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CERCLAGE SUTURE TYPE FOR AN INSUFFICIENT CERVIX AND ITS EFFECT 

ON HEALTH OUTCOMES (C-STICH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

অংশগ্রহণকারীর তথ্যসম্বলিত পত্র 
একটি গবেষণামূলক পাবে অংশ নেওয়ার জেয আমরা আপোবক আমন্ত্রণ জাোই। অংশগ্রহবণর েযাপাবর 
সিদ্ধান্ত নেওয়ার আবগ এই গবেষণায় কী করা হয় এেং এবে আপসে কীভাবে িমৃ্পক্ত হবেে ো 
আপোর জাো থাকা দরকার । নিজেয, অেুগ্রহ কবর মবোব াগিহকাবর সেম্নসলসিে েথযােলী পাে 
করুে।  
 
আপসে চাইবল এই গবেষণা প্রিবে অেযােযবদর িবে কথা েলুে ।  
 
 
 
ডাক্তাবরর োম:  
 
ডাক্তাবরর নেসলব াে েম্বর:  
 
 
 
গবেষণা োবিের োম:  
 
গবেষণা োবিের নেসলব াে েম্বর:   
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প্রথ্ম ভাগ: লস-লিচের পটভূলম 

লস-লিে গচেষণায় অংশগ্রহচণর আমন্ত্রণ  
আপোবক আমন্ত্রণ জাোবোর কারণ হবলা আপোর মােৃত্বকালীে নিোর অংশ সহবিবে ডাক্তার 
আপোর জরায়ুমুবি এক নিলাইবয়র [িারসভকযাল সিচ] েযেস্থার িুপাসরশ কবরবেে। আপোর 
জরায়ুমুি ো িারসভক্স ( জড়ায়ুর  গ্রীো োবমও পসরসচে) নেসশ িময় ধবর েন্ধ রািবে িহায়োর 
মাধযবম এইিে নিলাই কমাবে পাবর অকাল প্রিবের ঝুুঁ সক। আপসে সি-সিচ গবেষণায় 
অংশগ্রহবণর সিদ্ধান্ত সেবে্আপোর মােৃত্বকালীে সচসকৎ িা-পসরকল্পো অপসরেসেে ে থাকবে।  

এই গচেষণার উচেশয কী  
জরায়ুমুি নিলাইবয়র কাবজ িাধারণে দইু ধরবণর িেূা েযেহৃে হয় । এক ধরবণর িূো একক েন্তু 
সদবয় তেসর; অপরটি োো েন্তু সদবয় নোো । েন্তু  নোো তেসর িূোবক মবে করা হয় মজেুে 
এেং জবের আবগ িহবজ অপিারণব াগয। েবে, এর দ্বারা োবড় িংক্রমবের আশঙ্কা,  া  থািমবয়র 
আবগই প্রিেবেদো শুরুর কারণ হবে পাবর ।  
 
অেযসদবক, অবেবক মবে কবরে একক েন্তুসেসশষ্ট িূো েযেহাবর িংক্রমণ ঘোর ঝুুঁ সক কম থাবক । 
অেশয, অেযােযরা মবে কবরে, এই িূো দ্বারা জরায়ুমুি নকবে ন বে পাবর এেং এটি অপিারণ করা 
কষ্টিাধয ।   
 
ন িে োরী অকাল প্রিে নেকাবোর জেয নিলাই করাবেে, োবদর জেয নকাে ধরবণর িূো েযেহার 
িেবচবয় ভাল, নিই েযাপাবর এই মুহূবেে  নকাবো প্রামাসণক েথয নেই। এজেযই আমরা সি-সিচ 
করসে। নকাবো িূোর েযাপাবরই আপোর ডাক্তাবরর নকাবো আপসি নেই ।  

