ਹੀਲ-ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ
o

ਤਹਾਨੂੰ ਇਕ ਖੋਿ ਅਜਧਐਨ ਜਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੁੱਦਾ ਜਦੁੱਤਾ
ਜਗਆ ਹੈ। ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਜਨਰਣਾ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ, ਇਹ
ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਕ ਤਸੀ ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਕ ਖੋਿ ਜਕਉ ਾਂ ਕੀਤੀ ਿਾ
ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਵਚ ਕੀ ਕਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ।

o

ਿੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਪੁੱਸ਼ਟ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਿਾਾਂ ਿੇ ਤਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਿਾਣਾਕਾਰੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਜਨਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਜਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ
ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।

o

oਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਇੁੱਛਕ ਹੈ। ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਨਹੀ ਾਂ
ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੁੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।

o

ਹੀਲ-ਕੋਜਵਡ, ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀਨ ਪਰਭਾਵਾਾਂ, ਜਿਸਨੂੰ
‘‘ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਜਵਡ’’ ਵੀ ਜਕਹਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਇਲਾਿਾਾਂ ਦੀ
ਤਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੁੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਜਧਐਨ ਹੈ।

o

ਅਸੀ ਾਂ ਪੂਰੇ ਯੂ ਕੇ (UK) ਤੋਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੁੱਦਾ ਦੇ

ਇਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤਾਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਝ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ
ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਮਰੁੱਥਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਕੋਜਵਡ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਮਜਝਆ ਨਹੀ ਾਂ ਜਗਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਿੇ
ਨਹੀ ਾਂ ਪਤਾ ਜਕ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਿ ਲਈ ਜਕਹੜੇ ਇਲਾਿ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਹਨ। ਇੁੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੀਆਾਂ ਿਾਾਂਦੀਆਾਂ ਕਈ ਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਹਨ
ਿੋ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਕੋਜਵਡ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਪਰ
ਸਾਨੂੰ ਨਹੀ ਾਂ ਪਤਾ ਜਕ ਇਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਲਈ ਜਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕੰਮ
ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਿਾਾਂ ਜਕਹੜੇ ਇਲਾਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਹੀਲ ਕੋਜਵਡ
ਅਜਧਐਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਇਲਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਨ ਲਈ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ
ਸੀ ਿੋ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਕੋਜਵਡ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਜਵਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ
ਉਲਝਣਾਾਂ ਅਤੇ ਲੁੱ ਛਣਾਾਂ ਉੁੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਜਧਐਨ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ
ਨਤੀਜਿਆਾਂ ਨੂੰ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਦੀਰਘ ਕਾਲੀਨ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੇ
ਇਲਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਜਵਚ ਸਧਾਰ ਜਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਰਜਤਆ ਿਾਵੇਗਾ।

ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਜਿਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਕੋਜਵਡ-19 ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਛੁੱਟੀ
ਜਮਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋ ਕ ਿੋ ਭਾਗ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਲ
ੁੱ 12
ਮਹੀਜਨਆਾਂ ਲਈ ਟਰਾਇਲ ਜਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਜਹਣਗੇ।

ਮੈਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਵਕਉ ਂ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ?
ਇਸ ਅਜਧਐਨ ਜਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤਹਾਡੇ ਤੁੱਕ ਪਹੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਇਸ ਅਜਧਐਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਖੋਿ ਟੀਮ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਦ
ੰ ੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਇਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰੋ:
ਨਾਮ: <PI/RN Name>
ਸੰਪ੍ਰਕ ਨੰਬਰ: <PI/RN Number>

ਅਸੀ ਂ ਹੀਲ-ਕੋਵਿਡ ਅਵਿਐਨ ਵਕਉ ਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਕੋਜਵਡ-19 ਇਕ ਜਬਮਾਰੀ ਹੈ ਿੋ SARS-CoV-2 ਵੁੱਿੋਂ ਿਾਣੇ ਿਾਾਂਦੇ
ਇਕ ਜਵਸ਼ਾਣੂੰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਫੇਫਜੜਆਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਭਾਜਵਤ ਨਹੀ ਾਂ
ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਜਦਲ, ਗਰਦੇ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਾਤਰਾਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਪਰਭਾਜਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਜਵਚ, ਅਸੀ ਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਜਣਆ ਹੈ ਿੋ
ਕੋਜਵਡ-19 ਨਾਲ ਜਬਮਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਜਮਲਣ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਿਾਾਂ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਲੁੱ ਛਣ ਜਵਕਜਸਤ ਹੋ ਗਏ - ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘‘ਲੰ ਬੇ
ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਜਵਡ’’ ਜਕਹਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਜਝਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ
ਕੋਜਵਡ ਜਵਚ ਕਈ ਾਂ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਹਾਲਤਾਾਂ ਦਾ ਜਮਸ਼ਰਣ ਹਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਜਵਡ-19
ਵਾਲੇ 5 ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਜਵਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਅਜਿਹੇ ਲੁੱ ਛਣਾਾਂ ਨੂੰ ਜਵਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਮੌਿੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਕੋਜਵਡ ਨਾਲ ਿੋਜੜਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਕਉਜਾਂ ਕ ਤਹਾਡਾ ਕੋਜਵਡ-19 ਲਈ ਜਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ
ਕਝ ਜਦਨਾਾਂ ਦੇ ਜਵਚ ਤਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਜਦੁੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।

