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ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀ-ਆਈ ਸੀ ਯੂ (Pre-Icu) ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਬਹੁ- ਵਿਕਲਪ੍ਕ ਵਚਵਕਤਸਕ ਅਵਿਐਨ-ਿੱ ਖਰੇ
ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਨੁਕੂਵਲਤ ਦਿਾਈਆਂ (ਟੈਕਵਟਕ-ਆਰ)
(TACTIC-R)
ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਸੂਵਚਤ ਸਵਹਮਤੀ ਫਾਰਮ
ਤਹਾਨੰ ਇਕ ਕੋਟਿਡ-19 ਦੇ ਖੋਜ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਟਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਟਦੱ ਤਾ ਜਾ ਟਰਹਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਟਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ
ਟਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਟਦਓ ਅਤੇ ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰ ਪੱ ਛੋ।
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱ ਥੇ ਉਪਲਬੱ ਧ ਹੈ www.tactictrial.net
1. ਇਸ ਅਵਿਐਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?

ਕੋਟਿਡ-19 ਟਬਮਾਰੀ ਫੇਫਟੜ੍ਆਂ ਨੰ ਪਰਭਾਟਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ SARS-CoV2 ਿੱ ਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿੇਂ ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੰ ਦੀ
ਹੈ। ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਸਰੀਰ ਰੱ ਟਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਤਲਨਾ ਕਰਕੇ
ਕੋਟਿਡ-19 ਨਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਟਕ ਕੋਟਿਡ19 ਦੀ ਗੰ ਭੀਰ ਲਾਗ ਟਿਚ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱ ਟਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਕ “ਿਾਧ-ਪਰਤੀਟਕਰਆ” ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਟਜਸ ਟਿਚ ਪਰਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰ ਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਡਰੱ ਗਜ਼ ਟਿਚ ਸੰ ਭਾਿਤ ਇਲਾਜ ਿੱ ਜੋਂ ਟਦਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਰੱ ਟਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਨੰ ਟਨਯੰ ਟਤਰਤ
ਜਾਂ ''ਮਾਡਲੇ ਟ'' (ਬਦਲਦੀਆਂ) ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
2. ਵਕਹੜੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਅਟਧਐਨ ਡਰੱ ਗਜ਼, ਬੇਰਸੀਟਟਟਨਬ (Baricitinib) (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਠੀਏ ਿਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਟਤਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਰਿਯਲਾਈਜ਼ਮਬ (Ravulizumab) (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਰੋਕਸੀਮਲ ਨੋ ਕਟਰਨਲ ਹੈਮੋਗਲੋ ਬੀਨਰੀਆ (paroxysmal
nocturnal haemoglobinuria) ਿੱ ਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਟਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ
ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਨਾ ਕਰ ਟਰਹਾ ਹੈ ਟਜਸਨੰ ਟਕ ਤਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਟਿਚ ਉਸ ਹਾਲਤ ਟਿਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ
ਅਟਧਐਨ ਟਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦੇ ਹੋ। ਟਰਾਇਲ ਿਾਲੀਆਂ ਇਹ ਦੋਿੇਂ ਡਰੱ ਗਜ਼ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱ ਟਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਨੰ ''ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ'' ਦਾ
ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
3. ਮੈਨੂੰ ੂ ਵਕਹੜਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਿੇਗਾ?

ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਇਲਾਜ ਤਹਾਨੰ ਬੇਤਰਤੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਤਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਤਹਾਡੀ ਛੱ ਟੀ ਤੱ ਕ ਜਾਂ ਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿੱ ਧ 14 ਟਦਨਾਂ ਲਈ ਬੇਰਸੀਟਟਟਨਬ (Baricitinib) ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ
ਰਿਯਲਾਈਜ਼ਮਬ (Ravulizumab) ਨੰ ਇਟਕਹਰੇ ਟੀਕੇ ਿੱ ਜੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ
ਿਾਲੀ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਟਜਿੇਂ-ਟਜਿੇਂ ਅਟਧਐਨ ਅੱ ਗੇ ਿੱ ਧਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਿਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਡਰੱ ਗਜ਼ ਨੰ ਨਿੀਨਤਮ
ਸਾਇੰ ਟੀਟਫਕ ਲੱਭਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਟੀਨ ਦੇ ਕਲੀਟਨਕਲ ਟੈਸਟਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਤਹਾਡੇ ਖਨ ਦੇ ਨਮਨੇ , ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਪਰਤੀ ਤਹਾਡੀ ਪਰਤੀਟਕਰਆ ਨੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਟਤਟਰਕਤ ਨਮਨਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਟਿਕਲਪ ਿੀ
ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਟੈਕਟਟਕ-ਆਰ (TACTIC-R) ਸੰ ਖੇਪ ਪੀ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਸੀ
ਐਫ (PISICF) ਸੰ ਸਕਰਣ 1.0, ਤਾਰੀਖਬੱ ਧ 20ਮਈ2020
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4. ਡਰੱ ਗਜ਼ ਦੇ ਗੌਣ ਪ੍ਰਭਾਿ ਕੀ ਹਨ?
ਬੇਰਸੀਟਟਟਨਬ (Baricitinib):
•

ਆਮ (10% ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਮਰੀਜ਼): ਸਾਹ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ (ਜ਼ਕਾਮ ਸਮੇਤ), ਜੀਅ ਮਚਲਣਾ, ਮੰ ਹ ਦੇ
ਛਾਲੇ , ਖ਼ਾਰਸ਼, ਤਿਚਾ ਦੇ ਧੱ ਫ਼ੜ੍, ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਟਪਸ਼ਾਬ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ, ਨਮਨੀਆ, ਟਜਗਰ ਦੇ ਐਨਜ਼ਾਇਮ ਦੇ

•

ਉੱਚੇ ਪੱ ਧਰ।
ਅਸਧਾਰਣ (1% ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਮਰੀਜ਼): ਭਾਰ ਿੱ ਧਣਾ, ਖਨ ਟਿਚਲੇ ਸਰੀਰ ਰੱ ਟਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੈੈੱਲਾਂ ਦਾ ਘਟਟਆ ਪੱ ਧਰ, ਖਨ

ਦੇ ਥੱ ਕੇ, ਟਚਹਰੇ ਦੀ ਸੋਜਸ਼, ਮਹਾਂਸੇ, ਖਨ ਦੇ ਥੱ ਟਕਆਂ ਦਾ ਿਟਧਆ ਜ਼ੋਖਮ।
ਰਿਯਲਾਈਜ਼ਮਬ (Ravulizumab):
•

ਬਹਤ ਆਮ (10% ਤੋਂ ਟਜ਼ਆਦਾ ਮਰੀਜ਼): ਸਾਹ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ (ਜ਼ਕਾਮ ਸਮੇਤ), ਟਸਰਦਰਦ,

•

ਆਮ ਜ਼ਕਾਮ।
ਆਮ (10% ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਮਰੀਜ਼): ਮੈਟਨਨਗੋਕਕ
ੋ ਲ ਲਾਗ (ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਟਦਮਾਗੀ ਲਾਗ), ਚੱ ਕਰ ਆਉਣੇ, ਜੀਅ
ਮਚਣਲਾ, ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ, ਚਮੜ੍ੀ ਦੇ ਧੱ ਫ਼ੜ੍, ਖਾਰਸ਼, ਟਪੱ ਠ, ਜੋੜ੍ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ
ਅਕੜ੍ੇਸ, ਥਕਾਿਟ, ਫਲ ਿਰਗਾ ਟਬਮਾਰੀ, ਬਖਾਰ, ਕਾਂਬਾ ਲੱਗਣਾ।

5. ਮੈਨੂੰ ੂ ਸੱ ਦਾ ਵਕਉਂ ਵਦੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ?

