ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਥੈਰਪ
ੇ ੀ ਦਾ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ (ਵਰਕਿਰੀ)
ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਮ:
(ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ)

ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ:
(ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ)

ਅਵਿਐਨ ਆਈ ਡੀ (ID):

(ਬੇਤਰਤੀਬ ਬਣ ਉਣ ਦੇ ਬ ਅਦ ਦ ਖਲ ਕਰੋ)

▪

1. ਮੈਨੂੰ ਅਵਿਐਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦ /ਦੀ ਹ ਾਂ ਕਕ ਮੈਂ ਪਰਤੀਭ ਗੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਸ਼ੀਟ (ਸੰ ਸ14.0 30-ਜੂਨ-2021)
ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਲਆ (ਜ ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁ ਣ ਇਆ ਕਗਆ) ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝ ਕਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ ਣਕ ਰੀ ਕਵਚ ਰਨ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਮਲੇ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ
ਦ ਸੂੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਉੱਤਰ ਕਦੱਤ ਕਗਆ ਹੈ।
2. ਇੱਛੁਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਮੈਂ ਸਮਝਦ /ਦੀ ਹ ਾਂ ਕਕ ਮੇਰੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਕ ਮੈਂ ਕਬਨ ਾਂ ਕੋਈ ਕ ਰਨ ਦੱਕਸਆਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਚਕਕਤਸਕ ਦੇਖਭ ਲ
ਜ ਾਂ ਕ ਨੂੰ ਨੀ ਅਕਿਕ ਰ ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਭ ਕਵਤ ਕੀਤੇ ਕਬਨ ਾਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਵਚੋਂ ਹੱਟਣ ਲਈ ਸੁ ਤੂੰਤਰ ਹ ਾਂ।
3. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੂੰਿਤ ਅਵਿਐਨ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ: ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਅਕਿਐਨ ਦੇ ਦੌਰ ਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ ਣਕ ਰੀ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਭ ਗ ਾਂ
ਨੂੰ , ਭਰੋਸੇ ਨ ਲ, ਇਸ ਹਸਪਤ ਲ, ਯਨੀਵਰਕਸਟੀ ਆਫ਼ ਆਕਸਫੋਰਡ (University of Oxford), ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਨਯ ਮਕ ਅਥ ਰਟੀਆਾਂ ਦੁਆਰ ਅਕਿਕਕਰਤ ਕੀਤੇ
ਕਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਕਹਮਤੀ ਕਦੂੰਦ /ਦੀ ਹ ਾਂ, ਤ ਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜ ਾਂਕਚਆ ਜ ਸਕੇ ਕਕ ਅਕਿਐਨ ਸਹੀ ਤਰਹ ਾਂ ਕੀਤ ਜ ਕਰਹ ਹੈ।
4. ਮੇਰੀ ਵਚਵਕਤਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ: ਮੈਂ ਸਕਹਮਤ ਹੁੂੰਦ /ਦੀ ਹ ਾਂ ਕਕ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਜ ਣਕ ਰੀ ਕਜਸਨੂੰ ਕਕ ਉਨਹ ਾਂ ਡ ਕਟਰ ਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤ ਲ ਾਂ ਦੁਆਰ
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤ ਜ ਾਂਦ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਭ ਲ ਪਰਦ ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਕ ਸਥ ਨਕ ਜ ਾਂ ਰ ਸ਼ਟਰੀ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੂੰਗਠਨ ਾਂ (ਕਜਸ ਕਵਚ ਹਸਪਤ ਲ ਦ
ਦ ਖਲ , ਕਸਵਲ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਆਕਡਟ ਅਤੇ ਕਰਸਰਚ ਡ ਟ ਸ਼ ਮਲ ਹਨ) ਕਵਚ ਪਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸ ਰਣੀਬੱਿ ਫ ਲੋ -ਅੱਪ ਅਵਿੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨ ਅਤੇ 10
ਸ ਲ ਬ ਅਦ ਤੱਕ, ਦੋਵੇਂ ਸਕਮਆਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਕਿਐਨ ਦੇ ਸੂੰਯੋਜਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਰਦ ਨ ਕੀਤ ਜ ਸਕਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦ /ਦੀ ਹ ਾਂ ਕਕ ਉਹ ਜ ਣਕ ਰੀ ਜੋ ਮੇਰੀ
ਪਛ ਣ ਜ਼ ਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹ ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੂੰਸਥ ਵ ਾਂ ਕੋਲ ਇਸਨੂੰ ਸੂੰਭਵ ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨ ਲ ਭੇਕਜਆ ਜ ਵੇਗ ਅਤੇ ਇਹ ਕਕ ਮੈਂ
ਕਲਖਤ ਕਵਚ ਸੂੰਯੋਜਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਵਚੋਂ ਕਨਕਲ ਸਕਦ /ਦੀ ਹ ਾਂ।
5. ਕੂੰਵਪਊਟਰ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਡਾਟਾ: ਮੈਂ ਸਮਝਦ /ਦੀ ਹ ਾਂ ਕਕ ਅਕਿਐਨ ਕਵਚ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬ ਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਨੂੰ ਕੂੰਕਪਊਟਰ ਡ ਟ ਬੇਸ ਉੱਤੇ
ਕਰਕ ਰਡ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ , ਅਤੇ ਇਹ ਕਕ ਇਸ ਡ ਟ ਨੂੰ ਯਨੀਵਰਕਸਟੀ ਆਫ਼ ਆਕਸਫੋਰਡ (University of Oxford) ਦੁਆਰ ਕਨਗਰ ਨੀ ਕੀਤੇ ਜ ਾਂਦੇ
ਕੂੰਕਪਊਟਰ ਾਂ ਕਵਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ । ਮੈਂ ਸਮਝਦ /ਦੀ ਹ ਾਂ ਕਕ ਇਸ ਜ ਣਕ ਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨ ਲ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤ ਨ ਲ ਰੱਕਖਆ ਜ ਵੇਗ ।
6. ਜੀ ਪੀ: ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀ ਪੀ ਨੂੂੰ ਕਰਿਵਰੀ ਟਰਾਇਲ ਕਵਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਕਚਤ ਿੀਤਾ
ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।
7. ਵਿਕਲਪਕ [ਡਾਈਮੈਥਾਇਲ ਵਿਊਮਾਰੇਟ ਦਾ ਆਂਕਲਣ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਸਾਇਟਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਿਾਸਤੇ]: ਮੈਂ
ਕਿਕਮਥਾਇਲ ਫੂਮਾਰੇਟ ਦੇ ਅਕਤਕਰਿਤ ਆਾਂਿਲਣ ਕਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਕਹਮਤ ਹੂੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ। [ਜੇ ਢੱਿਵਾਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਾਂ ਬਿਕਸਆਾਂ ਨੂੂੰ ਖਾਲੀ
ਛੱਿ ਕਦਓ।]
8. ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ: ਮੈਂ ਜ ਣਕ ਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਲਆ ਹੈ (ਜ ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ), ਮੈਨੂੰ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ
ਦ ਮੌਕ ਕਮਕਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਕਿਐਨ ਕਵਚ ਭ ਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਕਹਮਤੀ ਕਦੂੰਦ /ਦੀ ਹ ਾਂ।
……………………………………………

