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ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇ ଁ ର ାଗୀ ସଚୂନା: 

ଏନର ା :  ରଲାର କ୍ଟାଲ୍   କଟ ଫଳାଫଳ ପ ୀକ୍ଷଣର  ଆନାରେସିଆ  ପ୍ରଭାବ: ଏ  

ଆଶା ର୍କୀ, ଆନ୍ତର୍କାତୀୟ ବହୁର୍ଖୁୀ ଅଧ୍ୟୟନ | 

ପି୍ରୟ ର ୋଗୀ, 

ଆରେ ଆପଣଙ୍କ  କିଛି ଡୋକ୍ତ ୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ କ ି ଏକ ପର୍ଯୟ୍ରବକ୍ଷଣ ଅଧ୍ୟୟନର  ଭୋଗ ରନବୋକୁ ଆେନ୍ତ୍ରଣ କ ୁ 

ଅଛୁ | ଅଂଶଗ୍ରହଣ କ ିରବ କି ନୋହି ିଁ ତୋହୋ ସି୍ଥ  କ ିବୋ ପବୂ ୁ୍, ଆରେ ଆପଣଙୁ୍କ ନିମ୍ ନଲିଖତି ସଚୂନୋ  ପଢିବୋକୁ 

କହିବୁ | ଦୟୋକ ି ଏହି ଲିଫରଲଟ୍ କୁ ଭଲଭୋରବ ପଢନ୍ତୁ | ଆପଣଙ୍କ ଡୋକ୍ତ  ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟର  

କହିରବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ  ଉତ୍ତ  ରଦରବ | 

ଆରେ ପ୍ରୋୟ 200 ଡୋକ୍ତ ଖୋନୋ ୁ ଅତି କେ ର  10,000 ର ୋଗୀଙୁ୍କ ନୋେ ରଲଖୋଇବୁ | 

ଆେ  ଅଧ୍ୟୟନର  ଅଂଶଗ୍ରହଣ ରେଚ୍ଛୋକୃତ ଅରଟ | ର୍ଯଦି ଆପଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନକ ିବୋକୁ କିମ୍ବୋ ପର  ଆପଣଙ୍କ 

ସମ୍ମତି ପ୍ରତୟୋହୋ  କ ିବୋକୁ ପସନ୍ଦ କ ନି୍ତ, ରତରବ ଆପଣଙ୍କ ପୋଇ ିଁ  ରକୌଣସି ଅସବୁିଧୋ ରହବ ନୋହି ିଁ | 

ଏହ ିଅଧ୍ୟୟନ  ାହି ଁି   ାଯାଏ? 

କରଲୋର କ୍ଟୋଲ୍ କକଟ୍ ଅରରୋପଚୋ ପ  େଳ୍ପ କୋଳୀନ ଏବଂ ଦୀର୍କ୍ୋଳୀନ ଫଳୋଫଳ, ଆନ୍ତ ିକ ଅପର ଟଭ୍ି 

ଫୟୋକ୍ଟ ୍, ଆନୋରସ୍ଥସିଆ କିପ ି ପ ିଚୋଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ରକଉ ିଁ ପ୍ରକୋ   ସର୍ଜିକୋଲ୍ ରକୌଶଳ ବୟବହୃତ ହୁଏ, ଦ୍ୱୋ ୋ 

ପ୍ରଭୋବିତ ରହୋଇପୋର  | ଅତି ିକ୍ତ ଭୋବର , ଆରେ ର୍ଜୋଣ ୁରର୍ଯ ଅନୟୋନୟ ପି୍ର-ଅପର ଟଭ୍ି ବିପଦ କୋ ଣଗଡିୁକ 

ବିଦୟେୋନ ଅଛି, ରର୍ଯପ ିକି ବୟସ ଏବଂ ସହ-ଅସସୁ୍ଥ ଅବସ୍ଥୋ | 

ଏହି ବୃହତ େଲି୍ଟରସଣ୍ଟ ୍ ଆନ୍ତର୍ଜୋ୍ତୀୟ ପର୍ଯୟ୍ରବକ୍ଷଣ ଅଧ୍ୟୟନ  ଲକ୍ଷୟ ରହଉଛି, କରଲୋର କ୍ଟୋଲ୍ କକଟ୍ 

ଅରରୋପଚୋ  ପର  ତିନିେୋସ ଏବଂ ତିନ ିବଷ ୍ ଫଳୋଫଳକୁ ବରି୍ଣ୍ଣତ କ ିବୋ | ଅନୟୋନୟ ଅପର ଟିଭ୍  ିସ୍କ ୍ଫୟୋକ୍ଟ ୍ 

ସହିତ ଇଣ୍ଟରୋଅପର ଟିଭ୍ େୟୋରନର୍ଜରେଣ୍ଟ  େିଶ୍ରଣକୁ େଲୂୟୋଙ୍କନ କ ି ଏହୋ କ ୋର୍ଯୋଇଥ୍ୋଏ | 

ଅଧ୍ୟୟନ  ିପ ି   ାଯାଏ? 