ਤਹਾਨੰ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਟਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਟਦੱ ਤਾ ਟਗਆ ਹੈ ਟਕਉਂਟਕ ਤਸੀਂ ਕੋਟਿਡ-19 ਪਾਜ਼ੀਟਟਿ ਹੋ ਜਾਂ ਤਹਾਨੰ ਇਸਦੇ ਹੋਣ
ਦਾ ਸ਼ੱ ਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਹਾਨੰ ਗੰ ਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰ ਟਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਟਮਆਨੇ ਜ਼ੋਖਮ 'ਤੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਟਿਚਾਟਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ
ਿੀ ਟਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਕ ਤਹਾਨੰ ਬੇਰਸੀਟਟਟਨਬ (Baricitinib) ਜਾਂ ਰਿਯਲਾਈਜ਼ਮਬ (Ravulizumab) ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਲਾਭ ਟਮਲ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

6. ਕੀ ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਅਟਧਐਨ ਟਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਸਿੈ-ਇੱ ਛਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟਨਰਣੇ ਨਾਲ ਤਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਭਾਟਿਤ
ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
7. ਸੂੰ ਭਾਵਿਤ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ?

ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸਟਨਸ਼ਟਚਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਟਕ ਕੀ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਟਧਐਨ ਭਟਿੱ ਖ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ
ਲਈ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਟਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
8. ਅਵਿਐਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਸੂੰ ਭਾਿਤ ਜ਼ੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਇਨਹ ਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਮ ਗੌਣ ਪਰਭਾਿਾਂ (ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ) ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਜਦੋਂ ਤਹਾਨੰ ਰਿਯਲਾਈਜ਼ਮਬ (Ravulizumab) ਟਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਟੀਕੇ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਹਲਕੀ ਟਜਹੀ ਬੇਆਰਾਮੀ ਮਟਹਸਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਦਆਰਾ ਇਸਨੰ ਮਾਨੀਟਰ
ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।
ਰਿਯਲਾਈਜ਼ਮਬ (Ravulizumab) ਟਦਮਾਗੀ ਬਖਾਰ (ਮੈਟਨਨਜਾਇਟਟਸ) ਨੰ ਟਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੰ ਿਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਕਰਕੇ ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਰਿਯਲਾਈਜ਼ਮਬ (Ravulizumab) ਲੈ ਣ ਬੇਤਰਤੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤਹਾਨੰ
ਂ ੀਬਾਇਟਟਕਸ ਦਾ ਇਕ ਕੋਰਸ ਲੈ ਣਾ
ਟਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦਆਰਾ ਇਸਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀ ਟਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਹਾਨੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਐਟ
ਂ ੀਬਾਇਟਟਕਸ ਨੰ ਿੈਕਸੀਨ ਲੈ ਣ
ਪਿੇਗਾ, ਅਤੇ ਟਦਮਾਗੀ ਬਖਾਰ (ਮੈਟਨਨਜਾਇਟਟਸ) ਦੇ ਟਿਰੱ ਧ ਿੈਕਸੀਨ ਲੈ ਣੀ ਪਿੇਗੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਐਟ
ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਿੈਕਸੀਨ ਲੈ ਣਾ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 2 ਹਫ਼ਟਤਆਂ ਲਈ ਲੈ ਣਾ ਪਿੇਗਾ। ਜੇ ਤਹਾਡੀ ਇੱ ਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ
ਂ ੀਬਾਇਟਟਕਸ ਨੰ 8 ਮਹੀਟਨਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਪਿੇਗੀ।
ਤਹਾਨੰ ਿੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਟਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਐਟ
9. ਜਦੋਂ ਟਰਾਇਲ ਸਮਾਪ੍ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ?

ਇਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਟਰਾਇਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ, ਤਹਾਨੰ ਟਨਯਮਤ ਇਲਾਜ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਾਪਸ ਹਿਾਲਗੀ ਟਦੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਇਸ
ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਨਤੀਟਜਆਂ ਦੇ ਲੰਟਬਤ ਹੋਣ ਤੱ ਕ, ਇਲਾਜ ਸਬੰ ਧੀ ਟਦਸ਼ਾ ਟਨਰਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਜਾਂ ਤਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ
ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਅਟਧਐਨ ਿਾਲੇ ਇਲਾਜ ਨੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਟਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਅੱ ਗੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੈ ਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟੈਕਟਟਕ-ਆਰ (TACTIC-R) ਸੰ ਖੇਪ ਪੀ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਸੀ
ਐਫ (PISICF) ਸੰ ਸਕਰਣ 1.0, ਤਾਰੀਖਬੱ ਧ 20ਮਈ2020
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10. ਕੀ ਮੈਂ ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਅਵਿਐਨ ਿਾਲੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਜੇ ਤਸੀਂ ਕੋਰਸ ਦੇ ਪਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਅਟਧਐਨ ਿਾਲੇ ਇਲਾਜ ਨੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਅਟਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤੰ ਤਰ ਹੋ।
ਜੇ ਤਸੀਂ ਇਹ ਟਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟਕ ਤਸੀਂ ਤਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੱ ਸਣ

