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 ےک عالج ےک وسائل ےک بے ترتیب ٹرائل کا پلیٹ فارم:  COVID-19معمر افراد میں  

 ( ٹرائلPRINCIPLEپرنسپل )

 
 

کت کنندہ کا معلوماتی کتابچہ  شر

ےک لئے نئے عالج معلوم کرنے یک کوشش کر رہا ہے جن کو کمیونٹی میں استعمال کیا جا سکتا   COVID-19پرنسپل ٹرائل، 

۔ ہم ایےس عالج تالش کرنے یک امید رکھتے ہیں جو لوگوں کو ہسپتال میں داخل ہونے یک حاجت ےک بغبں مزید جلدی ےس   ہے

مدعو کر رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں   ہم آپ کو اس ٹرائل میں شامل ہونے ےک لئے  صحت یاب ہونے میں مدد کریں۔ 

۔  COVID-19کہ آپ کو فے الحال   یک عالمات الحق ہیں

، اور آپ کو حصہ لیتے ےک خطرات اور فوائد   یہ کتابچہ ٹرائل ےک مقاصد سمیت، ٹرائل ےک بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے

۔   ےک بارے میں بتاتا ہے
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؟   ٹرائل کا مقصد کیا ہے
COVID-19 

ساتھ    65 شکایات ےک  بنیادی  یک مخصوص  صحت  ؛  لئے لوگوں ےک  بڑے  ےس  اس  اور  اور   64ےس    18سال  لوگ؛  سال ےک 

COVID-19  کا سامنا کرنے واےل 
ی

ےس   COVID-19سال ےک لوگوں میں  64ےس  18یک بیماری ےک حےص ےک طور پر سانس یک تنگ

۔ ےک نتیجر میں بعض اوقات واضح طٹر مسائل، ہسپتال    COVID-19ان لوگوں میں   پیچیدگیوں ےک خطرات بڑھ جاتے ہیں

۔  میں داخل ہونا، اور موت واقع ہو سکٹے ہے

COVID-19   ۔ ہمیں ہنگایم طور پر ایےس عالج معلوم کرنے یک   ےک شکار زیادہ تر لوگوں کا کمیونٹی میں یہ عالج کیا جاتا ہے

۔  ورت ہے جو کمیونٹی میں استعمال ےک لئے مناسب ہیں  ضے

 

 
 ٹرائل 

س کلینیکل ٹرائل کا مقصد یہ ہے کہ ایےس عالج معلوم کئے جائیں جو گھر پر اور کمیونٹی میں اور ہسپتال میں عالج کروانے یک ا

ورت ےک بغبں ان لوگوں یک جلد ٹھیک ہونے میں مدد کریں جو   ۔  COVID-19ضے ،   کا شکار ہیں ایسا کرنے ےک قابل ہونے ےک لئں

، جیےس یہ وہ دستیاب ہونے  ےک لئں ایک ی  COVID-19ہمارا مقصد   ا اس ےس زیادہ موزوں، ممکنہ معالجوں یک جانچ کرنا ہے

۔  ہیں

 
  ، ہم ایےس معالجوں کو ٹیسٹ کر رہے ہیں جو اچیھ طرح جاتے پہچاتے ہیں اور دنیا بھر میں کٹے سالوں ےس استعمال ہو چےک ہیں

۔  UKاور   میں استعمال ےک لئے پہےل یہ الئسنس رکھتے ہیں

 
ٹر  ایجنیس )-UKائل میں تمام عالجوں کو  پرنسپل  ی  اینڈ ہیلتھ کیبے پروڈکٹس ریگولیبی ے  ، ےک عالوہ خود  (MHRAمیڈیسبے

۔ برطانیہ میں تمام ادویات ےک   MHRA مختار ماہرین ےک صحت عامہ ےک ہنگایم پینل یک جانب ےس منظور کیا جا چکا ہے

۔  استعمال کو منظم کرتے ہے

 
۔   براہ کرم عالج یک مخصوص معلومات اور دریافت شدہ عام مضے اثرات جانئے ےک لئں ضمیمہ جات مالحظہ فرمائیں

 

