ম াগ া ম া

করুন

মেড ুক্ত মেোগর রিন্ট করগত েগে

Covid-19 - Repurposed drugs (TACTIC-R) নিয়ে pre-Icu এ ভনতি হওো ররাগীয়ের ময়যে
mulTiArm therapeutiC sTudy
অংশগ্রহণকারীর তথ্ে নশট এবং অবনহত সম্মনত ফম ি
আেনাগক একটি মকারিড-19 েরীক্ষােূ ক গেষণায় অংশগ্রেগণর আেন্ত্রণ জানাগনা েগে। সেয় রনগয়
রনম্নর রখত তথ্যটি েগনাগ া সেকাগর েড়ুন এেং আেনার মকাগনা িশ্ন থ্াকগ আোগেরগক জজজ্ঞাসা
করুন।
আগরা তথ্য োওয়া াগে এখাগন www.tactictrial.net
1. এই ট্রাোয়ের উয়েশে কী?
মকারিড-19 ফুসফুসগক িিারেত কগর এেন একটি মরা

া SARS- CoV2 নাগে েরররিত একটি নতু ন কগরানািাইরাস

দ্বারা সৃষ্ট। এই গেষণার উগেশয েগ া িরতগরাধ েযেস্থায় কাজ কগর এেন রেরিন্ন রিরকৎসার সাগথ্ তু না কগর
মকারিড-19-এ আক্রান্ত মরা ীগের রিরকৎসা করার সগোত্তে
ব
উোয়টি শনাক্ত করা। এর কারণ েগ া গুরুতর মকারিড19 সংক্রেগণ, িরতগরাধ েযেস্থাটির একটি "অরতররক্ত-িরতজক্রয়া" রগয়গে া েুগরা শরীরগক অন্তিু ক্ত
ব কগর। এটি সম্ভােয
রিরকৎসা রেগসগে িরতগরাধ েযেস্থা রনয়ন্ত্রণ কগর ো "সংগশাধন" কগর এেন ওষুধগুর গত আগ্রেী কগর মতাগ ।
2.

এই

রকাি নিনকৎসাগুয়ো তেন্ত করা হে?

গেষণাটি Baricitinib (সাধারণত োতজরনত অেস্থার রিরকৎসার জনয েযেহৃত েয়) Ravulizumab (paroxysmal

nocturnal haemoglobinuria নােক অেস্থার রিরকৎসার জনয েযেহৃত েয়) ওষুধগুর েরীক্ষা করগে, ম গুর আেরন
গেষণায় ম া না রেগ োসোতাগ িাপ্ত স্ট্যান্ডাডব মকয়াগর েযেহৃত েগয় থ্াগক। গেষণার উিয় ওষুধই মরা
িরতগরাধ ক্ষেতা "শান্ত" করার কাজ কগর।
3. আনম রকাি নিনকৎসা পায়বা?
আেরন ম রিরকৎসাটি োগেন তা এগ াগেগ ািাগে েরাে করা েগে (ডাইস ম ারাগনার েগতা)। এর অথ্ বেগ া আেরন
োসোতা

মথ্গক োড়া অেরধ এেং সোরধক
ব
14 রেগনর জনয Baricitinib গ্রেণ করগেন, ো একক ইনগজকশন রেগসগে

Ravulizumab গ্রেণ করগেন, অথ্ো আেরন স্বািারেক োগনর েররি া ব োগেন। গেষণার অগ্র রতর সাগথ্ সাগথ্
সম্প্ররতকতে বেজ্ঞারনক িোগণর উের রিরত্ত কগর অরতররক্ত ওষুগধর রিরকৎসা ুক্ত ো অেসারণ করা েগত োগর।
রনয়রেত রিরনকা মিগস্ট্র জনযও আেরা আেনার রগক্তর নেুনা রনগত োরর এেং সংক্রেগণর রেষগয় আেনার
িরতজক্রয়া মেখার জনয অরতররক্ত নেুনার রেকল্পটি রনগত োরর।

4. ওষুয়যর পার্শ্ িপ্রনতক্রিোগুনে কী কী?
Baricitinib:
• স্বািারেক (মরা ীগের 10% এরও কে): উেগরর শ্বাস গন্ত্রর সংক্রেণ (সরেব সে), েরে েরে িাে, সরেব া,
রশংস, ত্বগকর ফুসকুরড়, মেগির সেসযা, েূত্রনা ীর সংক্রেণ, রনউগোরনয়া, র িাগরর এনজাইগের উচ্চ
োত্রা।

