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સહભાગી થવાH ંુ આમંMણ
અમે શંકા1પદ COVID-19 ધરાવતી અથવા SARS-CoV-2 ચેપ (COVID-19 થવા પાછળ કારણ> ૂત િવષાBુ) પાDો
લાGયો હોય તેવી સગભાM મNહલાઓને તેઓની સગભાMવ1થા િવશે માNહતી એકિRત કરતા, આ સંશોધન અTયાસમાં
જોડાઇ જવા આમંિRત કરX રYાં છXએ. આ ફોમM અTયાસના હ[\ ુઓ, ભાગ લેવાના જોખમો અને લાભો સNહત અTયાસ
િવશે માNહતી આપે છે .
તમારN આ સંશોધન અOયાસ િવશે ?ંુ 3ણP ંુ જોઇએ:
અOયાસનો હNR ુ ?ંુ છે ? આ અTયાસ ^ુિનયાભરની સગભાM મNહલાઓ અને િશ_ુઓમાં COVID-19 અને SARS-CoV-2
િવશેની માNહતી એક ર`1ટરમાં એકઠX કરવાનો હ[\ ુ ધરાવે છે cનો ઉપયોગ સંશોધન eુકડX માNહતીને ^ુિનયાભરના
આરોGય સંભાળ રાખનાર fયવસાિયકો સાથે વહgચવા માટ[ કરશે, cનાથી તેઓ hારા અપાતી સંભાળમાં તેઓ iુધારો
કરX શક[ છે . અમે સગભાMવ1થાના શjઆતના તબDા પર COVID-19 ની અસર, િશ_ુઓનો િવકાસ, વહ[લી li ૂિત અને
િશ_ુઓને સંભિવત ચેપ િવશે વmુ માNહતી મેળવવા ઇnછXએ છXએ.
માNહતી iુરopત ડ[ટાબેઝમાં રાખવામાં આવશે અને તેનો અનામી ઉપયોગ આરોGય સંભાળ fયવસાિયકો માટ[
િનયિમત અrતન માNહતી બનાવવા માટ[ કરવામાં આવશે. આ અહ[વાલો અને માNહતી સાથેની વેબસાઇટ sહ[ર
જનતા માટ[ ઉપલtધ છે , https://pan-covid.org/
માર% પસંદગી કNમ કરવામાં આવી છે ? તમને ભાગ લેવાuુ ં િવચારવા પસંદ કરવામાં આfયા છે કારણ ક[ તમારX
સગભાMવ1થા દરિમયાન અથવા oબલvુલ wયાર પછX, તમને COVID-19 થયો હોવાની શxતા અથવા તે પાvું થyું છે .
?ંુ મારN ભાગ લેવો પડશે? ભાગ લેવો ક[ નNહ તે નDX કરzું એ તમારX પર છે . જો તમે ભાગ લેવાuુ ં નDX કરો તો તમને
આ માNહતી પR રાખવા માટ[ આપવામાં આવશે. જો તમે ભાગ લેવાuુ ં નDX કરો તો તમે કોઇપણ સમયે અને કોઇ
કારણ આ{યા વગર અTયાસ પડતો | ૂકવા તો પણ |ુ}ત રહો છો. કોઇપણ સમયે અTયાસ છોડX દ[ વાનો િનણMય,
અથવા ભાગ ન લેવાનો િનણMય, તમને મળતી સંભાળના ધોરણ પર અસર થશે નહ~. જો તમે ભાગ લેવા રા` હો તો,
અમે તમને તમારX મૌoખક સંમિત આપવા કહX_ુ,ં c ન€ધવામાં આવશે.
જો Tું ભાગ લઉ તો મને ?ંુ થશે? તમારા આરોGય સંભાળ fયવસાિયક તમારX સગભાMવ1થા, li ૂિત પછXનો
સમયગાળો અને તમારા નવsતને લગતી માNહતી એક iુરopત અTયાસ વેબસાઇટમાં ઉમેરશે. આમાં તમારો NHS
ુ ો NHS નંબર, તમાર% જWમ તાર%ખ અને તમારા િશ?ન
ુ ી જWમ તાર%ખ, સગભા-વ/થામાં મહYવની
નંબર, તમારા િશ?ન
તાર%ખો અને તમારા આરોZય અને સગભા-વ/થાના પ6રણામોને લગતી મા6હતીનો સમાવેશ થશે. તમારો સંપકુ ી ^મર 2 વષ-ની થાય Yયાં
ફર%થી કરવામાં આવશે નહ\. અમે NHS નંબસ-નો ઉપયોગ સગભા-વ/થા માટN અને િશ?ન
ુ ી તમે અને તમારા િશ?ન
ુ ી િનયિમતપણે ઉપલaધ આરોZય મા6હતી સાથે સાંકળવા માટN કર%?.ંુ જો તમારા િશ_ુને
`ધ
NHS િનયોનાટાલ yુિનટમાં દાખલ કરવામાં આવે તો, UK હ[•થ NરસચM ઓથોNરટXએ મં‚ૂર કર[ લી નેશનલ િનયોનાટાલ
NરસચM ડ[ટાબેઝમાંથી માNહતી મેળવવામાં આવશે. અમે તમને એ પણ d ૂછ%?ું કN ? ંુ તમે COVID-19 સંબિં ધત