ଆପଣଙ୍କ  ଅଂଶଗ୍ରହଣ ତିନିବଷ ୍ ଅବଧ ିେଧ୍ୟର  ବିସ୍ତୋ  ହୁଏ, ରର୍ଯଉ ିଁଠୋର  ଆରେ ଆପଣଙ୍କ  େୋସ୍ଥୟ ସି୍ଥତିକୁ 

ତିନିଥ୍  ର କଡ ୍କ ିବୁ: ଅରରୋପଚୋ  ପବୂ ୁ୍, ତିନିେୋସ- ଏବଂ ତୁେ  ଅରରୋପଚୋ   ତିନ ିବଷ ୍ପର  | 

ଆେ  ଅନୁସନ୍ଧୋନକୋ ୀ ଦଳ ନିମ୍ ନଲିଖତି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କ ିରବ: 

• ଆପଣଙ୍କ  େୋସ୍ଥୟ ସି୍ଥତି (ର୍ଯଥ୍ୋ, ପବୂ ୁ୍ ଅବସି୍ଥତ ର ୋଗ, କ୍ରନିକ୍ ଔଷଧ, ଲୟୋବ୍ ଫଳୋଫଳ) 

• ଆପଣଙ୍କ  କରଲୋର କ୍ଟୋଲ୍ କୟୋନସ   ପ୍ରକୋ  ଏବଂ ରେର୍୍ଜ | 

• ପ୍ରଣୋଳୀ 

• ରକଉ ିଁ ପ୍ରକୋ   ଆନୋରସ୍ଥଟକି ରକୌଶଳ ବୟବହୃତ ରହୋଇଥ୍ଲିୋ | 

• ରକଉ ିଁ ପ୍ରକୋ   ସରି୍ଜକୋଲ୍ ରକୌଶଳ ବୟବହୃତ ରହୋଇଥ୍ଲିୋ | 

ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କିି୍ନିକୋଲ୍ ର କଡ ୁ୍ ବୋହୋ  କ ୋର୍ଯୋଇପୋ ିବ | 
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ଏଥ୍ସିହ, ଅରରୋପଚୋ   ତିନିେୋସ ଏବଂ ତିନିବଷର୍  ଅନୁସ ଣ କ ିବୋ ପୋଇ ିଁ ଆରେ ଆପଣଙ୍କ  ଅନୁେତି େୋଗଛୁୁ, 

ରକରତକ ରଦଶର  ଏହି ତଥ୍ୟ କିି୍ନିକୋଲ୍ ର କଡ ୁ୍ ବୋହୋ  କ ୋର୍ଯୋଇପୋ ିବ, କିନ୍ତୁ ଅନୟ ରଦଶର  ଆରେ 

ଆପଣଙୁ୍କ, ର ୋଗୀଙୁ୍କ ଏହି ତଥ୍ୟ ପୋଇ ିଁ ପଚୋ ିବୋ ଆବଶୟକ | ରତଣ,ୁ ଆରେ ଆପଣଙୁ୍କ ଡୋକିବୋକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁେତ ି

େୋଗିବୋକୁ ଚୋହି ିଁବୁ | 

ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ   ିବା  ସମ୍ଭାବୟ ଲାଭ  ଣ? 

ଅଧ୍ୟୟନର  ଅଂଶଗ୍ରହଣ କ ିବୋ ତ ଆପଣଙ୍କ  ହସି୍ପଟୋଲର   ହିବୋ ସେୟର  ଲୋଭଦୋୟକ ରହବ ନୋହି ିଁ | ଏହ ି

ଅଧ୍ୟୟନ ୁ ଆରେ ପୋଇଥ୍ବିୋ ସଚୂନୋ କରଲୋର କ୍ଟୋଲ୍ କକଟ୍ ସର୍ଜ ୍ୀ ସେୟର  ଆନୋରସ୍ଥସିଓରଲୋର୍ଜିକ୍ ର୍ଯତ୍ନ 

ବିଷୟର  ଆେ  ବୁଝୋେଣୋକୁ  ଉନ୍ନତ କ ିବ ଏବଂ ଏହୋ ଭବିଷୟତର  ର୍ଯତ୍ନର  ଉନ୍ନତି ଆଣପିୋର  | 

ଅଂଶଗ୍ରହଣ   ିବା  ସମ୍ଭାବୟ ଅସବୁଧିା ଏବଂ ବପିଦଗଡୁି   ’ଣ? 

