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সংর্ক্ষপ্ত সারাংশ 

আমরা আপনাণক আমাণের একটি  ণেষণা অধ্যয়ণন অংশ স্টনণত আমন্ত্রণ 

জানাণত চাই। অধ্যয়ণন ল া োন সম্পূণ ণরূণপ আপনার উপর স্টনর্ণর কণর। 

আপস্টন স্টসদ্ধান্ত লনওয়ার আণ  আমরা চাই ল   ণেষণাটি লকন করা হণে এেং 

এটিণত আপনার জনয কী জস্ট়িত থ্াকণে, আপস্টন তা েুঝুন। আপস্টন এই 

 ণেষণায় অংশ স্টনণত চান স্টক না লসই স্টসদ্ধান্ত স্টনণত এেং আপনার ল  লকাণনা 

প্রণের উত্তর স্টেণত আপনাণক সাহা য করার জনয, আমাণের  ণেষণা েণ র 

একজন সেসয আপনাণক এই তথ্য পত্রটি স্টেশণে েযাখ্যা করণেন। আপস্টন 

চাইণ  অনুগ্রহ কণর অধ্যয়নটির স্টেষণয় আপনার সঙ্গী এেং অনযণের সাণথ্ 

স্টনস্টব ণধ্ায় কথ্া ে ুন।  

এই লরা ী তথ্য পত্রটি আপনাণক অধ্যয়ণনর উণেশয, আপস্টন  স্টে অংশ লনন 

তাহণ  আপনার কী হণে এেং অধ্যয়ণনর পস্টরচা না সম্পণকণ স্টেস্তাস্টরত তথ্য 

জানায়। আপনার ল  লকাণনা প্রে জজজ্ঞাসা করার এেং স্টকছু অস্পষ্ট হণ  

আরও তথ্য চাওয়ার সুণ া টি কাণজ  া ান। 

 

এই তথ্য পত্রটি প়িার জনয সময় লেওয়ার জনয আপনাণক ধ্নযোে। 

আমরা েুঝণত পাস্টর ল  এই সময়টি আপনার জনয একটি খু্ে কটিন 

হণে এেং আপস্টন স্টনণজর এেং আপনার স্টশশুর জনয খু্ে র্ীত লোধ্ 

করণেন। আপনার সাণথ্ লকন এমনটি ঘণিণছ লস সম্পণকণ আমাণের 

ধ্ারণা েুুঃখ্জনকর্াণে খু্েই সীস্টমত এেং তাই আমরা জাস্টন না ল  

আপনার এেং আপনার স্টশশুর জনয লসরা ফ াফ  লেওয়ার জনয 

লকানটি সেণচণয় স্টনরাপে স্টচস্টকৎসা। কী ঘিণছ, উপ ব্ধ স্টচস্টকৎসাগুস্ট  

এেং একটি  ণেষণা অধ্যয়ন সম্পণকণ এই স্ট ফণ িটি েযাখ্যা করণে; 

এই পস্টরস্টস্থস্টতণত থ্াকা মস্টহ াণের সাহা য করার লসরা উপায় লকানটি তা 

খু্ুঁণজ লের করণত আমাণের সাহা য করার জনয আপস্টন এই  ণেষণা 

অধ্যয়নটিণত প্রণেশ করার স্টসদ্ধান্ত স্টনণত পাণরন। আপনার স্বাস্থযণসো 

ে  উপ ব্ধ স্টচস্টকৎসার স্টেকল্পগুস্ট  সম্পণকণও আপনার সণঙ্গ কথ্া 

ে ণে।  

আমরা জার্ন্ রে এই পর্রর্ির্তক্লত মা-বাবাক্লের প্রায়ই অর্তর্রক্ত 

সহায়তার প্রক্লয়াজন্ হয় এবং তাই এই র্লেক্ললক্লির রশক্লে আমরা 

আপন্াক্লক সাহােয করক্লত পাক্লর এমন্ সংিাগুর্লর রোগাক্লোক্লগর 

র্ববরণ র্েক্লয়র্ি।  
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গক্লবেণার উক্লেশয এবং পিরূ্র্ম  

কখ্নও কখ্নও  র্ণাশণয়র মুখ্টি তা়িাতাস্ট়ি খু্ণ  ল ণত শুরু কণর এেং স্টশশুর 

চারপাণশ পাস্টনর থ্স্ট টি (অযামস্টনণয়াটিক তর  ুক্ত অযামস্টনওটিক থ্স্ট ) 

 র্ণাশণয়র মুখ্ স্টেণয় লেস্টরণয় আসণত পাণর (েয়া কণর স্টচত্র 1 লেখু্ন)।  

 

 স্টে এটি  র্ণােস্থায় খু্ে তা়িাতাস্ট়ি ঘণি (28 সপ্তাণহর আণ ), লসই লেণত্র 

স্টচস্টকৎসার সীস্টমত সংখ্যক স্টেকল্প আণছ। স্বাস্থযণসো ে  জাণন না লকানটি মা 

এেং স্টশশুর জনয সেণচণয় র্াণ া। এর মণধ্য রণয়ণছ কখ্নও কখ্নও 

অযাস্টিোণয়াটিক, লপ্রাণজণিরন, জরায়ু সংণকাচন েন্ধ করার ওষুধ্ ো জরুরী 

সাস্টর্ণকা  সারণেণজর সাণথ্ স্টমস্ট তর্াণে  র্ণােস্থা েযেস্থাপনা। 

 

