ਹੀਲ-ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ
ਤਹਾਨੰ ਇਕ ਅਝਜਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਖੋਜ ਅਝਧਐਨ ਝਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ

o

ਬਾਰੇ ਝਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਝਕਹਾ ਝਗਆ ਹੈ ਜੋ ਖਦ ਲਈ ਸਝਹਮਤੀ ਨਹੀ ਾਂ
ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਝਨਰਣਾ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਪਝਹਲਾਾਂ, ਇਹ
ਮਹੁੱਤਿਪਰਨ ਹੈ ਝਕ ਤਸੀ ਾਂ ਸਮਿਦੇ ਹੋ ਝਕ ਖੋਜ ਝਕਉ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਝਿਚ ਕੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਪੁੱਸ਼ਟ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਹੋਰ ਜਾਣਾਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ ਤਾਾਂ ਤਸੀ ਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਲੀਝਨਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਝਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੰ ਪਛ
ੁੱ ਸਕਦੇ

o

ਹੋ।
oਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਇੁੱਛਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਸੀ ਾਂ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਸੋਚਦੇ ਝਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ

o

ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੰ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੁੱਸਣ
ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।
ਹੀਲ-ਕੋਝਿਡ, ਕੋਝਿਡ-19 ਦੇ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀਨ ਪਰਭਾਿਾਾਂ, ਝਜਸਨੰ

o

‘‘ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਝਿਡ’’ ਿੀ ਝਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਇਲਾਜਾਾਂ ਦੀ ਤਲਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਿੁੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਝਧਐਨ ਹੈ।
ਅਸੀ ਾਂ ਪਰੇ ਯ ਕੇ (UK) ਤੋਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੁੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ

o

ਹਾਾਂ ਝਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਕੋਝਿਡ-19 ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਛੁੱਟੀ ਝਮਲਣ
ਿਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਭਾਗ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਲ
ੁੱ 12 ਮਹੀਝਨਆਾਂ ਲਈ
ਟਰਾਇਲ ਝਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਝਹਣਗੇ।

ਜੇ ਤਸੀ ਾਂ ਇਸ ਅਝਧਐਨ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ
ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਝਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਲ
ਕਰੋ:
ਨਾਮ:

<PI/RN Name>

ਸੂੰਪਰਕ ਨੂੰਬਰ: <PI/RN Number>

ਅਸੀ ਂ ਹੀਲ-ਕੋਵਿਡ ਅਵਧਐਨ ਵਕਉ ਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਕੋਝਿਡ-19 ਇਕ ਝਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ SARS-CoV-2 ਿੁੱਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਾਂਦੇ
ਇਕ ਝਿਸ਼ਾਣੰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਿਲ ਫੇਫਝਿਆਾਂ ਨੰ ਹੀ ਪਰਭਾਝਿਤ
ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਝਦਲ, ਗਰਦੇ ਅਤੇ ਖਨ ਦੇ ਪਾਤਰਾਾਂ ਿਰਗੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਾਂ ਨੰ ਿੀ
ਪਰਭਾਝਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਝਿਚ, ਅਸੀ ਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਝਣਆ ਹੈ ਜੋ
ਕੋਝਿਡ-19 ਨਾਲ ਝਬਮਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਝਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਝਮਲਣ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਨਿੇਂ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਲੁੱ ਛਣ ਝਿਕਝਸਤ ਹੋ ਗਏ - ਇਸਨੰ ਅਕਸਰ
‘‘ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਝਿਡ’’ ਝਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਝਿਡ

ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਝਕ ਇਸ ਝਿਚ ਕਈ ਾਂ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਹਾਲਤਾਾਂ ਦਾ
ਝਮਸ਼ਰਣ ਹਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਝਿਡ-19 ਿਾਲੇ 5 ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਝਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਅਝਜਹੇ
ਲੁੱ ਛਣਾਾਂ ਨੰ ਝਿਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਝਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਮੌਜਦਾ ਸਮੇਂ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਿਾਲੇ ਕੋਝਿਡ
ਨਾਲ ਜੋਝਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤਾਾਂ ਦਾ ਸਮਹ ਹੈ ਝਜਸ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਕਿ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਮਰੁੱਥਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਿਾਲੇ ਕੋਝਿਡ ਨੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀ ਾਂ ਝਗਆ ਹੈ। ਸਾਨੰ ਅਜੇ
ਨਹੀ ਾਂ ਪਤਾ ਝਕ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਝਕਹਿੇ ਇਲਾਜ ਸਭ ਤੋਂ
ਿਧੀਆ ਹਨ। ਇੁੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਰਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਕਈ ਾਂ ਦਿਾਈਆਾਂ ਹਨ
ਜੋ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਿਾਲੇ ਕੋਝਿਡ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਪਰ
ਸਾਨੰ ਨਹੀ ਾਂ ਪਤਾ ਝਕ ਇਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਲਈ ਝਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕੰਮ
ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਝਕਹਿੇ ਇਲਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਹਨ। ਹੀਲ ਕੋਝਿਡ
ਅਝਧਐਨ ਨੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਇਲਾਜਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਝਗਆ
ਸੀ ਜੋ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਿਾਲੇ ਕੋਝਿਡ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਝਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਾਂ
ਉਲਿਣਾਾਂ ਅਤੇ ਲੁੱ ਛਣਾਾਂ ਉੁੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਝਧਐਨ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ
ਨਤੀਝਜਆਾਂ ਨੰ ਕੋਝਿਡ-19 ਦੇ ਦੀਰਘ ਕਾਲੀਨ ਪਰਭਾਿਾਾਂ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੇ
ਇਲਾਜਾਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਝਿਚ ਸਧਾਰ ਝਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਰਝਤਆ ਜਾਿੇਗਾ।

