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গবেষণায় ররাগীবের তথ্য:  

এনব ার: র াবলাবে্যাক্টাল  যান্সাবরর ফলাফল পরীক্ষায় অ্যানাবেসিয়ার প্রভাে: এ টি 

িম্ভােয, আন্তর্জ াসত  েহুর্াসত  িংো িমীক্ষা 

সপ্রয় ররাগী,  

আমরা আপনাকে কেছু মমকিেযাল মিটা সরবরাহ েকর এেটি পর্যকবক্ষণ গকবষণায় অংশ মনওয়ার 

জনয আমন্ত্রণ জানাকি। অংশ মনকবন কেনা তা কসদ্ধান্ত মনওয়ার আকগ, আমরা আপনাকে কনম্নকলকিত 

তথ্যগুকল পড়কত বলব। দয়া েকর এই কলফকলটটি মকনাকর্াগ সহোকর পডু়ন। আপনার িাক্তার 

আপনার সাকথ্ অধ্যয়ন সম্পকেয  েথ্া বলকবন এবং আপনার প্রকের উত্তর মদকবন। 

আমরা প্রায় ২00 হাসপাতাল মথ্কে েমপকক্ষ ১0,000 মরাগী তাকলোভুক্ত েরব।  

আমাকদর গকবষণায় অংশ মনওয়া ঐকিে। আপকন র্কদ পকর অংশ কনকত বা আপনার সম্মকত প্রতযাহার 

না েরকত পছন্দ েকরন তকব মোনও অসুকবধ্া আপনার জনয হকব না। 

এই গবেষণা র ন  রা হয়? 

অযানাকেকসয়া েীভাকব পকরচাকলত হয় এবং েী ধ্রকনর অকরাপচার মেৌশল বযবহার েরা হয় মস 

সম্পকেয  উভয় মক্ষকেই েকলাকরক্টাল েযান্সাকরর শলয কচকেত্সার পকর সংকক্ষপ্ত এবং দীর্যকময়াদী 

উভয় ফলাফল শলয কচকেৎসা চলাোলীন োরণগুকল দ্বারা প্রভাকবত হকত পাকর। অকধ্েন্তু, আমরা 

জাকন মর্ অনযানয শলয কচকেৎসা পূবযবতী ঝুুঁ কের োরণগুকল কবদযমান থ্াকে, মর্মন বকয়স এবং 

অনযানয মরাকগর উপকেকতI 

এই বৃহৎ বহুজাকতে আন্তজয াকতে পর্যকবক্ষণ অধ্যয়কনর লক্ষয হল েকলাকরক্টাল েযান্সার শলয 

কচকেত্সার পকর কতন মাস এবং কতন বছকরর ফলাফলকে বযািযা েরা। এটি অনযানয পূবযর্টিত ঝুুঁ কের 

োরণগুকলর সাকথ্ শলয কচকেৎসা চলাোলীন কচকেৎসার মূলযায়ন েকর েরা হয়। 

অ্ধ্যয়ন  ীভাবে পসরচাসলত হয়? 

আপনার অংশগ্রহকণর মময়াদ কতন বছকরর জনয, মর্িাকন আমরা কতনবার আপনার স্বাকেযর অবো 

মরেিয  েরব: অকরাপচাকরর আকগ, কতন মাস- এবং আপনার অকরাপচাকরর কতন বছর পকর। আমাকদর 

গকবষণা দলটি কনম্নকলকিতগুকলকত তথ্য মিটা সংগ্রহ েরকব:  

• আপনার স্বাকেযর কেকত (মর্মন, প্রাে-কবদযমান মরাগ, দীর্যোয়ী ঔষধ্, পরীক্ষার ফলাফল) 

 

• আপনার মোকলাকরক্টাল েযান্সাকরর ধ্রণ এবং পর্যায়  

 

• হস্তকক্ষপ 
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• মোন ধ্রকণর অজ্ঞ্যাকনর প্ররু্কক্ত বযবহার েরা হকয়কছল 