ਕੀ ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਨਹੀ,ਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਇੁੱਛਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਰਣਾ ਤਹਾਡੇ ਉੁੱਪਰ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜਕ ਤਸੀ ਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹਦ
ੰ ੇ ਹੋ ਿਾਾਂ ਨਹੀ।ਾਂ
ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਜਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਸੀ ਾਂ ਤਾਾਂ ਵੀ ਤਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ
ਦਆਰਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਆਮ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤਹਾਡਾ
ਡਾਕਟਰ ਿਾਾਂ ਨਰਸ ਤਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦਾ ਜਨਰਣਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਸੀ ਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਦੁੱਸੇ
ਜਬਨਾਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਿਾਾਂ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਜਨਰਣਾ ਤਹਾਡੇ
ਦਆਰਾ ਹਣ ਿਾਾਂ ਭਜਵੁੱਖ ਜਵਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ
ਮਾਨਕ ਨੂੰ ਪਰਭਾਜਵਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗਾ।
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ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਗ ਲੈਂ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਿਾਪ੍ਰੇਗਾ?
ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਜਹਮਤ ਹਦ
ੰ ੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਇਕ ਸਜਹਮਤੀ
ਫਾਰਮ ਉੁੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਹਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਤਹਾਨੂੰ ਰੁੱਖਣ ਦੇ
ਲਈ ਸਜਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਜਦੁੱਤੀ
ਿਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਵਾਰ ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਸਜਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਉੁੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ
ਬਾਅਦ, ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਗੁੱਲ ਦੀ ਿਾਾਂਚ ਕਰਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ਟੀ ਕਰਾਾਂਗੇ ਜਕ ਇਹ
ਅਜਧਐਨ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਾਂ ਹੈ।
ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਇਸ ਅਜਧਐਨ ਜਵਚ ਭਾਗ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਤਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵਚ
ਰਜਹਣ ਦੌਰਾਨ ਤਹਾਡੀ ਜਸਹਤ ਬਾਰੇ ਕਝ ਡਾਟਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕਰਾਾਂਗੇ। ਅਜਧਐਨ
ਜਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਸਜਹਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਾਂ ਤਹਾਡੀ
ਜਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ 12 ਮਹੀਜਨਆਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਕੁੱਤਰ ਕਰਾਾਂਗੇ।
ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਚ ਿੀ ਪੀ (GP) ਦੀਆਾਂ ਮਲਾਕਾਤਾਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ
ਜਵਚਲੀਆਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਾਂ ਿਾਾਂ ਤਹਾਡੇ ਿੀਵਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਜਕਸਮ ਦੀ ਜਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਆਰਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ
ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜਕਵੇਂ ਇਕੁੱਤਰ ਕਰਾਾਂਗੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਵੈਬਸਾਇਟ ਉੁੱਪਰ ਉਪਲਬੁੱਧ ਹੈ (www.heal-covid.net)।
ਅਸੀ ਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਅਜਧਐਨ ਵਾਲੇ ਿੋ ਇਲਾਿ ਅਸੀ ਾਂ ਚਾਹਵਾਾਂਗੇ ਜਕ ਤਸੀ ਾਂ ਤਹਾਡੇ
ਦਆਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਾਂਗੇ। ਅਸੀ ਾਂ
ਤਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਵਚ ਖਦ ਇਲਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਾਂਗੇ ਤਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ
ਿਾਾਂ ਨਰਸ ਤਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਗੇ ਜਕ ਇਸਨੂੰ ਜਕਵੇਂ ਲੈ ਣਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ
ਜਕੰਨਾ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁੱਕ ਲੈ ਣਾ ਹੈ। ਿੇ ਤਹਾਨੂੰ ਅਟੋਵਸਟਾਜਟਨ
ਲੈ ਣ ਲਈ ਜਕਹਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤਹਾਨੂੰ ਤਹਾਡੇ ਿੀ ਪੀ (GP) ਜ ਾਂ
ਤੁ ਹ ਡੇ ਹਸਪਤ ਲ ਦਆਰਾ ਦਹਰਾਈਆਾਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਤਜ਼ਵੀਿਾਾਂ ਜਦੁੱਤੀਆਾਂ
ਿਾਣਗੀਆਾਂ ਜਕਉਜਾਂ ਕ ਇਲਾਿ ਐਪੀਕਸਾਬੈਨ ਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੁੱਕ ਚਲਦਾ ਹੈ।
ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਆਮ ਤੋਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਾਂ ਲਈ ਭਗਤਾਨ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਿਾਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਦੁੱਸੋ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ
ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਚਲੇ ਿਾਣ ਦੇ ਥੋੜ੍ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤਹਾਨੂੰ ਇਕ ਫਾਰਮ ਿਾਾਂ
ਾਂ ਾ ਹੈ ਜਕ ਤਹਾਨੂੰ
ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਭੇਜਿਆ ਿਾਵੇਗਾ ਿੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦ
ਹੀਲ-ਕੋਜਵਡ ਲਈ ਭਗਤਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਵਾਰ ਤਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਜਮਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਸੀ ਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ
ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਵਾਾਂਗੇ ਜਕ ਤਸੀ ਾਂ ਜਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਜਵਡ19 ਦੇ ਜਕਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਗੌਣ ਪਰਭਾਵ ਜਿਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਤਸੀ ਾਂ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਤਹਾਡਾ ਖੋਿ ਜਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਸਬੰਧੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਾਾਂ ਪਰਸ਼ਨੋਤਰੀਆਾਂ ਜਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਜਵਕਲਪਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ
ਇਨ੍ਾਾਂ ਪਰਸ਼ਨੋਤਰੀਆਾਂ ਦਾ ਉੁੱਤਰ ਨਹੀ ਾਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰਦੇ ਤਸੀ ਾਂ ਤਾਾਂ ਵੀ ਹੀਲਕੋਜਵਡ ਜਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀਨ ਲੁੱ ਛਣਾਾਂ ਅਤੇ ਿੀਵਨ ਦੀ ਗਣਵੁੱਤਤਾ ਉੁੱਪਰ
ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਜਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ
ਜਕ ਕੀ ਟਰਾਇਲ ਜਵਚ ਵਰਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਇਲਾਿ ਕਾਰਗਰ ਹਨ।

ਅਸੀ ਾਂ ਚਾਹਵਾਾਂਗੇ ਜਕ ਤਸੀ ਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਜਕ ਤਸੀ ਾਂ ਜਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ
ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਠੀਕ ਮਜਹਸੂਸ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਾਂ
ਤਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਪਜਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਦੋਸਤ ਿਾਾਂ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਜਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਜਵਚ ਹਰ ਵਾਰ ਓਸੇ
ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।
ਇਹ ਪਰਸ਼ਨੋਤਰੀਆਾਂ ਹੀਲ-ਕੋਜਵਡ ਐਪ (‘ATOM5™’ ਜਕਹਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ,
ਐਪਾਰੀਟੋ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਆਰਾ) ਰਾਹੀ ਾਂ ਤਹਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਿਾਾਂ
ਟੈਬਲੈੁੱ ਟ ਉੁੱਪਰ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਾਂ ਿਾਣਗੀਆਾਂ। ਖੋਿ ਟੀਮ, ਤਹਾਡੇ
ਦਆਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ
ਕਰਨ ਜਵਚ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਿਾਾਂ ਘਰ ਜਵਚ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਵਗ
ੇ ੀ। ਸ਼ਰੂਆਤ ਜਵਚ ਅਸੀ ਾਂ ਤਹਾਡੀ ਹਫ਼ਤੇ ਜਵਚ ਇਕ
ਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਜਵਚ ਮਹੀਨੇ ਜਵਚ ਇਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਾਾਂ ਪਰਸ਼ਨੋਤਰੀਆਾਂ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਾਂਗੇ।
ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਵਚ ਹਰ ਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਜਮਨਟਾਾਂ ਦਾ ਸਮਾਾਂ
ਲੁੱ ਗੇਗਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਿਦੋਂ ਵੀ ਇਕ ਪਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਲਈ ਜਤਆਰ
ਹੰਦੀ ਹੈ, ਤਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਿਾਾਂ ਟੈਬਲੈ ਟ ਉੁੱਪਰ ਇਕ ਅਲਰਟ ਿਾਾਂ
ਜਰਮਾਇੰਡਰਜ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਿੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਿਾਾਂ ਟੈਬਲੈ ਟ
ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਕ ਨਰਸ ਤਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਸ਼ਨ ਪਛ
ੁੱ ਣ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕਰੇਗੀ, ਿੇ
ਤਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਕ ਦਭਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।
ਤਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਾਂ ਅਜਧਐਨ ਪਰਸ਼ਨੋਤਰੀਆਾਂ
ਲਈ ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਜਦੁੱਤੇ ਗਏ ਉੁੱਤਰਾਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ
ਦਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਸੂਜਚਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗਾ।
ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਅਜਧਐਨ ਜਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ 12 ਮਹੀਜਨਆਾਂ ਬਾਅਦ,
ਤਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਾਂ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਕੇਵਲ ਤਾਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਾਂਗੇ ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਜਹੰਦੇ ਹੋ ਿਾਾਂ
ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਕਜਹੰਦੇ ਹੋ ਜਕ ਤਸੀ ਾਂ ਭਜਵੁੱਖ ਦੀ ਖੋਿ ਜਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਭਜਵੁੱਖ ਦੇ ਜਵਚ ਕੋਜਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦਾ ਉੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ
ਅਜਧਐਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਾਟਾਬੇਸਾਾਂ ਿਾਾਂ ਕਲੀਜਨਕਲ
ਟਰਾਇਲਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਿੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ।
ਿੇ ਹੀਲ-ਕੋਜਵਡ ਅਜਧਐਨ ਜਵਚ ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਭਾਗ ਲੈਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਸੀ ਾਂ ਖਦ
ਲਈ ਜਨਰਣੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਮਰੁੱਥਾ ਗਆ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ (ਜਕਸੇ ਗੰਭੀਰ ਜਬਮਾਰੀ
ਕਾਰਨ), ਤਸੀ ਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁੱਕ ਅਜਧਐਨ ਜਵਚ ਇਕ ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਵੁੱਿੋਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਰਹੋਗੇ ਿਦੋਂ ਤੁੱਕ ਕੋਈ, ਿੋ ਤਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਪਰਤੀਜਨਧੀ ਵੁੱਿੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ,
ਸਾਨੂੰ ਤਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀ ਾਂ ਕਜਹੰਦਾ।

ਵਕਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਉਹ ਇਲਾਿ ਜਿਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਅਸੀ ਾਂ ਹੀਲ-ਕੋਜਵਡ ਦੇ ਜਵਚ ਤਲਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਦ
ੰ ੇ
ਹਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਅਟੋਵਸਟਾਜਟਨ ਅਤੇ ਐਪੀਕਸਾਬੈਨ ਜਕਹਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ। 877 ਲੋ ਕਾਾਂ
ਨੂੰ ਇਨ੍ਾਾਂ ਜਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਇਲਾਿ ਜਦੁੱਤੇ ਿਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਇਲਾਿਾਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਾਂ ਤਰ੍ਾਾਂ
ਦੀਆਾਂ ਸਮੁੱਜਸਆਵਾਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਿ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਤ ਆਮ ਤੌਰ
’ਤੇ ਵਰਜਤਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਟੋਵਸਟਾਜਟਨ ਇਕ ਸਟਾਜਟਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਜਤਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਜਵਚ ਉਹ ਅਸਰ ਵੀ ਹਨ ਿੋ
ਾਂ ੇ ਹਨ। ਿੇ ਤਹਾਨੂੰ ਅਟੋਵਸਟਾਜਟਨ ਜਦੁੱਤੀ
ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਿਲੂ ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਦ
ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਸੀ ਾਂ ਇਸਨੂੰ 12 ਮਹੀਜਨਆਾਂ ਲਈ ਜਦਨ ਜਵਚ ਇਕ ਵਾਰ ਲਵੋਗੇ।
ਐਪੀਕਸਾਬੈਨ ਇਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘‘ਖੂਨ ਪਤਲਾ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ’’ ਿਾਾਂ ਐਾਂਟੀਕਆਗਲੈਂ ਟ ਜਕਹਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤਹਾਨੂੰ
ਐਪੀਕਸਾਬੈਨ ਜਦੁੱਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਸੀ ਾਂ ਇਸਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਜਤਆਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ
ਜਦਨ ਜਵਚ ਦੋ ਵਾਰ ਲਵੋਗੇ।
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ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਜਵਡ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਿਲੂ ਣ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਥੁੱਕੇ ਬਣਨ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਲੁੱ ਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਾਂ ਕੋਜਵਡ-19 ਕਾਰਨ
ਜਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀਨ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਿਾਾਂ ਇਲਾਿ ਜਵਚ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਪ੍ਤਾ ਲੱ ਗੇਗਾ ਵਕ ਮੈਨੂੰ ਵਕਹੜਾ
ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਿੇਗਾ?
ਇਸ ਅਜਧਐਨ ਜਵਚ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਿ ਦੇ ਜਤੰਨ ਸਮੂਹਾਾਂ ਜਵਚ ਵੰਜਡਆ
ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਜਵਚ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਮਸ਼ਰਣ ਹੋਏਗਾ। ਇਕ
ਸਮੂਹ ‘‘ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ’’ (ਜਬਲਕਲ
ੁੱ ਓਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਿੋ ਤਹਾਨੂੰ ਅਜਧਐਨ
ਜਵਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈ ਣ ’ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਸੀ) ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਤਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਆਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ
ਇਲਾਿ, ਿੋ ਜਕ ਤਹਾਡੇ ਲੁੱ ਛਣਾਾਂ ਅਤੇ/ਿਾਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਹੋਰ
ਸਮੁੱਜਸਆਵਾਾਂ ਅਨਸਾਰ ਢੁੱਕਵਾਾਂ ਹੈ।
ਦੂਿੇ ਸਮੂਹਾਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਟੋਵਸਟਾਜਟਨ ਿਾਾਂ
ਐਪੀਕਸਾਬੈਨ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀ ਾਂ ਇਕ ਕੰਜਪਊਟਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਿੋ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ’ ਸਮੂਹਾਾਂ ਜਵਚ
ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਾਂ ਤਸੀ ਾਂ ਨਾ ਤਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਚਣਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤਸੀ ਾਂ
ਜਕਸ ਸਮੂਹ ਜਵਚ ਹੋ।

ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ੍ ਵਕਹੜੇ ਹਨ?
ਜਕਉਜਾਂ ਕ ਕੋਜਵਡ-19 ਇਕ ਨਵੀ ਾਂ ਜਬਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀ ਾਂ ਅਿੇ ਵੀ ਜਸੁੱਖ ਰਹੇ ਹਾਾਂ
ਜਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਇਲਾਿ ਜਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀਨ ਲੁੱ ਛਣ ਹਨ। ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਹੀਲ-ਕੋਜਵਡ ਜਵਚ ਭਾਗ
ਨਾ ਲੈ ਣਾ ਚਣਦੇ ਹੋ, ਤਸੀ ਾਂ ਤਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ
ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗ,ੇ ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਲੁੱ ਛਣਾਾਂ ਉੁੱਪਰ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ
ਡਾਕਟਰ ਿਾਾਂ ਨਰਸਾਾਂ ਿੋ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉੁੱਪਰ
ਜਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਅਵਿਐਨ ਵਿਿ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਮ ਵਕਹੜੇ ਹਨ?
ਇਸ ਗੁੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਇਲਾਿ ਿੋ ਤਹਾਨੂੰ ਅਜਧਐਨ ਦੇ ਜਹੁੱਸੇ
ਵੁੱਿੋਂ ਜਦੁੱਤੇ ਿਾਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਹਾਡੇ ਲੁੱ ਛਣਾਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਤਹਾਡੀ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ ਜਵਚੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਸਹਤਮੰਦ
ਹੋਣ ਜਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਜਕ ਇਹ ਦਵਾਈਆਾਂ ਸਰੁੱਜਖਆ
ਦੇ ਿਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਵਰਣਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਥਾਪਤ ਇਲਾਿ ਹਨ, ਬਹਤੀਆਾਂ
ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ, ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੌਣ ਪਰਭਾਵ ਹਨ।
ਿੇ ਤਹਾਨੂੰ ਅਟੋਵਸਟਾਜਟਨ ਜਦੁੱਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕੀਤੇ
ਿਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਝ ਆਮ ਗੌਣ ਪਰਭਾਵ ਇਹ ਹਨ:

• ਜਸਰ ਦਰਦ
• ਪਕੇ ਹੋਏ ਗਲੇ ਸਮੇਤ, ਜ਼ਕਾਮ ਵਰਗੇ ਲੁੱ ਛਣ
• ਜਬਮਾਰ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਨਾ (ਿੀਅ ਮਚਲਣਾ)
• ਵਾਈ, ਦਸਤ ਿਾਾਂ ਕਬਜ਼
• ਬਦਹਜ਼ਮੀ
• ਹਾਈ ਬਲੁੱ ਡ ਸ਼ੂ ਗਰ
• ਨੁੱਕ ਜਵਚੋਂ ਖੂਨ ਵੁੱਗਣਾ

ਕਝ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਾਂ ਿਾਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕਸਕ, ਜ਼ਖਮ ਿਾਾਂ ਸੁੱਿੇ
ਿੋੜੇ ਿਾਾਂ ਜਪੁੱਠ ਦਰਦ
• ਜਿਗਰ ਦੇ ਅਸਧਾਰਣ ਪਰਕਾਰਿ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਿੇ
ਸਟਾਜਟਨਜ਼ ਗਲੂ ਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਧਰਾਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿੇ
ਤਹਾਨੂੰ
ਜਚੰਤਾਵਾਾਂ ਹਨ ਿਾਾਂ ਿੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਰੋਗ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਖਮ ’ਤੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ
ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਬੁੱਚੇ ਿੰਮਣ ਦੇ
ਸਮਰੁੱਥ ਔਰਤਾਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੋਵਸਟਾਜਟਨ ਲੈਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਗਰਭ
ਜਨਰੋਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
•

ਿੇ ਤਹਾਨੂੰ ਐਪੀਕਸਾਬੈਨ ਜਦੁੱਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਤਜ਼ਰਬਾ
ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਝ ਆਮ ਗੌਣ ਪਰਭਾਵ ਇਹ ਹਨ:
•
•
•
•

ਹੈਮਾਟੋਮਾ ਅਤੇ ਸੁੱਟ
ਜਬਮਾਰ ਮਜਹਸੂ ਸ ਕਰਨਾ (ਿੀਅ ਮਚਲਣਾ)
ਅਨੀਮੀਆ
ਖੂਨ ਵੁੱਧਣ ਦਾ ਵਜਧਆ ਜ਼ੋਖਮ

ਿੇ ਐਪੀਕਸਾਬੈਨ ਨੂੰ ਲੈਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਹਾਡੀ ਸਰਿਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਿਾਾਂ
ਦੰਦਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਿ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਿਾਾਂ ਦੰਦਾਾਂ
ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁੱਸਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਾਂ ੇ ਹਨ ਜਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ
ਿੇ ਅਜਧਐਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦ
ਦੇ ਮਕਾਬਲੇ ਲਾਭ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਤਹਾਡੀ ਦਵਾਈ
ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵਾਾਂਗੇ। ਿੇ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਹਾਨੂੰ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।

ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣਾ ਵਿਿਾਰ ਬਦਲ ਲੈਂ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਅਜਧਐਨ ਜਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ
ਤਸੀ ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਸੀ ਾਂ ਜਫਰ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਆਰਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ
ਫਾਲੋ ਅੁੱਪ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤਹਾਡੀ ਆਜਗਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀ ਾਂ ਜਸਹਤ
ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਜਨਯਮਤ ਜਰਕਾਰਡਾਾਂ ਤੋਂ ਤਹਾਡੀ ਜਸਹਤ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਇਕੁੱਤਰ ਕਰਨੀ ਿਾਰੀ ਰੁੱਖਣੀ ਚਾਹਵਾਾਂਗੇ।
ਕਝ ਹਾਲਤਾਾਂ ਜਵਚ, ਸਾਨੂੰ ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਅਜਧਐਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਿ
ਕਾਰਨ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਜਕਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਗੌਣ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ
ਸੀਮਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਕੁੱਤਰ ਕਰਨੀ ਿਾਰੀ ਰੁੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਉਸ ਹਾਲਤ ਜਵਚ ਹੀ ਕਰਾਾਂਗੇ ਜਿੁੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਨਿੀ ਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪ੍ਲਬੱਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਕਝ ਵਾਰ ਖੋਿ ਪਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਚੁੱਲਣ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਇਲਾਿ ਜਿਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਅਜਧਐਨ
ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਨਵੀ ਾਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬੁੱਧ ਹੋ
ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਿਾਾਂ ਨਰਸ ਤਹਾਨੂੰ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਦੁੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਜਕ ਕੀ ਤਸੀ ਾਂ
ਟਰਾਇਲ ਜਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹੋ ਿਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਿਾਾਂ ਕੀ ਤਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਹ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਇਹ ਅਜਧਐਨ ਜਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਜਦੁੱਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੁੱਜਸਆ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਰੀ
ਰੁੱਖਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।
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ਜਦੋਂ ਅਵਿਐਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੰਦਾ ਹੈ?
ਅਜਧਐਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਤਹਾਡਾ ਇਲਾਿ ਵਾਪਸ ਮਾਨਕ
ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਵੇਗਾ। ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਅਿੇ ਵੀ ਲੁੱ ਛਣਾਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਹਾਡੀ ਜਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀ ਾਂ
ਚਲੰ ਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਜਕ ਅਜਧਐਨ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਾਂ ਜਵਚ ਪੇਸ਼
ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਨਲਾਾਂ ਜਵਚ ਪਰਕਾਜਸ਼ਤ ਕੀਤੇ
ਿਾਣਗੇ, ਤਾਾਂ ਿੋ ਅਸੀ ਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਸ ਸਕੀਏ
ਜਕ ਸਾਡੀ ਖੋਿ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ
ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱਜਖਆ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਹਾਡੀ
ਜਕਸੇ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਜਵਚ ਪਛਾਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਅਸੀ ਾਂ ਅਜਧਐਨ ਤੋਂ
ਪਰਾਪਤ ਸਾਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਰੁੱਖਾਾਂਗੇ।
ਕੀ ਇਸ ਅਵਿਐਨ ਵਿਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਨੂੰ ਗੋਪ੍ਨੀਯ ਰੱਵਖਆ
ਜਾਿੇਗਾ?