ରକୌଣସି ଅସବୁିଧୋ କିମ୍ବୋ ବିପଦ ନୋହି ିଁ |  

ର ୌଣସି  ଅତ ିିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍କ ହୁଏ  ି? 

ଅଧ୍ୟୟନର  ଅଂଶଗ୍ରହଣ କ ି, ଆପଣ କିମ୍ବୋ ଆପଣଙ୍କ  ଚିକିତ୍ସୋ ବୀେୋ ର ୌଣସି ଅତ ିିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ ୍ ସେେ୍ଖୁୀନ 

ରହରବ ନୋହି ିଁ | 

ରର୍ା ଠା ୁ  ଣ ଆଶା   ାଯାଏ? 

ଅରରୋପଚୋ  ପର  ଆପଣଙ୍କ  ଫଳୋଫଳ ବିଷୟର  ସଚୂନୋ ରହଉଛି ଅଧ୍ୟୟନ  ରକନ୍ଦ୍ରବିନୁ୍ଦ | ରତଣ,ୁ ଏହୋ 

ଗ ୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ଣ୍ଣ ଅରଟ ରର୍ଯ ଆରେ ରଟଲିରଫୋନ୍ େୋଧ୍ୟେର  ଆପଣଙ୍କ ପୋଖର  ପହଞି୍ଚ ପୋ ିବୁ | ଆରେ ଆପଣଙ୍କ ସହତି 

ରର୍ଯୋଗୋରର୍ଯୋଗ କ ିବୋ ପବୂ ୁ୍ ର୍ଯଦି ଆପଣଙ୍କ  ରର୍ଯୋଗୋରର୍ଯୋଗ ତଥ୍ୟ ପ ିବତ୍ତନ୍ ହୁଏ, ଦୟୋକ ି ଆେକୁ ର୍ଜଣୋନ୍ତୁ | 

ଏହା  ପାଠୟକ୍ରର୍ ସର୍ୟର  ଅଧ୍ୟୟନ ୁ ଓହ ିଯିବା ସମ୍ଭବ  ି? 

ଆପଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କ ିବୋକୁ ର ୌଣସି  ବୋଧ୍ୟତୋେଳୂକ ନୁହ ିଁନି୍ତ ଏବଂ ଏଥ୍ରି  ର୍ଜଡିତ ରହବୋକୁ େନୋ କ ିବୋ ଆପଣ 

ଗ୍ରହଣ କ ୁଥ୍ବିୋ ର୍ଯତ୍ନ ଉପର  ପ୍ରଭୋବ ପକୋଇବ ନୋହି ିଁ | ର୍ଯଦି ଆପଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କ ିବୋକୁ  ୋର୍ଜି ହୁଅନି୍ତ କିନ୍ତୁ 

ତୋ’ପର  ଆପଣଙ୍କ େନ ପ ିବତ୍ତନ୍ କ ନି୍ତ, ଆପଣ ତଥ୍ୋପି ରର୍ଯ ର ୌଣସି ସେୟର  ପ୍ରତୟୋହୋ  କ ିବୋକୁ େକୁ୍ତ 

ଅଟନି୍ତ, ଏବଂ ଏହୋ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କ ୁଥ୍ବିୋ ର୍ଯତ୍ନ ଉପର  ପ୍ରଭୋବ ପକୋଇବ ନୋହି ିଁ | ର୍ଯଦି ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ ୁ 

ପ୍ରତୟୋହୋ  କ ିବୋକୁ ସି୍ଥ  କ ନି୍ତ ରତରବ ଆଉ ର ୌଣସି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କ ୋରି୍ଯବ ନୋହି ିଁ | କିନ୍ତୁ ରର୍ଯଉ ିଁ  ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ 

ଏବଂ ଏନରକୋରଡଡ୍ (ଏକ ସଂଖୟୋ ଦ୍ୱୋ ୋ ଚିହ୍ନିତ) ରହୋଇସୋ ିଛି, ତୋହୋ ଛଦ୍ମନୋେ ରହୋଇ  ହିବ ଏବଂ ପ ବତ୍ତୀ୍ 

