ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਰੁੁੱ ਧ ਦੀਆਂ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀਆਂ (ਇਲਾਜਾਂ) ਦਾ ਇਕ ਪਲੈ ਟਫਾਰਮ
ਦੁਆਰਾ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਬਣਾਇਆ ਟਰਾਇਲ: ਵਪਰੰ ਸੀਪਲ ਟਰਾਇਲ

ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚਾ
ਪ੍ਰੰ ਸੀ੍ਲ ਟਰਾਇਲ ਕੋਪਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ ਨਿੇਂ ਇਲਾਜਾਂ ਨੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਪਿਿ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ ਪਜਨਹਾਂ ਨੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪਿਚ ਿਰਪਿਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਨੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਹਸ੍ਿਾਲ ਪਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਿ ਿੋਂ
ਪਿਨਹਾਂ ਿੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਪਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਨੰ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਪਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਪਕਉਂਪਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਮੌਜਦਾ ਸਮੇਂ ਿੁਸੀਂ ਕੋਪਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਿਜ਼ਰਿਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਇਹ ੍ਰਚਾ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਜਸ ਪਿਚ ਇਸਦੇ ਉਦੇਿ ਿਾਮਲ ਹਨ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨੰ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਅਿੇ
ਲਾਭਾਂ ਿਾਰੇ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ।

PRINCIPLE PIS v3.5 14-Febuary-2021 Punjabi

ਆਰ ਈ ਸੀ (REC) ਨੰ. 20/SC/0158 ਆਈ
ਆਰ ਏ ਐਸ (IRAS) ਨੰ.: 281958

1

ਇਸ ਅਵਧਐਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
ਕੋਵਿਡ-19
65 ਸਾਲ ਅਿੇ ਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਪਿਚ; 18 ਿੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਖਾਸ ਪਸਹਿ ਸਮੱ ਪਸਆਿਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਪਿਚ; ਅਿੇ ਕੋਪਿਡ19 ਦੀ ਪਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹੱ ਸੇ ਿੱ ਜੋਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਿਜ਼ਰਿਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 18 ਿੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਪਿਚ ਕੋਪਿਡ-19 ਿੋਂ ੍ੈਦਾ
ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਗੁੰ ਝਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਿੱ ਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਪਿਚ ਕੋਪਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮੌਪਕਆਂ ਿੇ ਿੱ ਡੀਆਂ ਪਚਪਕਿਸਕ
ਸਮੱ ਪਸਆਿਾਂ ੍ੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਹਸ੍ਿਾਲ ਪਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ੍ੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਿੇ ਮੌਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਪਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਿਹੁਿ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਕਪਮਊਪਨਟੀ ਪਿੱ ਚ ਇਲਾਜ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੰ ਿੁਰੰਿ ਅਪਜਹੇ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਦੀ
ਜ਼ਰਰਿ ਹੈ ਜੋ ਕਪਮਊਪਨਟੀ ਪਿੱ ਚ ਿਰਿੋਂ ਲਈ ਢੁੱ ਕਿੇਂ ਹਨ।
ਟਰਾਇਲ
ਇਸ ਕਲੀਪਨਕਲ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨਹਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ੍ਿਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਪਿਚ ਅਿੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪਿਚ ਕੋਪਿਡ-19
ਨਾਲ ਗਰਸਿ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਿੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਪਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਹਸ੍ਿਾਲ ਪਿਚ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਿ ਨਹੀਂ
੍ੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਪਿਡ-19 ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਢੁੱ ਕਿੇਂ, ਸੰ ਭਾਿੀ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ
ਉ੍ਲਿੱ ਧ ਹੋਣ ਿੋਂ ਪਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣੇ ੍ਛਾਣੇ ਹਨ ਅਿੇ ੍ਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪਿਚ ਕਈ ਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਿਰਿੇ ਗਏ
ਹਨ ਅਿੇ ਪਜਨਹਾਂ ਨੰ ਯ ਕੇ (UK) ਪਿਚ ਿਰਿੋਂ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪਮਪਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ੍ਰੋਡਕਟਸ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਏਜੰ ਸੀ
ਪ੍ਰੰ ਸੀ੍ਲ ਟਰਾਇਲ ਪਿਚ ਿਾਮਲ ਕੀਿੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਯ ਕੇ ਮੈਡੀਸਨਜ਼ ਐਡ
(ਐਮ ਐਚ ਆਰ ਏ) (UK- Medicines and Health Care Products Regulatory Agency (MHRA)) ਅਿੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ
ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਰਜੈਂਟ ੍ਿਪਲਕ ਹੈਲਥ (Urgent Public Health) ੍ੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੀਪਕਰਿੀ ਪਦੱ ਿੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਮ ਐਚ ਆਰ ਏ
(MHRA), ਯ ਕੇ (UK) ਪਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਨੰ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਿੰ ਧਿ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੇ ਇਸਦੇ ਜਾਣੰ ਆਮ ਗੌਣ ੍ਰਭਾਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਕਰ੍ਾ ਕਰਕੇ ਨੱਥੀ ਦਸਿਾਿੇਜ਼ਾਂ ਨੰ ਦੇਖੋ।

