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ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਰੁੁੱ ਧ ਦੀਆਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ (ਇਲਾਜਾਂ) ਦਾ ਇਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 

ਦਆੁਰਾ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਬਣਾਇਆ ਟਰਾਇਲ: ਵਪਰੰ ਸੀਪਲ ਟਰਾਇਲ 

 
 

ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚਾ 

ਪ ਰ੍ੰ ਸੀ੍ਲ ਟਰਾਇਲ ਕੋਪਿਡ-19 ਦ ੇਲਈ ਨਿੇਂ ਇਲਾਜਾਂ ਨ ੰ  ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਪਿਿ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ ਪਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਭਾਈਚਾਰੇ ਪਿਚ ਿਰਪਿਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਨ ੰ  ਲੱਭਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਹਸ੍ਿਾਲ ਪਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਿ ਿੋਂ 
ਪਿਨਹ ਾਂ ਿੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਪਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਪਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 
ਪਕਉਂਪਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਮੌਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਿੁਸੀਂ ਕੋਪਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਿਜ਼ਰਿਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਇਹ ੍ਰਚਾ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਿਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਜਸ ਪਿਚ ਇਸਦੇ ਉਦੇਿ ਿਾਮਲ ਹਨ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਅਿੇ 
ਲਾਭਾਂ ਿਾਰ ੇਦੱਸਦਾ ਹੈ। 
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ਇਸ ਅਵਧਐਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? 

ਕੋਵਿਡ-19 

65 ਸਾਲ ਅਿੇ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਿਚ; 18 ਿੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਖਾਸ ਪਸਹਿ ਸਮੱਪਸਆਿਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪਿਚ; ਅਿ ੇਕੋਪਿਡ-

19 ਦੀ ਪਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹੱਸ ੇਿੱਜੋਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਿਜ਼ਰਿਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 18 ਿੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਿਚ ਕੋਪਿਡ-19 ਿੋਂ ੍ੈਦਾ 
ਹੋਣ ਿਾਲੀਆ ਂਗੰੁਝਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਿੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਚ ਕੋਪਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮੌਪਕਆਂ ਿੇ ਿੱਡੀਆਂ ਪਚਪਕਿਸਕ 

ਸਮੱਪਸਆਿਾਂ ੍ੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਹਸ੍ਿਾਲ ਪਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ੍ੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਿੇ ਮਿੌ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੋਪਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਿਹੁਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਪਮਊਪਨਟੀ ਪਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨ ੰ  ਿੁਰੰਿ ਅਪਜਹੇ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਦੀ 
ਜ਼ਰ ਰਿ ਹੈ ਜੋ ਕਪਮਊਪਨਟੀ ਪਿੱਚ ਿਰਿੋਂ ਲਈ ਢੁੱ ਕਿੇਂ ਹਨ। 

 
ਟਰਾਇਲ 

ਇਸ ਕਲੀਪਨਕਲ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨਹ ਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ੍ਿਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਪਿਚ ਅਿੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪਿਚ ਕੋਪਿਡ-19 

ਨਾਲ ਗਰਸਿ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਿੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਪਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਹਸ੍ਿਾਲ ਪਿਚ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਿ ਨਹੀਂ 
ੈ੍ਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਪਿਡ-19 ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਢੁੱ ਕਿੇਂ, ਸੰਭਾਿੀ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ

ਉ੍ਲਿੱਧ ਹੋਣ ਿੋਂ ਪਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹਾਂ। 
 

ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣ ੇ੍ਛਾਣੇ ਹਨ ਅਿ ੇ  ੍ਰੀ ਦਨੁੀਆਂ ਪਿਚ ਕਈ ਂਸਾਲਾਂ ਲਈ ਿਰਿ ੇਗਏ 

ਹਨ ਅਿ ੇਪਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਯ  ਕੇ (UK) ਪਿਚ ਿਰਿੋਂ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪਮਪਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
 

ਪ ਰ੍ੰ ਸੀ੍ਲ ਟਰਾਇਲ ਪਿਚ ਿਾਮਲ ਕੀਿ ੇਗਏ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਯ  ਕੇ ਮਡੈੀਸਨਜ਼ ਐਡਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਰ੍ੋਡਕਟਸ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀ 
(ਐਮ ਐਚ ਆਰ ਏ) (UK- Medicines and Health Care Products Regulatory Agency (MHRA)) ਅਿੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ 
ਮਾਹਰਾਂ ਦ ੇਅਰਜੈਂਟ ੍ਿਪਲਕ ਹੈਲਥ (Urgent Public Health) ੍ੈਨਲ ਦਆੁਰਾ ਸਿੀਪਕਰਿੀ ਪਦੱਿੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਮ ਐਚ ਆਰ ਏ 

(MHRA), ਯ  ਕੇ (UK) ਪਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਿਰਿੋਂ ਨ ੰ  ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਿੰਧਿ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੇ ਇਸਦੇ ਜਾਣ ੰ  ਆਮ ਗੌਣ ਰ੍ਭਾਿਾਂ ਦ ੇਲਈ ਪਕਰ੍ਾ ਕਰਕ ੇਨੱਥੀ ਦਸਿਾਿੇਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਦੇਖੋ। 
 

ਕੀ ਮੈਂ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 

ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਿੁਹਾਨ ੰ  15 ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਿਜ਼ਰਿਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਪੋਿਡ-19 

ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ: 



PRINCIPLE PIS v3.5 14-Febuary-2021 Punjabi ਆਰ ਈ ਸੀ (REC) ਨੰ. 20/SC/0158 ਆਈ 
ਆਰ ਏ ਐਸ (IRAS) ਨੰ.: 281958 

3 

 

 

ਇਕ ਨਿੀਂ ਪਨਰੰਿਰ ਖੰਘ 

 

