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ਤ ਹਾਨ ੰ  ਇਕ ਖੋਜ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਟਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਟਦੱਤਾ ਜਾ ਟਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਨਰਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਟਕ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤ ਹਾਨ ੰ  ਇਹ 

ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟਕ ਇਹ ਖੋਜ ਟਕਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟਿਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਟਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਟਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਟਦਓ ਅਤੇ ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦ ਟਜਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜ ੇਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹੋ 

ਤਾਂ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨ ੰ  ਪ ੱ ਛੋ। ਇਹ ਟਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਕ ਤ ਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਨਰਣਾ ਕਰਨ ਟਿਚ 

ਸਮਾਂ ਲਗਾਓ।  
ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਤ ਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇ ਬਾਰ ੇਦੱਸਦਾ ਹੈ। 

ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਤ ਹਾਨ ੰ  ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰ ੇਟਜ਼ਆਦਾ ਟਿਸਟਤਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਦੰਦਾ ਹੈ। 
 

ਸੈਕਸ਼ਨ 1: ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਕੀ ਿਾਪ੍ਰੇਗਾ 

1. ਇਸ ਅਵਿਐਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? 

ਟਿਸ਼ਿ ਟਸਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਟਲਯ  ਐਚ ਓ) (World Health Organisation, WHO) ਦ ਆਰਾ 11 ਮਾਰਚ 2020 ਨ ੰ  ਕੋਟਿਡ-19 ਨ ੰ  ਇਕ 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘੋਟਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਟਬਮਾਰੀ ਫੇਫਟੜ੍ਆਂ ਨ ੰ  ਪਿਭਾਟਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ SARS-CoV2 ਿੱਜੋਂ ਜਾਣ ੇਜਾਂਦੇ ਨਿੇਂ ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਟਿਸ਼ਾਣ ੰ  ਿਾਲੇ ਕ ਝ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਹਲਕੇ ਟਜਹ ੇਲੱਛਣ ਹਣੋਗੇ। ਿੈਸੇ ਕ ਝ ਲੋਕਾਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਟਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਟਦਲ ਦੀ ਟਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮਧ ਮੇਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਛ ਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਸਹਤ ਸਮੱਟਸਆਿਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਟਜ਼ਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਟਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ, ਟਜਸ ਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਟਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਟਿਚ ਿਧਾਈ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਟਜਿੇਂ 
ਇਕ ਇੰਟੈਂਟਸਿ ਕਅੇਰ ਯ ਟਨਟ ਟਿਚ ਿੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ) ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਕ ਮੌਤ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਟਿਸ਼ਾਣ ੰ  ਦੇ ਟਿਰ ੱ ਧ ਕਈੋ ਿਕੈਸੀਨ 

ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਟਾਕਰੇ ਟਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਟਸੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ।  
ਟਿਸ਼ਾਣ ੰ  ਦੇ ਿਧ ੇਹੋਏ ਲੱਛਣਾਂ ਨ ੰ  ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਟਖਆ ਪਿਣਾਲੀ ਦੀ ਿਧੀ ਹਈੋ ਪਿਤੀਟਕਿਆ ਸਮਟਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਜਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ 
ਨ ਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਟਿਚ ਇੰਟੈਂਟਸਿ ਕੇਅਰ ਯ ਟਨਟਾਂ (ਆਈ ਸੀ ਯ ) (Intensive 

Care Unit, ICU) ਟਿਚ ਦਾਖਲੇ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਅਟਧਐਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਟਖਆ ਪਿਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 

ਿੱਖ-ਿੱਖ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਤ ਲਨਾ ਕਰਕ ੇਕਟੋਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕ ੇਦਾ ਟਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
2 ਵਕਹੜੀ ਦਿਾਈ ਨੂੂੰ  ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ? 

ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਨ ੰ  ਇਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਟਧਐਨ ਿੱਜੋਂ ਜਾਟਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਅਟਧਐਨ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹਾਲਤ ਦੇ ਲਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ 

ਇਲਾਜਾਂ ਨ ੰ  ਟਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਟਜਿੇਂ-ਟਜਿੇਂ ਅਟਧਐਨ ਅੱਗੇ ਿੱਧਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਟਤਟਰਕਤ ਟਿਕਲਪਾਂ ਨ ੰ  ਅਟਧਐਨ ਟਿਚ ਜਟੋੜ੍ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡੋਜ਼ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜ ੇਤ ਹਾਨ ੰ  ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ ਇਲਾਜ ਿਾਲਾ ਟਿਕਲਪ ਬੰਦ ਹੋ ਟਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਇਲਾਜ ਨ ੰ  ਤ ਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਟਦਓਗੇ। ਇਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ 

ਸਟਹਮਤੀ ਦੇ ਟਦੰਦੇ ਹੋ, ਹੇਠ ਟਲਖ ੇਟਿਕਲਪਾਂ ਟਿਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤ ਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ: 
1) ਬੇਰਸੀਟਟਟਨਬ (Baricitinib) (ਇਸਨ ੰ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਠੀਏ ਿਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨ ੰ  ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਟਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), 

2) ਰਿਯ ਲਾਈਜ਼ ਮਬ (Ravulizumab) (ਪੈਰੋਕਸੀਮਲ ਨੋਕਟਰਨਲ ਹੈਮੋਗਲੋਬੀਨ ਰੀਆ ਿੱਜੋਂ ਜਾਂਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਿਰਟਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) 

3) ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਮਾਨਕ - ਇਹ ਉਹ ਕਈੋ ਿੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜ ੋਤ ਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਟਿਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਂਦੇ 
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ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਮਾਨਕ 

(ਆਮ ਕਲੀਟਨਕਲ 

ਇਲਾਜ) 

ਰਿਯੂਲਾਈਜ਼ਮੂਬ 

(Ravulizumab) (ਟਦਨ 1 

ਨ ੰ  ਨਾੜ੍ੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟਦੱਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ) 

ਬੇਰਸੀਵਟਵਨਬ 

(Baricitinib) (ਗੋਲੀਆਂ ਨ ੰ  14 ਟਦਨ 

ਲਈ ਮ ੰ ਹ ਰਾਹੀਂ ਟਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – 

ਅਟਧਐਨ ਟੀਮ ਪਿਤੀ ਟਦਨ ਲਈਆ ਂ

ਜਾਣ ਿਾਲੀਆ ਂਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਟਗਣਤੀ 
ਬਾਰੇ ਸ ਟਚਤ ਕਰੇਗੀ) 

ਵਦਨ 90 ਫਾਲੋ-ਅੱਪ੍ 
ਫ਼ੋਨ ਕਾੱਲ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟਿਟਜ਼ਟ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ (ਜ ੇਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟਿਟਜ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਤਾਂ ਖ ਨ ਦਾ ਖੋਜ ਸਬੰਧੀ ਨਮ ਨਾ ਟਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) 

4.-
22 

ਵਦਨ 28 ਫਾਲੋ-ਅੱਪ੍ 

ਫ਼ੋਨ ਕਾੱਲ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟਿਟਜ਼ਟ 

ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ (ਜ ੇਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟਿਟਜ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖ ਨ ਦਾ ਖਜੋ ਸਬੰਧੀ ਨਮ ਨਾ ਟਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) 

3 ਮੈਨੂੂੰ  ਸੱਦਾ ਵਕਉਂ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ? 

ਤ ਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਟਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ ਹੈ ਟਕਉਂਟਕ ਤ ਸੀਂ ਕੋਟਿਡ-19 ਪਾਜ਼ੀਟਟਿ ਹੋ ਜਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਇਸਦੇ ਹੋਣ ਦਾ 
ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤ ਹਾਨ ੰ  ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਨ ੰ  ਟਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਟਮਆਨੇ ਜ਼ੋਖਮ 'ਤੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਟਿਚਾਟਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਜਨਹ ਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ 
ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਟਕ ਬੇਰਸੀਟਟਟਨਬ (Baricitinib) ਜਾਂ ਰਿਯ ਲਾਈਜ਼ ਮਬ (Ravulizumab) ਢ ੱ ਕਿੇਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਅਸੀਂ ਪ ਰੇ ਯ  ਕ ੇਯ  ਕ ੇ(UK) ਦੇ ਲੱਗਭਗ 15 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਟਿਚ ਕਟੋਿਡ-19 ਟਬਮਾਰੀ ਨਾਲ 1167 ਪਿਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। 

 

4 ਕੀ ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 

ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਟਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇੱਛ ਕ ਹੈ। ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਦਾ ਟਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਇਕ ਸ ਟਚਤ ਸਟਹਮਤੀ ਫਾਰਮ 

ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਿੈਸੇ ਤ ਸੀਂ ਅਜੇ ਿੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਅਤੇ ਕਈੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਟਬਨਾਂ ਟਕਸੇ ਿੀ 
ਸਮੇਂ ਟਰਾਇਲ ਨ ੰ  ਛੱਡ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਟਿਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣਾ ਚ ਣਦੇ ਹੋ, ਤ ਹਾਡਾ ਭਟਿੱਖ ਦਾ ਟਚਟਕਤਸਕ ਇਲਾਜ ਟਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ 
ਪਿਭਾਟਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।  
5. ਜ ੇਮੈਂ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 

ਹੇਠਾਂ ਟਦੱਤਾ ਫਲੋਅਚਾਰਟ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਸਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦਾ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ੍ (14 ਵਦਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਤੋਂ ਛੱੁਟੀ ਵਮਲਣ ਤੱਕ, ਜ ੋਿੀ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਹੋਿ)ੇ 

