અભ્યાસ માટે દદીની માહિતી:
ENCORE: કોલોર ેક્ટલ કે ન્સર પહરણામ અજમાયશમાાં એનેસ્થેહસયાની અસરો: એક
સાંભહિત, આાંતરરાષ્ટ્રીય મહટટસેન્ટર સમૂિ અભ્યાસ
હિય દદી,
અમે તમને તમારા કે ટલાક તબીબી ડેટા પ્રદાન કરીને નનરીક્ષણ અભ્યાસમાાં ભાગ લેવા માટે આમાંનિત
કરીએ છીએ. ભાગ લેવો કે નહીાં તે નક્કી કરતા પહેલા, અમે તમને નીચેની માનહતી વાાંચવા માટે કહીશ.ાં
કૃ પા કરીને આ પનિકા ધ્યાનથી વાાંચો. તમારા ડૉક્ટર તમારી સાથે અભ્યાસ નવશે વાત કરશે અને તમારા
પ્રશ્નોના જવાબ આપશે. અમે લગભગ 200 હોનપપટલોમાાંથી ઓછામાાં ઓછા 10,000 દદીઓની નોાંધણી
કરીશ.ાં
અમારા અભ્યાસમાાં સહભાનગતા પવૈનછછક છે . જો તમે ભાગ ન લેવાનાં અથવા પછીથી તમારી સાંમનત
પાછી ખેંચવાનાં પસાંદ કરો, તો તમારા માટે કોઈ ગેરફાયદા થશે નહીાં.

શા માટે આ અભ્યાસ િાથ ધરિામાાં આિે છે ?
કોલોરેક્ટલ કે ન્સર સજજરી પછી બાંને ટાં કા અને લાાંબા ગાળાના પનરણામો ઇન્ટર ાઓપરેનટવ પનરબળોથી
પ્રભાનવત થઈ શકે છે, એનેપથેનસયાના કે વી રીતે સાંચાનલત થાય છે અને કયા પ્રકારની સનજજકલ
તકનીકનો ઉપયોગ થાય છે તેના સાંદભજમાાં. આ ઉપરાાંત, અમે જાણીએ છીએ કે અન્ય પવજ-ઓપરેનટવ
જોખમ પનરબળો અનપતત્વમાાં છે, જેમ કે ઉાંમર અને સહ-રોગની નપથનત.
આ નવશાળ મનટટ-સેન્ટર આાંતરરાષ્ટ્રીય અવલોકન અભ્યાસનો હેત કોલોરેક્ટલ કે ન્સર સજજરી પછીના
િણ મનહના અને િણ વર્જના પનરણામોને પપષ્ટ્ કરવાનો છે . આ અન્ય પ્રીઓપરેનટવ જોખમ પનરબળો
સાથે ઇન્ટર ાઓપરેનટવ મેનજ
ે મેન્ટના સાંયોજનનાં મટયાાંકન કરીને કરવામાાં આવે છે .

અભ્યાસ કે િી રીતે િાથ ધરિામાાં આિે છે ?
તમારી સહભાનગતા િણ વર્જના સમયગાળા માટે લાંબાશે, જ્ાાં અમે િણ પ્રસાંગોએ તમારી પવાપ્ય
નપથનત રેકોડજ કરીશ:ાં ઑપરેશન પહેલાાં, તમારા ઑપરેશન પછી િણ મનહના- અને િણ વર્જ પછી.
અમારી સાંશોધન ટીમ નીચેના પર ડેટા એકનિત કરશે:
•

તમારા પવાપ્યની નપથનત (દા.ત., પવજ-અનપતત્વમાાં રહેલા રોગો, ક્રોનનક દવા, લેબ પનરણામો)

