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ભાવિના ંવિચારો: જીિનના ંઅંવતમ સમયની કાળજી વિષયક અનભુિો 
અને વનણણયોનુ ંવનરીક્ષણ અને તેસમજિા અંગે 

 

 

દરદી માહિતી પવિકા  
 

અભ્યાસ શીષણક  

ભાવિના ંવિચારો: જીિનના ંઅંવતમ સમયની કાળજી વિષયક અનભુિો અને વનણણયોનુ ંવનરીક્ષણ અને તે સમજિા 
અંગ ે 

 

આમિંણ 

અમે લેસ્ટર ખાતે આિેલ LOROS િૉસ્પાઇસના સશંોધકોની ટુકડી છીએ અને અમે આપને અમારા સશંોધન 

અભ્યાસમા ંભાગ લેિા વનમવંિત કરીએ છીએ. તમે નક્કી કરો ત્યાર પિલેા, અમન ેગમશ ેકે તમે સમજો કે આ 

સશંોધન કેમ કરિામા ંઆિી રહ્ુ ંછે અને તેમા ંઆપને માટે શુ ંસમાવિષ્ટ િશે.  કરી અભ્યાસ વિશે તમારા પહરિાર 

અને વમિો સાથ ેવન:સકંોચ િાત કરશો અને કોઇપણ બાબત અસ્પષ્ટ િોય તે અમન ેપછૂિા મિરેબાની કરશો. 
 

અમે અભ્યાસ કેમ કરી રહ્યા છીએ? 

ગભંીર બીમારી સાથે જીિતા િોય એિા વિવિધ નિૃશંીય પષૃ્ઠભવૂમઓ (ethinic minority) ધરાિતા લોકોના ં
અનભુિો વિશે અમારે જાણકારી લેિી છે. તેઓની કાળજી લેતા િોય તેિા પહરિાર અથિા વમિો સાથ ેતમેજ તેઓને 

મદદ કરતા ડૉક્ટર અથિા નસણ સાથે પણ િાત કરિાની અમારી ઇચ્છા છે. અમે એકવિત કરેલ માહિતી ડૉકટરો અને 
નસોની તાલીમમા ંતેમજ દરદીઓ અને તેમના ંપહરિારોને તેઓ દ્વારા પરૂી પાડિામા ંઆિતી કાળજીમા ંસધુારા 
લાિિામા ંઅમન ેમદદરૂપ થશે. 
 

મને કેમ આમિંણ આપિામા ંઆવ્ુ ંછે? 

તમને આ અભ્યાસમા ંભાગ લેિાનુ ંવનમિંણ મળ્ુ ંછે કારણ કે તમે ગભંીર બીમારી ધરાિો છો. તમારી ઓળખ તે 

ધારણાથી આરોગ્ય કાળજી લેતા વયિસાવયક (doctors, nurses, etc.) દ્વારા કરિામા ંઆિી છે જેઓ તમને 
સભંાળ પરૂી પાડે છે કે તમે એિા વયક્ક્ત િોઇ શકો જેઓન ેઆ અભ્યાસમા ંભાગ લેિાની રૂચચ િોય. 

 

શુ ંમારે ભાગ લેિો પડશે? 

ના. તમારે ભાગ લેિો જોઇએ કે નિીં તે તમારે નક્કી કરિાનુ ંછે. જો તમે અભ્યાસમા ંભાગ લેિાનુ ંનકકી કરશો તો 
પણ તમે કોઈપણ સમયે કારણ જણાવયા વિના અભ્યાસમાથંી બિાર નીકળિા માટે મકુ્ત છો. જો તમે ભાગ ન 

લેિાનુ ંનક્કી કરો તો, તેનાથી તમારી ભાવિ તબીબી સભંાળ અથિા કાનનૂી અવધકારોને કોઈ અસર થશે નિીં.  
 