জরুরী সাস্টর্ণকা  সারণেজ হ  পাস্টনর েযা  প্রস্টতস্থাপণনর পণর  র্ণাশণয়র 

মুণখ্র চারপাণশ একটি লস াই লেওয়া। এটি সম্ভােযর্াণে  র্ণােস্থাণক েীঘ ণাস্টয়ত 

করণত পাণর  াণত স্টশশু আরও ে়ি ও শজক্তশা ী হওয়ার পণর জন্মাণত পাণর। 

এটি োচ্চাণের লেুঁণচ থ্াকার এেং অকা  প্রসণের কম জটি তায় লর্া ার 

একটি র্া  সুণ া  স্টেণত পাণর। স্বাস্থযণসো ে গুস্ট  জাণন না ল  একটি জরুরী 

লস াই কা ণকর হয় স্টকনা - এটি খু্ে তা়িাতাস্ট়ি জণন্মর জটি তাগুস্ট ণক 

র্িত্র 1 - উন্মুক্ত ঝির্ির শারীরিান্ 
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প্রস্টতণরাধ্ কণর  র্ণােস্থাণক েীঘ ণাস্টয়ত করণত পাণর এমন স্টকছু প্রমাণ আণছ, 

তণে এই সম্ভােনাও আণছ ল  এটি সংক্রমণ ঘটিণয় প্রসণের  স্টত োস্ট়িণয় স্টেণত 

পাণর ো মাণয়র  র্ণাশণয়র মুণখ্র েস্টত কণর র্স্টেষযণতর  র্ণধ্ারণণ সমসযা সটৃষ্ট 

করণত পাণর। 

 

 খ্ন  র্ণাশণয়র মুখ্ লখ্া া থ্াণক এেং পাস্টনর থ্স্ট  (অযামস্টনওটিক থ্স্ট ) ল াস্টনর 

মণধ্য ফুণ  উিণত থ্াণক, তখ্ন জরুরী লস াই মস্টহ াণের এেং তাণের স্টশশুণের 

জনয স্টচস্টকৎসার একটি উপ ুক্ত স্টেকল্প স্টকনা তা স্টনধ্ ণারণ করার জনয একটি 

অধ্যয়ন করা খু্েই গুরুত্বপূণ ণ । 

 

রকন্ আমাক্লক রবক্লি রন্ওয়া হক্লয়ক্লি?  

অধ্যয়নটিণক স্টেণেচনা করার জনয আপনার সাণথ্ ল া াণ া  করা হণয়ণছ 

কারণ আপনার  র্ণাশণয়র মুখ্ খু্ ণত শুরু কণরণছ এেং আপনার স্টশশুর 

চারপাণশর পাস্টনর থ্স্ট টি লেস্টরণয় এণসণছ। 

 

অংশগ্রহণ করার সাক্লথ কী কী জর্িত থাকক্লব?  

আপনার এেং আপনার স্টশশুর জনয লকান স্টচস্টকৎসাটি লসরা ও স্টনরাপে তা 

খু্ুঁণজ লের করার লসরা উপায় হ  মস্টহ াণেরণক এণ াপাথ্াস্ট়ির্াণে তাণের 

স্টচস্টকৎসার স্টসদ্ধান্ত স্টনণত ে া। েীঘ ণণময়াণে েস্টত লরাধ্ করণত মস্টহ া এেং 

স্টশশুণের জনয লকানটি লসরা, তা আমরা জাস্টন তা স্টনজিত করণত আমাণের 

এটি করণত হণে। আপস্টন অংশ স্টনণত সেম এেং আপস্টন অংশ স্টনণত চান তা 

স্টনজিত করার জনয আপনার স্বাস্থযণসো ে  আমাণের তথ্য প্রোন করণে। 

আপস্টন ল  েযেস্থাপনা পাণেন, তা কম্পম্পউিার অযা  স্টরেণমর উপর স্টর্স্টত্ত 

কণর এণ াপাথ্াস্ট়ির্াণে স্টস্থর করা হণে। এর মাণন হ  ল  আপনাণক  র্ণােস্থা 

েযেস্থাপনা লেওয়ার 50% সম্ভােনা আণছ এেং একটি জরুরী লস াই লেওয়ার 

50% সম্ভােনা আণছ। 

 

আপর্ন্ অংশ র্ন্ক্লল, আপন্াক্লক পে ভক্লবক্ষণ করা হক্লব বা জরুরী 

সার্র্ভকাল রসলাই করা হক্লব।  

 

 স্টে আপনার জনয  র্ণােস্থা েযেস্থাপনা েরাে করা হয়, তাহণ  আপনার 

স্বাস্থযণসো ে  আপনার সাণথ্ আপনার েযজক্ত ত পস্টরকল্পনা স্টনণয় আণ াচনা 

করণে। আপস্টন অনযানয সম্ভােয স্টচস্টকৎসা, ল মন অযাস্টিোণয়াটিক, 

লপ্রাণজণিরন এেং  র্ণ স্টশস্টথ্ কারী ওষুধ্ লপণত পাণরন। কী ঘিণে তা লেখ্ার 

জনয অণপো করার সাণথ্, এই সম্ভােয স্টচস্টকৎসাগুস্ট র অথ্ ণ হণত পাণর ল  

আপনার  র্ণােস্থা এমন একটি সমণয় অগ্রসর হণত পাণর ল খ্াণন আপনার 

স্টশশু জন্মাণত এেং লেুঁণচ থ্াকণত পাণর। 
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 স্টে আপনার জনয জরুরী সাস্টর্ণকা  লস াই েরাে করা হয়, তাহণ  আপনার 