અWય, નૈિતકપણે-મંhૂર થયેલા સંશોધન iોjklસમાં સહભાmગતા િવશે તમારો સંપક- કરવામાં આવે તેP ંુ
ઇnછશો કN કNમ, આ બાબતમાં તમારા િનણ-યથી PAN-COVID અOયાસમાં તમાર% સહભાmગતા પર અસર
થશે નહ\.
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ભાગ લેવાના સંભિવત લાભો ?ંુ છે ? આ અTયાસમાં ભાગ લેવાથી તમને કોઇ સીધો લાભ થશે નહ~. અમારો હ[\ ુ આ
ર`1ટર માટ[ એકઠX કર[ લી માNહતીનો ઉપયોગ સગભાMવ1થામાં COVID19 ની સમજ iુધારવાનો અને રોગની
સારવાર અને રોકથામમાં iુધારો કરવા આરોGય સંભાળ fયવસાિયકોને મદદjપ થવાનો છે .
ભાગ લેવાના સંભિવત જોખમો ?ંુ છે ? અમે આ અTયાસમાં ભાગ લેવાથી કોઇ જોખમો ઊભા થતા હોવાuુ ં જોતા નથી
કારણ ક[ અમે માR ડ[ટા એકઠા કરX_ુ.ં
સંશોધન અOયાસના પ6રણામોH ંુ ?ંુ થશે? આ અTયાસના પNરણામો અTયાસ વેબસાઇટ પર, તબીબી જરન•સમાં
lકાિશત કરવામાં આવશે અને તબીબી કો„ફર„સીસમાં ર‚ૂ કરવામાં આવશે. કોઇ અહ[વાલ ક[ lકાશનમાં તમારX
ઓળખ sહ[ર થશે નહ~.
આ સંશોધનH ંુ આયોજન અને તેના ભંડોળની ગોઠવણ કોણ કર% રpં ુ છે ? આ સંશોધનને UK મેNડકલ NરસચM કાઉ…„સલે
ભંડોળ આ{yું છે
ૂ નૈિતક
અOયાસની સમીqા કોણે કર% છે ? આ અTયાસને NHS માં હ†ડૉક NરસચM એિથ}સ કિમટXએ આચરણ માટ[ અuુvળ
મંતfય આ{yું હ\ુ.ં
જો કં ઇક ખોrંુ થાય તો ??ંુ જો તમને આ સંશોધન lોc}ટમાં ભાગ લેવાથી કોઇ uુકસાન થાય તો, કોઇ ખાસ વળતર
fયવ1થા નથી. જો કોઇની બેદરકારXને લીધે તમને કંઇક uુકસાન થાય તો, તો પછX તમારX પાસે કાયદ[ સર કાયMવાહX
કરવાનો આધાર રહ[ છે . આને ‰યાનમાં ન લેતા, જો તમે ફNરયાદ કરવા ઇnછો, અથવા આ અTયાસના સમયગાળા
દરિમયાન તમારX c રXતે સારવાર કરવામાં આવે તેના કોઇ પહ[Š ુ િવશે તમને કોઇ oચ‹તાઓ હોય તો પછX તમાર[
સંશોધક Christoph Lees ને તાwકાoલક sણ કરવી જોઇએ, c.lees@imperial.ac.uk . સામા„ય રાŒ•Xય આરોGય સેવા
ફNરયાદોની કાયMપŽિતઓ પણ તમારX પાસે ઉપલtધ રહ[ છે
ુ ે લગતી મા6હતીનો ઉપયોગ કNવી ર%તે કર%??ંુ Imperial College લંડન આ અTયાસના
અમે તમાર% અને તમારા િશ?ન
lાયોજક છે અને તેઓ આ અTયાસ માટ[ ડ[ટા કં•ોલર તરXક[ સN•ય રહ[શ.ે આનો અથM એ થાય ક[ અમે તમારX
માNહતીની સંભાળ લેવા અને તેનો યોGય રXતે ઉપયોગ કરવા જવાબદાર બનીએ છXએ. Imperial College લંડન
lાથિમક સંશોધન ડ[ટાના સંબધ