ବିରେଷଣର  ରବୈଜ୍ଞୋନିକ ଭୋବର  ରବୈଧ ରହବୋ ପୋଇ ିଁ ବୟବହୃତ ରହବ | ପ୍ରକୃତର , ପବୂ ୁ୍ ସଂଗହୃିତ ତଥ୍ୟ 

ଅପସୋ ଣ ରବୈଜ୍ଞୋନିକ ଅନୁସନ୍ଧୋନ  ରନୈତିକତୋ ଓ ଅଖଣ୍ଡତୋକୁ କ୍ଷର୍ୁ୍ଣ୍ଣ କ ିବ | ର୍ଯଦି ଆପଣ ଚୟନ କ ିବୋକୁ ନିଷ୍ପତି୍ତ 

ନିଅନି୍ତ ଦୟୋକ ି ଆପଣଙ୍କ  ସ୍ଥୋନୀୟ ଅନୁସନ୍ଧୋନକୋ ୀଙ୍କ ସହ କଥ୍ୋ ହୁଅନ୍ତୁ | 
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ତଥ୍ୟ ସ ୁକ୍ଷା ବଷିୟର  ସଚୂନା | 

ରର୍ଜରନ ୋଲ୍ ଡୋଟୋ ରପ୍ରୋରଟକସନ୍ ର ଗରୁଲସନ୍ (General Data Protection Regulation, GDPR) ଅନୁର୍ଯୋୟୀ, 

ଆପଣଙ୍କ  ତଥ୍ୟ କିପ ି ସ ୁକି୍ଷତ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ  ବୟକି୍ତଗତ ତଥ୍ୟ  ପ୍ରକି୍ରୟୋକ ଣ ବିଷୟର  ଆପଣଙ୍କ  

ଅଧକିୋ  କ’ଣ ତୋହୋ ବିଷୟର  ଆପଣଙୁ୍କ ସଚୂନୋ ରଦବୋ  ଅଧକିୋ  ଅଛି | ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ପୋଇ ିଁ, ଡୋଟୋ ନିୟନ୍ତ୍ରକ 

(ବୟକି୍ତ, କମ୍ପୋନୀ, କିମ୍ବୋ ଅନୟ ଶ ୀ  ବୟକି୍ତଗତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକି୍ରୟୋକ ଣ  ଉରେଶୟ ଏବଂ େୋଧ୍ୟେ ନିର୍୍ଣ୍ଣୟ କ ନି୍ତ) 

ରହଉଛନି୍ତ ୟୁର ୋପୀୟ ରସୋସୋଇଟି ଅଫ୍ ଆନୋରସ୍ଥସିଓରଲୋର୍ଜି ଏବଂ ଇରଣ୍ଟନ୍ିଭ୍ି ରକୟୋ  (ESAIC),  ୁ ରଡସ ୍

କରେଡିଏନ୍ ି24, 1000 ବ୍ ୁରସଲ୍,ି ରବଲର୍ଜିୟେ (European Society of Anaesthesiology and Intensive 

Care (ESAIC), Rue des Comédiens 24, 1000 Brussels, Belgium)| ରତଣ,ୁ ଆପଣଙ୍କ  ତଥ୍ୟକୁ ରଦଖବିୋ 

ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ  ଅଧକିୋ କୁ ସମ୍ମୋନ ରଦଇ ଏହୋକୁ ସଠିକ୍ ଭୋବର  ବୟବହୋ  କ ିବୋ ପୋଇ ିଁ ESAIC ଦୋୟୀ | ଆପଣ  

ESAIC   ଡୋଟୋ ସ ୁକ୍ଷୋ ଅଧକିୋ ୀଙ୍କ ସହିତ ରର୍ଯୋଗୋରର୍ଯୋଗ କ ୋର୍ଯୋଇପୋ ିରବ privacy@esaic.org |  

କିି୍ନିକୋଲ୍ ଅଧ୍ୟୟନ କ ିବୋ ପୋଇ ିଁ ଆପଣଙ୍କ  ବୟକି୍ତଗତ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରକି୍ରୟୋକ ଣ କ ିବୋକୁ ESAIC   ଏକ ଆଇନଗତ 

ଆଗ୍ରହ ଅଛି | କରଲୋର କ୍ଟୋଲ୍ କକଟ୍ ସର୍ଜ ୍ୀ ସେୟର  ର ୋଗୀଙ୍କ ର୍ଯତ୍ନ ରନଉଥ୍ବିୋ ଆନୋରସ୍ଥସିଓରଲୋର୍ଜିଷ୍ଟ୍ ଏବଂ 

