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  � عالج � �ب ترت�ب ڻرائل کا پل�ٹ فارم COVID-19معمر افراد مںی 

  

کت کنندە کا معلومایت کتابچہ  �ش

انف�کشن � معالجوں � بار� منی مطالعہ منی حصہ لی�ف پر مدعو کرنا چاہ�ت ہنی جو پر�سپل  COVID-19ہم آپ کو 
۔   کہالتا ��

اس � قبل کہ آپ ف�صلہ ک��ں کہ آ�ا آپ کو حصہ لینا چاہی�ئ یہ بات اہم �� کہ آپ ا� سمجھنی کہ ہم اس تحقیق   
۔کو کیوں کر �انجام دے ر�� ہنی اور اس منی آپ � ل�ی ا�سا ک   �ا شامل ��

 

  براە کرم مندرجہ ذ�ل معلومات کو بغور پڑھ�ف اور

۔   آ�ا آپ حصہ لینا چاہ�ت ہنی کہ متعلق ف�صلہ کر�ف � ل�ی وقت نکالنی

 
۔  ف � بات کرنا �سند کر سک�ت ہنی ف واضح نہنی �� �ا   آپ ڻرائل � متعلق د�گر افراد، دوستوں �ا خاندائف ارا�نی ا�ر کوئئ چ�ی

۔ا�ر آپ م��د    معلومات حاصل کرنا چاہ�ت ہنی تو براە کرم پوچھنی
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؟  ڻرائل کا مقصد ک�ا ��

COVID-19 

COVID-19    سال اور اس � زائد عمر � افراد منی ز�ادە ہوتا ��    50� پ�دا ہو�ف وا� پ�چ�دگیوں کا خطرە عمو� طور پر
۔   65جن � صحت � صورتحال بہ�ت نہ ہو اور ان منی جو   یہ ن�ا وائرل انف�کشن نما�اں   سال �ا اس � زائد عمر � ہو�ت ہنی

۔طئب مسائل، ہسپتال منی داخ�، اور بعض اوقا   ت موت تک � جاتا ��

۔  COVID-19اب� تک، ا�� کوئئ عالج نہنی ہنی جو کہ کلینکل ڻرائلز منی   ز�ادە   انف�کشن � عالج منی مؤثر ثابت ہو�ئ ہنی
وری �� کہ ہم ا�� معالجوں � شناخت ک��ں جو ب�ماری � ارتقاء   ف کا نظم کمیونئٹ منی ک�ا جا ر�ا �� اور یہ �ف تر انف�کش�ف

۔ � تخف�ف ورت منی ک� آ�ئ ا�سا ہو سکتا ��   ا�ک مثا� عالج منی مدد ک��ں اور اس ط�ح ہسپتال منی داخل ہو�ف � �ف
جو محفوظ ہو، چند م�ف اثرات � ساتھ ہو، ب�ماری � ارتقاء � تخف�ف منی مدد کر�، اور اس کا نظم کمیونئٹ منی ک�ا  

 جا سکتا ہو۔ 

  

 ڻرائل

 � ل�ی ک� ا�� عالج معالجوں کا معلوم نہنی ہوا جو مؤثر ثابت ہو�ئ ہوں۔ COVID-19اب� تک، موجودە طور پر 
۔ ا�سا کر�ف � قابل ہو�ف �   ہمار� ڻرائل کا مقصد ممکنہ معالجوں � جانچ کرنا �� جی� جی� ان � شناخت ہوئت ��

، ہمارا مقصد ، جی� � وە دست�اب  COVID-19 ل�ی � ل�ی ا�ک �ا اس � ز�ادە موزوں، ممکنہ معالجوں � جانچ کرنا ��
۔   ہو�ت ہنی

  ہم ایسی ادویات کی جانچ کریں گے جو معروف ہیں اور پوری دنیا میں بہت سالوں سے استعمال کی جا رہی ہیں۔
۔براە کرم دوا � مخصوص معلومات اور معلوم م�ف اثرات جان�ف �   ل�ی ضم�مہ جات مالحظہ فرمائنی

ہم ا�� موثر ثابت ہو�ف وا� معالجوں کو عمل پذیر کرنا چاہ�ت ہنی جو وسیع پ�ما�ف پر اور جتنا جلدی ممکن ہو س� دست�اب  
وری   ہوں۔  البتہ، ہم لوگوں کو ا�� ادو�ات نہنی دینا چاہ�ت جو کام نہ کرئت ہوں، اور انہنی محض م�ف اثرات � غ�ی �ف

۔ خط   ر� منی ڈال سکئت ہنی

 اس � بار� منی اس حد تک معلومات نہنی ہنی کہ آ�ا ان ادو�ات � لی�ف � حاصل ہو�ف وا� فوائد  
�
اس وقت ہمنی واقعتا

۔  چنانچہ، ہم اب� یہ نہنی جان�ت کہ آ�ا یہ ادو�ات  پر   COVID-19ان ادو�ات � ہو�ف وا� ممکنہ نقصانات � ز�ادە ہنی
 ، ورت �� تا�ہ ہمار� پاس وە معلومات موجود   کام کرئت ہنی اور ا� ل�ی ہمنی فوری طور پر ا�ک موزوں ڻرائل کر�ف � �ف

۔  وری ہنی �ن نگہداشت � فراہ� منی ر�نمائئ � ل�ی ہمار� ل�ی �ف   ہوں جو سب � بہ�ت

  مقصد

ہو�ف � ز�ادە خطر� منی ہنی انہنی ا�ر    � متاثر ہو�ف پر م��د ب�مار   COVID-19ہمارا مقصد یہ جاننا �� کہ ا�� افراد جو  
ورت اور درکار ق�ام � مدت منی ک� ال�ف منی مدد   منتخب کردە معال�ب دی�ئ جا�ت ہنی تو ک�ا وە ہسپتال منی داخل ہو�ف � �ف

۔    ، لوگوں کو جلد بحا� اور کم � کم پ�چ�دگیوں کا حامل بن�ف منی مدد دی�ت ہنی  دی�ت ہنی
  