ਹਾਾਂ। ਉਹ ਲੋ ਕ ਜਿਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਤਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਤੁੱਕ ਪਹੰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ
ਜਿਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਅਜਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਜਵਚ ਅਜਧਐਨ
ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ, ਐਪਾਰੀਟੋ (Aparito)
(ਿੋ ATOM5 ਅਜਧਐਨ ਐਪ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ), ਪਰਾਯੋਿਕ ਸੰਗਠਨਾਾਂ
ਅਤੇ ਜਨਯਾਮਕ ਅਥਾਰਟੀਆਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਿਾਾਂ ਆਡੀਟਰਜ਼
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਹਾਡੀ ਆਜਗਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀ ਾਂ ਤਹਾਡੇ ਿੀ ਪੀ (GP) ਨੂੰ
ਦੁੱਸਾਾਂਗੇ ਜਕ ਤਸੀ ਾਂ ਖੋਿ ਅਜਧਐਨ ਜਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।
ਉਹ ਲੋ ਕਾਾਂ ਜਿਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਜਕ ਤਸੀ ਾਂ ਕੌਣ ਹੋ,
ਉਹ ਤਹਾਡੇ ਨਾਮ ਿਾਾਂ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਜਵਆਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸਦੀ ਥਾਾਂ ‘ਤੇ ਤਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਕ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ।
ਤਹਾਡੇ ਰਟੀਨ ਦੇ ਜਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੁੱਕ ਪਹਚ
ੰ ਕਰਨ ਲਈ,
ਜਲਵਰਪੂਲ ਕਲੀਜਨਕਲ ਟਰਾਇਲ ਸੈਂਟਰ (ਐਸ ਸੀ ਟੀ ਸੀ) (Liverpool
Clinical Trials Centre, LCTC) ਤਹਾਡੀ ਿਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਐਨ
ਐਚ ਐਸ (NHS)/ਸੀ ਐਚ ਆਈ (CHI)/ ਹੈਲਥ ਐਾਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ
ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਜਡਿੀਟਲ (NHS Digital) ਿਾਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ,
ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉੁੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਜਵਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਾਂ, ਿੋ ਐਨ ਐਚ
ਐਸ (NHS) ਡਾਟਾ ਜਰਕਾਰਡਾਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਕੋਲ ਸਰੁੱਜਖਅਤ ਤਰੀਕੇ
ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਿੇਗਾ। ਤਹਾਡੇ ਅਜਧਐਨ ਜਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਜਦਨ ਤੋਂ 12
ਮਹੀਜਨਆਾਂ ਤੁੱਕ ਲਈ ਅਸੀ ਾਂ ਤਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਿਨਾ
ਰੁੱਖਦੇ ਹਾਾਂ, ਪਰ ਤਹਾਡੀ ਜਸਹਤ ਦੇ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀਨ ਜਸਹਤ ਰਤਬੇ ਲਈ
ਫਾਲੋ -ਅੁੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਭਜਵੁੱਖ ਜਵਚ ਵਧਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਜਡਿੀਟਲ (NHS Digital) (ਿਾਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੰਗਠਨ) ਤੋਂ
ਐਲ ਸੀ ਟੀ ਸੀ (LCTC) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਡਾਟਾ ਸਰੁੱਜਖਅਤ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਬੈਂਗੋਰ ਯੂ ਨੀਵਰਜਸਟੀ, ਿੋ ਅਜਧਐਨ ਦਾ ਕਝ ਜਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ
ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਗੋਰ ਯੂ ਨੀਵਰਜਸਟੀ ਜਵਖੇ ਦੇ
ਖੋਿਾਰਥੀ ਤਹਾਡੇ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਵੇਰਜਵਆਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ
ਤਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੁੱਥ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਗੇ।
ਅਸੀ ਾਂ ਤਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ
ਸਰੁੱਜਖਅਤ ਜਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਰੁੱਖਦੇ ਹਾਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੀਲਕੋਜਵਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ www.heal-covid.net ’ਤੇ ਦੇਖੀ ਿਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ।