ਟਚਟਕਤਸਕ ਟਟੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ (ਉਦਾ. ਖ ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਟਜਨਹ ਾਂ ਟਿਚ ਕੋਟਿਡ-19 ਦ ੇਨਤੀਜੇ, 

ਰੇਟਡਓਲਜੀ/ਐਕਸ-ਰੇਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਕਲੀਟਨਕਲ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਖੋਜ ਸਬੰਧੀ ਖ ਨ ਦੇ ਨਮ ਟਨਆਂ ਨ ੰ  ਟਦਨ 2, 6 ਅਤ ੇ14 ਨ ੰ  
ਟਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਬੇਸਲਾਇਨ (ਵਦਨ -2 ਤੋਂ ਵਦਨ -1) 

ਕਲੀਟਨਕਲ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ, ਖ ਨ ਦੇ ਨਮ ਨੇ ਦੀ ਖੋਜ, ਬੇਤਰਤੀਬਾ 
ਬਣਾਉਣਾ (ਇਲਾਜ ਿਾਲੇ ਗਰ ੱ ਪ ਟਿਚ ਟਿਤਰਣ) 

ਸਵਹਮਤੀ ਅਤੇ ਸਕਰੀਵਨੂੰ ਗ (ਵਦਨ -2 ਤੋਂ ਵਦਨ -1 ਤੱਕ) 

ਸਟਹਮਤੀ, ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਉਮਰ 18 ਜਾਂ ਿੱਧ; ਕੋਟਿਡ-19 ਹਣੋ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਪ ਸ਼ਟੀ, ਗੰਭੀਰ 

ਉਲਝਣਾਂ ਨ ੰ  ਟਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਰਟਮਆਨਾ ਜ਼ੋਖਮ। ਟਚਟਕਤਸਕ ਟਪਛੋਕੜ੍, ਖ ਨ ਦੇ 

ਕਲੀਟਨਕਲ ਟੈਸਟ (ਜਾਂ ਮੌਜ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਤੀਟਜਆਂ ਦੀ ਸਮੀਟਖਆ) 
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ਟਜਿੇਂ ਟਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਟਕ ਕੀ ਬੇਰਸੀਟਟਟਨਬ (Baricitinib) ਜਾਂ ਰਿਯ ਲਾਈਜ਼ ਮਬ (Ravulizumab) ਨ ੰ  ਕੋਟਿਡ-19 ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਟਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਟਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨ ੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਟਨਯਮਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮਾਨਕ ਤੋਂ ਿੱਖਰੇ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਤ ਲਨਾ ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ। ਇਸ ਅਟਧਐਨ ਟਿਚ 3 ਸਮ ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਮ ਹ ਨ ੰ  ਿੱਖਰਾ ਇਲਾਜ ਪਿਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ 

ਟਰਾਇਲ ਿਾਲੇ ਇਲਾਜ ਤ ਹਾਡੀ ਆਮ ਕਲੀਟਨਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਅਟਤਟਰਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ੋਟਕ ਟਦਨ 14 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰ ੇਮ ਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਦਨ 14 ਤੱਕ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਟਿਚੋਂ ਛ ੱ ਟੀ ਟਮਲਣ, ਦੋਿਾਂ ਟਿਚੋਂ 
ਜ ੋਿੀ ਪਟਹਲਾਂ ਹੋਏ, ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਟਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

 
 

ਸਵਹਮਤੀ ਅਤੇ ਸਕਰੀਵਨੂੰ ਗ (ਤਕਰੀਬਨ 45 ਵਮਨਟ): ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਟਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਟਹਮਤ ਹ ੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੇ 

ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਟਦੱਤੇ ਗਏ ਸ ਟਚਤ ਸਟਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਟਲਜਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਟਿਚ ਹਿਾਲਗੀ ਲੈਣ ਲਈ 

ਤ ਹਾਨ ੰ  ਇਸਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਟਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਸਕਿੀਟਨੰਗ ਦੇ ਮ ਲਾਂਕਣਾਂ ਟਿਚ ਤ ਹਾਡਾ ਕਲੀਟਨਕਲ ਅਤੇ ਦਿਾਈਆਂ ਦੇ ਟਪਛੋਕੜ੍ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, 
ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਟਕ ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਢ ੱਕਿੇਂ ਹੋ, ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਟਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ ਹਾਡੇ ਦ ਆਰਾ ਕਰਿਾਏ ਗਏ 

ਖ ਨ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਟਖਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਟਿਚ ਜਦੋਂ ਟਕ ਖ ਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਖ ਨ ਦੇ ਨਮ ਟਨਆਂ ਨ ੰ  
ਟਲਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਟਚਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਸਕਿੀਟਨੰਗ ਦੀ ਪਿਟਕਿਆ ਟਰਾਇਲ ਿਾਲੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸ਼ ਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਟਹਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿੈਸੇ, ਟਕਉਂਟਕ ਕੋਟਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ ਤ ਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਟਜੱਥੇ ਤ ਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ, ਸਕਿੀਟਨੰਗ ਅਤੇ ਬੇਸਲਾਇਨ 

ਦੀਆਂ ਪਿਟਕਿਆਿਾਂ ਉਸੇ ਟਦਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਜਸ ਹਾਲਤ ਟਿਚ ਤ ਸੀਂ ਸਟਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਟਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹ ੰ ਦੇ ਹੋ ਪਰ 

ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ,ੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਟਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਟਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਡਾਕਟਰ, ਇਹ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਨ 

ਲਈ ਟਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਦ ਆਰਾ ਇਸਨ ੰ  ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਟਲਆ ਟਗਆ ਸੀ, ਇਕ 

ਗਿਾਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇਗਾ।  
ਬੇਸਲਾਇਨ (ਅਿਿੀ, ਤਕਰੀਬਨ 45 ਵਮਨਟ): ਤ ਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੋਟਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਟਨਯਮਤ ਕਲੀਟਨਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
ਤ ਹਾਨ ੰ  ਖ ਨ ਦਾ ਨਮ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿੀ ਸੱਦਾ ਟਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ (ਭਟਿੱਖ ਦੇ ਟਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਖ ਨ ਦਾ ਗਰ ੱ ਪ, ਸੀਰਮ ਅਤੇ ਡੀ ਐਨ ਏ 

(DNA)/ਅਣ ਿਾਂਟਸ਼ਕ ਨਮ ਨਾ; ਟਲਆ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਖ ਨ ਦੀ ਅਟਧਕਤਮ ਮਾਤਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 30ml [2 ਿੱਡੇ ਚਮਚ] ਹੋਏਗੀ)। ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਟਰਾਇਲ 

ਟਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਢ ੱ ਕਿੇਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਇਕ ਇਲਾਜ ਸਮ ਹ ਟਿਚ ਬਤੇਰਤੀਬ ੇਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।  
ਬੇਤਰਤੀਬ ਬਣਾਉਣਾ: ਤ ਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਸੰਖੇਪ ਿੇਰਿ ੇਅਤੇ ਤ ਹਾਡੀ ਟਸਹਤ ਬਾਰੇ ਕ ਝ ਪਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਦੱਤੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਟਚਟਕਤਸਕ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨ ੰ  
ਇਕ ਕੰਟਪਊਟਰ ਟਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਟਪਊਟਰ ਇਲਾਜ 1:1:1 ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਿੀ ਟਿਕਲਪਾਂ ਟਿਚੋਂ 
ਇਕ ਨ ੰ  ਲੈਣ ਲਈ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਬੇਤਰਤੀਬ (ਟਜਿੇਂ ਗੀਟੀ ਸ ੱ ਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਟਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਟਿਕਲਪਾਂ ਟਿਚੋਂ 
ਟਕਸੇ ਇਕ ਲਈ ਟਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਂ ਹਨ। ਸਾਰ ੇਕੇਸਾਂ ਟਿਚ, ਇਸ ਟਿਚ ਤ ਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਆਮ ਮਾਨਕ 

ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ।  
ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ੍ (14 ਵਦਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਤੋਂ ਛੱੁਟੀ ਵਮਲਣ ਤੱਕ, ਜ ੋਿੀ ਪ੍ਵਹਲਾਂ 
ਹੋਿ)ੇ: ਇਕ ਇਲਾਜ ਸਮ ਹ ਟਿਚ ਬਤੇਰਤੀਬੇ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਸ਼ ਰ  ਹੋਏਗਾ। ਟਿਕਲਪ ਇਹ 

ਹਨ: 
 

1) ਬੇਰਸੀਟਟਟਨਬ (Baricitinib) (ਇਕ ਦਿਾਈ ਜ ੋਸਰੀਰ ਰੱਟਖਆ ਪਿਣਾਲੀ ਦੇ ਖਾਸ ਰਸਾਇਣਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨ ੰ  ਆਮ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਠੀਏ ਿਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨ ੰ  ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਟਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), 
2) ਰਿਯ ਲਾਈਜ਼ ਮਬ (Ravulizumab) (ਇਕ ਦਿਾਈ ਜ ੋਸਰੀਰ ਰੱਟਖਆ ਪਿਣਾਲੀ ਟਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਰਸਤੇ ਨ ੰ  ਟਨਸ਼ਾਨਾ 

ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਰੋਕਸੀਮਲ ਨੋਕਟਰਨਲ ਹੈਮੋਗਲੋਬੀਨ ਰੀਆ (paroxysmal nocturnal haemoglobinuria) 

ਿੱਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਟਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) 
3) ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਮਾਨਕ - (ਕਟੋਿਡ ਦੀ ਲਾਗ ਲਈ ਆਮ ਕਲੀਟਨਕਲ ਦੇਖਭਾਲ) 

 
ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੋਟਸ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ ਟਕ ਤ ਹਾਡੀ ਟਸਹਤ ਟਕਸ ਤਰਹਾਂ ਹੈ, ਤ ਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਟਿਚ ਰਟਹਣ ਦੌਰਾਨ 

ਤ ਸੀਂ ਖ ਨ ਦੇ ਟਕਹੜੇ੍ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰਅੇ/ਸਕੈਨ ਕਰਾਿਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਟਜਆਂ ਕੀ ਹਨ। ਤ ਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਰੱਟਖਆ ਪਿਣਾਲੀ ਦੇ ਸੈੈੱਲਾਂ 
ਅਤੇ ਖ ਨ ਟਿਚਲੇ ਟਨਸ਼ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਦੇਖਣ ਲਈ ਟਦਨ 2, 6 ਅਤੇ 14 ਨ ੰ  ਖੋਜ ਲਈ ਖ ਨ ਦੇ ਨਮ ਨੇ ਿੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਅਸੀਂ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ 30ml 

(2 ਿੱਡੇ ਚਮਚ) ਖ ਨ ਲਿਾਂਗੇ।  

ਦਿਨ 28 ਅਤ ੇਦਿਨ 90 ਿਾ ਫਾਲੋਅੱਪ (ਟੈਲੀਫ਼ਨੋ ਕਾੱਲ ਜਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਿੀ ਦਿਦਿਟ): ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਡ  ਸਸਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ੁੁੱਛਾੀਂਗੇ 

ਅਤੇ ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਜ  ਪ੍  (GP) ਸਿਖੇ ਜਾੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡ  ਸਿਸਿਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਸਿਚ ਹੁੂੰਦ  ਹੈ ਤਾੀਂ ਉਹ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਸਜੁੱਥ ੇਤੁਹਾਡ  
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ਕੋਸਿਡ ਲਾਗ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕ ਤਾ ਸਗਆ ਸ , ਸਿਖੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਖ ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਕਸਹ ਸਕਦ ੇਹਾੀਂ। ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦ  

ਸਿਸਿਟ 'ਤ ੇਅਸ ੀਂ ਖੋਜ ਸਬੂੰਧ  ਖ ਨ ਦਾ ਹਰੋ ਨਮ ਨਾ ਿ  ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਾੀਂ। 

 

6. ਮੈਨੂੂੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਿਗੇਾ? 

ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਹਸਪਤਾਲ ਟਿਚ ਤ ਹਾਡੇ ਰਟਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਟਕਸੇ ਹੋਰ ਿਾਰਡ ਟਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ 
ਪਿੇਗੀ। ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਟਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਟਧਐਨ ਸਮ ਹ ਉੱਪਰ ਟਨਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨ ਸਾਰ, ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਟਿਟਭੰਨ ਪਿਸ਼ਾਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਟਰਾਇਲ ਫਲੋਅਚਾਰਟ ਦੇ ਟਿਚ ਇਨਹ ਾਂ ਬਾਰ ੇਸੰਖੇਪ ਟਿਚ ਦੱਟਸਆ ਟਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਿਸਤਾਰ ਟਿਚ ਹੇਠਾਂ ਦੱਟਸਆ ਟਗਆ ਹੈ: 

ਬੇਰਸੀਟਟਟਨਬ (Baricitinib) 

ਇਸ ਡਰੱਗ ਨ ੰ  ਮ ੰ ਹ ਰਾਹੀਂ 14 ਟਦਨਾਂ ਲਈ ਟਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਦੱਸੇਗਾ ਟਕ ਹਰ ਟਦਨ ਤ ਸੀਂ ਟਕੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 

ਲਿੋਗੇ। ਹਰ ਡੋਜ਼ ਭਜੋਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਟਨਗਟਲਆ ਜਾਿੇਗਾ ਜਾਂ ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਟਨਗਲ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦ ੇਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਤੋਟੜ੍ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਯ ਲਾਈਜ਼ ਮਬ (Ravulizumab): 

ਇਸ ਡਰੱਗ ਨ ੰ  ਇਕ ਯੋਗਤਾ ਪਿਾਪਤ ਨਰਸ/ਪਿੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦ ਆਰਾ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਤ ਹਾਡੇ ਟਬਸਤਰ 'ਤੇ ਨਾੜ੍ੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ (ਆਈ ਿੀ) (IV) (ਭਾਿ ਤ ਹਾਡੀ 
ਬਾਂਹ ਦੀ ਨਾੜ੍ੀ ਟਿਚ ਟਡਿਪ ਲਗਾ ਕ)ੇ ਟਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਿਾਈ ਦੀ 1 ਆਈ ਿੀ (IV) ਰਾਹੀਂ ਟਦੱਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ 
ਖ ਰਾਕ ਪਿਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਜ ੇਤ ਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਟਿਕਲਪ ਟਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਹਾਨ ੰ  ਇਕ ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣੀ ਪਿੇਗੀ ਅਤੇ ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਅਤੇ 

ਬਾਅਦ ਟਿਚ ਕ ਝ ਰੱਟਖਆਤਮਕ ਐਟਂੀਬਾਇਟਟਕ ਿੀ ਲਿੋਗੇ।  

ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਟਬਮਾਰ ਜਾਂ ਕ ਝ ਹੋਰ ਮਟਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਨ ੰ  ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਤ ਹਾਨ ੰ  ਟਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆ ਿੱਡੀਆਂ 

ਟਚੰਤਾਿਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹ ਤ ਟਬਮਾਰ ਮਟਹਸ ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅੰਤ ਟਿਚ ਟਦੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰਟਦਆਂ ਆਪਣੇ ਟਰਾਇਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 

 
ਤ ਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛ ੱ ਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਟਦਨ 28 ਅਤੇ ਟਦਨ 90 ਦੀ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਟਿਟਜ਼ਟ 'ਤੇ ਟਮਲਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਉੱਪਰ ਗੱਲ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਣ ਬਾਰ ੇਕਹਾਂਗੇ। ਜ ੇਇਹ ਮ ਲਾਕਾਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਟਿਚ ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਲੀਟਨਕਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਬੰਧੀ ਖ ਨ 

ਦੇ ਨਮ ਟਨਆਂ ਲਈ ਕਟਹ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। 
 

ਜ ੇਤ ਹਾਨ ੰ  ਰਿਯ ਲਾਈਜ਼ ਮਬ (Ravulizumab) ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਟਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ 

ਦੇ ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਅਲਰਟ ਕਾਰਡ ਨ ੰ  ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪਿੇਗਾ। 
 

ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟਪਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਟਿਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ 
ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜ ੋਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਪ ਰੀ ਅਿਧੀ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ 
ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ (ਜ ੇਕੇਿਲ ਰਿਯ ਲਾਈਜ਼ ਮਬ (Ravulizumab) ਟਿਕਲਪ ਨ ੰ  ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਟਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਹੇਠ ਟਲਖ ੇਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗਰਭਟਨਰੋਧਕਾਂ ਟਿਚੋਂ ਇਕ ਨ ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  

ਇਨਹ ਾਂ ਟਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

• ਇੰਟਰਾਯ ਟੀਰਾਇਨ ਟਡਿਾਇਸ (ਆਈ ਯ  ਡੀ) (Intrauterine Device, IUD) 

• ਹਾਰਮੋਨ ਅਧਾਰਤ ਗਰਭਟਨਰੋਧਕ (ਗੋਲੀ, ਗਰਭਟਨਰਧੋਕ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਇੰਪਲਾਂਟ ਆਟਦ) 

• ਰ ਕਾਿਟੀ ਗਰਭਟਨਰੋਧਕ (ਕੰਡੋਮ ਜਾਂ ਅਕਲ ਟਸਿ ਕੈਪ ਟਜਿੇਂ ਡਾਇਅਫਿੈਮ ਜਾਂ ਸਪਰੀਮੀਸਾਇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾਨੀ ਦੇ ਮ ੰ ਹ 

ਦਾ ਕਪੈ) 
• ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਿੈ-ਟਨਯੰਤਰਣ (ਟਜੱਥੇ ਇਹ ਪਿਤੀਭਾਗੀ ਦ ਆਰਾ ਪਿਾਥਟਮਕਤਾ ਟਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜੀਿਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਹੈ) 

 

ਮਰਦਾਂ ਨ ੰ  ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਪ ਰੀ ਅਿਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ ਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ (ਜ ੇਕਿੇਲ ਰਿਯ ਲਾਈਜ਼ ਮਬ 

(Ravulizumab) ਟਿਕਲਪ ਨ ੰ  ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਟਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਢ ੱ ਕਿੇਂ ਗਰਭਟਨਰੋਧਕ ਉਪਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ੍ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਟਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

• ਰ ਕਾਿਟੀ ਗਰਭਟਨਰੋਧਕ (ਕੰਡੋਮ ਅਤੇ ਸਪਰਮੀਸਾਇਡ) ਭਾਿੇਂ ਔਰਤ ਸਾਥੀ(ਸਾਥਣਾਂ) ਗਰਭਟਨਰੋਧਕ ਦਾ ਕਈੋ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਿਰਤ 