• কম ান ধ্রকণর অকরাপচার মেৌশল বযবহৃত হকয়কছল 

এই তথ্যটি আপনার মরাগ সম্পকেয ত নকথ্ মথ্কে মবর েরা মর্কত পাকর। 

তদ্বযতীত, আমরা অকরাপচাকরর কতন মাস পকর এবং কতন বছর পকর ফকলাআপ েরার জনয আপনার 

অনুমকত চাইব, কেছু মদকশ এই তথ্যগুকল মরাগ সম্পকেয ত নকথ্ মথ্কে মনওয়া মর্কত পাকর, তকব অনযানয 

মদকশ আমাকদর আপনাকে, অথ্যাৎ মরাগীকে কজজ্ঞ্াসা েরকত হকব । অতএব, আমরা আপনাকে 

মটকলকফান েরার জনয আপনার অনুমকত চাই। 

অ্ংশ গ্রহবণর িম্ভােয িুসেধ্া  ী  ী?  

অধ্যয়কন অংশ মনওয়া হয়ত হাসপাতাকল থ্াোর সময় আপনার উপোকর আসকব না। এই গকবষণা 

মথ্কে আমরা মর্ তথ্য মপকয়কছ তা েকলাকরক্টাল েযান্সার সাজয াকরর সময় অযানাকেকসওলকজে র্ত্ন 

সম্পকেয  আমাকদর ধ্ারনার উন্নকত েরকব এবং এটি ভকবষযকত র্কত্নর মক্ষকে উন্নকত েরকত পাকর। 

অ্ংশ রনওয়ার িম্ভােয অ্িুসেধ্াগুসল এেং ঝুুঁ স গুসল  ী  ী? 

মোনও অসুকবধ্া বা ঝুুঁ কে মনই।  

র ান অ্সতসরক্ত েযয় উত্থাসপত হয়?  

গকবষণায় অংশ কনকয় আপকন বা আপনার মমকিকেল বীমা মোনও অকতকরক্ত বযকয়র মুকিামুকি হকবন 

না।  

আমার  াছ রথ্ব   ী আশা  রা যায়? 

অকরাপচাকরর পকর আপনার শারীকরে ফলাফল সম্পকেয  তথ্য সঞ্চয়ই এই অধ্যয়কনর লক্ষয। সুতরাং, 

এটি গুরুত্বপূণয মর্ আমরা মটকলকফাকন আপনার োকছ মপৌুঁছাকত পাকর। আমরা আপনার সাকথ্ 

মর্াগাকর্াকগর আকগ র্কদ আপনার মর্াগাকর্াকগর তথ্য পকরবতয ন হয়, তকব দয়া েকর আমাকদর জানান। 

গবেষণা চলা ালীন স  অ্ধ্যয়ন রথ্ব  িবর আিা িম্ভে? 

আপনার অংশ মনওয়ার মোনও বাধ্যবাধ্েতা মনই এবং জকড়ত থ্াোর কবষয়টি অস্বীোর েরা আপনার 

প্রাপ্ত র্ত্নকে প্রভাকবত েরকব না। আপকন র্কদ অংশ কনকত রাকজ হন তকব তারপকর আপনার মতামত 

পকরবতয ন েকরন তকব আপকন মর্ মোনও মুহুকতয  প্রতযাহার েরকত পারকবন এবং এটি আপনার প্রাপ্ত 

র্ত্নকে প্রভাকবত েরকব না। আপকন র্কদ অধ্যয়ন মথ্কে সকর দাুঁ ড়াকনার কসদ্ধান্ত মনন তকব আর মোনও 

তথ্য সংগ্রহ েরা হকব না, তকব ইকতমকধ্য সংগৃহীত তথ্য এবং এনকোিরু্ক্ত (এেটি সংিযা দ্বারা কচকিত) 

তথ্য ছদ্মনাকম থ্ােকব এবং পরবতী কবকেষণগুকলকত ববজ্ঞ্াকনেভাকব ববধ্ হওয়ার জনয বযবহৃত হকব। 