•

অস্বািারেক (মরা ীগের 1% এরও কে): ওজন েৃজি, রগক্ত মশ্বত করণকার সংখযা কগে াওয়া, রক্ত জোি োাঁধা, েুগখর
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মফা ািাে, ব্রণ এেং রক্ত জোি োাঁধার ঝু াঁ রক েৃজি।Ravulizumab:

•
•

খুে সাধারণ (মরা ীগের 10% এর মেরশ): উেগরর শ্বাস গন্ত্রর সংক্রেণ, োথ্ােযথ্া, সাধারণ সরেব।
সাধারণ (মরা ীগের 10% এরও কে): meningococcal সংক্রেণ, োথ্া ম ারা, েরে েরে িাে, েরেিাে, ত্বগকর
ফুসকুরড়, িু কারন, রেঠ, জগয়ন্ট এেং মেশী েযথ্া, মেশী িান খাওয়া, িারন্ত, ফ্ ুর েগতা অসুস্থতা, জ্বর, ঠাণ্ডা
া া।

5. আমায়ক আমন্ত্রণ জািায়িা হয়েয়ে রকি?
আেনাগক এই

গেষণায় অংশ মনওয়ার জনয আেন্ত্রণ জানাগনা েগয়গে কারণ আেরন মকারিড-19 েজজটিি এেং

সগেেজনক এেং গুরুতর ক্ষণগুর র রেকাগশর ঝু াঁ রকর আওতাধীন রেগসগে রেগেরিত েন। আেরা আরও রেশ্বাস করর
ম baricitinib ো ravulizumab গ্রেগণর োধযগে আেরন উেকৃত েগত োগরন।
6.

আমায়ক নক অংশগ্রহণ করয়ত হয়ব?

গেষণায় ম া োন মস্বোগসোেূ ক। আেরন অংশ মনওয়া ো মনওয়ার রসিাগন্তর দ্বারা আেনার েররি া ব
িিারেত েগে না।
7. সম্ভাবে সুনবযা কী কী?
রিরকৎসার মকাগনা উেকার েগে রক না তা আেরা এখনও রনজিত নই, তগে এই

গেষণা িরেষযগতর মরা ীগের

রিরকৎসা শনাক্ত করগত সোয়তা করগে।
8. অংশগ্রহণ করার সম্ভাবে ঝুঁু নকসমূহ কী কী?
এই রিরকৎসাগুর র েরররিত োশ্ব িরতজক্রয়াগুর
ব
(উেগর মেখুন) েযতীত খন ravulizumab মেওয়া েয় তখন আেরন
ইনগজকশগনর জায় ায় রকেুিা অস্বজি মোধ করগত োগরন - এটি ট্রায়া ে দ্বারা ে গেক্ষণ
ব
করা েগে।
Ravulizumab মেরননজাইটিস েওয়ার ঝু াঁ রক োরড়গয় রেগত োগর। সুতরাং রে আেনাগক এগ াগেগ ািাগে
Ravulizumab মেওয়া েয় তােগ মকাগনা রিরকৎসগকর কাগে থ্াোর কথ্া না ে া ে ন্ত
ব আেনাগক অযারন্টোগয়াটিগকর
একটি মকাস গ্রেণ
ব
করগত েগে এেং মেরননজাইটিগসর রেরুগি টিকা মেওয়া েগে। এই অযারন্টোগয়াটিকগুর টিকা
মেওয়ার আগ এেং টিকা মেওয়ার কেেগক্ষ 2 সপ্তাে েগর মনওয়া উরিত। আেরন রে না িান, ো টিকা রেগত না োগরন
তােগ অযারন্টোগয়াটিকগুর 8 োস ধগর িার গয় ম গত েগে।
9. ট্রাোে রশষ হয়ে রগয়ে কী হয়ব?
একোর ট্রায়া