 کیا میں حصہ ےل سکتا ہوں؟

وری ہوگا کہ آپ   ، آپ ےک لئے ضے ےک انفیکشن ےس ممکنہ طور پر پیدا ہونے وایل عالمات کا   COVID-19حصہ لیتے ےک لئے
 : دن ےس کم ےک لئے ہوں 15شکار ہوں، جو 

 کوتے نٹے مسلسل کھانیس 

 
 بلند درجۂ حرارت یا 

 

 یک حس کا ختم ہونا، یا تبدیل ہونا   ذائقی یا سونگھن  عمویم طور پر یا 
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 یا
 

کا   • کا    SARS-Co-V2آپ  ٹیسٹ  انفیکشن  ہونے  مثبت  لئے  ہے جےس  آپ    15آیا  اور   ، ہے ہوا  عرصہ  کم  ےس  دن 
COVID-19  ۔ ،   یک عالمات یک وجہ ےس بیمار ہیں ، لیکن محدود نہیں ہیں ان عالمات میں یہ شامل ہو سکٹے ہیں

 ہونا، بخار اور  کھانیس، اور یہ آپ کو 
ے

،  بیمار ہونے کا عمویم احساس، پٹھوں کا درد، اسہال، ق
ی

  15سانس یک تنگ
 ہوں۔

ے
 دن ےس کم مدت ےک لئے ہوت

 
وری ہے کہ آ ، آپ ےک لئے ضے  پ: اس ےک عالوہ، ٹرائل میں شامل ہونے ےک لئے

 سال یا اس ےس زیادہ ہو  65یک عمر   

 یا

*    COVID-19اور   64-18عمر   کا شکار ہیں
ی

 یک بیماری کا شکار ہوتی ہوتے سانس یک تنگ

 یا

 سال ہو اور آپ کو صحت یک مندرجہ ذیل بنیادی شکایات الحق ہوں:  64-18عمر 

a)  
ا

(؛   شدید نوعیت یک بیماری یا ادویات ےک باعث الحق کمزور قوت مدافعت )مثل اتی  کیموتھبں

b)  الحق شدہ دل یک بیماری اور/یا ہاتے بلڈ پریشر یک تشخیص 

c) )پھیپھڑوں کا دیرینہ الحق شدہ مرض )جیےس کہ دمہ 

d) الحق شدہ ذیابیطس 

e) جگر کا درمیانہ معلوم شدہ نقص؛ 

f)  معلوم شدہ فالج یا عصبیاتے مسئلہ؛ 

g) 35رپورٹ کیا ہوا موٹاپا یا باڈی ماس انڈیکس ≤ -خود kg/m2 

 
 اس بات کو مشکل بناتے ہے گہرے سانس لئے جائیں اور شاید آپ یک سانس پھول جاتے یا ایسا کہ آپ اپتے  

ی
*سانس یک تنگ

 کا سبب بنتے وایل دورسی کٹے شکایات ےک برع پھیپھڑوں میں کافے ہوا نہ کھینچ سکئے ہوں۔
ی

کس، یہ عالمت  سانس یک تنگ

۔  COVID-19مسلسل قائم رہ سکٹے ہے اور  ی ےس شدت اختیار کر سکٹے ہے ے  واےل لوگوں میں تبں

 

 

 کیا مجھے حصہ لینا ہوگا؟

۔ ، حصہ لینا مکمل طور پر آپ کا انتخاب اور رضا کارانہ ہے یہ آپ پر منحض ہے کہ آیا آپ ٹرائل میں حصہ لینا چاہتے   نہیں

۔ ےس آپ کو موصول ہونے وایل معیاری نگہداشت پر کیس صورت میں اثرانداز نہیں   NHSحصہ نہ لیتے کا فیصلہ   ہیں یا نہیں

۔   ہو گا، نہ ابیھ نہ مستقبل میں

 

، ہم ایےس لوگوں ےس رابطہ کر رہے ہیں جن کا حال یہ میں   کا ٹیسٹ مثبت آیا ہو، اور    COVID-19مخصوص حاالت میں