ਰਹੀ ਹੈ/ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪਟਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰਭਿਤੀ ਹਣੋ (ਇਹ ਮਰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਟਰਾਇਲ ਿਾਲੇ ਆਈ ਐਮ ਪੀ ਐਸ (IMPs) 

ਆਟਦ ਤੋਂ ਸ ਰੱਟਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਹੈ)। 
• ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਿੈ-ਟਨਯੰਤਰਣ (ਟਜੱਥੇ ਇਹ ਪਿਤੀਭਾਗੀ ਦ ਆਰਾ ਪਿਾਥਟਮਕਤਾ ਟਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜੀਿਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਹੈ) 



ਟੈਕਟਟਕ-ਆਰ (TACTIC-R) ਪੀ ਆਈ ਐਸ (PIS) ਅਤੇ ਆਈ ਸੀ 
ਐਫ (ICF) ਸੰਸਕਰਣ 1.2, ਤਾਰੀਖਬੱਧ 04ਮਈ2020 ਆਈ ਆਰ ਏ 

ਐਸ (IRAS) ਆਈ ਡੀ (ID) ਨੰ.: 282213 
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ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਜਾਂ ਤ ਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ 8 ਮਹੀਟਨਆਂ (ਜ ੇਰਿਯ ਲਾਈਜ਼ ਮਬ (Ravulizumab) ਟਿਕਲਪ 

ਨ ੰ  ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਟਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਟਰਾਇਲ ਡਾਕਟਰ ਨ ੰ  ਤ ਰੰਤ 

ਸ ਟਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਤ ਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਟਿਚ ਤ ਹਾਡੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਬਾਰ ੇਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ ੜ੍ ੇਟਕਸੇ ਿੀ ਬੀਮਾ ਪਿਦਾਤਾ (ਉਦਾ. ਰੱਟਖਆ ਬੀਮਾ, ਜੀਿਨ ਬੀਮਾ, 
ਆਮਦਨ ਸ ਰੱਟਖਆ, ਗੰਭੀਰ ਟਬਮਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰ ਅਤੇ ਟਨੈੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ) ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹਿੋੇ ਤਾਂ 
ਸਲਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਕਉਂਟਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸ ਟਚਤ ਕਰਨ ਟਿਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤ ਹਾਡੇ ਕਿਰ ਨ ੰ  ਪਿਭਾਟਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 
ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 
7. ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਗਣੌ ਪ੍ਰਭਾਿ ਕੀ ਹਨ? 

 
ਬੇਰਸੀਟਟਟਨਬ (Baricitinib): 

ਬਹੁਤ ਆਮ (10% ਤੋਂ ਟਜ਼ਆਦਾ ਮਰੀਜ਼): ਸਾਹ ਪਿਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ (ਜ਼ ਕਾਮ ਸਮੇਤ), ਉੱਚ ਕੈਲਸਟਰਲੋ। 
ਆਮ (10% ਤੋ ਘੱਟ ਮਰੀਜ਼): ਜੀਅ ਮਚਲਣਾ, ਮ ੰ ਹ ਦੇ ਛਾਲੇ, ਖ਼ਾਰਸ਼, ਚਮੜ੍ੀ ਦੇ ਧੱਫ਼ੜ੍, ਖ ਨ ਦੇ ਥੱਟਕਆਂ ਦਾ ਿਟਧਆ ਜ਼ੋਖਮ, ਖਰਾਬ ਪੇਟ, 

ਟਪਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ, ਨਮ ਨੀਆ, ਟਜਗਰ ਦੇ ਐਨਜ਼ਾਇਮ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ। 
ਅਸਧਾਰਣ (1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਰੀਜ਼): ਭਾਰ ਿੱਧਣਾ, ਖ ਨ ਟਿਚਲੇ ਸਰੀਰ ਰੱਟਖਆ ਪਿਣਾਲੀ ਦੇ ਸੈੈੱਲਾਂ ਦਾ ਘਟਟਆ ਪੱਧਰ, ਖ ਨ ਦੇ ਥੱਕੇ, ਟਚਹਰੇ ਦੀ 
ਸੋਜਸ਼, ਮ ਹਾਂਸੇ। 

 
ਰਿਯ ਲਾਈਜ਼ ਮਬ (Ravulizumab): 

ਬਹ ਤ ਆਮ (10% ਤੋਂ ਟਜ਼ਆਦਾ ਮਰੀਜ਼): ਸਾਹ ਪਿਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ (ਜ਼ ਕਾਮ ਸਮੇਤ), ਟਸਰਦਰਦ, ਆਮ ਜ਼ ਕਾਮ। 
ਆਮ (10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਰੀਜ਼): ਮੈਟਨਨਗੋਕਕੋ ਲ ਲਾਗ (ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਟਦਮਾਗੀ ਲਾਗ), ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਜੀਅ ਮਚਣਲਾ, ਉਲਟੀ 
ਆਉਣਾ, ਚਮੜ੍ੀ ਦੇ ਧੱਫ਼ੜ੍, ਖਾਰਸ਼, ਟਪੱਠ, ਜੋੜ੍ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਕੜ੍ੇਸ, ਥਕਾਿਟ, ਫਲ  ਿਰਗਾ ਟਬਮਾਰੀ, 
ਬ ਖਾਰ, ਕਾਂਬਾ ਲੱਗਣਾ। 

 

8. ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਸੂੰ ਭਾਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਖੋਮ ਵਕਹੜੇ ਹਨ? 

ਖ ਨ ਦੇ ਟੈਸਟ: ਕਦ-ੇਕਦ ੇਸ ਈ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕ ਝ ਝਰੀਟ ਜਾਂ ਜਲ ਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹ ਤ ਦ ਰਲੱਭਤਾ ਨਾਲ ਸ ਈ ਿਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 

ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ: ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਆਈ ਿੀ (IV) ਨਾਲ ਟਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਸ ਈ ਲੱਗਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ੀ ਟਜਹੀ ਬੇਆਰਾਮੀ ਮਟਹਸ ਸ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹੋ। ਬੇਰਸੀਟਟਟਨਬ (Baricitinib) ਅਤੇ ਰਿਯ ਲਾਈਜ਼ ਮਬ (Ravulizumab), ਦੋਿੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯ  ਕ ੇ(UK) ਟਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਟਦੱਤੀਆਂ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੈਸੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਰੀਜ਼ ਇਕ ੋਦਿਾਈ 'ਤੇ ਟਿਟਭੰਨ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ 

ਪਿਤੀਟਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਟਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟਕ ਗੌਣ ਪਿਭਾਿ ਮਟਹਸ ਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ। ਟਰਾਇਲ ਿਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਟਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਗੌਣ 

ਪਿਭਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਟਨਯਮਤ ਰ ਪ ਟਿਚ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟਜੱਥੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਏਗਾ ਢ ੱ ਕਿੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਜ ੇਤ ਹਾਨ ੰ  ਰਿਯ ਲਾਈਜ਼ ਮਬ 

(Ravulizumab) ਿਾਲਾ ਟਿਕਲਪ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਟਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਇਲਾਜ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ 

ਟਦਮਾਗੀ ਬ ਖਾਰ (ਮੈਟਨਨਜਾਇਟਟਸ) ਦੀ ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪਿੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਿਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਿੈਕਸੀਨ ਟਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤ ਹਾਨ ੰ  
ਟਨਰੰਤਰ ਰ ਪ ਟਿਚ, ਅਤੇ ਿੈਕਸੀਨ ਟਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਐਟਂੀਬਾਇਟਟਕਸ ਲੈਣ ਦੀ ਿੀ ਲੋੜ੍ ਪਿੇਗੀ।  
9. ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਸੂੰ ਭਾਿਤ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ? 

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਈੋ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਕ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਟਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ 'ਤੇ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਿੈਸੇ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਟਿਚ ਤ ਹਾਡੇ ਭਾਗ 

ਲੈਣ ਦੇ ਟਹੱਸੇ ਿੱਜੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਟਿੱਖ ਟਿਚ ਕਟੋਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਭ ਪਹ ੰ ਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
10. ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ੍ ਵਕਹੜੇ ਹਨ? 

ਮੌਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਕਟੋਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਿੀ ਰਕੋਥਾਮਕਾਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

11. ਜਦੋਂ ਟਰਾਇਲ ਸਮਾਪ੍ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਇਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਟਰਾਇਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ, ਤ ਹਾਨ ੰ  ਟਨਯਮਤ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਿਾਪਸ ਹਿਾਲਗੀ ਟਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ 

ਨਤੀਟਜਆਂ ਦੇ ਲੰਟਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਟਦਸ਼ਾ ਟਨਰਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
12. ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਭਗੁਤਾਨ? 

ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਟਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤ ਸੀਂ ਟਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਟਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ 

ਤ ਹਾਡੇ ਦ ਆਰਾ ਖਰਚੇ ਗਏ ਟਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਿਾਪਸ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਟਿਚ ਅਸੀਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। 
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ਸੈਕਸ਼ਨ 2: ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਸੂੰ ਚਾਲਨ 

13. ਜ ੇਨਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪ੍ਲਬੱਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 

ਕਈ ਂਿਾਰ ਅਟਧਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਇਲ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ ੋਇਸ ਟਰਾਇਲ ਟਿਚ ਤ ਹਾਡੇ ਦ ਆਰਾ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖਣ ਨ ੰ  ਪਿਭਾਟਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ ੱ ਛਣ ਲਈ ਟਕ ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਟਿਚ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ 

ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਹਾਡਾ ਟਰਾਇਲ ਡਾਕਟਰ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  
ਇਕ ਨਿੇਂ ਸ ਟਚਤ ਸਟਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਪਿਾਯੋਜਕ, ਟਨਯਾਮਕ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਟਰਾਇਲ 

ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਟਰਾਇਲ ਨ ੰ  ਟਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਟਨਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਜ ੇਅਟਜਹਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਦੱਸਾਂਗੇ ਟਕ ਟਰਾਇਲ ਨ ੰ  ਟਕਉਂ 

ਰੋਟਕਆ ਟਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਢ ੱ ਕਿੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪਿਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। 14. ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਿਾਸਤੇ ਟਰਾਇਲ ਵਿਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ/ਦੀ ਹੋਿਾਂ ਤਾਂ ਕੀ? 

ਤ ਸੀਂ ਕਈੋ ਿੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਟਬਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਟਿੱਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨ ੰ  ਪਿਭਾਟਿਤ ਕੀਤੇ ਟਬਨਾਂ ਟਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਟਰਾਇਲ ਟਿਚੋਂ ਬਾਹਰ 

ਟਨਕਲਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਅੱਗੇ ਿਾਸਤੇ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਟਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਅੱਗੇ ਿਾਸਤੇ ਟਰਾਇਲ ਿਾਲਾ ਇਲਾਜ 

ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤ ਹਾਡੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਿਾਸਤੇ ਹੋਰ ਨਮ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 
ਟਗਆ ਟਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਟਹਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚ ੱ ਕ ੇਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਟਜਆਂ ਜਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਨਮ ਟਨਆਂ ਨ ੰ  ਟਰਾਇਲ ਦੇ 

ਟਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਟਿਚ ਿਰਟਤਆ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।  
ਜ ੇਟਰਾਇਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਮਟਹਸ ਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਕ ਇਹ ਤ ਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇਰੇ ਟਹੱਤਾਂ ਟਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਟਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚ ਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਹੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਟਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ: 
• ਤ ਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਗੌਣ ਪਿਭਾਿ ਦਾ ਅਨ ਭਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
• ਤ ਸੀਂ ਟਜਸ ਤਰਹਾਂ ਲੋੜ੍ੀਂਦਾ ਹੈ ਟਰਾਇਲ ਟਿਟਜ਼ਟ, ਦਿਾਈ ਜਾਂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਟਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ 

• ਟਰਾਇਲ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਮਟਹਸ ਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਕ ਤ ਸੀਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਹ ਣ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 

ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਗੌਣ ਪਿਭਾਿਾਂ, ਟਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਹੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਅਨ ਭਿ 

ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਡਾ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤ ਹਾਡੀ ਟਸਹਤਯਾਬੀ ਬਾਰ ੇਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੌਣ ਪਿਭਾਿ 

ਸਟਥਰ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। 
15. ਜ ੇਕਈੋ ਸਮੱਵਸਆ ਹੋਿ ੇਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 

ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਜਸ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰ ੇਕਈੋ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂ ਕਈੋ ਿੀ ਸੰਭਾਿੀ ਨ ਕਸਾਨ ਟਜਸਦਾ 
ਤ ਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਨ ੰ  ਟਿਚਾਟਰਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਜ ੇਤ ਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਟਕਸੇ ਪੱਖ ਬਾਰ ੇਟਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਚੰਤਾਿਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  
ਆਪਣੇ ਟਰਾਇਲ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ ੋਤ ਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਕਟੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 

 
ਉਸ ਹਾਲਤ ਟਿਚ ਜਦੋਂ ਟਕ ਕ ਝ ਗਲਤ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਟਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਨ ਕਸਾਨ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ ੇਇਹ ਟਕਸੇ ਦੀ 
ਅਣਗਟਹਲੀ ਕਰਕ ੇਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਬਟਰਜ ਯ ਨੀਿਰਟਸਟੀ ਹਾਸਪੀਟਲਜ਼ ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ (Cambridge 

University Hospitals NHS Foundation Trust) (ਬਹ -ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਇਲਾਂ ਲਈ ਤ ਹਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ) ਦੇ ਟਿਰ ੱ ਧ ਮ ਆਿਜ਼ੇ ਲਈ 

ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਜ ੇਤ ਹਾਡਾ ਦਾਅਿਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਲੈਥ ਸਰਟਿਸ (National Health Service) ਦੀ ਟਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਿਣਾਲੀ ਟਫਰ ਿੀ ਉਪਲਬੱਧ ਰਹੇਗੀ 
(ਜ ੇਢ ੱ ਕਿਾਂ ਹੋਏ)।  
ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਟਬਨਾਂ-ਗਲਤੀ ਿਾਲਾ ਮ ਆਿਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਿ ਟਬਨਾਂ-ਅਣਗਟਹਲੀ ਦੇ ਹਇੋਆ ਨ ਕਸਾਨ, ਅਤੇ ਐਨ ਐਚ 

ਐਸ (NHS) ਦੇ ਅਦਾਰ ੇਟਬਨਾ-ਅਣਗਟਹਲੀ ਦੇ ਹਣੋ ਿਾਲੇ ਨ ਕਸਾਨ ਲਈ ਮ ਆਿਜ਼ੇ ਦੇ ਭ ਗਤਾਨ ਿਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਹਮਤ ਹਣੋ ਤੋਂ 
ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਕ ਦਾਅਿਾ ਹਣੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਟਿਚ ਉਹ ਐਕਸ-ਗਿੇਸ਼ੀਆ ਭ ਗਤਾਨ ਬਾਰ ੇਟਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। 

 
ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜ ੇਤ ਹਾਨ ੰ  ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਟਜਸ ਤਰਹਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹ ੰ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ ਟਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਹੈ, ਦੇ ਟਕਸੇ ਪੱਖ ਬਾਰ ੇਕੋਈ ਟਚੰਤਾਿਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਦੀ ਟਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਿਟਕਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 
ਅਟਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਪਟਹਲੇ ਪੜ੍ਾਅ 'ਤੇ ਆਪਣ ੇਹਸਪਤਾਲ ਟਿਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਡਿਾਇਸ ਐਡਂ ਲਾਇਜ਼ਨ ਸਰਟਿਸ (ਪੀ ਏ ਐਲ ਐਸ) (Patient 

Advice and Liaison Service, PALS) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਹੇਿੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
16. ਕੀ ਟਰਾਇਲ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਮਲੂੀਅਤ ਨੂੂੰ  ਗੋਪ੍ਨੀਯ ਰੱਵਖਆ ਜਾਿੇਗਾ? 



ਟੈਕਟਟਕ-ਆਰ (TACTIC-R) ਪੀ ਆਈ ਐਸ (PIS) ਅਤੇ ਆਈ ਸੀ 
ਐਫ (ICF) ਸੰਸਕਰਣ 1.2, ਤਾਰੀਖਬੱਧ 04ਮਈ2020 ਆਈ ਆਰ ਏ 

ਐਸ (IRAS) ਆਈ ਡੀ (ID) ਨੰ.: 282213 

7 ਕ ੱਲ 

12 

EudraCT ਨੰ.: 2020-001354-22  

ਸੀ ਯੂ ਐਚ (CUH) (ਵਜੱਥ ੇਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਸਾਇਟ ਿੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਵਿਖੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ: 

ਯ  ਕ ੇ(UK) ਟਿਚ ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਕਲੀਟਨਕਲ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਕੈਂਬਟਰਜ ਯ ਨੀਿਰਟਸਟੀ ਹਾਸਪੀਟਲਜ਼ ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ (ਸੀ 
ਯ  ਐਚ) (Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust, CUH) ਪਿਾਯੋਜਕ ਹੈ। ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਹ ਤ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਟਚਟਕਤਸਕ ਟਰਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਿਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਅੰਕਟੜ੍ਆਂ ਦੇ 

ਟਨਯੰਤਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਟਕ ਉਹ ਤ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਟਧਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਨ ੰ  ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਿਰਤਣ ਲਈ ਟਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹਨ। ਪਿਾਯੋਜਕ ਸੰਗਠਨ ਤ ਹਾਡੀ ਸ ਰੱਟਖਆ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਸਦੀ ਸਮੀਟਖਆ ਲਈ ਆਟਗਆ ਦੇਣ ਲਈ, ਪਿਾਯੋਜਕ ਸੰਗਠਨ ਤ ਹਾਡੇ ਬਾਰ ੇਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  5 ਸਾਲ ਤੱਕ 

ਰੱਖੇਗਾ।  
ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹ ੰ ਚ, ਇਸਨ ੰ  ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਤ ਹਾਡੇ ਅਟਧਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਟਕਉਂਟਕ ਖੋਜ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ 

ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਹਣੋ ਲਈ ਰਹੇ ਪਿਾਯੋਜਕ ਸੰਗਠਨ ਨ ੰ  ਤ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਖਾਸ ਤਰੀਟਕਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਤ ਹਾਡੇ 

ਅਟਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਟਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਟਜੰਨਾ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕ ੇਟਨੈੱਜੀ ਰ ਪ ਟਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਟਹਚਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। 
 