ਜਾਂ ਿੇਜ਼ ਿੁਖਾਰ 

 

ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਗੰਧ ਮਪਹਸ ਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਧਾਰਣ ਸੰਿੇਦਨਾ ਪਿਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਿਿਦੀਲੀ 
 

ਜਾਂ 
 

• SARS-Co-V2 ਲਾਗ ਦ ੇਲਈ ਇਕ ਨਮ ਨਾ ਪਜਹੜ੍ਾ ਪਕ 15 ਪਦਨ ੍ਪਹਲਾਂ ਪਲਆ ਪਗਆ ਸੀ, ਦ ੇਲਈ ਿਹੁਾਨ ੰ  ਪਾਜ਼ੀਵਟਿ 

੍ਾਇਆ ਪਗਆ ਹੈ ਅਿੇ ਿੁਸੀਂ ਕੋਪਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਮਾਰ ਹੋ। ਇਨਹ ਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦ ੇਪਿਚ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਪਿਮਾਰ 

ਮਪਹਸ ਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਭਾਿਨਾ, ਮਾਸ੍ੇਿੀ ਦਾ ਦਰਦ, ਦਸਿ, ਿਖੁਾਰ ਅਿੇ ਖਾਂਸੀ ਿਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ੍ਰ ਇਹ 

ਇਨਹ ਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਿੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਿ ੇਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਲੱਛਣ 15 ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
 
ਨਾਲ ਹੀ, ਟਰਾਇਲ ਪਿਚ ਿਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਿੁਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਪਿਚ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹੋ: 

ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਅਤ ੇਿੁੱਧ 

ਜਾਂ 

18-64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਿੇ ਕੋਪਿਡ-19 ਪਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹੱਸ ੇਿਜੋਂ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 

ਜਾਂ 

ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਬਵੁਨਆਦੀ ਵਸਹਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਉਮਰ 18-64 

a) ਗੰਭੀਰ ਪਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਦਿਾਈਆ ਂ(ਕੀਮੋਥੈਰੇ੍ੀ) ਦ ੇਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਈ ਜਾਣ ੰ  ਸਰੀਰ ਰੱਪਖਆ ਰ੍ਣਾਲੀ 
b) ਪਦਲ ਦੀ ਮਾਲ ਮ ਪਿਮਾਰੀ ਅਿ/ੇਜਾਂ ਖ ਨ ਦ ੇਉੱਚ ਦਿਾਅ ਦਾ ਪਨਦਾਨ 

c) ਫੇਫਪੜ੍ਆ ਂਦੀ ਮਾਲ ਮ ਪਚਰਕਾਲੀਨ ਪਿਮਾਰੀ (ਉਦਾ. ਦਮਾ)  
d) ਮਾਲ ਮ ਸ ਗਰ 

e) ਹਲਕਾ ਮਾਲ ਮ ਹੈ੍ਪਟਕ ਨੁਕਸ; 

f) ਸਟਰੋਕ ਜਾਂ ਿੰਿਪਰਕਾ ਸਿੰਧੀ ਸਮੱਪਸਆ; 

g) ਸਿੈ-ਪਰ੍ੋਰਟ ਕੀਿਾ ਮੋਟਾ੍ਾ ਜਾਂ ਿਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ≥35 kg/m2 

 

*ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਡ ੰ ਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਕਪਠਨ ਿਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਿੁਸੀਂ  ੍ਰਾ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣਾ ਮਪਹਸ ਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਿਰਹਾਂ 
ਪਜਿੇਂ ਿੁਸੀਂ ਆ੍ਣੇ ਫੇਫਪੜ੍ਆ ਂਪਿਚ ਹਿਾ ਨਹੀਂ ਪਲਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੋਣ ਿਹੁਿ ਸਾਰੀਆ ਂਿਕਲੀਫ਼ਾਂ ਪਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕਾਰਨ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਿੋਂ ਅਲੱਗ ਕੋਪਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪਿਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਪਨਰੰਿਰ ਰਪਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਿੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
ਕੀ ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ? 
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ਨਹੀਂ, ਭਾਗ ਲੈਣਾ  ੍ਰੀ ਿਰਹਾਂ ਿੁਹਾਡੀ ੍ਸੰਦ ਹੈ ਅਿ ੇਇਹ ਇੱਛਾ ਅਧਾਰਿ ਹੈ। ਇਹ ਪਨਰਣਾ ਿੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਕ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਨਹੀਂ। ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪਨਰਣਾ ਿੁਹਾਡ ੇਦਆੁਰਾ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਿੋਂ ਰ੍ਾ੍ਿ ਕੀਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨ ੰ  ਹੁਣ ਜਾਂ ਭਪਿੱਖ 

ਪਿਚ ਪਕਸ ੇਿਰਹਾਂ ਰ੍ਭਾਪਿਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਿਾਂ ਪਿਚ, ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰ੍ਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਹਾਲ ਹੀ ਪਿਚ ਕੋਪਿਡ-19 ਦ ੇਲਈ ੍ਾਜ਼ੀਪਟਿ 

੍ਾਇਆ ਪਗਆ ਸੀ, ਅਿੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਇਨਹ ਾਂ ਪਿਲੱਖਣ ਹਾਲਿਾਂ ਪਿਚ ਟਰਾਇਲ ਨ ੰ  ਇਸ ਿਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਐਨ ਐਚ ਐਸ 

ਪਡਜੀਟਲ (NHS Digital ) ਦਆੁਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਿੁਹਾਨ ੰ  ਪ ਰ੍ੰ ਸੀ੍ਲ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਭਪਿੱਖ ਦੇ ਪਕਸ ੇਿੀ ਿਰਹਾਂ ਦੇ 
ਸੰਚਾਰਾਂ ਪਿਚੋਂ ਿਾਹਰ ਪਨਕਲਣ ਦਾ ਅਪਧਕਾਰ ਹੈ 