જો હુ ંભાગ લઇશ તો શુ?ં 
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તમે સમજતા િોિ તે આ માહિતી પવિકા િાચં્યા બાદ અથિા તમે સમજતા િોિ તે ભાષાનો અભ્યાસ વિહડયો જોયા 
બાદ અને તેની ચચાણ સશંોધન ટીમના સદસ્ય સાથ ેકયાણ બાદ, જો તમે અભ્યાસમા ંભાગ લેિાનુ ંનક્કી કરો તો તમને 

સમંવત પિક પર સિી કરિા જણાિાશે. 
પછી તમને સશંોધક સાથે ઇન્ટરવ્ ૂમાટે આમવંિત કરાશે. ત્યારબાદ આગામી થોડા મહિનાઓ સધુી તમને િધ ુએક 

અથિા બે ઇન્ટરવ્ઝૂ માટે આમવંિત કરિામા ંઆિશે. તમામ ઇન્ટરવ્ઝૂ રેકૉડણ કરિામા ંઆિશે. 

 

  

 

ઇન્ટરવ્ઝૂ અનૌપચાહરક (informal) ચચાણઓ િોય છે જે સામાન્યપણે આશરે 45 વમવનટનો સમય લે છે અને તે 

તમારા ઘરે, LOROS િૉસ્પાઇસ ખાતે અથિા તમારી પસદંગીના યોગ્ય સ્થળે રાખિામા ંઆિશે. ઇન્ટરવ્ઝૂનો 
સમયગાળો લાબંોટૂંકો િોઇ શકે જેનો આધાર અભ્યાસમા ંતમારી રૂચચ અને તે સમય ેતમારી તચબયત કેિી છે તેના 
પર રિ ેછે. ઇન્ટરવ્ઝૂ સપંણૂણપણ ેતમારી અનકુૂળતા મજુબ ગોઠિિામા ંઆિશે.  ઇન્ટરવ્ ૂતમારી પસદંગી મજુબ 

અંગ્રજી વસિાયની બીજી ભાષામા ંથઈ શકશ.ે જો આિશ્યક િશે તો અમે સશંોધકને મદદરૂપ થિા દુભાવષયો પરૂો 
પાડીશુ.ં 
 

ઇન્ટરવ્ઝૂ તમે ધરાિતા િોિ તે ગભંીર બીમારીના અનભુિ અને તમારી કાળજીનુ ંસચંાલન કરતા આરોગ્ય સભંાળ 

વયિસાવયકો (professionals) દ્વારા તમને પ્રાપ્ત થયેલ કાળજી વિશે િશ.ે અમને નીચેની બાબતો વિશે જાણકારી 
જોઇએ છે: 

• ગભંીર બીમારી ધરાિિી અને ભવિષ્યનો વિચાર કરિા વિષયક તમારો અચભગમ (view) શુ ંછે 

• આરોગ્ય સભંાળ વયિસાવયકો સાથે િાત કરિાના તમારા અનભુિ વિશે તમારી બીમારી વિશે અને 
જીિનના ંઅંવતમ સમયની કાળજી અને સારિારો વિશેની તમારી પસદંગીઓ અને તમારા વનણણયો વિશે 
કોઇપણ ચચાણઓ થઈ િોય તે વિષયક 

• ગભંીર બીમારી વિશે આરોગ્ય સભંાળ વયિસાવયકોએ તમને આપેલ મદદ અને માહિતી તમને કેટલી સૌથી 
િધ ુઅન ેસૌથી ઓછી મદદરૂપ થઈ તે વિશે તમને શુ ંજાણકારી મળી અને શુ ંતેમા ંસધુારા લાિિા માટે 

કોઇ માગણ છે કે કેમ 
  

તમારી પરિાનગીથી પછીથી તમારા તબીબી રેકોર્ડ ણઝના સસુગંત (relevant) ભાગો અમે મેળિીશુ ંજેથી તમારી 
બીમારી અને જીિનના ંઅંવતમ સમયની કાળજી અને સારિારો વિશે અમે િધ ુજાણકારી મેળિી શકીએ. 

 

અમે તમારા પહરિારના સદસ્ય અથિા વમિને તેમજ તમને મદદરૂપ થતા આરોગ્ય સભંાળ વયિસાવયકન ેતમન ેમદદ 

મળે તે માટે વન્કુ્ત કરિા પણ જણાિીશુ.ં આનાથી અમન ેતમારી બીમારી અન ેતમારી કાળજી વિશેના તેઓના 
દ્રષ્ષ્ટકોણ વિશે િધ ુજાણિામા ંઅમને મદદ મળશ.ે 

 

તમારી પરિાનગીથી ભવિષ્યમા ંઅમે આ અભ્યાસમા ંએકવિત કરેલ અનામી ડેટાનો ઉપયોગ કરી શકીએ જેથી 
અન્ય નૈવતક ધોરણે મજૂંર થયેલ સશંોધનને સમથણન મળી શકે. આનો અથણ તે થઈ શકે કે અનામી ડેટા અન્ય 

સશંોધકો સાથ ેિિેંચિામા ંઆિી શકાય.  
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ભાગ લેિાના શક્યત: લાભ કયા છે? 