আমাচক লক অংশগ্রহণ করচতই হচে   
এই গবেষণায় অংশগ্রহণ করবেে কীো, ো িমূ্পণেরূবপ আপোর সেবজর সিদ্ধাবন্তর সেষয় । আপসে 
ো চাইবল আপোবক এবে অংশ্রহণ করবে হবে ো, আর নিজেয আপোবক নকাবো কারণ দশোবে হবে 
ো । এই গবেষণা অধযয়বে আপসে অংশগ্রহণ ো করবে চাইবল নিবেবে আপোর প্রাপয নিোর 
মাবের উপর োর নকাবো প্রভাে পড়বে ো আর েিেও আপোর জেয জরায়ুমুি নিলাইবয়র 
[িারসভবকল সিচ] পরামশেই  েহাল থাকবে ।  

আলম অংশগ্রহণ করচি কী ঘটচে  
সি-সিবচ অংশগ্রহবণ িম্মে হবল আপোবক একটি িম্মসেপবে িই করবে েলা হবে ।  
 
কী ধরবণর িূো েযেহার করা হবে ো োোই করা হবে  বথেভাবে—আপসে সকংো আপোর 
ডাক্তার নকউই নকাবো একটি নেবে সেবে পারবেে ো । আর আপসে জােবেে ো নিলাইবয়র জেয 
নকাে ধরবণর িূো েযেহৃে হবয়বে । একক েন্তুর িূো সকংো নোো িূোর মবধয ন বকাবোটি 
েযেহৃে হওয়ার িমাে িুব াগ থাকবে । গনেষণা-অধযয়বে  িে নলাকজেবক এভাবে োো দবল ভাগ 
করা হয়, েিে নিগুবলাবক েলা হয়, ‘ বথেভাবে সেয়সন্ত্রে পরীো’ [র যােবডামাইজড কেবলালড 
লায়ালি] সেসভন্ন প্রকার সচসকৎ িার েুলো করার জেয এটি িেবচবয় সেভে রব াগয ও আদশে উপায় 
সহবিবে সেবেসচে ।  



 

ISRCTN15373349; IRAS 164389  

REC: Cambridgeshire and Hertfordshire              C-STICH PIS Version 4.0 dated 23 March 2017 (Bengali) 

 
এই পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর আমরা আপনার সন্তাননর এনএইচএস নম্বরটি এনএইচএস ডিডিটাল (ইংলযাণ্ড এবং 
ওনয়লস অথবা ডিপাটট নমন্ট অব হহলথ কর্তট ক প্রনযাডির্ িনকলযাণ সংস্থা আইএসডি স্কটলযাণ্ড পাঠানর্ চাই; যানর্, র্ার 
িনের পর এক মাস পযটন্ত র্ার স্বাস্থযগর্ অবস্থার উপর নির রাখা যায়। আমরা আপনার হমডিকযাল হনাট, অথটাৎ 
আপনার ডিডপ-র কানে সংরডক্ষর্ হনাট অথবা হয হাসপার্ানল আপনার িরায়ুমুখ হসলাই করা হনয়নে এবং এর সানথ 
অনয হকান হাসপার্াল হযখানন আপডন আপনার সন্তান প্রসব কনরনেন হসখানকার আপনার ও আপনার সন্তাননর 
হাসপার্াল হনাট হথনকও আমরা সংগ্রহ করনর্ চাই, যার মনযয রনয়নে আপনার মার্ত ত্বকানলর বযাডি, হাসপার্ানল 
থাকাকানল আপনার সন্তাননর স্বাস্থয-সংক্রান্ত ডববরণসম্বডলর্ র্থয। সন্তাননর িে প্রর্যাডির্ র্াডরনখর আনগ হনয় হগনল, 
হসনক্ষনে সন্তান প্রসনবর প্রর্যাডির্ র্াডরখ পযটন্ত আমরা র্থয সংগ্রহ করব। আর আপনার সন্তান গর্ট কাল পূণট কনর রূ্ডমষ্ঠ 
হনল, র্ার ২৮ ডিন বয়স পযটন্ত আমরা র্থয সংগ্রহ করব। সম্মডর্পে সই করার সময় আপনার কানে এই বযাপানর 
সম্মডর্ চাওয়া হনব। 