স্বাস্থযণসো ে  আপনার সাণথ্ অপাণরশনটি সম্পণকণ আরও স্টেস্তাস্টরতর্াণে 

কথ্া ে ণে এেং ঝুুঁ স্টক ও  ার্গুস্ট  েযাখ্যা করণে এেং আপনাণক পদ্ধস্টতটির 

জনয একটি সম্মস্টত ফণম ণ স্বাের করণত ে ণে। তারপণর েতণমাণন আপনার 

পস্টরচ ণাকারী স্বাস্থযণসো েণ র সাণথ্ আপনার হাসপাতাণ  পদ্ধস্টতটি করা হণে। 

আপস্টন লজণ  থ্াকা অেস্থায় একটি স্থানীয় অযাণনণস্থটিক (এস্টপস্টিউরাণ র 

মণতা) অধ্ীণন, এই পদ্ধস্টতটি স্টথ্ণয়িাণর সম্পােন করা হয়। পদ্ধস্টতটি প্রায়  

60 স্টমস্টনি সময় লনয়। 

 

আপনার স্বাস্থযণসো ে  ল  ঝুুঁ স্টকগুস্ট র স্টেষণয় কথ্া ে ণে তার মণধ্য রণয়ণছ 

সংক্রমণণর ঝুুঁ স্টক - এণত আপনার সংক্রমণণর ঝুুঁ স্টক এেং আপনার স্টশশুর 

চারপাণশ এেং আপনার স্টশশুর জণন্মর সময় তার একটি সংক্রমণণর ঝুুঁ স্টক 

অন্তরু্ণক্ত রণয়ণছ।  র্ণাশণয়র মুখ্ খু্ে লেস্টশ লখ্া া থ্াকার কারণণ ো  ণর্ণর 

স্টর্তণর পাস্টনর েযা টি প্রস্টতস্থাপন করণত না পারার কারণণ অপাণরশনটি 

করণত না পারার একটি ঝুুঁ স্টক আণছ। পদ্ধস্টতটি চ াকা ীন, স্টশশুর চারপাণশ 

পাস্টনর েযা  (অযামস্টনওটিক থ্স্ট ) লর্ণে ল ণত পাণর এেং এটি  র্ণপাত ঘিাণত 

পাণর, ো স্টশশুর চারপাণশ অযামস্টনওটিক তরণ র অর্াণের কারণণ আপনার 

স্টশশুর ফুসফুণসর স্টেকাণশ সমসযা হণত পাণর। 

 

অধ্যয়ণনর সমস্ত মস্টহ া এেং স্টশশুর জনয, তারা ল  স্টচস্টকৎসাই গ্রহণ করুক  

না লকন, অধ্যয়নটি আপনার এেং আপনার স্টশশুর কী ঘিণে তার লমস্টিকা  

লরকিণ লথ্ণক স্টেশে তথ্য সংগ্রহ করণে, এই তথ্যটি অজ্ঞাতপস্টরচয়র্াণে 

স্টরণপািণ করণে। পরীেণটি লশষ হণ  আমরা আপনার স্টশশুর NHS নম্বর NHS 

Digital (ইং যান্ড এেং ওণয় স ো ISD স্কি যান্ড, স্বাস্থয স্টের্াণ র বারা স্পনসর 

করা একটি সরকাস্টর প্রস্টতষ্ঠাণন পািাণত চাই,  াণত লেখ্া  ায় ল  আপনার স্টশশু 

2 েছর েয়স প ণন্ত লকমন আণছ। আমরা আপনার লমস্টিণক  লনািগুস্ট  

লথ্ণকও তথ্য সংগ্রহ করণত চাই, ল মন, ল গুস্ট  আপনার জজস্টপর কাণছ আণছ, 

ো আপস্টন ল খ্াণন আপনার সাস্টর্ণকা  লস াই কস্টরণয়স্টছণ ন লসই 

হাসপাতাণ র পাশাপাস্টশ আপস্টন ল খ্াণন আপনার স্টশশুর জন্ম স্টেণয়ণছন লসই 

হাসপাতা  লথ্ণক আপনার ও আপনার স্টশশুর হাসপাতাণ র লনািগুস্ট ,  ার 

মণধ্য রণয়ণছ আপনার স্বাস্থয ও  র্ণােস্থার সময়কাণ র স্টেশে তথ্য এেং 

হাসপাতাণ  থ্াকাকা ীন আপনার স্টশশুর স্বাণস্থযর স্টেশে তথ্য। আপস্টন  খ্ন 

সম্মস্টত ফণম ণ স্বাের করণেন তখ্ন আপনাণক এণত সম্মত হণত ে া হণে। 

 