মশষ েগয় ম গ

আেনাগক আোর রনয়রেত রিরকৎসায় মিরণ করা েগে।

মরগখ, রিরকৎসা রনগেবরশকা েররেতবন েগত োগর। আেরন ো আেনার ডাক্তার রে

গেষণার ফ াফ

েু তু রে

গেষণার রিরকৎসা েন্ধ করগত িান,

তােগ আেরন ম গকাগনা সেয় আরও রিরকৎসা মনওয়া েন্ধ করগত োগরন।
10. আনম নক গয়বষণার নিনকৎসা বা আমার অংশগ্রহণয়ক আগাম বন্ধ কয়র নেয়ত পানর?
আেরন রে মকাসটি
ব মশষ েওয়ার আগ
গেষণার রিরকৎসা েন্ধ করগত িান, তােগ আেরন রনরদ্বধায়
ব
মসটি করগত
োগরন। আেরন রে রসিান্ত মনন ম আেনার রনগজর সম্পগকব আর মকাগনা তথ্য সংগ্রে করা েগে না তােগ রনরদ্বধায়
ব
এই কথ্াটি েযক্ত করুন (তগে অ-শনাক্তকৃত তথ্য এেং মসই ে ায়
ব অেরধ সংগ্রে করা নেুনাগুর
গেষণা ে কতৃক
ব
রেগেষণ করা অরেরত থ্াকগে)।
11. খরি ও ভাতা?
আেরন এই ট্রায়া টিগত অংশ মনওয়ার জনয মকাগনা অথ্ োগেন
ব
না এেং আেরা এই গেষণায় অংশ রনগয় আেনার
দ্বারা েযয়কৃত মকাগনা অথ্ িোন
ব
করগত সক্ষে নই।
12. রকায়িা সমসো থ্াকয়ে কী হয়ব?
এই

গেষণার ম গকাগনা রেক সম্পগকব রে আেনার মকাগনা উগদ্ব থ্াগক তােগ আেনার ট্রায়া রিরকৎসগকর সাগথ্

কথ্া ে গত েগে র রন আেনার িগশ্নর উত্তর মেওয়ার জনয থ্াসাধয মিষ্টা করগেন। আেরন রে অরিগ া করগত িান
ো মকাগনা রেক

গেষণার রেষগয় মকাগনা উগদ্ব িকাশ করগত িান, তােগ আেরন NHS অরিগ া িজক্রয়াটির োধযগে

এটি করগত োগরন। িথ্ে ে াগয়
ব আেনার োসোতাগ মরা ী েরােশ বএেং র য়াগজাাঁ েররগষো (PALS ইগে ও মফান
নম্বর)-এর সাগথ্ ম া াগ া করা সোয়ক েগত োগর।
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13. আমার তথ্ে নক রগাপিীেভায়ব সংরক্ষণ করা হয়ব?
আেনার এেং আেনার স্বাগস্থযর সেি তথ্য ম ােন রাখা েগে। মকে োত্র আেনার েযজক্ত ত তথ্য মেখার
অনুেরতিাপ্ত োনুষ ণ েগেন রিরকৎসা িা াগেন এেন রিরকৎসক, গেষণা সেন্বয় মকগের কেীরা এেং রনয়ন্ত্রক
কতৃে
ব ক্ষ ারা এই গেষণাটি সটঠকিাগে েররিার ত েগে রক না মসটি ািাই কগরন। একটি ম ােনীয়তা রেজ্ঞরপ্ত
এেং আরও রেিাররত মরা ীর তথ্য শীি গেষণার ওগয়েসাইগি োওয়া াগে।
14. এই ট্রাোয়ের ফোফয়ের কী হয়ব?
ট্রায়াগ র ফ াফ গুর মেনারে েগে এেং িস্তুতকৃত মকাগনা মডিা মথ্গক আেনাগক শনাক্ত করা াগে না। খন এই
ট্রায়াগ র ফ াফ গুর োওয়া াগে, তখন মসগুর রেগশষজ্ঞ ে কতৃক
ব ে াগব ারিত মেরডগক জানা ব সেূগে িকারশত
েগত োগর এেং রিরকৎসা রেষয়ক উেস্থােনা এেং সগে গনর জনয েযেহৃত েগত োগর। আেরন রে িকারশত
ফ াফগ র একটি অনুর রে মেগত িান তােগ অনুগ্রে কগর সরাসরর আেনার গেষণার রিরকৎসগকর সাগথ্
ম া াগ া করুন র রন আেনার জনয এটি োওয়ার েযেস্থা কগর রেগত োরগেন।
15. এই ট্রাোয়ের অথ্ােিকারী
ি
ও স্পন্সর রক?
এই ট্রায়াগ র Eli Lilly and Company UK Ltd এেং Alexion Pharma UK Ltd অথ্ায়ন
ব
করগে এেং Cambridge
University Hospitals NHS Foundation Trust এটির স্পন্সর রেগসগে কাজ করগে।
16. রক এই গয়বষণাটট মূেোেি কয়রয়ে?
আেনার স্বাথ্ বরক্ষার জনয একটি স্বাধীন গেষণা নীরত করেটি এই

