RANDOMISED EVALUATION OF COVID-19 THERAPY (RECOVERY)
(ਕੋਿਵਡ-19 ਥੈਰਪ
ੇ ੀ ਦਾ ਬੇਤਰਤੀਬ ਮੁਲਾਂਕਣ)

ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਮ:
(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ�
ਕਰੋ)

ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ:
(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ�
ਕਰੋ)

ਅਿਧਐਨ ਆਈਡੀ:
(ਬੇਤਰਤੀਬੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ
ਕਰੋ)

1. ਮੈਨੂੰ ਅਿਧਐਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਮ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮ� ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਫਲੈ ਟ (V19.1 19ਦਸੰਬਰ-2021) ਨੂ ੰ ਪੜਹ੍ ਿਲਆ ਹੈ (ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜਹ੍ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਮ� ਇਸ ਨੂ ੰ ਸਮਝ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਇਨਹ੍ ਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
2. ਸਵੈ-ਇਛੁ ਕ
ੱ ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਮ� ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਨਾਮ
ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ� ਪਵੇਗਾ।
3. ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਅਿਧਐਨ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁਚ
ੰ : ਮ� ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ
ਦੁ ਆਰਾ, ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਭਾਗਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਅਿਧਐਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
4. ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁਚ
ੰ : ਮ� ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ
ਦੇਖਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲਾ, ਿਸਵਲ
ਰਿਜਸਟਰ੍ ੇਸ਼ਨ, ਆਿਡਟ ਅਤੇ ਖੋਜ ਡੇਟਾ ਸਮੇਤ), ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਰਿਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਿਡਸਚਾਰਜ ਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਿਧਐਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕ�ਦਰ ਨੂ ੰ
ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂ ੰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਮ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਤਾਲਮੇਲ ਕ�ਦਰ ਟੀਮ ਨੂ ੰ ਿਲਖ ਕੇ ਇਸ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ।
5. ਕੰਿਪਊਟਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ: ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਕੰਿਪਊਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਿਵੱਚ
ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਇਹ ਡੇਟਾ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੁ ਆਰਾ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਕੰਿਪਊਟਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮ�
ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
6. ਜੀਪੀ: ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਜੀਪੀ ਨੂ ੰ RECOVERY ਪਰਖ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
7. ਨਮੂਨੇ: ਮ� ਜਾਣਦਾ/ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਨੱਕ/ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਵੈਬ ਨੂ ੰ ਕੋਰਨ
ੋ ਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਵਰੁਧ
ੱ �ਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਇਨਫਲੂ ਐਨਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਪ ਲਈ ਕ�ਦਰੀ ਪਰ੍ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
8. ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ: ਮ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜਹ੍ ਲਈ ਹੈ (ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੜਹ੍ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ), ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਿਧਐਨ
ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਸੀ।
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……………………………………………

…………………………………….

ਭਾਗੀਦਾਰ ਦਾ ਸਾਫ ਅੱਖਰਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾਮ

……../……../…………

ਦਸਤਖ਼ਤ

……………………………………………

ਅੱਜ ਦੀ ਿਮਤੀ

…………………………………….

ਸਿਹਮਤੀ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਫ ਅੱਖਰਾਂ ਿਵੱਚ

……../……../…………

ਦਸਤਖ਼ਤ

ਅੱਜ ਦੀ ਿਮਤੀ

ਨਾਮ
*1 ਕਾਪੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਲਈ; 1 ਕਾਪੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ਸਾਈਟ ਫ਼ਾਈਲ ਲਈ; 1 (ਮੂਲ) ਮੈਡੀਕਲ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ

RANDOMISED EVALUATION OF COVID-19 THERAPY (RECOVERY)
(ਕੋਿਵਡ-19 ਥੈਰਪ
ੇ ੀ ਦਾ ਬੇਤਰਤੀਬ ਮੁਲਾਂਕਣ)

ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਮ:
(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ�
ਕਰੋ)

ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ:
(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ�
ਕਰੋ)

ਅਿਧਐਨ ਆਈਡੀ:
(ਬੇਤਰਤੀਬੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ
ਕਰੋ)

ਜੇਕਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਟੈਕਸਟ ਨੂ ੰ ਪੜਹ੍ ਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਮ� ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਸੰਭਾਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਸਹੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਨਾਲ ਪੜਹ੍ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਿਗਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼
ਜਵਾਬ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਏ।
ਮ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।

……………………………………………

…………………………………….