লেুঁণচ থ্াকা সমস্ত স্টশশুণক েুই েছর েয়ণস প ণাণ াচনা করা হণে  াণত তারা 

কীর্াণে েৃজদ্ধ পাণে তা মূ যায়ন করা  ায়, সম্পূণ ণ করার জনয আপনাণক 

িাণক পািাণনা একটি প্রেমা ার মাধ্যণম এটি করা হণে। লকাণনা লিিা 

অনুপস্টস্থত থ্াকণ  পরীেণ েণ র একজন সেসযণক পরীেণণর আরও ফণ া-

আণপর জনয আপনার সাণথ্ ল া াণ া  করণত হণত পাণর। 
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এই প্রেমা াটি অণনক অধ্যয়ণন েযেহার করা হণয়ণছ এেং সমস্ত স্টশশু 

একইর্াণে েৃজদ্ধ পাণে স্টকনা তা স্টনধ্ ণারণ করণত  ণেষণা ে ণক সাহা য 

করণে। 

 

অংশ রন্ওয়ার সম্ভাবয সুর্বধাগুর্ল কী কী?  

এই অধ্যয়ণন অংশ স্টনণয় আপস্টন েযজক্ত তর্াণে উপকৃত হণেন স্টকনা আমরা 

জাস্টন না, তণে আপনার সাহাণ যর মাধ্যণম অজজণত জ্ঞান র্স্টেষযণতর অধ্যয়ন 

এেং স্টচস্টকৎসাগুস্ট ণক তথ্য সরেরাহ করণে,  া র্স্টেষযণত এই অেস্থায় থ্াকা 

মস্টহ াণের স্টচস্টকৎসাণক সম্ভােযরূণপ উিত করণে। 

 

অংশগ্রহণ করার সম্ভাবয কী কী অসুর্বধা ও িুুঁ র্ক আক্লি?  

আমরা জাস্টন না লকান স্টচস্টকৎসাটি লসরা এেং তাই অধ্যয়ণন অংশ লনওয়ার 

প্রধ্ান ঝুুঁ স্টক হ  আপস্টন এমন একটি স্টচস্টকৎসা লপণত পাণরন  া  র্ণপাত ো 

অকা  জন্ম প্রস্টতণরাণধ্ সাহা য কণরস্টন। আমরা অধ্যয়নটির লশণষ, সমস্ত 

ফ াফ  না লেখ্া প ণন্ত এটি জানণত পারে না।  

 

আপনার স্বাস্থযণসো ে  উপ ব্ধ স্টচস্টকৎসাগুস্ট র সম্ভােয ঝুুঁ স্টক ও  ার্গুস্ট  

আপনার পস্টরচ ণার অংশ স্টহসাণে আপনার সাণথ্ আণ াচনা করণে। 

 

রক গক্লবেণাটি আক্লয়াজন্ ও অথ ভায়ন্ করক্লি?  

নযাশনা  ইনস্টিটিউি ফর লহ থ্ স্টরসাণচণর লহ থ্ লিকণনা জজ অযাণসসণমি 

লপ্রাগ্রাম (NIHR HTA) বারা C-STICH2 এর অথ্ ণায়ন করা হণে। এটি একটি 

সরকারী অথ্ ণায়ণন পস্টরচাস্ট ত সংস্থা  ার  েয হ  NHS-এ পস্টরচ ণার মান 

উিত করা। এই অধ্যয়নটি োস্টম ণংহাম উইণমনস অযান্ড স্টচ ণেনস NHS 

ফাউণন্ডশন ট্রাি বারা স্পনসর করা হণে এেং ইউস্টনর্াস্টস ণটি অফ োস্টম ণংহাম 

স্টেস্টনকা  ট্রায়া স ইউস্টনি বারা সমস্টিত হণে।  

জস্ট়িত কাউণক অধ্যয়নটিণত মস্টহ াণের স্টনণয়া  করার জনয অথ্ ণ প্রোন করা 

হণে না। লরা ীণেরও অংশ লনওয়ার জনয অথ্ ণ প্রোন করা হয় না, তণে 

অকা  জণন্মর একটি কারণণক কীর্াণে সেণচণয় র্া র্াণে প্রস্টতণরাধ্ করা  ায় 

লস সম্পণকণ আরও জানার জনয তাণের সহায়তার খু্েই প্রশংসা করা হয়। 

 

র্কর্াক্লব ররাগী এবং জন্সাধারণক্লক এই গক্লবেণায় জর্িত করা 

হক্লয়ক্লি?  

লরা ী এেং জনসাধ্ারণণর সেসযণের সমিণয়  টিত একটি ে  এই  ণেষণার 

স্টেষয় এেং ল   ণেষণা প্রেগুস্ট  জজজ্ঞাসা করা উস্টচত তা প্রস্তুত করণত 

সহায়তা কণরণছ। এই ল াষ্ঠীর সেসযরা সহ-আণেেনকারী এেং তারা অধ্যয়ণন 

জস্ট়িত থ্াকা চাস্ট ণয়  াণেন।  
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অংশগ্রহণকারীর তথ্য পত্র প ণাণ াচনা করা এেং এই অধ্যয়ণন 

অংশগ্রহণকারী েযজক্তণের অন্তরু্ণজক্ত এেং েজণণনর মানেণ্ড েণ ণনা করায় সম্ভােয 

অংশগ্রহণকারীরা জস্ট়িত স্টছণ ন। এই পরীেণণর স্টিজাইন করার সময় আমরা 

অংশগ্রহণকারীণের সাোণতর লপৌনুঃপুস্টনকতা সম্পণকণ এেং আমরা ল  

পরীোগুস্ট  করে লস সম্পণকণ লরা ীর মতামতণক স্টেণেচনায় স্টনণয়স্টছ। 

 

কারা অধযয়ন্টি পে ভাক্ললািন্া কক্লরক্লি?  