 

ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਅਪਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਿੋਂ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਰ੍ਾ੍ਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਿਾਂ ਪਕਰ੍ਾ ਕਰਕ ੇ

ਸਾਨ ੰ  ਦੱਸ।ੋ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪਨਰਣਾ ਕਰਦ ੇ ਹੋ ਿਾਂ ਪ ਰ੍ੰ ਸੀ੍ਲ ਿੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਨ ੰ  ਆ੍ਣ ੇਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਿਧੇਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਕਰ੍ਾ ਕਰਕ ੇ੍ੇਿੈਂਟ ਇਨਫਾਰਮੇਿਨ ਰੈਗੁਲੇਿਨਜ਼ ਦੇ ਹੈਲਥ ਸਰਪਿਸ ਕੰਟਰੋਲ (Health Service Control of 

Patient Information Regulations ) 2002 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਰਲ ਨੋਪਟਸ ਨ ੰ  ਦੇਖ ੋ(ਪਲੰਕ) । ਅਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਿਾਰ ੇਿੁਹਾਡ ੇ

ਨਾਲ ਸੰ੍ਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿੱਧ ਿੋਂ ਿੱਧ ਪਿੰਨ ਕੋਪਿਿਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। 
 

ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਕੀ ਿਾਪਰੇਗਾ? 

ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਪਿਚ ਪਦਲਚਸ੍ ਹੋ, ਿਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਕ ਕੀ ਿੁਸੀਂ ੍ਾਿਰ ਹੋ ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਕ ਸੰਖੇ੍ ਆਨਲਾਇਨ 

ਫਾਰਮ  ੍ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨ ੈੱਟ ਦੀ ਉ੍ਲਿੱਧਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਿਜਾਏ ਸਾਨ ੰ  ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੋਗੇ, ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ ਸਾਨ ੰ  ਦਸਿਾਿੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਿ ਿੇ ਪਦੱਿ ੇਸੰ੍ਰਕ ਿੇਰਪਿਆਂ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕਰਕ ੇਸੰ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

 

ਸੂਵਚਤ ਸਵਹਮਤੀ 

ਿੁਹਾਨ ੰ  ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਟਲੈੀਫ਼ਨੋ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਸਪਹਮਿੀ ਫਾਰਮ ਨ ੰ   ੍ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਫਾਰਮ ਨ ੰ  ਪਕਸ ਿਰਹਾਂ ਭਰਨਾ 
ਹੈ ਇਸ ਿਾਰ ੇਹਦਾਇਿਾਂ ਰ੍ਦਾਨ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਿੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ ਪਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿੁਸੀਂ ਆ੍ਣੀ ਸ ਪਚਿ 

ਸਪਹਮਿੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇਕ ਕਾ੍ੀ ਨ ੰ  ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਿ ੇਆ੍ਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਿੋਗੇ। 
 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਰਸ਼ਨੋਤਰੀ 

ਇਸ ਦੇ ਿਾਅਦ ਿੁਸੀਂ ਆ੍ਣ ੇਿਾਰੇ ਅਿ ੇਿੁਸੀਂ ਪਕਸ ਿਰਹਾਂ ਮਪਹਸ ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇ ਿਾਰੇ ਕੁਝ ਰ੍ਿਨਾਂ ਨ ੰ   ੍ਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ 
ਸੰ੍ਰਕ ਦੇ ਕੁਝ ਿੇਰਿੇ ਪਜਿੇਂ ਿੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਈਮਲੇ ੍ਿਾ ਅਿ ੇਟਲੈੀਫ਼ੋਨ ਨੰਿਰ ਿੀ ਇਕੱਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਢੁੱ ਕਿਾਂ 
ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਟਰਾਇਲ ਪਿਚਲੇ ਪਕਸ ੇਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 
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ਪਿਅਕਿੀ ਮੌਜ ਦ ਹੈ ਿਾਂ ਇਹ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿੁਹਾਡਾ ਪਰਿਿਦੇਾਰ, ਿੁਹਾਡਾ ਪਿਆਹੁਿਾ ਸਾਥੀ, ਦੋਸਿ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲਕਰਿਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਪਜਸਨ ੰ  ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਡੇ ਿਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਰ੍ਾ੍ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰ੍ਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਕਸ ੇਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 

ਸੰ੍ਰਕ ਕਰਨ ਦ ੇਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਿਾਂਗੇ। 
 
 

ਬੇਤਰਤੀਬ ਬਣਾਉਣਾ 

ਰ੍ਪਕਰਆ ਦਾ ਅੰਿਮ ਪਹੱਸਾ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਦੱਸੇਗਾ ਪਕ ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਨ ੰ  ਰ੍ਾ੍ਿ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਿੇ ਟਰਾਇਲ 

ਿਾਲਾ ਇਲਾਜ ਰ੍ਾ੍ਿ ਕਰੋਗੇ। ਿਹੁਾਨ ੰ  ਸਾਡੀ ਕੰਪ੍ਊਟਰ ਰ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਦਆੁਰਾ ਿੇਿਰਿੀਿ ੇਿਰੀਕ ੇ(ਪਜਿੇਂ ਪਕਸ ੇਗੀਟੀ ਨ ੰ  ਉਛਾਲ ਕੇ 

ਸੁੱ ਟਣਾ) ਨਾਲ ਇਨਹ ਾਂ ਸਮ ਹਾਂ ਪਿਚੋਂ ਇਕ ਿਾਮਲ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਿੇ ਨਾ ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ, ਨਾ ਿੁਹਾਡਾ ਜੀ ੍ੀ (GP) ਜਾਂ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਟੀਮ 

ਇਹ ਪਨਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਕ ਿਸੁੀਂ ਪਕਹੜ੍ੇ ਸਮ ਹ ਪਿਚ ਹੋਿੋਗੇ। ਇਸਦਾ ਪਨਰਣਾ  ੍ਰੀ ਿਰਹਾਂ ਸੰਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਿੇਗਾ। 

ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੋਈ ਈਮਲੇ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾੱਲ ਰ੍ਾ੍ਿ ਕਰੋਗੇ ਪਕ ਿਹੁਾਨ ੰ  ਪਕਸ ਸਮ ਹ ਦੇ ਪਿਚ ੍ਾਇਆ ਪਗਆ ਹੈ; ਿੁਹਾਡਾ ਜੀ ੍ੀ 
(GP) ਅਿੇ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਿੀ ਇਸ ਈਮੇਲ ਨ ੰ  ਰ੍ਾ੍ਿ ਕਰਨਗ।ੇ ਜੇ ਸਾਨ ੰ  ਇਹ ੍ਿਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਕ ਿਸੁੀਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿਾਂ 
ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸ ਪਚਿ ਕਰਾਂਗੇ। 

 

ਟਰਾਇਲ ਿਾਲਾ ਇਲਾਜ 

ਜੇ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਿ ੇਟਰਾਇਲ ਿਾਲੇ ਇਲਾਜ ਿਾਲੇ ਸਮ ਹ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਿੇਿਰਿੀਿ ਨਾਲ ਚਣੋ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਾਂ  ਿੁਹਾਨ ੰ  
ਦਿਾਈ ੍ਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਰ੍ਿੰਧ ਕੀਿੇ ਜਾਣਗੇ। ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਿਾਰੇ ਿੀ ਹਦਾਇਿਾਂ ਰ੍ਾ੍ਿ ਕਰੋਗੇ ਪਕ ਇਸਨ ੰ  ਪਕਿੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਿੇ ਪਕੰਨੇ 

ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਿ ੇਿੁਹਾਨ ੰ  ਟਕੈਸਟ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਾਲੱ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਾਈ ਦੀ ਰ੍ਾ੍ਿੀ ਿਾਰੇ ੍ੁਿਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
ਜੇ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੁਹਾਡੀ ਹਾਲਿ ਹੋਰ ਪਿਗੜ੍ਦੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਿਾਰ ੇਅਪਧਐਨ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰ੍ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਆ੍ਣੇ ਜੀ ੍ੀ (GP) ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਮ ਸੇਿਾਿਾਂ ਜੋ ਿੁਹਾਡ ੇਲਈ ਉ੍ਲਿੱਧ ਹਨ, ਨਾਲ ਸੰ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਫਾਲੋ-ਅੁੱ ਪ 

ਿੁਹਾਨ ੰ  ਿੁਹਾਡੇ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਿੁਰ  ਹੋਣ ਿੋਂ ਿਾਅਦ 28 ਪਦਨ ਿੱਕ ਿੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਿੇ ਿੁਸੀਂ ਪਕਸ ਿਰਹਾਂ ਮਪਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਸਿੰਧ 

ਪਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਰ੍ਿਨਾਂ ਨ ੰ   ੍ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿੋਂ ਇਕ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ ਰ੍ਾ੍ਿ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਿੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਆਨਲਾਇਨ ਉੱਿਰਾਂ ਨ ੰ  ਰ੍ਾ੍ਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਲੋ ਅੱ੍ ਅਿਧੀ ਦੇ 2, 7, 14 ਅਿੇ 28 ਪਦਨ ਿੁਹਾਨ ੰ  
ਟੈਕਸਟ ਭੇਜਣਗੇ ਜਾਂ ਟਲੈੀਫ਼ਨੋ ਕਰਨਗ ੇਅਿੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱ੍ਰ ਰ੍ਿਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਖੇ੍ ਸੈੈੱਟ ੍ੱੁਛਣਗੇ। 

 

ਿੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਆ੍ਣਾ ਨਾਮ ਪਲਖਿਾਉਣ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਿਾਅਦ ਿੱਕ ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਪਿਚ ਇਕ ਿਾਰ 

ਸੰ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ (ਈਮਲੇ, ਟੈਕਸਟ ਸਨੇੁਹਾ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਾਲੱ) ਿਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਲੰਿ ਲੱਛਣਾਂ, ਹਸ੍ਿਾਲ ਦੀਆ ਂ ਪਿਜ਼ਟਸ 

ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਿਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਿਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਨਮ ਨੇ ਜੋ ਿੁਸੀਂ ਕੋਪਿਡ-19 ਲਈ ਆ੍ਣੀ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪਿਚ 



PRINCIPLE PIS v3.5 14-Febuary-2021 Punjabi ਆਰ ਈ ਸੀ (REC) ਨੰ. 20/SC/0158 ਆਈ 
ਆਰ ਏ ਐਸ (IRAS) ਨੰ.: 281958 

6 

 

 