ਕੀ ਮੈਂ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਲਈ ਿੁਹਾਨੰ 15 ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਿਜ਼ਰਿਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਜਨਹਾਂ ਦੇ ਕੋਪਿਡ-19
ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਿਨਾ ਹੈ:
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ਇਕ ਨਿੀਂ ਪਨਰੰ ਿਰ ਖੰ ਘ
ਜਾਂ ਿੇਜ਼ ਿੁਖਾਰ
ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਗੰ ਧ ਮਪਹਸਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਧਾਰਣ ਸੰ ਿੇਦਨਾ ਪਿਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਿਿਦੀਲੀ

ਜਾਂ

•

SARS-Co-V2 ਲਾਗ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਨਮਨਾ ਪਜਹੜ੍ਾ ਪਕ 15 ਪਦਨ ੍ਪਹਲਾਂ ਪਲਆ ਪਗਆ ਸੀ, ਦੇ ਲਈ ਿੁਹਾਨੰ ਪਾਜ਼ੀਵਟਿ
੍ਾਇਆ ਪਗਆ ਹੈ ਅਿੇ ਿੁਸੀਂ ਕੋਪਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਮਾਰ ਹੋ। ਇਨਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਪਿਚ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਪਿਮਾਰ
ਮਪਹਸਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਭਾਿਨਾ, ਮਾਸ੍ੇਿੀ ਦਾ ਦਰਦ, ਦਸਿ, ਿੁਖਾਰ ਅਿੇ ਖਾਂਸੀ ਿਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ੍ਰ ਇਹ
ਇਨਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਿੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਿ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨੰ ਇਹ ਲੱਛਣ 15 ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਟਰਾਇਲ ਪਿਚ ਿਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਿੁਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਪਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ:

ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਿੁੱ ਧ
ਜਾਂ
18-64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਿੇ ਕੋਪਿਡ-19 ਪਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹੱ ਸੇ ਿਜੋਂ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

ਜਾਂ
ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਬੁਵਨਆਦੀ ਵਸਹਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਉਮਰ 18-64
a) ਗੰ ਭੀਰ ਪਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਦਿਾਈਆਂ (ਕੀਮੋਥੈਰੇ੍ੀ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਈ ਜਾਣੰ ਸਰੀਰ ਰੱ ਪਖਆ ੍ਰਣਾਲੀ
b) ਪਦਲ ਦੀ ਮਾਲਮ ਪਿਮਾਰੀ ਅਿੇ/ਜਾਂ ਖਨ ਦੇ ਉੱਚ ਦਿਾਅ ਦਾ ਪਨਦਾਨ
c) ਫੇਫਪੜ੍ਆਂ ਦੀ ਮਾਲਮ ਪਚਰਕਾਲੀਨ ਪਿਮਾਰੀ (ਉਦਾ. ਦਮਾ)
d) ਮਾਲਮ ਸਗਰ

e) ਹਲਕਾ ਮਾਲਮ ਹੈ੍ਪਟਕ ਨੁਕਸ;

f) ਸਟਰੋਕ ਜਾਂ ਿੰ ਿਪਰਕਾ ਸਿੰ ਧੀ ਸਮੱ ਪਸਆ;