અભ્યાસ તમને સીધી મદદ ન પણ કરી શકે પરંત ુકેટલાક લોકોને 
તેઓનો બીમારીનો અનભુિ સારિાર અને કાળજી એિા કોઇ 

વયક્ક્ત સાથે િિેંચિાની તક મળે જેઓ સીધા સામેલ ન િોય 

તેનાથી મદદ થતી િોય છે. અમે એકવિત કરીશુ ંતે માહિતી 
વિવિધ નિૃશંીય પષૃ્ઠભવૂમઓ ધરાિતા દરદીઓ અને તેમના 
પહરિારોના અનભુિોને િધ ુસારી રીતે આરોગ્ય સભંાળ 

વયિસાવયકો સમજી શકે તેમા ંમદદરૂપ થઈ શકશ.ે ભવિષ્યમા ં
પહરિારોને પરૂી પાડિામા ંઆિનાર કાળજી અને મદદમા ંઆનાથી સધુારો આિી શકશ.ે 

 

 

ભાગ લેિાના શક્યત: ગેરલાભો કયા છે? 

અમે સમજી શકીએ છીએ કે ઇન્ટરવ્ ૂદરવમયાન તમારી બીમારી સાથે સબંધં ધરાિતી બાબતો સાથે િાત કરિી 
તમારા માટે મશુ્કેલીભ્ુું િોઇ શકે અથિા વનરાશાજનક િોઇ શકે. અમે આપને જણાિીએ છીએ કે આનો 
કાળજીપિૂણક વિચાર કરશો, કૃપા કરી યાદ રાખશો કે તમારે ચચાણ ન કરિાની ઇચ્છા િોય એિા કોઇપણ વિષયો વિશે 
િાત કરિા અથિા પ્રશ્નોના ંજિાબો આપિા માટે તમે ક્યારેય દબાણમા ંનિીં િશો. તમે કોઇપણ સમય ેઇન્ટરવ્ ૂ

બધં કરી શકો અથિા તમારી તે ઇચ્છા િોિાનુ ંસશંોધકન ેજણાિીને કોઇપણ સમય ેઅભ્યાસમાથંી બિાર નીકળી 
શકો છો. 
 

ભાગ લેિા માટે શુ ંમને કોઇ ચકૂિણી પ્રાપ્ત થશે? 

પ્રત્યેક ઇન્ટરવ્ ૂપછી તમને તમારો સમય આપિા માટે "આભાર દશણન” તરીકે £20નુ ંિાઉચર આપિામા ંઆિશે. 

તમારી સિભાચગતાના પહરણામે જો તમને કોઇપણ પ્રિાસ ખચણ થાય તો જાિરે પહરિિનની (public transport) 

રસીદ જમા કરાિી તેની ભરપાઇ થઈ શકે અથિા LOROSના માનક દર અનસુાર મિત્તમ £20 સધુીની રકમ 

માઇલેજના દાિા તરીકે રકમની ભરપાઇ કરી શકાશે.  
 

શુ ંમારી માહિતી ગોપનીય રાખિામા ંઆિશે? 

િા આ અમારે માટે ઘણી અગત્યની છે. િાલના ંડેટા સરુક્ષા વનયમો અનસુાર અભ્યાસ આચરિામા ંઆિશે. એકવિત 

કરિામા ંઆિેલ તમામ માહિતી અચકૂપણે ગોપનીય રાખિામા ંઆિશે અને તે LOROS િૉસ્પાઇસ ખાતે તાળાબધં 

કાયાણલયની અંદર તાળાબધં કબાટમા ંસગં્રહિત રિશેે. તમામ માહિતી જે કોમ્પપ્્ટુર પર સગં્રિ કરેલ િશ ેતે 

પ્રવતબવંધત પિોંચ ધરાિતી પાસિડણથી સરુચક્ષત ફાઇલ્સમા ંરખાશે.  
 