ં માં આ અTયાસ • ૂરો થયા પછX 10 વષM iુધી તમારા ‘ગત ડ[ટા રાખશે. અમને આ
સંશોધન lોc}ટ માટ[ તમારા તબીબી ર† કો’્ M સમાંથી માNહતીનો ઉપયોગ કરવાની જjર પડશે.
આ માNહતીમાં તમારX સગભાMવ1થા અને સામા„ય આરોGય િવશેની માNહતીનો સમાવેશ થશે. લોકો આ માNહતીનો
ઉપયોગ સંશોધન કરવા અથવા તમારા ર† કો’્ M સ તપાસવા માટ[ કરશે cથી ખાતરX કરX શકાય ક[ સંશોધન યોGય રXતે
કરવામાં આવી ર”ું છે . અમે તમારા િવશેની માNહતી iુરopત અને સલામત રાખી_ુ.ં
કાયદN સર આધાર એક yુિનવિસ•ટX તરXક[ અમે આરોGય, સંભાળ અને સેવાઓ iુધારવા સંશોધન કરવા ‘ગત રXતે
ઓળખી શકાતી માNહતીનો ઉપયોગ કરXએ છXએ. sહ[ર ભંડોળ મેળવતી સં1થા તરXક[, અમાર[ ખાતરX કરાવવી પડ[
તેz ું બની શક[ ક[ અમે સંશોધનમાં ભાગ લેવા સંમત થયેલા લોકોની ‘ગત રXતે ઓળખી શકાતી માNહતીનો ઉપયોગ
કરXએ wયાર[ તે sહ[ર Nહતમાં હોય છે . આનો અથM એ થાય ક[ તમે સંશોધન અTયાસમાં ભાગ લેવા સંમત થાવ wયાર[ ,
અમે સંશોધન અTયાસ યોજવાની અને • ૃથDરણ કરવાની રXતો lમાણે તમારા ડ[ટાનો ઉપયોગ કરX_ુ.ં આરોGય અને
સંભાળ સંશોધનથી sહ[ર Nહત જળવાzું જોઇએ, cનો અથM એ થાય ક[ અમાર[ એ દશાMવzું પડ[ ક[ અમા—ંુ સંશોધન
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સમ˜ સમાજના Nહતોને સાચવે છે . અમે આ કરવા આરોGય અને સામા™જક સંભાળ સંશોધન માટ[ UK પોoલસી
š[મવકM ને અuુસરXએ છXએ.
sતરરાtu%ય તબદ%લીઓ માNહતીને yુરોપીયન ઇકોનોિમક એNરયા બહારના દ[ શોમાં તબદXલ કરવાની જjNરયાત
ઊભી થઇ શક[ (દાખલા તરXક[, કોઇ સંશોધન ભાગીદારને). તમારો ‘ગત ડ[ટા સામેલ હોય તેવી માNહતીના Nક1સામાં,
Imperial College લંડન ખાતરX કરશે ક[ માNહતી ડ[ટા સંરpણ ધારા અuુસાર તબદXલ કરવામાં આવે છે . જો ડ[ટા એવા
કોઇ દ[ શમાં તબદXલ કરવામાં આવે c તેના ડ[ટા સંરpણ ધોરણોના સંદભMમાં
yુરોપીયન કિમશન (EC) નાં • ૂરતા િનણMયને અધીન ના હોય તો, Imperial College લંડન તમારા ‘ગત ડ[ટાની
lN•યા કરતી રXતભાતોને સંરpણ આપતા EC hારા મં‚ૂર થયેલા lમાણ> ૂત કરારને લગતી કલમો સમાવતી
માNહતી મેળવનાર સં1થા સાથે ડ[ટા વહgચણી કરારમાં lવેશશે.
અWય લોકો સાથે તમાર% મા6હતી વહvચવી આ ›ુ{તતા નોNટસમાં ઉ•લેoખત હ[\ ુસર અને ઉપર િનધાMNરત lN•યાકરણ
માટ[ ના આધારો પર અવલંoબત થઇને, અમે તમારો ‘ગત ડ[ટા ચોDસ RાNહત પpો સાથે વહgચી_ુ.ં