، بعض کو ڻرائل عالج   COVID-19ہمارا مقصد  � ل�ی مطالعہ منی شامل حئت االمکان ز�ادە � ز�ادە افراد � جانچ کرنا ��
وصول ہو گا جس � ہم جانچ کر ر�� ہنی اور بعض کو موجودە طور پر عمو� نگہداشت منی ان ادو�ات � بغ�ی تف��ض  

۔     ک�ا جا�ئ گا جن � ہم جانچ کر ر�� ہنی
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  سکتا ہوں؟ک�ا منی حصہ �
۔  3000ہمارا ارادە کم از کم   افراد کو ڻرائل منی بھرئت کر�ف کا ��

 ، وری �� جو ممکنہ طور پر  دن سے کم سے 15آپ کا حصہ لی�ف � ل�ی   COVID-19ا�� عالمات کا سامنا ہونا �ف
 :انف�کشن � سبب پ�دا ہوئئ ہوں

 24اس کا مطلب ہے کہ ایک گھنڻے سے طویل وقت تک بہت زیاده کھانسنا، یا  - ایک نئی مسلسل کھانسی  •
یا اس سے زیاده بار کھانسی کے دورے پڑنا (اگر آپ کو عموماً کھانسی رہتی ہے، تو یہ معمول  3گھنڻوں میں 

 سے زیاده شدید ہو سکتی ہے) 
نے پر آپ کو حرارت محسوس ہوتی ہے (آپ اس کا مطلب ہے کہ اپنا سینہ یا کمر چھو - اور/یا بہت زیاده بخار •

 کو اپنا درجۂ حرارت لینے کی ضرورت نہیں ہے)۔
 یا

اور آپ   ا،� آڻیسٹ مثبت آپ کا  �ی � ل کشن�انف SARS-Co-V2 نی م ٹ� گ�ئ �س   �ی دن � کم دن قبل ک  15  •
COVID-19   � ل نی ۔ ان عالمات م نی ہ مار � عالمات � ب ،   مار �سا�س پھولنا، ب  ، نی ان تک محدود نہ کن�شامل ��

دن  15عالمات   ہیاور آپ کو   ،بخار اور کھا��  ، احساس، پڻھوں کا درد، اسہال، الئٹ  محسوس کر�ف کا عمو�
 ۔ نی � ہ سے کم پہلے

 

بحالی کے راستے کی جانب ایسے افراد جو سمجھتے ہیں کہ وه  یہ مطالعہ جاری عالمات کے حامل افراد کے لیے ہے۔ 
 ۔چاہیئےانہیں حصہ نہیں لینا پہلے سے ہی گامزن ہیں

  

وری    64تا  50اس � عالوە آپ کو   ، اور مندرجہ ذ�ل ک�ف�ات مںی � کم از کم ا�ک ہویض �ض ورت �� سالہ، ہو�ض � �ض
 :  ہںی

)   • شد�د نوع�ت � ب�ماری �ا ادو�ات � باعث کم ائپ  زور قوت مدافعت (مثً� ک�موتھ�ی

 • دل � ب�ماری �ا بلند فشار خون

 • دمہ �ا پھیپھڑوں � ب�ماری 

ف � عالج نہ ک�ا گ�ا ہو   • ذ�اب�طس جس کا ا�سولنی

 • جگر � ب�ماری

  • دور� پڑنا �ا عصب�ائت مسئلہ

  

۔  65� عالمات ہنی اور   COVID-19�ا آپ حصہ � سک�ت ہنی ا�ر آپ منی   سال �ا اس زائد عمر � ہںی

 

۔   ا�ر آپ مطالعہ منی شامل ہو�ت ہنی تو آپ کو اپئف معمول � تج��ز کردە ادو�ات کا استعمال جاری رکھنا چاہی�ئ

 

؟ وری �� ا حصہ لینا �ف  ک�ا م�ی
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۔حصہ لی�ف کا عمل مکمل طور پر   ۔  رضا�ارانہ �� حصہ   یہ آپ پر منح� �� کہ آ�ا آپ ڻرائل منی حصہ لینا چاہ�ت ہنی �ا نہنی
� آپ کو موصول ہو�ف وا� مع�اری نگہداشت پر ک� صورت منی اثرانداز نہنی ہو گا، نہ اب� نہ   NHSنہ لی�ف کا ف�صلہ 

۔   مستقبل منی

 

 

 

  

� ساتھ ک�ا ہو گا؟   ا�ر منی حصہ لیتا ہوں تو م�ی
و�ب سائٹ پر و�  � عالمات کا سامنا کر�ت ہنی تو آپ کو ہماری و�ب سائٹ کا دورە کرنا ہو گا۔   COVID-19ا�ر آپ 

۔  ، تو ہم آپ   معلومات موجود ہنی جو اس کتاب�� منی ہنی انہنی پڑھ لی�ف � بعد، ا�ر آپ حصہ لی�ف منی دلچسئپ رکھ�ت ہنی
ن�ٹ تک رسائئ نہنی  � اہل�ت د�کھ�ف � ل�ی آپ کو ا�ک  ۔  ا�ر آپ � پاس ان�ٹ

گ
مخت� آن الئن فارم مکمل کر�ف کا کہنی �

، تو آپ صفحہ  پر موجود راب� � تفص�الت کو استعمال کر�ت ہو�ئ ہم �    12�� �ا اس � بجا�ئ ہمنی کال کرنا چاہ�ت ہنی
 رابطہ کر سک�ت ہنی 

  

 باخ�ب رضامندی

، تو آپ � آن الئن �ا بذر�عہ ڻ�ل�فون ا�ک رضامندی کا  ا�ر ہمار� خ�ال منی آپ مطالعہ   منی حصہ لی�ف � اہل�ت رکھ�ت ہنی
، چنانچہ آپ کو معلوم ہو گا کہ ک�ا کرنا   فارم مکمل کر�ف � ل�ی کہا جا�ئ گا۔

گ
فارم ُپر کر�ف � ہدا�ات فراہم کر دی جائنی �

۔ آپ اپئف باخ�ب رضامندی � فارم � ا�ک کائپ کو ڈاؤن ل ۔��
گ

  وڈ کر � اپ�ف پاس محفوظ رکھ�ف � قابل ہوں �
  

 ابتدایئ سوالنامہ 

پھر، آپ � اور آپ جن عالمات کا سامنا کر ر�� ہنی ان � بار� منی کچھ تفص�الت فراہم کر�ف � ل�ی ا�ک مخت�  
 جی� آ سوالنامہ مکمل کر�ف � ل�ی کہا جا�ئ گا۔