ସର୍ଜନ୍େୋନଙ୍କ ପୋଇ ିଁ ରବୈଜ୍ଞୋନିକ  ଭୋବର  ପ୍ରତିଷି୍ତି ସପୁୋ ିଶଗଡିୁକ ବିକୋଶ କ ିବୋ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ  ଲୋଭ ରହବ | 

ରବୈଜ୍ଞୋନିକ ଅନୁସନ୍ଧୋନ ଉରେଶୟର  ଏହିପ ି ପ୍ରକି୍ରୟୋକ ଣ େଧ୍ୟ ଆବଶୟକ | ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ  ନି ୋପତ୍ତୋ ଏବଂ 

ଅଧ୍ୟୟନ  ଫଳୋଫଳ  ଅଖଣ୍ଡତୋ ନିଶି୍ଚତ କ ିବୋକୁ, ଆପଣଙ୍କ  ବୟକି୍ତଗତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକି୍ରୟୋକ ଣ ପୋଇ ିଁ ESAIC  

ଆଇନଗତ ବୋଧ୍ୟ ଅରଟ | ର୍ଜନେୋସ୍ଥୟ ରକ୍ଷତ୍ରର  ର୍ଜନସୋଧୋ ଣଙ୍କ େୋଥ୍ର୍  ଏହିପ ି ପ୍ରକି୍ରୟୋକ ଣ ଆବଶୟକ | 

ସଂଗହୃିତ ତଥ୍ୟ ଆପଣଂକ  ସୋମ୍ପ୍ରତିକ କିି୍ନିକୋଲ୍ ସି୍ଥତିକ,ୁ ଆପଣଂକ  କିଛି ପଷୃ୍ଭୂିେି, ସୋମ୍ପ୍ରତିକ େୋନକ ଏବଂ 

ରପ୍ରୋରଟୋକଲ୍ ଦ୍ୱୋ ୋ ଆବଶୟକ ପ ୀକ୍ଷଣ  ଫଳୋଫଳ ଅନୁର୍ଯୋୟୀ ଆପଣଂକ  େୋସ୍ଥୟ  ର୍ଯତ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗର  

କ ୋର୍ଯୋଇଥ୍ବିୋ ପ ୀକ୍ଷଣ  ଫଳୋଫଳକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କର  | ସେସ୍ତ ବୟକି୍ତଗତ ତଥ୍ୟ ର୍ଯୋହୋ ଆପଣଙୁ୍କ ସିଧୋସଳଖ 

ଚିହ୍ନିପୋର  (ର୍ଯଥ୍ୋ ଆପଣଙ୍କ ନୋେ କିମ୍ବୋ ର୍ଜନ୍ମ ତୋ ିଖ) ଏକ ପ ିଚୟ ସଂରକତ (ଛଦ୍ମନୋେ) ଦ୍ୱୋ ୋ ବଦଳୋରି୍ଯବ ଏବଂ 

ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ୋିନ / ଡୋକ୍ତ ଖୋନୋର  ତୋଲୋ ପଡିଥ୍ବିୋ କୟୋବିରନଟ୍ / କୋର୍ଯୟ୍ୋଳୟର  ସଂ କି୍ଷତ  ହିବ, ରକବଳ 

ପ୍ରୋଧକୃିତ କେଚ୍ୋ ୀଙ୍କ ପୋଇ ିଁ ଉପଲବ୍ଧ | ସଂଗହୃତି ତଥ୍ୟକୁ ରନଇ ଅଧ୍ୟୟନ ଡୋକ୍ତ  ଏବଂ ଡୋକ୍ତ ୀ ଦଳ  

ରଗୋପନୀୟତୋ  କତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି | ଏହୋ  ଅଥ୍ ୍ରହଉଛି ରର୍ଯ ଆପଣଙ୍କ  ସେସ୍ତ ବୟକି୍ତଗତ ତଥ୍ୟ, ର୍ଯୋହୋ ଆପଣଙ୍କ 

ବିଷୟର  ସଂଗହୃିତ ରହୋଇଛି ର୍ଯୋହୋ କିି୍ନିକ୍ ଛୋଡିଥ୍ୋଏ, ଆପଣଙୁ୍କ ସିଧୋସଳଖ ପ ିଚିତ କ ିବୋକୁ ଅନୁେତି ଦିଏ ନୋହି ିଁ 

| ଅଧ୍ୟୟନ ଡୋକ୍ତ  ଏବଂ ଡୋକ୍ତ ୀ ଦଳ, ରକବଳ ରସହି ବୟକି୍ତ ରହରବ, ରର୍ଯଉ ିଁେୋରନ ଅଧ୍ୟୟନର  ପଠୋର୍ଯୋଇଥ୍ବିୋ 

ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ  ଡୋକ୍ତ ୀ ର କଡ ୍େଧ୍ୟର  ଏକ ଲିଙ୍କ ସ୍ଥୋପନ କ ିପୋ ିରବ | 

ଆପଣଙ୍କ ହସି୍ପଟୋଲର   ଖୋର୍ଯୋଇଥ୍ବିୋ ତଥ୍ୟ ଆକୋ୍ଇଭ୍ ଅବଧ ିପର  ଡିଲିଟ ରହୋଇରି୍ଯବ, ଆକୋ୍ଇଭ୍ ଅବଧ ି ଅବଧ ି

ସ୍ଥୋନୀୟ ଆଇନ ଦ୍ୱୋ ୋ ନିର୍୍ଣ୍ଣୟ କ ୋର୍ଯୋଏ | ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ର୍ଜଡିତ ସେସ୍ତ ରକୋରଡଡ୍ ତଥ୍ୟ ଅତ ିକେର  10 ବଷ ୍

ଇରଲରକ୍ଟ ରୋନିକ୍ ଭୋବର  ଗଚି୍ଛତ ରହବ | ଏହ ିଅବଧ ି ରଶଷର , ତଥ୍ୟ ନେ ରହୋଇରି୍ଯବ କିମ୍ବୋ ଅଜ୍ଞୋତ ରହବ | 

ରବନୋେୀକ ଣ ପ୍ରକି୍ରୟୋ  ଅଥ୍ ୍ରହଉଛି ରର୍ଯ ତଥ୍ୟକୁ ର୍ଜରଣ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ଚିହ୍ନିବୋ ପୋଇ ିଁ ବୟବହୋ  କ ୋର୍ଯୋଇପୋ ିବ ନୋହି ିଁ, 

ସେସ୍ତ ଉପୋୟ ବୟବହୋ  କ ି ର୍ଯଥ୍ୋଥ୍ ୍ଭୋବର  ବୟବହୋ  କ ୋର୍ଯୋଇପୋର , ପ୍ରକି୍ରୟୋଟି ପ୍ରତୟୋବତ୍ତନ୍ରର୍ଯୋଗୟ | ର୍ଯଦ ି

ଏହୋ ଆଇନ ଦ୍ୱୋ ୋ ଅନୁେତିପ୍ରୋପ୍ତ ରତରବ ଆରେ ରକବଳ ରକୋରଡଡ୍ ତଥ୍ୟକୁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ସ୍ଥୋନୋନ୍ତ  କ ୁ | 

mailto:privacy@esaic.org
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ଅଧ୍ୟୟନ ସୋଇଟ ଦ୍ୱୋ ୋ ଉପର ୋକ୍ତ ରକୋରଡଡ୍ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କ ୋରି୍ଯବ ଏବଂ ରବଲର୍ଜିୟେ  ୟୁର ୋପୀୟ ରସୋସୋଇଟ ି

ଅଫ୍ ଆନୋରସ୍ଥସିଓରଲୋର୍ଜି ଏବଂ ଇରଣ୍ଟନ୍ିଭ୍ି ରକୟୋ , ଏଥ୍କ୍ି କେିଟି, ନିୟୋେକ ପ୍ରୋଧକି ଣ ଏବଂ ରସେୋନଙ୍କ 

ତ ଫ ୁ କୋର୍ଯୟ୍ କ ୁଥ୍ବିୋ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷଙୁ୍କ ଅଂଶୀଦୋ  କ ୋରି୍ଯବ | 

ଆପଣଙ୍କ  ତଥ୍ୟ ଏକ ରଦଶକୁ ସ୍ଥୋନୋନ୍ତ ିତ ରହୋଇପୋର  ରର୍ଯଉ ିଁଥ୍ରି  ଆପଣଙ୍କ ରଦଶ ସହିତ ବୟକି୍ତଗତ ତଥ୍ୟ 

ସଂ କ୍ଷଣ  ସେୋନ ସ୍ତ  ନ ଥ୍ୋଇପୋର  | ର୍ଯଦି ଆପଣଙ୍କ  ତଥ୍ୟ EU ବୋହୋର  ସ୍ଥୋନୋନ୍ତ ିତ ହୁଏ, ରତରବ 

ଆପଣଙ୍କ  ବୟକି୍ତଗତ ତଥ୍ୟ  ସ ୁକ୍ଷୋ ପୋଇ ିଁ ESAIC ଦୋୟୀ | ଏହୋ ସନିୁଶି୍ଚତ କ ିବ ରର୍ଯ ରର୍ଯଉ ିଁ ରଦଶ ଆପଣଙ୍କ 

ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କ ିବ ରସହି ରଦଶକୁ ପର୍ଯୟ୍ୋପ୍ତ ପ ିେୋଣ  ତଥ୍ୟ ସଂ କ୍ଷଣ ଭୋବର  େୀକୃତି ଦିଆରି୍ଯବ କିମ୍ବୋ ଆପଣଙ୍କ 

ବୟକି୍ତଗତ ତଥ୍ୟ  ସ ୁକ୍ଷୋ ନିଶି୍ଚତ କ ିବୋକୁ ESAIC ଦ୍ୱୋ ୋ ଉପର୍ଯକୁ୍ତ ସ ୁକ୍ଷୋ ବୟବସ୍ଥୋ କ ୋରି୍ଯବ। ESAIC   ଡୋଟୋ 

ରପ୍ରୋରଟକସନ ଅଫିସ ଙ୍କ ସହିତ ରର୍ଯୋଗୋରର୍ଯୋଗ କ ି ତୁେ  ଏହି ସଂ କ୍ଷଣ  ଏକ କପି େୋଗିବୋ  ଅଧକିୋ  ଅଛି | 

(privacy@esaic.org).  

GDPR ଅନୁର୍ଯୋୟୀ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟର  ବୟକି୍ତଗତ ସଚୂନୋକୁ ପ୍ରରବଶ ଏବଂ ସଂରଶୋଧନ କ ିବୋ, ଏବଂ ଏହୋ  

ବୟବହୋ  କିମ୍ବୋ ସଂ କ୍ଷଣ ଉପର  ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବୋ ଆପତି୍ତ କ ିବୋ  ଅଧକିୋ  ଆପଣଂକ  ଅଛି | ଦୟୋକ ି, 

ଧ୍ୟୋନ ଦିଅନ୍ତୁ ରର୍ଯ ଏହି ଅଧକିୋ ଗଡିୁକ ସଂପର୍ୂ୍ଣ୍ଣ ନୁରହ ିଁ ଏବଂ ESAIC   ଡୋଟୋ ରପ୍ରୋରଟକ୍ସନ୍ ଅଫିସ ଙ୍କ ଦ୍ୱୋ ୋ ରକସ-୍

ରକସ ୍ବିରେଷଣ  ବିଷୟ ରହବ | ର୍ଯଦ ିଆପଣଙ୍କ  ରକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କିମ୍ବୋ ର୍ଯଦ ିଆପଣ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନର  

ଅଂଶଗ୍ରହଣକୋ ୀ ଭୋବର  ଆପଣଙ୍କ  ବୟକି୍ତଗତ ତଥ୍ୟ ସ ୁକ୍ଷୋ ଅଧକିୋ କୁ ବୟବହୋ  କ ିବୋକୁ ଚୋହ ିଁୁଛନି୍ତ, 

ଦୟୋକ ି ଅଧ୍ୟୟନ ଡୋକ୍ତ  କିମ୍ବୋ ଅନୁସନ୍ଧୋନକୋ ୀ ଦଳ ସହିତ ରର୍ଯୋଗୋରର୍ଯୋଗ କ ନ୍ତୁ | ଏହୋ ପର  ରସେୋରନ 

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ESAIC DPO କୁ ନିରେଶ୍ କ ିବୋକୁ ସେଥ୍ ୍ରହରବ | ଆପଣ ସରଚତନ ରହବୋ ଉଚିତ ରର୍ଯ ରକୌଣସି 

ବୋହୟ ସଂସ୍ଥୋ ସହିତ ରର୍ଯୋଗୋରର୍ଯୋଗ କ ିବୋ ଦ୍ୱୋ ୋ  ଆପଣଙ୍କ  ଅନୋେତ୍ୱ ନେ ରହବୋ  ଆଶଙ୍କୋ  ହିଥ୍ୋଏ | 

ର୍ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱୋସ କ ନି୍ତ ରର୍ଯ ଆପଣଙ୍କ  ତଥ୍ୟ  ପ୍ରକି୍ରୟୋକ ଣ GDPR କୁ ଉଲ୍ଲଂର୍ନ କର , ରତରବ ଆପଣଙ୍କ  

ରଦଶ ନିେିେ ଡୋଟୋ ରଗୋପନୀୟତୋ ପ୍ରୋଧକି ଣର  ଅଭିରର୍ଯୋଗ କ ିବୋ  ଅଧକିୋ  ଆପଣଙ୍କ  ଅଛି 

|(https://edps.europa.eu) 