ઇન્ટરવ્નૂી ટેપ્સ સરુચક્ષત રીતે લાયકાત ધરાિતા વયિસાવયક (ટ્રાન્સક્રાઇબર)ને મોકલિામા ંઆિશે જેઓ તે 

સાભંળીને તેન ેલેચખત દસ્તાિેજમા ં(ટ્રાન્સહક્રપ્ટ) રૂપાતંહરત કરશે. ઇન્ટરવ્નૂી ટ્રાન્સહક્રપ્ટોમાથંી તમારંુ નામ અને 
ઓળખાણ આપતી વિગતો દૂર કરાશે અને તેની અિેજીમા ંઅભ્યાસ ઓળખ ક્રમાકં મકુાશે (અનામીકરણ) જેથી 
તમને ઓળખી શકાય નિીં. સરુચક્ષત LOROS કમ્પપ્્ટુરોમા ંતબદીલ થયા બાદ તમામ ઇન્ટરવ્નૂા રેકોહડિંગ્સ 

રેકોડણરમાથંી ભ ૂસંી નાખંિામા ંઆશે.  
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અમે તમારા GPને જાણ કરીશુ ંકે તમે આ અભ્યાસમા ંભાગ લઈ રહ્યા છો જેથી તેઓ આને તમારા તબીબી 
રેકોર્ડ ણઝમા ંદસ્તાિેજીત કરી શકે. 

દેખરેખ અન ેઑહડટના િતેસુર અભ્યાસ ડેટાની પિોંચ સશંોધન ટીમના 
સદસ્યોન ેજ િશે પરંત ુતેન ેપ્રાયોજકના પ્રવતવનવધઓ, વનયમન સત્તાઓ 

અથિા યજમાન NHS સગંઠનો પણ જોઇ શકશે. 
 

ગોપનીયતાનો ભગં માિ એિા સજંોગોિસાત થઈ શકશ ેજો 
સશંોધકોન ેએિી હક્રયા કે પહરક્સ્થવતઓથી અિગત કરિામા ં
આવયા િોય જેને પહરણામે તમને અથિા અન્ય લોકોને ગભંીર 

જોખમનો સામનો કરિો પડયો િોય અથિા નકુસાન થ્ુ ંિોય. આ 

હકસ્સામા ંસશંોધકો તમારી સાથ ેઆની ચચાણ કરશ ેઅને વિચાર 

કરશે કે શુ ંઆ બાબત સડંોિાયેલ સવિિસના સચંાલકો સમક્ષ લઈ જિી કે કેમ. 

 

તમામ અભ્યાસ ડેટા અભ્યાસના સમયગાળા દરવમયાન સરુચક્ષત રીતે સગં્રહિત રિશેે અને સરુચક્ષત રીતે તેનો વનકાલ 

કરિામા ંઆિે ત્યાર પિલેા સાત િષણ સધુી રાખિામા ંઆિશે. 

 

ડેટા સરુક્ષા અને સામાન્ય ડેટા સરુક્ષા વનયમો 
આ અભ્યાસના પ્રાયોજક UK ક્સ્થત ્વુનિસીટી િૉક્સ્પટલ્સ ઓફ લેસ્ટર NHS ટ્રસ્ટ (UHL) છે. આ અભ્યાસ 

આચરિા માટે LOROS અને UHL તમારી પાસેથી માહિતીનો ઉપયોગ કરશે અને અભ્યાસ માટે UHL ડેટા 
વનયિંકની ભવૂમકામા ંિશ.ે આનો અથણ તે થાય કે અમે તમારી માહિતી અને તેના યોગ્ય ઉપયોગ માટે જિાબદાર 

છીએ. 