গেষণাটি ে াগব ািনা কগরগে এেং অনুকূ েতােত

রেগয়গে (এখাগন REC এর নাে)। এোড়াও ুক্তরাগজয ওষুধ রনয়ন্ত্রগণর জনয োয়েি Medicines and Healthcare
Products Regulatory Agency (MHRA) এই

গেষণাটি ে াগব ািনা কগরগে।

আয়রা নবস্তানরত তথ্ে ও র াগায় ায়গর তথ্ে
আেনার রে মকাগনা িশ্ন থ্াগক ো গেষণাটি সম্পগকব আরও মকাগনা তগথ্যর িগয়াজন েয় তােগ অনুগ্রে কগর
রনরদ্বধায়
ব
ম া াগ া করুন:

গেষণার ডাক্তাগরর নাে : মির গফান : ****************ইগেই : ****************
গেষণার নাস/সেন্বয়কারী
ব
নাে : মির গফান : ************** ইগেই : *******************

রকায়িা জরুনর পনরনিনতয়ত অিুগ্রহপূবক
ি র াগায় াগ করুি:
24 ণ্টা জরুরর ম া াগ াগ র রেেরণ এখাগন তার কােি করুন - এটি অেশযই মরা ীর আইরড কাগডব িেত্ত তগথ্যর

সাগথ্ রে থ্াকগত েগে এেং এটি গেষণার সেগয়র োইগর থ্াকার িজক্রয়াটি েরীক্ষা করগত েযেহৃত েগে।
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অবনহত সম্মনত ফম ি
গয়বষণার নশয়রািাম: Covid-19 - Repurposed drugs (TACTIC-R) নিয়ে pre-Icu এ ভনতি হওো
ররাগীয়ের ময়যে mulTiArm therapeutiC sTudy
প্রযাি তেন্তকারী:

1

অংশগ্রহণকারীর িম্বর:

উেগরাক্ত গেষণার জনয আরে সংরক্ষপ্ত অংশগ্রেণকারী তথ্য শীি সংস্করণ 1.0, তাররখ 20/05/2020
েগড়রে এেং েুঝগত মেগররে এেং আরে রনজিত কররে ম

2

গেষণার েিরত এেং তথ্য আোর কাগে েযাখযা

করা েগয়গে। আরে িশ্ন জজজ্ঞাসা করার সুগ া মেগয়রে
এেং িেত্ত উত্তর এেং েযাখযা আোগক সন্তুষ্ট কগরগে।
আরে েুঝগত মেগররে ম এই ট্রায়াগ আোর অংশগ্রেণ মস্বোিগণারেত এেং মকাগনা কারণ োড়াই এেং আোর
স্বাস্থয মসো ো আইরন অরধকারসেূেগক িিারেত না কগরই আরে ম গকাগনা সেয় নাে িতযাোর করগত োরে।

3

4

5

6

7

8

9

10

আরে েুঝগত মেগররে ম আোর সম্পগকব েযজক্ত ত তথ্য সংগ্রে করা েগে এেং
এই তথ্য শীি অনুসাগর েযেোর করা েগে। এই তথ্য কগঠারিাগে ম ােন রাখা েগে এেং আোর মকাগনা
েযজক্ত ত মডিা িকারশত েগে না।
আরে েুঝগত মেগররে ম আোর GP-মক এই গেষণায় আোর অংশগ্রেণ সম্পগকব অেরেত করা েগে এেং
তাগক
TACTIC-R ট্রায়াগ র রেেরণ মিরণ করা েগে।
আরে েুগঝরে ম মকেীয় UK NHS সংস্থাগুর র কতৃক
ব সংররক্ষত এেং রনয়রন্ত্রত তথ্যগুর এই
রেগসগে আোর সাগথ্ ম া াগ া করগত ো
আোর স্বাগস্থযর অেস্থা সম্পগকব তথ্য সরেরাে করগত সোয়তা করগত োগর।