আপনার স্বাথ্ ণ রো করার জনয,  ণেষণা ননস্টতকতা কস্টমটি (REC) নাণম 

পস্টরস্টচত স্বাধ্ীন মানুষণের একটি ে  NHS এর সমস্ত  ণেষণাণক লেণখ্। ইি 

স্টমি যান্ডস-ল িার সাউথ্  ণেষণা ননস্টতকতা কস্টমটি এই অধ্যয়নটি 

প ণাণ াচনা কণরণছ এেং একটি অনুকূ  মতামত স্টেণয়ণছ। 

 

আমার এই অধযয়ক্লন্ অংশগ্রহণ করার র্বেয়টি র্ক রগাপন্ীয় রাখ্া 

হক্লব? 

হযা ুঁ। আপস্টন  স্টে এই পরীেণণ অংশ স্টনণত সম্মত হন, তাহণ  আপনার স্টেশে 

তথ্যএেং এই  ণেষণার জনয আপনার সম্পণকণ সং ৃহীত ল  লকাণনা তথ্য 

সাধ্ারণ তথ্য সুরোর স্টেস্টধ্স্টনয়ম (General Data Protection Regulation, 

GDPR) এেং তথ্য সুরো আইন (Data Protection Act) 2018 অনু ায়ী 

পস্টরচা না, সংরেণ ও নষ্ট করা হণে। আপনার স্টচস্টকৎসা সংক্রান্ত লরকণিণর 

মণতা, অধ্যয়ণন সং ৃহীত সমস্ত তথ্য সুরস্টেতর্াণে রাখ্া হণে এেং 

কণিারর্াণে ল াপনীয় থ্াকণে। আপস্টন  স্টে অংশ স্টনণত সম্মত হন, তাহণ  

আপনার স্বাস্থযণসো ে  আপনার এেং আপনার অেস্থা সম্পণকণ প্রাথ্স্টমক তথ্য 

ইউস্টনর্াস্টস ণটি অফ োস্টম ণংহাণমর স্টেস্টনকা  ট্রায়া স ইউস্টনণি অধ্যয়নটির 

লকন্দ্রীয় সং িকণের কাণছ পািাণে।  

আপনাণক সনাক্ত করার জনয েযেহার করা ল ণত পাণর এমন লকাণনা তথ্য 

অধ্যয়ণনর স্টরণপাণিণ প্রকাশ করা হণে না। মাণঝমণধ্য, উোহরণস্বরূপ, সমস্ত 

অংশগ্রহণকারীরা অংশ স্টনণত সম্মস্টত স্টেণয়ণছন তা স্টনজিত করার জনয 

স্টনোস্টনক অধ্যয়ণনর তথ্য পরীো করা হয়, তাই আপনার সম্মস্টত ফণম ণর একটি 

কস্টপ ইউস্টনর্াস্টস ণটি অফ োস্টম ণংহাম স্টেস্টনকা  ট্রায়া স ইউস্টনণি C-STICH2 

পরীেণণর অস্টফণস পািাণনা হণে। ইউস্টনর্াস্টস ণটি অফ োস্টম ণংহাম স্টেস্টনকা  

ট্রায়া স ইউস্টনণির  ণেষণা ে , স্পনসণরর প্রস্টতস্টনস্টধ্, স্টনয়ন্ত্রক কতৃ ণপে ো 

NHS ট্রাি লথ্ণক উপ ুক্ত েযজক্তরা আপনার স্টচস্টকৎসা সংক্রান্ত লনাি এেং 

অধ্যয়ণনর সময় সং ৃহীত লিিার প্রাসস্টঙ্গক অংশগুস্ট  লেখ্ণত পাণরন। 

োস্টম ণংহাম উইণমনস অযান্ড স্টচ ণেনস NHS ফাউণন্ডশন ট্রাি এেং NHS 

ট্রািগুস্ট  C-STICH2 পরীেণণর র্া র্াণে পস্টরচা নার জনয োয়ী; আমরা 

স্টেস্টধ্স্টনয়মগুস্ট  লমণন চ স্টছ তা পরীো করার জনয এই সংস্থাগুস্ট র োস্টয়ত্বশী  

েযজক্তণের লসই জনয তণথ্য প্রণেশাস্টধ্কার লেওয়া হণত পাণর।  
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আমার রেওয়া রকান্ও তক্লথযর কী হক্লব?  