તમારી માહિતીમા ંપહરિતણન અને ખસેડિાની પિોંચના તમારા અવધકારો મયાણહદત છે કારણ કે અમારે માટે જરૂરી 
છે કે સશંોધન વિશ્વસનીય અને સચોટ રિ ેતે માટે અમે તમારી માહિતીનુ ંસચંાલન વિવશષ્ટ રીતે કરીએ. જો તમે 

અભ્યાસમાથંી નીકળી જાિ તો અમે તમારા વિશેની માહિતી રાખીશુ ંજે અમે અગાઉથી સપંાહદત કરી િતી. તમારા 
અવધકારોની સરુક્ષા માટે અમે સભંવિત વયક્ક્તગત-ઓળખ કરી શકે તેિી માહિતીનો ઓછામા ંઓછો ઉપયોગ 

કરીશુ.ં 

આ સશંોધનના િતેઓુસર તમારો ડેટા એકિ કરિાનો કાનનૂી આધાર વિવશષ્ટ સમંવત (your consent) છે. 

આ સશંોધન માટે તમારા વિશેનો જે ડેટા અમે એકિ કરીશુ,ં જેના પર પ્રહક્રયા કરીશુ ંઅને જેનો સગં્રિ કરીશુ ંતે નીચ ે

સચૂચત છે: 

• તમારંુ નામ અને વયક્ક્તગત સપંકણ વિગતો 
• ઇન્ટરવ્નૂી ટ્રાન્સ્કન્સ્ક્રપ્ટો 
• તમારી બીમારી અને જીિનના અંવતમ સમયની કાળજી અને સારિારો વિશે િધ ુજાણિા માટે તમારી 

તબીબી નોધોમાથંી એકિ કરિામા ંઆિેલ માહિતી 
  

્વુનિસીટી િૉક્સ્પટલ્સ ઓફ લેસ્ટર NHS ટ્રસ્ટ જે રીતે સશંોધન માટે ડેટાનો ઉપયોગ કરે છે તે વિશે િધ ુમાહિતી માટે કૃપા 
કરીને ટ્રસ્ટની સાિણજવનક િેબસાઇટ પર ગોપનીયતા વનિેદન જુઓ: 

https://www.leicestershospitals.nhs.uk/aboutus/about-this-website/privacy/data-protection/ 

https://www.leicestershospitals.nhs.uk/aboutus/about-this-website/privacy/data-protection/
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આરોગ્ય સશંોધન સત્તા પાસથેી િધ ુમાહિતી અિીં મળી શકશે: https://www.hra.nhs.uk/information-about-

patients/  

 

જો મારી અભ્યાસમા ંચાલ ુરિિેાની ઇચ્છા નિીં િોય તો શુ ંથશે? 

અભ્યાસમા ંતમારી સિભાચગતા સ્િૈન્સ્કચ્છક છે અને તમે આ પવિકાના અંતે આપેલ સપંકણ વિગતોનો ઉપયોગ કરીને 
સશંોધન ટીમનો સપંકણ  કરી કોઇપણ સમયે અભ્યાસમાથંી નીકળી જિા માટે મકુ્ત છો. તમારે કારણ આપિાની 
જરૂર નથી અન ેતમારી તબીબી કાળજી અને કાનનૂી અવધકારો પ્રભાવિત થશે નિીં. જો તમે અભ્યાસમાથંી નીકળી 
જિાનુ ંનક્કી કરો તો નીકળિાના સમય સધુી એકવિત કરેલ અનામી થયેલ માહિતી તેમ છતા ંપણ ઉપયોગમા ં
લેિાશે. 
 

જો હુ ંઅભ્યાસ દરવમયાન ભાગ લેિાની ક્ષમતા ગમુાવુ ંતો શુ ંથશે? 

એિા કમનસીબ સજંોગિસાત જો તમે િધ ુબીમાર પડો અને આ સશંોધન અભ્યાસમા ંસિભાચગતા ચાલ ુરાખિી કે 

નિીં તે નક્કી કરિાની ક્ષમતા ગમુાિો તો અમે એિા કુટંુબીજન અથિા વમિનો સપંકણ તેઓના અચભપ્રાય માટે 

સાધીશુ ંજેઓ તમને સારી રીતે ઓળખતા િોય. જો તેઓ સિમત થાય તો અમે તેઓને કન્સલ્ટી એટલ ેકે પરામશણ 
કરનાર તરીકે બાકીના અભ્યાસ માટે તમારા િતી સચૂન આપિા માટે વન્કુ્ત કરીશુ.ં તમારા ચાલ ુરિિેા અંગ ેજે 

કોઇ વનણણય લેિામા ંઆિે, તે સમય સધુી અભ્યાસમા ંતમારા વિશે એકિ કરિામા ંઆિેલ માહિતીનો અમે ઉપયોગ 

કરીશુ ંઅન ેતમારી મળૂ સમંવત અનસુાર યોગ્ય રીત ેતબીબી રેકોર્ડ ણઝ જોઇશુ.ં 
 

કંઇક ખોટંુ થઇ જાય તો શુ?ં 

આ પ્રકારના સશંોધન અભ્યાસમા ંભાગ લેિાથી નકુસાન પિોંચે તેિી સભંાિના બહ ુઓછી છે. 