ਹਾਾਂ

…………………………………….

……../……../…………

ਦਸਤਖਤ

ਅੱਜ ਦੀ ਤ ਰੀਖ

……………………………………………

…………………………………….

……../……../…………

ਸਕਹਮਤੀ ਲੈ ਣ ਵ ਲੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦ ਪਰ ਨ ਮ

ਦਸਤਖਤ

ਅੱਜ ਦੀ ਤ ਰੀਖ

ਪਰਤੀਭ ਗੀ ਦ ਪਰ ਨ ਮ

1 ਕ ਪੀ ਪਰਤੀਭ ਗੀ ਦੇ ਲਈ; 1ਕ ਪੀ ਖੋਜ ਰਥੀ ਦੀ ਸ ਇਟ ਫ ਈਲ ਲਈ; 1 (ਮਲ) ਕਚਕਕਤਸਕ ਨੋ ਟਸ ਕਵਚ ਰੱਖੀ ਜ ਵੇ
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ਨਹੀ ਾਂ

ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਮ:
(ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ)

ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ:
(ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ)

ਅਵਿਐਨ ਆਈ ਡੀ (ID):
(ਬੇਤਰਤੀਬ ਬਣ ਉਣ ਦੇ ਬ ਅਦ
ਦ ਖਲ ਕਰੋ)

ਜੇ ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਖੁਦ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਸਵਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਹੈ
ਮੈਂ ਸੂੰਭ ਕਵਤ ਪਰਤੀਭ ਗੀ ਕੋਲ ਸਕਹਮਤੀ ਫ ਰਮ ਦੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਦੇਕਖਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਕਸੇ ਤਰਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਕਆ/ਸਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੂੰਤੋਸ਼ਜਨਕ
ਉੱਤਰ ਕਮਲੇ ।
ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦ /ਦੀ ਹ ਾਂ ਕਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੁਤੂੰਤਰਤ ਨ ਲ ਸਕਹਮਤੀ ਦੇ ਕਦੱਤੀ ਹੈ।
……………………………………………
ਗਵ ਹ ਦ ਪਰ ਨ ਮ

…………………………………….

……../……../……..…

ਦਸਤਖਤ

ਅੱਜ ਦੀ ਤ ਰੀਖ
……../……../………

……………………………………………

…………………………………….

…

ਸਕਹਮਤੀ ਲੈ ਣ ਵ ਲੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦ ਪਰ ਨ ਮ

ਦਸਤਖਤ

ਅੱਜ ਦੀ ਤ ਰੀਖ

ਜੇ ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਨੂੰ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਵਚਵਕਤਸਕ ਹਾਲਤ (ਉਦਾ. ਸਾਹ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੂੰਭੀਰ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਜਾਾਂ ਤੁ ਰੂੰਤ ਿੈਂਟੀਲੇ ਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ) ਦੀ ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਜਾਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਵਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ:
ਮੈਂ ਜ ਣਕ ਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਲਆ ਹੈ (ਜ ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁ ਣ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦ ਮੌਕ ਕਮਕਲਆ ਹੈ।

ਾਂ ੀ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਹਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹ ਜ ਵੇਗ
ਮੈਂ ਸਮਝਦ /ਦੀ ਹ ਾਂ ਕਕ ਕਜਵੇਂ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਸਕਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਆਉਦ
ਅਤੇ ਇਹ ਕਕ ਜੇ ਉਹ ਇੱਛ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ ਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਚਕਕਤਸਕ ਦੇਖਭ ਲ ਨੂੰ ਪਰਭ ਕਵਤ ਕੀਤੇ ਕਬਨ ਾਂ ਅਕਿਐਨ ਤੋਂ ਹੱਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।
ਮੈਂ ਸਮਝਦ ਹ ਾਂ ਕਕ ਜੇ ਉਹ ਇਸਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੂੰਦੇ, ਤ ਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਅਕਿਐਨ ਕਵਚ ਭ ਗ ਲੈ ਣ ਦੀ ਇੱਛ ਕਰਨੀ ਸੀ।
……../……../………
……………………………………………
ਕ ਨੂੰ ਨੀ ਪਰਤੀਕਨਿੀ ਦ ਪਰ ਨ ਮ

…………………………………….

…

ਦਸਤਖਤ

ਅੱਜ ਦੀ ਤ ਰੀਖ

……………………………………………
ਪਰਤੀਭ ਗੀ ਨ ਲ ਕਰਸ਼ਤ
……../……../………
……………………………………………

…………………………………….