گ
پ کا نام، ای م�ل ا�ڈر�س  ہم کچھ راب� � تفص�الت ب� ا�ڻ� ک��ں �

۔ ۔ اور ڻ�ل�فون نم�ب
گ

ا�ت دار � تفص�الت فراہم کر�ف � ل�ی ب� کہنی � �ک   ہم آپ � ڻرائل � �ش یہ کوئئ رشتہ دار، �ش
، تو اس � ہم آپ � بار� منی   ، ا�ر ا�سا کوئئ شخص دست�اب �� ح�ات، دوست �ا نگہداشت کنندە ہو سکتا ��

۔معلومات حاصل کر�ف � ل�ی   ا�ر ہم ک� ب� وجہ � آپ � رابطہ کر�ف � قابل نہ ہو�ئ
گ

لٰہذا ڻرائل کا   رابطہ ک��ں �
۔  ا�ت دار ا�سا شخص ہوتا �� ج� آپ جان�ت ہنی جو مطالعہ منی آپ � مدد کر�ف � قابل ہو سکتا �� ڻرائل �   �ش

ا�ت دار کو آپ � ساتھ ر�نا نہنی پڑ� گا، ل�کن آپ کو محض اس � ساتھ ب ورت ہوئت  �ش  � رابطہ رکھ�ف � �ف
گ

اقاعد�
۔ ��  

  

 کو مطلع کرنا   GPآپ � 

کو  GPآپ کی باخبر رضامندی اور اضافی سواالت کے مکمل ہو جانے کے بعد ویب سائٹ ڻرائل کی ڻیم اور آپ کے 
 یپر مشتمل محفوظ ا ڻایقابِل شناخت ڈ یکے ساتھ ذات ضیتفو یک یبھرت یآپ ک اس معلومات کے متعلق آگاه کرے گی۔

ماہر طبی معالج پڑتال کرے گا کہ ایسی کوئی دیگر طبی وجوہات تو  پھر  ہے۔ یجا سکت یجیکو بھ GPآپ کے  یبھ لیم
 نہیں ہیں جو آپ کو شرکت کرنے سے روک سکتی ہیں۔

، تو ہم آپ کو بذر�عہ ای  ۔ ا�ر ہمنی معلوم ہوتا �� کہ آپ حصہ نہنی � سک�ت
گ

ا�ر آپ ڻرائل   م�ل �ا فون مطلع کر دیں �
، تو ہمارا کمپیوڻر سسڻم آپ کو �ب ترت�ب ط��قۀ عالج منی شامل کر � ہمنی بتا دے گا کہ آپ   منی حصہ لی�ف � اہل ہنی



WORD VERSION_PRINCIPLE PIL v3.0 19-May-2020    REC No.20/SC/0158 IRAS No: 281958  

 

5 

۔ ۔ ا�� ح� منی اس � متعلق م��د معلومات موجود ہنی
گ

  کس گروپ منی شامل ہوں �

 

 �ب ترت�ب عمل 

، ا�ر دست�اب ہو) �ا  کارروائئ کا حت� ح صہ آپ کو بتا�ئ گا کہ آ�ا آپ مع�اری نگہداشت (جس منی سواب شامل ہوتا ��
۔

گ
، ا�ر دست�اب ہو) حاصل ک��ں � آپ کو ہمار� کمپیوڻر   مع�اری نگہداشت � ساتھ ڻرائل کا عالج (سواب شامل ہوتا ��

) اور نہ  سسڻم � ذر�� ان منی � ک� ا�ک گروپ منی �ب ترت�ب انداز منی تف ��ض کر د�ا جا�ئ گا (جی� ڈا�س پھینک�ت ہنی
  �ا ڻرائل � ڻ�م ف�صلہ کر سکئت �� کہ آپ کو کس گروپ منی جانا ہو گا۔  GPآپ، نہ آپ کا 

؛ آپ �   کہ آپ کو کس گروپ منی تف��ض ک�ا گ�ا ��
گ

اور   GPآپ کو یہ جان�ف � ل�ی ا�ک ای م�ل �ا فون کال موصول ہو �
۔   ڻرائل � ڻ�م کو 

گ
 ب� یہ ای م�ل موصول ہو �

  

 سواب

کرونا وائرس کی جانچ کے لیے سواب ڻیسڻس پیش کرنے کے قابل  COVID-19ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ہر کسی کو 
اگر ہمارے پاس سواب دستیاب ہوا، تو ہم  ہوں گے جو ڻرائل میں حصہ لیتے ہیں۔   یہ ناک اور/یا حلق کا سواب ہو گا۔

  دن کے بعد دوباره سواب فراہم کرنے کے لیے کہیں گے۔ 5آپ سے ڻرائل کے آغاز میں، اور پھر 
 

واب کی دنیا بھر میں کمی ہے لٰہذا ہم ہر اس شخص کو سواب ڻیسڻس کی پیشکش کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے البتہ، س
جو ڻرائل میں حصہ لیتا ہے۔  اگر آپ کو سواب کی پیشکش کی جاتی ہے، تو آپ کو اس کے متعلق ہدایات فراہم کی 

ہم آپ کو یہ  ذاتی نمونہ حاصل کر سکتے ہیں۔جائیں گی کہ آپ کیسے سواب کٹ کا استعمال کرتے ہوئے گھر پر اپنا 
بھی بتائیں گے کہ کیسے ہمارے فراہم کرده لفافے کو استعمال کرتے ہوئے نمونے کو لیبز پر پوسٹ کرنا ہے۔  اگر آپ  

سواب کو پوسٹ باکس تک لے جانے کے قابل نہیں ہیں، تو اسے فرج میں محفوظ کر لیں اور جب پوسٹ کرنے کے 
  ا کر لیں۔قابل ہوں تو ایس