জরায়ুমখু সসিাই িাগাচ ার অপাচরশ  সম্পচকে   
ডাক্তাররা ন ভাবে িচরাচর কবরে, নিইভাবেই ডাক্তার কেৃে ক আপোর নিলাই করাবো হবে । নিলাই 
লাগাবোর আবগ আপোর ন ােীবে কী কী েযাকবেসরয়া ( সদ থাবক) আবে ো  াচাইবয়র জেয িম্ভে 
হবল নিিাে নথবক আমরা েুলাজােীয় সেবশাষক েস্তু সদবয় নমাবে সেবে চাই।  

জরায়ুমখু সসিাই অপসারচণর অপাচরশ  সম্পচকে  
িাধারণে নিলাই অপিারণ করা হয় মােৃবত্বর ৩৮ িপ্তাবহর কাোকাসে িমবয় সকংো  িে 
প্রিেবেদো শুরু হয়। ডাক্তাররা িচরাচর ন ইভাবে কবরে, নিইভাবেই আপোর ডাক্তার নিলাই 
অপিারণ করবেে। িম্ভেপর নেবে, িেূাটি রািার েযাপাবর আমরা আপোর অেুমসে চাইে। এোবে 
নকাবো েযাকবেসরয়া আবে সকো, ো  াচাই করাই আমাবদর উবেশয। িে হািপাোবল িূোটি পরীো 
করা িম্ভে েয়; নকাবো হািপাোবল এো করা ো নগবল েিে স্বাভাসেক সেয়বম ো ন বল নদওয়া 
হবে। আপোর হািপাোবল িূো পরীো করার েযেস্থা আবে ো, ো আপোর সচসকৎ িক আপোবক 
জাোবেে। 

লস-লিে গচেষণা-অধ্যয়চ  আলম অংশ ল চি আমাচক আর কী কী করচত হচে   
সি-সিচ গবেষণা-অধযয়বে অংশ সেবল আপোবক সেবজ সেবজ সকেুই করবে হবে ো 
সকংো নকাবো োড়সে পরীো অথো প্রশ্নমালা িম্পন্ন করবে হবে ো।  

ঝুুঁ লক ও অসুলেধ্াসমূহ কী কী   
আপোর ডাক্তার ন বহেু জাসেবয়বেে আপোর জরায়ুমুি নিলাই করা দরকার, নিজেয সি-সিবচ 
অংশগ্রহণ নকাবো োড়সে ঝুুঁ সক সেবয় আবি ো।  

এই গচেষণা-অধ্যয়চ  অংশ ল চি আমার সকাচ া সুলেধ্া হচে  
আপোবক ন বহেু েলা হবয়বে আপোর জরায়ুমিু নিলাই দরকার, োই এই গবেষণা-অধযয়বে 
অংশগ্রহণ করার মাধযবম আপসে হয়বো নকাবো োড়সে িসুেধা পাবেে ো। আপোর ন ােী-নমাো 
েস্তুবে এেং অপিাসরে নিলাইবয় কী কী েযাকবেসরয়া তেসর হয় ো  াচাইবয়র পর নিগুবলা নথবক 
নকাবো “িারাপ” েযাকবেসরয়া েংশেসৃদ্ধ ঘোবল ো িারাবো ডাক্তাবরর জেয িহজের হবে । আর 
ভসেষযবের নকাবো োরীর  িে জরায়মুুি নিলাই করা দরকার হবে েিে োর জেয নকাে ধরবণর 
িূো িরবচবয় ভাল হবে ো সেধোরবণ ডাক্তারবক আপসে িহায়ো করবেে এই গবেষণা-অধযয়বে অংশ 
সেবয় ।  
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সকাচ া সমসযা সেখা লেচি কী হচে  
আপোর ন বকাবো অসভব াগ অেযন্ত গুরুবত্বর িাবথ নেওয়া হবে । আপোর নকাবো উবদ্ববগর কথা 
উত্থাপবের জেয কার িাবথ ন াগাব াগ করবেে ো সেস্তাসরেভাবে প্রদাে করা হবয়বে সদ্বেীয় ভাবগ 
(হকাননা সমসযা হিখা ডিনল কী হনব?)। 
প্রথম ভাবগ প্রদি েথযােলী আপোবক আগ্রহী কবর েুলবল আর আপসে এবে অংশগ্রহবণর কথা  সদ 
আপোর িসক্রয় সেবেচোধীে থাবক নিবেবে সিদ্ধাবন্ত নপৌোর আবগ আবরা েবথযর জেয সদ্বেীয় ভাগটি 
পড়ুে । 