اگر  یک جانب ےس ٹرائل کو اس بارے میں معلومات فراہم کر دی گٹے ہوں۔  NHS Digitalعالیم وبا ےک ان منفرد حاالت میں 

 آپ ایسا چاہیں تو مستقبل میں 
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۔ PRINCIPLEپرنسپل )  اگر آپ ٹرائل یک جانب   ( یک جانب ےس کیس مواصلت کو موقوف کر دیتے کا اختیار آپ کو حاصل ہے

۔ ، تو براہ کرم ہمیں مطلع کیجتں ، تو   ےس مزید مواصلت وصول کرنا نہیں چاہتے
ی

لیتے کا انتخاب کریں ےک اگر آپ حصہ نہ 

( نہیں PRINCIPLEپرنسپل  برانے    رکھے گا۔( آپ ےک ڈیٹا کو محفوظ  ول  لئے ہیلتھ رسوس کنبی براہ کرم مزید معلومات ےک 

ے  ل نوٹس دیکھتں )لنک(۔ 2002مریض یک معلومات ےک ریگولیشبے ہم ٹرائل ےک بارے میں آپ ےس رابطہ کرنے ےک   ےک تحت جبے

۔ 
ی

ے کوششیں کریں ےک  لئے زیادہ ےس زیادہ تیں

 
 

 اگر میں حصہ لوں تو مجھے کیا درپیش ہوگا؟ 

، تو ہم آپ یک اہلیت دیکھتے ےک لئں آپ کو ایک مختض آن الئن فارم مکمل کرنے کا  اگر آ پ حصہ لیتے میں دلچسٹی رکھتے ہیں

۔
ی

، تو آپ اس دستاویز ےک   کہیں ےک نیٹ تک رساتے نہیں ہے یا اس ےک بجاتے ہمیں ٹیلیفون کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ےک پاس انبی

۔آخر میں موجود رابےط یک تفصیالت کو است  عمال کرنے ہونے ہم ےس رابطہ کر سکئے ہیں

 

 باخبے رضامندی

۔
ی

فارم ُپر کرنے یک ہدایات فراہم   آپ ےس رضامندی ےک ایک فارم کو آن الئن یا ٹیلیفون پر مکمل کرنے یک درخواست یک جاتے یک

۔ آپ اپٹے باخبر رضامندی ےک فارم   ، چنانچہ آپ کو معلوم ہو گا کہ کیا کرنا ہے
ی

یک ایک کاتی کو ڈاؤن لوڈ کر کر دی جائیں یک

۔
ی

 ےک اپتے پاس محفوظ رکھتے ےک قابل ہوں ےک

 

 بتداتے سوالنامہ ا

۔ 
ی

، ےک بارے میں ہوں ےک  جو آپ ےک اور آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں
ی

ہم کچھ رابےط   پھر آپ کچھ سواالت مکمل کریں ےک

۔  جیےس آپ کا نام، ای میل ایڈریس اور ٹیلیفون نمبر
ی

اگر کوتے اس ےک لئے موزوں ہوا تو، ہم   یک تفصیالت بیھ اکٹیھ کریں ےک

ٹرائل ےک ساتیھ   کہ   
ی

درخواست کریں ےک تفصیالت فراہم کریں۔آپ ےس  یا   یک  یک حیات، دوست  دار، رسر رشتہ  یہ کوتے 

، اور اگر کیس بیھ وجہ ےس ہمارا آپ ےس رابطہ کرنا ممکن   ، اگر ایسا کوتے شخص دستیاب ہے نگہداشت کنندہ ہو سکتا ہے

۔ 
ی

 نہ ہوا تو آپ ےک بارے میں معلومات حاصل کرنے ےک لئں ہم اس شخص ےس رابطہ کریں ےک

 
 

 مل بے ترتیب ع

 یا معیاری نگہداشت ےک ساتھ  
ی

کارواتے کا آخری حصہ آپ کو مطلع کرے گا کہ کیا آپ کو معیاری نگہداشت فراہم یک جاتے یک

آپ کو ہمارے کمپیوٹر سسٹم ےک ذریےع ان میں ےس کیس ایک گروپ میں تر ترتیب انداز   ٹرائل ےک عالج کا اضافہ کیا جاتے گا۔