প্রেৃতপকক্ষ, ইকতমকধ্য সংগৃহীত মিটা অপসারণ ববজ্ঞ্াকনে, এবং মসইজনয গকবষণার বনকতেতা, 
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অিণ্ডতার ক্ষকত েরকব। আপকন র্কদ অধ্যয়ন মথ্কে সকর দাুঁ ড়াকনার কসদ্ধান্ত মনন তকব দয়া েকর 

আপনার োনীয় তদন্তোকরকদর সাকথ্ েথ্া বলুন। 

তথ্য িুরক্ষা িম্পব জ  তথ্য 

মজনাকরল তথ্য মপ্রাকটেশন মরগুকলশন (কজকিকপআর) অনুসাকর, আপনার তথ্য েীভাকব সুরকক্ষত 

থ্াকে এবং আপনার বযকক্তগত তথ্য প্রকিয়ােরণ সম্পকেয ত আপনার অকধ্োর েী তা সম্পকেয  

আপনার অবকহত হবার অকধ্োর রকয়কছ। এই অধ্যয়কনর জনয, মিটা েকরালার (বযকক্ত, সংো বা 

অনযানয সংো বযকক্তগত মিটা প্রকসকসংকয়র উকেশয এবং উপায় কনধ্যারণ েকর) হ'ল ইউকরাপীয় 

মসাসাইটি অফ অযানাকেকসওলকজ অযান্ড ইনকটনকসভ মেয়ার (ইএসএআইকস), রুকয় মিস েমকিকয়ন্স 

২৪, ১000 ব্রাকসলস, মবলকজয়াম। সুতরাং, আপনার অকধ্োরগুকল সম্মান েকর আপনার তথ্য 

মদিাকশানা এবং এটি সঠিেভাকব বযবহার েরার জনয ইএসএআইকস দায়বদ্ধ। ইএসএআইকস এর তথ্য 

সুরক্ষা েমযেতয ার সাকথ্ মর্াগাকর্াগ েরা মর্কত পাকর privacy@esaic.org  

কিকনোল অধ্যয়ন পকরচালনা েরার জনয আপনার বযকক্তগত মিটা প্রকিয়া েরার জনয ইএসএআইকস 

এর ববধ্ আগ্রহ রকয়কছ। এই অধ্যয়কনর মাধ্যকম েকলাকরক্টাল েযান্সার শলয কচকেত্সার সময় 

অযানাকেকসওলকজস্ট এবং মরাগীকদর র্ত্নোরী সাজয নকদর জনয ববজ্ঞ্াকনেভাকব প্রকতকিত 

সুপাকরশগুকল কবোশ েরা হকব। ববজ্ঞ্াকনে গকবষণার উকেকশযও এ জাতীয় প্রকিয়ােরণ প্রকয়াজনীয়। 

এবং আপনার কনরাপত্তা এবং অধ্যয়কনর ফলাফকলর অিণ্ডতা কনকিত েরার জনয, আপনার বযকক্তগত 

তথ্য প্রকিয়া েরার জনয ইএসএআইকস এর এেটি আইনগত বাধ্যবাধ্েতাও রকয়কছ। জনস্বাকেযর 

মক্ষকে জনস্বাকথ্য এ জাতীয় প্রকিয়ােরণ জরুকর। 

সংগৃহীত তথ্যগুকল আপনার বতয মান কিকনোল পকরকেকত, আপনার কেছু বযােগ্রাউন্ড, বতয মান মানদণ্ড 

এবং মপ্রাকটােকলর দ্বারা প্রকয়াজনীয় পরীক্ষার ফলাফল অনুর্ায়ী আপনার স্বাকেযর র্কত্নর প্রসকে 

পরীক্ষার ফলাফলগুকল প্রকতফকলত েকর। সমস্ত বযকক্তগত মিটা র্া আপনাকে সরাসকর সনাক্ত েরকত 

পাকর (মর্মন আপনার নাম বা জকের তাকরি) এেটি সনাক্তেরণ মোি (ছদ্মনাম) দ্বারা প্রকতোপন েরা 

হকব এবং আপনার প্রকতিাকনর / হাসপাতাকলর তালা মদওয়া আলমাকর / অকফকস সংরক্ষণ েরা হকব, 