 

  

https://edps.europa.eu/
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ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ର ଳ୍ପ ପାଇ ଁସମ୍ମତ ିର ାଷଣା: ENCORE 

 

ଏହୋ ରକବଳ ସ୍ଥୋନୀୟ ବୟବହୋ  ପୋଇ ିଁ - ଏହୋକୁ ESAIC ସଚିବୋଳୟକୁ ପଠୋନ୍ତୁ ନୋହି ିଁ | 

 

ର ନ୍ଦ୍ର ସଂଖୟା: 

ଅଧ୍ୟୟନ ପ ିଚାୟ : ENCORE  (ଏନର ା ) 

ଏହି ପ ୀକ୍ଷା ପାଇ ଁର ାଗୀ ପ ିଚୟ ସଂଖୟା:__ __ __ - __ __ __ - __ __ __  

ଅନୁସନ୍ଧାନ ା ୀ / ସାଇଟ୍ ୋନୀୟ ସର୍ନ୍ୱୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ା ୀଙ୍କ ନାର୍ |: ________________  

 

ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟର  ରେୋରତ ______________________________________________ ଦ୍ୱୋ ୋ ସଚୂିତ 

କ ୋର୍ଯୋଇଥ୍ଲିୋ | ଉପର ୋକ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ପୋଇ ିଁ େ ିଁ ୁଲିଖତି ସଚୂନୋ ପଢିଛି ଏବଂ ସମ୍ମତି ରର୍ୋଷଣୋ ଗ୍ରହଣ କ ିଛି | ରେୋରତ 

ଅଧ୍ୟୟନ  ଉରେଶୟ, ପୋଠୟକ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ  ସରୁର୍ଯୋଗ, ବିପଦ, ରେୋ  ଅଧକିୋ  ଏବଂ ଦୋୟିତ୍ ବିଷୟର  ବିସୃ୍ତତ 

ଲିଖତି ଏବଂ ରେୌଖକି ସଚୂନୋ ଦିଆର୍ଯୋଇଥ୍ଲିୋ | ରେୋରତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚୋ ିବୋ  ସରୁର୍ଯୋଗ େିଳିଲୋ | ଏଗଡିୁକ 

ସରନ୍ତୋଷର୍ଜନକ ଏବଂ ସମ୍ପର୍ୂ୍ଣ୍ଣ ଭୋବର  ଉତ୍ତ  ଦିଆଗଲୋ | 

ରେୋ ସହିତ ରର୍ଯୋଗୋରର୍ଯୋଗ କ ିବୋକୁ ନିମ୍ ନଲିଖତି ରଫୋନ୍ ନମ୍ବ  (ଗଡିୁକ) ବୟବହୃତ ରହୋଇପୋର :  

(1) 

_________________________________________________________________________ 

(2) 

_________________________________________________________________________ 

(3) 

_________________________________________________________________________ 

 

ରେୋରତ ପ ୋେଶ ୍ଦିଆର୍ଯୋଇଛି ରର୍ଯ ରେୋ  ଅଂଶଗ୍ରହଣ ରବେଚ୍ଛୋକୃତ ଅରଟ ଏବଂ ରେୋ  ରକୌଣସି ଅସବୁିଧୋ ନକ ି 

ରର୍ଯ ରକୌଣସି ସେୟର  ରେୋ  ସମ୍ମତି ପ୍ରତୟୋହୋ  କ ିବୋ  ଅଧକିୋ  ଅଛି | 

େ ିଁ ୁଏଠୋର  ଉପର ୋକ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନର  ଭୋଗ ରନବୋକୁ  ୋର୍ଜି ଅରଟ |                        ହ ିଁ                      ନୋ 

 

ସ୍ଥୋନ ଏବଂ ତୋ ିଖ    ଅଂଶଗ୍ରହଣକୋ ୀଙ୍କ ନୋେ ଏବଂ ଦସ୍ତଖତ | 

 

ସ୍ଥୋନ ଏବଂ ତୋ ିଖ    ସଚୂନୋ ରଦଉଥ୍ବିୋ ଡୋକ୍ତ ଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ | 

 

 



  

ENCORE Appendix 2B –  ର ୋଗୀ ସଚୂନୋ ପତ୍ର ଏବଂ ସଚୂିତ ସମ୍ମତି - ଆଇନଗତ ଆଗ୍ରହ v1.0, translated into Odia 

for India from English Master of ENCORE Appendix 2B -Patient Information sheet and IC – legitimate interest 

v1.0 21DEC20, validated 06JAN2022 

Page 6 of 6  

 