( اور نہ آپ، نہ آپ کا میں تفویض کر دیا جاتے گا )جیےس ڈ یا ٹرائل یک ٹیم فیصلہ کر سکٹے ہے کہ آپ کو   GPائس پھینکئے ہیں

 کس گروپ میں جانا ہو گا۔ اس بات کا فیصلہ خالصتا اتفاقیہ ہوگا۔

؛ آپ ےک    کہ آپ کو کس گروپ میں تفویض کیا گیا ہے
ی

اور    GPآپ کو یہ جانئے ےک لئں ایک ای میل یا فون کال موصول ہو یک

۔
ی

، تو ہم آپ کو بذریعہ   ٹرائل یک ٹیم کو بیھ یہ ای میل موصول ہو یک اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ حصہ نہیں ےل سکئے

۔ 
ی

 ای میل یا فون مطلع کر دیں ےک

 

 ٹرائل عالج معالجہ 

، تو اس بات ےک انتظامات کئے   اگر آپ کو اتفاقیہ طور پر معیاری نگہداشت ےک ساتھ ٹرائل ےک عالج ےک گروپ میں رکھا جاتا ہے
 
ی

 جائیں ےک
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۔    کہ انہیں کیےس اور کتئے عرےص تک استعمال کرنا ہے اور   کہ ادویہ آپ تک پہنچاتے جائیں
ی

آپ یہ ہدایات بیھ وصول کریں ےک

ل ےک دوران آپ یک  اگر ٹرائ آپ ےس بذریعہ ٹیکسٹ یا ٹیلیفون کال ےک ادویہ ےک موصول ہونے یک تصدیق کرنے کا کہا جاتے گا۔

اپتے   بلکہ   ، نہیں کرنا چاہتں رابطہ  ٹیم ےس  ٹرائل یک  بارے میں  تو آپ کو اس   ، یا دیگر عمویم    GPطبیعت خراب ہوتے ہے

۔  رسورسے ےس اس بارے میں رابطہ کرنا چاہیتے جن تک آپ کو رساتے ہے

 

 فالو اپ 

دن تک روزانہ ہماری جانب ےس یہ درخواست کرنے ےک لئں ٹیکسٹ پیغام موصول ہو گا کہ  28آپ کو ٹرائل ےک آغاز ےک بعد  

۔ اگر ٹرائل یک ٹیم کو آپ یک   اپٹے عالمات ےس متعلق آن الئن سواالت مکمل کیجتں اور یہ کہ آپ کتنا بہبے محسوس کرنے ہیں

، تو وہ آپ کو فالو اپ (  14(، چودھویں )7(، ساتویں )2دورانئں ےک دورسے )  روزانہ یک ڈائری ےک جوابات آن الئن نہیں ملئے

۔28اور اٹھائیسویں )
ی

 اور آپ ےس فون پر مختض سواالت پوچھے یک
ی

 یا کال کرے یک
ی

 ( دن ٹیکسٹ بھیجر یک

 

مہینوں تک ہر ماہ ایک مرتبہ )بذریعہ ای میل، ٹیکسٹ پیغام یا ٹیلیفون کال(   12اگر آپ ٹرائل میں اندراج کروانے ہیں تو ہم  

آپ ےس رابطہ کر سکئے ہیں تاکہ موجودہ عالمات، ہسپتال یک مالقاتوں اور آپ یک تندرسٹے ےک بارے میں معلومات اکٹیھ کر  

۔ ےک لئے دیتے ہیں انہیں بیھ انفیکشن یک قویم    COVID-19وہ نمونے جو آپ دے چےک ہیں یا اپٹے معیاری نگہداشت میں   سکیں

 کہ نگراتے ےک لئے استعمال کیا جا سکتا ہے 
ی

ریکارڈ میں   GPیک جانب ےس یا آپ ےک   PHE، اگر اییس صورت ہو تو، ہم چاہیں ےک

موجودہ )ٹیسٹنگ سوابس اور صحت پذیر ہونے ےک دوران خون ےک نمونوں سمیت( کیس بیھ نمونوں ےک نتائج تک رساتے  