•

તમારા કોલોરેક્ટલ કે ન્સરનો પ્રકાર અને પટે જાંગ

•

હપતક્ષેપ

•
•

ઉપયોગમાાં લેવાતી એનેપથેનટક તકનીક
વપરાયેલ સનજજકલ તકનીકનો

આ ડેટા તમારા નલલનનકલ રેકોડજ માાંથી કાઢી શકાય છે .
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આ ઉપરાાંત, અમે સજજરી પછી િણ મનહના અને િણ વર્જ પછી ફોલો-અપ કરવા માટે તમારી પરવાનગી
માાંગીએ છીએ, કે ટલાક દે શોમાાં આ ડેટા નલલનનકલ રેકોડજ માાંથી કાઢી શકાય છે, પરાં ત અન્ય દે શોમાાં
અમારે તમને પછવાની જરૂર છે . તેથી, અમે તમને કૉલ કરવા માટે તમારી પરવાનગી માાંગીએ છીએ.

ભાગ લેિાના સાંભહિત ફાયદા શાં છે ?
તમારા હોનપપટલમાાં રોકાણ દરનમયાન અભ્યાસમાાં ભાગ લેવાથી તમને લાભ થશે તે જરૂરી નથી. આ
અભ્યાસમાાંથી અમને મળે લી માનહતી કોલોરેક્ટલ કે ન્સર સજજરી દરનમયાન એનેપથેનસયોલોનજક
સાંભાળની અમારી સમજમાાં સધારો કરશે, અને આ ભનવષ્યમાાં સાંભાળમાાં સધારા તરફ દોરી શકે છે.

ભાગ લેિાના સાંભહિત ગેરફાયદા અને જોખમો શાં છે ?
આમાાં કોઈ ગેરફાયદા કે જોખમો નથી.

કોઈપણ િધારાના ખર્ચ થઈ શકે છે ?
અભ્યાસમાાં ભાગ લેવાથી, તમને કે તમારા તબીબી વીમાને કોઈપણ વધારાના ખચજનો સામનો કરવો
પડશે નહીાં.

મારી પાસેથી શાં અપેક્ષા રાખિામાાં આિે છે ?
ઓપરેશન પછી તમારા પનરણામ નવશેની માનહતી એ અભ્યાસનાં કે ન્ર છે . તેથી, તે મહત્વનાં છે કે અમે
ટે નલફોન દ્વારા તમારા સધી પહોાંચી શકીએ. અમે તમારો સાંપકજ કરીએ તે પહેલાાં જો તમારો સાંપકજ ડેટા
બદલાય છે, તો કૃ પા કરીને અમને જણાવો.