ਪਿਾਯਜੋਕ ਤ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਟਕਸ ਤਰਹਾਂ ਿਰਤਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਤ ਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਟਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ: 

 
- ਕੈਂਬਟਰਜ ਯ ਨੀਿਰਟਸਟੀ ਹਾਸਪੀਟਲਜ਼ ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ (Cambridge University Hospitals NHS 

Foundation Trust) ਲਈ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਦੇਖੋ: https://www.cuh.nhs.uk/corporate-information/about-us/our-

responsibilities/looking-after-your- information, or email the Data Protection Officer at: 

gdpr.enquiries@addenbrookes.nhs.uk 
 

ਕੈਂਬਟਰਜ ਯ ਨੀਿਰਟਸਟੀ ਹਾਸਪੀਟਲਜ਼ (Cambridge University Hospitals) ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਬਾਰ ੇਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 

ਤ ਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਿੇਰਟਿਆਂ ਨ ੰ  ਇੱਕਤਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਿੇਗਾ ਟਕ ਤ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਅਟਧਐਨ ਦੀ ਗ ਣਿੱਤਤਾ ਦੀ 
ਟਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਬਾਰ ੇਮਹੱਤਿਪ ਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਾਯੋਜਕ ਅਤੇ ਟਨਯਾਮਕ ਕਕਕਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਟਿਅਕਤੀ, ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤ ਹਾਡੇ ਖਜੋ ਸਬੰਧੀ ਟਰਕਾਰਡਾਂ ਨ ੰ  ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਕੈਂਬਟਰਜ ਯ ਨੀਿਰਟਸਟੀ 
ਹਾਸਪੀਟਲਜ਼ (Cambridge University Hospitals) ਤ ਹਾਡੇ ਬਾਰ ੇਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਇਨਹ ਾਂ ਿੇਰਟਿਆਂ ਨ ੰ  ਪਿਾਯਜੋਕ ਦੇ ਕਲੋ ਭੇਜ ਦੇਿੇਗੀ। ਪਿਾਯੋਜਕ ਸੰਗਠਨ ਟਿਚ ਤ ਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹ ੰ ਚ ਰੱਖਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕ 

ਕੇਿਲ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਟਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਬਾਰ ੇਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਟਕਿਆ ਦਾ ਆਟਡਟ 

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਬਟਰਜ ਯ ਨੀਿਰਟਸਟੀ ਹਾਸਪੀਟਲਜ਼ (Cambridge University Hospitals), ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹਣੋ ਤੋਂ 
5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਤ ਹਾਡੇ ਬਾਰ ੇਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਰੱਖੇਗੀ। 

 
ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਇਟਾਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਲਈ: 

(Add site name) ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਬਾਰ ੇਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤ ਹਾਡਾ ਨਾਮ (ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਨੰਬਰ), ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ 

ਿੇਰਟਿਆਂ ਨ ੰ  ਰੱਖੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਟਕ ਤ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਗ ਣਿੱਤਤਾ ਦੀ ਟਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਟਰਾਇਲ ਦੇ 

ਬਾਰ ੇਮਹੱਤਿਪ ਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਾਯੋਜਕ(ਕਾਂ) ਅਤੇ ਟਨਯਾਮਕ ਕਕਕਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕ ਝ ਖਾਸ ਟਿਅਕਤੀ, 
ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤ ਹਾਡੇ ਟਚਟਕਤਸਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਬੰਧੀ ਟਰਕਾਰਡਾਂ ਨ ੰ  ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਪਿਾਯੋਜਕ ਕਿੇਲ ਉਹ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰੇਗਾ (ਕਰਨਗੇ) ਟਜਸ ਟਿਚ ਤ ਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਟਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀ। (Add site name), ਅਟਧਐਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹਣੋ ਤੋਂ ## ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਤ ਹਾਡੇ ਬਾਰ ੇਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਰੱਖੇਗੀ। 
 

ਟਰਾਇਲ ਟਿਚ ਤ ਹਾਡੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦੇ ਨਤੀਜਤਨ ਤ ਹਾਡੇ ਬਾਰ ੇਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਗੋਪਨੀਯ ਰੱਟਖਆ 

ਜਾਿੇਗਾ। ਤ ਹਾਡੀ ਟਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਇਕ ਸ ਰੱਟਖਅਤ ਫਾਇਲ ਟਿਚ ਰੱਟਖਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ 

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਟਲਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
 

ਇਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਟਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਟਹਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤ ਹਾਨ ੰ  ਟਰਾਇਲ ਆਈ ਡੀ (ID) ਨੰਬਰ ਟਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਹ 

ਇਕ ਟਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਟਜਸਨ ੰ  ਤ ਹਾਡੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਤ ਹਾਡੇ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਸਾਰ ੇਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਿਰਟਤਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਤ ਹਾਡੇ 

ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨ ੰ  ਟਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਟਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਜੋ ਟਰਾਇਲ ਟਿਚ ਤ ਹਾਡੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦੇ ਟਹੱਸੇ ਿੱਜੋਂ ਇਕੱਤਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਟੋੜ੍ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦਸਤਾਿਜ਼ੇਾਂ ਉੱਪਰ 

ਇਸ ਟਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਟਲਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੋ ਟਿਲੱਖਣ ਹਿਾਟਲਆਂ ਦੀ ਦ ਪਾਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸਹੀ ਹਣੋਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ 
ਸਕਦ ੇਹਾਂ। 

http://www.cuh.nhs.uk/corporate-information/about-us/our-responsibilities/looking-after-your-
http://www.cuh.nhs.uk/corporate-information/about-us/our-responsibilities/looking-after-your-
mailto:gdpr.enquiries@addenbrookes.nhs.uk
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ਉਹ ਲੋਕ ਜ ੋਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਟਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤ ਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ 

ਿੇਰਟਿਆਂ ਨ ੰ  ਲੱਭਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਟਬਨਾਂ ਟਕਸੇ ਟਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇਿਲ ਬੇਨਾਮ ਟਰਾਇਲ 

ਡਾਟਾ ਨ ੰ  ਪਿਕਾਟਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
 

ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਟਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਟਹਮਤ ਹ ੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਡੀ ਟਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਸੰਗਠਨਾਂ ਟਿਚ ਹਰੋ ਖੋਜ ਅਟਧਐਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਖਜੋਾਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ, ਯ ਨੀਿਰਟਸਟੀਆਂ, ਐਨ ਐਚ 

ਐਸ (NHS) ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਟਿਦੇਸ਼ ਟਿਚ ਟਸਹਤ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਟਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਡਬੱਧ ਕੀਤੇ 

ਟਰਾਇਲ ਡਾਟਾ ਨ ੰ  ਟਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਯ ਰੋਪੀਅਨ ਇਕਨਾਟਮਕ ਏਰੀਆ (ਈ ਈ ਏ) (European Economic Area, EEA) ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਹੋਰ ਦੇਸ਼(ਸ਼ਾਂ) ਟਿਚ ਭਟੇਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਜੱਥੇ ਡਾਟਾ ਸਰੱਟਖਆ ਦੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। .  
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ ਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨ ੰ  ਦ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਟਮਲਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ ਟਕ ਤ ਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੋ 

ਸਕੇ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਕਿੇਲ ਟਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਖਜੋ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਿਰਟਤਆ ਜਾਿੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਨ ੰ  ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰਨ ਜਾਂ ਤ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨ ੰ  ਪਿਭਾਟਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਰਟਤਆ ਜਾਿਗੇਾ। ਇਸਨ ੰ  ਤ ਹਾਨ ੰ  ਭਟਿੱਖ ਟਿਚ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋ ਸਕਣ ਿਾਲੀਆਂ 

ਸੇਿਾਿਾਂ ਟਜਿੇਂ ਟਕ ਬੀਮਾ ਆਟਦ ਦੇ ਬਾਰ ੇਟਨਰਣ ੇਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਰਟਤਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਟਿਚ ਸਮਾਂਤਰ ਬਾਇਓਮਾਰਕਰ 

ਕੋਟਿਡ19 ਅਟਧਐਨ ਟਿਚ ਭਾਗ ਟਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਟਖਆ ਪਿਣਾਲੀ ਕਟੋਿਡ19 ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਟਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ 

ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਪਿਤੀਟਕਿਆ ਟਕਿੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟਗਆਨ ਟਿਚ ਿਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਟਟਕ-ਆਰ (TACTIC-R) ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ 
ਪਿਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਸਮਾਂਤਰ ਅਟਧਐਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। ਤ ਹਾਡੇ ਸਾਰ ੇਿੇਰਿੇ ਬੇਨਾਮ ਹੋਣਗੇ 

 
ਸਾਨ ੰ  ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਟਿਚ ਤ ਹਾਡੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਬਾਰ ੇਤਾਹਾਡੇ ਜੀ ਪੀ (GP) ਨ ੰ  ਸ ਟਚਤ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ ਤਾਂ ਜ ੋਜੀ ਪੀ (GP) ਦ ਆਰਾ ਲਏ ਗਏ 

ਟਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਟਚਟਕਤਸਾ ਸਬੰਧੀ ਟਨਰਣ,ੇ ਤ ਹਾਡੇ ਦ ਆਰਾ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਟਹੱਸੇ ਿੱਜੋਂ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਾਜ ਨ ੰ  ਟਧਆਨ ਟਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 
ਜ ੇਤ ਹਾਡੇ ਜੀ ਪੀ (GP) ਨ ੰ  ਇਸ ਅਟਧਐਨ ਟਿਚ ਤ ਹਾਡੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਬਾਰ ੇਟਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਚੰਤਾਿਾਂ ਹਈੋਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 
17. ਮੇਰੇ ਨਮੂਵਨਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ? 

ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਟਿਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ ਨ ਅਤੇ ਸੀਰਮ ਦੇ ਨਮ ਟਨਆਂ ਨ ੰ  ਅਟਧਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਇਟ 'ਤੇ ਸ ਰੱਟਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਡਾਟਰਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਿਲ ਅਟਧਟਕਿਤ ਟਰਾਇਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਪਹ ੰ ਚ ਟਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਟਿਚ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬੈਚ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਸੋਧ ਅਤੇ 

ਟਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਕੈਂਬਟਰਜ ਟਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਟਿਖ ੇਭੇਜ ਟਦੱਤਾ ਜਾਿਗੇਾ। ਤ ਹਾਡੀ ਆਟਗਆ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਅਣਿਰਤੇ ਨਮ ਟਨਆਂ 

ਨ ੰ  ਇਸ ਅਟਧਐਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਟਿੱਖ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਭਟਿੱਖ ਦੇ ਸਿੀਟਕਿਤੀ ਟਦੱਤੇ ਖਜੋ ਪਿੋਜਕੈਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
18. ਅਣੂਿਾਂਵਸ਼ਕ ਟੈਸਟ 

ਅਟਧਐਨ ਦੇ ਟਹੱਸੇ ਿੱਜ,ੋ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਡੇ ਨਮ ਨੇ ਟਿਚੋਂ ਡੀ ਐਨ ਏ (DNA) ਟਨਖੇੜ੍ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। ਡੀ ਐਨ ਏ (DNA) ਉਹ ਰਸਾਇਣ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜ ੋ

ਜੀਨਜ਼ ਨ ੰ  ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਿਭਾਟਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਸੀਂ ਟਿਰਾਸਤ ਟਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ ੋਸਾਡੀਆਂ ਟਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਨ ੰ  
ਟਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਡੇ ਖ ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਟਹੱਟਸਆਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਟਜਿੇਂ ਟਕ ਆਰ ਐਨ ਏ (RNA) ਅਤੇ 

ਪਿੋਟੀਨ ਅਤੇ ਖ ਨ ਟਿਚਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਪ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਰ ਪ ਰੇਖਾ ਟਤਆਰ ਕਰਨਾ ਸਾਨ ੰ  ਕਟੋਿਡ-19 ਨ ੰ  
ਿਧੀਆ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸਮਝਣ ਟਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਟਕਉਂਟਕ ਇਹ ਖੋਜ ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਦੌਰ ਟਿਚ ਹੈ, ਤ ਸੀਂ ਤ ਹਾਡੇ ਡੀ ਐਨ ਏ (DNA) ਟਿਚ ਪਛਾਣੇ 
ਗਏ ਟਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ 'ਮਾਰਕਰਜ਼' ਦੇ ਬਾਰ ੇਟਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। 19. ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ? 

ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੇਨਾਮ ਰਟਹਣਗੇ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਤ ਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ 

ਨਤੀਜੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪੀਅਰ ਦ ਆਰਾ ਸਮੀਟਖਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲਾਂ ਟਿਚ ਪਿਕਾਟਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿਸਤ ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਲਈ ਿਰਟਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਈ ਯ  ਕਲੀਟਨਕਲ ਟਰਾਇਲਜ਼ 

ਰਟਜਸਟਰ (EU Clinical Trials Register) ਿੈਬਸਾਇਟ, ਜ ੋਟਕ ਈ ਯ  (EU) ਟਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰ ੇਕਲੀਟਨਕਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ 
ਰਟਜਸਟਰੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਿੀ ਪਿਕਾਟਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।  
ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪਿਾਪਤ ਬੇਨਾਮ ਡਾਟਾਸੈੈੱਟਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾ ਪਾਰਦਰਟਸ਼ਤਾ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਹੋਰ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  
ਿੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਪਿਕਾਟਸ਼ਤ ਨਤੀਟਜਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟਰਾਇਲ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਟਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰੋ, ਉਹ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਪਿਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਣੋਗੇ। 
20. ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕੌਣ ਦੇ ਵਰਹਾ ਹੈ? 
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ਟਰਾਇਲ ਨ ੰ  ਇਲਾਇ ਟਲਲੀ (Eli Lilly) ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਯ  ਕ ੇਟਲਮ. (Company UK Ltd) ਅਤੇ ਅਲੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾ ਯ  ਕ ੇਟਲਮ. (Alexion Pharma UK 

Ltd) ਦ ਆਰਾ ਫੰਡ ਟਦੱਤਾ ਜਾ ਟਰਹਾ ਹੈ। 
21. ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਵਕਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? 

ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਦੀ ਸਮੀਟਖਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਮ ਹ ਟਜਸਨ ੰ  ਟਰਸਰਚ ਐਟਥਕਸ ਕਮੇਟੀ 
(Research Ethics Committee) ਕਟਹੰਦੇ ਹਨ, ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੀ (name of REC here) ਦ ਆਰਾ 
ਸਮੀਟਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਾਏ ਟਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਟਸਨਜ਼ ਐਡਂ ਹਲੈਥਕਅੇਰ ਪਿੋਡਕਟਸ ਰੈਗ ਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀ (ਐਮ ਐਚ ਆਰ 

ਏ) (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, MHRA) ਜ ੋਟਕ ਯ  ਕ ੇਯ  ਕ ੇ(UK) ਟਿਚ ਦਿਾਈਆਂ ਨ ੰ  
ਰੈਗ ਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹਨ, ਨੇ ਿੀ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਸਮੀਟਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
22. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਿੇਰਿ ੇ

ਜ ੇਤ ਹਾਡੇ ਕਲੋ ਟਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਨ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਟਨਟਝਜਕ ਰਹੋ: 

ਅਟਧਐਨ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ: ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: ****************ਈਮੇਲ: **************** 

ਅਟਧਐਨ ਨਰਸ/ਸੰਯੋਜਕ ਦਾ ਨਾਮ: ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: ****************ਈਮੇਲ: ******************* 

 
ਆਪ੍ਾਤਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ: 

ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸੰਪਰਕ ਿੇਰਿੇ ਸ ਚੀਬੱਧ ਕਰ ੋ- ਇਹ ਿੇਰਿ ੇਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਈ ਡੀ (ID) ਕਾਰਡ ਉੱਪਰ 

ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰੀ ਘੰਟਟਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਾਲੇ ਸਟਮਆਂ ਟਿਚ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਪਿਟਕਿਆ ਲਈ ਿਰਟਤਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
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ਸੂਵਚਤ ਸਵਹਮਤੀ ਫਾਰਮ 

 

ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਵਸਰਲੇਖ: ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀ-ਆਈ ਸੀ ਯੂ (Pre-Icu) ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਵਿਕਲਪ੍ਕ 

ਵਚਵਕਤਸਕ ਅਵਿਐਨ- ਿੱਖਰੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਨੁਕੂਵਲਤ ਦਿਾਈਆਂ ਟਕੈਵਟਕ-ਆਰ (TACTIC-R) 
 

 
ਮੁੱ ਖ ਵਨਰੀਖਕ: ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਨੂੰ ਬਰ:     

 
 
 
 

ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਟਦੱਤੇ ਹਰੇਕ ਿਾਕ ਨਾਲ ਸਟਹਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਬਕਸੇ ਟਿਚ ਸੰਖੇਪ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ੋ

ਸੂੰ ਖੇਪ੍ ਦਸਤਖਤ 

 
1 ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤੀਭਾਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਸੰਸਕਰਣ 1.2 ਤਾਰੀਖਬੱਧ 04/05/2020 ਨ ੰ  ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ 

ਸਮਝ ਟਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਟਕ ਟਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਪਿਟਕਿਆਿਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰ ੇਮੈਨ ੰ  ਿਰਣਨ 

ਕਰ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਨ ਪ ੱ ਛਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਟਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟਦੱਤੇ ਗਏ ਉੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਿਰਣਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤ ਸ਼ਟ ਹਾਂ। 

 

2 ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਟਕ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਟਿਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਇੱਛ ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟਕ ਮੈਂ ਟਬਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ 

ਦੱਟਸਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟਚਟਕਤਸਕ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਅਟਧਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਿਭਾਟਿਤ ਕੀਤੇ ਟਬਨਾਂ ਟਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ 
ਇਸ ਟਿਚੋਂ ਹੱਟਣ ਲਈ ਸ ਤੰਤਰ ਹਾਂ। 

 

3 ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਟਕ ਮੇਰ ੇਬਾਰ ੇਟਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਨ ੰ  ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ 

ਅਨ ਸਾਰ ਿਰਟਤਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਸਖਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨਾਲ ਰੱਟਖਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰ ੇ

ਟਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਟਿਚੋਂ ਕ ਝ ਿੀ ਪਿਕਾਟਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

 

4 ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਟਕ ਮੇਰ ੇਜੀ ਪੀ (GP) ਨ ੰ  ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਟਿਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਬਾਰ ੇਸ ਟਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ 