লিতীয় ভাগ: গচেষণা সম্পাে  

আলম গচেষণা-অধ্যয়চ  অংশগ্রহণ অেযাহত  া রাখচত োইচি কী ঘটচে   
এই গবেষণা-অধযয়বে অংশগ্রহবণর সিদ্ধান্ত  নেয়ার পর পরেেীবে আপোর মে েদলাবল আপসে ন  
নকাবো িময় এিাে নথবক সেবজবক প্রেযাহার কবর সেবে পারবেে । নিবেবে, কী কারবণ আপোর 
মে পাল্টাবলে োর নকাবো েযািযা সদবে হবে ো । েবে, জরায়ুমুি নিলাই করা হবয় নগবল আপসে 
িন্তাে প্রিবের জেয প্রস্তে ো হওয়া প েন্ত এই নিলাই অপিারণ করা  াবে ো । নিবেবেও আপোর 
িন্তাে জেলাবভর এক মাি প েন্ত োর অেস্থা এেং আপোর মােৃত্বকাবলর েযাসপ্ত িম্পবকে  আমরা 
েথয িংগ্রহ করবে চাইে, আর ো এই গবেষণা নথবক সেবজবক প্রেযাহার কবর সেবয় আপসে অেয 
নকাবো হািপাোবল িন্তাে প্রিে করবলও।  
এই গবেষণা চলাকাবল  সদ আপোর অেযাহেভাবে িম্মসেপ্রদাবের েমো নকাবো কারবণ ো থাবক 
(এমে ঘোর িম্ভােো োই েলবলই চবল) নিবেবে আপোর িম্পবকে  ইসেমবধয িংগৃহীে উপাি আমরা 
নরবি নদে এেং আমাবদর গবেষণায় ো কাবজ লাগাবো হবে ।  

আমার সম্পলকে ত তথ্য লক সগাপ  রাখা হচে  
হযাুঁ। আপোর সচসকৎ িািংক্রান্ত নরকবডে র মবোই, এই গবেষণার জেয িংগৃহীে িে েথয সেরাপবদ ও 
িমূ্পণে নগাপেীয়োর িবে রািা হবে । আপসে অংশগ্রহবণ িম্মসে জাোবল আপোর ডাক্তার আপোর 
সেবজর এেং আপোর স্বাস্থযপসরসস্থসে িম্পবকে  নমৌসলক েথযােলী ইউসেভাসিেটি অে োসমেংহাবমর 
সিসেকযাল লায়াল ইউসেেস্থ এই গবেষণা-অধযয়বের নকন্দ্রীয় আবয়াজকবদর কাবে পাোবে ।  
গবেষণা প্রসেবেদবে এমে নকাবো েথয প্রকাশ করা হবে ো,  া সদবয় আপোবক সচসিে করা িম্ভে 
।  
মাবঝ মাবঝ সচসকৎ িা গবেষণা উপাি পসরদশেবের েযেস্থা করা হয়,  াবে সেসিে হওয়া  ায় ন , 
প্রবেযক অংশগ্রহণকারী নস্বোয় গবেষণায় অংশগ্রহবণর েযাপাবর িম্মসে জাসেবয়বেে । আর োই 
িম্মসেপবের একটি প্রসেসলসপ ইউসেভাসিেটি অে োসমেংহাবমর সিসেকযাল লায়াল ইউসেেস্থ সি-সিচ 
অস বি পাোবো হবে । োসমেংহাম উইবমন্স এেএইচএি  াউবেশে লাি এেং এেএইচএি স্ট্রািিমূহ 
সি-সিচ পরীো িুষু্ঠভাবে পসরচালোর জেয  দায়ীত্বপ্রাপ্ত । োই, এিে িংস্থার দাসয়ত্বশীল েযসক্তবদর 
এিে উপাি নদিবে পারার িুব াগ নদওয়া হবে পাবর,  াবে আমরা সেসধ নমবে চলসে সকো, ো 
োরা  াচাই করবে পারবেে । েবে, এো োড়া গবেষণার আবয়াজকবদর মবধয অসেেগেয িংিযক 
েযসক্ত আপোর েযসক্তগে উপাি নদিার অসধকার পাবেে ।   