ਇਸ ਅਵਧਐਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੂੰਿ ਵਕਉ ਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਤਹਾਡੇ ਤੁੱਕ ਇਸ ਅਝਧਐਨ ਬਾਰੇ ਪਹੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਝਕਉਝਾਂ ਕ ਤਸੀ ਾਂ ਇਸ
ਅਝਧਐਨ ਝਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਅਤੇ ਤਹਾਨੰ ਕੋਝਿਡ-19 ਨਾਲ ਝਨਦਾਨ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਇਕ ਮਰੀਜ਼, ਜੋ ਖਦ ਲਈ ਸਝਹਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰੁੱਥ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਦੀ
ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਕ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਕਾਨੰ ਨੀ ਪਰਤੀਝਨਧੀ ਿੁੱਜੋਂ ਸਝਹਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਝਕਹਾ ਜਾ
ਝਰਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ‘‘ਪੇਸ਼ਿ
ੇ ਰ ਕਾਨੰ ਨੀ ਪਰਤੀਝਨਧੀ’’ ਕੋਈ ਅਝਜਹਾ ਝਿਅਕਤੀ ਹੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੋਜ
ਝਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਸ ਝਕਸੇ ਹੋਰ ਝਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਝਹਮਤੀ ਝਦੰਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਝਕ ਸਬੰਧਤ ਝਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਖਦ ਦੇ ਝਨਰਣੇ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੁੱਥ ਹਦ
ੰ ੇ
ਾਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਦ ਸਝਹਮਤੀ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਮਰੀਜ਼ ਸਾਨੰ ਇਹ ਦੁੱਸਣ ਝਿਚ ਅਸਮਰੁੱਥ ਹੈ ਝਕ ਕੀ ਉਹ ਖੋਜ ਅਝਧਐਨ ਝਿਚ
ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਇੁੱਛਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖਦ ਲਈ ਸਝਹਮਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਅਸੀ ਾਂ ਝਕਸੇ ਅਝਜਹੇ ਝਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਾਂ ਝਜਸਦਾ ਮਰੀਜ਼
ਦੇ ਨਾਲ ਝਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੰ ਨੀ ਪਰਤੀਝਨਧੀ ਿੁੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ
ਝਿਅਕਤੀਗਤ ਝਰਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ਿ
ੇ ਰ, ਜੋ ਝਕ ਇਸ
ਖੋਜ ਝਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿੁੱਜੋਂ ਅਸੀ ਾਂ ਤਹਾਨੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਅਝਧਐਨ ਬਾਰੇ
ਝਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਝਜਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਪਰਤੀਝਕਰਆ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਸ
ਅਨਸਾਰ ਪਰਤੀਝਕਰਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਝਹ ਰਹੇ ਹਾਾਂ।
ਜੇ ਤਸੀ ਾਂ ਇਸ ਅਝਧਐਨ ਝਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਸਝਹਮਤੀ ਦੇਣ
ਦਾ ਝਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਝਿਚ ਖਦ
ਲਈ ਝਨਰਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੁੱਥ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ (‘‘ਸਮਰੁੱਥਾ ਮਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ
ਹਨ), ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ (ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ) ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੰ
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ਅਝਧਐਨ ਝਿਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੁੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅੁੱਗੇ
ਿਾਸਤੇ ਅਝਧਐਨ ਝਿਚ ਭਾਗ ਨਹੀ ਾਂ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹਦ
ੰ ,ੇ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਪੰਨਾ 1 ਉੁੱਪਰ ਝਦੁੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਿੇਰਝਿਆਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ
ਖੋਜ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਝਬਨਾਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੁੱਝਸਆਾਂ
ਨਾਮ ਿਾਪਸ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।

ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਵਹਮਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?
ਨਹੀ,ਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਇੁੱਛਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਉੁੱਪਰ ਝਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਝਕ ਤਸੀ ਾਂ
ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਝਹਮਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹਦ
ੰ ੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਨਹੀ।ਾਂ
ਜੇ ਤਸੀ ਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਝਹਮਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਤਾਾਂ
ਿੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਆਰਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਆਮ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਨਰਸ ਤਹਾਨੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤਸੀ ਾਂ ਝਨਰਣਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਝਕ ਮਰੀਜ਼ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਸੀ ਾਂ ਝਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ
ਕਾਰਨ ਦੁੱਸੇ ਝਬਨਾਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਭਝਿੁੱਖ ਝਿਚ
ਦਬਾਰਾ ਖਦ ਲਈ ਝਨਰਣੇ ਲੈ ਣ ਦੇ ਸਮਰੁੱਥ ਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਿੀ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ
ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਜਾਾਂ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਝਗਆ
ਝਨਰਣਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਆਰਾ ਹਣ ਜਾਾਂ ਭਝਿੁੱਖ ਝਿਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ
ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮਾਨਕ ਨੰ ਪਰਭਾਝਿਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਭਾਗ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਿਾਪਰੇਗਾ?

ਜੋ ਅਸੀ ਾਂ ਚਾਹੰਦੇ ਹਾਾਂ ਝਕ ਮਰੀਜ਼ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਲਿੇ। ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਕਹਾਾਂਗੇ ਝਕ ਮਰੀਜ਼
ਘਰ ਝਿਚ ਇਲਾਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਨਰਸ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ
ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਇਹ ਿਰਣਨ ਕਰਨਗੇ ਝਕ ਇਸਨੰ ਝਕਿੇਂ ਲੈ ਣਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ
ਝਕੰਨਾ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁੱਕ ਲੈ ਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਅਟੋਿਸਟਾਝਟਨ
ਲੈ ਣ ਲਈ ਝਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਜੀ ਪੀ (GP) ਜ ਾਂ ਹਸਪਤ ਲ ਦਆਰਾ
ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਦਹਰਾਈਆਾਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਤਜ਼ਿੀਜਾਾਂ ਝਦੁੱਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ ਝਕਉਝਾਂ ਕ
ਇਲਾਜ ਐਪੀਕਸਾਬੈਨ ਤੋਂ ਝਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੁੱਕ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ
’ਤੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਦਿਾਈ ਦੀਆਾਂ ਤਜ਼ਿੀਜਾਾਂ ਲਈ ਭਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਾਾਂ
ਦਆਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਇਕ ਫਾਰਮ
ਾਂ ਾ ਹੈ ਝਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰ
ਜਾਾਂ ਸਰਟੀਝਫਕੇਟ ਭੇਝਜਆ ਜਾਿੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦ
ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਿਾਈ ਦੀਆਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਤਜਿੀਜ਼ਾਾਂ ਲਈ ਭਗਤਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ ਜੋ
ਹੀਲ-ਕੋਝਿਡ ਝਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਇਕ ਿਾਰ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਤੀਭਾਗੀਆਾਂ ਨੰ ਛੁੱਟੀ ਝਮਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਸੀ ਾਂ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੀ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਾਾਂਗੇ ਝਕ ਉਹ ਝਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਮਝਹਸਸ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਕੋਝਿਡ-19 ਦੇ ਝਕਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਗੌਣ ਪਰਭਾਿ ਝਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਜ਼ਰਬਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਖੋਜ ਝਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਸਬੰਧੀ ਤਜ਼ਰਬਾ
ਕੀ ਹੈ। ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀਨ ਲੁੱ ਛਣਾਾਂ ਅਤੇ
ਜੀਿਨ ਦੀ ਗਣਿੁੱਤਤਾ ਉੁੱਪਰ ਕੋਝਿਡ-19 ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਨੰ ਸਮਿਣ ਅਤੇ ਇਹ
ਦੇਖਣ ਝਿਚ ਝਕ ਕੀ ਟਰਾਇਲ ਝਿਚ ਿਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਾਜ ਹਾਲਾਤ
ਸਧਾਰਨ ਝਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਖਦ ਪਰਸ਼ਨੋਤਰੀਆਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੁੱਥ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਕੋਈ
ਪਝਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਦੋਸਤ ਜਾਾਂ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸਨੰ ਪਰਾ
ਕਰਨ ਝਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਰਪ ਝਿਚ ਇਕੋ ਝਿਅਕਤੀ ਹਰ
ਿਾਰ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇ ਤਸੀ ਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਝਹਮਤ ਹਦ
ੰ ੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੰ ਇਕ
ਸਝਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਉੁੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਝਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਤਹਾਨੰ ਰੁੱਖਣ
ਦੇ ਲਈ ਸਝਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਝਦੁੱਤੀ
ਜਾਿੇਗੀ।

