েকািভড সে�হভাজন/একিট তৃ তীয় গঠনসং�া� যত্ন েকে�র সংহত
েডটােবস বয্বহার কের িনি�ত ঘটনায় পযর্ েব�ণ গেবষণা
বয়�েদর জনয্ েরাগীর তথয্ প�
েকােরানা ভাইরাস সং�মণ, যা েকািভড19 নােমও পিরিচত আমােদর েদেশ খুব �ত ছিড়েয় পড়েছ।
আমরা এখন পযর্� যা জািন তা হ'ল এিট একিট ভাইরাস যা মূলত �াসযে�র বয্ব�ােক �ভািবত কের।
ল�ণীয় েরাগীেদর মেধয্ �র, কািশ এবং �াসকে�র উপি�িত থােক। তেব সং�ািমত িবপুল সংখয্ক েরাগী
অস�ূণর্ বা হালকা েরােগ আ�া�। খুব কমই, েরাগীরা গরতর অসু� ও আইিসইউেত ভিতর্ র �েয়াজন
হয়।
কেরানা ভাইরাস সং�মণ তু লনামূলকভােব একিট নতু ন েরাগ। িচিকৎসার সমধিমর্তা ‘পয্ােথা-িফিজওলিজ
স�েকর্ �াকৃ িতক �ান, �াকৃ িতক পথ ও এই েরােগর িচিকৎসার িবক�গিল খুব সীমাব�। যিদ আপনােক
এই গেবষণায় অংশ িনেত বলা হয় তেব স�বত আপিন বা পিরবােরর েকানও এমন একজন সদসয্ েরাগী
িযিন �াসক�জিনত অসু�তায় উপ�াপন হেয়েছন এবং যােক েকািভড সং�মণ হওয়ার সে�হ কের
িন�য়তা করা হেয়েছ। আমরা আপনােক এই গেবষণার গেবষণায় অংশ িনেত আম�ণ জানােত চাই যা
আমােদর �িত�ােন এই েরাগিটেক আরও ভাল কের বুঝেত সহায়তা করার জনয্ িবিভ� েমিডেকল
িবেশষে�র আওতায় পিরক�না করা হেয়েছ। আপনার অংশ�হণ আমােদর ভিবষয্েত অনুরপ েরাগীেদর
জনয্ আরও ভাল যত্ন �দান করেত সহায়তা করেব।
িন�িলিখত তথয্িট মেনােযাগ সহকাের সময় িনেয় পড়ুন। আপিন িকছু পেড় পির�ার না হেল বা আপিন
আরও তথয্ চাইেল িজ�াসা করন। আপিন অংশ�হণ করেবন িক না তা সময় িনেয় িস�া� িনন।
গেবষণািট কী স�েকর্?
আপনােক এই গেবষণায় নাম েলখােত বলা হেয়েছ কারণ আমরা সে�হ কির/বা আপনার কেরানা
ভাইরােসর সং�মণ রেয়েছ বেল ধরা পেড়েছ। এই গেবষণায় িবিভ� অধয্য়ন অ�ভুর্ � থাকেত পাের যা
িবিভ� িবভােগর অধীেন মানব েদেহ েকািভড ভাইরােসর �ভােবর িবিভ� িদক ে��ণ করেছ।
আমার িক অংশ িনেত হেব?
িস�া� েনওয়া আপনার উপর িনভর্ র কের। আমরা আপনােক অধয্য়ন বণর্না করব। অিতির� তথয্ এই
তথয্ পি�কায় পাওয়া যােব। এরপের আপনােক অংশ িনেত রািজ হওয়ার জনয্ আমরা আপনােক একিট
স�িত পে� �া�র করেত বলব। আপিন েকানও কারণ ছাড়াই েয েকানও সময় �তয্াহার করেত পােরন।
যা আপনার �া� যেত্নর মানেক �ভািবত করেব না।

এই গেবষণায় কী করা হেব?
গেবষণায় স�িত েদওয়ার পের, আপিন িন�িলিখত তথয্গিল আমােদর সােথ ভাগ কের িনেত রািজ হন এবং
হাসপাতােল আপনার থাকার সময় আমােদর �েয়াজনীয় নমুনা িনেত অনুমিত েদন।
1. জনসংখয্ার িবশদ িববরণ (আপনার বয়স সহ, িল�, ৈববািহক অব�া, আথর্ সামািজক অব�ান,
থাকার জায়গা ইতয্ািদ)
2. েরােগর ইিতহাস হাসপাতােল েদখার জনয্ েনতৃ � েদয়

3. �াসি�ক ইিতহাস
i.