•

Imperial College નાં અ„ય કમMચારXઓ, એજ„ટો, ઇsરદારો અને સેવા • ૂરX પાડનારાઓ (ઉદાહરણ તરXક[,
િl„ટ~ગ અને મેઇલ~ગ સેવાઓ, ઇમેઇલ કોœyુિનક[શન સેવાઓ ક[ વેબ સિવ•સીસ • ૂરX પાડનાર સ{લાયરો,
અથવા એ સ{લાયરો cઓ અમને ઉપર વણMવેલી કોઇપણ lz ૃિ•ઓ કરવામાં મદદjપ થતા હોય). અમારા
RાNહત પp સેવા • ૂરX પાડનારાઓએ અમારX સાથે ડ[ટા lોસેિસ‹ગ કરારોમાં lવેશવાની જjર પડ[ છે . અમે
તેઓને માR ચોDસ હ[\ ુસર અને અમારX કાયMનીિતઓ અuુસાર તમારા ‘ગત ડ[ટાની lN•યા કરવાની
પરવાનગી આપીએ છXએ.

•

Cardiff University, cઓ અTયાસ માટ[ ડ[ટાબેઝ ચલાવે છે .

3હNર ભંડોળથી કરવામાં આવતા સંશોધન તર%કN, અમે આ અOયાસમાંથી ઉપલaધ થતા અનામી ડNટા
COVID-19 ને સંબિં ધત અWય, નૈિતકપણે-મંhૂર થયેલા સંશોધન અOયાસોને d ૂરા પાડ%?.ંુ તમાર%

ઓળખ 3હNર કરતા ડNટા વહvચવામાં આવશે નહ\.
તમાર% મા6હતીનો ઉપયોગ કરવાની ર%ત િવશે તમાર% પસંદગીઓ ?ંુ છે ? તમે કોઇપણ સમયે, કોઇ કારણ આ{યા
વગર c.lees @imperial.ac.uk ને ઇમેઇલ મોકલીને અTયાસનો ભાગ બનવાuુ ં બંધ કરX શકો છો પરં \ ુ પહ[લેથી
અમારX પાસે રહ[લી તમારX માNહતીને અમે અમારX પાસે રાખી_ુ.ં