গেষণার অংশ

আরে েুঝগত মেগররে ম আোর েযজক্ত ত মডিা এই গেষণায় আোর অংশগ্রেগণর সাগথ্ সম্পরকবত রেরিন্ন
গেষণােূ ক সাইিগুর গত
ট্রায়া েগ র েগধয স্থানান্তররত েগত োগর। আরে েুঝগত মেগররে ম গকাগনা েযজক্ত ত মডিা (রনরােে/এনজক্রপ্ট
করা মেই সািবার ইতযারে) েযেোর কগর মিরণ করা েগে।
আরে েুঝগত মেগররে ম আরে এই গেষণার অংশ রেগসগে গ্রেণ করা মকারিড-19 েরীক্ষা/সেূগের
ফ াফ গুর
নাও মেগত োরর।
আরে েুঝগত মেগররে ম এই ট্রায়াগ োরয়গত্ব থ্াকা ডাক্তাররা আোর সেরত োড়াই এই গেষণাটি েন্ধ করগত,
ো
ম গকাগনা সেগয় এগত আোর অংশগ্রেণ েন্ধ করগত োগর।
আরে এই ট্রায়াগ র সাগথ্ সম্পরকবত গেষণার জনয রগক্তর নেুনাগুর সরেরাে করগত সেত, ম গুর
5 েের ে ন্ত
ব সংররক্ষত থ্াকগত োগর। আরে েুঝগত মেগররে ম আোর নেুনাগুর িরেষযগত রেগেষগণর
জনয একটি মকেীয় অেস্থাগন স্থানান্তররত েগত োগর।
আরে সেত ম DNA আোর িেত্ত রগক্তর নেুনা মথ্গক রেজেন্ন এেং উন্নত গেষণা ার
মকৌশ েযেোগরর োধযগে রেগেষণ করা েগে।

আনম এই গয়বষণাে অংশ নিয়ত সম্মত:
মরা ীর নাে

স্বাক্ষর

তাররখ

সেরত গ্রেণকারী েযজক্তর নাে
অনুেরত মেওয়ার সেয় (24 ণ্টার ফরেযাগির সেয়)

স্বাক্ষর তাররখ
:

মরা ীর জনয 1টি করে; গেষক েগ র জনয 1টি করে; 1টি করে োসোতা
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অবনহত সম্মনত ফম ি
গয়বষণার নশয়রািাম: Covid-19 - Repurposed drugs (TACTIC-R) নিয়ে pre-Icu এ ভনতি হওো
ররাগীয়ের ময়যে mulTiArm therapeutiC sTudy

প্রযাি তেন্তকারী:

অংশগ্রহণকারীর িম্বর:

ঐক্রিক
11

12

িরেষযগত এই েরীক্ষার আরও ট্রায়া ো এক্সগিনশন সম্পগকব ম া াগ া করার েযাোগর
আরে
সানগে সেরত জানাজে।
আরে অনযানয গেষণা ে গুর র সাগথ্ আোর তথ্য সানগে আোন-িোগনর
অনুেরত রেজে, ম খাগন আরেও মকারিড19 োগয়াোরকার গেষণার অন্তিু ক্ত
ব রে াে

রকবেমাত্র গভিযারয়ণর সম্ভাবিামে মনহোয়ের জিে
হোুঁ
িবেতী েগয় াই

13

রে আরে গেষণার ওষুধ গ্রেগণর সেয় ো গেষণার ওষুধ গ্রেগণর 8 োগস
তােগ আরে আোর,
আোর িবােস্থা এেং আোর রশশুর সম্পগকব তথ্য সংগ্রে করার রেষগয় সেরত রেজে।

14

আরে েুঝগত মেগররে ম আোর মেরডগক
তথ্য সম্পরকবত অংশগুর

মনািস ো আোর িবােস্থার সাগথ্ সম্পরকবত
স্পন্সর, রনয়ন্ত্রক কতৃে
ব ক্ষ এেং গেষণা কেীগের কাগে োয়েি