જોકે, તમને અભ્યાસના કોઇપણ પાસાને લગતી કોઇ ચચિંતા િોય, તો તમારે સશંોધકો સાથે પિલેેથી જ િાત કરિી 
જોઇએ જેઓ તમારા પ્રશ્નોના જિાબ આપિા તેમનાથી બનતા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરશ.ે જો તમે નાખશુ જ રિો અને 
તમારી ચચિંતા અથિા ફહરયાદોને ઔપચાહરક (formal) રીતે િાચા આપિા માગંતા િોિ તો તમારે પેશન્ટ 

ઇન્ફોમેશન એન્ડ ચલએઝન સવિિસ (PILS)નો સપંકણ  ફ્રી ફોન લાઇન:  08081 788337 પર કરિો જોઇએ અથિા 
વિકલ્પ તરીકે અિીં લખો: Patient Information and Liaison Service, The Firs, C/O Glenfield 

Hospital, Groby Road, Leicester, LE3 9QP ઇમેલ: pils@uhl-tr.nhs.uk 
 

એિી બનિાજોગ ઘટના થાય જ્યારે કંઇક ખરેખર ખોટંુ થાય અને અને સશંોધન દરવમયાન તમને નકુસાન પિોંચે 

અને તે કોઇ વયક્ક્તની બેદરકારીને કારણ ેિોય તો તમારી પાસે િળતર માટે કાનનૂી પગલા ભરિાના કારણો િોઇ 

શકે પરંત ુતમારે કાનનૂી ખચણની ચકુિણી પોત ેકરિાની રિશેે. તેમ છતા ંતમને સામાન્ય NHS ફહરયાદો કરિાની 
પ્રહક્રયાઓ ઉપલબ્ધ રિશેે. 
 

અભ્યાસના ંપહરણામોનુ ંશુ ંથશે? 

અભ્યાસના પહરણામોનો ઉપયોગ ગભંીર બીમારી દરવમયાન આરોગ્ય સભંાળ વયિસાવયકો અને સેિાઓ જે કાળજી 

અને મદદ દરદીઓ અને પહરિારોને પરૂી પાડે છે તેમા ંસધુારા કરિા માટે થશે. સશંોધકો NHS માટે અિિેાલ તૈયાર 

કરશ ેજેઓએ અભ્યાસનુ ંભડંોળ પરંુૂ પાડ્ુ ંછે. સશંોધનના પહરણામો બિોળા પ્રમાણમા ંજનતા અને 

https://www.hra.nhs.uk/information-about-patients/
https://www.hra.nhs.uk/information-about-patients/
mailto:pils@uhl-tr.nhs.uk
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વયિસાવયકોને વયાખ્યાનો તેમજ પ્રકાશનો અને કોન્ફરન્સ પ્રેઝન્ટેશનો મારફત ઉપલબ્ધ કરાશે. અમે ઇન્ટરવ્મૂાથંી 
સીધા ઉતારાનો સમાિેશ કરી શકીએ પરંત ુતેમા ંકોઇ અંગત વિગતો સમાયેલ નિીં િશ ેઅને તેમાથંી તમારી 
ઓળખ થઈ શકશ ેનિીં. આ સશંોધનમાથંી ઉદ્ભિે તેિા કોઇપણ પ્રકાશનના ંઅિિેાલમા ંતમારી ઓળખ થઈ 

શકશ ેનિીં. 
 

