্ র একটি কনপ গথ্েষণোর ওথ্য়েসোইথ্ট পোওয়ো োথ্ে: www.warwick.ac.uk/regain.

কারা এই গথ্র্ষণা আথ্য়াজন কথ্রথ্িন এর্ং এর জনে অযব প্রদান করথ্িন?
UHCW NHS Trust কতৃু ক এই গথ্েষণো স্পন্সর এেং UoW িোরো সমন্বয় করো হথ্য়থ্ে। িেোশিো ইন্সটিটিউট র রহ য নরসোচু,
COVID-19 নরকর্োনর অেোন্ড োনিুং রপ্রোগ্রোম (NIHR 132046) িোরো এই গথ্েষণো অযুোয়ি করো হথ্য়থ্ে।

কারা এই গথ্র্ষণা পযব াথ্লাচনা কথ্রথ্িন?
র থ্কোথ্িো গথ্েষণো র খ্োথ্ি NHS এেং ররোগী িনড়ত যোথ্কি, রসগুথ্ ো নরসোচু এনযে কনমটি িোমক একটি স্বতন্ত্র গ্রুপ িোরো
প ুোথ্ োচিো করো হয়। আপিোর স্বোযু রেোর িিে এই কনমটি আপিোর পোথ্শ রথ্য়থ্ে। Cambridge South REC িোরো এই
গথ্েষণো প ুোথ্ োচিো এেং অিভথ্মোনেত হথ্য়থ্ে। COVID-19 এ আক্রোন্ত হথ্য়থ্েি এমি েেনক্তরোও এই গথ্েষণো পনরকল্পিো ও
প্রনতষ্ঠোর প্রনতটি অংথ্শ িনড়ত নেথ্ ি।

কযাগাথ্যাথ্গর জনে আথ্রা তযে:
এখ্ি েো র্নেষেথ্ত নে গথ্েষণো নিথ্য় আপিোর রকোথ্িো প্রশ্ন যোথ্ক, তোহথ্ অিভগ্রহ কথ্র র োগোথ্ োথ্গর িিে নিথ্চর তযে েেেহোর
করুি:
REGAIN ট্রোয়ো মেোথ্িিোর
ওয়োরউইক নক্লনিকো ট্রোয়ো ইউনিট
ইথ্মই : REGAIN@warwick.ac.uk
রটন থ্ োি: 02476 151 719

এই তযে পিথ্ত সময় কদওয়ার জনে এর্ং এই গথ্র্ষণায় অংশগ্রহথ্ণর সর্ষথ্য় সর্থ্র্চনা করার জনে আপনাথ্ক
ধনের্াদ।

িেোশিো ইন্সটিটিউট র রহ য নরসোচু (NIHR) স্বোস্থে প্র ভনক্ত মূ েোয়ি রপ্রোগ্রোম (প্রকল্প িম্বর 132046) িোরো এই গথ্েষণোর অযুোয়ি করো হথ্য়থ্ে। প্রকোনশত মতোমত সম্পূণুর্োথ্ে র খ্থ্কর (েৃন্দ) এেং অেশেই এগুথ্ ো NIHR েো
নিপোটুথ্মন্ট অে রহ য অেোন্ড রসোশেো রকয়োথ্রর মতোমত িয়।
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