ਟਿਚ ਟਨਟਿਜਕ ਰਹੋ (ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਮਟਨਆਂ ਦਾ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦਆਰਾ ਟਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ)।

11. ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ?

ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਟਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਸੀਂ ਟਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਟਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਖਰਚੇ ਗਏ ਟਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਹਾਨੰ ਿਾਪਸ ਭਗਤਾਨ ਕਰਨ ਟਿਚ ਅਸੀਂ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹਾਂ।
12. ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱ ਵਸਆ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?

ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਟਕਸੇ ਪੱ ਖ ਬਾਰੇ ਟਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਚੰ ਤਾਿਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਟਰਾਇਲ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਹਾਡੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਕੋਟਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਇੱ ਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਟਕਸੇ ਪੱ ਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਚੰ ਤਾਿਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਦੀ ਟਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ
ਂ ਲਾਇਜ਼ਨ ਸਰਟਿਸ
ਪਰਟਕਰਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਟਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਟਹਲੇ ਪੜ੍ਾਅ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਟਿਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਡਿਾਇਸ ਐਡ
(Patient Advice and Liaison Service) (PALS email and phone number) ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਹੇਿੰਦ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
13. ਕੀ ਮੇਰੀ ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ ਗੋਪ੍ਨੀਯ ਰੱ ਵਖਆ ਜਾਿੇਗਾ?
ਤਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤਹਾਡੀ ਟਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਗੋਪਨੀਯ ਰੱ ਟਖਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਤਹਾਡੀ ਟਨੈੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਦੇਖਣ ਿਾਲੇ
ਕੇਿਲ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅਟਧਐਨ ਕਰਿਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਟਧਐਨ ਦੇ ਸੰ ਯੋਜਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਮਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਟਨਯਾਮਕ
ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਟਕ ਅਟਧਐਨ ਨੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਟਰਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਟਨੈੱਜਤਾ
ਨੋ ਟਟਸ ਅਤੇ ਟਜ਼ਆਦਾ ਟਿਸਟਤਰਤ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ, ਅਟਧਐਨ ਿੈਬਸਾਇਟ ਉੱਪਰ ਹੈ।
14. ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ?

ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੇਨਾਮ ਰਟਹਣਗੇ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਤਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ
ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਪਲਬੱ ਧ ਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਨਹ ਾਂ ਨੰ ਪੀਅਰ ਦਆਰਾ ਸਮੀਟਖਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲਾਂ ਟਿਚ ਪਰਕਾਟਸ਼ਤ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਪਰਸਤਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰ ਸਾਂ ਲਈ ਿਰਟਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਪਰਕਾਟਸ਼ਤ
ਨਤੀਟਜਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟਰਾਇਲ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਟਸੱ ਧਾ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ, ਉਹ
ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋਣਗੇ।
15. ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱ ਤ ਕੌ ਣ ਦੇ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਕੌ ਣ ਹੈ?

ਟਰਾਇਲ ਨੰ ਇਲਾਇ ਟਲਲੀ (Eli Lilly) ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਯ ਕੇ ਟਲਮ. (Company UK Ltd) ਅਤੇ ਅਲੈ ਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾ ਯ ਕੇ
ਟਲਮ. (Alexion Pharma UK Ltd) ਦਆਰਾ ਫੰ ਡ ਟਦੱ ਤਾ ਜਾ ਟਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਬਟਰਜ ਯਨੀਿਰਟਸਟੀ ਹਾਸਪੀਟਲਜ਼ ਐਨ
ਐਚ ਐਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰੱ ਸਟ (Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust) ਦਆਰਾ
ਪਰਾਯੋਟਜਤ ਹੈ।।
16. ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਵਕਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ?