શાં તેના અભ્યાસક્રમ દરહમયાન અભ્યાસમાાંથી ખસી જિાં શક્ય છે ?
તમે ભાગ લેવા માટે કોઈ જવાબદારી હેઠળ નથી અને સામેલ થવાનાં નકારવાથી તમને મળે લી સાંભાળને
અસર થશે નહીાં. જો તમે ભાગ લેવા માટે સાંમત છો પણ પછી તમારો નવચાર બદલો છો, તો પણ તમે
કોઈપણ સમયે પાછી ખેંચી લેવા માટે મક્ત છો, અને આ તમને પ્રાપ્ત થતી સાંભાળને અસર કરશે નહીાં.
જો તમે અભ્યાસમાાંથી ખસી જવાનાં નક્કી કરો છો, તો વધ ડેટા એકનિત કરવામાાં આવશે નહીાં, પરાં ત
ડેટા કે જે પહેલાથી જ એકનિત કરવામાાં આવ્યો છે , અને એન્કોડેડ (નાંબર દ્વારા ઓળખાયેલ) છદ્નામી
રહેશે અને વૈજ્ઞાનનક રીતે માન્ય થવા માટે અનગામી નવશ્લેર્ણમાાં ઉપયોગ કરવામાાં આવશે. ખરેખર,
પહેલેથી જ એકિ કરાયેલ ડેટાને દર કરવાથી વૈજ્ઞાનનક, અને તેથી સાંશોધનની નૈનતક, અખાંનડતતાને
નકસાન થશે. જો તમે અભ્યાસમાાં ભાગ લેવાથી પાછા ફરવાનાં નક્કી કરો તો કૃ પા કરીને તમારા પથાનનક
તપાસનીશ સાથે વાત કરો.
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માહિતી સરક્ષા હિશે માહિતી
જનરલ ડેટા પ્રોટે ક્શન રેગ્યલેશન (GDPR) મજબ, તમારો ડેટા કે વી રીતે સરનક્ષત છે તે નવશે તમને
માનહતગાર કરવાનો અને તમારા વ્યનક્તગત ડેટાની પ્રનક્રયાને લગતા તમારા અનધકારો શાં છે તેની
માનહતી મેળવવાનો તમને અનધકાર છે. આ અભ્યાસ માટે , ડેટા નનયાંિક (વ્યનક્ત, કાં પની અથવા અન્ય
સાંપથા વ્યનક્તગત ડેટા પ્રોસેનસાંગનો હેત અને માધ્યમ નક્કી કરે છે ) યરોનપયન સોસાયટી ઑફ
એનેપથેનસયોલોજ એન્ડ ઇન્ટે નન્સવ કે ર (ESAIC), Rue des Comédiens 24, 1000 Brussels, Belgium છે .
તેથી, ESAIC તમારા ડેટાની સાંભાળ રાખવા અને તમારા અનધકારોનાં સન્માન કરીને તેનો યોગ્ય ઉપયોગ
કરવા માટે જવાબદાર છે. ESAIC ના ડેટા પ્રોટે ક્શન ઓનફસરનો privacy@esaic.org પર સાંપકજ કરી
શકાય છે.
ESAIC ને નલલનનકલ અભ્યાસ હાથ ધરવા માટે તમારા વ્યનક્તગત ડેટા પર પ્રનક્રયા કરવામાાં કાયદે સર રસ
છે. આ અભ્યાસનો ફાયદો કોલોરેક્ટલ કે ન્સર સજજરી દરનમયાન દદીઓની સાંભાળ રાખતા
એનેપથેનસયોલોનજપ્સ અને સજજનો માટે વૈજ્ઞાનનક રીતે પથાનપત ભલામણો નવકસાવવામાાં આવશે.
વૈજ્ઞાનનક સાંશોધન હેતઓ માટે પણ આવી પ્રનક્રયા જરૂરી છે . અને તમારી સલામતી અને અભ્યાસના
પનરણામોની અખાંનડતતાને સનનનિત કરવા માટે , ESAIC તમારા વ્યનક્તગત ડેટા પર પ્રનક્રયા કરવાની
કાનની જવાબદારી પણ ધરાવે છે . જાહેર આરોગ્ય ક્ષેિે જાહેર નહતમાાં આવી પ્રનક્રયા જરૂરી છે .
એકનિત કરવામાાં આવેલ ડેટા તમારી વતજમાન નલલનનકલ પનરનપથનત, તમારી કે ટલીક પૃષ્ઠભનમ, વતજમાન
ધોરણો અનસાર તમારા પવાપ્યની કાળજના સાંદભજમાાં કરવામાાં આવેલી ચકાસણીના પનરણામો અને
પ્રોટોકોલ દ્વારા જરૂરી ચકાસણીના પનરણામો દશાજવે છે. તમામ અાંગત ડેટા કે જે તમને સીધી રીતે
ઓળખી શકે છે (દા.ત. તમારાં નામ અથવા જન્મ તારીખ) એક ઓળખ કોડ (ઉપનામ) દ્વારા બદલવામાાં
આવશે અને તમારી સાંપથા/હોનપપટલમાાં લૉક કે નબનેટ/ઑનફસમાાં સાંગ્રનહત કરવામાાં આવશે, જે ફક્ત
અનધકૃ ત લોકો માટે જ ઍક્સેનસબલ હશે. અભ્યાસ ડૉક્ટર અને તબીબી ટીમ એકનિત ડેટાના સાંદભજમાાં
ગોપનીયતાની ફરજ ધરાવે છે . આનો અથજ એ છે કે તમારા નવશે એકનિત કરવામાાં આવેલો તમારો બધો