ਉਸਨ ੰ  ਟੈਕਟਟਕ-ਆਰ (TACTIC-R) ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਿੇਰਿ ੇਭੇਜ ੇਜਾਣਗੇ। 
 

5 ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਟਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯ  ਕ ੇਐਨ ਐਚ ਐਸ (UK NHS) ਅਦਾਟਰਆਂ ਦ ਆਰਾ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਟਹੱਸੇ ਿਜੋਂ ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਮੇਰੀ ਟਸਹਤ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਟਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਿਰਟਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

6 ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਟਕ ਮੇਰ ੇਟਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਨ ੰ , ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਟਿਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਟਿਚ ਿੱਖ-

ਿੱਖ ਟਰਾਇਲ ਸਾਇਟਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜ ਦ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਟਿਚਕਾਰ ਹਸਤਾਂਤਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ 
ਹਾਂ ਟਕ ਟਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਟਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ (ਸ ਰੱਟਖਅਤ/ਐਨਟਕਿਪਟਡ ਮੇਲ ਸਰਿਰ ਆਟਦ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਭਟੇਜਆ 

ਜਾਿੇਗਾ। 

 

7 ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਟਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਕ ਮੈਂ, ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਟਹੱਸੇ ਿੱਜੋਂ ਮੇਰ ੇਦ ਆਰਾ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਕੋਟਿਡ-19 ਦੇ 

ਟੈਸਟ/ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਟਜਆਂ 

ਨ ੰ  ਪਿਾਪਤ ਨਾ ਕਰਾਂ। 

 

8 ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਟਕ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਟਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਨ ੰ  ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, 

ਜਾਂ 
ਮੇਰੀ ਸਟਹਮਤੀ ਦੇ ਟਬਨਾਂ ਟਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਰੋਕ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

 

9 ਮੈਂ ਇਸ ਅਟਧਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਜੋ ਲਈ ਖ ਨ ਦੇ ਨਮ ਨੇ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਹਮਤ ਹ ੰ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ, ਇਨਹ ਾਂ 
ਨਮ ਟਨਆਂ ਨ ੰ  5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਟਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਟਕ ਮੇਰੇ ਨਮ ਟਨਆਂ ਨ ੰ  ਭਟਿੱਖ ਦੇ 

ਟਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ 
‘ਤੇ ਹਸਤਾਂਤਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

10 ਮੈਂ ਸਟਹਮਤ ਹਾਂ ਟਕ ਮੇਰ ੇਦ ਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ ਨ ਦੇ ਨਮ ਨੇ ਟਿਚੋਂ ਡੀ ਐਨ ਏ (DNA) ਨ ੰ  ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ 
ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦਾ ਟਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

 

 

ਵਿਕਲਪ੍ਕ: 
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ਹਾਂ ਨਹੀਂ 
11 ਮੈਂ ਭਟਿੱਖ ਦੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਟਿਸਤਾਰਾਂ ਬਾਰ ੇਭਟਿੱਖ ਟਿਚ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 

ਸਟਹਮਤ ਹਾਂ। 
  

12 ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਅਟਧਐਨ ਟੀਮਾਂ, ਟਜੱਥੇ ਟਕ ਮੈਂ ਕਟੋਿਡ19 ਬਾਇਓਮਾਰਕਰ ਅਟਧਐਨ ਲਈ 

ਸ਼ਾਮਲ ਟਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੇ ਨਾਲ ਿਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਟਹਮਤ ਹਾਂ। 

  

 
 
 

ਕੇਿਲ ਬੱਚੇ ਜੂੰਮਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ 
13 ਜ ੇਮੇਰ ੇਦ ਆਰਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ 8 ਮਹੀਟਨਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ 

ਮੇਰ ੇਬਾਰ,ੇ ਮੇਰੀ ਗਰਭਅਿਸਥਾ ਅਤੇ ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਸਟਹਮਤੀ ਟਦੰਦੀ ਹਾਂ। 
  

14 ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਟਕ ਮੇਰ ੇਮੈਡੀਕਲ ਨੋਟਸ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗਰਭਅਿਸਥਾ ਨਾਲ ਟਸੱਧ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਜ ੜ੍ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 

ਭਾਗਾਂ ਨ ੰ  ਪਿਾਯੋਜਕ, ਟਨਯਾਮਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਟਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਟਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦ ਆਰਾ 
ਦੇਟਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਜੱਥੇ ਅਟਜਹਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰ ੇਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪ ਰਨ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨਹ ਾਂ 
ਟਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਮੇਰ ੇਟਰਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹ ੰ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਟਗਆ ਟਦੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ। 

  

15 ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਗਰਭਅਿਸਥਾ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਸਿ ੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟਹਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਟਕ 

ਮੈਂ ਟਬਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਟਸਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟਚਟਕਤਸਕ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਅਟਧਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਿਭਾਟਿਤ ਕੀਤੇ ਟਬਨਾਂ 
ਟਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਟਿਚੋਂ ਹੱਟਣ ਲਈ ਸ ਤੰਤਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਟਕ ਸਟਹਮਤੀ ਿਾਪਸ ਲੈਣ ਤੱਕ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਗੋਪਨੀਯ ਰੱਟਖਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

  

 

 

ਮੈਂ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ: 
 

 

ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸਤਖਤ ਤਾਰੀਖ 

 

 

ਸਟਹਮਤੀ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਟਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸਤਖਤ ਤਾਰੀਖ 

 

 
ਸਟਹਮਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ (24 ਘੰਟੇ ਿਾਲੀ ਘੜ੍ੀ ਅਨ ਸਾਰ)  :  

 
 

1 ਕਾਪੀ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ, 1 ਕਾਪੀ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਲਈ, 1 ਕਾਪੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੋਟਸ ਟਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਿੇ 
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12 ਕ ੱਲ 

12 

EudraCT ਨੰ.: 2020-001354-22  

 
 

ਸੂਵਚਤ ਸਵਹਮਤੀ ਫਾਰਮ 

 

ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਵਸਰਲੇਖ: ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀ-ਆਈ ਸੀ ਯੂ (Pre-Icu) ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਬਹੁ- ਵਿਕਲਪ੍ਕ 

ਵਚਵਕਤਸਕ ਅਵਿਐਨ-ਿੱਖਰੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਨੁਕੂਵਲਤ ਦਿਾਈਆ ਂਟੈਕਵਟਕ-ਆਰ (TACTIC-R) 

 
ਮੁੱ ਖ ਵਨਰੀਖਕ: ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਨੂੰ ਬਰ:     

 
 

 

ਜ ੇਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਟੈਕਸਟ ਨੂੂੰ  ਪ੍ੜਹਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖੁਦ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰ ਉਸ ਕੋਲ ਸਵਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ 

 
ਮੈਂ ਸੰਭਾਟਿਤ ਪਿਤੀਭਾਗੀ ਕਲੋ ਸਟਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਤ ਨ ੰ  ਦੇਟਖਆ ਹੈ, ਉਹ ਟਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਨ ਪ ੱ ਛ ਸਟਕਆ/ਸਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨ ੰ  
ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਉੱਤਰ ਟਮਲੇ। ਮੈਂ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਟਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸ ਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸਟਹਮਤੀ ਦੇ ਟਦੱਤੀ ਹੈ। 

 
…………………………………………… ……………………………………. ……../……../……..… ਗਿਾਹ ਦਾ 
ਪ ਰਾ ਨਾਮ ਦਸਤਖਤ ਦਸਤਖਤ ਤਾਰੀਖ 

 

 

…………………………………………… ……………………………………. ……../……../………… ਸਟਹਮਤੀ 
ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਟਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸਤਖਤ ਦਸਤਖਤ ਤਾਰੀਖ 

 
 

 
ਜ ੇਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਕੋਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਚਵਕਤਸਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੂੰਭੀਰਤਾ (ਉਦਾ. ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੂੰਭੀਰ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਿੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ 
ਤੁਰੂੰ ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਵਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ: 

 
ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਪੜ੍ਹ ਟਲਆ ਹੈ (ਜਾਂ ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕ ੇਸ ਣਾ ਟਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਅਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਪਿਸ਼ਨ ਪ ੱ ਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਟਮਟਲਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ 
ਟਕ ਟਜਿੇਂ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਸਟਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਸਟਹਮਤੀ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 

ਟਕ ਜ ੇਉਹ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਚਟਕਤਸਕ ਦੇਖਭਾਲ ਨ ੰ  ਪਿਭਾਟਿਤ ਕੀਤੇ ਟਬਨਾਂ ਅਟਧਐਨ ਤੋਂ ਹੱਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਣੋਗੇ। ਮੈਂ 
ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਟਕ ਜ ੇਉਹ ਇਸਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹ ੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਅਟਧਐਨ ਟਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ ਸੀ।  
…………………………………………… ……………………………………. ……../……../………… ਕਾਨ ੰ ਨੀ 
ਪਿਤੀਟਨਧੀ ਦਾ ਪ ਰਾ ਨਾਮ ਦਸਤਖਤ ਦਸਤਖਤ ਤਾਰੀਖ 

 
…………………………………………… ਪਿਤੀਭਾਗੀ ਨਾਲ ਟਰਸ਼ਤਾ 

 
 

 
…………………………………………… ……………………………………. ……../……../………… ਸਟਹਮਤੀ 
ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਟਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸਤਖਤ ਦਸਤਖਤ ਤਾਰੀਖ 