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

*ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਡੰ ਘੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ ਕਪਠਨ ਿਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਿੁਸੀਂ ੍ਰਾ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣਾ ਮਪਹਸਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਿਰਹਾਂ
ਪਜਿੇਂ ਿੁਸੀਂ ਆ੍ਣੇ ਫੇਫਪੜ੍ਆਂ ਪਿਚ ਹਿਾ ਨਹੀਂ ਪਲਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੋਣ ਿਹੁਿ ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਲੀਫ਼ਾਂ ਪਜਨਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਿੋਂ ਅਲੱਗ ਕੋਪਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਪਿਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਪਨਰੰ ਿਰ ਰਪਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਿੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿੱ ਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
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ਨਹੀਂ, ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ੍ਰੀ ਿਰਹਾਂ ਿੁਹਾਡੀ ੍ਸੰ ਦ ਹੈ ਅਿੇ ਇਹ ਇੱ ਛਾ ਅਧਾਰਿ ਹੈ। ਇਹ ਪਨਰਣਾ ਿੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਕ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ। ਭਾਗ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਪਨਰਣਾ ਿੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਿੋਂ ੍ਰਾ੍ਿ ਕੀਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰ ਹੁਣ ਜਾਂ ਭਪਿੱ ਖ
ਪਿਚ ਪਕਸੇ ਿਰਹਾਂ ੍ਰਭਾਪਿਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਿਾਂ ਪਿਚ, ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ੍ਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਜਨਹਾਂ ਨੰ ਹਾਲ ਹੀ ਪਿਚ ਕੋਪਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ ੍ਾਜ਼ੀਪਟਿ
੍ਾਇਆ ਪਗਆ ਸੀ, ਅਿੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਨਹਾਂ ਪਿਲੱਖਣ ਹਾਲਿਾਂ ਪਿਚ ਟਰਾਇਲ ਨੰ ਇਸ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਨ ਐਚ ਐਸ
ਪਡਜੀਟਲ (NHS Digital ) ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਿੁਹਾਨੰ ਪ੍ਰੰ ਸੀ੍ਲ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਭਪਿੱ ਖ ਦੇ ਪਕਸੇ ਿੀ ਿਰਹਾਂ ਦੇ
ਸੰ ਚਾਰਾਂ ਪਿਚੋਂ ਿਾਹਰ ਪਨਕਲਣ ਦਾ ਅਪਧਕਾਰ ਹੈ
ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਅਪਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਿੋਂ ਹੋਰ ਸੰ ਚਾਰ ੍ਰਾ੍ਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਿਾਂ ਪਕਰ੍ਾ ਕਰਕੇ
ਸਾਨੰ ਦੱ ਸੋ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਪਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਪ੍ਰੰ ਸੀ੍ਲ ਿੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਨੰ ਆ੍ਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖੇਗਾ। ਿਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਕਰ੍ਾ ਕਰਕੇ ੍ੇਿੈਂਟ ਇਨਫਾਰਮੇਿਨ ਰੈਗੁਲੇਿਨਜ਼ ਦੇ ਹੈਲਥ ਸਰਪਿਸ ਕੰ ਟਰੋਲ (Health Service Control of
Patient Information Regulations ) 2002 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਰਲ ਨੋਪਟਸ ਨੰ ਦੇਖੋ (ਪਲੰਕ) । ਅਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਿਾਰੇ ਿੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਸੰ ੍ਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿੱ ਧ ਿੋਂ ਿੱ ਧ ਪਿੰ ਨ ਕੋਪਿਿਾਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਗ ਲੈਂ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਿਾਪਰੇਗਾ?
ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਪਿਚ ਪਦਲਚਸ੍ ਹੋ, ਿਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਕ ਕੀ ਿੁਸੀਂ ੍ਾਿਰ ਹੋ ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਨੰ ਇਕ ਸੰ ਖੇ੍ ਆਨਲਾਇਨ
ਫਾਰਮ ੍ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਉ੍ਲਿੱ ਧਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਿਜਾਏ ਸਾਨੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੋਗੇ, ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ ਸਾਨੰ ਦਸਿਾਿੇਜ਼ ਦੇ ਅੰ ਿ ਿੇ ਪਦੱ ਿੇ ਸੰ ੍ਰਕ ਿੇਰਪਿਆਂ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰ ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੂਵਚਤ ਸਵਹਮਤੀ
ਿੁਹਾਨੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਸਪਹਮਿੀ ਫਾਰਮ ਨੰ ੍ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਫਾਰਮ ਨੰ ਪਕਸ ਿਰਹਾਂ ਭਰਨਾ
ਹੈ ਇਸ ਿਾਰੇ ਹਦਾਇਿਾਂ ੍ਰਦਾਨ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਿੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ ਪਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿੁਸੀਂ ਆ੍ਣੀ ਸਪਚਿ
ਸਪਹਮਿੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇਕ ਕਾ੍ੀ ਨੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ਅਿੇ ਆ੍ਣੇ ਕੋਲ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋਿੋਗ।ੇ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਰਸ਼ਨੋਤਰੀ
ਇਸ ਦੇ ਿਾਅਦ ਿੁਸੀਂ ਆ੍ਣੇ ਿਾਰੇ ਅਿੇ ਿੁਸੀਂ ਪਕਸ ਿਰਹਾਂ ਮਪਹਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇ ਿਾਰੇ ਕੁਝ ੍ਰਿਨਾਂ ਨੰ ੍ਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ
ਸੰ ੍ਰਕ ਦੇ ਕੁਝ ਿੇਰਿੇ ਪਜਿੇਂ ਿੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ੍ਿਾ ਅਿੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਿਰ ਿੀ ਇਕੱ ਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਢੁੱ ਕਿਾਂ
ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਨੰ ਟਰਾਇਲ ਪਿਚਲੇ ਪਕਸੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ
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ਪਿਅਕਿੀ ਮੌਜਦ ਹੈ ਿਾਂ ਇਹ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿੁਹਾਡਾ ਪਰਿਿੇਦਾਰ, ਿੁਹਾਡਾ ਪਿਆਹੁਿਾ ਸਾਥੀ, ਦੋਸਿ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲਕਰਿਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪਜਸਨੰ ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਡੇ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ੍ਰਾ੍ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰ ੍ਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੰ ੍ਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਨਹੀਂ ਹੋਿਾਂਗੇ।
ਬੇਤਰਤੀਬ ਬਣਾਉਣਾ
੍ਰਪਕਰਆ ਦਾ ਅੰ ਿਮ ਪਹੱ ਸਾ ਿੁਹਾਨੰ ਦੱ ਸੇਗਾ ਪਕ ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰ ੍ਰਾ੍ਿ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਿੇ ਟਰਾਇਲ
ਿਾਲਾ ਇਲਾਜ ੍ਰਾ੍ਿ ਕਰੋਗੇ। ਿੁਹਾਨੰ ਸਾਡੀ ਕੰ ਪ੍ਊਟਰ ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿੇਿਰਿੀਿੇ ਿਰੀਕੇ (ਪਜਿੇਂ ਪਕਸੇ ਗੀਟੀ ਨੰ ਉਛਾਲ ਕੇ
ਸੁੱ ਟਣਾ) ਨਾਲ ਇਨਹਾਂ ਸਮਹਾਂ ਪਿਚੋਂ ਇਕ ਿਾਮਲ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਿੇ ਨਾ ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ, ਨਾ ਿੁਹਾਡਾ ਜੀ ੍ੀ (GP) ਜਾਂ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਟੀਮ
ਇਹ ਪਨਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਕ ਿੁਸੀਂ ਪਕਹੜ੍ੇ ਸਮਹ ਪਿਚ ਹੋਿੋਗੇ। ਇਸਦਾ ਪਨਰਣਾ ੍ਰੀ ਿਰਹਾਂ ਸੰ ਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਿੇਗਾ।
ਿੁਹਾਨੰ ਇਹ ਦੱ ਸਦੀ ਹੋਈ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾੱਲ ੍ਰਾ੍ਿ ਕਰੋਗੇ ਪਕ ਿੁਹਾਨੰ ਪਕਸ ਸਮਹ ਦੇ ਪਿਚ ੍ਾਇਆ ਪਗਆ ਹੈ; ਿੁਹਾਡਾ ਜੀ ੍ੀ
(GP) ਅਿੇ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਿੀ ਇਸ ਈਮੇਲ ਨੰ ੍ਰਾ੍ਿ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੰ ਇਹ ੍ਿਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਕ ਿੁਸੀਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿਾਂ
ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਨੰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸਪਚਿ ਕਰਾਂਗੇ।
ਟਰਾਇਲ ਿਾਲਾ ਇਲਾਜ
ਜੇ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਿੇ ਟਰਾਇਲ ਿਾਲੇ ਇਲਾਜ ਿਾਲੇ ਸਮਹ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਿੇਿਰਿੀਿ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਿੁਹਾਨੰ
ਦਿਾਈ ੍ਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ੍ਰਿੰਧ ਕੀਿੇ ਜਾਣਗੇ। ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਿਾਰੇ ਿੀ ਹਦਾਇਿਾਂ ੍ਰਾ੍ਿ ਕਰੋਗੇ ਪਕ ਇਸਨੰ ਪਕਿੇਂ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਅਿੇ ਪਕੰ ਨੇ

ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨੰ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਾੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਾਈ ਦੀ ੍ਰਾ੍ਿੀ ਿਾਰੇ ੍ੁਿਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ।
ਜੇ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੁਹਾਡੀ ਹਾਲਿ ਹੋਰ ਪਿਗੜ੍ਦੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨੰ ਇਸ ਿਾਰੇ ਅਪਧਐਨ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰ ੍ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਆ੍ਣੇ ਜੀ ੍ੀ (GP) ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਮ ਸੇਿਾਿਾਂ ਜੋ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉ੍ਲਿੱ ਧ ਹਨ, ਨਾਲ ਸੰ ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫਾਲੋ -ਅੁੱ ਪ
ਿੁਹਾਨੰ ਿੁਹਾਡੇ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਿੁਰ ਹੋਣ ਿੋਂ ਿਾਅਦ 28 ਪਦਨ ਿੱ ਕ ਿੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਿੇ ਿੁਸੀਂ ਪਕਸ ਿਰਹਾਂ ਮਪਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਸਿੰ ਧ
ਪਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ੍ਰਿਨਾਂ ਨੰ ੍ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿੋਂ ਇਕ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ ੍ਰਾ੍ਿ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਿੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਆਨਲਾਇਨ ਉੱਿਰਾਂ ਨੰ ੍ਰਾ੍ਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਲੋ ਅੱ ੍ ਅਿਧੀ ਦੇ 2, 7, 14 ਅਿੇ 28 ਪਦਨ ਿੁਹਾਨੰ
ਟੈਕਸਟ ਭੇਜਣਗੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਰਨਗੇ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨੰ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱ੍ਰ ੍ਰਿਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰ ਖੇ੍ ਸੈੈੱਟ ੍ੁੱ ਛਣਗੇ।
ਿੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਆ੍ਣਾ ਨਾਮ ਪਲਖਿਾਉਣ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਿਾਅਦ ਿੱ ਕ ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਪਿਚ ਇਕ ਿਾਰ
ਸੰ ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਈਮੇਲ, ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਾੱਲ) ਿਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਲੰਿ ਲੱਛਣਾਂ, ਹਸ੍ਿਾਲ ਦੀਆਂ ਪਿਜ਼ਟਸ
ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਿਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਨਮਨੇ ਜੋ ਿੁਸੀਂ ਕੋਪਿਡ-19 ਲਈ ਆ੍ਣੀ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪਿਚ
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ਪਦੱ ਿੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਿੋਗੇ, ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਿੀ ਰਾਿਟਰੀ ਲਾਗ ਪਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਿਰਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਪਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਅਸੀਂ
ਿੁਹਾਡੇ ਜੀ ੍ੀ (GP) ਪਰਕਾਰਡ ਜਾਂ ੍ੀ ਐਚ ਈ (PHE) ਦੁਆਰਾ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਪਕਸੇ ਿਰਹਾਂ ਦੇ ਨਮਪਨਆਂ (ਪਜਨਹਾਂ ਪਿਚ ਜਾਂਚ ਿਾਲੇ
ਸਿੈਿਜ਼ ਅਿੇ ਕੋਨਿਾਲੇ ਸੈਂਟ ਖਨ ਨਮਨੇ ਿਾਮਲ ਹਨ) ਿੋਂ ੍ਰਾ੍ਿ ਨਿੀਪਜਆਂ ਿੱ ਕ ੍ਹੁੰ ਚ 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) ਦੁਆਰਾ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਿੋਂ 10 ਸਾਲ ਿੱ ਕ ਲਈ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀਨ ਫਾਲੋ -ਅੱ ੍ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਿਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਿਾਂ
ਜੋ ਕੋਪਿਡ-19 ਅਿੇ ਟਰਾਇਲ ਿਾਲੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀਨ ੍ਰਭਾਿਾਂ ਨੰ ਸਮਝਣ ਪਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹੋਰ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ
ਸਾਡਾ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਿ ਉਨਹਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ੍ਿਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਪਜਨਹਾਂ ਨੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਿਚ ਿਰਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਜੋ ਕੋਪਿਡ-19
ਦੇ ਪਿਰੁੱ ਧ ੍ਰਭਾਿਿਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਉਦੇਿ ਨੰ ੍ਰਾ੍ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਿੁਸੀਂ ਪ੍ਰੰ ਸੀ੍ਲ
ਟਰਾਇਲ ੍ਲੈ ਟਫਾਰਮ ਿੋਂ ਇਲਾਜ ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਟਰਾਇਲਾਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ੍ਰਾ੍ਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
ਜੇ 28 ਪਦਨ ਦੀ ਫਾਲੋ ਅੱ ੍ ਅਿਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੁਹਾਨੰ ਪਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਹਸ੍ਿਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ
ਿਾਕਈ ਮਹੱ ਿਿ੍ਰਨ ਹੈ। ਸਾਨੰ ਇਸ ਿਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਿ ਹੈ ਪਕ ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਿਾਲੀ ਦਿਾਈ ਨੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਨੰ ਇਕ ਕਾਰਡ ਦੇਿਾਂਗੇ ਜੋ ਿੁਸੀਂ ਦਜੇ ਪਸਹਿ ੍ੇਿਿ
ੇ ਰਾਂ ਨੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਆ੍ਣੇ ਨਾਲ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਕ ਿੁਸੀਂ ਇਸ
ਟਰਾਇਲ ਪਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਿਾਕਈ ਿਹੁਿ ਮਹੱ ਿਿ੍ਰਨ ਹੈ ਪਕ ਿੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿਅਕਿੀ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਕ
ਿੁਸੀਂ ਅਪਧਐਨ ਪਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਜੋ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਹਸ੍ਿਾਲ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਉਹ ਕਾਰਡ ਉੱਿੇ ਪਦੱ ਿੇ ਿੇਰਪਿਆਂ ਦੀ ਿਰਿੋਂ
ਕਰਕੇ ਸਾਨੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ।
ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਡੇ ਪਚਪਕਿਸਕ ਪਰਕਾਰਡਾਂ ਅਿੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਰਪਜਸਟਰੀਆਂ ਅਿੇ ਡਾਟਾਿੇਸਾਂ (ਐਨ ਐਚ ਐਸ
ਪਡਜੀਟਲ (NHS Digital), ੍ਿਪਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ ਅਿੇ ਹੋਰ ਿਰਾਿਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਅਿੇ ਅਣਿਾਂਪਿਕ ਅਿੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਸਿੰ ਧੀ
ਡਾਟਾ ਿੇਸ, ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਨਮਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏ ਹਨ) ਪਿਚ ਿੁਹਾਡੇ ਿਾਰੇ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਿੱ ਕ ਿੀ ੍ਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਿਾਂ ਜੋ ਿੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਫਾਲੋ -ਅੱ ੍ ਅਿਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸ੍ਿਾਲ ਪਿਚ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਪਕਸੇ ਿਰਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਕੱ ਿਰ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਕਲਪਕ ਫਾਲੋ -ਅੁੱ ਪ
ਮੁੱ ਖ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਸਮਾ੍ਿੀ ਦੇ ਿਾਅਦ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮਹ ਦੇ ਿਜ਼ਰਪਿਆਂ ਿਾਰੇ ੍ੁੱ ਛਣ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰ ਟਰਪਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਇਹ ਿਾਲਾ ਪਹੱ ਸਾ
ਿੀ ਪਿਕਲ੍ਕ ਹੈ। ਿੁਸੀਂ ਸਪਹਮਿੀ ਫਾਰਮ ਉੱਿੇ ਇਸਦੀ ੍ੁਿਟੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਪਕ ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਖੋਜ
ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਿਾਰੇ ਸੰ ੍ਰਕ ਕੀਿੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਪਹਮਿ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਸਪਹਮਿ ਹੋ ਿਾਂ
ਅਪਧਐਨ ਟੀਮ ਿਕਰੀਿਨ 28 ਪਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇੰ ਟਰਪਿਊ aGer ਦੇ ਿੇਰਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਸੰ ੍ਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਿਾਅਦ ਿੁਸੀਂ ਇਹ ਪਨਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਕ ਿੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
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ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਸੰ ਭਾਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਗੌਣ ਪਰਭਾਿ ਵਕਹੜੇ ਹਨ?
ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਰਿੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਸਮੇਿ, ਪਕਸੇ ਿੀ ਦਿਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੌਣ ੍ਰਭਾਿਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਦਿਾਈ ਨਾਲ ਸਿੰ ਧਿ ਆਮ ਗੌਣ ੍ਰਭਾਿਾਂ ਦੇ ਿੇਰਪਿਆਂ ਲਈ ਪਕਰ੍ਾ ਕਰਕੇ ਨੱਥੀ ਦਸਿਾਿੇਜ਼ ਨੰ ਦੇਖ।ੋ ਿੁਹਾਨੰ , ਸਾਨੰ ਇਹ
ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਪਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ ਪਕ ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਆ੍ਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਪਿਚ ਇਨਹਾਂ ਪਿਚੋਂ ਪਕਸੇ ਲੱਛਣ ਦਾ ਿਜ਼ਰਿਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਅਿੇ ਿੁਸੀਂ ਸਾਨੰ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਫਰੀਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਿੀ ਸੰ ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਸੰ ਭਾਿਤ 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 ਨੰ ਭਪਿੱ ਖ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਂ ਟਰਾਇਲ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੁੱ ਖਣਾ/ਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦਾ ਪਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ ਪਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਪਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱ ਪਸਆਂ ਇਸ ਪਿਚੋਂ ਹੱ ਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ
ਿੱ ਕ ਇਕੱ ਿਰ ਕੀਿੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਿਰਪਿਆ ਜਾਿੇਗਾ।
ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਪਿਚੋਂ ਹੱ ਟਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ੍ੰ ਨਾ 12 ਉੱ੍ਰ ਪਦੱ ਿੇ ਸੰ ੍ਰਕ ਿੇਰਪਿਆਂ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕਰਕੇ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਨਾਲ
ਸੰ ੍ਰਕ ਕਰੋ। ਟਰਾਇਲ ਪਿਚੋਂ ਹੱ ਟਣ ਦਾ ਪਨਰਣਾ ਿੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਿੋਂ ੍ਰਾ੍ਿ ਕੀਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰ ਪਕਸੇ ਿੀ
ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਾਂ ਭਪਿੱ ਖ ਪਿਚ ੍ਰਭਾਪਿਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਿੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਿੁਹਾਨੰ £20 ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਦੇ ਪਗਫ਼ਟ ਿਾਊਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾ੍ਸੀ ਭੁਗਿਾਨ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਿੁਹਾਡੀ ਫਾਲੋ
ਅੱ ੍ ਅਿਧੀ ਦੀ ਸਮਾ੍ਿੀ ਿੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੰ ਇਕ ਿਾਰ ਿੁਹਾਡੀ ੍ਰੀ ਕੀਿੀ ਹੋਈ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਲੀ ਡਾਇਰੀ ੍ਰਾ੍ਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿੁਸੀਂ
ਿਾਊਚਰ ੍ਰਾ੍ਿ ਕਰੋਗੇ।