পিরিচত কেরানার ভাইরাস সং�ািমত েরাগীর কােছ �মণ এবং �কােশর ইিতহাস

ii.

ওষুেধর ইিতহাস

iii.

এক বা তার অিধক েরােগর ওষুেধর ইিতহাস

4. পরী�াগার নমুনা
i.

র�: িনয়িমত রে�র নমুনাগিল ছাড়াও ভাইরাল সং�মেণর সােথ স�িকর্ ত িবেশষ
পরী�ার জনয্ র� সং�হ করা েযেত পাের-এর মেধয্ ভাইরাল অয্াি�বিড �র, ভাইরাল
েলাড, �িতেরাধ �মতা এবং অ�গিলর কাযর্কািরতা িনধর্ারেণর জনয্ র� পরী�া অ�ভুর্ �
থাকেত পাের

ii.

েসায়াব: �াসকে�র নমুনাগিলেত চািলত আরিট-িপিসআর পরী�ায় ভাইরাসিট ধরা পেড়।
নমুনািট নাক/মুখ এবং/অথবা এে�া�য্ািসয়াল িটউেবর মাধয্েম সং�হ করা েযেত পাের
(ইিট েকবলমা� েরাগীর ফু সফু েসর অব�ার অবনিতর জনয্ েরাগী িনিব� করা হেব)

iii.

ডায়ালাইিসেসর �বাহ: খুব িবরল পিরি�িতেত যিদ িকডিনেত বয্থর্তার জনয্ ডায়ালাইিসস
শর করা হয় তেব ডায়ালাইিসেসর সময় েয তরলিট সিরেয় েফলা হয় তা ভাইরাল
পরী�ার জনয্ সংর�ণ এবং �ি�য়াজাত করা েযেত পাের।

আমরা আপনােক আ�� করেত চাই, েয র� েনওয়া হেব তা নূয্নতম হেব এবং েকানও বড়
অ�ি�র কারণ হেব না। সম� পরী�াগার নমুনা সং�হ অিভ� �া�য্েসবা কম�েদর �ারা স�ািলত
হেব।
5. অনয্ানয্ তদ�:
আপনার ফু সফু স এবং কািডর্য়াক ফাংশনিট যত্ন সহকাের িনরী�েণর জনয্ হাসপাতােল আপনার
থাকার সময় বুক এ� ের/িসিট �য্ান এবং ইেকাকািডর্ও�ামগিল (হৃদেয়র এর ি�য়ার িচ�করণ)
এর মেতা েরিডওলিজকাল িচ�করণ প�িতগিল স�াদন করা েযেত পাের। এই সম� পরী�া অআ�মণাত্মক এবং আপনার �িত করেব না।
6. হাসপাতােল আপনার ি�িনকাল েকাসর্িট িনিবড়ভােব অনুসরণ করা হেব এবং ডাটােবেস নিথভু �
করা হেব
7. �ােবর সময়, আপনার �াে�য্র অব�া স�েকর্ েটিলেফািনক অনুসরণ রাখা েযেত পাের।
আমার িক অিতির� অথর্ বয্য় করেত হেব?
এই অধয্য়েন আপনার/আপনার েরাগী বহন করেব এমন েকানও অিতির� বয্য় েনই। গেবষণািট অধয্য়েনর
জনয্ অিতির� করা পরী�াগিলর অিতির� বয্য় সং�াগিল বহন করেব। েযেহতু এিট একিট পযর্েব�ণ
গেবষণা �ক�, তাই অংশ�হেণর জনয্ েকানও অিতির� অথর্ �দান/�িতপূরণ করা হেব না।
অংশ েনওয়ার স�াবয্ অসুিবধাগিল এবং ঝঁু িকগিল কী কী?
নমুনা প�িতর সময় নূয্নতম অ�ি� হওয়ার স�াবনা বােদ অংশ েনওয়ার সােথ জিড়ত অনয্ েকানও
অসুিবধা বা ঝুঁ িক েনই। েসায়াবস/রে�র নমুনা সং�হ/বুেক এ� ের/ইেকাকািডর্ও�াম িচিকৎসা প�িতগিল
পিরিচত এবং কেয়ক দশক ধের এগেলা অনুশীলন করা হে�।
অংশ �হেণর স�াবয্ সুিবধাগিল কী কী?