 

ISRCTN15373349; IRAS 164389  

REC: Cambridgeshire and Hertfordshire              C-STICH PIS Version 4.0 dated 23 March 2017 (Bengali) 

সজ াচরি প্রযাকশনশ ারাপালরোলরক কাতারাচরর িলজলপস সম্পত্ারতা 
আপোর িম্মসে সেবয় সি-সিচ গবেষণা-অধযয়বে আপোর অংশগ্রহবণর কথা আমরা আপোর 
সজসপবক অেসহে করে । কেগুবলা গুরুত্বপূণে েথয, ন মে আপোর িন্তাবের জেিংক্রান্ত েথয, 
আপোর সজসপর কাে নথবক িংগ্রহ করা দরকার হবে পাবর ।  

গচেষণা-অধ্যয়চ র ফিাফচির সেচত্র কী ঘটচে  
এই গবেষণা-অধযয়বের  লা ল একটি সচসকৎ িািংক্রান্ত জােোবল প্রকাশ করা হবে এেং মােৃত্বসেষয়ক 
িভায় আবলাসচে হবে । আশা করা হবে, গবেষণায় অংশগ্রহবণে ুোরীবদর নজাগাড় িম্পন্ন করার 
প্রায় দইু েের পর প্রাথসমক  লা ল প্রকাশ করা হবে ।  লা বলর একটি িারাংশ 
www.birmingham.ac.uk/C-STICH ওবয়েিাইবে এেং দােেয প্রসেষ্ঠাে িযােি www.uk-
sands.org.uk এ পাওয়া  াবে ।  

এই গচেষণার অথ্োয়  ও আচয়াজ  সক করচে   
সি-সিচ গবেষণার েহসেল ন াগাে নদয় েযাশোল ইন্সটিটিউে  র নহলথ সরিাবচে র নহলথ 
নেকবোলসজ অযাবিিবমন্ট (এেআইএইচআর এইচটিএ) কমেিচূী । এটি িরকাসর অথোয়বে পসরচাসলে 
একটি িংস্থা,  ার লেয এেএইচএবি নিোর মাে উন্নে করা ।  
োসমেংহাম উইবমন্স এেএইচএি  াউবেশে লাি এই গবেষণা-অধযয়ে স্পন্সর ো েহসেল প্রদাে কবর 
এেং ইউসেভাসিেটি অে োসমেংহাবমর সিসেকযাল লায়াল ইউসেে এটি িমন্বয় কবর ।  
গবেষণায় অংশগ্রহবণর জেয োরী নজাগাড় করবে িংসিষ্ট কাউবক অথে প্রদাে করা হয় ো । 
অংশগ্রহণকারী োরীবদরও অথে প্রদাে করা হয় ে।। অকাল প্রিে প্রসেবরাবধর িেবচবয় ভাল পথ 
নিাুঁবজ নপবে োবদর িহায়োর জেয োবদর কাবে আমরা অেযন্ত কৃেজ্ঞ ।  