 
 Public Healthآپ � ہماری فراہم � جا�ف وا� پ�ک�جنگ کا استعمال کر�ت ہو�ئ سواب کو صحت عامہ برطانیہ (

Englandسواب کا مقصد یہ جاننا ہوتا �� کہ آ�ا آپ کو   ) �ا ک� اور مرکزی لیبارڻری �وس کو بھ�ج�ف � ل�ی کہا جا�ئ گا۔
COVID-19    � اور نت�جہ آپ ،   غلط من�ف ڻ�سٹ � بہت ز�ادە    سواب� ل�ی    COVID-19 کو بھیج د�ا جا�ئ گا۔  GPالحق ��

ح �� اور ا�رچہ سواب ڻ�سٹ من�ف ہو، آپ کو پھر ب�   ہو�ف کا خدشہ ہو سکتا �� اور ہم مشورە دی�ت ہنی    COVID-19�ش
۔  کہ ، اپئف ذائت منظور کردە کاروائیوں � بعد  (PHEصحت عامہ برطانیہ (آپ نتی�ب � پرواە ک�ی بغ�ی ادو�ات لینا جاری رکھنی

۔  5نمو�ف کو   سال تک اپ�ف پاس رکھ سکئت ��

 

 خون � جانچ 

ائرس � ل�ی خون �  کرونا و   COVID-19ہم مطالعہ منی شامل تمام افراد � ا�ک بار ان � عالمات � گزر جا�ف � بعد، 
۔  ڻرائل منی حصہ لی�ف � ل�ی خون �   جانچ لی�ف � خاطر ان � رضامندی حاصل کر�ف � ل�ی رابطہ کر�ف کا ب� کہہ ر�� ہنی

۔ وری نہنی �� ٰ کہ ا�ر آپ متفق ہنی کہ ہم آپ � خون �   جانچ � بار� منی رابطہ کر�ف � ل�ی آپ کا متفق ہونا �ف حئت
۔جانچ کروا�ف �  ، تو آپ جانچ � وقت ب� منع کر سک�ت ہنی ا�ر آپ ا�سا نہنی چاہ�ت    ل�ی پوچھ سک�ت ہنی

 

 ڻرائل عالج معالجہ 

، تو آپ کو دوائئ   ا�ر آپ کو �ب ترت�ب ط���ت � مع�اری نگہداشت � ساتھ ڻرائل � عالج � گروپ منی تف��ض کر�ت ہنی
 �ا ا� مقا� فارم��، �ا مقا� 

گ
/ک� شخص کو نامزد کر   GPبھجوا�ف � بندو�ست ک�ی جائنی � � آپ خود � سک�ت ہنی
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گ

۔  آپ کو ہدا�ات ب� موصول ہوں � ف    سک�ت ہنی کہ انہنی کی� اور کت�ف عر� تک استعمال کرنا �� اور آپ � بذر�عہ منت
۔  ،   �ا ڻ�ل�فون کال � ان � موصول ہو�ف � تصدیق کر�ف کا کہا جاتا �� ا�ر ڻرائل � دوران آپ � طب�عت خراب ہوئت ��

۔ �ا د�گر عمو� �و�ف � رابطہ کرنا چاہ GPتو آپ کو مطالعہ � ڻ�م � بجا�ئ اپ�ف   ی�ئ جن تک آپ کو رسائئ ��

 

 فالو اپ

دن تک روزانہ ہماری جانب � آپ � عالمات � متعلق سواالت مکمل کر�ف � ل�ی اور   28آپ کو ڻرائل � آغاز � بعد 
۔  آپ کتنا بہ�ت محسوس کر�ت ہنی پوچھ�ف � ل�ی متئف پ�غام موصول ہو گا۔

گ
ڻرائل  ا�ر  یہ ا�ک آن الئن روزانہ � ڈائری ہو �

، تو وە آپ کو فالو اپ دوران�ی � دو�� ( )،  7)، سات��ں (2� ڻ�م کو آپ � روزانہ � ڈائری � جوابات آن الئن نہنی مل�ت
۔28) اور اڻھائ�س��ں (14چودھ��ں (

گ
 اور آپ � فون پر مخت� سواالت پوچھ� �

گ
 �ا کال کر� �

گ
ف بھی�ب �   ) دن منت

  

؟ ا�ر مںی ہسپتال مںی داخل ہو جا  تا ہوں تو ک�ا ہوتا ��

دن � فالو اپ مدت � دوران ک� ب� وقت ہسپتال منی داخل ہو�ت ہنی تو یہ اہم �� کہ اس امر � آ�اە  28ا�ر آپ 
۔ ہوں۔ ورت �� کہ آ�ا آپ ڻرائل � ادو�ات � ر�� ہنی �ا نہنی  جو آپ   ہمنی یہ جان�ف � �ف

گ
ہم آپ کو ا�ک کارڈ دیں �

۔   دو�� نگہداشت صحت � یہ   ماہ��ن کو یہ بتا�ف � ل�ی اپ�ف پاس رکھ سک�ت ہنی کہ آپ اس ڻرائل منی حصہ � ر�� ہنی
، تا�ہ ا�ر آپ   وری �� کہ آپ کا کوئئ ق��ئب جان�ف واال اس بات � آ�اە ہو کہ آپ ڻرائل منی حصہ � ر�� ہنی ب� انتہائئ �ف

، تو وە کارڈ � تفص�الت استعمال   کر�ت ہو�ئ ہمنی مطلع کر س�۔   ہسپتال منی داخل ہو�ت ہنی

ہم فالو اپ مدت � دوران آپ � بار� منی ک� ب� ہسپتال منی داخ� � معلومات ا�ڻ� کر�ف � ل�ی آپ � طئب  
�ز اور ڈیڻا ب��ف (�شمول  NHSر�کارڈز اور مرکزی  ڈ�جیڻل، صحت عامہ برطانیہ، د�گر مساوی ادار�، اور   NHSرجس�ٹ

) � پاس موجود ڈیڻا تک ب� رسائئ حاصل  جین�ائت �ا د�گر تحق��ت   ڈیڻا ب�س � ا�ر آپ �ف انہنی نمو�ف فراہم ک�ی ہو�ئ ہنی
 کر سک�ت ہنی 

  

  