તમારી પરિાનગીથી ભવિષ્યમા ંઅમે આ અભ્યાસમા ંએકવિત કરેલ અનામી ડેટાનો ઉપયોગ કરી શકીએ જેથી 
અન્ય નૈવતક ધોરણે મજૂંર થયેલ સશંોધનને સમથણન મળી શકે. આનો અથણ તે થઈ શકે કે અનામી ડેટા અન્ય 

સશંોધકો સાથ ેિિેંચિામા ંઆિી શકાય.  

 

સશંોધનનુ ંઆયોજન તથા વનવધયન કોણ કરે છે? 

LOROS િૉસ્પાઇસ ખાતેની સશંોધન ટીમ દ્વારા સશંોધન કરિામા ંઆિી રહ્ુ ંછે અને ્વુનિસીટી િૉક્સ્પટલ્સ ઓફ 

લેસ્ટર NHS ટ્રસ્ટ અભ્યાસના ંપ્રાયોજક છે. સશંોધનનુ ંભડંોળ NHS નેશનલ ઇન્સ્કન્સ્ટટયટુ ઑફ િલે્થ હરસચણ દ્વારા પરંુૂ 

પાડિામા ંઆિી રહ્ુ ંછે. 

 

અભ્યાસની સમીક્ષા કોણે કરી છે? 

અભ્યાસની સમીક્ષા પ્રાયોજક અને િલે્થ હરસચણ ઓથોહરહટ દ્વારા કરિામા ંઆિી ચકૂી છે જેમા ંહરસચણ એવથક્સ 

કવમટીની સમીક્ષાનો સમાિેશ થાય છે. 

 

મારે િિે શુ ંકરવુ?ં 

જો તમને ભાગ લેિામા ંઅથિા િધ ુમાહિતી મેળિિામા ંરસ િોય તો કૃપા કરી ફોન, ઇમેલ અથિા ટપાલ દ્વારા નીચ ે

આપેલ સપંકણ  વિગતોનો ઉપયોગ કરી સશંોધન ટીમનો સપંકણ કરશો.  
 

કૃપા કરીને નોંધો કે LOROS.co.uk એ સરુચક્ષત ઇમેઇલ સરનામુ ંનથી, અને તેથી તમે ઇમેઇલ દ્વારા મોકલો છો તે 

કોઈપણ માહિતી એષ્ન્ક્રપ્ટ થશે નિીં. આનો અથણ એ છે કે િકેસણ અથિા અન્ય લોકોના ંિાથમા ંજો એ આિે તો 
તેમને િાચંતા રોકિા માટે તે કોડેડ થયેલ નથી અથિા પાસિડણ સરુચક્ષત નથી. 
 

જો તમે ટપાલ મારફત જિાબ આપિાનુ ંપસદં કરો તો હરપ્લાય ક્સ્લપ પાછી મોકલિા માટે તમને ફ્રીપોસ્ટ પરચબડી્ુ ં
પરંુૂ પાડિામા ંઆિી રહ્ુ ંછે. 

પછી અભ્યાસ વિશે િધ ુચચાણ કરિા માટે અને તમને િોય તેિા કોઇપણ પ્રશ્નોના ંજિાબ આપિા સશંોધન ટીમ 

તમારો સપંકણ કરશ.ે 

 

જરૂર િોય તો, તમારા િતી ભાષાતંર કરિા અને સિભાગી થિામા ંતમને સિાય પરૂી પાડિા ઉચચત લાયકાત 

ધરાિતા અનિુાદક પરૂા પાડિામા ંઆિી શકે. 

 

જો તમારે ભાગ લેિો ન િોય તો તમારે કંઇ કરિાનુ ંરિશેે નિીં અને અમે તમારા સમય અને આ બાબત ેધ્યાન 

આપિા માટે તમારો આભાર માનીશુ.ં 
 

િધ ુમાહિતી અને સપંકણ  વિગતો 
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જો તમને કોઇ િધ ુપ્રશ્નો િોય અથિા કોઇ િધ ુમાહિતી મેળિિી િોય તો કૃપા કરી વનિઃસકંોચ LOROS હરસચણ ટીમનો 
સપંકણ  0116 231 8498 પર અથિા ઇમેલ research@loros.co.uk પર કરશો.  
તમારી ચચિંતાઓની ચચાણ કરિા અને પ્રશ્નોના જિાબો આપિામા ંઅમારી ટીમન ેઆનદં થશે 

mailto:research@loros.co.uk