ਜੇ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱ ਵਸਆਿਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
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ਜੇ ਿੁਹਾਨੰ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਿਾਰੇ ਪਕਸੇ ਿਰਹਾਂ ਦੇ ੍ਰਿਨ ਹਨ ਿਾਂ ਪਕਰ੍ਾ ਕਰਕੇ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰ ੍ਰਕ ਕਰੋ (ਸੰ ੍ਰਕ
ਿੇਰਪਿਆਂ ਲਈ ੍ੰ ਨਾ 12 ਦੇਖੋ)।
ਇਕ ੍ਰਾਯੋਜਕ ਦੇ ਿੌਰ ਿੇ ਯਨੀਿਰਪਸਟੀ ਆਫ਼ ਆਕਸਫੋਰਡ (University of Oxford) ਕੋਲ, ਉਸ ਅਸੰ ਭਿ ਹਾਲਿ ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਨੰ
ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਪਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਪਸੱ ਧੇ ਨਿੀਜੇ ਿੱ ਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਿਰਦਾਿਿ ਕਰਨਾ ੍ੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਲਈ ਢੁੱ ਕਿਾਂ ਿੀਮਾ ਮੌਜਦ ਹੈ।
ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਉਸ ਿਰੀਕੇ ਪਜਸ ਨਾਲ ਿੁਹਾਡੇ ਿੱ ਕ ੍ਹੁੰ ਚ ਕੀਿੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਿਾ ਪਗਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਿੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਕਸ ਿਰਹਾਂ ਸੰ ਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਪਕਸੇ ਿੀ ੍ੱ ਖ ਿਾਰੇ ਪਿਕਾਇਿ ਹੈ ਿਾਂ ਿੁਹਾਨੰ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਨੰ
principle@phc.ox.ac.uk ਜਾਂ 0800 138 0880 ਉੱਿੇ ਸੰ ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿੁਸੀਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯਨੀਿਰਪਸਟੀ
ਂ ਪਰਸਰਚ ਗਿਰਨੈਂਸ (ਸੀ ਟੀ ਆਰ ਜੀ) (University of Oxford Clinical Trials and
ਕਲੀਪਨਕਲ ਟਰਾਇਲਜ਼ ਐਡ
Research Governance, CTRG) ਦਫ਼ਿਰ ਨਾਲ 01865 616480 ਉੱਿੇ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੀ ਟੀ ਆਰ ਜੀ (CTRG) ਦੇ
ਮੁੱ ਖੀ ਨੰ ਇੱ ਥੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ctrg@admin.ox.ac.uk

ਮੇਰੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਿੁਹਾਡੇ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੀ ਪਸਹਿ ਿਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਪਨੈੱਜੀ ਰੱ ਪਖਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਪਗਆ ਪਦੱ ਿੇ ਲੋ ਕ
ਕੇਿਲ ਟਰਾਇਲ ਨੰ ਚਲਾਉਣ ਿਾਲੇ ਡਾਕਟਰ, ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਅਿੇ ਉਹ ਰੈਗਲ
ੁ ੇ ਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਪਕ ਕੀ ਟਰਾਇਲ ਨੰ ਸਹੀ ਿਰਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਨੈੱਜਿਾ ਨੋਪਟਸ ਟਰਾਇਲ ਿੈਿਸਾਇਟ
www.principletrial.org. ਉੱ੍ਰ ਹੈ।
ਟਰਾਇਲ ਪਿਚ ਨਾਮ ਪਲਖਿਾਉਣ ਦੀ ੍ਰਪਕਰਆ ਦੇ ਪਹੱ ਸੇ ਿੱ ਜੋ ਸਾਨੰ ਿੁਹਾਡੇ ਸਮਰੀ ਕੇਅਰ ਪਰਕਾਰਡਜ਼ (ਐਸ ਸੀ ਆਰ) (Summary
Care Records, SCR) (https://digital.nhs.uk/services/summary-care-records-scr/summary-care-recordsscr- information-for-patients) ਨੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਿ ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਜੋ ਿੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ, ਅਲਰਜੀਆਂ, ਪਿਰੋਧੀ
੍ਰਿੀਪਕਰਆਿਾਂ ਅਿੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਪਕ ਟਰਾਇਲ ਿਾਲੀ ਦਿਾਈ ਨੰ ਲੈ ਣਾ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਪਖਅਿ ਹੈ, ‘‘ਅਪਿਪਰਕਿ
ਜਾਣਕਾਰੀ’’ ਨੰ ਚੈੈੱਕ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਸ ਸੀ ਆਰ (SCR), ਮਰੀਜ਼ ਿਾਰੇ ਮਹੱ ਿਿ੍ਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਲੈ ਕਟਰਾਪਨਕ ਪਰਕਾਰਡ
ਹੈ ਪਜਸਨੰ ਜੀ ੍ੀ (GP) ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਕਾਰਡਾਂ ਿੋਂ ਪਿਆਰ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸ ਸੀ ਆਰ (SCR) ਦੀ ‘ਅਪਿਪਰਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ’
ਪਿਚ ਿੁਹਾਡੇ ਜੀ ੍ੀ (GP) ਪਰਕਾਰਡ ਪਿਚ ਿੁਹਾਡੀਆਂ ਮਹੱ ਿਿ੍ਰਨ ਪਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਿੇ ਪਸਹਿ ਸਮੱ ਪਸਆਿਾਂ, ਅ੍ਰੇਿਨਾਂ ਅਿੇ
ਿੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭਿਕਾਲ ਪਿਚ ੍ਰਾ੍ਿ ਕੀਿੇ ਗਏ ਟੀਕਾਕਰਣ, ਿੁਸੀਂ ਪਕਸ ਿਰਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾਉਣਾ ੍ਸੰ ਦ ਕਰੋਗੇ (ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਕੀ
ਿੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ੍ਰਾ੍ਿ ਕਰਨ ਨੰ ੍ਰਾਥਪਮਕਿਾ ਦੇਿੋਗ)ੇ , ਿੁਹਾਨੰ ਪਕਸ ਿਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਿਾ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ
ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਕਸ ਨਾਲ ਸੰ ੍ਰਕ ਕੀਿਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਾਰੇ ਪਰਕਾਰਡ ਕੀਿੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਐਸ ਸੀ ਆਰਜ਼ (SCRs) ਨੰ ਿੁਹਾਡੀ ੍ਰਿੱਖ ਦੇਖਭਾਲ ਪਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਸਹਿ ਅਿੇ ਦੇਖਭਾਲ ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਿਰਾਂ ਪਿਚ
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ਅਪਧਪਕਰਿ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਦੇਪਖਆ ਅਿੇ ਿਰਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿੁਹਾਡੀ ਐਸ ਸੀ ਆਰ (SCR) ਨੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਡੀ ਸਪਹਮਿੀ ਮੰ ਗਾਂਗੇ। ਐਸ ਸੀ ਆਰ (SCR) ਨੰ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ
ਆ੍ਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱ ਪਖਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਜੇ ਿੁਹਾਡੀ ਐਸ ਸੀ ਆਰ (SCR) ਅਣਉ੍ਲਿੱ ਧ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਿੱ ਕ
੍ਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਹਮਿੀ ਨਹੀਂ ਪਦੰ ਦੇ, ਿੁਸੀਂ ਿਾਂ ਿੀ ਟਰਾਇਲ ਪਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਕਉਂਪਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੁਹਾਡੇ
ਜੀ ੍ੀ (GP) ਿੋਂ ਲੈ ਲਿਾਂਗੇ।