আমরা অধয্য়নিট েরাগীেক (আপনার বা আপনার পিরবােরর সদসয্) সাহাযয্ করেব বেল �িত�িত িদেত
পাির না, তেব অধয্য়ন েথেক আমরা েয তথয্ েপেয়িছ তা অনয্ানয্ েরাগীেদর সহায়তা করেত পাের এবং
নতু ন সং�মণ এবং এর সােথ যু� �া�য্েসবা স�েকর্ আরও ভাল েবাঝার জনয্ অবদান রাখেত পাের।
আমার গেবষণায় অংশ েনওয়া িক েগাপনীয় রাখা হেব?
গেবষণা চলাকালীন আপনার স�েকর্ সংগৃহীত সম� তথয্ কেঠারভােব েগাপন রাখা হেব, এবং হাসপাতাল
েথেক েবিরেয় আসার পর আপনার স�েকর্ েয েকানও তথয্ নাম এবং িঠকানা মুেছ েফলা হেব যােত েরাগী
সনা� করা না যায়।
এই গেবষণা েথেক েডটা ৈবদুয্িতনভােব সংর�ণ করা হেব এবং পাসওয়াডর্ সুরি�ত হেব। গেবষণা েকােডর
েডটােত অংশ�হণকারীেদর সনা�কারী একিট মা�ার তািলকা েকবলমা� গেবষক �ারা অয্াে�স করা
পাসওয়াডর্ সুরি�ত কি�উটাের রাখা হেব।
অধয্য়ন েথেক সের আসেল কী হেব?
আপিন যিদ অধয্য়ন েথেক সের আেসন তেব আপনার কাছ েথেক সং�হ করা আজ অবিধ, সম� তথয্ এবং
েডটা মুেছ েফলা হেব এবং অধয্য়েনর সম� ফাইল েথেক আপনার নাম মুেছ েফলা হেব। এিট েকানওভােবই
আপনার িচিকৎসােক �ভািবত করেব না। অধয্য়ন েথেক সের আসার জনয্ েকানও জিরমানা েনই।

গেবষণা অধয্য়েনর ফলাফল কী হেব?
এই গেবষণা সমী�ার ফলাফলগিল �মানুসাের সাজােনা এবং িবে�ষণ করা হেব। এই তথয্
�কািশত/উপ�াপন করা হেলও েকানও রেপই েরাগী শনা�েযাগয্ হেব না।
েক গেবষণা পিরচালনা করেছ বা �নসর করেছ?
এই গেবষণা �ক�িট েভেলােরর ি��ান েমিডেকল কেলজ �ারা অথর্ায়ন করা হয়। এই �কে�র মেধয্ িকছু
অধয্য়ন একিট বািহয্ক তহিবল উৎস �ারা অথর্ায়ন করা হেত পাের।
আপনার যিদ আরও েকান সে�হ বা �� থােক তেব েকানও একজন �া�য্ কম� িনেচর
েযাগােযােগর ন�ের আপনার �ে�র উত্তর িদেত িনি�র্ ধায় সহজলভয্ হেব।
েফান ন�র: 9385285975.
ডাঃ আবী মােনশ
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