ਵਿਕਲਪਕ ਫਾਲੋ-ਅੁੱ ਪ 

ਮੁੱ ਖ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਸਮਾ੍ਿੀ ਦੇ ਿਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮ ਹ ਦੇ ਿਜ਼ਰਪਿਆਂ ਿਾਰ ੇ੍ੁੱ ਛਣ ਲਈ 
ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ  ਨਾਲ ਇੰਟਰਪਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਿਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਇਹ ਿਾਲਾ ਪਹੱਸਾ 
ਿੀ ਪਿਕਲ੍ਕ ਹ।ੈ ਿਸੁੀਂ ਸਪਹਮਿੀ ਫਾਰਮ ਉੱਿ ੇਇਸਦੀ ੍ਿੁਟੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਪਕ ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਖਜੋ 
ਟੀਮ ਦਆੁਰਾ ਇਸ ਿਾਰੇ ਸੰ੍ਰਕ ਕੀਿ ੇਜਾਣ ਲਈ ਸਪਹਮਿ ਹ ੋਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਿਸੁੀਂ ਸਪਹਮਿ ਹੋ ਿਾਂ 
ਅਪਧਐਨ ਟੀਮ ਿਕਰੀਿਨ 28 ਪਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਪਿਊ aGer ਦੇ ਿੇਰਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਹੁਾਡ ੇ
ਨਾਲ ਸੰ੍ਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਿਾਅਦ ਿੁਸੀਂ ਇਹ ਪਨਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਪਕ ਿਸੁੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ ੋਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਪਦੱਿੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਿੇੋਗੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਰਾਿਟਰੀ ਲਾਗ ਪਨਗਰਾਨੀ ਦ ੇਲਈ ਿਰਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਪਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਅਸੀਂ 
ਿੁਹਾਡੇ ਜੀ ੍ੀ (GP) ਪਰਕਾਰਡ ਜਾਂ ੍ੀ ਐਚ ਈ (PHE) ਦਆੁਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਕਸ ੇਿਰਹਾਂ ਦੇ ਨਮ ਪਨਆਂ (ਪਜਨਹ ਾਂ ਪਿਚ ਜਾਂਚ ਿਾਲੇ 

ਸਿੈਿਜ਼ ਅਿੇ ਕਨੋਿਾਲੇਸੈਂਟ ਖ ਨ ਨਮ ਨੇ ਿਾਮਲ ਹਨ) ਿੋਂ ਰ੍ਾ੍ਿ ਨਿੀਪਜਆ ਂਿੱਕ ੍ਹੰੁਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹਿਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਿਾ ਅਸੀਂ 
ਿੁਹਾਡੇ ਜੀ ੍ੀ (GP) ਪਰਕਾਰਡਾਂ ਅਿੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (central NHS) ਅਦਾਪਰਆਂ ਪਜਿੇਂ ਪਕ (ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਪਡਜੀਟਲ) 

(NHS Digital) ਦਆੁਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਿੋਂ 10 ਸਾਲ ਿੱਕ ਲਈ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀਨ ਫਾਲੋ-ਅੱ੍ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਿਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਿਾਂ 
ਜੋ ਕੋਪਿਡ-19 ਅਿੇ ਟਰਾਇਲ ਿਾਲੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀਨ ਰ੍ਭਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਪਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। 

 

 
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹੋਰ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ 

ਸਾਡਾ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਿ ਉਨਹ ਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ੍ਿਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਪਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਿਚ ਿਰਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਜੋ ਕੋਪਿਡ-19 

ਦੇ ਪਿਰੱੁਧ ਰ੍ਭਾਿਿਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਉਦੇਿ ਨ ੰ  ਰ੍ਾ੍ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਿੁਸੀਂ ਪ ਰ੍ੰ ਸੀ੍ਲ 

ਟਰਾਇਲ ੍ਲੈਟਫਾਰਮ ਿੋਂ ਇਲਾਜ ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਟਰਾਇਲਾਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰ੍ਾ੍ਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
 

ਜ ੇਮੈਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹਏੋਗਾ? 

ਜੇ 28 ਪਦਨ ਦੀ ਫਾਲੋ ਅੱ੍ ਅਿਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਪਕਸ ੇਿੀ ਸਮੇਂ ਹਸ੍ਿਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ 
ਿਾਕਈ ਮਹੱਿਿ  ੍ਰਨ ਹੈ। ਸਾਨ ੰ  ਇਸ ਿਾਰ ੇਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਿ ਹੈ ਪਕ ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਿਾਲੀ ਦਿਾਈ ਨ ੰ  ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 
ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਕ ਕਾਰਡ ਦਿੇਾਂਗੇ ਜੋ ਿੁਸੀਂ ਦ ਜ ੇਪਸਹਿ ੍ੇਿਿੇਰਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆ੍ਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦ ੇਹੋ ਪਕ ਿੁਸੀਂ ਇਸ 

ਟਰਾਇਲ ਪਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਿਾਕਈ ਿਹੁਿ ਮਹੱਿਿ  ੍ਰਨ ਹੈ ਪਕ ਿੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿਅਕਿੀ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਕ 

ਿੁਸੀਂ ਅਪਧਐਨ ਪਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਜੋ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਹਸ੍ਿਾਲ ਦਾਖਲ ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਉਹ ਕਾਰਡ ਉੱਿ ੇਪਦੱਿੇ ਿੇਰਪਿਆ ਂਦੀ ਿਰਿੋਂ 
ਕਰਕ ੇਸਾਨ ੰ  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਸਕਣ। 

ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਡ ੇ ਪਚਪਕਿਸਕ ਪਰਕਾਰਡਾਂ ਅਿੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਰਪਜਸਟਰੀਆਂ ਅਿੇ ਡਾਟਾਿਸੇਾਂ (ਐਨ ਐਚ ਐਸ 

ਪਡਜੀਟਲ (NHS Digital), ੍ਿਪਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਿੇ ਹੋਰ ਿਰਾਿਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਅਿੇ ਅਣ ਿਾਂਪਿਕ ਅਿੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਸਿੰਧੀ 
ਡਾਟਾ ਿੇਸ, ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਨਮ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏ ਹਨ) ਪਿਚ ਿੁਹਾਡੇ ਿਾਰ ੇਰੱਖੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਿੱਕ ਿੀ ੍ਹੰੁਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 
ਿਾਂ ਜੋ ਿੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਫਾਲੋ-ਅੱ੍ ਅਿਧੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਹਸ੍ਿਾਲ ਪਿਚ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਪਕਸ ੇਿਰਹਾਂ ਦ ੇਦਾਖਲੇ ਿਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
ਇਕੱਿਰ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕੇ। 
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ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਭਾਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਗੌਣ ਪਰਭਾਿ ਵਕਹੜੇ ਹਨ? 

ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਦ ੇਅੰਦਰ ਿਰਿੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਸਮੇਿ, ਪਕਸ ੇਿੀ ਦਿਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੌਣ ਰ੍ਭਾਿਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਹਰੇਕ ਦਿਾਈ ਨਾਲ ਸਿੰਧਿ ਆਮ ਗੌਣ ਰ੍ਭਾਿਾਂ ਦੇ ਿੇਰਪਿਆ ਂਲਈ ਪਕਰ੍ਾ ਕਰਕ ੇਨੱਥੀ ਦਸਿਾਿੇਜ਼ ਨ ੰ  ਦੇਖ।ੋ ਿੁਹਾਨ ੰ , ਸਾਨ ੰ  ਇਹ 

ਦੱਸਣ ਲਈ ਪਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ ਪਕ ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਆ੍ਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਪਿਚ ਇਨਹ ਾਂ ਪਿਚੋਂ ਪਕਸ ੇਲੱਛਣ ਦਾ ਿਜ਼ਰਿਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 

ਅਿੇ ਿੁਸੀਂ ਸਾਨ ੰ  ਦੱਸਣ ਲਈ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਫਰੀਫ਼ਨੋ ਨਾਲ ਿੀ ਸੰ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
 

ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਭਾਿਤ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ? 

ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਕ ਜਾਂਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਅਪਿਪਰਕਿ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਕ ਟਰਾਇਲ ਿਾਲਾ ਇਲਾਜ ਿੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ੍ਰ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਨ ੰ  ਭਪਿੱਖ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

ਜੇ ਮੈਂ ਟਰਾਇਲ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੁੱ ਖਣਾ/ਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 

ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਪਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ ਪਕਸ ੇਿੀ ਸਮੇਂ ਪਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਪਸਆਂ ਇਸ ਪਿਚੋਂ ਹੱਟ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ 
ਿੱਕ ਇਕੱਿਰ ਕੀਿੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਿਰਪਿਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਪਿਚੋਂ ਹੱਟਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ੍ੰਨਾ 12 ਉੱ੍ਰ ਪਦੱਿੇ ਸੰ੍ਰਕ ਿੇਰਪਿਆਂ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕਰਕ ੇਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਨਾਲ 

ਸੰ੍ਰਕ ਕਰੋ। ਟਰਾਇਲ ਪਿਚੋਂ ਹੱਟਣ ਦਾ ਪਨਰਣਾ ਿੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਿੋਂ ਰ੍ਾ੍ਿ ਕੀਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨ ੰ  ਪਕਸ ੇਿੀ 
ਿਰੀਕ ੇਨਾਲ ਹੁਣ ਜਾਂ ਭਪਿੱਖ ਪਿਚ ਰ੍ਭਾਪਿਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 

 

ਖਰਚ ੇਅਤ ੇਭੁਗਤਾਨ 

ਿੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਿੁਹਾਨ ੰ  £20 ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਦੇ ਪਗਫ਼ਟ ਿਾਊਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾ੍ਸੀ ਭੁਗਿਾਨ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਿੁਹਾਡੀ ਫਾਲੋ 

ਅੱ੍ ਅਿਧੀ ਦੀ ਸਮਾ੍ਿੀ ਿੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨ ੰ  ਇਕ ਿਾਰ ਿੁਹਾਡੀ  ੍ਰੀ ਕੀਿੀ ਹੋਈ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਲੀ ਡਾਇਰੀ ਰ੍ਾ੍ਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿੁਸੀਂ 
ਿਾਊਚਰ ਰ੍ਾ੍ਿ ਕਰੋਗੇ। 

ਜੇ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱ ਵਸਆਿਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 
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ਜੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਿਾਰੇ ਪਕਸ ੇਿਰਹਾਂ ਦੇ ਰ੍ਿਨ ਹਨ ਿਾਂ ਪਕਰ੍ਾ ਕਰਕ ੇਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰ੍ਰਕ ਕਰੋ (ਸੰ੍ਰਕ 

ਿੇਰਪਿਆਂ ਲਈ ੍ੰਨਾ 12 ਦੇਖੋ)। 

ਇਕ ਰ੍ਾਯੋਜਕ ਦੇ ਿੌਰ ਿੇ ਯ ਨੀਿਰਪਸਟੀ ਆਫ਼ ਆਕਸਫੋਰਡ (University of Oxford) ਕੋਲ, ਉਸ ਅਸੰਭਿ ਹਾਲਿ ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਨ ੰ  
ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਪਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਪਸੱਧੇ ਨਿੀਜੇ ਿੱਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਿਰਦਾਿਿ ਕਰਨਾ ੈ੍ਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਲਈ ਢੁੱ ਕਿਾਂ ਿੀਮਾ ਮੌਜ ਦ ਹੈ। 

ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਉਸ ਿਰੀਕ ੇ ਪਜਸ ਨਾਲ ਿੁਹਾਡੇ ਿੱਕ ੍ਹੰੁਚ ਕੀਿੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਿਾ ਪਗਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 

ਿੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਕਸ ਿਰਹਾਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਪਕਸ ੇ ਿੀ ੍ੱਖ ਿਾਰ ੇ ਪਿਕਾਇਿ ਹੈ ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਨ ੰ  
principle@phc.ox.ac.uk  ਜਾਂ 0800 138 0880 ਉੱਿੇ ਸੰ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿੁਸੀਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯ ਨੀਿਰਪਸਟੀ 
ਕਲੀਪਨਕਲ ਟਰਾਇਲਜ਼ ਐਡਂ ਪਰਸਰਚ ਗਿਰਨੈਂ ਸ (ਸੀ ਟੀ ਆਰ ਜੀ) (University of Oxford Clinical Trials and 

Research Governance, CTRG) ਦਫ਼ਿਰ ਨਾਲ 01865 616480 ਉੱਿੇ ਕਾਲੱ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੀ ਟੀ ਆਰ ਜੀ (CTRG) ਦ ੇ

ਮੁੱ ਖੀ ਨ ੰ  ਇੱਥੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ctrg@admin.ox.ac.uk 

 

 

ਮੇਰ ੇਡਾਟਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣਗੇਾ? 