ਅਵਿਐਨ ਕੌਣ ਕਰਿਾ ਵਰਹਾ ਹੈ?
ਾਂ ੇ ਸ਼ਨ
ਕੈਂਬਜਰਿ ਯੂ ਨੀਵਰਜਸਟੀ ਹਾਸਪੀਟਲਜ਼ ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਫਾਊਡ
ਟਰੁੱਸਟ (Cambridge University Hospitals NHS Foundation
Trust) ਅਤੇ ਜਦ ਯੂ ਨੀਵਰਜਸਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਂਬਜਰਿ (The University of
Cambridge) ਇਸ ਅਜਧਐਨ ਦੇ ਸੰਯਕਤ ਪਰਾਯੋਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ
ਪਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਯੂ ਨਾਈਟਡ ਜਕੰਗਡਮ ਜਵਚ ਅਧਾਰਤ
ਹਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਹੈ ਜਕ ਅਜਧਐਨ ਦਾ ਜਦਨ ਪਰਤੀ ਜਦਨ ਦਾ ਸੰਚਲਾਨ
ਜਲਵਰਪੂਲ ਕਲੀਜਨਕਲ ਟਰਾਇਲਜ਼ ਸੈਂਟਰ (Liverpool Clinical Trials
Centre) (ਐਲ ਸੀ ਟੀ ਸੀ, ਯੂ ਨੀਵਰਜਸਟੀ ਆਫ਼ ਜਲਵਰਪੂਲ ਦਾ ਜਹੁੱਸਾ)
ਜਵਖੇ ਅਧਾਰਤ ਟੀਮ ਦਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ,
ਯੂ ਨੀਵਰਜਸਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਂਬਜਰਿ, ਐਲ ਸੀ ਟੀ ਸੀ (LCTC) ਅਤੇ ਬੈਂਗੋਰ
ਯੂ ਨੀਵਰਜਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੋਿਾਰਥੀ ਹਨ।
ਇਸ ਅਜਧਐਨ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਮੈਡੀਸਨਜ਼ ਐਾਂਡ ਹੈਲਥਕੇਅਰ
ਪਰੋਡਕਟਸ ਰੈਗਲੇ ਟਰੀ ਏਿੰਸੀ (Medicines and Healthcare
Products Regulatory Agency), ਹੈਲਥ ਜਰਸਰਚ ਅਥਾਰਟੀ
(Health Research Authority) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਸਰਚ ਐਜਥਕਸ
ਸਰਜਵਸ ਕਮੇਟੀ (National Research Ethics Service
Committee) ਦਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਾਂ ਿੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ ਜਕ ਅਜਧਐਨ ਜਵਜਗਆਜਨਕ ਅਤੇ ਨੈਜਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਅਜਧਐਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਜਚਊਟ ਫਾਰ
ਹੈਲਥ ਜਰਸਰਚ (ਐਨ ਆਈ ਐਚ ਆਰ) (National Institute for
Health Research, NIHR) ਦਆਰਾ ਫੰਡ ਜਦੁੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅਜਧਐਨ ਜਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਲਈ
ਕੋਈ ਭਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗਾ।
ਹੋਰ ਖੋਜ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ
ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਇਸ ਅਜਧਐਨ ਜਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਜਹਮਤ ਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ
ਤਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅਜਧਐਨ ਦੇ ਜਹੁੱਸੇ ਵੁੱਿੋਂ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਹਾਡੇ ਡਾਟਾ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਾਂ ਜਵਚ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਭਜਵੁੱਖ ਦੀ
ਖੋਿ ਲਈ ਆਜਗਆ ਦੇਣ ਦਾ ਜਵਕਲਪ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ
ਯੂ ਨੀਵਰਜਸਟੀਆਾਂ, ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਸੰਗਠਨ ਿਾਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਾਾਂ
ਜਵਦੇਸ਼ ਜਵਚ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਖੋਿ ਜਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਹਾਡੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨਾਾਂ ਅਤੇ ਖੋਿਾਰਥੀਆਾਂ
ਦਆਰਾ ਕੇਵਲ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਖੋਿ ਲਈ ਯੂ ਕੇ
ਪਾਲਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ (UK Policy Framework for Health and
Social Care Research) ਿਾਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਾਨਕਾਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਖੋਿ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਜਤਆ ਿਾਵੇਗਾ।
ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਅਸੀ ਾਂ ਤਹਾਡੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਵਰਤਾਾਂਗੇ, ਤਸੀ ਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਇੁੱਥੇ
• ਹੀਲ-ਕੋਜਵਡ ਟਰਾਇਲ ਵੈਬਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
www.heal- covid.net
• ਇੁੱਥੇ www.hra.nhs.uk/information-about-patients
• ਇੁੱਥੋਂ ਉਪਲਬੁੱਧ ਹੈਲਥ ਜਰਸਰਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਜਵਚ
www.hra.nhs.uk/patientdataandresearch
• ਇੁੱਥੇ ਕੈਂਬਜਰਿ ਯੂ ਨੀਵਰਜਸਟੀ ਹਾਸਪੀਟਲਜ਼ ਐਨ ਐਚ ਐਸ
ਾਂ ੇ ਸ਼ਨ ਟਰੁੱਸਟ ਡਾਟਾ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (Cambridge
ਫਾਊਡ
University Hospitals NHS Foundation Trust Data
Protection
Officer)
ਨੂੰ
ਸੰਪਰਕ
ਕਰਕੇ
infogov@addenbrookes.nhs.uk
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•

•

•

ਇੁੱਥੇ ਯੂ ਨੀਵਰਜਸਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਂਬਜਰਿ ਡਾਟਾ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ
ਅਫ਼ਸਰ (University of Cambridge Data
Protection Officer) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ
dpo@admin.cam.ac.uk
ਇੁੱਥੇ ਯੂ ਨੀਵਰਜਸਟੀ ਆਫ਼ ਜਲਵਰਪੂਲ ਡਾਟਾ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ
ਅਫ਼ਸਰ (University of Liverpool Data
Protection Officer) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ
legal@liverpool.ac.uk
ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵਚ ਜਕਸੇ ਇਕ ਖੋਿ ਟੀਮ ਨੂੰ
ਪਛ
ੁੱ ਕੇ

ਭਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਜਵਸ (National
Health Service) ਦੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਆਮ ਪਰੀਜਕਰਾਵਾਾਂ ਤਹਾਡੇ
ਲਈ ਉਪਲਬੁੱਧ ਹੋਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਕਲੀਜਨਕਲ ਨੈ ਗਲੀਿੈਂਸ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਟਰੁੱਸਟਜ਼
(NHS Clinical Negligence Scheme for Trusts) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੁੱਿੋਂ
ਾਂ ੇ ਸ਼ਨ
ਕੈਂਬਜਰਿ ਯੂ ਨੀਵਰਜਸਟੀ ਹਾਸਪੀਟਲਜ਼ ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਫਾਊਡ
ਟਰੁੱਸਟ (Cambridge University Hospitals NHS Foundation
Trust), ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਆਨਰੇਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਧਾਰਕਾਾਂ ਦੀ
ਅਣਗਜਹਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਲੀਜਨਕਲ ਟਰਾਇਲ ਜਵਚ ਪਰਤੀਭਾਗੀਆਾਂ ਨੂੰ
ਹੋਏ ਨਕਸਾਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਵੁੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਮੱਵਸਆ ਹੋਏ?
ਅਜਧਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਵਹਾਰ ਕੀਤਾ
ਜਗਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਿਾਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਨਕਸਾਨ
ਜਿਸਦਾ ਤਸੀ ਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੂੰ ਜਵਚਾਜਰਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਿੇ
ਇਸ ਅਜਧਐਨ ਦੇ ਜਕਸੇ ਪੁੱਖ ਬਾਰੇ ਤਹਾਨੂੰ ਜਕਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਜਚੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ
ਤਹਾਨੂੰ ਤਹਾਡੀ ਖੋਿ ਟੀਮ ਜਵਚੋਂ ਜਕਸੇ ਇਕ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿੋ ਤਹਾਡੇ ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦਾ ਉੁੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਭ
ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਨਾਖਸ਼ ਰਜਹੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤਸੀ ਾਂ ਸਥਾਨਕ ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਡਵਾਇਸ
ਐਾਂਡ ਲਾਇਜ਼ਨ ਸਰਜਵਸ (ਪੀ ਏ ਐਲ ਐਸ) (NHS Patient
Advice and Liaison Service, PALS) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ
ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ
ਮੈਂਬਰ ਤਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਲੀਜਨਕਲ ਅਜਧਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਾ
ਜਧਆਨ ਰੁੱਜਖਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਵੈਸ,ੇ ਉਸ ਅਸੰਭਵ ਹਾਲਤ ਜਵੁੱਚ ਿਦੋਂ ਜਕ
ਇਸ ਖੋਿ ਪਰੋਿੈਕਟ ਜਵੁੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਕਾਰਨ ਤਹਾਨੂੰ ਨਕਸਾਨ ਹੰਦਾ
ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਹ ਜਕਸੇ ਦੀ ਅਣਗਜਹਲੀ ਕਰਕੇ ਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ
ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਟਰੁੱਸਟ (NHS Trust) ਜਿੁੱਥੇ ਜਕ ਤਹਾਡਾ ਇਲਾਿ ਕੀਤਾ
ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਜਵਰੁੱਧ ਮਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ
ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਲਾਗਤਾਾਂ ਦਾ

ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਜਡਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਨਤੀਿਤਨ ਹੋਇਆ ਅਣਗਜਹਲੀ ਵਾਲਾ
ਨਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕਲੀਜਨਕਲ ਟਰਾਇਲ ਜਵਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰਅਣਗਜਹਲੀ ਵਾਲੇ ਨਕਸਾਨ ਲਈ ਯੂ ਨੀਵਰਜਸਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਂਬਜਰਿ
(University of Cambridge) ਬੀਮੇ ਦਾ ਪਰਬਧ
ੰ ਕਰੇਗੀ। ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਮੰਨਦੇ
ਹੋ ਜਕ ਇਸ ਅਜਧਐਨ ਜਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਕਸਾਨ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ,
ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਪੰਨਾ 1 ਉੁੱਪਰ ਜਦੁੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਜਵਆਾਂ
ਦੇ ਰਾਹੀ ਾਂ ਖੋਿ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵਚ ਸੰਪਰਕ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਹਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੁੱਥੇ ਤਸੀ ਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਕਰਤੁੱਵ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤਸੀ ਾਂ ਅਜਧਐਨ
ਜਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਜਹਮਤ ਹੋਵੋ ਿਾਾਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਅਜਧਐਨ ਦਾ
ਪਰਾਯੋਿਕ ਤਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਅਣਗਜਹਲੀ
ਲਈ ਜਕਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿੇ ਤਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਚੰਤਾਵਾਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਜਨਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਜਕਸੇ
ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਘਰ ਪਹੰਚਣ ’ਤੇ
ਆਪਣੇ ਿੀ ਪੀ (GP) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਿਾਾਂ 111 ਨੂੰ ਕਾੁੱਲ ਕਰੋ।
ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਕੋਜਵਡ-19 ਨਾਲ ਜਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਪਤ
ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਇਟ
(www.heal-covid.net) ’ਤੇ ਦੇਖੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਜਧਐਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਜਚਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਜਰਸਰਚ (ਐਨ ਆਈ ਐਚ ਆਰ (NIHR); ਹਵਾਲਗੀ NIHR133788) ਅਤੇ ਐਨ ਆਈ ਐਚ ਆਰ ਕੈਂਬਜਰਿ
ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਜਰਸਰਚ ਸੈਂਟਰ (NIHR Cambridge Biomedical Research Centre) ਦਆਰਾ ਫੰਡ ਜਦੁੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਚਾਰ ਲੇ ਖਕਾਾਂ ਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਜਕ ਐਨ ਆਈ ਐਚ ਆਰ (NIHR) ਿਾਾਂ ਜਡਪਰਾਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਐਾਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ (Department of Health and Social Care) ਦੇ ਵੀ
ਇਹੀ ਜਵਚਾਰ ਹੋਣ।

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ੜ੍ਨ ਅਤੇ ਵਿਿਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਹਾਡਾ ਿੰਨਿਾਦ। ਜੇ ਤਸੀ ਂ ਅਵਿਐਨ ਵਿਿ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਸਵਹਮਤ ਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪ੍ੀ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।
HEAL-COVID Adult Participant Information Sheet and Informed Consent Form: version 4.0 13/08/2021 Punjabi
ਹੀਲ-ਕੋਵਿਡ ਬਾਲਗ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਸੂ ਵਿਤ ਸਵਹਮਤੀ ਫਾਰਮ: ਸੰਸਕਰਣ 4.0 13/08/2021
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ਕੇਿਲ ਸਾਇਟ ਦੀ
ਿਰਤੋਂ ਲਈ:

ਸਵਹਮਤੀ ਫਾਰਮ

ਸਾਇਟ ਦਾ ਨਾਮ (ਵੁੱਡੇ ਅੁੱਖਰ ਵਰਤੋ):
ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਬੇਤਰਤੀਬਪਨ ਨੰਬਰ
ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਦੀ ਿਨਮ
ਤਾਰੀਖ:

ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:

/

/

ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਦਆਰਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਲਈ:
ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਹਰੇਕ ਜਬਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਬਕਸੇ ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਸੰਖੇਪ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ।
1. ਮੈਂ ਇਸ ਅਜਧਐਨ ਲਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ ਅਤੇ ਸਮਝ ਜਲਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਮਜਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਤੋਸ਼ਿਨਕ
ਉੁੱਤਰ ਜਦੁੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
2. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ ਜਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇੁੱਛਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਕ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਜਚਜਕਤਸਕ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਅਜਧਕਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਪਰਭਾਜਵਤ ਕੀਤੇ
ਜਬਨਾਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਜਧਐਨ ਜਵਚੋਂ ਹੁੱਟਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਾਂ। ਵੈਸ,ੇ ਅਜਧਐਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਰੁੱਜਖਆ ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕੇ ਕਝ ਸੀਮਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਕੁੱਤਰ
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ ਜਕ ਮੇਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੋ ਟਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਅਤੇ ਅਜਧਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਜਕਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ
ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਜਧਐਨ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪਰਾਯੋਿਕ, ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਟਰੁੱਸਟ (NHS Trust) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧੀਜਕਰਤ
ਜਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦਆਰਾ ਦੇਜਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਜਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਰਕਾਰਡਾਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਤੁੱਕ ਪਹੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ।
4. ਮੈਂ, ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਜਡਿੀਟਲ (NHS Digital), ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉੁੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਜਵਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਾਂ ਿਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਉੁੱਤਰਜਧਕਾਰੀਆਾਂ
ਦਆਰਾ ਰੁੱਖੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜਲਵਰਪੂਲ ਕਲੀਜਨਕਲ ਟਰਾਇਲਜ਼ ਸੈਂਟਰ (ਐਸ ਸੀ ਟੀ ਸੀ) ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅਜਧਐਨ ਜਵਚ
ਵਰਤੇ ਿਾਣ ਲਈ ਬੈਂਗੋਰ ਯੂ ਨੀਵਰਜਸਟੀ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜਹਮਤੀ ਜਦੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ ਜਕ ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਜਡਿੀਟਲ (NHS
Digital) ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦਆਰਾ ਰੁੱਖੇ ਗਏ ਜਰਕਾਰਡਾਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀਨ ਜਸਹਤ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਫਾਲੋ -ਅੁੱਪ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਰਜਤਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5. ਮੈਂ, ਇਸ ਅਜਧਐਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੇਰੇ ਵੇਰਜਵਆਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਾਂ ਨਾਲ ਿੋੜੇ ਿਾਣ ਲਈ ਸਜਹਮਤ ਹਾਾਂ, ਇਸ ਜਵਚ ਖੋਿ ਦੇ ਮਕਸਦਾਾਂ ਲਈ ਹੋਰ
ਕਲੀਜਨਕਲ ਟਰਾਇਲਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਡਾਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
6. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ ਜਕ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਸ ਜਵਚ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਐਲ ਸੀ ਟੀ ਸੀ (LCTC), ਯੂ ਨੀਵਰਜਸਟੀ ਆਫ਼ ਜਲਵਰਪੂਲ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਆਰਾ ਅਜਧਐਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਗਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁੱਜਖਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ ਜਕ ਬੈਂਗੋਰ
ਯੂ ਨੀਵਰਜਸਟੀ ਦਆਰਾ ਰੁੱਖੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਦੇ ਜਵਚ ਜਸੁੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਜਧਐਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10
ਸਾਲ ਤੁੱਕ ਗਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁੱਜਖਆ ਿਾਵੇਗਾ।