োস্টম ণংহাম উইণমনস অযান্ড স্টচ ণেন'স হসস্টপিা  NHS ফাউণন্ডশন ট্রাি 

(BWCH)  ুক্তরাজয স্টর্স্টত্তক এই অধ্যয়ণনর স্পনসর। এই অধ্যয়নটি করার জনয 

আমরা আপনার কাছ লথ্ণক তথ্য েযেহার করে এেং এই অধ্যয়ণনর জনয 

লিিা কণরা ার স্টহসাণে কাজ করে। এর মাণন হ  ল  আপনার তণথ্যর 

লেখ্াণশানা করা এেং তা সটিকর্াণে েযেহার করার জনয আমরা োয়ী।  

অধ্যয়নটির মূ  ফ াফ  প্রকাস্টশত না হওয়া প ণন্ত ইউস্টনর্াস্টস ণটি অফ 

োস্টম ণংহাম আপনার সম্পণকণ সনাক্তকরণণ া য তথ্য রাখ্ণে, এই সমণয়র পণর 

সনাক্তকরণণ া য তথ্য স্টনরাপণে নষ্ট কণর লফ া হণে। অধ্যয়ন লশষ হওয়ার 

পর অন্তত 25 েছণরর জনয পস্টরচয়স্টেহীন তথ্য BCTU-লত স্টনরাপণে সংরেণ 

করা হণে। আপনার তথ্য অযাণেস করা, পস্টরেতণন করা ো সরাণনার আপনার 

অস্টধ্কারগুস্ট  সীস্টমত, ল ণহতু  ণেষণাটিণক স্টনর্ণরণ া য ও সটিক কণর 

লতা ার জনয আপনার তথ্যণক আমাণের সুস্টনস্টেণষ্ট উপাণয় পস্টরচা না করা 

প্রণয়াজন। আপস্টন  স্টে অধ্যয়নটি লথ্ণক প্রতযাহার কণরন, তাহণ  আমরা 

ইণতামণধ্য আপনার সম্পণকণ ল  তথ্য সংগ্রহ কণরস্টছ তা লরণখ্ লেে। আপনার 

অস্টধ্কার রোর জনয, আমরা েযজক্ত তর্াণে-সনাক্তকরণণ া য নূযনতম তথ্য 

েযেহার করে। আমরা কীর্াণে আপনার তথ্য েযেহার কস্টর লস সম্পণকণ 

আপস্টন আমাণের সাণথ্ ল া াণ া  কণর আরও জানণত পাণরন ( স্টেস্তাস্টরত 

স্টপছণনর পৃষ্ঠায়)। 

 ণেষণা অধ্যয়নটি সম্পণকণ আপনার সাণথ্ ল া াণ া  করার জনয 

ইউস্টনর্াস্টস ণটি অফ োস্টম ণংহাম আপনার নাম এেং ল া াণ াণ র স্টেশে েযেহার 

করণে এেং আপনার পস্টরচ ণার জনয এেং অধ্যয়ণনর গুণমাণনর তোরস্টক 

করার জনয অধ্যয়ন সম্পণকণ প্রাসস্টঙ্গক তথ্য লরকিণ করা হণয়ণছ তা স্টনজিত 

করণে। ইউস্টনর্াস্টস ণটি অফ োস্টম ণংহাম এেং স্টনয়ন্ত্রক সংস্থার েযজক্তরা  ণেষণা 

অধ্যয়ণনর স্টনরু্ণ তা পরীো করার জনয আপনার  ণেষণা লরকিণগুস্ট  লেখ্ণত 

পাণরন। ল  NHS সংস্থাগুস্ট  আপনার অনুমস্টত স্টনণয়, অধ্যয়নটিণত অংশগ্রহণ 

করার স্টেষণয় আপনার সাণথ্ ল া াণ া  করণত পাণর, তারা আপনার 

ল া াণ াণ র স্টেেরণ ইউস্টনর্াস্টস ণটি অফ োস্টম ণংহাণমর কাণছ পািাণে। 

ইউস্টনর্াস্টস ণটি অফ োস্টম ণংহাণম একমাত্র লসই েযজক্তরাই আপনাণক সনাক্তকারী 

তণথ্য অযাণেস পাণেন,  াণের আপনার সাণথ্ ল া াণ া  করা প্রণয়াজন, 

উোহরণস্বরূপ, আপনাণক অধ্যয়ণন অংশগ্রহণণর জনয আমন্ত্রণ জানাণত ো 

তথ্য সংগ্রণহর প্রজক্রয়াটিণক অস্টিি করণত।  ারা তথ্য স্টেণেষণ কণর তারা 

আপনাণক সনাক্ত করণত পারণে না এেং আপনার নাম, NHS নম্বর 

(স্কি যাণন্ড CHI নম্বর) ো ল া াণ াণ র স্টেেরণ জানণত পারণে না।  
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সাধারণ র্ির্কৎসক্লকর সম্পৃক্ততা  

আপনার অনুমস্টত স্টনণয় আমরা C-STICH2 পরীেণণ আপনার 

অংশগ্রহণণর স্টেষণয় আপনার GP-লক জানাে। আপস্টন  স্টে আপনার 

েতণমান হাসপাতাণ র লথ্ণক স্টর্ি লকাণনা হাসপাতাণ  সন্তান প্রসে কণরন 

তাহণ  আমাণের আপনার জজস্টপ-র কাছ লথ্ণক আপনার স্টশশুর জণন্মর 

অেস্থান সংগ্রহ করণত হণত পাণর।  

 

রকাক্লন্া রু্ল হক্লল কী হক্লব? 

