সারক্লাজ সু চার টাইপ ফর অ্যান ইনসাতফতসয়েন্ট সারতিক্স অ্যান্ড ইটস ইয়ফক্ট অ্ন
হেলথ আউটকামস (তস-তিচ)

দ্য়া কমর প্রলে বামে
নামের আদ্যাক্ষর লিখু ন

েু খয েদ্ন্তকারী (লসআই, CI), তমিার তফতলপ টুজ-েবসন

সম্মতিপত্র

আলে বু ঝমে পারলি যে, সাধারণ মাতৃত্বকালীন সেবার অংশ হিসেসব আোর জরায়ুেুখ যসিাই আবশ্যক।
আলে লনলিে করলি যে, এ সংত্রান্ত .................... োলরমখর লস-লিচ [C-STICH] তথ্য-পত্র সংস্করণ ...... (লস-লিচ ইনফরমেশ্ন লশ্ট
ভাসসন ......) আলে পমেলি এবং ো বু ঝমে যপমরলি। প্রদ্ত্ত েথ্য লবমবচনার সু মোগ আলে যপময়লি এবং আোর সকি প্রমের সমন্তাষজনক
জবাব যপময়লি।
আলে বু ঝমে পারলি যে, আোর যসিাইময়র যক্ষমত্র একক েন্তুর সূ ো লকংবা যবানা সূ োর েমধয যকান ধরমণর সূ ো বযবহার করা হমব ো
বািাই করা হমব েমথ্চ্ছভামব। যসিাইময়র জনয যকান ধরমণর সূ ো বযবহৃে হময়মি ো আলে জানমে পারব না।
আলে বু ঝমে পারলি যে, এই অধযয়ন-গমবষণায় আোর অংশ্গ্রহণ যেচ্ছামসবােূ িক--যকামনা কারণ না যদ্লখময় যেমকামনা সেয় আলে
লনমজমক প্রেযাহার কমর লনমে পারব আর োমে আোর লচলকৎসামসবা অথ্বা আইলন অলধকার যকামনাভামব ক্ষলেগ্রস্থ হমব না। আহম বু ঝসত
পারহি সে, আহম প্রতযািার না করা পেযন্ত েংগৃ িীত তথ্য বযবিার করা সেসত পাসর।
আলে বু ঝমে পারলি যে, আোর ডাক্তার যগাপনীয়োর শ্েস বজায় যরমখ আোর অবস্থার অগ্রগলে লবষময় ‘বালেসংহাে লিলনকযাি ট্রায়ািস
ইউলনমটর’ (লবলসটিইউ, BCTU) যকন্দ্রীয় আময়াজকমদ্র কামি েথ্য পানামবন ।
লস-লিচ [C-STICH] অধযয়ন-গমবষণায় আোর অংশ্গ্রহমণর কথ্া আোর লজলপমক জানামনার বযাপামর আলে সম্মে ।
আোর হাসপাোমি েলদ্ সু মোগ থ্ামক োহমি আোর ডাক্তার আোর সোনীসত কী কী বযাকসেহরয়া আসি (েলদ্ থ্ামক) তা োচাইসয়র জনয
নেু না যপমে সেখানটা তুলাজাতীয় হবসশাষক বস্তু হিসয় মু সি হনসত এবং/অথ্বা জরায়ুেুখ যসিাই সলরময় লনমে পারমব বমি আলে সম্মলে
জানাই ।
আলে বু ঝমে পারলি যে, স্থানীয় হাসপাোমির লনয়ে অনু োয়ী, এভামব সংগৃ হীে নেু না পরবেীমে ধ্বংস কমর যফিা হমব।
আলে বু ঝমে পারলি যে, আোর েথ্যাবিী এবং আোর কাি যথ্মক যনওয়া যেমকামনা নেু না শুধু োত্র লচলকৎসা গমবষণার কামজ বযবহার করা
হমব এবং েখন গমবষণার ফিাফি প্রকালশ্ে হমব েখন আোর পলরচয় যকামনাভামবই প্রকাশ্ করা হমব না।
আলে বু ঝমে পারলি যে, আোর লনমজর ও সন্তামনর যেলডকযাি যনাট, অথ্যাৎ, আমার লজলপ সেেকল যনাট রাসখন অথ্বা সে িােপাতাসল
আমার েন্তান প্রেব িসয়সি সেখানকার িােপাতাসল সে সনাে োসথ্, এনএইচএে হিহজোল (ইংলযাণ্ড এবং ওসয়লে) অথ্বা আইএেহি
স্কেলযাণ্ড এবং েু ক্তরামজযর অনযানয যকন্দ্রীয় এনএইচএস [NHS] সংস্থাসেূ হ কেতসক সংগৃ হীে আোর ও আমার েন্তাসনর লচলকৎসাসংক্রান্ত
েথ্যাবিীর প্রাসলিক অংশ্ বযবহৃে হমে পাসর বা সেগুসলা সিখা িসত পাসর। ইউহনভাহেযটি অব বাহমযংিাম হিহনকযাল ট্রায়াল ইউহনে,
প্রসোজসকর প্রহতহনহি, হনয়ন্ত্রণকারী কতৃযপক্ষ অথ্বা এনএইচএে [NHS] ট্রাস্টসক আোর সরকসিয েরােহর প্রসবশ করার অনু েলে আলে প্রদ্ান
করলি।
েংগৃ িীত তথ্য ো আমাসক আমার নাসম সচনায়, (েম্মহতপত্র), সেখাসন েংগৃ িীত িসয়সি সেখান সথ্সক ইউহনভাহেযটি অফ বাহমযংিাম হিহনকযাল ট্রায়ালে
ইউহনসে পাঠাসনা এবং েংরক্ষণ করা িসব। আহম এই তসথ্যর সপ্ররণ ও েংরক্ষসণ েম্মহত প্রিান করহি।
লস-লিচ [C-STICH]গমবষণা-অধযয়ন সংলিষ্ট লবষয়সেূ মহর বযাপামর আলে অবগে এবং আলে এমে অংশ্গ্রহণ করমে সম্মে।

_________________________ _______________ _______________________
যরাগীর নাে

ISRCTN15373349; IRAS 164389
REC: Cambridgeshire and Hertfordshire

োলরখ

োক্ষর

C-STICH consent form
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_________________________ _______________ ________________________
গমবষমকর নাে

োলরখ

োক্ষর

লস-লিচ সম্মলেপমত্রর ৪ অনু লিলপ: ১ টি যরাগীর, ১ টি গমবষমকর, ১ টি যরাগীর হাসপাোমির যনামটর জনয এবং আরও ১টি লবলসটিইউমক[BCTU] পানামনার জনয।

লস-লিচ [C-STICH] যরাগীর ট্রায়াি নম্বর:

ISRCTN15373349; IRAS 164389
REC: Cambridgeshire and Hertfordshire

(েখন যরাগীর যক্ষমত্র েমথ্চ্ছভামব বািাই করা হমব েখন পূরণ করুন)
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