� ساتھ ک�ا ہو گا؟  فلو چارٹ۔ ا�ر منی حصہ لیتا ہوں تو م�ی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کت کنندە معلومائت ش�ٹ � لنک � ساتھ، ک�   آپ کو آپ � پ��کٹس � جانب � اس �ش
، �ا ڻرائل � ڻ�م  اور  نگہداشت صحت � فراہم کار � جانب � مطالعہ � بار� منی بتا�ف � ل�ی

ف �ا خط موصول ہو سکتا �� �ا آپ قو� م�ڈ�ا کور�ــــج � ذر�� اس �   � جانب � ا�ک منت
۔ پھر آپ ہمنی اس آن الئن فارم کو مکمل کر�ف � ذر�� حصہ لی�ف منی اپئف   آ�اە ک�ی جا سک�ت ہنی

۔د فارم آپ � آپ � صحت   لچسئپ � مطلع کر�ت ہنی جس � جانب آپ کو بھ�جا جاتا ��
یہ بتا�ف � ل�ی کہ آپ حصہ لینا چاہ�ت ہنی   اور آپ � عالمات � متعلق چند سواالت پوچھ� گا۔ 

۔ 
گ

 آپ ا�ک رضامندی کا فارم ب� مکمل ک��ں �

 کہ ا�� کوئئ طئب مسائل تو  پھر ہم ا�ک سند�افتہ معالج � تصدیق  
گ

کر�ف � ل�ی پوچھنی �
۔   نہنی ہنی جو آپ کو حصہ لی�ف � روک�ت ہنی

اس � بعد، ہمارا کمپیوڻر سسڻم آپ کو �ب ترت�ب انداز منی تف��ض کر� گا (جی� ڈا�س کو  
) تا�ہ آپ مندرجہ ذ�ل منی � کوئئ ا�ک ط��قۀ عالج موصول ک��ں:   پھینکا جاتا ��

� NHS   ا � تج��ز کردە مع�اری نگہداشت � ساتھ ڻرائل کا عالج� 

� NHS  تج��ز کردە مع�اری نگہداشت �  

�ا ڻرائل � ڻ�م اس بات کا انتخاب کر سکئت �� کہ آپ کو کس گروپ منی    GPنہ آپ، نہ آپ کا 
 تف��ض ک�ا جا�ئ گا۔ 
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 فالو اپ 
) دن سواب کٹ اور  5اور ممکنہ طور پر پانچ��ں (ا�ر دست�اب ہوئئ تو آپ کو ڻرائل � آغاز منی 

۔ ہم آپ کو یہ ب�   یہ ہدا�ات کہ کی� اپنا ذائت نمونہ حاصل کرنا �� موصول ہوئف چاہیئنی
۔  ا�ر ڻرائل � عالج � گروپ منی �ب ترت�ب   ف کو کی� پوسٹ کرنا ��  کہ یہ نمونہ لی�ب

گ
بتائنی �

، تو آپ کو د  جس � بار� منی آپ کو کہا  طور پر تف��ض کر د�ی جا�ت ہنی
گ

وا فراہم � جا�ئ �
 جا�ئ گا کہ مطل��ہ دنوں � تعداد تک اس کا استعمال ک��ں۔ 

دنوں تک روزانہ آن الئن کچھ سواالت کا جواب دی�ف � متعلق ب� کہا جا�ئ گا جس   28آپ �  
سوس کر ر��  منی آپ کوئئ � ب� عالمات جن کا آپ سامنا کر سک�ت ہنی اور آپ کتنا بہ�ت مح

۔
گ

، ا�ر   ہنی کہ متعلق ہمنی بتائنی �
گ

ہم آپ � اس ڈائری کو آن الئن مکمل کر�ف کا کہنی �
، تو ہم آپ کو سواالت � جواب دی�ف � �اد   ہمنی آپ � متعلق معلومات موصول نہنی ہوتنی

۔ 
گ

 دہائف � ل�ی کال ک��ں �

 کہ ا�ر آ
گ

پ ہسپتال منی داخل ہو جا�ت  فالو اپ مدت � دوران ہم آپ � یہ ب� کہنی �
  ہنی تو آپ، �ا آپ کا کوئئ ق��ئب شخص ہمنی مطلع کر�۔

 اخت�اری فالو اپ 
 

۔ و�و کر�ف � منص��ہ بندی کر ر�� ہنی کت کنندگان � گروپ � ان�ٹ  ہم مرکزی ڻرائل � بعد �ش
قابل ہنی کہ آ�ا آپ تحق�قائت ڻ�م  یہ اخت�اری �� اور آپ رضامندی � فارم پر یہ تصدیق کر�ف �  

۔ ، تو تحق�قائت   � جانب � رابطہ کر�ف پر خوش ہنی ا�ر آپ رابطہ ک�ی جا�ف پر متفق ہو�ت ہنی
  
�
۔ 28ڻ�م تق��با

گ
و�و � تفص�الت � ساتھ رابطہ کر� � پھر آپ ف�صلہ   دنوں � اندر آپ � ان�ٹ

۔   کر سک�ت ہنی کہ آ�ا آپ حصہ لینا چاہ�ت ہنی �ا نہنی

کرونا وائرس � انف�کشن � ل�ی تمام    COVID-19ا�ر مناسب جانچ دست�اب ہو جائت �� تو ہم 
۔  کت کنندگان � خون � نمو�ف � جانچ کر�ف � منص��ہ بندی کر ر�� ہنی  �ش

، اور آپ رضامندی � فارم پر یہ تصدیق کر�ف � قابل ہنی کہ آ�ا آپ تحق�قائت   یہ اخت�اری ��
۔ ڻ�م � جانب �  ، تو   رابطہ کر�ف پر خوش ہنی ا�ر آپ رابطہ ک�ی جا�ف پر متفق ہو�ت ہنی

ماە � اندر آپ � خون � جانچ � تفص�الت � ساتھ    6تحق�قائت ڻ�م مطالعہ مکمل ہو�ف � 
۔

گ
پھر آپ ف�صلہ کر سک�ت ہنی کہ آ�ا آپ خون � جانچ منی حصہ لینا چاہ�ت ہنی �ا   رابطہ کر� �

۔  ا�ر آپ خون ک ۔ نہنی  ا نمونہ نہنی دینا چاہ�ت تو ب� آپ ڻرائل منی حصہ � سک�ت ہنی
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؟  حصہ لی�ف � ممکنہ نقصانات �ا م�ف اثرات ک�ا ہو سک�ت ہنی
  میں زیِر استعمال ہیں، مضر اثرات کا خطره موجود ہوتا ہے۔ NHSکسی بھی دوائی کے ساتھ، بشمول وه جو پہلے سے 

 
۔   براە کرم ہر دوا � ساتھ عمو� م�ف اثرات � تفص�الت د�کھ�ف � ل�ی ضم�مہ جات مالحظہ فرمائنی

۔ آپ اپئف روزانہ � ڈائری منی ہمنی یہ بتا�ف �   ا�ر آپ ان منی � کوئئ ب� عالمات کا سامنا کر ر�� ہنی تو
گ

 قابل ہوں �

 

؟  حصہ لی�ف � ممکنہ فوائد ک�ا ہنی
کا عالج کر سک�ت ہنی اور عالمات   COVID-19اس ڻرائل منی حصہ لی�ف � ذر��، آپ اس امر � آ�اە ہو ر�� ہنی کہ ہم کی�  

۔  بڑھئت ہنی
گ

جب لوگ ب�ماری کا شکار ہو�ت ہنی تو یہ عالمات � دورانیہ اور ان � شدت منی ک� ال�ف منی مدد دے   کی� آ�
کت کنندگان کو سواب موصول ہو گا (دن�ا بھر منی دست�ائب   ب� سکتا �� �ا نہنی ب� دے سکتا۔ ہم ام�د کر�ت ہنی کہ تمام �ش

)، اور انہنی بتا�ا جا�ئ گا آ�ا سو  ۔  COVID-19اب پر انحصار کرتا �� � بوجھ منی ب�   NHSہم  � ل�ی مثبت آتا �� �ا نہنی
۔  یہ ترس�� مسائل � وجہ �، ہم�شہ ممکن نہنی ہو سکتا۔  ک� ال�ف � ام�د کر�ت ہنی

  

 یہ نہنی جان�ت کہ آ�ا ڻرائل � معال�ب  
�
۔  ڻرائل کو ا�� ڈی  COVID-19اس وقت، ہم واقعتا زائن  � خالف مؤثر ہنی ب� �ا نہنی

۔ ، بل�ہ ڻرائل ہو�ف � ساتھ ساتھ ب� جائزە ل�ا جا�ئ چنانچہ جتئف   ک�ا گ�ا �� کہ نتائج کا �ف ڻرائل � اختتام پر � نہنی
وع کر  �ن نگہداشت � ل�ی تجاو�ز دینا �ش ، ہم بہ�ت جلدی ہمنی جانچ کر�ف وا� دوا � مؤثر ہو�ف � متعلق جواب ملتا ��

۔     سک�ت ہنی

  

 ڻرائل کو اس انداز منی ڈیزائن ک�ا �� کہ نتائج کا جائزە اس � چل�ت ر��ف � ساتھ � ل�ا جاتا ر�� گا، تو جی�  کیونکہ ہم �ف 
، تو ہم مطالعہ � سب � مؤثر شاخ منی ز�ادە � ز�ادە   � ہمنی کوئئ ثبوت حاصل ہوتا �� کہ کوئئ شاخ ز�ادە مؤثر ��

۔  اس 
گ

ط���ت � ڻرائل منی شامل ز�ادە لوگوں کو سب � ز�ادە مؤثر ڻرائل � عالج  لوگوں کو تف��ض کر�ف � قابل ہوں �
�ن موقع م�� آ�ئ گا۔  ا�ر یہ معلوم ہوتا �� کہ ابتدائئ دوائئ جن � ہم جانچ کر ر�� ہنی ان منی �   � مستف�د ہو�ف کا بہ�ت

، تو پھر یہ ڻرائل منی دی جا�ف وا�  ، اور ڻرائل منی   ا�ک، عمو� نگہداشت � ز�ادە مؤثر ��
گ

نگہداشت کا مع�ار بن جا�ئ �
  شامل ہو�ف وا� کوئئ � ب� نئئ دوائئ کا اس � ساتھ موازنہ ک�ا جا�ئ گا۔

 

 ک�ا ہو گا ا�ر منی ڻرائل کو جاری رکھنا نہنی چاہتا؟
د ، تو ب� آپ ک� ب� وقت بغ�ی کوئئ وجہ بتا�ئ اس � دست�ب ۔ ا�ر آپ حصہ لی�ف کا ف�صلہ کر�ت ہنی اس   ار ہو سک�ت ہنی

  وقت تک ا�ڻ� � جا�ف وا� معلومات کو پھر ب� استعمال ک�ا جا�ئ گا۔

، اس پر ان � مع�اری کاروائیوں � مطابق،   وە سواب کا نمونہ جو آپ �ف صحت عامہ برطانیہ کو فراہم ک�ا �ا بھ�جا ہوتا ��
 پانچ سالوں تک کاروائئ اور اسڻور ک�ا جا�ئ گا۔ 

، تو براە کرم صفحہ ا�ر آپ  دار ہو�ف � خواہشمند ہنی پر دی گئئ راب� � معلومات کو استعمال کر�ت   12ڻرائل � دست�ب
دای کا ف�صلہ   ہو�ئ ڻرائل � ڻ�م � رابطہ ک��ں۔ � آپ کو موصول ہو�ف وا� مع�اری نگہداشت پر ک� صورت    NHSدست�ب

  ۔منی اثرانداز نہنی ہو گا، نہ اب� نہ مستقبل منی 
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 اخراجات اور ادائ�گ�اں
۔  آپ کو اپئف فالو اپ    20آپ کو آپ � حصہ لی�ف پر مجمو� طور پر £

گ
 � جا�ئ �

گ
� مال�ت � گفٹ واؤچر � بازادائ��

۔  
گ

  مدت � اختتام پر واؤچر موصول ہو گا، جب ہم آپ � تکم�ل شدە عالمائت ڈائری موصول کر لنی �

 گا؟  ا�ر کچھ مسائل ہو�ئ تو ک�ا ہو 
، تو براە کرم ڻرائل � ڻ�م � رابطہ ک��ں (راب� � تفص�الت � ل�ی صفحہ   ا�ر اس ڻرائل � متعلق آپ � کوئئ سواالت ہنی

  مالحظہ ک��ں)۔ 12

اسپا�� � طور پر، یونیورسئٹ آف آ�سفورڈ � پاس ک� ا�� نا�ہائف صورت � ل�ی مناسب ب�مہ پال�� موجود �� جس 
۔منی آپ کو اس  کت کر�ف � نتی�ب منی براە راست ک� قسم کا نقصان اڻھانا پڑتا ��   ڻرائل منی �ش

ا�ر آپ ک� ب� ا�� طرز � متعلق شکا�ت کرنا چاہ�ت ہنی جس � آپ تک رج�ع ک�ا گ�ا ہو �ا آپ � ساتھ روا رک�  
، تو آپ کو ڻرائل ڻ�م �   گئئ ہو، �ا اس ڻرائل � دوران آپ � معلومات پر کس ط�ح کارروائئ عمل منی الئئ  گئئ

principle@phc.ox.ac.uk  پر رابطہ کرنا چاہی�ئ �ا آپ یونیورسئٹ آف ا�سفورڈ کلین�کل ڻرائلز    0880 138 0800پر �ا
� ��راە �، بذر�عہ ای م�ل   CTRGپر �ا  616480 01865) � آفس پر CTRGاینڈ ر��چ گورنینس (

ctrg@admin.ox.ac.uk  رابطہ کر سک�ت ہنی 

  
� ڈیڻا � ساتھ ک�ا ہو گا؟   م�ی

ڈیڻا � حفاظئت ضوابط کا تقاضہ �� کہ ہم آپ � متعلق کاروائئ � معلومات � ل�ی قانوئف بن�اد کو ب�ان ک��ں۔  تحقیق �  
، یہ 'مفاد عامہ کا   ۔صورت منی ولر �� اور آپ � معلومات � د�کھ بھال اور   کام' �� دی یونیورسئٹ آف آ�سفورڈ ڈیڻا کن�ٹ

۔     ا� مناسب انداز منی استعمال کر�ف � ذمہ دار ��
  

ز، اور ادو�ات اور نگہداشت صحت �   ، اسپا�� � آڈی�ٹ �ان تنظ�منی ف ، م�ی ف یونیورسئٹ آف آ�سفورڈ � ذمہ دار ارا�نی
ی اتھارئٹ (مصنوعات �  ، کو یہ �قیئف  (Medicines and Health Care Products Regulatory Authorityر�گولی�ٹ

، ڻرائل � ڈیڻا تک نگرائف کر�ف � ل�ی اور/�ا ڻرائل کا آڈٹ کر�ف   بنا�ف � ل�ی کہ تحقیق ال�و کردە ضوابط � تعم�ل کر ر� ��
۔   � ل�ی رسائئ فراہم � جا سکئت ��

�ز اور   NHSا آغاز کر�ف � ل�ی آپ � اور آپ � طئب ر�کارڈز � اور آپ � بار� منی موجود مرکزی ہم اس ڻرائل ک رجس�ٹ
ڈ�جیڻل، صحت عامہ برطانیہ، د�گر مساوی ادار�، اور جین�ات �ا د�گر تحق��ت ڈیڻاب�س � ا�ر   NHSڈیڻاب��ف (�شمول 

) � معلومات کو استعمال  اور جتنا ممکن ہو سکا اتئف کم � کم ذائت قابل شناخت    آپ �ف انہنی نمو�ف فراہم ک�ی ہنی
گ

ک��ں �
۔ 

گ
ہم آپ � بھرئت � تف��ض � ساتھ ذائت قابِل شناخت ڈیڻا پر مشتمل محفوظ ای م�ل �ا   معلومات کو استعمال ک��ں �

۔ GPلی�ٹ آپ �  (ا�ر قابِل اطالق ہوا) کو بھیج سک�ت ہنی بعد چھ ماە تک آپ �  ہم ڻرائل � ختم ہو�ف �  �ا ہوم کی�ئ
۔

گ
اس منی کوئئ � ب� ذائت معلومات � حامل تحق��ت   بار� منی ذائت قابل شناخت معلومات کو محفوظ رکھنی �

، ج�سا�ہ رضامندی � فارمز، جو کہ تحقیق � اختتام � بعد  ٰ حاصل �� سال � ل�ی محفوظ   20دستاو�زات کو استثئف
۔   انداز منی یونیورسئٹ آف آ�سفورڈ �

گ
 پاس رکھ� ہوں �

ی کنسلڻنٹس ( ) اس ڻرائل کا شمار�ائت تج��ہ کر�ف منی معاونت کر سک�ت ہنی اور ان � ا�سا کروا�ف  Berry Consultantsب�ی
ا� کرنا پڑ� گا۔  ، البتہ اس کاروائئ � دوران انہنی   USAکمپئف  � ل�ی ہمنی ان � ساتھ ڻرائل � ڈیڻا کا اش�ت منی قائم ��

mailto:ctrg@admin.ox.ac.uk
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 اخت ڈیڻا فراہم نہنی ک�ا جا�ئ گا۔ کوئئ قابل شن
ز ر��چ   ل پ��کڻ�ش�ف وە ڈیڻا جو آپ �ف اپئف روزانہ � ڈائری منی مکمل نہنی ک�ا ہو گا ا� جمع کر�ف � ل�ی رائل کالج آف ج�ف

) کو استعمال ک�ا  Royal College of General Prac��oners Research Surveillance Centre�و�لئینس سین�ٹ (
۔جا   اور  سکتا ��

گ
کت کنندە � قابل شناخت معلومات شامل ہوں � معلومائت گورنینس   PC-CTUا�ڻھا کردە ڈیڻا منی �ش

۔ GDPRپال�سیوں اور 
گ

ڈیڻا کو محض اس مدت تک رکھا   � تحت یونیورسئٹ آف آ�سفورڈ پر اس تک رسائئ حاصل ہو �
، اس پر ساالنہ نظر ثا ورت ہوئت �� ۔ جا�ئ گا جب تک اس � �ف