ਦਸਤਖਤ

8. ਮੈਂ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਵਬਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਹੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ ਵਿਿ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਿਾਹਿਾਂਗਾ/ਗੀ।

ਹੇਠਾਾਂ ਜਦੁੱਤੇ ਗਏ ਜਬਆਨ ਜਵਕਲਪਕ ਹਨ (ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਸਜਹਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਨਹੀ ਾਂ ਰੁੱਖਦੇ, ਤਸੀ ਾਂ ਤਾਾਂ ਵੀ ਅਜਧਐਨ ਜਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਜਹਮਤ ਹੋ
ਸੂਜਚਤ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਲਈ ਸਜਹਮਤ ਹਾਾਂ।

7. ਸਕਦੇ
ਮੈਂ ਮੇਰ
ਹੋੀ):ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਿੀ ਪੀ (GP) ਨੂੰ
9.

ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਫਾਲੋ -ਅੁੱਪ ਪਰਸ਼ਨੋਤਰੀਆਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜਹਮਤ
ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ ਜਕ ਉਹ ਪਰਸ਼ਨੋਤਰੀਆਾਂ ਜਿਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਾਂਗਾ/ਗੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਜਸੁੱਧੇ ਸੂਜਚਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਹੀ ਾਂ ਵਰਜਤਆ ਿਾਵੇਗਾ।
ਮੈਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਪਰਸ਼ਨੋਤਰੀਆਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵਾਾਂਗਾ/ਗੀ (ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਵਕਲਪ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ):
ਮੇਰੇ ਫ਼ੋਨ ਿਾਾਂ ਟੈਬਲੈ ਟ ਉੁੱਪਰ ਅਜਧਐਨ ਐਪ (Atom5™) ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਕੇ
ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀ ਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਾਂ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ:
ਈਮੇਲ ਪਤਾ:
ਫ਼ੋਨ ਉੁੱਪਰ ਉੁੱਤਰ ਜਦੁੱਤੇ ਿਾਣ ਲਈ ਜਕਸੇ ਨਰਸ ਿਾਾਂ ਖੋਿਾਰਥੀ ਦਆਰਾ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ
ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀ ਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਾਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ:
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ:

10.

11.

ਮੈਂ ਹੀਲ-ਕੋਜਵਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨਊਜ਼ਲੈ ਟਰ ਿਾਾਂ ਅਪਡੇ ਟਜ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹਵਾਾਂਗਾ/ਗੀ, ਇਨ੍ਾਾਂ ਜਵਚ ਅਜਧਐਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਨਤੀਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
(ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਇਸ ਜਬਆਨ ਨਾਲ ਸਜਹਮਤ ਹੋ ਤਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ।)
ਮੈਂ ਇਸ ਅਜਧਐਨ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਾਂ ਨਤੀਜਿਆਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਕੇ (UK) ਅਤੇ ਜਵਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਜਵੁੱਖ ਦੀ ਜਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ/ਿਾਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਿ ਜਵਚ
ਵਰਤੇ ਿਾਣ ਲਈਸਜਹਮਤ ਹਾਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗਪਤਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱਜਖਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ ਜਕ ਭਜਵੁੱਖ ਦੀ ਖੋਿ ਜਵਚ ਜਨੁੱ ਿੀ
ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯੂ ਨੀਵਰਜਸਟੀਆਾਂ ਿਾਾਂ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਕੇਿਲ ਸਾਇਟ ਦੀ
ਿਰਤੋਂ ਲਈ:

ਸਵਹਮਤੀ ਫਾਰਮ

ਸਾਇਟ ਦਾ ਨਾਮ (ਵੁੱਡੇ ਅੁੱਖਰ ਵਰਤੋ):
ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਬੇਤਰਤੀਬਪਨ ਨੰਬਰ
ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:

12.

ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਦੀ ਿਨਮ ਤਾਰੀਖ:

/

/

ਮੈਂ ਸਜਹਮਤ ਹਾਾਂ ਜਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਜਵੁੱਖ ਜਵਚ ਇਸ ਅਜਧਐਨ ਿਾਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਜਧਤ ਅਜਧਐਨਾਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜਵਚ
ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਇਸ ਜਬਆਨ ਨਾਲ ਸਜਹਮਤ ਹੋ ਤਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਪਰਦਾਨ
ਕਰੋ।)

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ:

ਉਪਰੋਕਤ ਅਨਸਾਰ:
ਉਪਰੋਕਤ ਅਨਸਾਰ:

ਈਮੇਲ ਪਤਾ:

ਡਾਕ ਪਤਾ:

ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਦਆਰਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਲਈ:
ਤਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ
(ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਨਾਮ
ਜਲਖੋ):
ਤਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ:

ਤਾਰੀਖ:

ਖੋਜਾਰਥੀ ਦਆਰਾ ਪ੍ੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ (ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਦਆਰਾ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ):
ਖੋਿਾਰਥੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ
(ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਜਲਖੋ)
ਖੋਿਾਰਥੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:

ਤਾਰੀਖ:

ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਖਦ ਲਈ ਪ੍ੜ੍ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰ ਸਵਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਗਿਾਹ ਦਆਰਾ ਪ੍ੂਰਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸੰਭਾਜਵਤ ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਸਜਹਮਤ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ੇ ਿਾਣ ਨੂੰ ਦੇਜਖਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ਨ ਪਛ
ੁੱ ਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਮਜਲਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ
ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦੇ ਉੁੱਤਰ ਜਦੁੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜਹਮਤੀ ਸਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜਦੁੱਤੀ ਹੈ।
ਗਵਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ
(ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ
ਨਾਮ ਜਲਖੋ):
ਤਾਰੀਖ:
ਗਵਾਹ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:
ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ (ਜਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਜਲਖੋ):

ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੀਲ-ਕੋਜਵਡ ਜਨਰੀਖਕ ਸਾਇਟ ਫਾਇਲ ਦੇ ਜਵਚ ਮੂਲ ਜਗੁੱਲੀ-ਜਸਆਹੀ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਰੁੱਖੋ ਅਤੇ ਦੋ ਨਕਲਾਾਂ ਜਤਆਰ ਕਰੋ;
ਇਕ ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਪੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨੋਟਸ ਲਈ।
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