અાંગત ડેટા, જે નલલનનકની બહાર શેર કરવામાાં આવે છે, તે તમારી જાતને સીધી રીતે ઓળખવાની માંજરી
આપતો નથી. તેથી, અભ્યાસના ડૉક્ટર અને તબીબી ટીમ એકમાિ એવી વ્યનક્તઓ હશે જે સમગ્ર
અભ્યાસ દરનમયાન પ્રસાનરત થયેલ ડેટા અને તમારા મેનડકલ રેકોર્ડસજ વછચે એક કડી પથાનપત કરી શકશે.
તમારી હોનપપટલમાાં રાખેલો ડેટા આકાજઇનવાંગ સમયગાળા પછી કાઢી નાખવામાાં આવશે, આકાજઇનવાંગ
સમયગાળાની અવનધ પથાનનક કાયદા દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવે છે. અભ્યાસને લગતો તમામ કોડેડ
ડેટા ઓછામાાં ઓછા 10 વર્જ માટે ઈલેક્ટર ોનનક રીતે સાંગ્રનહત કરવામાાં આવશે. આ સમયગાળાના અાંતે,
ડેટાનો નાશ કરવામાાં આવશે અથવા અનામી કરવામાાં આવશે. અનામીકરણ પ્રનક્રયાનો અથજ એ છે કે
ડેટાનો ઉપયોગ વ્યનક્તને ઓળખવા માટે કોઈ પણ રીતે કરી શકાતો નથી, પ્રનક્રયા ઉલટાવી ન શકાય
તેવી છે. અમે કોડેડ ડેટાને તૃતીય પક્ષોને પથાનાાંતનરત કરીએ છીએ જો કાયદા દ્વારા આની પરવાનગી
હોય.
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ઉપરોક્ત કોડેડ ડેટા અભ્યાસ સાઇટ દ્વારા એકનિત કરવામાાં આવશે અને બેનટજયમમાાં યરોનપયન
સોસાયટી ઓફ એનેપથેનસયોલોજ એન્ડ ઇન્ટે નન્સવ કે ર, એનથક કનમટીઓ, રેગ્યલેટરી ઓથોનરટીઝ
અને તેમના વતી કામ કરતા તૃતીય પક્ષોને શેર કરવામાાં આવશે.
તમારો ડેટા એવા દે શમાાં ટર ાન્સફર થઈ શકે છે કે જ્ાાં તમારા દે શની જેમ વ્યનક્તગત ડેટા સરક્ષાનાં સમાન
પતર ન હોય. જો તમારો ડેટા EU ની બહાર ટર ાન્સફર કરવામાાં આવ્યો હોય, તો ESAIC તમારા વ્યનક્તગત
ડેટાને સરનક્ષત રાખવા માટે જવાબદાર છે. તે સનનનિત કરશે કે ક્ાાં તો તમારો ડેટા પ્રાપ્ત કરનાર દે શને
ડેટા સરક્ષાના પયાજપ્ત પતર તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે , અથવા તમારા વ્યનક્તગત ડેટાની સરક્ષાને
સનનનિત કરવા માટે ESAIC દ્વારા યોગ્ય સરક્ષા પગલાાં મકવામાાં આવશે. તમને ESAIC ના ડેટા પ્રોટે ક્શન
ઓનફસરનો સાંપકજ કરીને આ સરક્ષાની નકલ માાંગવાનો અનધકાર છે (privacy@esaic.org).
GDPR મજબ, તમને તમારા નવશેની વ્યનક્તગત માનહતીને ઍક્સેસ કરવાનો અને તેને સધારવાનો અને
તેના ઉપયોગ અથવા સાંગ્રહ પર પ્રનતબાંધ અથવા વાાંધો ઉઠાવવાનો અનધકાર છે . મહેરબાની કરીને નોાંધ
કરો કે આ અનધકારો નનરપેક્ષ નથી અને ESAIC ના ડેટા પ્રોટે ક્શન ઓનફસર દ્વારા કે સ-દર-કે સ નવશ્લેર્ણને
આધીન રહેશ.ે જો તમારી પાસે કોઈ પ્રશ્નો હોય અથવા જો તમે આ અભ્યાસમાાં સહભાગી તરીકે તમારા
વ્યનક્તગત ડેટા સાંરક્ષણ અનધકારોનો ઉપયોગ કરવા માાંગતા હો, તો કૃ પા કરીને અભ્યાસ ડૉક્ટર અથવા
સાંશોધન ટીમ સાથે સાંપકજ કરો. પછી તેઓ તમારા પ્રશ્નો ESAIC DPO ને નનદે નશત કરી શકશે. તમારે ધ્યાન
રાખવાં જોઈએ કે કોઈપણ બાહ્ય સાંપથાનો સાંપકજ કરવાથી તમારી અનામી ગમાવવાનાં જોખમ રહેલાં છે .
જો તમે માનતા હોવ કે તમારા ડેટાની પ્રનક્રયા GDPRનાં ઉટલાંઘન કરે છે , તો તમારી પાસે તમારા દે શ
નવનશષ્ટ્ ડેટા ગોપનીયતા સત્તામાંડળમાાં ફનરયાદ નોાંધાવવાનો અનધકાર છે . કૃ પા કરીને ESAIC ના ડેટા
પ્રોટે ક્શન ઓનફસર (privacy@esaic.org) નો સાંપકજ કરો જે તમને પ્રનક્રયા અાંગે સલાહ આપશે.