…

ਸਕਹਮਤੀ ਲੈ ਣ ਵ ਲੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦ ਪਰ ਨ ਮ

ਦਸਤਖਤ

ਅੱਜ ਦੀ ਤ ਰੀਖ

1 ਕ ਪੀ ਕ ਨੂੰ ਨੀ ਪਰਤੀਕਨਿੀ ਦੇ ਲਈ; 1ਕ ਪੀ ਖੋਜ ਰਥੀ ਦੀ ਸ ਇਟ ਫ ਈਲ ਲਈ; 1 (ਮਲ) ਪਰਤੀਭ ਗੀ ਦੇ ਕਚਕਕਤਸਕ ਨੋਟਸ ਕਵਚ ਰੱਖੀ ਜ ਵੇ
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ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਥੈਰਪ
ੇ ੀ ਦਾ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ (ਵਰਕਿਰੀ)
ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੱਦਾ
ਅਸੀ ਾਂ ਸੂੰਭ ਕਵਤ ਇਲ ਜ ਾਂ ਦੀ ਤੁ ਲਨ ਕਰਦੇ ਇਸ ਖੋਜ ਅਕਿਐਨ ਕਵਚ ਸ਼ ਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋ ਕ ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹ ਾਂ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਨ ਲ (ਜ ਾਂ
ਇਸਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨ ਲ) ਹਸਪਤ ਲ ਕਵਚ ਦ ਖਲ ਕੀਤ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ ਰਮ ਭ ਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਟੀਕਚਆਾਂ, ਜ਼ੋਖਮ ਾਂ ਅਤੇ ਲ ਭ ਾਂ ਦੇ ਬ ਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਕਦੂੰਦ ਹੈ।
ਤੁ ਹ ਨੂੰ ਕਸਹਤਯ ਬੀ ਟਰ ਇਲ (''ਕਵਕਲਪ'' ਕਹੇ ਜ ਾਂਦੇ) ਨ ਲ ਸਬੂੰਿਤ ਅਕਤਕਰਕਤ ਅਕਿਐਨ ਾਂ ਕਵਚ ਭ ਗ ਲੈ ਣ ਵੀ ਸੱਦ ਕਦੱਤ ਜ ਸਕਦ ਹੈ।
ਇਸ ਖੋਜ ਅਵਿਐਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
1) ਇਹ ਖੋਜ ਵਕਉ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਤੁ ਹ ਡੇ ਡ ਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਪ ਇਆ ਹੈ, ਜ ਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਕ ਤੁ ਹ ਨੂੰ ਕੋਕਵਡ-19 ਵੱਜੋਂ ਜ ਣੀ ਜ ਾਂਦੀ ਫੇਫਕੜ੍ਆਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਬਮ ਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹ ਲਤ SARSCoV-2, ਜ ਾਂ ਸੂੰਖੇਪ ਕਵਚ ਕਰੋਨ ਵ ਇਰਸ ਵੱਜੋਂ ਜ ਣੇ ਜ ਾਂਦੇ ਕਵਸ਼ ਣੂੰ ਦੀ ਇਕ ਕਕਸਮ ਨ ਲ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ।
20 ਕਵਚੋਂ 19 ਮਰੀਜ਼ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨ ਵ ਇਰਸ ਹੁੂੰਦ ਹੈ ਉਹ ਹਸਪਤ ਲ ਕਵਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਬਨ ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜ ਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤ ਲ ਕਵਚ ਦ ਖਲ ਕੀਤ
ਜ ਾਂਦ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜ ਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲ ਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜ ਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵੈਂਟੀਲੇ ਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਟਰ ਇਲ ਨੇ ਦਰਸ ਇਆ ਹੈ ਕਕ ਡੈ ਕਸ ਮੀਥ ਸੋਨ (ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਇਕ ਕਕਸਮ) ਦੀਆਾਂ ਕਨਮਨ ਿੋ ਜ਼ਾਾਂ ਕੋਕਵਡ-19 ਨ ਲ ਹਸਪਤ ਲ ਕਵਚ ਦ ਖਲ ਕੁਝ
ਾਂ ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹ ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਾਂ ਦਵ ਈਆਾਂ ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਮ ਨਕ ਦੇਖਭ ਲ ਦੇ ਨ ਲ ਜੋਕੜ੍ਆ ਜ ਾਂਦ ਹੈ ਤ ਾਂ
ਮਰੀਜ਼ ਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟ ਉਦ
ਇਹ ਮਦਦਗ ਰ (ਜ ਾਂ ਸੂੰਭ ਵਤ ਰਪ ਕਵਚ ਨੁ ਕਸ ਨਦ ਇਕ) ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਿਐਨ ਇਹ ਪਤ ਲਗ ਉਣ ਦ ਟੀਚ ਰੱਖਦ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਇਨਹ ਾਂ ਕਵਚੋਂ
ਕੋਈ ਅਕਤਕਰਕਤ ਇਲ ਜ ਕਕਸੇ ਤਰਹ ਾਂ ਮਦਦਗ ਰ ਹੋ ਸਕਦ ਹੈ।
2) ਅਵਿਐਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਅਕਿਐਨ ਕਈ ਾਂ ਕਵਕਭੂੰਨ ਇਲ ਜ ਾਂ ਦੀ ਤੁ ਲਨ ਕਰਨ ਦ ਇਰ ਦ ਰੱਖਦ ਹੈ ਜੋ ਕਕ ਕੋਕਵਡ-19 ਵ ਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਾਂ ਲਈ ਲ ਹੇਵੂੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ
ਇਲ ਜ ਾਂ ਦੀ ਜ ਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਮ ਹਰ ਨ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰ ਕਸਫ਼ ਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇੂੰਗਲੈਂ ਡ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (Chief Medical Officer) ਨੂੰ
ਸਲ ਹ ਕਦੂੰਦ ਹੈ। ਭ ਵੇਂ ਕਕ ਇਹ ਇਲ ਜ ਆਸ ਦੀ ਕਕਰਨ ਜਗ ਉਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ ਾਂ ਜ ਣਦ ਕਕ ਕੀ ਇਨਹ ਾਂ ਕਵਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁ ਹ ਡੇ ਹਸਪਤ ਲ ਦੀ ਮ ਨਕ