এই গচেষণা-অধ্যয়চ র পর্োচিাে া কারা কচরচে  
নকমসিজশায়ার অযাে হােে ব াডে শায়ার সরিাচে  এসথকি কসমটি এই গবেষণা-অধযয়বের অেুমসে প্রদাে 
কবরবে । উক্ত কসমটি িেেবেবে আপোর সেরাপিা, অসধকার, কলযাণ ও ম োদা সেসিে করবে 
িবচষ্ট ।  
অংশগ্রহণকারী হািপাোলিমূহও এই গবেষণাবক অেুবমাদে কবরবে ।  

সকাচ া সমসযা সেখা লেচি কী হচে  
েযাশোল নহলথ িাসভে বি সচসকৎ িা নেওয়া অেয িকল নরাগীর মবো একই আইসে অসধকার আপসে 
িংরেণ কবরে । এই গবেষণা প্রকবল্প অংশগ্রহবণর  বল আপসে েসের িম্মূিীে হবল নিবেবে নকাবো 
সেবশষ েসেপূরবণর েবদােস্ত নেই । কাবরা অেবহলার কারবণ েসেগ্রস্থ হবল আপোর আইসে পদবেপ 
নেওয়ার নেে তেসর হবে, েবে আইসে েযেস্থা সেবে নগবল আপোবক োর েযয় েহে করবে হবে 
পাবর । এই গবেষণাকাবল ন ভাবে আপোর কাবে  াওয়া হবয়বে অথো ন ভাবে আপোর সচসকৎ িা 
করা হবয়বে, োর নকাবো একটি সদবকর েযাপাবর আপোর অিন্তুসষ্ট থাকবল ো সেবয় প্রথবম আপোর 
কথা েলা উসচে এই েথযপবের প্রথম পাোয় উবেসিে মিূয গবেষণা ডাক্তার অথো গবেষণা 
োিে/সমডওয়াইব র িাবথ । োরপরও আপসে িন্তুষ্ট ো হবল এেং আেষু্ঠাসেক অসভব াগ দাসিল 
করবে চাইবল নিো করবে পারবেে েযাশোল নহলথ িাসভে বির অসভব াগ দাসিল পদ্ধসে অেুিাবর । 
এই েযাপাবর সেস্তাসরে েথয িংগ্রহ করা  াবে হািপাোবলর সপএএলএি (বপবিন্ট অযাডভাইি অযাে 
সলয়াবজাুঁ িাসভে ি) অস ি নথবক । সপএএলএি অস ি নগাপেীয় পরামশে প্রদাে কবর থাবক এেং 
স্বাধীে পরামশে নপবে কাবরা িবে কীভাবে ন াগাব াগ করা  ায় ো জাোবে । আপোর কাবের 

http://www.birmingham.ac.uk/C-STICH
http://www.uk-sands.org.uk/
http://www.uk-sands.org.uk/


 

ISRCTN15373349; IRAS 164389  

REC: Cambridgeshire and Hertfordshire              C-STICH PIS Version 4.0 dated 23 March 2017 (Bengali) 

সপএএলএি অস বির ঠিকাো [Enter local PALS location/contact details here]. এই গবেষণায় 
অংশগ্রহণ আপোর নকাবো েযসক্তগে স্বাস্থযেীমার উপর নকাবো প্রভাে ন লবে ো ।  
 

আপ ার আর সকাচ া লজজ্ঞাসয আচে  
এই গবেষণা-অধযয়ে সেবয় আপোর নকাবো প্রশ্ন থাকবল সেসদ্বেধায় আপোর ডাক্তার অথো োিেবক ো 
সজজ্ঞািা করুে । োবদর োম ও নেসলব াে েম্বর এই সল বলবের প্রথম পাোয় নদওয়া আবে ।  
 
সি-সিচ গবেষণা-অধযয়ে সেষবয় অংশগ্রহণকারীর েথযিম্বসলে এই পে িময় সেবয় পাে করার জেয 
আপোবক ধেযোদ ।  