ਇਨ੍ਾਾਂ ਪਰਸ਼ਨੋਤਰੀਆਾਂ ਝਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਝਿਕਲਪਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤਸੀ ਾਂ ਜੇ
ਤਸੀ ਾਂ ਮਝਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਝਕ ਮਰੀਜ਼ ਪਰਸ਼ਨੋਤਰੀਆਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਝਿਚ
ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਤਸੀ ਾਂ ਤਾਾਂ ਿੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੀਲ-ਕੋਝਿਡ ਝਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ
ਆਝਗਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਕ ਿਾਰ ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਸਝਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਉੁੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ
ਬਾਅਦ, ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਗੁੱਲ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ਟੀ ਕਰਾਾਂਗੇ ਝਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ
ਲਈ ਅਝਧਐਨ ਢਕ
ੁੱ ਿਾਾਂ ਹੈ।

ਮਰੀਜ਼ ਦਆਰਾ ਅਝਧਐਨ ਝਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਝਦਨ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ,
ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਭਾਝਗਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਤਹਾਨੰ ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਕੇਿਲ ਤਾਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਾਂਗੇ ਜੇ ਤਸੀ ਾਂ ਸਾਨੰ ਇਹ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਝਹੰਦੇ ਹੋ। ਭਝਿੁੱਖ ਦੇ ਝਿਚ ਕੋਝਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦਾ ਉੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ
ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਅਝਧਐਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੰ ਹੋਰ ਡਾਟਾਬੇਸਾਾਂ ਜਾਾਂ
ਕਲੀਝਨਕਲ ਟਰਾਇਲਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਜੋਿ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ।

ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਅਝਧਐਨ ਝਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ
ਝਿਚ ਰਝਹਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਝਸਹਤ ਦੇ ਕਿ ਡਾਟਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕਰਾਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਅਝਧਐਨ ਝਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਸਝਹਮਤ ਹੋਣ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਝਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ 12 ਮਹੀਝਨਆਾਂ ਲਈ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੁੱਤਰ ਕਰਾਾਂਗੇ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਝਿਚ ਜੀ ਪੀ (GP) ਦੀਆਾਂ
ਮਲਾਕਾਤਾਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਝਿਚਲੀਆਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨਕਾਲ
ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਝਕਸਮ ਦੀ ਝਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ
ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਆਰਾ
ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸਨੰ ਝਕਿੇਂ ਇਕੁੱਤਰ ਕਰਾਾਂਗੇ
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਬਸਾਇਟ ਉੁੱਪਰ ਉਪਲਬੁੱਧ ਹੈ (www.healcovid.net)।
ਅਸੀ ਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਝਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਝਿਅਕਤੀ ਨੰ ਅਝਧਐਨ ਿਾਲੇ
ਉਹ ਇਲਾਜ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਝਹਲਾਾਂ ਮਹੁੱਈਆ
ਕਰਿਾਾਂਿਾਾਂਗੇ

ਵਕਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਉਹ ਇਲਾਜ ਝਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਅਸੀ ਾਂ ਹੀਲ-ਕੋਝਿਡ ਦੇ ਝਿਚ ਤਲਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਦ
ੰ ੇ
ਹਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਅਟੋਿਸਟਾਝਟਨ ਅਤੇ ਐਪੀਕਸਾਬੈਨ ਝਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 877 ਲੋ ਕਾਾਂ
ਨੰ ਇਨ੍ਾਾਂ ਝਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਇਲਾਜ ਝਦੁੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਇਲਾਜਾਾਂ ਨੰ ਕਈ ਾਂ ਤਰ੍ਾਾਂ
ਦੀਆਾਂ ਸਮੁੱਝਸਆਿਾਾਂ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਤ ਆਮ ਤੌਰ
’ਤੇ ਿਰਝਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਟੋਿਸਟਾਝਟਨ ਇਕ ਸਟਾਝਟਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਰਝਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਝਿਚ ਉਹ
ਾਂ ੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰ
ਅਸਰ ਿੀ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਝਿਚ ਜਲਣ ਨੰ ਘਟਾਉਦ
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ਅਟੋਿਸਟਾਝਟਨ ਝਦੁੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਨੰ 12 ਮਹੀਝਨਆਾਂ ਲਈ
ਝਦਨ ਝਿਚ ਇਕ ਿਾਰ ਲੈ ਣਗੇ।
ਐਪੀਕਸਾਬੈਨ ਇਕ ਦਿਾਈ ਹੈ ਝਜਸਨੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘‘ਖਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ
ਿਾਲੀ’’ ਜਾਾਂ ਐਾਂਟੀਕਆਗਲੈਂ ਟ ਝਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰ ਐਪੀਕਸਾਬੈਨ
ਝਦੁੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਹਫ਼ਝਤਆਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਨੰ ਝਦਨ ਝਿਚ ਦੋ ਿਾਰ
ਲੈ ਣਗੇ।
ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਝਿਡ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਨੰ ਜਲਣ ਅਤੇ ਖਨ ਦੇ ਿਾਧ ਥੁੱਕੇ ਬਣਨ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਲੁੱ ਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਾਈਆਾਂ ਕੋਝਿਡ-19 ਕਾਰਨ
ਝਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀਨ ਪਰਭਾਿਾਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਾਂ ਇਲਾਜ ਝਿਚ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਪਤਾ ਲੱ ਗੇਗਾ ਵਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਕਹੜਾ
ਇਲਾਜ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ?
ਇਸ ਅਝਧਐਨ ਝਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਨੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਝਤੰਨ ਸਮਹਾਾਂ ਝਿਚ ਿੰਝਡਆ
ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਮਹ ਝਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਝਮਸ਼ਰਣ ਹੋਏਗਾ। ਇਕ
ਸਮਹ ‘‘ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ’’ (ਝਬਲਕਲ
ੁੱ ਓਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਅਝਧਐਨ
ਝਿਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈ ਣ ’ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਸੀ) ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ
ਹੈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਆਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਕੋਈ ਿੀ
ਇਲਾਜ, ਜੋ ਝਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਲੁੱ ਛਣਾਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਹੋ ਸਕਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਹੋਰ
ਸਮੁੱਝਸਆਿਾਾਂ ਅਨਸਾਰ ਢੁੱਕਿਾਾਂ ਹੈ।
ਦਜੇ ਸਮਹ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਅਟੋਿਸਟਾਝਟਨ, ਜਾਾਂ, ਅਤੇ ਐਪੀਕਸਾਬੈਨ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀ ਾਂ ਇਕ ਕੰਝਪਊਟਰ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਜੋ
ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਨੰ ‘ਬੇਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ’ ਸਮਹਾਾਂ ਝਿਚ
ਿੰਡਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਾਂ ਤਸੀ ਾਂ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਚਣਦਾ ਹੈ ਝਕ ਉਹ
ਝਕਸ ਸਮਹ ਝਿਚ ਹਨ।

ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵਕਹੜੇ ਹਨ?
ਝਕਉਝਾਂ ਕ ਕੋਝਿਡ-19 ਇਕ ਨਿੀ ਾਂ ਝਬਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀ ਾਂ ਅਜੇ ਿੀ ਝਸੁੱਖ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਝਕ
ਉਨ੍ਾਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਇਲਾਜ ਝਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਝਜਨ੍ਾਾਂ
ਨੰ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀਨ ਲੁੱ ਛਣ ਹਨ। ਜੇ ਤਸੀ ਾਂ ਹੀਲ-ਕੋਝਿਡ ਝਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਗ
ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਝਹਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਆਰਾ
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਲੁੱ ਛਣਾਾਂ
ਉੁੱਪਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਨਰਸਾਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਿਾਾਂ ਸਮਿਦੇ ਹਨ,
ਉੁੱਪਰ ਝਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਅਵਧਐਨ ਵਿਿ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਮ ਵਕਹੜੇ ਹਨ?
ਇਸ ਗੁੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ ਝਕ ਉਹ ਇਲਾਜ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੰ ਅਝਧਐਨ ਦੇ ਝਹੁੱਸੇ
ਿੁੱਜੋਂ ਝਦੁੱਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਲੁੱ ਛਣਾਾਂ ਨੰ ਸਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ
ਦੀ ਕੋਝਿਡ-19 ਦੀ ਝਬਮਾਰੀ ਝਿਚੋਂ ਝਜ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਝਸਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਝਿਚ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਿੇਂ ਝਕ ਇਹ ਦਿਾਈਆਾਂ ਸਰੁੱਝਖਆ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ
ਿਰਣਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਥਾਪਤ ਇਲਾਜ ਹਨ, ਬਹਤੀਆਾਂ ਦਿਾਈਆਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ,
ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਿੀ ਗੌਣ ਪਰਭਾਿ ਹਨ।
ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰ ਅਟੋਿਸਟਾਝਟਨ ਝਦੁੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਆਰਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕੀਤੇ
ਜਾ ਸਕਣ ਿਾਲੇ ਕਿ ਆਮ ਗੌਣ ਪਰਭਾਿ ਇਹ ਹਨ:

•
•
•
•
•
•
•
•

ਝਸਰਦਰਦ
ਪਕੇ ਹੋਏ ਗਲੇ ਸਮੇਤ, ਜ਼ਕਾਮ ਿਰਗੇ ਲੁੱ ਛਣ
ਝਬਮਾਰ ਮਝਹਸਸ ਕਰਨਾ (ਜੀਅ ਮਚਲਣਾ)
ਿਾਈ, ਦਸਤ ਜਾਾਂ ਕਬਜ਼
ਬਦਹਜ਼ਮੀ
ਹਾਈ ਬਲੁੱ ਡ ਸ਼ਗਰ
ਨੁੱਕ ਝਿਚੋਂ ਖਨ ਿੁੱਗਣਾ
ਕਿ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕਸਕ, ਜ਼ਖਮ ਜਾਾਂ ਸੁੱਜੇ ਜੋਿੇ
ਜਾਾਂ ਝਪੁੱਠ ਦਰਦ
• ਝਜਗਰ ਦੇ ਅਸਧਾਰਣ ਪਰਕਾਰਜ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਸਟਾਝਟਨਜ਼ ਗਲਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਧਰਾਾਂ ਨੰ ਿਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਤਹਾਨੰ
ਮਰੀਜ਼ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਝਚੰਤਾਿਾਾਂ ਹਨ ਜਾਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰ ਰੋਗ ਦੇ ਿਧੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਖਮ ’ਤੇ ਹਨ,
ਝਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਬੁੱਚੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਸਮਰੁੱਥ
ਔਰਤਾਾਂ ਨੰ ਿੀ ਅਟੋਿਸਟਾਝਟਨ ਲੈਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਢੁੱਕਿੇਂ ਗਰਭ ਝਨਰੋਧਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ
ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ।
ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰ ਐਪੀਕਸਾਬੈਨ ਝਦੁੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਆਰਾ ਤਜ਼ਰਬਾ
ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਿਾਲੇ ਕਿ ਆਮ ਗੌਣ ਪਰਭਾਿ ਇਹ ਹਨ:

•
•
•
•

ਹੈਮਾਟੋਮਾ ਅਤੇ ਸੁੱਟ
ਝਬਮਾਰ ਮਝਹਸਸ ਕਰਨਾ (ਜੀਅ ਮਚਲਣਾ)
ਅਨੀਮੀਆ
ਖਨ ਿੁੱਧਣ ਦਾ ਿਝਧਆ ਜ਼ੋਖਮ

ਜੇ ਐਪੀਕਸਾਬੈਨ ਨੰ ਲੈਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਦੰਦਾਾਂ ਦਾ
ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਦੰਦਾਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰ
ਸਝਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਾਂ ੇ ਹਨ ਝਕ ਦਿਾਈ ਦਾ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ
ਜੇ ਅਝਧਐਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦ
ਮਕਾਬਲੇ ਲਾਭ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦਿਾਈ ਨੰ ਰੋਕ
ਦੇਿਾਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ
ਜਾਿੇਗੀ।

ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਿਾਰ ਬਦਲ ਲੈਂ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
ਜੇ ਤਸੀ ਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਆਰਾ ਅਝਧਐਨ ਝਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਨੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੁੱਛਾ
ਰੁੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਾਂ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰ ਸਮਰੁੱਥਾ ਮਿ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਝਧਐਨ
ਝਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖਦ ਇੁੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤਸੀ ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਝਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਝਫਰ ਿੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ
ਦਆਰਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਫਾਲੋ ਅੁੱਪ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਨਗੇ। ਤਹਾਡੀ ਆਝਗਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀ ਾਂ ਝਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਝਨਯਮਤ
ਝਰਕਾਰਡਾਾਂ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਝਸਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੁੱਤਰ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ
ਰੁੱਖਣੀ ਚਾਹਿਾਾਂਗ।ੇ
ਕਿ ਹਾਲਤਾਾਂ ਝਿਚ ਸਾਨੰ ਮਰੀਜ਼ ਦਆਰਾ ਅਝਧਐਨ ਿਾਲੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ
ਤਜ਼ਰਬਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਿਾਲੇ ਝਕਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਗੌਣ ਪਰਭਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀਮਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੁੱਤਰ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ
ਇਹ ਉਸ ਹਾਲਤ ਝਿਚ ਹੀ ਕਰਾਾਂਗੇ ਝਜੁੱਥੇ ਸਾਨੰ ਅਝਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੰ ਨੀ
ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ।
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ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਨਿੀ ਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬੱਧ
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਕਿ ਿਾਰ ਖੋਜ ਪਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਦੇ ਚੁੱਲਣ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਝਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਅਝਧਐਨ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਝਰਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹੁੱਤਿਪਰਨ ਨਿੀ ਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬੁੱਧ ਹੋ
ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਝਜਹਾ ਹਦ
ੰ ਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਨਰਸ (ਜਾਾਂ ਜੇ ਤਸੀ ਾਂ
ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ) ਤਹਾਨੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁੱਸਗ
ੇ ਾ
ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਝਕ ਕੀ ਤਸੀ ਾਂ ਚਾਹੰਦੇ ਹੋ ਝਕ ਮਰੀਜ਼
ਦਾ ਅਝਧਐਨ ਝਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਾਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਇਹ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਝਧਐਨ ਝਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਝਦੁੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ
ਹੈ ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੰ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੁੱਝਸਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ
ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਝਦਨ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਝਨਆਾਂ ਤੁੱਕ ਲਈ ਅਸੀ ਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ
ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੁੱਖਦੇ ਹਾਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਝਸਹਤ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਝਸਹਤ ਰਤਬੇ ਲਈ ਫਾਲੋ -ਅੁੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੰ ਭਝਿੁੱਖ ਝਿਚ
ਿਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਝਡਜੀਟਲ (NHS Digital) (ਜਾਾਂ
ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੰਗਠਨ) ਤੋਂ ਐਲ ਸੀ ਟੀ ਸੀ (LCTC) ਨੰ ਿਾਪਸ ਆਇਆ
ਡਾਟਾ ਸਰੁੱਝਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਗਰ
ੋ ਯਨੀਿਰਝਸਟੀ, ਜੋ ਅਝਧਐਨ ਦਾ
ਕਿ ਝਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਾਂਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।
ਬੈਂਗੋਰ ਯਨੀਿਰਝਸਟੀ ਝਿਖੇ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਝਿਅਕਤੀਗਤ ਿੇਰਝਿਆਾਂ
ਨੰ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੁੱਥ ਨਹੀ ਾਂ
ਹੋਣਗੇ।
ਅਸੀ ਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਝਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੰ
ਸਰੁੱਝਖਅਤ ਝਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਰੁੱਖਦੇ ਹਾਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀਲ-ਕੋਝਿਡ
ਦੀ ਿੈਬਸਾਇਟ www.heal-covid.net ’ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਅਵਧਐਨ ਬੂੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੂੰਦਾ ਹੈ?

ਅਵਧਐਨ ਕੌਣ ਕਰਿਾ ਵਰਹਾ ਹੈ?

ਅਝਧਐਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਾਪਸ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ
ਿਾਲਾ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਜੇ ਿੀ ਲੁੱ ਛਣਾਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,
ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਝਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਿੀ ਾਂ ਚਲੰ ਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ
ਪਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।

ਾਂ ੇ ਸ਼ਨ ਟਰੁੱਸਟ
ਕੈਂਬਝਰਜ ਯਨੀਿਰਝਸਟੀ ਹਾਸਪੀਟਲਜ਼ ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਫਾਊਡ
(Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust) ਅਤੇ ਝਦ
ਯਨੀਿਰਝਸਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਂਬਝਰਜ (The University of Cambridge) ਇਸ
ਅਝਧਐਨ ਦੇ ਸੰਯਕਤ ਪਰਾਯੋਜਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਰਬਧ
ੰ ਨ ਲਈ ਝਜ਼ੰਮੇਿਾਰ
ਹਨ। ਉਹ ਯਨਾਈਟਡ ਝਕੰਗਡਮ ਝਿਚ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਝਕਹਾ ਹੈ ਝਕ
ਅਝਧਐਨ ਦਾ ਝਦਨ ਪਰਤੀ ਝਦਨ ਦਾ ਸੰਚਲਾਨ ਝਲਿਰਪਲ ਕਲੀਝਨਕਲ
ਟਰਾਇਲਜ਼ ਸੈਂਟਰ (Liverpool Clinical Trials Centre) (ਐਲ ਸੀ ਟੀ ਸੀ,
ਯਨੀਿਰਝਸਟੀ ਆਫ਼ ਝਲਿਰਪਲ ਦਾ ਝਹੁੱਸਾ) ਝਿਖੇ ਅਧਾਰਤ ਟੀਮ ਦਆਰਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ, ਯਨੀਿਰਝਸਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਂਬਝਰਜ, ਐਲ
ਸੀ ਟੀ ਸੀ (LCTC) ਅਤੇ ਬੈਂਗੋਰ ਯਨੀਿਰਝਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜਾਰਥੀ ਹਨ।
ਇਸ ਅਝਧਐਨ ਦੀ ਸਮੀਝਖਆ ਮੈਡੀਸਨਜ਼ ਐਾਂਡ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪਰਡ
ੋ ਕਟਸ
ਰੈਗਲੇ ਟਰੀ ਏਜੰਸੀ (Medicines and Healthcare Products
Regulatory Agency), ਹੈਲਥ ਝਰਸਰਚ ਅਥਾਰਟੀ (Health
Research Authority) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਝਰਸਰਚ ਐਝਥਕਸ ਸਰਝਿਸ
ਕਮੇਟੀ (National Research Ethics Service Committee)
ਦਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਝਕ
ਅਝਧਐਨ ਝਿਝਗਆਝਨਕ ਅਤੇ ਨੈਝਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ
ਅਝਧਐਨ ਨੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਝਚਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਝਰਸਰਚ (ਐਨ ਆਈ
ਐਚ ਆਰ) (National Institute for Health Research, NIHR)
ਦਆਰਾ ਫੰਡ ਝਦੁੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਝਕ ਅਝਧਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਾਂ ਝਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲਾਾਂ ਝਿਚ ਪਰਕਾਝਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਾਂ
ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਦੁੱਸ ਸਕੀਏ ਝਕ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਝਜਆਾਂ
ਨੇ ਕੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱਝਖਆ
ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਤਹਾਡੀ ਜਾਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਝਕਸੇ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਝਿਚ ਪਛਾਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ
ਸਕੇਗੀ। ਅਸੀ ਾਂ ਅਝਧਐਨ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ 10 ਸਾਲ ਲਈ
ਰੁੱਖਾਾਂਗੇ।