ਦੇਖਭ ਲ (ਕਜਸਨੂੰ ਸ ਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਰ ਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਪਰ ਪਤ ਕਰਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਾਂ ਦੇ ਕਸਹਤਯ ਬ ਹੋਣ ਕਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਜ਼ਆਦ ਪਰਭ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦ ਹੈ।
ਉਹ ਇਲ ਜ ਜੋ ਤੁ ਹ ਡੇ ਹਸਪਤ ਲ ਕਵਚ ਆਮ ਦੇਖਭ ਲ ਤੋਂ ਇਲ ਵ ਪਰਦ ਨ ਿੀਤੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਬਾਰੀਸਕਟਕਨਬ (ਿੇਵਲ ਯੂ ਿੇ ਕਵਚ),
(ਰੂਮੋਟੋਇਿ ਗਠੀਆ ਲਈ ਇਿ ਇਲਾਜ), ਇਿ ਉੱਚ ਿੋ ਜ਼ ਿੈ ਿਸਾਮੈਥਾਸੋਨ (ਜੇ ਤਹਾਿੀ ਆਿਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕਨਮਨ ਹਨ; ਿੇਵਲ ਯੂ ਿੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਜਾਾਂ
ਐਮਪੈਗਲਾਇਫੋਜ਼ੀਨ। ਮੌਜਦ ਸਮੇਂ ਅਸੀ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਜ ਣਦੇ ਕਕ ਕੀ ਇਨਹ ਾਂ ਕਵਚੋਂ ਕੋਈ ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਇਲ ਜ ਲਈ ਕ ਰਗਰ ਹੈ। ਪਰ ਦਜੇ ਪਰਯੋਗ ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵ ਲੇ
ਗੌਣ ਪਰਭ ਵ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹ ਾਂ ਜ ਣੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁ ਹ ਡ ਡ ਕਟਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨ ਲ ਤੁ ਹ ਨੂੰ ਮ ਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕੇਗ । ਿਝ ਹੋਰ ਸਾਇਟਾਾਂ ’ਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਜਾਾਂ
ਦਾ ਆਾਂਿਲਣ ਵੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਾਂ; ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਆਖਰੀ ਪੂੰਨੇ ’ਤੇ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਹਾਿੀ ਅਕਧਐਨ ਟੀਮ ਤਹਾਨੂੂੰ ਦੱਸ ਸਿਦੀ ਹੈ ਕਿ ਿੀ ਇਹ ਤਹਾਿੇ ਲਈ
ਢੱਿਵਾਾਂ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀ।ਾਂ
3) ਅਵਿਐਨ ਕੌਣ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ?
ਇਹ ਅਕਿਐਨ ਯਨੀਵਰਕਸਟੀ ਆਫ਼ ਆਕਸਫੋਰਡ (University of Oxford) ਦੇ ਖੋਜ ਰਥੀਆਾਂ ਦੁਆਰ ਕੀਤੀ ਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਨੀਵਰਕਸਟੀ ਪਰੇ ਯ ਕੇ
(UK) ਕਵਚ ਕਈ ਹਸਪਤ ਲ ਾਂ ਕਵਚ ਡ ਕਟਰ ਾਂ ਨ ਲ ਕੂੰਮ ਕਰਕਦਆਾਂ, ਖੋਜ ਲਈ ਪਰ ਯੋਜਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
4) ਅਵਿਐਨ ਦੇ ਵਿਚ ਵਕਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ?
ਮਰੀਜ਼ ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਿਐਨ ਕਵਚ ਤ ਾਂ ਸ਼ ਮਲ ਕੀਤ ਜ ਸਕਦ ਹੈ ਜੇ ਕਰੋਨ ਵ ਇਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈ ਬੋਰੇਟਰੀ ਟੈਸਟ ਦੁਆਰ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਕਵਡ-19 ਹੋਣ ਦੀ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਜ ਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਡ ਕਟਰ ਾਂ ਦੁਆਰ ਇਸਦੀ ਸੂੰਭ ਵਨ ਕਵਚ ਰੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ), ਅਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤ ਲ ਕਵਚ ਹਨ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵ ਲ
ਡ ਕਟਰ ਇਹ ਸੋਚਦ ਹੈ ਕਕ ਕਕਸੇ ਖ ਸ ਕ ਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਕਿਐਨ ਦੇ ਇਲ ਜ ਾਂ ਕਵਚੋਂ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ ਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ ।
5) ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਅਵਿਐਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੁੂੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸ਼ ਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਕਹਮਤ ਹੁੂੰਦੇ ਹੋ, ਤੁ ਹ ਨੂੰ ਸਕਹਮਤੀ ਫ ਰਮ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹ ਜ ਵੇਗ । ਇਸਦੇ ਬ ਅਦ, ਤੁ ਹ ਡੀ ਪਛ ਣ ਕਰਦੇ
ਸੂੰਖੇਪ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹ ਡੀ ਕਸਹਤ ਬ ਰੇ ਕੁਝ ਪਰਸ਼ਨ ਾਂ ਦੇ ਕਦੱਤੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਕਚਕਕਤਸਕ ਤਕਲੀਫ਼ ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੂੰਕਪਊਟਰ ਕਵਚ ਦ ਖਲ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ । ਬੱਚੇ ਜੂੰਮਣ
ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਔਰਤਾਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਜਾਾਂਚ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬ ਅਦ ਕੂੰਕਪਊਟਰ ਇਲ ਜ ਦੇ ਸੂੰਭ ਵੀ ਕਵਕਲਪ ਾਂ ਕਵਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁ ਹ ਨੂੰ