ٹل( ےک پاس موجود معلومات  ڈیجی  NHSباڈیز )جیےس کہ    NHSریکارڈز اور مرکزی    GPمزید برآں، ہم آپ ےک   حاصل کریں۔

  
ی

، جو    10تاکہ  کو حاصل کریں ےک ےک طویل مدتے اثرات اور ٹرائل ےک    COVID-19سالوں تک طویل مدتے فالو اپ کیا جاتے

 عالجوں کو بہبے انداز میں سمجھتے میں ہماری مدد کرے۔ 

 

 
COVID-19  ےک دیگر ٹرائلز یک معاونت کرنا 

ےک خالف    COVID-19رنا ہے جن کو کمیونٹی میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور جو  ہمارا بنیادی مقصد ایےس عالج تالش ک

۔ ۔ مؤثر ثابت ہونے ہیں ے ےک ساتھ کام کر رہے ہیں ( ےک  PRINCIPLEآپ تے پرنسپل ) یہ انجام دیتے ےک لئے ہم دیگر محققیں

۔ ٹرائل پلیٹ فارم یک جانب ےس دیگر معالجاتے ٹرائل ےک بارے میں معلومات وصول یک ہ 
ی

 ویک

 

؟   اگر میں ہسپتال میں داخل ہو جاتا ہوں تو کیا ہوتا ہے

دن یک فالو اپ مدت ےک دوران کیس بیھ وقت ہسپتال میں   28یہ واقیع اہم بات ہے ہم اس بات ےس آگاہ ہوں کہ کیا آپ  

۔ ورت ہے کہ آیا آپ ٹرائل یک ادویات ےل رہے ہیں یا نہیں  داخل ہونے ہیں ہم آپ کو ایک   ۔ہمیں اس بارے میں جانئے یک ضے

 جو آپ دورسے نگہداشت صحت ےک ماہرین کو یہ بتاتے ےک لئں اپتے پاس رکھ سکئے ہیں کہ آپ اس ٹرائل میں  
ی

کارڈ دیں ےک

۔ وری ہے کہ آپ کا کوتے قریٹر جانئے واال اس بات ےس آگاہ ہو کہ آپ ٹرائل میں حصہ ےل   حصہ ےل رہے ہیں یہ بیھ انتہاتے ضے

، تاکہ اگر آپ ہ ، تو وہ کارڈ یک تفصیالت استعمال کرنے ہونے ہمیں مطلع کر سےک۔ رہے ہیں  سپتال میں داخل ہوجاتے ہیں

ہم فالو اپ مدت ےک دوران آپ ےک بارے میں کیس بیھ ہسپتال میں داخےل یک معلومات اکٹیھ کرنے ےک لئں آپ ےک طٹر  

مرکزی   اور  )بشمول    NHSریکارڈز  بیشے  ڈیٹا  اور  یز  اور   NHSرجسبی ادارے،  مساوی  دیگر  برطانیہ،  عامہ  ڈیجیٹل، صحت 

 )  جینیاتے یا دیگر تحقیقے ڈیٹا بیس ےس اگر آپ تے انہیں نمونے فراہم کئں ہونے ہیں
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 اختیاری فالو اپ 

ویو کرنے یک منصوبہ بندی کر رہے ہیں   ہم لوگوں ےک ایک گروپ ےک تجربات ےک بارے میں انبی
۔ جب وہ بنیادی ٹرائل مکمل کر چےک ہوں۔  آپ ےک لئے   ٹرائل کا یہ حصہ بیھ اختیاری ہے

رضامندی ےک فارم پر تصدیق کرنا ممکن ہوگا کہ کیا آپ تحقیقاتے ٹیم یک جانب ےس اس بارے میں  
۔رابطہ کرنے     پر خوش ہیں

ً
، تو تحقیقاتے ٹیم تقریبا دنوں ےک اندر آپ ےس   28اگر آپ متفق ہونے ہیں

۔
ی

ویو یک تفصیالت ےک ساتھ رابطہ کرے یک پھر آپ فیصلہ کر سکئے ہیں کہ کیا آپ حصہ لینا   انبی
۔   چاہتے ہیں یا نہیں