ਤਹਾਡੇ ਟਹੱ ਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਸਮੀਟਖਆ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਟਰਸਰਚ ਐਟਥਕਸ ਕਮੇਟੀ (Research Ethics
ਂ
Committee) (name of REC here) ਦਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੱ ਖ ਟਿਚ ਰਾਏ ਟਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਟਸਨਜ਼ ਐਡ
ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪਰੋਡਕਟਸ ਰੈਗਲੇ ਟਰੀ ਏਜੰ ਸੀ (ਐਮ ਐਚ ਆਰ ਏ) (Medicines and Healthcare Products Regulatory
Agency, MHRA) ਜੋ ਟਕ ਯ ਕੇ ਯ ਕੇ (UK) ਟਿਚ ਦਿਾਈਆਂ ਨੰ ਰੈਗਲੇ ਟ ਕਰਨ
ਮੇਿਾਰ ਹਨ,
ਿੀ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੀ
3 ਲਈ ਟਜ਼ੰ EudraCT
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ਸਮੀਟਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਿੇਰਿੇ
ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ
ਲਈ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਨਟਿਜਕ ਰਹੋ:

ਅਟਧਐਨ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ: ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: ****************ਈਮੇਲ: ****************
ਅਟਧਐਨ ਨਰਸ/ਸੰ ਯੋਜਕ ਦਾ ਨਾਮ: ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: ****************ਈਮੇਲ: *******************

ਆਪ੍ਾਤਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ:

ਇੱ ਥੇ 24 ਘੰ ਟੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸੰ ਪਰਕ ਿੇਰਿੇ ਸਚੀਬੱ ਧ ਕਰੋ - ਇਹ ਿੇਰਿੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਈ ਡੀ (ID) ਕਾਰਡ
ਉੱਪਰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਰੀ ਘੰ ਟਟਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਾਲੇ
ਸਟਮਆਂ ਟਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਪਰਟਕਰਆ ਲਈ ਿਰਟਤਆ ਜਾਿੇਗਾ।

ਟੈਕਟਟਕ-ਆਰ (TACTIC-R) ਸੰ ਖੇਪ ਪੀ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਸੀ
ਐਫ (PISICF) ਸੰ ਸਕਰਣ 1.0, ਤਾਰੀਖਬੱ ਧ 20ਮਈ2020
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ਸੂਵਚਤ ਸਵਹਮਤੀ ਫਾਰਮ
ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਵਸਰਲੇ ਖ: ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀ-ਆਈ ਸੀ ਯੂ (Pre-Icu) ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਵਿਕਲਪ੍ਕ
ਵਚਵਕਤਸਕ ਅਵਿਐਨ- ਿੱ ਖਰੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਨੁਕੂਵਲਤ ਦਿਾਈਆਂ ਟੈਕਵਟਕ-ਆਰ (TACTIC-R)
ਮੁੱ ਖ ਵਨਰੀਖਕ:
1

ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਨੂੰਬਰ:

ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਸੰ ਖੇਪ ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਸੰ ਸਕਰਣ 1.2 ਤਾਰੀਖਬੱ ਧ 20/05/2020 ਨੰ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਮਿ
ਟਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਟਕ ਟਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਪਰਟਕਰਆਿਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰ ਿਰਣਨ ਕਰ ਟਦੱ ਤਾ ਟਗਆ ਹੈ।

2

ਮੈਨੰ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਟਮਟਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਿੇਰਟਿਆਂ ਨਾਲ
ਸੰ ਤਸ਼ਟ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਸਮਿਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਟਕ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਟਿਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਇੱ ਛਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟਕ ਮੈਂ ਟਬਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱ ਟਸਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਟਚਟਕਤਸਕ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਕਾਨੰ ਨੀ ਅਟਧਕਾਰਾਂ ਨੰ ਪਰਭਾਟਿਤ ਕੀਤੇ ਟਬਨਾਂ ਟਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਟਿਚੋਂ ਹੱ ਟਣ ਲਈ ਸਤੰ ਤਰ ਹਾਂ।