ਬੇਤਰਤੀਬ (ਕਜਵੇਂ ਗੀਟੀ ਸੁੱਟੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ) ਤਰੀਕੇ ਨ ਲ ਕਨਰਿ ਰਤ ਕਰੇਗ । ਸ ਰੇ ਕੇਸ ਾਂ ਕਵਚ, ਇਸ ਕਵਚ ਤੁ ਹ ਡੇ ਹਸਪਤ ਲ ਦੀ ਆਮ ਮ ਨਕ ਦੇਖਭ ਲ ਸ਼ ਮਲ
ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਵਚ ਇਕ ਅਕਤਕਰਕਤ ਇਲ ਜ ਵੀ ਸ਼ ਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ਹੈ ਜੋ ਕਕ ਮੂੰਹ ਜ ਾਂ ਇੂੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰ ਹੀ ਾਂ ਕਦੱਤ ਜ ਸਕਦ ਹੈ। ਨ ਤ ਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਨ ਤੁ ਹ ਡ
ਡ ਕਟਰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦ ਹੈ ਕਕ ਤੁ ਹ ਨੂੰ ਇਨਹ ਾਂ ਕਵਚੋਂ ਕਕਹੜ੍ ਕਵਕਲਪ ਕਦੱਤ ਜ ਵੇਗ ।
ਤੁ ਹ ਡੀ ਕਸਹਤ ਬ ਰੇ ਆਮ ਜ ਣਕ ਰੀ ਨੂੰ ਕਰਕ ਰਡ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ ਅਤੇ ਅਕਿਐਨ ਨ ਲ ਸਬੂੰਿਤ ਕੂੰਕਪਊਟਰ ਕਵਚ ਦ ਖਲ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ , ਪਰ ਤੁ ਹ ਡੇ ਦੁਆਰ
ਹਸਪਤ ਲ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜ ਣ ਦੇ ਬ ਅਦ ਕਕਸੇ ਤਰਹ ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅਕਤਕਰਕਤ ਕਵਕਜ਼ਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਪਵੇਗੀ। ਤੁ ਹ ਡੀ ਕਸਹਤ ਬ ਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ (ਅਕਿਐਨ ਤੋ
ਪਕਹਲ ਾਂ, ਦੌਰ ਨ ਅਤੇ ਬ ਅਦ ਦੀ) ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਕ ਰਡ ਾਂ ਜ ਾਂ ਡ ਟ ਬੇਸ ਾਂ (ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਕਡਜੀਟਲ (NHS Digital), ਪਬਕਲਕ ਹੈਲਥ ਇੂੰਗਲੈਂ ਡ (Public
Health England), ਹੋਰ ਬਰ ਬਰ ਦੀਆਾਂ ਸੂੰਸਥ ਵ ਾਂ ਅਤੇ ਅਣਵ ਾਂਕਸ਼ਕ ਜ ਾਂ ਹੋਰ ਖੋਜ ਸਬੂੰਿੀ ਡ ਟ ਬੇਸ, ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨੇ ਪਰਦ ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ) ਤੋਂ ਪਰ ਪਤ
ਕੀਤ ਜ ਸਕਦ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਜੋ ਅਕਿਐਨ ਟੀਮ ਤੁ ਹ ਡੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਦੀ ਸਮ ਪਤੀ ਤੋਂ 10 ਸ ਲ ਬ ਅਦ ਤੱਕ ਤੁ ਹ ਡੀ ਕਸਹਤ ਉੱਪਰ ਅਕਿਐਨ ਦੇ ਇਲ ਜ ਾਂ ਦੇ ਪਰਭ ਵ
ਬ ਰੇ ਕਜ਼ਆਦ ਕਵਸਕਤਰਤ ਜ ਾਂ ਦੀਰਘ ਕ ਲੀਨ ਜ ਣਕ ਰੀ ਪਰ ਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀ ਾਂ ਤਹਾਨੂੂੰ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਵਧੀਬੱਧ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਕਲਖਤ
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ਕਵਚ ਦੱਸ ਸਿਦੇ ਹਾਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤਸੀ ਾਂ ਚਾਹੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤਸੀ ਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਕਚੱਠੀ-ਪੱਤਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨਾ ਬੂੰਦ ਿਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੋਗੇ। ਟਰਾਇਲ ਕਵਚ ਤਹਾਿੀ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਢੱਿਵੇਂ ਮੱਕਦਆਾਂ ਬਾਰੇ ਤਹਾਿੇ ਜੀ ਪੀ ਨੂੂੰ ਸੂਕਚਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।
6) ਅਵਿਐਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਸੂੰਭਾਿੀ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ?
ਅਸੀ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਜ ਣਦੇ ਕਕ ਕੀ ਜ ਾਂਚੇ ਜ ਰਹੇ ਇਲ ਜ ਾਂ ਦੇ ਅਕਤਕਰਕਤ ਲ ਭ ਹੋਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦ ਹੈ ਤੁ ਹ ਡ ਅਕਿਐਨ ਵ ਲ ਇਲ ਜ ਤੁ ਹ ਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਜ ਾਂ ਨ
ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਕਿਐਨ ਭਕਵੱਖ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗ ।
7) ਅਵਿਐਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਸੂੰਭਾਿੀ ਜ਼ੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?
ਬਾਰੀਸਕਟਕਨਬ ਦੇ ਿਾਰਨ ਪੇਟ ਦੀ ਖਰ ਬੀ ਅਤੇ ਖਨ ਦੀ ਜ ਾਂਚ ਦੀਆਾਂ ਅਸਿ ਰਣਤ ਵ ਾਂ ਕਜਨ੍ਾਾਂ ਕਵਚ ਦਰਲੱ ਭਤਾ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕਗਣਤੀ ਹੋਣਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸ਼ ਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਕਜਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਤਹਾਿੀ ਮਾਨੀਟਕਰੂੰਗ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਲਾਗਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਹਾਿੇ ਜੋਖਮ ਨੂੂੰ ਵਧਾ ਸਿਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਉੱਚ
ਾਂ ਕਵਚ ਕਵਘਨ ਪਾ ਸਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ (ਮਧੂਮੇਹ ਵਾਲੇ ਲੋ ਿਾਾਂ ਕਵਚ) ਬਲੱ ਿ
ਿੋ ਜ਼ ਵਾਲੀ ਿੈ ਿਸਾਮੈਥਾਸੋਨ ਦੇ ਿੇਸ ਕਵਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਹਾਿੀ ਨੀਦ
ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਾ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਐਮਪੈਗਲਾਇਫੋਜ਼ੀਨ ਦੇ ਿਾਰਨ ਕਪਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਜਣਨ ਅੂੰਗਾਾਂ ਦੇ ਰਸਕਤਆਾਂ ਕਵਚ ਲਾਗ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਛਾਲੇ , ਲੱ ਗ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਹਾਨੂੂੰ
ਾਂ ਾ
ਸ਼ੱਿਰ ਰੋਗ ਹੈ ਤਾਾਂ ਐਮਪੈਗਲਾਇਫੋਜ਼ੀਨ ਇਨਸਕਲਨ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੱਿਰ ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਿਾਾਂ ਕਵਚ ਖੂਨ ਕਵਚਲੀ ਸ਼ੱਿਰ ਨੂੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਦ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਹਾਿੇ ਿਾਿਟਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਖਰਾਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਬਦਲ ਸਿਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਨਾਲ ਇਿ ਹਾਲਤ ਕਜਸਨੂੂੰ ਿੀਟੋਐਕਸਿੋ ਕਸਸ (ਜੋ ਦਰਲਭਤਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ
ਖਤਰੇ ਕਵਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ) ਿਕਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਕਜਸਦਾ ਕਿ ਿਕਰਪ ਅਤੇ ਇਨਸਕਲਨ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਿੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ
ਅਕਿਐਨ ਦਵ ਈ ਤੋਂ ਸੂੰਭ ਵੀ ਤੀਬਰ ਪਰਤੀਕਕਰ ਆ ਪੈਦ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸੂੰਭ ਵਨ ਵੀ ਹੈ। ਿਝ ਸਾਇਟਾਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜਾਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਾਂਿਲਣ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁ ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ ਣਕ ਰੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ ਤ ਾਂ ਕਕਰਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤ ਲ ਦੇ ਡ ਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇਕ ਵ ਰ ਜਦੋਂ ਤੁ ਹ ਨੂੰ ਅਕਿਐਨ ਕਵਚ ਸ਼ ਮਲ ਕਰ ਕਲਆ
ਜ ਾਂਦ ਹੈ, ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹ ਡੇ ਡ ਕਟਰ ਇਹ ਜ ਣਨਗੇ ਕਕ ਕੂੰਕਪਊਟਰ ਨੇ ਤੁ ਹ ਡੇ ਲਈ ਕਕਹੜ੍ ਇਲ ਜ ਕਨਰਿ ਰਤ ਕੀਤ ਹੈ। ਤੁ ਹ ਡੇ ਡ ਕਟਰ ਇਸ ਬ ਰੇ ਜ ਣੂੰ
ਹੋਣਗੇ ਕਕ ਕੀ ਕਕਸੇ ਤਰਹ ਾਂ ਦੇ ਖ ਸ ਗੌਣ ਪਰਭ ਵ ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਬ ਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆਨ ਦੇਣ ਚ ਹੀਦ ਹੈ।
ਉਹ ਔਰਤ ਾਂ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ ਮਲ ਕੀਤ ਜ ਸਕਦ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਲ ਜ ਾਂ ਦ ਅਣਜੂੰਮੇ ਬੱਕਚਆਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵ ਲ ਪਰਭ ਵ ਅਕਨਸ਼ਕਚਤ ਹੈ।
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਾਂ ਬਾਰੀਸਕਟਕਨਬ ਜਾਾਂ ਐਮਪੈਗਲਾਇਫੋਜ਼ੀਨ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਾਂ ਿਰਨਗੀਆਾਂ ਕਿਉਕਾਂ ਿ ਇਹ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਜਾਾਂ ਛਾਤੀਆਾਂ ਦਾ ਦੱਧ ਕਪਲਾਉਣ ਦੀ
ਅਵਧੀ ਕਵਚ ਨਿਸਾਨਦਾਇਿ ਹੋ ਸਿਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਇਲ ਜ ਾਂਨੂੰ ਹੋਰ ਕਚਕਕਤਸਕ ਕਬਮ ਰੀਆਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਰੱਕਖਆ ਸਬੂੰਿੀ ਕਚੂੰਤ ਵ ਾਂ ਪੈਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ
ਗਰਭਅਵਸਥ ਦੇ ਕਵਚ ਪਕਹਲ ਾਂ ਵਰਕਤਆ ਜ ਚੁੱਕਕਆ ਹੈ।
8) ਕੀ ਮੈਂ ਅਵਿਐਨ ਿਾਲੇ ਇਲਾਜ ਜਾਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਵਹਲਾਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ?
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਜ ਾਂ ਤੁ ਹ ਡ ਡ ਕਟਰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਮ ਪਤੀ ਤੋਂ ਪਕਹਲ ਾਂ ਅਕਿਐਨ ਵ ਲੇ ਇਲ ਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਚ ਹੁੂੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਅਕਜਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੂੰਤਰ ਹੋ। ਜੇ