 

۔   ےک پاس موجود ڈیٹا تک بیھ رساتے حاصل کر سکئے ہیں

 

 
؟   حصہ لین  ےک ممکنہ نقصانات یا ضمن  اثرات کیا ہو سکئی ہیں

۔ NHSاتے ےک ساتھ، بشمول وہ جو پہےل ےس کیس بیھ دو  ، ضمٹے اثرات کا خطرہ موجود ہوتا ہے براہ   میں زیِر استعمال ہیں
۔ آپ ےس درخواست   کرم ہر دوا ےک ساتھ عمویم ضمٹے اثرات یک تفصیالت دیکھتے ےک لئں ضمیمہ جات مالحظہ فرمائیں

 کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا آپ اپٹے روزمرہ ڈائری 
ی

، اور آپ  یک جاتے یک میں ان عالمات میں ےس کیس کا سامنا کر رہے ہیں
۔  ہمیں بتاتے ےک لئے ٹرائل ےک مفت فون نمبر پر بیھ رابطہ کر سکئے ہیں

 

؟   حصہ لین  ےک ممکنہ فوائد کیا ہو سکئی ہیں

۔
ی

آپ کا ٹرائل کا عالج آپ کو ذاتے طور پر مدد   ہمیں نہیں جانئے کہ کیا ٹیسٹ کئے جاتے واےل معالجوں ےک اضافے فوائد ہوں ےک

۔  دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، لیکن اس ٹرائل کو مستقبل ےک مریضوں ےک لئں فائدہ مند ہونا چاہتں

 

 ا؟ اگر میں ٹرائل کو جاری رکھنا نہیں چاہتا تو کیا ہوگ

۔ دار ہو سکئے ہیں ، تو بیھ آپ کیس بیھ وقت بغبں کوتے وجہ بتاتے اس ےس دستبر اس  اگر آپ حصہ لیتے کا فیصلہ کرنے ہیں

 وقت تک اکٹیھ یک جاتے وایل معلومات کو بعد ازاں بیھ استعمال کیا جاتے گا۔ 

، تو براہ کرم صفحہ   دار ہونے ےک خواہشمند ہیں پر دی گٹے رابےط یک معلومات کو استعمال کرنے   12اگر آپ ٹرائل ےس دستبر

دای کا فیصلہ  ہونے ٹرائل یک ٹیم ےس رابطہ کریں۔ ےس آپ کو موصول ہونے وایل معیاری نگہداشت پر، نہ ابیھ نہ   NHSدستبر

، کیس صورت میں اثرانداز   نہیں ہوگا۔ یہ مستقبل میں

 

 اخراجات اور ادائیگیاں 

۔  20آپ کو آپ ےک حصہ لیتے پر مجمویع طور پر £ 
ی

 یک جاتے یک
ی

آپ کو اپٹے فالو اپ   یک مالیت ےک گفٹ واؤچر یک بازادائیگ

۔
ی

 مدت ےک اختتام پر واؤچر موصول ہوگا، جب ہم آپ یک عالمات یک تکمیل شدہ ڈائری وصول کرلیں ےک

 تو کیا ہوگا؟ اگر کچھ مسائل درپیش ہوتے 
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، تو براہ کرم ٹرائل یک ٹیم ےس رابطہ کریں )رابےط یک تفصیالت ےک لئں صفحہ   اگر اس ٹرائل ےک متعلق آپ ےک کوتے سواالت ہیں

 مالحظہ کریں(۔ 12

تو سپانش ےک طور پر،   پڑا ہے  اٹھانا  نقصان  براہ راست کیس قسم کا  نتیجر میں آپ کو  کت کرنے ےک  ٹرائل میں رسر اگر اس 

۔   یونیورسٹی آف آکسفورڈ ےک پاس کیس اییس ناگہاتے صورت ےک لئں مناسب بیمہ پالییس موجود ہے

ہیں جس میں آپ تک رجوع کیا گیا ہو یا آپ ےک    اگر آپ کیس بیھ ایےس انداز ےک کیس پہلو ےک متعلق شکایت کرنا چاہتے 