মেবল অনুকমাকদত েমীকদর জনয প্রকবশকর্াগয। অধ্যয়নোরী কচকেত্সে এবং কচকেত্সে দকলর 

সংগৃহীত তকথ্যর সাকথ্ মগাপনীয়তার দাকয়ত্ব রকয়কছ। এর অথ্য হ'ল কিকনে মথ্কে আপনার সম্পকেয  

সংগৃহীত সমস্ত বযকক্তগত তথ্য আপনাকে সরাসকর সনাক্ত েরকত মদকব না। অধ্যয়নোরী কচকেত্সে 

এবং কচকেত্সে দল এেমাে আপনার সম্পকেয  সংগৃহীত তথ্য এবং আপনার কচকেৎসা তকথ্যর 

সংকর্াগ েরকত পারকবনI 

আপনার হাসপাতাকল রািা তথ্য সংরক্ষকণর সময়োকলর পকর মুকছ মফলা হকব, সংরক্ষণাগারটির 

সময়োল োনীয় আইন দ্বারা কনধ্যাকরত হয়। অধ্যয়কনর সাকথ্ সম্পকেয ত সমস্ত মোকিি তথ্য েমপকক্ষ 

১0 বছর ববদ্যযকতনভাকব সংরক্ষণ েরা হকব। এই সময় মশকষ, মিটা ধ্বংস বা মবনাকম েরা হকব। 

নামকবহীন প্রকিয়াটির অথ্য হ'ল তথ্য আর মোনও বযকক্তকে সনাক্ত েরার জনয সম্ভবত রু্কক্তসেতভাকব 
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বযবহারকর্াগয উপায়গুকল বযবহার েরা র্াকব না, প্রকিয়াটি অপকরবতয নীয়। আইকনর দ্বারা অনুকমাকদত 

হকল আমরা মেবল মোকিি তথ্য তৃতীয় পক্ষকে হস্তান্তর েকর। 

উপকরাক্ত উকিকিত মোকিি তথ্য অধ্যয়কনর সাইটটি সংগ্রহ েরকব এবং মবলকজয়াকমর ইউকরাপীয় 

মসাসাইটি অফ অযানাকেকসওলকজ অযান্ড ইনকটনকসভ মেয়ার, একথ্ে েকমটি, কনয়ন্ত্রে েতৃয পক্ষ এবং 

তৃতীয় পক্ষকে, র্ারা একদর হকয় োজ েরকছ, তাকদর পাঠাকনা হকব।  

আপনোি তথ্য এমন একটি রেদি স্থোনোন্তরিত িদত পোদি যো আপনোি রেদিি মদতো িযক্তিগত তথ্য 

সুিক্ষোি একই স্তদিি নোও থ্োকদত পোদি। যরে আপনোি রেিো EU এি িোইদি স্থোনোন্তরিত িয় তদি 

আপনোি িযক্তিগত রেিো িক্ষোি জনয ইএসএআইরস েোয়ী। এটি রনক্তিত কিদি রয রেিটি আপনোি তথ্য 

গ্রিণ কিদি তো পয যোপ্ত পরিমোদণ সুিক্ষো রেদত স্বীকৃত, িো আপনোি িযক্তিগত রেিো সুিক্ষো রনক্তিত 

কিদত ইএসএআইরস দ্বোিো উপযুি সুিক্ষোি িযিস্থো স্থোপন কিো িদিI আপরন ইএসএআইরস তথ্য সিুক্ষো 

কম যকতযোদক রযোগোদযোগ কদি এই সুিক্ষো রিরধি একটি করপি জনয অনুদিোধ কিোি অরধকোি পোদিন 

(privacy@esaic.org )। 

কজকিকপআর অনুসাকর আপনার কনকজর বযকক্তগত তথ্য মদিা এবং সংকশাধ্ন েরার এবং এর বযবহার 

বা সঞ্চয়কনর উপর কনকষধ্াজ্ঞ্ার বা আপকত্ত েরার অকধ্োর আপনার রকয়কছ। দয়া েকর মকন রািকবন 

মর্ এই অকধ্োরগুকল কনরঙ্কুশ নয় এবং ইএসএআইকস এর তথ্য সুরক্ষা অকফসার  

 