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਹ ਕਨਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਬ ਰੇ ਹੋਰ ਜ ਣਕ ਰੀ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣੀ ਦੇਣੀ ਚ ਹੁੂੰਦੇ, ਤ ਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਅਕਜਹ ਕਕਹਣ ਲਈ ਆਜ਼ ਦ ਹੋ (ਵੈਸੇ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਬਨ ਾਂ ਪਛ ਣ ਵ ਲੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਦ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੁਆਰ ਕਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਜ ਰੀ ਰਹੇਗ )।
9) ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਵਸਆਿਾਾਂ ਹੋਣ ਤਾਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਕਸਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁ ਹ ਡੇ ਕੋਲ ਕਕਸੇ ਤਰਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤ ਾਂ ਕਕਰਪ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤ ਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨ ਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਕਿਐਨ ਦੇ ਬ ਰੇ ਹੋਰ ਜ ਣਕ ਰੀ ਅਕਿਐਨ
ਦੀ ਵੈਬਸ ਇਟ ਤੇ ਉਪਲਬੱਿ ਹੈ (www.recoverytrial.net)।
10) ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਕਹੜ੍ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗੋਪਨੀਯ ਵਕਿੇਂ ਰੱਖੋਗੇ?
ਤੁ ਹ ਡੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹ ਡੀ ਕਸਹਤ ਦੇ ਬ ਰੇ ਸ ਰੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਕਨੱ ਜੀ ਰੱਖੀ ਜ ਵੇਗੀ। ਜ ਣਕ ਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਲੋ ਕ ਕੇਵਲ ਉਹ ਡ ਕਟਰ ਹੋਣਗੇ
ਜੋ ਅਕਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਕਿਐਨ ਸੂੰਯੋਜਨ ਸੈਂਟਰ ਕਵਖੇ ਦ ਅਮਲ ਹੋਏਗ , ਅਤੇ ਕਨਯ ਮਕ ਅਥ ਰਟੀਆਾਂ ਹੋਣਗੀਆ ਜੋ ਇਹ ਜ ਾਂਚ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਕਕ
ਅਕਿਐਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨ ਲ ਕੀਤ ਜ ਕਰਹ ਹੈ। ਕਨੱ ਜਤ ਦ ਇਕ ਨੋਕਟਸ ਅਕਿਐਨ ਵੈਬਸ ਇਟ (https://www.recoverytrial.net/studyfaq/data-privacy) 'ਤੇ ਹੈ।
11) ਕੀ ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ?
ਅਕਿਐਨ ਕਵਚ ਭ ਗ ਲੈ ਣ ਇਛੁੱਕ ਹੈ। ਭ ਗ ਲੈ ਣ ਹੈ ਜ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਇਸ ਸਬੂੰਿੀ ਤੁ ਹ ਡ ਕਨਰਣ ਤੁ ਹ ਡੇ ਦੁਆਰ ਇਸ ਹਸਪਤ ਲ ਕਵਚ ਪਰ ਪਤ ਕੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ
ਦੇਖਭ ਲ ਨੂੰ ਪਰਭ ਕਵਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗ ।
12) ਕੀ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤਾਾਂ ਜਾਾਂ ਭੁ ਗਤਾਨ ਹਨ?
ਟਰ ਇਲ ਵ ਲੇ ਸ ਰੇ ਇਲ ਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣੇਗੇ। ਨ ਤ ਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਨ ਤੁ ਹ ਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅਕਿਐਨ ਕਵਚ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤ ਨ ਕੀਤ
ਜ ਵੇਗ ।
13) ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਇਸ ਅਕਿਐਨ ਨੂੰ ਯ ਕੇ ਕਰਸਰਚ ਐਾਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ (UK Research and Innovation) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੂੰਸਟੀਕਚਊਟ ਫ ਰ ਹੈਲਥ ਕਰਸਰਚ (National
Institute for Health Research) ਦੁਆਰ ਫੂੰਡ ਕਦੱਤ ਕਗਆ ਹੈ, ਨ ਕਕ ਅਕਿਐਨ ਦੇ ਇਲ ਜ ਾਂ ਦੇ ਉਤਪ ਦਕ ਾਂ ਦੁਆਰ (ਜੋ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਮਫ਼ਤ ਕਵਚ
ਇਲਾਜ ਪਰਦਾਨ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ)। ਜੇ ਸ ਨੂੰ ਅਕਜਹੀ ਕੋਈ ਨਵੀ ਾਂ ਜ ਣਕ ਰੀ ਕਮਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਿਐਨ ਕਵਚ ਰਕਹਣ ਦੇ ਤੁ ਹ ਡੇ ਕਨਰਣੇ ਨੂੰ ਪਰਭ ਕਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਹੈ, ਤ ਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਜ ਣਕ ਰੀ ਦੇਵ ਾਂਗੇ। ਇਕ ਪਰ ਯੋਜਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਨੀਵਰਕਸਟੀ ਆਫ਼ ਆਕਸਫੋਰਡ (University of Oxford) ਕੋਲ, ਉਸ ਅਸੂੰਭਵ
ਹ ਲਤ ਜਦੋਂ ਤੁ ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਅਕਿਐਨ ਕਵਚ ਭ ਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਕਸੱਿੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਨੁ ਕਸ ਨ ਬਰਦ ਸ਼ਤ ਕਰਨ ਪੈਂਦ ਹੈ, ਦੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵ ਾਂ ਬੀਮ ਮੌਜਦ ਹੈ। ਐਨ ਐਚ
ਐਸ (NHS) ਦੀ ਹ ਨੀ-ਪਰਤੀ, ਉਸ ਕਲੀਕਨਕਲ ਇਲ ਜ ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ ਕਵਚ ਕੂੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਦ ਨ ਕੀਤ ਜ ਾਂਦ ਹੈ।