ਜੇ ਅਵਧਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਢੁੁੱ ਕਿੀਂ ਨਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬੁੱ ਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
ਕੁਝ ਿਾਰ ਖੋਜ ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਪਜਸ ਦਾ ਅਪਧਐਨ ਕੀਿਾ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਿਾਰੇ ਨਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉ੍ਲਿੱ ਧ
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਅਵਜਹਾ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁੱ ਸੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਵਕ ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਿਾਮਲ ਰਪਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਪਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਿੁਹਾਨੰ ਇਕ ਅ੍ਡੇਟ ਕੀਿਾ ਸਪਹਮਿੀ ਫਾਰਮ ਦਸਿਖਿ ਕਰਨ
ਲਈ ਪਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ?
ਨਿੀਪਜਆਂ ਨੰ ਸਾਇੰ ਟੀਪਫਕ ਜਰਨਲਾਂ ਪਿਚ ੍ਰਕਾਪਿਿ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਸਾਇੰ ਟੀਪਫਕ ਕਾਨਫਰੰ ਸਾਂ ਪਿਚ ੍ਰਸਿੁਿ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਗਾ,
ਅਿੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯਨੀਿਰਪਸਟੀ (Oxford University) ਦੀ ਿੈਿਸਾਇਟ ਿੇ ੍ਰਕਾਪਿਿ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਅਿੇ ਖਿਰਾਂ ਿਾਲੇ
ਮੀਡੀਆ ਪਿਚ ਨੰ ਸਪਚਿ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਕਸੇ ਿੀ ਪਰ੍ੋਰਟ, ੍ਰਕਾਿਨ ਜਾਂ ੍ਰਸਿੁਿੀ ਪਿਚ ਿੁਹਾਡੀ ੍ਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸੰ ਭਿ
ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਿੋਂ ੍ੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਪਕਸੇ ਿਰਹਾਂ ਦੇ ੍ਰਕਾਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾ੍ੀਆਂ ੍ਰਾ੍ਿ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੋਗੇ, ਿਾਂ
ਪਕਰ੍ਾ ਕਰਕੇ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰ ੍ਰਕ ਕਰੋ (ਿੇਰਿੇ ਦਸਿਾਿੇਜ਼ ਦੇ ਅੰ ਿ ਿੇ ਹਨ)