•

જો તમે અTયાસમાં ભાગ લેવાuુ ં બંધ કરવાuુ ં પસંદ કરો તો, અમે તમારX હો…1પટલમાંતી તમારા આરોGયને
લગતી માNહતી એકઠX કરવાuુ ં ચાŠુ રાખવા ઇnછX_ુ.ં જો તમે ઇnછો ક[ આ ના થાય તો, અમને કહ[શો અને અમે
બંધ કરX_ુ.ં

•

અમાર[ સંશોધન િવŸાસપાR રાખવા માટ[ તમારા ર† કો’્ M સuુ ં ખાસ રXતે સંચાલન કરવાની જjર પડ[ છે . આનો
અથM એ થાય ક[ અમે અમારX પાસે રહ[લા તમારા ડ[ટા તમને જોવા દઇ_ું નNહ ક[ તેને બદલવા દઇ_ું નહ~.

તમાર% મા6હતીનો ઉપયોગ કરવાની ર%ત િવશે તમે વy ુ zાંથી 3ણી શકો છો અમે તમારX માNહતીનો c રXતે ઉપયોગ
કરXએ છXએ તે િવશે તમે વmુ અહ~ જોઇ શકો છો

•
•

www.hra.nhs.uk/information-about-patients/
સંશોધન eુકડXમાંથી એક fય…}તને • ૂછXને

•

pan-covid@cardiff.ac.uk ને ઇમેઇલ મોકલીને

ફ6રયાદ જો તમારા ‘ગત ડ[ટાનો અમે c રXતે કારભાર કય હોય તેને લગતી ફNરયાદ કરવા તમે ઇnછો તો, vૃપા કરX
સંપકM કરો
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COVID-19 મહામાર% દરિમયાન સગભા-વ/થા અને નવ3તના પ6રણામો
COVID-19 મહામાર% દરિમયાન સગભા-વ/થા અને નવ3ત પ6રણામો: સગભા-વ/થામાં COVID-19 થી અસર;/ત મ6હલાઓ અને
તેઓના નવ3ત િશ?ુઓનો વૈિBક નDધણી રF કોડ- , સારવાર અને રોકથામHું માગ- દશ-ન આપવા Jુ દરતી ઇિતહાસ સમજવો

Imperial College લંડનના lોટ[ }શન ઓNફસરનો ઇમેઇલથી dpo@imperial.ac.uk, અથવા ટ[ oલફોનથી 020
7594 3502 નંબર પર અને/અથવા ટપાલ મારફતે આ સરનામેઃ Imperial College London, Data Protection
Officer, Faculty Building Level 4, London SW7 2AZ. જો અમારા જવાબથી તમને સંતોષ ના થાય અથવા તમે
માનતા હો ક[ અમે c રXતે તમારા ‘ગત ડ[ટાની lN•યા કરX છે તે કાયદ[ સર નથી તો તમે ઇ„ફમ¢શન કિમ£રની
ઓNફસ (ICO) ને ફNરયાદ કરX શકો છો. ICO ચોDસ ભલામણ કર[ છે ક[ તમાર[ ર[ Gyુલેટરને સામેલ કરતા પહ[લાં ડ[ટા
કં•ોલર સાથે |ુ¤ાઓ ઉક[લવાનો lયwન કરવો જોઇએ. અમે એક વખત અTયાસ • ૂરો કરXએ એટલે, અમે પNરણામો
તપાસી શકXએ તે હ[\ ુસર અ|ુક ડ[ટા રાખી_ુ.ં
અમે અમારા અહ[વાલો એવી રXતે લખી_ું ક[ કોઇને પણ ખબર ના પડX શક[ ક[ તમે અTયાસમાં ભાગ લીધો હતો.
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