ਜੇ ਤਹਾਿੀ ਅਕਧਐਨ ਟੀਮ ਨੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਕਿਕਮਥਾਇਲ ਫੂਮਾਰੇਟ ਦੇ ਆਾਂਿਲਣ ਕਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ ਿਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਹੈ (ਿੇਵਲ ਯੂ ਿੇ) ਤਾਾਂ ਕਿਰਪਾ
ਿਰਿੇ ਅਗਲੇ ਪੂੰਨੇ ਨੂੂੰ ਪੜ੍੍ੋ। ਨਹੀ ਾਂ ਤਾਾਂ ਤਸੀ ਾਂ ਇਸਨੂੂੰ ਪੜ੍੍ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੂੰਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।
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14) ਡਾਈਮੈਥਾਇਲ ਵਿਊਮਾਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਵਕਉ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਿਾਈਮੈਥਾਇਲ ਕਫਊਮਾਰੇਟ ਇਿ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਜਸਨੂੂੰ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਲਟੀਪਲ ਸਿਲੇ ਰੋਕਸਸ ਅਤੇ ਸੋਰਾਇਕਸਸ (ਚਮੜ੍ੀ ਦੀ ਇਿ ਕਬਮਾਰੀ) ਦੇ ਲਈ
ਵਰਕਤਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤਹਾਿੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਕਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਿੋਕਵਿ-19 ਪਰਤੀ ਵਾਧੂ ਪਰਤੀਕਿਰ ਆ ਿਰਨ ਤੋਂ ਰੋਿ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੂੰ ਪੱਿਾ ਨਹੀ ਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ
ਿੀ ਇਸਦਾ ਅਜੇ ਪਰਤੀਭਾਗੀਆਾਂ ਦੇ ਵੱਿੇ ਸਮੂਹ ਕਵਚ ਆਾਂਿਲਣ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਿਝ ਅਕਤਕਰਿਤ ਜਾਾਂਚਾਾਂ (ਹੇਠਾਾਂ ਦੇਖੋ) ਿਰਿੇ ਿੋਕਵਿ-19 ਵਾਲੇ
ਿੋਈ 400 ਲੋ ਿਾਾਂ ਦੇ ਕਵਚ ਿਾਈਮੈਥਾਇਲ ਕਫਊਮਾਰੇਟ ਦੇ ਕਵਸਕਤਰਤ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਾਂ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਿੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਵਚ ਮਦਦ
ਿਰਨਗੇ ਕਿ ਿਰੱਗ ਦੇ ਆਾਂਿਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਲੋ ਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਕਖਆ ਜਾਵੇ।
15) ਅਵਿਐਨ ਦੇ ਇਸ ਵਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸੰਭਾਿਤ ਜ਼ੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?
ਕਿਕਮਥਾਇਲ ਦੇ ਿਾਰਨ ਿਝ ਵਾਰ ‘‘ਫਲੱ ਕਸ਼ੂੰਗ’’ (ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਚਹਰੇ ’ਤੇ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਕਨੱ ਘ ਦਾ ਇਿ ਨਾਖਸ਼ਗਵਾਰ ਤਜਰਬਾ ਜੋ ਖਤਰਨਾਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਿਝ
ਵਾਰ ਇਹ ਖਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਜਕੜ੍ਆ ਹੂੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖਰਾਬੀ। ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਵਚ ਅਸਧਾਰਣਤਾਵਾਾਂ ਸੂੰਭਵ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਹਾਿੀ ਕਨਗਰਾਨੀ
ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਕਧਐਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਿਰੱਗ ਪਰਤੀ ਤੀਬਰ ਪਰਤੀਕਿਰ ਆ ਹੋਣ ਦੀ ਿੋਈ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਮਾਾਂ ਦਾ ਦੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ
ਬੱਕਚਆਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਭਾਵ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਾਂ ਨੂੂੰ ਅਕਧਐਨ ਦੇ ਇਸ ਕਹੱਸੇ ਕਵਚ ਭਾਗ ਨਹੀ ਾਂ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
16) ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਵਤਵਰਕਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀ ਹਨ?
ਅਸੀ ਾਂ ਮਾਪਣਾ ਚਾਹਵਾਾਂਗੇ ਕਿ ਤਹਾਿੇ ਫੇਫੜ੍ੇ ਤਹਾਿੇ ਖੂਨ ਕਵਚ ਆਿਸੀਜਨ ਕਿੂੰਨੀ ਚੂੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪਹੂੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿੀ ਿਾਈਮੈਥਾਇਲ ਕਫਊਮਾਰੇਟ ਇਸ ਕਵਚ
ਸਧਾਰ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਅਗਲੇ 10 ਕਦਨਾਾਂ ਕਵਚ ਇਸਨੂੂੰ ਚਾਰ ਮੌਕਿਆਾਂ ’ਤੇ ਿਰਾਾਂਗੇ (ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਤਸੀ ਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਘਰ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਾਂਦੇ)। ਇਸ ਕਵਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ
ਤਹਾਿੇ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਅਨਪੂਰਿ ਆਿਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੂੰ ਹੌਲੀ - ਹੌਲੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ) ਤਹਾਿੇ ਖੂਨ ਕਵਚਲੀ
ਾਂ ਲ, ਪੈਰ ਦੇ ਅੂੰਗੂਠੇ ਜਾਾਂ ਿੂੰਨ ’ਤੇ ਇਿ ਿੱਪਕੜ੍ਆਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਚਮਟੀ ਵਰਗੇ ਉਪਿਰਣ ਨਾਲ)
ਆਿਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਮਾਪਣਾ (ਤਹਾਿੀ ਉਗ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮਾਪਣ ਦੀ ਇਸ ਿਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤਸੀ ਾਂ ਕਬਮਾਰ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਇਸ ਿਾਰਵਾਈ ਨੂੂੰ ਰੋਿ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਹਾਿੀ
ਾਂ ਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਵਚ ਹਰ ਵਾਰ ਤਿਰੀਬਨ 30 ਕਮਨਟ ਲੱ ਗਣਗੇ।
ਆਿਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੂੰ ਸਧਾਰਣ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਲਆਉਦ
ਅਸੀ ਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਹਾਿੀ ਕਬਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਆਾਂਿਲਣ ਵੀ ਿਰਾਾਂਗੇ (ਿੇਵਲ ਤਹਾਿੇ ਮੈਿੀਿਲ ਕਰਿਾਰਿਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਿਰਿੇ) ਅਤੇ ਤਹਾਨੂੂੰ
ਪੱਛਾਾਂਗੇ ਕਿ ਤਸੀ ਾਂ ਿਾਈਮੈਥਾਇਲ ਕਫਊਮਾਰੇਟ ਨੂੂੰ ਕਿੂੰਨੀ ਚੂੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿੀ ਤਹਾਨੂੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਗੌਣ ਪਰਭਾਵ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਸੀ ਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਕਨਆਾਂ ਦੇ ਿਝ ਟੈਸਟਾਾਂ, ਜੋ ਤਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਕਨਯਮਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕਹੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਿਰਵਾਏ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਇਿੱਤਰ ਿਰਾਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ
ਤਹਾਿੀ ਕਨਯਮਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕਹੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਾਂ ਇਿ ਜਾਾਂ ਦੋ ਮੌਕਿਆਾਂ ’ਤੇ 3mL ਖੂਨ ਇਿੱਤਰ ਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਤਹਾਿੇ ਹਸਪਤਾਲ
ਦੀ ਲੈ ਬੋਰੇਟਰੀ ਦਆਰਾ ਇਿ ਵਾਰ ਕਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਿਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਨਸ਼ਟ ਿਰ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
17) ਕੀ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਵਿਐਨ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ?
ਜੇ ਤਸੀ ਾਂ ਜਾਾਂ ਤਹਾਿਾ ਿਾਿਟਰ ਿੋਰਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਅਕਧਐਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਜਾਾਂ ਅਕਧਐਨ ਦੇ ਇਸ ਕਹੱਸੇ ਕਵਚ ਤਹਾਿੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੂੰ ਰੋਿਣਾ
ਚਾਹੂੰਦੇ/ਦਾ ਹੋ/ਹੈ ਤਾਾਂ ਤਸੀ ਾਂ ਅਕਜਹਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਤੂੰਤਰ ਹੋ।
18) ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਨਹੀ।ਾਂ ਅਕਧਐਨ ਦੇ ਇਸ ਕਹੱਸੇ ਕਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਇੱਛਿ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਗ ਕਵਚ ਕਹੱਸਾ ਲਏ ਬਗੈਰ ਤਸੀ ਾਂ ਅਕਧਐਨ ਦੇ ਬਾਿੀ ਦੇ ਕਹੱਸੇ ਕਵਚ ਕਫਰ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ
ਸਿਦੇ ਹੋ।
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