ਇਸ ਖੋਜ ਦਾ ਸੰ ਯੋਜਨ ਅਤੇ ਫੰ ਵਡੰ ਗ ਕੌ ਣ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ?
ਫੰ ਪਡੰ ਗ ਨੰ ਨਿਨਲ ਇੰ ਸਟੀਪਚਊਟ ਫਾਰਮ ਹੈਲਥ ਪਰਸਰਚ (ਐਨ ਆਈ ਐਚ ਆਰ) (National Institute for Health
Research, NIHR) ਦੁਆਰਾ ੍ਰਦਾਨ ਕੀਿਾ ਪਗਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰ ਸੀ੍ਲ, ਯਨੀਿਰਪਸਟੀ ਆਫ਼ ਆਕਸਫੋਰਡ (University of Oxford)
ਪਿਖੇ ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਕਲੀਪਨਕਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਯਪਨਟ (Primary Care Clinical Trials Unit) ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪ੍ਿ ਕੀਿਾ
ਂ ਸੋਿਲ ਕੇਅਰ (Department of Health and Social Care) ਨੇ
ਪਗਆ ਹੈ। ਭੌਪਿਕ ਯੋਗਦਾਨ: ਪਡ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਐਡ
ਮੁਫ਼ਿ ਪਿਚ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋ ਰਕ
ੋ ੁਇਨ ੍ਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਹੈ।
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ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਵਕਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਪਿਚ ਕੀਿੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਦੀ ਪਨਗਰਾਨੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਦਾਨਾ ਸਮਹ ਪਜਸਨੰ ਪਰਸਰਚ ਐਪਥਕਸ
ਕਮੇਟੀ (ਆਰ ਈ ਸੀ) (Research Ethics Committee, REC) ਕਪਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਦੁਆਰਾ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰ ਈ ਸੀ (REC)
ਿੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਪਖਆ, ਅਪਧਕਾਰਾਂ, ਭਲਾਈ ਅਿੇ ਮਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਪਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜਦ ਹੈ। ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਨਪਿਕ ਸਮੀਪਖਆ
ਅਿੇ ਸਿੀਪਕਰਿੀ ਸਾਊਥ ਸੈਂਟਰਲ-ਿਰਕਿਾਇਰ ਪਰਸਰਚ ਐਪਥਕਸ ਕਮੇਟੀ (South Central - Berkshire Research Ethics
Committee) (ਆਰ ਈ ਸੀ ਹਿਾਲਾ: 20/SC/0158) ਦੁਆਰਾ ਪਦੱ ਿੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨਜ਼ ਅਿੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ੍ਰਡ
ੋ ਕਟਸ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਏਜੰ ਸੀ (ਐਚ ਐਚ ਆਰ ਏ) (Medicines and
Healthcare products Regulatory Agency, MHRA) ਿੋਂ ਿੀ ਸਿੀਪਕਰਿੀ ੍ਰਾ੍ਿ ਕੀਿੀ ਹੈ।

ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ:
ਟੈਲੀ. 0800 138 0880
ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ:

principle@phc.ox.ac.uk
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