ਿੁਹਾਡੇ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੀ ਪਸਹਿ ਿਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਪਨੈੱਜੀ ਰੱਪਖਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਪਗਆ ਪਦੱਿੇ ਲੋਕ 

ਕੇਿਲ ਟਰਾਇਲ ਨ ੰ  ਚਲਾਉਣ ਿਾਲੇ ਡਾਕਟਰ, ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਅਿੇ ਉਹ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆ ਂਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਦ ੇ

ਹਨ ਪਕ ਕੀ ਟਰਾਇਲ ਨ ੰ  ਸਹੀ ਿਰਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਨੈੱਜਿਾ ਨੋਪਟਸ ਟਰਾਇਲ ਿੈਿਸਾਇਟ 

www.principletrial.org. ਉੱ੍ਰ ਹੈ। 

ਟਰਾਇਲ ਪਿਚ ਨਾਮ ਪਲਖਿਾਉਣ ਦੀ ਰ੍ਪਕਰਆ ਦ ੇਪਹੱਸ ੇਿੱਜੋ ਸਾਨ ੰ  ਿਹੁਾਡੇ ਸਮਰੀ ਕੇਅਰ ਪਰਕਾਰਡਜ਼ (ਐਸ ਸੀ ਆਰ) (Summary 

Care Records, SCR) (https://digital.nhs.uk/services/summary-care-records-scr/summary-care-records-

scr- information-for-patients) ਨ ੰ  ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਿ ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਜੋ ਿੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਾਈਆ,ਂ ਅਲਰਜੀਆ,ਂ ਪਿਰੋਧੀ 
ਰ੍ਿੀਪਕਰਆਿਾਂ ਅਿੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਪਕ ਟਰਾਇਲ ਿਾਲੀ ਦਿਾਈ ਨ ੰ  ਲੈਣਾ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਪਖਅਿ ਹੈ, ‘‘ਅਪਿਪਰਕਿ 

ਜਾਣਕਾਰੀ’’ ਨ ੰ  ਚੈੈੱਕ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਐਸ ਸੀ ਆਰ (SCR), ਮਰੀਜ਼ ਿਾਰ ੇਮਹੱਿਿ  ੍ਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਲੈਕਟਰਾਪਨਕ ਪਰਕਾਰਡ 

ਹੈ ਪਜਸਨ ੰ  ਜੀ ੍ੀ (GP) ਦ ੇਮੈਡੀਕਲ ਪਰਕਾਰਡਾਂ ਿੋਂ ਪਿਆਰ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸ ਸੀ ਆਰ (SCR) ਦੀ ‘ਅਪਿਪਰਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ’ 
ਪਿਚ ਿੁਹਾਡ ੇਜੀ ੍ੀ (GP) ਪਰਕਾਰਡ ਪਿਚ ਿੁਹਾਡੀਆਂ ਮਹੱਿਿ  ੍ਰਨ ਪਿਮਾਰੀਆ,ਂ ਅਿ ੇਪਸਹਿ ਸਮੱਪਸਆਿਾਂ, ਅ ਰ੍ੇਿਨਾਂ ਅਿੇ 
ਿੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਭ ਿਕਾਲ ਪਿਚ ਰ੍ਾ੍ਿ ਕੀਿੇ ਗਏ ਟੀਕਾਕਰਣ, ਿੁਸੀਂ ਪਕਸ ਿਰਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾਉਣਾ ੍ਸੰਦ ਕਰੋਗੇ (ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਕੀ 
ਿੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਰ੍ਾ੍ਿ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਰ੍ਾਥਪਮਕਿਾ ਦੇਿੋਗੇ), ਿੁਹਾਨ ੰ  ਪਕਸ ਿਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਿਾ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ 
ਿਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਕਸ ਨਾਲ ਸੰ੍ਰਕ ਕੀਿਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਾਰ ੇਪਰਕਾਰਡ ਕੀਿੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਐਸ ਸੀ ਆਰਜ਼ (SCRs) ਨ ੰ  ਿੁਹਾਡੀ ਰ੍ਿੱਖ ਦੇਖਭਾਲ ਪਿਚ ਲੱਗੀਆ ਂਪਸਹਿ ਅਿੇ ਦੇਖਭਾਲ ਰ੍ਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਿਰਾਂ ਪਿਚ 

mailto:principle@phc.ox.ac.ukor
mailto:principle@phc.ox.ac.ukor
mailto:ctrg@admin.ox.ac.uk
http://www.principletrial.org/


PRINCIPLE PIS v3.5 14-Febuary-2021 Punjabi ਆਰ ਈ ਸੀ (REC) ਨੰ. 20/SC/0158 ਆਈ 
ਆਰ ਏ ਐਸ (IRAS) ਨੰ.: 281958 

9 

 

 

ਅਪਧਪਕਰਿ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਦੇਪਖਆ ਅਿੇ ਿਰਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿੁਹਾਡੀ ਐਸ ਸੀ ਆਰ (SCR) ਨ ੰ  ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਡੀ ਸਪਹਮਿੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਐਸ ਸੀ ਆਰ (SCR) ਨ ੰ  ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਦਆੁਰਾ 
ਆ੍ਣ ੇਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਪਖਆ ਜਾਿਗੇਾ। ਜੇ ਿੁਹਾਡੀ ਐਸ ਸੀ ਆਰ (SCR) ਅਣਉ੍ਲਿੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਿਸੁੀਂ ਸਾਡ ੇਦਆੁਰਾ ਇਸ ਿੱਕ 