ਗਵਾਹ ਦਾ ਸਾਫ ਅੱਖਰਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾਮ

ਦਸਤਖ਼ਤ

……………………………………………

…………………………………….

ਸਿਹਮਤੀ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਫ ਅੱਖਰਾਂ ਿਵੱਚ

ਦਸਤਖ਼ਤ

……../……../……..…
ਅੱਜ ਦੀ ਿਮਤੀ
……../……../…………
ਅੱਜ ਦੀ ਿਮਤੀ

ਨਾਮ
ਜੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ (ਿਜਵ� ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਤੀਬਰ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਤੁ ਰਤ
ੰ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ) ਜਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹ� ਹੈ:
ਮ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜਹ੍ ਲਈ ਹੈ (ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੜਹ੍ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ) ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ।
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RECOVERY ਪਰਖ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹ� ਹੈ।
ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂ ੰ ਪਰਖ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਵ� ਹੀ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂ ੰ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਅਿਧਐਨ ਤ� ਿਪੱਛੇ ਹੱਟ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ਾ/ਚਾਹੁੰਦੀ।

……………………………………………

…………………………………….

ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧੀ ਦਾ ਸਾਫ ਅੱਖਰਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾਮ

ਦਸਤਖ਼ਤ

……../……../…………
ਅੱਜ ਦੀ ਿਮਤੀ

……………………………………………
ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ (ਜਾਂ ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧੀ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 'ਪੇਸ਼ੇਵਰ' ਿਲਖੋ)
……………………………………………

…………………………………….