এই অধ্যয়ণনর লকাণনা স্টেক সম্পণকণ আপনার  স্টে উণব  থ্াণক, তাহণ  

আপনার  ণেষণা েণ র লকানও সেণসযর সাণথ্ কথ্া ে ণত ে ণত চাওয়া 

উস্টচত স্ট স্টন আপনার প্রণের উত্তর লেওয়ার জনয  থ্াসাধ্য লচষ্টা করণেন। 

আপস্টন  স্টে এখ্নও অখ্ুস্টশ হন এেং আনুষ্ঠাস্টনকর্াণে অস্টর্ণ া  করণত 

চান, তাহণ  আপস্টন জাতীয় স্বাস্থয পস্টরণষোর (National Health Service) 

অস্টর্ণ া  পদ্ধস্টতর মাধ্যণম এটি করণত পাণরন। হাসপাতাণ র PALS 

(লপণশি অযাির্াইস অযান্ড স্ট ণয়জন সাস্টর্ণস) অস্টফস ো স্কি যাণন্ডর 

লপণশি অযাির্াইস অযান্ড সাণপািণ সাস্টর্ণস লথ্ণক স্টেশে স্টেেরণ পাওয়া 

ল ণত পাণর। তারা ল াপনীয় পরামশ ণ লেয় এেং স্বাধ্ীন পরামণশ ণর জনয 

কীর্াণে কাণরা সাণথ্ ল া াণ া  করণত হয় লস স্টেষণয় আপনাণক পরামশ ণ 

লেণে। আপস্টন এই স্ট ফণ ণির লশণষ আপনার স্থানীয় অস্টফণসর 

ল া াণ াণ র স্টেেরণ পাণেন। 

অথ্ো আপস্টন bwc.research@nhs.net এ  ণেষণার স্পনসণরর সাণথ্ 

ল া াণ া  করণত পাণরন। 

 

আর্ম ের্ে অংশ র্ন্ক্লত ন্া িাই, তাহক্লল?  

আপর্ন্ ের্ে অধযয়ক্লন্ অংশ র্ন্ক্লত ন্া িান্ তক্লব এটি আপন্ার প্রাপ্ত 

পর্রিে ভাক্লক প্রর্ার্বত করক্লব ন্া।  

আপস্টন  স্টে এই অধ্যয়ণন অংশ লনওয়ার স্টসদ্ধান্ত লনন, স্টকন্তু পণর 

আপনার মন পস্টরেতণন কণরন, তাহণ  আপস্টন ল  লকাণনা সময় অধ্যয়ন 

লথ্ণক প্রতযাহার করণত পারণেন। আপস্টন লকন আপনার মন পস্টরেতণন 

কণরণছন তার কারণ জানাণত হণে না।  স্টেও একোর সাস্টর্ণকা  লস াইটি 

করা হণয় ল ণ , আপস্টন জন্ম লেওয়ার জনয প্রস্তুত না হওয়া প ণন্ত এটি 

লখ্া া  াণে না।  

চূ়িান্ত তথ্য সংগ্রণহর পর েুই সপ্তাণহর মণধ্য লকাণনা কারণ না লেস্টখ্ণয়ই 

আপস্টন অধ্যয়ন লথ্ণক প্রতযাহার করণত পারণেন। আপস্টন  স্টে অধ্যয়ন 

লথ্ণক প্রতযাহার কণরন তণে আমরা আপনার সম্পণকণ ইণতামণধ্য সংগ্রহ 

করা তথ্য লরণখ্ লেণো।  
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পে ভক্লবক্ষণমূলক অধযয়ন্ 

 