ساتھ روا رکیھ گٹے ہو، یا اس ٹرائل ےک دوران آپ یک معلومات پر کس طرح کاررواتے عمل میں التے گٹے ہو، تو آپ کو ٹرائل  

یا آپ یونیورسٹی آف آکسفورڈ کلینیکل رابطہ کرنا چاہینے پر    0880  138  0800 یا principle@phc.ox.ac.ukٹیم ےس  

ےک آفس   (CTRG) (University of Oxford Clinical Trials and Research Governance)ٹرائلز اینڈ ریشچ گورنینس 

۔  ctrg@admin.ox.ac.ukےک رسبراہ ےس، بذریعہ ای میل   CTRGپر یا   616480  01865پر   رابطہ کر سکئے ہیں

 

 

ے ڈیٹا ےک ساتھ کیا ہوگا؟   مبں

، ٹرائل یک   آپ اور آپ یک صحت ےک متعلق تمام معلومات کو نجر رکھا جاتے گا۔ ز اس ٹرائل پر کام کر رہے ہیں ضف وہ ڈاکبی

ی حکام جو جانچ کرنے ہیں کہ کیا مطالعہ درست طور پر کیا جا رہا  ، یہ معلومات دیکھتے ےک مجاز ہوں   ٹیم اور ریگولیبی ہے

۔
ی

 ۔www.principletrial.orgرازداری کا ایک نوٹس ٹرائل یک ویب سائٹ پر موجود ہے   ےک

کو   (SCR) (Summary Care Records)ٹرائل میں اندراج یک کارواتے ےک حےص ےک طور پر ہمیں آپ ےک سمری کیبے ریکارڈز 

ورت ہو سکٹے ہے ) scr/summary-records-care-https://digital.nhs.uk/services/summary-دیکھتے یک ضے

patients) -for-information -scr-records-care  'مخالف ردعمل اور 'اضافے معلومات ، ے تاکہ ہم آپ یک دوائیاں، الرجبں

۔ مریض یک اہم   SCR یک جانچ کر سکیں تاکہ اس بات کو یقیٹے بنایا جاتے کہ آپ ےک لئے ٹرائل یک دوائیاں لینا محفوظ ہے

، جو  ۔   GPمعلومات کا برفے ریکارڈ ہے میں اییس معلومات شامل  " 'اضافے معلومات SCR یک طٹر معلومات ےس بنایا جاتا ہے

ے  ریکارڈ میں ریکارڈ یک جاتے ہیں   GPآپ ےک ہوتے ہیں جو  جو ماضے میں آپ یک اہم بیماریوں اور صحت یک مشکالت، آپریشبے

، آپ کیےس عالج کروانا چاہتے ہیں )جیےس کہ آپ نگہداشت کہاں وصول کرنا  اور حفاظٹے ٹیکوں ےک بارے میں ہوتے ہیں

(، آپ کو کیا 
ی

 اور آپ ےک بارے میں مزید معلومات ےک لئے کس ےس رابطہ کرنا ہوگا۔ چاہیں ےک
ی

کو آپ    SCRs معاونت درکار ہویک

یک براہ راست نگہداشت میں شامل صحت اور نگہداشت ےک نظام ےک دیگر شعبوں ےک مجاز حکام یک جانب ےس دیکھا اور  

 استعمال کیا جاتے گا۔ 

۔کو دیکھتے ےک لئے آپ یک رضامن  SCRہم آپ ےک 
ی

کو ٹرائل ٹیم یک جانب ےس محفوظ نہیں کیا    SCR دی یک درخواست کریں ےک

دستیاب نہ ہوا یا اس تک ہماری رساتے ےک لئے آپ تے رضامندی ظاہر نہ یک، تو پھر بیھ آپ ٹرائل    SCRاگر آپ کا   جاتے گا۔

۔  GPمیں حصہ ےل سکئے ہیں کیونکہ ہم یہ معلومات آپ ےک 
ی

 ےس حاصل کریں ےک

 
 
 

 ےک دوران متعلقہ ننے معلومات دستیاب ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اگر ٹرائل