ਸਿਹਮਤੀ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਫ ਅੱਖਰਾਂ ਿਵੱਚ

ਦਸਤਖ਼ਤ

……../……../…………
ਅੱਜ ਦੀ ਿਮਤੀ

ਨਾਮ
*1 ਕਾਪੀ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਪਰ੍ਿਤਿਨਧੀ ਲਈ; 1 ਕਾਪੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ਸਾਈਟ ਫ਼ਾਈਲ ਲਈ; 1 (ਮੂਲ) ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ
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RANDOMISED EVALUATION OF COVID-19 THERAPY (RECOVERY)
(ਕੋਿਵਡ-19 ਥੈਰਪ
ੇ ੀ ਦਾ ਬੇਤਰਤੀਬ ਮੁਲਾਂਕਣ)
ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੱਦਾ
ਅਸ� ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ,ੰ ਜੋ COVID-19 ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਨਫਲੂ �ਜ਼ਾ ਿਨਮੋਨੀਆ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ
ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਕ ਸੰਭਾਵੀ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਅਿਧਐਨ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਸ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
1) ਇਹ ਖੋਜ ਿਕ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਤੁ ਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂ ੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ COVID-19 ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਨਫਲੂ �ਜ਼ਾ ਿਨਮੋਨੀਆ (“ਫਲੂ ”) ਨਾਮਕ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ। COVID-19
SARS-CoV-2 ਨਾਮਕ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ, ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਫਲੂ �ਜ਼ਾ ਿਨਮੋਨੀਆ COVID-19 ਤ� ਵੱਖਰੇ ਫਲੂ
ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 20 ਿਵੱਚ� 19 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਆਏ ਿਬਨਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਾਂ ਿਵੱਚ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁ ਝ ਨੂ ੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ
ਵ�ਟੀਲੇ ਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਕੁ ਝ ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਤ ਠੀਕ ਨਹ� ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਰਖ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਟੀਰੌਇਡ, ਡੇਕਸਾਮੇਥਾਸੋਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜ COVID-19 ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ
ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕੁ ਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂ ੰ ਘਟਾ�ਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਹਨ ਜੋ COVID-19 ਜਾਂ ਇਨਫਲੂ �ਜ਼ਾ ਿਨਮੋਨੀਆ ਲਈ ਆਮ ਿਮਆਰੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ (ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁ ਕਸਾਨਦੇਹ) ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ
ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਇਲਾਜ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ�।
2) ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ COVID-19 ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਨਫਲੂ �ਜ਼ਾ ਿਨਮੋਨੀਆ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਦੁ ਆਰਾ, ਜੋ ਇੰਗਲ� ਡ ਿਵੱਚ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੂ ੰ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਹ ਇਲਾਜ ਫਾਇਦਾ ਿਦਖਾ�ਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹ� ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਤੁ ਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ
ਦੁ ਆਰਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਿਮਆਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ� ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹ�।
COVID-19 ਦੇ ਇਲਾਜ, ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਆਮ ਦੇਖਭਾਲ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇੱਕ ਉ�ਚ ਖੁਰਾਕ ਸਟੀਰੌਇਡ,
ਡੇਕਸਾਮੇਥਾਸੋਨ (ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹਨ), ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਿਦਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਿਜਸਨੂ ੰ ਐਮਪੈਗਲੀਫਲੋ ਿਜ਼ਨ ਿਕਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਇੱਕ ਿਸੰਥੈਿਟਕ �ਟੀਬਾਡੀ ਇਲਾਜ (ਸੋਟਰੋਿਵਮੈਬ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਇੱਕ �ਟੀਵਾਇਰਲ ਡਰੱਗ ਿਜਸਨੂ ੰ
ਮੋਲਨੂ ਪੀਰਾਿਵਰ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨਫਲੂ �ਜ਼ਾ ਿਨਮੋਨੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਮ ਦੇਖਭਾਲ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਵੱਚ ਦੋ �ਟੀ-ਵਾਇਰਲ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,
ਓਸੇਲਟਾਮੀਿਵਰ ਅਤੇ ਬਾਲੋ ਕਸਾਿਵਰ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਖੁਰਾਕ ਵਾਲਾ ਡੇਕਸਾਮੇਥਾਸੋਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ, ਸਾਨੂ ੰ ਨਹ� ਪਤਾ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ
ਨਹ�। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਦੂ ਜੇ ਉਪਯੋਗਾਂ ਤ� ਮਾੜੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਹੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
3) ਅਿਧਐਨ ਕੌਣ ਕਰ ਿਰਹ� ਹੈ?
ਇਹ ਅਿਧਐਨ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,
ਖੋਜ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
4) ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਨੂ ੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਬੋਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਦੁ ਆਰਾ COVID-19 ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਨਫਲੂ �ਜ਼ਾ ਿਨਮੋਨੀਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂ ੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਧਐਨ ਇਲਾਜ
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ਉਨਹ੍ ਾਂ ਲਈ ਢੁ ਕਵਾਂ ਨਹ� ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨ�� ਨੂ ੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿਹਲਾਂ RECOVERY ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ (ਹਾਲਾਂਿਕ ਉਸੇ ਤੁ ਲਨਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਵਾਰ ਨਹ�)।
5) ਜੇਕਰ ਮ� ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁ ਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ� ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਔਰਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸੋਟਰੋਿਵਮੈਬ ਜਾਂ ਮੋਲਨੂ ਪੀਰਾਿਵਰ ਿਮਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ �ਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਪ ਲਈ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕ�ਦਰੀ ਪਰ੍ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਿਦਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਰ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਵੈਬ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ 'ਫਲੂ ' ਹੈ ਤਾਂ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਵੈਬ ਹੁਣ ਅਤੇ 5 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਹੋਰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਖੋਜ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲੀਿਨਕਲ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਨਹ� ਹਨ, ਅਤੇ ਟੈਸਿਟੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਨਮੂਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤ� ਜਾਣਗੇ।
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿਕਹੜੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਬੇਤਰਤੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ (ਿਜਵ� ਿਕ ਇੱਕ ਿਸੱਕਾ
ਉਛਾਲ ਕੇ) ਸੰਭਾਵੀ ਇਲਾਜ ਿਵਕਲਪਾਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ (ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਿਜ਼ਆਦਾ) ਲਈ ਿਨਯਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ
ਆਮ ਿਮਆਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਦੁ ਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੁ ਸ� ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਇਲਾਜ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ੰ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਿਧਐਨ ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਵਾਧੂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਪਵੇਗੀ। ਤੁ ਹਾਡੀ
ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਅਿਧਐਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਇਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ) ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਡੇਟਾਬੇਸ (NHS ਿਡਜੀਟਲ, ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ
ਇੰਗਲ� ਡ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਜੈਨੇਿਟਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੋਜ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸਮੇਤ ਜੇ ਤੁ ਸ� ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਨਮੂਨੇ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ) ਤ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ
ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਡਸਚਾਰਜ ਤ� ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਸਹਤ 'ਤੇ ਅਿਧਐਨ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਵਸਿਤਰ੍ ਤ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਿਮਆਦ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸ� ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਪਰਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁ ਸ� ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਸ� ਇਹਨਾਂ ਸੰਚਾਰਾਂ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋ
ਸਕੋਗੇ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਨੂ ੰ ਪਰਖ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6) ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ?
ਸਾਨੂ ੰ ਨਹ� ਪਤਾ ਿਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹ�। ਤੁ ਹਾਡਾ ਅਿਧਐਨ ਇਲਾਜ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਨਹ� ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਿਧਐਨ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
7) ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?
•