মেস-বাই-মেস কবকেষকণর সাকপকক্ষ। আপনার র্কদ মোনও প্রে থ্াকে বা আপকন র্কদ এই গকবষণায় 

অংশগ্রহণোরী কহসাকব আপনার বযকক্তগত তথ্য সুরক্ষা অকধ্োর প্রকয়াগ েরকত চান তকব অনুগ্রহ েকর 

অধ্যয়নোরী কচকেত্সে বা গকবষণা দকলর সাকথ্ মর্াগাকর্াগ েরুন। তারপকর তারা আপনার প্রেগুকল 

ইএসএইকস কিকপওর কদকে পকরচাকলত েরকত সক্ষম হকব। আপনার সকচতন হওয়া উকচত মর্ মোনও 

বাকহযে সংোর সাকথ্ মর্াগাকর্াগ েরা আপনার পকরচয় মগাপনীয়তা হারাকনার ঝুুঁ কে বহন েকর। 

 

আপকন র্কদ কবশ্বাস েকরন মর্ আপনার তথ্য প্রকিয়ােরকণর ফকল কজকিকপআর লঙ্ঘন হয় তকব 

আপনার মদকশর কনকদয ষ্ট তথ্য মগাপনীয়তা েতৃয পকক্ষর োকছ অকভকর্াগ েরার অকধ্োর আপনার 

রকয়কছ। অনুগ্রি কদি ইএসএআইরিি তথ্য সুিক্ষো অরিসোদিি সোদথ্ রযোগোদযোগ করুন 

(privacy@esaic.org), উরন আপনোদক প্রক্তিয়োটি সম্পদকয পিোমি য রেদিন I 
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গবেষণা প্র বের র্নয িম্মসতর র াষণা: ENCORE  

 

এটি মেবল োনীয় বযবহাকরর জনয - এটি আবার ইএসএআইকস সকচবালকয় মপ্ররণ েরকবন না।  

র বের নম্বর:  

অ্ধ্যয়ন শনাক্ত ারী: ENCORE 

এই পরীক্ষার র্নয ররাগী শনাক্ত রণ নম্বর: __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ 

গবেষ  / িাইট োনীয় িমন্বয় তেন্ত ারী এর নাম: ________________  

অধ্যয়ন সম্পকেয  আমাকে ______________________________________________ দ্বারা অবকহত 

েরা হকয়কছল। আকম উপকরর গকবষণার জনয কলকিত তথ্য এবং সম্মকতর মর্াষণা মপকয়কছ এবং 

পকড়কছ। আমাকে অধ্যয়কনর উকেশয এবং মোসয, অংশগ্রহকণর সুকর্াগ এবং ঝুুঁ কে এবং আমার 

অকধ্োর এবং বাধ্যবাধ্েতা সম্পকেয  কবশদ কলকিত এবং মমৌকিে তথ্য মদওয়া হকয়কছল। আমার প্রে 

কজজ্ঞ্াসা েরার সুকর্াগ কছল। মসগুকল সকন্তাষজনে এবং সমূ্পণযরূকপ জবাব মদওয়া হকয়কছল। 

কনম্নকলকিত মফান নম্বর (গুকল) আমার সাকথ্ মর্াগাকর্াগ েরকত বযবহৃত হকত পাকর:  

(1) _________________________________________________________________________ 

(২) _________________________________________________________________________ 

(3) _________________________________________________________________________ 

আমাকে পরামশয মদওয়া হকয়কছ মর্ আমার অংশগ্রহণ মস্বিাকধ্ন এবং মোনও অসুকবকধ্ ছাড়াই, 

োরণ না কদকয় মর্ মোনও সময় আমার সম্মকত প্রতযাহার েরার অকধ্োর আমার রকয়কছ। 

 

আকম এই দ্বারা উপকরাক্ত গকবষণায় অংশ কনকত সম্মকত জানাই।  হযাুঁ  না 

 

োন ও তাকরি    অংশগ্রহণোরীর নাম এবং স্বাক্ষর 

 

োন ও তাকরি    অবকহত কচকেৎসকের স্বাক্ষর 