ਕੀ ਅਵਧਐਨ ਵਿਿ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੋਪਨੀਯ
ਰੱਵਖਆ ਜਾਿੇਗਾ?
ਹਾਾਂ। ਉਹ ਲੋ ਕ ਝਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੁੱਕ ਪਹੰਚ ਹੋਿੇਗੀ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ
ਝਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਅਝਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਝਿਚ ਅਝਧਐਨ ਦੇ
ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ, ਐਪਾਰੀਟੋ (Aparito) (ਜੋ
ATOM5 ਅਝਧਐਨ ਐਪ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ), ਪਰਾਯੋਜਕ ਸੰਗਠਨਾਾਂ ਅਤੇ
ਝਨਯਾਮਕ ਅਥਾਰਟੀਆਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਜਾਾਂ ਆਡੀਟਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ। ਤਹਾਡੀ ਆਝਗਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀ ਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜੀ ਪੀ (GP) ਨੰ ਦੁੱਸਾਾਂਗੇ ਝਕ
ਮਰੀਜ਼ ਖੋਜ ਅਝਧਐਨ ਝਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਝਰਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਲੋ ਕ ਝਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਝਕ ਤਸੀ ਾਂ ਜਾਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਕ
ਹੋ, ਉਹ ਤਹਾਡਾ ਜਾਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਾਂ ਸੰਪਰਕ ਿੇਰਿੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਮਰੁੱਥ
ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੀ ਥਾਾਂ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਕ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਹੋਿਗ
ੇ ਾ।
ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਝਨਯਮਤ ਝਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਡਾਟਾ ਤੁੱਕ ਪਹੰਚ ਕਰਨ ਲਈ,
ਝਲਿਰਪਲ ਕਲੀਝਨਕਲ ਟਰਾਇਲਜ਼ ਸੈਂਟਰ (ਐਲ ਸੀ ਟੀ ਸੀ) (Liverpool
Clinical Trials Centre, LCTC) ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਐਨ
ਐਚ ਐਸ (NHS)/ਸੀ ਐਚ ਆਈ (CHI)/ਹੈਲਥ ਐਾਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਨੰਬਰ
ਨੰ ਸਰੁੱਝਖਅਤ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਝਡਜੀਟਲ ਜਾਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ, ਿੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉੁੱਤਰੀ
ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਝਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਾਂ ਨੰ ਭੇਜਾਾਂਗੇ ਜੋ ਐਨ ਐਚ ਐਸ
ਡਾਟਾ ਝਰਕਾਰਡਾਾਂ ਨੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਆਰਾ ਅਝਧਐਨ ਝਿਚ

ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਇਸ ਅਝਧਐਨ ਝਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਲਈ ਕੋਈ ਭਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗਾ।

ਹੋਰ ਖੋਜ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ
ਜੇ ਤਸੀ ਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਅਝਧਐਨ ਝਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਝਹਮਤ ਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ
ਤਹਾਨੰ ਇਸ ਅਝਧਐਨ ਦੇ ਝਹੁੱਸੇ ਿੁੱਜੋਂ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ
ਕਰਦੀ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਾਂ ਝਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਭਝਿੁੱਖ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਆਝਗਆ
ਦੇਣ ਦਾ ਝਿਕਲਪ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਯਨੀਿਰਝਸਟੀਆਾਂ, ਐਨ ਐਚ ਐਸ
(NHS) ਸੰਗਠਨ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਜਾਾਂ ਝਿਦੇਸ਼ ਝਿਚ ਝਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਖੋਜ
ਝਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਕੇਿਲ ਉਨ੍ਾਾਂ
ਸੰਗਠਨਾਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਾਂ ਦਆਰਾ ਯ ਕੇ ਪਾਲਸੀ ਫਰਮ
ੇ ਿਰਕ ਫਾਰ ਹੈਲਥ
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ਐਾਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਝਰਸਰਚ (UK Policy Framework for Health
and Social Care Research) ਜਾਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਾਨਕਾਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ
ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਝਤਆ ਜਾਿੇਗਾ।

ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕੱਥੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ
ਹਾਂ ਵਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀ ਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਝਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿਰਤਦੇ ਹਾਾਂ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
• ਹੀਲ-ਕੋਝਿਡ ਟਰਾਇਲ ਿੈਬਸਾਇਟ ‘ਤੇ www.heal-covid.net

ਇਸ ਖੋਜ ਪਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਝਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਕਰਕੇ ਨਕਸਾਨ ਹਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਝਕਸੇ
ਦੀ ਅਣਗਝਹਲੀ ਕਰਕੇ ਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਪਰਭਾਝਿਤ ਝਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਉਸ ਐਨ ਐਚ
ਐਸ ਟਰੁੱਸਟ (NHS Trust) ਝਜੁੱਥੇ ਝਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਝਰਹਾ ਹੈ, ਦੇ
ਝਿਰੁੱਧ ਮਆਿਜ਼ੇ ਲਈ ਕਾਨੰ ਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਆਪਣੀਆਾਂ ਕਾਨੰ ਨੀ ਲਾਗਤਾਾਂ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਝਿਸ (National Health Service) ਦੀ ਝਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ
ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਪਰਝਕਰਆਿਾਾਂ ਤਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਉਪਲਬੁੱਧ ਹੋਣੀਆਾਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਕਲੀਝਨਕਲ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਟਰੁੱਸਟਜ਼ (NHS
Clinical Negligence Scheme for Trusts) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਿੁੱਜੋਂ ਕੈਂਬਝਰਜ
ਾਂ ੇ ਸ਼ਨ ਟਰੁੱਸਟ
ਯਨੀਿਰਝਸਟੀ ਹਾਸਪੀਟਲਜ਼ ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਫਾਊਡ
(Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust),
ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਆਨਰੇਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਧਾਰਕਾਾਂ ਦੀ ਅਣਗਝਹਲੀ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਲੀਝਨਕਲ ਟਰਾਇਲ ਝਿਚ ਪਰਤੀਭਾਗੀਆਾਂ ਨੰ ਹੋਏ ਨਕਸਾਨ
ਲਈ ਪਰੀ ਝਿੁੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।

• ਇੁੱਥੇ www.hra.nhs.uk/information-about-patients
• ਇੁੱਥੋਂ ਉਪਲਬੁੱਧ ਹੈਲਥ ਝਰਸਰਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਝਿਚ
www.hra.nhs.uk/patientdataandresearch
• ਇੁੱਥੇ ਕੈਂਬਝਰਜ ਯਨੀਿਰਝਸਟੀ ਹਾਸਪੀਟਲਜ਼ ਐਨ ਐਚ ਐਸ
ਾਂ ੇ ਸ਼ਨ ਟਰੁੱਸਟ ਡਾਟਾ ਪਰਟ
ਫਾਊਡ
ੋ ਕ
ੈ ਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (Cambridge
University Hospitals NHS Foundation Trust Data
Protection
Officer)
ਨੰ
ਸੰਪਰਕ
ਕਰਕੇ
infogov@addenbrookes.nhs.uk

ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਝਡਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਨਤੀਜਤਨ ਹੋਇਆ ਅਣਗਝਹਲੀ ਿਾਲਾ ਨਕਸਾਨ
ਅਤੇ ਕਲੀਝਨਕਲ ਟਰਾਇਲ ਝਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਅਣਗਝਹਲੀ
ਿਾਲੇ ਨਕਸਾਨ ਲਈ ਯਨੀਿਰਝਸਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਂਬਝਰਜ (University of
Cambridge) ਬੀਮੇ ਦਾ ਪਰਬਧ
ੰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਤਸੀ ਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਝਕ ਇਸ ਅਝਧਐਨ
ਝਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੰ ਸਭ ਤੋਂ
ਪਝਹਲਾਾਂ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਪੰਨਾ 1 ਉੁੱਪਰ ਝਦੁੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਿੇਰਝਿਆਾਂ ਦੇ
ਰਾਹੀ ਾਂ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਝਿਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਇੁੱਥੇ ਯਨੀਿਰਝਸਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਂਬਝਰਜ ਡਾਟਾ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ
(University of Cambridge Data Protection Officer)
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ dpo@admin.cam.ac.uk
• ਇੁੱਥੇ ਯਨੀਿਰਝਸਟੀ ਆਫ਼ ਝਲਿਰਪਲ ਡਾਟਾ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ
ਅਫ਼ਸਰ (University of Liverpool Data Protection
Officer) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ legal@liverpool.ac.uk
• ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਝਿਚ ਝਕਸੇ ਇਕ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੰ
ਪੁੱਛ ਕੇ

ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਮੱਵਸਆ ਹੋਏ?
ਝਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਝਧਅਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ
ਝਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਝਗਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਝਕਸੇ ਝਸ਼ਕਾਇਤ ਲਈ ਜਾਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੰ ਹੋ
ਸਕਣ ਿਾਲੇ ਸੰਭਾਝਿਤ ਨਕਸਾਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੰ ਦੇਝਖਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਝਜਸ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਝਧਅਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਝਿਹਾਰ
ਕੀਤਾ ਝਗਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਝਕਸੇ ਝਸ਼ਕਾਇਤ ਲਈ ਜਾਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੰ ਹੋ ਸਕਣ
ਿਾਲੇ ਸੰਭਾਝਿਤ ਨਕਸਾਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੰ ਦੇਝਖਆ ਜਾਿੇਗਾ।
ਜੇ ਤਸੀ ਾਂ ਨਾਖਸ਼ ਰਝਹੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਦ
ੰ ੇ
ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤਸੀ ਾਂ ਸਥਾਨਕ ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਡਿਾਇਸ ਐਾਂਡ ਲਾਇਜ਼ਨ
ਸਰਝਿਸ (ਪੀ ਏ ਐਲ ਐਸ) (NHS Patient Advice and Liaison
Service, PALS) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਅਝਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਹਾਨੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ
ਸਮਰਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਲੀਝਨਕਲ ਅਝਧਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਾ ਝਧਆਨ ਰੁੱਝਖਆ
ਜਾਿੇਗਾ। ਪਰ, ਉਹ ਅਸੰਭਾਿੀ ਹਾਲਤ ਝਿਚ ਜਦੋਂ ਝਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੰ

ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਝਜੁੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਕਰਤੁੱਿ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤਸੀ ਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਝਧਐਨ ਝਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਸਝਹਮਤ ਹੋਿੋ ਜਾਾਂ ਨਾ ਹੋਿ,ੋ ਅਤੇ ਅਝਧਐਨ ਦਾ ਪਰਾਯੋਜਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਅਣਗਝਹਲੀ ਲਈ ਝਕਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ
ਝਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਨੰ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ
ਝਚੰਤਾਿਾਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਝਹਲਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ
ਕਲੀਝਨਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਝਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਿਾਰ
ਘਰ ਪਹਚ
ੰ ਣ ’ਤੇ ਜੀ ਪੀ (GP) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਾਂ 111 ਨੰ ਕਾੁੱਲ ਕਰੋ।
ਕੋਝਿਡ-19 ਨਾਲ ਝਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਿਾਲੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਇਟ (www.heal-covid.net) ’ਤੇ
ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਝਧਐਨ ਨੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਝਚਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਝਰਸਰਚ (ਐਨ ਆਈ ਐਚ ਆਰ (NIHR); ਹਿਾਲਗੀ NIHR133788) ਅਤੇ ਐਨ ਆਈ ਐਚ ਆਰ ਕੈਂਬਝਰਜ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ
ਝਰਸਰਚ ਸੈਂਟਰ (NIHR Cambridge Biomedical Research Centre) ਦਆਰਾ ਫੰਡ ਝਦੁੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝਿਚਾਰ ਲੇ ਖਕਾਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਝਕ ਐਨ ਆਈ ਐਚ
ਆਰ (NIHR) ਜਾਾਂ ਝਡਪਰਾਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਐਾਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ (Department of Health and Social Care) ਦੇ ਿੀ ਇਹੀ ਝਿਚਾਰ ਹੋਣ।

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਨ ਅਤੇ ਵਿਿਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਹਾਡਾ ਧੂੰਨਿਾਦ। ਜੇ ਤਸੀ ਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਅਵਧਐਨ ਵਿਿ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਸਵਹਮਤ ਹਦ
ੂੰ ੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ
ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।
HEAL-COVID Professional Legal Representative Information Sheet and Informed Consent Form: version 4.0 13/08/2021 Punjabi
ਹੀਲ-ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਸਵਿਤ ਸਵਹਮਤੀ ਫਾਰਮ: ਸੂੰਸਕਰਣ 4.0 13/08/2021
Developed on LCTC_TM002_TEMP1: Adult Participant Information Sheet & Consent, V1, 20/02/2020
ISRCTN ਆਈ ਡੀ: 15851697 / ਆਈ ਆਰ ਏ ਐਸ (IRAS) ਨੰਬਰ: 294861
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ਕੇਿਲ ਸਾਇਟ ਦੀ
ਿਰਤੋਂ ਲਈ:

ਸਵਹਮਤੀ ਫਾਰਮ

ਸਾਇਟ ਦਾ ਨਾਮ (ਿੁੱਡੇ ਅੁੱਖਰ ਿਰਤੋ):
ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਬੇਤਰਤੀਬਪਨ ਨੰਬਰ
ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਦੀ ਜਨਮ
ਤਾਰੀਖ:

ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:

/

/

ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਦਆਰਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਲਈ:

ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਹਰੇਕ ਝਬਆਨ ਨੰ ਪਿ੍ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਸਮਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਝਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਬਕਸੇ ਝਿਚ ਆਪਣੇ ਸੰਖੇਪ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ।

ਦਸਤਖਤ

ਮੈਂ ਇਸ ਅਝਧਐਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੰ ਪਿ੍ ਅਤੇ ਸਮਿ ਝਲਆ ਹੈ। ਮੈਨੰ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਝਮਝਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ
ਸੰਤਸ਼
ੋ ਜਨਕ ਉੁੱਤਰ ਝਦੁੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

1.

ਮੈਂ ਸਮਿਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ ਝਕ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਇੁੱਛਾ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਝਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੁੱਸੇ ਝਬਨਾਾਂ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਾਂ ਕਾਨੰ ਨੀ
ਅਝਧਕਾਰਾਾਂ ਨੰ ਪਰਭਾਝਿਤ ਕੀਤੇ ਝਬਨਾਾਂ ਝਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਝਹਮਤੀ ਨੰ ਿਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਿਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ ਝਕ ਮਰੀਜ਼ ਿੀ ਝਕਸੇ ਿੀ
ਸਮੇਂ ਨਾਮ ਿਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਅਝਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੁੱਥਾ ਮਿ ਪਰਾਪਤ ਹਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਿੈਸੇ, ਅਝਧਐਨ ਟੀਮ ਨੰ ਸਰੁੱਝਖਆ ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕੇ
ਕਿ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੁੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2.

ਮੈਂ ਸਮਿਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ ਝਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੋਟਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੁੱਤਿਪਰਨ ਭਾਗ ਅਤੇ ਅਝਧਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਝਗਆ ਝਕਸੇ
ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਝਧਐਨ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪਰਾਯੋਜਕ, ਰੇਗਲੇ ਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਟਰੁੱਸਟ (NHS Trust)
ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧੀਝਕਰਤ ਝਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦਆਰਾ ਦੇਝਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਝਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਝਰਕਾਰਡਾਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨੰ ਤੁੱਕ
ਪਹੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਝਗਆ ਝਦੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ।

3.