আপস্টন  স্টে এণ াপাথ্াস্ট়িকৃত অধ্যয়ণন অংশগ্রহণ না করার স্টসদ্ধান্ত স্টনণয় 

থ্াণকন, স্টকন্তু আপস্টন এখ্নও এই  ণেষণায় অেোন রাখ্ণত চান, তাহণ  

আপনার স্টমিওয়াইফ ো স্বাস্থযণসো ে  প ণণেেণমূ ক অধ্যয়ণন অংশ 

লনওয়ার স্টেষণয় আণ াচনা করণে। প ণণেেণমূ ক অধ্যয়ণন আপনাণক 

আপনার লমস্টিকা  টিণমর সাণথ্ স্টসদ্ধান্ত স্টনণত হণে ল  আপস্টন জরুরী 

সাস্টর্ণকা  সারণেজ করাণেন স্টক না। আপনার লমস্টিকা  লনাি লথ্ণক 

সং ৃহীত তথ্য ছা়িাও, আপনার এেং আপনার স্টশশুর কী ঘিণে লস সম্পণকণ 

তথ্য সহ এণ াপাথ্াস্ট়িকৃত অধ্যয়ণন েস্টণ ণত সমস্ত একই তথ্য সংগ্রহ করা 

হণে।  স্টে এণ াপাথ্াস্ট়িকৃত অধ্যয়ণনর মণতা উপ ুক্ত হয়, লসই লেণত্র 

আপনার স্টশশুর েয়স েুই েছর হণ  আপনাণক একটি প্রেমা াও পািাণনা 

হণে,  াণত আমরা আপনার স্টশশুর েৃজদ্ধ সম্পণকণ জানণত পাস্টর। আপস্টন ল  

তথ্য প্রোন কণরন তা  ণেষণা ে ণক স্টনণ ণয় করণত সাহা য করণে ল  একটি 

জরুরী সাস্টর্ণকা  সারণেজ মস্টহ াণের  থ্াসমণয়র আণ  জন্ম লেওয়া 

প্রস্টতণরাধ্ কণর স্টকনা। এই  ণেষণা এেং আপনার লিিা এই অেস্থায় থ্াকা 

মস্টহ াণের স্টচস্টকৎসার জনয আমাণের আরও শজক্তশা ী একটি পদ্ধস্টত খু্ুঁণজ 

লপণত সাহা য করণে। আপনার তথ্য আমাণের জনয খু্েই গুরুত্বপূণ ণ এেং 

েরকারী।  

 

গক্লবেণা অধযয়ন্টির েলােলগুর্লর কী হক্লব?  

এই অধ্যয়নটির ফ াফ গুস্ট  একটি স্টচস্টকৎসা ত পজত্রকায় স্টরণপািণ করা 

হণে এেং প্রসূস্টত সর্াগুস্ট ণত আণ াচনা করা হণে। আশা করা হয় ল  

অধ্যয়ণন মস্টহ াণের স্টনণয়া  করা লশষ হওয়ার প্রায় েুই েছর পণর প্রথ্ম 

ফ াফ গুস্ট  প্রকাস্টশত হণে। ফ াফণ র একটি সারসংণেপ পরীেণণর 

ওণয়েসাইণি পাওয়া  াণে। 

 

আপন্ার র্ক আক্লরা রকান্ও প্রশ্ন আক্লি? 

এই তথ্যটি প়িার জনয সময় লেওয়ার জনয আপনাণক ধ্নযোে। আপনার  স্টে লকানও 

প্রে থ্াণক তাহণ  অনুগ্রহ কণর এই স্ট ফণ ণির স্টপছণন ল া াণ াণ র স্টেেরণ েযেহার 

কণর স্টনস্টব ণধ্ায় আমাণের সাণথ্ ল া াণ া  করুন। আরও তণথ্যর জনয আপস্টন এখ্াণন 

ওণয়েসাইিও লেখ্ণত পাণরন  

www.birmingham.ac.uk/C-STICH2 

 

এছা়িাও, UK স্টেস্টনকা  ট্রায়া স ল িওণয় (www.ukctg.nihr.ac.uk) হ  একটি 

েরকারী সংস্থান,  া স্টচস্টকৎসা  ণেষণায় অংশ লনওয়ার প্রজক্রয়া এেং কারণগুস্ট   

সম্পণকণ তথ্য প্রোন কণর,  া আপনার কাণছ আগ্রহজনক হণত পাণর। 
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আরও সহায়তার উৎস 

ির্ম'স 

www.tommys.org 

 

 

midwife@tommys.org.uk 

0800 014 7800 

লসামোর-শুক্রোর, 9-5 

র্মসকযাক্লরজ অযাক্লসার্সক্লয়শন্ 

www.miscarriageassociation.org.uk 

 

 

info@miscarriageassociation.org.uk 

01924 200799 

লসাম-শুক্র, সকা  9িা - স্টেকা  4িা  

সযান্ডস  

মৃত সন্তান প্রসে এেং নেজাতণকর  

মৃতুয সংক্রান্ত োতেয প্রস্টতষ্ঠান 

www.sands.org.uk 

 

 

 

helpline@sands.org.uk 

08081643332 

র্িস 

www.bliss.org.uk 

 

 

hello@bliss.org.uk 

0808 801 0322  

enquiry@thepinksnblues.co.uk 

@thepinksnblues 

েয র্পঙ্কস এন্ বল্ুজ  

 র্ণােস্থা হারাণনা সহায়তা ল াষ্ঠী  

ইন্কম্পম্পক্লিন্ট 

সার্র্ভক্স ইউক্লক  

ইউণক এেং আয়ার যাণন্ডর এমন ল  কারও এেং প্রণতযণকর জনয 

Facebook  ররুপ  ারা সাস্টর্ণকা  অপ ণাপ্ততার ল  লকানও স্টেক 

সম্পণকণ পরামশ ণ, তথ্য ো সহায়তা চান। 
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রোগাক্লোক্লগর তথয 
আপস্টন  স্টে অধ্যয়নটি সম্পণকণ কাণরা সাণথ্  
কথ্া ে ণত চান তাহণ  অনুগ্রহ কণর এখ্াণন 
পরীেণ েণ র সাণথ্ ল া াণ া  করুন: 

c-stich2@trials.bham.ac.uk 

0121 414 3902 
  

www.birmingham.ac.uk/c-stich2 
 

NHS লপণশি অযাির্াইজস্টর অযান্ড  
স্ট ণয়ণজান সাস্টর্ণস (PALS) ো সমতুণ যর 

(স্কি যাণন্ড লপণশি অযাির্াইস অযান্ড সাণপািণ সাস্টর্ণস)  
মাধ্যণমও সহায়তা পাওয়া ল ণত পাণর 

 

স্থানীয় PALS এেং  ণেষণা েণ র তণথ্যর স্টিকার  
এখ্াণন সং ুক্ত করুন 

 