ਡੇਕਸਾਮੇਥਾਸੋਨ ਵੀ ਨ�ਦ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂ ੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂ ੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ।

•

ਐਮਪੈਗਲੀਫਲੋ ਿਜ਼ਨ ਿਪਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਜਣਨ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਛਾਲੇ । ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ
ਐਮਪੈਗਲੀਫਲੋ ਿਜ਼ਨ ਇਨਸੁਿਲਨ ਜਾਂ ਕੁ ਝ ਹੋਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂ ੰ ਵੀ ਘਟਾ�ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂ ੰ ਅਨੁ ਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਟੋਐਸੀਡੋਿਸਸ (ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦਾ� ਹੀ ਜਾਨਲੇ ਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਨਾਮਕ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ
ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਇਲਾਜ ਿਡਰ੍ ੱਪ ਅਤੇ ਇਨਸੁਿਲਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ �ਗਲ ਿਵੱਚ ਸੂਈ ਲਗਾ ਕੇ ਖੂਨ ਜਾਂ ਿਪਸ਼ਾਬ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

•

ਓਸੇਲਟਾਮੀਿਵਰ ਿਸਰ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•

ਬਾਲੋ ਕਸਾਿਵਰ ਕਦੇ-ਕਦਾ� ਐਲਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਗਆਤ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਨਹ� ਹਨ।

•

ਸੋਟਰੋਿਵਮੈਬ ਨੂ ੰ ਨੱਸ ਰਾਹ� ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰ੍ਿਤਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ
ਪਰ੍ਿਤਿਕਿਰਆਵਾਂ ਿਵਰਲੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

•

ਮੋਲਨੂ ਪੀਰਾਿਵਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੱਕਰ, ਿਸਰ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਧੱਫੜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਮੋਲਨੂ ਪੀਰਾਿਵਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂ ੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ 4 ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।)

ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਧਐਨ ਦਵਾਈ ਤ� ਗੰਭੀਰ ਪਰ੍ਿਤਿਕਿਰਆ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸੰਭਾਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਸ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ
ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂ ੰ ਪੁੱਛ।ੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁ ਸ� ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਸ� ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂ ੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਕੰਿਪਊਟਰ ਨੇ ਤੁ ਹਾਡੇ
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ਲਈ ਿਕਹੜਾ ਇਲਾਜ ਿਨਯਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂ ੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹੇ ਖਾਸ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ ਉਹਨ�� ਨੂ ੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ, ਕੁ ਝ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਿਚਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਪਤਾ
ਨਹ� ਹੈ।
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂ ੰ ਐਮਪੈਗਲੀਫਲੋ ਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਮੋਲਨੂ ਪੀਰਾਿਵਰ ਨਹ� ਿਮਲੇ ਗੀ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਦੁ ੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਸਮ� ਨੁ ਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੇਕਸਾਮੇਥਾਸੋਨ ਅਤੇ ਓਸੇਲਟਾਮੀਿਵਰ ਨੂ ੰ ਪਿਹਲਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਲਈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ
ਹੈ। ਬਾਲੋ ਕਸਾਿਵਰ ਅਤੇ ਸੋਟਰੋਿਵਮੈਬ ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਦੁ ਆਰਾ ਇਸ ਪਰੀਖਣ ਿਵੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਤੁ ਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਤੁ ਸ� ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ।
8) ਕੀ ਮ� ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂ ੰ ਜਲਦੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਜੇ ਤੁ ਸ� ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਸ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ। ਜੇ ਤੁ ਸ� ਇਹ
ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁ ਸ� ਨਹ� ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁ ਸ� ਅਿਜਹਾ ਕਿਹਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ (ਹਾਲਾਂਿਕ ਉਸ
ਸਮ� ਤੱਕ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੁ ਆਰਾ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ)।
9) ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮ� ਿਕਸ ਨੂ ੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਿਧਐਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿਧਐਨ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ
(www.recoverytrial.net) 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
10) ਤੁ ਸ� ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਸ� ਇਸਨੂ ੰ ਗੁਪਤ ਿਕਵ� ਰੱਖਦੇ ਹੋ?
ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਅਿਧਐਨ ਚਲਾ
ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਸਟਾਫ਼, ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਿਧਐਨ ਸਹੀ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋ ਿਟਸ ਅਿਧਐਨ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ (https://www.recoverytrial.net/study-faq/data-privacy) 'ਤੇ
ਹੈ।
11) ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ?
ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ। ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਤੁ ਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂ ੰ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਨਹ�
ਕਰੇਗਾ।
12) ਕੀ ਕੋਈ ਿਵੱਤੀ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਭੁ ਗਤਾਨ ਹਨ?
ਪਰਖ ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡ� ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂ ੰ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।
13) ਤੁ ਸ� ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਅਿਧਐਨ ਨੂ ੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਤਪਾਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀ (MHRA) ਅਤੇ ਕੈਮਿਬਰ੍ਜ ਈਸਟ ਿਰਸਰਚ ਐਿਥਕਸ ਕਮੇਟੀ (ਹੈਲਥ ਿਰਸਰਚ ਅਥਾਰਟੀ,
ਰੈਫਰ�ਸ 20/EE/0101) ਦੁ ਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂ ੰ ਫੰਡ ਯੂਕੇ ਿਰਸਰਚ �ਡ ਇਨੋ ਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਿਰਸਰਚ
ਦੁ ਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੁ ਆਰਾ (ਜੋ ਪਰਖ ਲਈ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ)। ਜੇ ਸਾਨੂ ੰ ਕੋਈ
ਨਵ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦ� ਤੁ ਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂ ੰ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸ� ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ੍ਾਯੋਜਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ,
ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਿਸੱਧੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕੋਈ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ
ਅਸੰਭਾਿਵਤ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਉਿਚਤ ਬੀਮਾ ਹੈ। NHS ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਲੀਿਨਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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