ਮੈਂ, ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਝਡਜੀਟਲ (NHS Digital), ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ, ਿੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉੁੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਝਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਾਂ ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ
ਉੁੱਤਰਝਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦਆਰਾ ਰੁੱਖੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੰ ਝਲਿਰਪਲ ਕਲੀਝਨਕਲ ਟਰਾਇਲਜ਼ ਸੈਂਟਰ (ਐਸ ਸੀ ਟੀ ਸੀ) ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅਝਧਐਨ ਝਿਚ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੈਂਗਰ
ੋ ਯਨੀਿਰਝਸਟੀ ਨਾਲ ਸਾਾਂਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਝਹਮਤੀ ਝਦੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਿਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ
ਝਕ ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਝਡਜੀਟਲ (NHS Digital) ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਾਂ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ ਦਆਰਾ ਰੁੱਖੇ ਗਏ ਝਰਕਾਰਡਾਾਂ ਨੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਝਸਹਤ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਫਾਲੋ -ਅੁੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਝਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4.

ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਅਝਧਐਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿੇਰਝਿਆਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨੰ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਾਂ ਨਾਲ ਜੋਿੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਝਹਮਤ ਹਾਾਂ, ਇਸ ਝਿਚ ਖੋਜ ਦੇ
ਮਕਸਦਾਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਲੀਝਨਕਲ ਟਰਾਇਲਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਡਾਟਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

5.

ਮੈਂ ਸਮਿਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ ਝਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਝਜਸ ਝਿਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਝਜਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਝਗਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੰ
ਐਲ ਸੀ ਟੀ ਸੀ (LCTC), ਯਨੀਿਰਝਸਟੀ ਆਫ਼ ਝਲਿਰਪਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਆਰਾ ਅਝਧਐਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਲਈ
ਗਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁੱਝਖਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਿਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ ਝਕ ਬੈਂਗੋਰ ਯਨੀਿਰਝਸਟੀ ਦਆਰਾ ਰੁੱਖੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਦੇ ਝਿਚ ਝਸੁੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣ
ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰ ਅਝਧਐਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਤੁੱਕ ਗਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁੱਝਖਆ ਜਾਿੇਗਾ।

6.

ਮੈਂ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਅਝਧਐਨ ਝਿਚ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਜੀ ਪੀ (GP) ਨੰ ਸਝਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਝਹਮਤ ਹਾਾਂ।
ਮੈਂ ਸਮਿਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ ਝਕ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਿੇਰਝਿਆਾਂ ਨੰ ਲੋ ਿ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਝਤਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਬਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਹੂੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਵਧਐਨ ਵਿਿ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹਦ
ੂੰ ਾ/ਦੀ ਹਾਂ।

7.
8.
9.

ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪੇਸ਼ਿ
ੇ ਰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਦਆਰਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਲਈ:
ਹੇਠਾਾਂ ਝਦੁੱਤੇ ਗਏ ਝਬਆਨ ਝਿਕਲਪਕ ਹਨ (ਜੇ ਤਸੀ ਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਸਝਹਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਨਹੀ ਾਂ ਰੁੱਖਦੇ, ਮਰੀਜ਼ ਤਾਾਂ ਿੀ ਦੇ ਅਝਧਐਨ ਝਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਸਝਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ):
10.

ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਝਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਾਾਂ ਝਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਫਾਲੋ -ਅੁੱਪ ਪਰਸ਼ਨੋਤਰੀਆਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਸਝਹਮਤ ਹਦ
ੰ ਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ।

ਝਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਿੇਰਿੇ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਿਾਓ:
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ:
11.

ਮੈਂ ਹੀਲ-ਕੋਝਿਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਝਨਊਜ਼ਲੈ ਟਰ ਜਾਾਂ ਅਪਡੇ ਟਜ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹਿਾਾਂਗਾ/ਗੀ, ਇਨ੍ਾਾਂ ਝਿਚ ਅਝਧਐਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਿਾਲੇ
ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
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ਕੇਿਲ ਸਾਇਟ ਦੀ
ਿਰਤੋਂ ਲਈ:
12.

ਸਵਹਮਤੀ ਫਾਰਮ

ਮੈਂ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਤੀਧਜਆਂ ਨੂੰ ਯ ਕੇ (UK) ਅਤੇ ਧਵਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਧਵਿੱ ਖ ਦੀ ਧਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਧਵਚ ਵਰਤੇ
ਜਾਣ ਲਈ
ਸਧਹਮਤ ਹਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਪ੍ਤਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਧਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਧਕ ਭਧਵਿੱ ਖ ਦੀ ਖੋਜ ਧਵਚ ਧਨਿੱਜੀ
ਕੂੰ ਪ੍ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਨੀਵਰਧਸਟੀਆਂ ਜਾਂ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਸੂੰ ਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਇਟ ਦਾ ਨਾਮ (ਵਿੱ ਡੇ ਅਿੱ ਖਰ ਵਰਤੋ):
ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਬੇਤਰਤੀਬਪ੍ਨ ਨੂੰਬਰ
ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:

ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਦੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ:

/

/

ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ: (ਧਕਰਪ੍ਾ
ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾ ਨਾਮ ਧਲਖੋ) ਤੁਹਾਡੀ
ਭਧਮਕਾ (ਉਦਾ.

ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਡਾਕਟਰ):
ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾ ਨਾਮ:
ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ:

ਤਾਰੀਖ:

ਤੁਹਾਡੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਵੇਰਵੇ (ਪ੍ੇਸ਼ਵ
ੇ ਰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਪ੍ਰਤੀਧਨਿੀ):
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੂੰਬਰ:

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ:

ਈਮੇਲ ਪ੍ਤਾ:

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ:

ਡਾਕ ਪ੍ਤਾ:

ਖੋਜਾਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ (ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਪਰਤੀਨਨਧੀ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ):
ਖੋਜਾਰਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾ ਨਾਮ
(ਧਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾ ਨਾਮ ਧਲਖੋ)
ਖੋਜਾਰਥੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:

ਤਾਰੀਖ:

ਧਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਹੀਲ-ਕੋਧਵਡ ਧਨਰੀਖਕ ਸਾਇਟ ਫਾਇਲ ਦੇ ਧਵਚ ਮਲ ਧਗਿੱ ਲੀ-ਧਸਆਹੀ ਵਾਲੀ ਕਾਪ੍ੀ ਰਿੱ ਖੋ ਅਤੇ ਧਤੂੰ ਨ ਨਕਲਾਂ ਧਤਆਰ ਕਰੋ; ਇਕ ਕਾਨੂੰ ਨੀ
ਪ੍ਰਤੀਧਨਿੀ ਲਈ, ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ (ਜੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਪ੍ਰਤੀਧਨਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਪ੍ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨੋਟਸ ਲਈ।
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