েযজক্তরা মসসে মক্ষগত্র মেখগত োরগেন ম খাগন এটি অনুসন্ধাগন অংশ মনওয়ার সাগথ্

15

সম্পরকবত। আরে এই েযজক্তগের আোর মরকডব
অযাগক্সস করার অনুেরত রেজে।
আরে আোর িবােস্থার তথ্য মস্বোয় িোন করগত সেত এেং েুঝগত মেগররে ম আরে
মকাগনা কারণ োড়াই এেং আোর রিরকৎসা েররি া ব ো আইরন অরধকার ক্ষরতগ্রস্থ না
কগরই ম মকাগনা সেয় রনগজগক িতযাোর করার েযাোগর স্বাধীন। আরে েুঝগত মেগররে
ম সেরত িতযাোর ে ন্ত
ব সংগ্রে করা
সেি মডিা ম ােনীয় রাখা েগে।

আনম এই গয়বষণাে অংশ নিয়ত সম্মত:

মরা ীর নাে

স্বাক্ষর

তাররখ

সেরত গ্রেণকারী েযজক্তর নাে

অনুেরত মেওয়ার সেয় (24 ণ্টার ফরেযাগির সেয়)

স্বাক্ষর তাররখ

:

মরা ীর জনয 1টি করে; গেষক েগ র জনয 1টি করে; 1টি করে োসোতা
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অবনহত সম্মনত ফম ি
গয়বষণার নশয়রািাম: Covid-19 - Repurposed Drugs (TACTIC-R) নিয়ে pre-Icu এ ভনতি
হওো ররাগীয়ের ময়যে mulTiArm therapeutiC sTudy
প্রযাি তেন্তকারী:

অংশগ্রহণকারী

অংশগ্রহণকারীর িম্বর:

নে নিয়জই রটক্সট এবং/অথ্বা নিেশিি পড়য়ত সক্ষম িা হি নকন্তু সম্মনত রেওোর

সক্ষমতা থ্ায়ক
আরে সম্ভােয অংশগ্রেণকারীগক সেরত ফেটি
ব সটঠকিাগে েগড় শুরনগয়রে, র রন ম গকাগনা িশ্ন
জজজ্ঞাসা করগত মেগররেগ ন এেং সগন্তাষজনক উত্তর মেগয়রেগ ন। আরে রনজিত েগয়রে ম তারা
স্বাধীনিাগে তাগের সেরত রেগয়গে।
…………………………………………… ……………………………………. ……../……../……..…
স্পষ্ট অক্ষগর সাক্ষীর নাে
স্বাক্ষর
স্বাক্ষর তাররখ

…………………………………………… …………………………………….
……../……../………… স্পষ্ট অক্ষগর সেরত গ্রেণকারী েযজক্তর নাে
স্বাক্ষর স্বাক্ষর তাররখ

নে অংশগ্রহণকারী তার ররায়গর তীব্রতার কারয়ণ অিােীভায়ব সম্মনত জািায়ত অক্ষম হি
(র মি তীব্র র্শ্াস য়ন্ত্রর অক্ষমতা বা তাৎক্ষনণক রভনিয়েশি প্রয়োজি):
আরে তথ্যটি েগড়রে (ো এটি আোর কাগে েগড় মশানাগনা েগয়রে ) এেং িশ্ন করার সুগ া

মেগয়রে াে।

আরে েুঝগত মেগররে ম মরা ী সেরত রেগত সক্ষে েওয়ার সাগথ্ সাগথ্ই তাগেরগক তাগের সেরত রনজিত
করগত ে া েগে এেং রে তারা িান তােগ

তারা গেষণা মথ্গক সগর আসগত োরগেন া তাগের মেরডগক

মকয়ারগক ক্ষরতগ্রস্থ করগে না। আরে রেশ্বাস করর মরা ী সক্ষে েগ

এই গেষণায় অংশ রনগত িাইগতন।

…………………………………………… …………………………………….
……../……../………… স্পষ্ট অক্ষগর আইরন িরতরনরধর নাে
স্বাক্ষর স্বাক্ষর তাররখ
…………………………………………… অংশগ্রেণকারীর সাগথ্ সম্পকব

…………………………………………… …………………………………….
……../……../………… স্পষ্ট অক্ষগর সেরত গ্রেণকারী েযজক্তর নাে
স্বাক্ষর স্বাক্ষর তাররখ
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