੍ਹੰੁਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਹਮਿੀ ਨਹੀਂ ਪਦੰਦੇ, ਿੁਸੀਂ ਿਾਂ ਿੀ ਟਰਾਇਲ ਪਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ ਪਕਉਂਪਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੁਹਾਡ ੇ

ਜੀ ੍ੀ (GP) ਿੋਂ ਲੈ ਲਿਾਂਗੇ। 

 

ਜੇ ਅਵਧਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਢੁੁੱ ਕਿੀਂ ਨਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 

ਕੁਝ ਿਾਰ ਖੋਜ ਰ੍ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਪਜਸ ਦਾ ਅਪਧਐਨ ਕੀਿਾ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਿਾਰ ੇਨਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉ੍ਲਿੱਧ 

ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

ਜ ੇਅਵਜਹਾ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁੱ ਸੇਗੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਵਕ ਕੀ 
ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਿਾਮਲ ਰਪਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਿਹੁਾਨ ੰ  ਇਕ ਅ੍ਡੇਟ ਕੀਿਾ ਸਪਹਮਿੀ ਫਾਰਮ ਦਸਿਖਿ ਕਰਨ 

ਲਈ ਪਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
 

ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ? 

ਨਿੀਪਜਆਂ ਨ ੰ  ਸਾਇੰਟੀਪਫਕ ਜਰਨਲਾਂ ਪਿਚ ਰ੍ਕਾਪਿਿ ਕੀਿਾ ਜਾਿਗੇਾ, ਸਾਇੰਟੀਪਫਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਪਿਚ ਰ੍ਸਿੁਿ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਗਾ, 
ਅਿੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯ ਨੀਿਰਪਸਟੀ (Oxford University) ਦੀ ਿਿੈਸਾਇਟ ਿੇ ਰ੍ਕਾਪਿਿ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਅਿੇ ਖਿਰਾਂ ਿਾਲੇ 

ਮੀਡੀਆ ਪਿਚ ਨ ੰ  ਸ ਪਚਿ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਕਸ ੇਿੀ ਪਰ੍ੋਰਟ, ਰ੍ਕਾਿਨ ਜਾਂ ਰ੍ਸਿੁਿੀ ਪਿਚ ਿਹੁਾਡੀ ੍ਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸੰਭਿ 

ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਿੋਂ ੍ੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਪਕਸ ੇਿਰਹਾਂ ਦ ੇ ਰ੍ਕਾਿਨਾਂ ਦੀਆ ਂਕਾ੍ੀਆਂ ਰ੍ਾ੍ਿ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੋਗੇ, ਿਾਂ 
ਪਕਰ੍ਾ ਕਰਕ ੇਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰ੍ਰਕ ਕਰੋ (ਿੇਰਿੇ ਦਸਿਾਿਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਿ ਿੇ ਹਨ) 

ਇਸ ਖੋਜ ਦਾ ਸੰਯੋਜਨ ਅਤੇ ਫੰਵਡੰਗ ਕੌਣ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ? 

ਫੰਪਡੰਗ ਨ ੰ  ਨ ਿਨਲ ਇੰਸਟੀਪਚਊਟ ਫਾਰਮ ਹੈਲਥ ਪਰਸਰਚ (ਐਨ ਆਈ ਐਚ ਆਰ) (National Institute for Health 

Research, NIHR) ਦਆੁਰਾ ਰ੍ਦਾਨ ਕੀਿਾ ਪਗਆ ਹੈ।  ਪ ਰ੍ੰ ਸੀ੍ਲ, ਯ ਨੀਿਰਪਸਟੀ ਆਫ਼ ਆਕਸਫੋਰਡ (University of Oxford) 

ਪਿਖੇ ਰ੍ਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਕਲੀਪਨਕਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਯ ਪਨਟ (Primary Care Clinical Trials Unit) ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪ੍ਿ ਕੀਿਾ 
ਪਗਆ ਹੈ। ਭੌਪਿਕ ਯੋਗਦਾਨ: ਪਡ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਸੋਿਲ ਕੇਅਰ (Department of Health and Social Care) ਨੇ 

ਮੁਫ਼ਿ ਪਿਚ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਰ੍ਦਾਨ ਕੀਿੀ ਹੈ। 
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ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਵਕਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? 

ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਪਿਚ ਕੀਿੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਦੀ ਪਨਗਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਦਾਨਾ ਸਮ ਹ ਪਜਸਨ ੰ  ਪਰਸਰਚ ਐਪਥਕਸ 

ਕਮੇਟੀ (ਆਰ ਈ ਸੀ) (Research Ethics Committee, REC) ਕਪਹੰਦੇ ਹਨ, ਦਆੁਰਾ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰ ਈ ਸੀ (REC) 

ਿੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਪਖਆ, ਅਪਧਕਾਰਾਂ, ਭਲਾਈ ਅਿ ੇਮਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਪਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜ ਦ ਹੈ। ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਨ ਪਿਕ ਸਮੀਪਖਆ 

ਅਿੇ ਸਿੀਪਕਰਿੀ ਸਾਊਥ ਸੈਂਟਰਲ-ਿਰਕਿਾਇਰ ਪਰਸਰਚ ਐਪਥਕਸ ਕਮੇਟੀ (South Central - Berkshire Research Ethics 

Committee) (ਆਰ ਈ ਸੀ ਹਿਾਲਾ: 20/SC/0158) ਦਆੁਰਾ ਪਦੱਿੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨਜ਼ ਅਿੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਰ੍ਡੋਕਟਸ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀ (ਐਚ ਐਚ ਆਰ ਏ) (Medicines and 

Healthcare products Regulatory Agency, MHRA) ਿੋਂ ਿੀ ਸਿੀਪਕਰਿੀ ਰ੍ਾ੍ਿ ਕੀਿੀ ਹੈ। 
 
 
 

 

ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ: 

ਟੈਲੀ. 0800 138 0880 

 

 
ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ: 

principle@phc.ox.ac.uk 
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