Page 4 of 5 ENCORE પરિરિષ્ટ 2B - દદીની મારિતી િીટ અને IC - કાયદે સર હક v1.0 21DEC20, translation into
Gujarati for India from English of ENCORE – Appendix 2B – Patient information sheet and IC – Legitimate
interest v1.0 21DEC20, Translation validated 23FEB22

સાંશોધન િોજેક્ટ માટે સાંમહતની ઘોષણા: ENCORE
આ માિ પથાનનક ઉપયોગ માટે છે - આને ESAIC સનચવાલયને પાછાં મોકલશો નહીાં.
કે ન્ર નાંબર:
અભ્યાસ ઓળખકતાચ: ENCORE
આ અજમાયશ માટે દદી ઓળખ નાંબર: __ __ __ - __ __ __ - __ __ __
સાંશોધક/સાઇટ લોકલ કોઓહડચનહે ટાં ગ ઇન્િેહસ્ટગેટરનાં નામ: ________________

મને આ અભ્યાસ નવશે _____________________________________________ દ્વારા જાણ
કરવામાાં આવી હતી. મેં ઉપરોક્ત અભ્યાસ માટે લેનખત માનહતી અને સાંમનતની ઘોર્ણા પ્રાપ્ત કરી અને
વાાંચી છે. મને અભ્યાસના હેત અને અભ્યાસક્રમ, તકો અને ભાગ લેવાની જોખમો અને મારા અનધકારો
અને જવાબદારીઓ નવશે નવગતવાર લેનખત અને મૌનખક માનહતી આપવામાાં આવી હતી. મને પ્રશ્નો
પછવાની તક મળી. આનો સાંતોર્કારક અને સાંપણજ જવાબ આપવામાાં આવ્યો હતો.
નીચેના ફોન નાંબર(ઓ)નો ઉપયોગ મારી સાથે સાંપકજ કરવા માટે થઈ શકે છે :
(1) _________________________________________________________________________
(2) _________________________________________________________________________
(3) _________________________________________________________________________

મને જાણ કરવામાાં આવી છે કે મારી સહભાનગતા પવૈનછછક છે અને મને કોઈપણ સમયે કારણ આપ્યા
નવના, કોઈપણ ગેરલાભ ઉઠાવ્યા નવના મારી સાંમનત પાછી ખેંચવાનો અનધકાર છે .
હાં આથી ઉપરોક્ત અભ્યાસમાાં ભાગ લેવા માટે સાંમનત આપાં છાં .

પથળ અને તારીખ

સહભાગીનાં નામ અને સહી

પથળ અને તારીખ

જાણ કરનાર ડૉક્ટરની સહી

હા

ના
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