۔  بعض اوقات تحقیقے پراجیکٹ ےک دوران، زیِر تحقیق عالج ےک متعلق نٹے معلومات دستیاب ہو جاتے ہیں

mailto:principle@phc.ox.ac.ukor
mailto:principle@phc.ox.ac.ukor
mailto:principle@phc.ox.ac.ukor
mailto:ctrg@admin.ox.ac.uk
http://www.principletrial.org/
http://www.principletrial.org/
http://www.principletrial.org/
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 کہ آیا آپ ٹرائل کو جاری  
ی

 اور آپ ےس تبادلۂ خیال کرے یک
ی

، تو ٹرائل یک ٹیم آپ کو اس ےک متعلق بتابے یک اگر ایسا ہوتا ہے

۔   رکھنا چاہنی ہیں یا نہیں

 اگر آپ شامل ہونے کا فیصلہ کرنے ہیں تو آپ ےس اپ ڈیٹ شدہ رضامندی ےک فارم پر دستخط کرنے کو کہا جاتے گا۔ 
 
 

 کا کیا ہوگا؟  ٹرائل ےک نتائج

، اور آکسفورڈ یونیورسٹی یک   ، جو سائینٹفک کانفرنشے میں پیش کئے جاتے ہیں
ی

لز میں شائع کئں جائیں ےک نتائج سائینٹفک جبے

۔ جائیں رپورٹ کئے  میں  میڈیا  اخباری  اور شاید   ، ہیں پر شائع کئں جاتے  ویب سائٹ  رپورٹ،   شعبہ جاتے  بیھ  آپ کو کیس 

اگر آپ اس ٹرائل ےس بناتے جاتے وایل کیس بیھ مطبوعات یک نقول   شناخت کرنا ممکن نہ ہوگا۔مطبوعہ یا پریزینٹیشن میں  

 ) ، تو براہ کرم ٹرائل یک ٹیم ےس رابطہ کریں )تفصیالت اس دستاویز ےک آخر میں ہیں  وصول کرنا چاہتے ہیں

؟   تحقیق کا انتظام اور فنڈنگ کون کر رہا ہے

( یک جانب ےس فنڈنگ فراہم یک  National Institute for Health Research)نیشنل انسٹیٹیوٹ برانے صحت یک تحقیق  

 ( پرنسپل  ۔   ) PRINCIPLEگٹے ہے یونٹس  ٹرائل  کلینکل  نگہداشت ےک  بنیادی  آکسفورڈ ےک  یونیورسٹی آف   Primary( کو 

Care Clinical Trials Unit ۔ ترتیب دیا گیا ہے :  ( یک جانب ےس  کتیں برا ایس قسم یک رسر اور سماجر  ڈیپارٹمنٹ  نے صحت 

 کو، بال قیمت فراہم کیا۔   hydroxychloroquineنگہداشت تے 

؟   کس ب  ٹرائل پر نظر ثات  یک ہے

NHS    کمیٹی اخالفے  تحقیقے  جو  ہے  جاتا  دیکھا  ےس  جانب  یک  گروپ  ےک  افراد  مختار  خود  کو  تحقیق  تر  تمام  شامل  میں 

(Research Ethics Committee) (REC) ۔ آپ یک حفاظت، حقوق، بھالتے اور وقار کو محفوظ رکھتے ےک   REC کہالتے ہے

۔  ل لئں یہاں موجود ہے ( یک تحقیقے اخالفے کمیٹی یک  South Central - Berkshireبرک شائر )  -اس ٹرائل پر ساؤتھ سینبی

۔ )  ۔(SC/0158/20 ریفرنس:   RECجانب ےس اخالفے طور پر نظر ثاتے یک گٹے ہے اور منظوری دی جا چگ ہے

ی ایجنیس  اس  Medicines and Healthcare) (MHRA)ٹرائل تے ادویات اور نگہداشت صحت یک مصنوعات یک ریگولیبی

products Regulatory Agency)   ۔  یک جانب ےس بیھ منظوری وصول یک ہے

 
 
 
 

 ٹرائل یک ٹیم: 

 0880  138 0800ٹیلیفون۔ 
 

 
 ٹرائل کا ای میل ایڈریس: 

principle@phc.ox.ac.uk 
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