گ
  ئف � جا�ئ �

 
، تو ہم انہنی آپ کا نام اور   �ل فراہم کر�ف � ل�ی کورئ�ی �ا ہوم ڈ�لیوری �وس استعمال کر�ت ہنی ا�ر ہم آپ کو ڻرائل مڻ�ی

۔
گ

۔  GDPRیہ کمپن�اں  پتہ فراہم ک��ں �
گ

 � تحت آپ � ڈیڻا کو استعمال اور محفوظ ک��ں �
۔  جب آپ  ڈیڻا � حفاظئت ر�گول�شن آپ کو آپ � ذائت  ول فراہم کرتا �� ٹ ڈیڻا پر اور اس � استعمال � ط��قہ کار پر ک�ف

، تو تحقیق کو قابِل بھروسہ اور درست رکھ�ف � ل�ی ان منی   اپئف معلومات کو تحقیق منی استعمال کروا�ف پر متفق ہو�ت ہنی
۔   � کچھ حقوق محدود ہو سک�ت ہنی

:   آپ � ذائت ڈیڻا � حوا� � آپ � حقوق � متعلق م��د معلومات یہاں پر دست�اب ہنی
rights-htps://compliance.web.ox.ac.uk/individual 

لق م��د معلومات حاصل کر سک�ت ہنی کہ ہم آپ � معلومات  پر رابطہ کر�ت ہو�ئ اس � متع  principle@phc.ox.ac.ukآپ  
  کو کی� استعمال کر�ت ہنی 

 

 ا�ر ڻرائل � دوران متعلقہ نئئ معلومات دست�اب ہو جائت ہنی تو ک�ا ہو گا؟
بعض اوقات تحق��ت پراج�کٹ � دوران، اس عالج � متعلق نئئ معلومات دست�اب ہو جائت ہنی جس پر تحقیق � جا  

  ر� ہو۔

 کہ آ�ا آپ ڻرائل کو جاری 
گ

 اور آپ � تبادلۀ خ�ال کر� �
گ

، تو ڻرائل � ڻ�م آپ کو اس � متعلق بتا�ئ � ا�ر ا�سا ہوتا ��
۔   رکھنا چاہ�ت ہںی �ا نہںی

  ا�ر آپ شامل ہو�ف کا ف�صلہ کر�ت ہنی تو آپ � اپ ڈ�ٹ شدە رضامندی � فارم پر دستخط کر�ف کو کہا جا�ئ گا۔

 

 ڻرائل � نتائج کا ک�ا ہو گا؟
، اور آ�سفورڈ یونیورسئٹ �   ، جو سائنڻفک کانفر��ف منی پ�ش ک�ی جا�ت ہنی

گ
لز منی شائع ک�ی جائنی � نتائج سائنڻفک ج�ف
۔ آپ کو ک� ب� ر�ورٹ، مطبوعہ �ا پ����نڻ�شن منی شناخت کرنا ممکن نہ   شعبہ جائت و�ب سائٹ پر شائع ک�ی جا�ت ہنی

، تو براە کرم ڻرائل � ڻ�م �  ا�ر  ہو گا۔ آپ اس ڻرائل � بنائئ جا�ف وا� ک� ب� مطبوعات � نقول وصول کرنا چاہ�ت ہنی
۔   12رابطہ ک��ں (تفص�الت صفحہ   پر موجود ہنی

؟  تحقیق کا انتظام اور فنڈ کون فراہم کر ر�ا ��
 UK Research and Innova�on/Medical Researchفنڈنگ برطانوی تحقیق اور جدت/طئب تحق��ت کو�سل (

Council  ۔  پر�سپل کو یونیورسئٹ آف آ�سفورڈ � بن�ادی نگہداشت � کلینکل ڻرائل یونٹس ) � جانب � فراہم � گئئ ��
)Primary Care Clinical Trials Unit ۔  ) � جانب � ترت�ب د�ا گ�ا ��

https://compliance.web.ox.ac.uk/individual-rights
mailto:principle@phc.ox.ac.uk
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؟  کس �ف ڻرائل پر نظر ثائف � ��
NHS   منی شامل تمام تحقیق کو خود مختار افراد � گروپ � جانب � د�کھا جاتا �� جو تحق��ت اخالق�ات � کمیئٹ

)Research Ethics Commitee) (REC   ۔ آپ � حفاظت، حقوق، فالح اور وقار کو محفوظ رکھ�ف �    REC) کہالئت ��
۔  کمیئٹ � جانب � اخال�ت طور پر نظر ثائف � گئئ �� اور منظوری  تحق��ت اخالق�ات �    xxxاس ڻرائل پر   ل�ی یہاں موجود ��

 دی ت�۔ 

ی ا�جن� (  MHRA) (Medicines and Healthcareاس ڻرائل کو ادو�ات اور نگہداشت صحت � مصنوعات � ر�گولی�ٹ
products Regulatory Agency۔ برطانیہ منی تمام ادو�ات � استعمال   MHRA ) � ب� منظوری موصول ہوئئ ��

۔   کو منظم کرئت ��
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 ڻرائل کا پتہ: 
PRINCIPLE Trial 

Nuffield Department of Primary Care Health Sciences 
Radcliffe Primary Care 

Radcliffe Observatory Quarter, Woodstock Road 
Oxford 

OX2 6GG 

  

  ڻرائل � ڻ�م: 
 xxxxxx 0800ڻ�ل�فون۔ 

  

 ڻرائل کا ای م�ل ا�ڈر�س: 
@phc.ox.ac.ukprinciple 

اس معلومائت ور�ت کو پڑھ�ف � ل�ی وقت نکال�ف اور 
کر�ف � ل�ی آپ کا اس ڻرائل منی حصہ لی�ف پر غور  

 شک��ہ۔

ا�ر آپ اس ڻرائل � متعلق م��د کوئئ معلومات  
، تو آپ ڻرائل � ڻ�م � یہاں  حاصل کرنا چاہ�ت ہنی

 :  رابطہ کر سک�ت ہنی

mailto:invictus@phc.ox.ac.uk