3

4

ਮੈਂ ਸਮਿਦਾ ਹਾਂ ਟਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਟਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਨੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨਸਾਰ
ਿਰਟਤਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਸਖਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨਾਲ ਰੱ ਟਖਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਟਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਟਿਚੋਂ ਕਿ ਿੀ
ਪਰਕਾਟਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।
ਮੈਂ ਸਮਿਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਟਕ ਮੇਰੇ ਜੀ ਪੀ (GP) ਨੰ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਟਿਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਟਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ
ਉਸਨੰ ਟੈਕਟਟਕ-ਆਰ (TACTIC-R) ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

5

ਮੈਂ ਸਮਿਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਟਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯ ਕੇ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (UK NHS) ਅਦਾਟਰਆਂ ਦਆਰਾ ਰੱ ਖੀ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਇਸ
ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਟਹੱ ਸੇ ਿਜੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ
ਮੇਰੀ ਟਸਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਟਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਿਰਟਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6

ਮੈਂ ਸਮਿਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਟਕ ਮੇਰੇ ਟਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਨੰ , ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਟਿਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਟਿਚ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਟਰਾਇਲ
ਸਾਇਟਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜਦ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਟਿਚਕਾਰ ਹਸਤਾਂਤਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਿਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਟਕ ਟਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ
ਟਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ (ਸਰੱ ਟਖਅਤ/ਐਨਟਕਰਪਟਡ ਮੇਲ ਸਰਿਰ ਆਟਦ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੇਟਜਆ ਜਾਿੇਗਾ।

7
8
9

10

ਮੈਂ ਸਮਿਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਟਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਕ ਮੈਂ, ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਟਹੱ ਸੇ ਿੱ ਜੋਂ ਮੇਰੇ ਦਆਰਾ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਕੋਟਿਡ-19 ਦੇ
ਟੈਸਟ/ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਟਜਆਂ ਨੰ ਪਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਾਂ।
ਮੈਂ ਸਮਿਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਟਕ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਇੰ ਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਟਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਨੰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ
ਮੇਰੀ ਸਟਹਮਤੀ ਦੇ ਟਬਨਾਂ ਟਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਇਸ ਅਟਧਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਖੋਜ ਲਈ ਖਨ ਦੇ ਨਮਨੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਹਮਤ ਹੰ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ, ਇਨਹ ਾਂ ਨਮਟਨਆਂ ਨੰ 5
ਸਾਲ ਤੱ ਕ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱ ਟਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਿਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਟਕ ਮੇਰੇ ਨਮਟਨਆਂ ਨੰ ਭਟਿੱ ਖ ਦੇ ਟਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਲਈ ਇਕ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਸਤਾਂਤਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸਟਹਮਤ ਹਾਂ ਟਕ ਮੇਰੇ ਦਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਨ ਦੇ ਨਮਨੇ ਟਿਚੋਂ ਡੀ ਐਨ ਏ (DNA) ਨੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ
ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਲੈ ਬੋਰੇਟਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦਾ ਟਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਮੈਂ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ:
ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ

ਦਸਤਖਤ

ਤਾਰੀਖ

ਸਟਹਮਤੀ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਟਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਸਟਹਮਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ (24 ਘੰ ਟੇ ਿਾਲੀ ਘੜ੍ੀ ਅਨਸਾਰ)

ਦਸਤਖਤ ਤਾਰੀਖ
:

1 ਕਾਪੀ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ, 1 ਕਾਪੀ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਲਈ, 1 ਕਾਪੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੋਟਸ ਟਿਚ ਰੱ ਖੀ ਜਾਿੇ

ਟੈਕਟਟਕ-ਆਰ (TACTIC-R) ਸੰ ਖੇਪ ਪੀ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਸੀ
ਐਫ (PISICF) ਸੰ ਸਕਰਣ 1.0, ਤਾਰੀਖਬੱ ਧ 20ਮਈ2020
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ਸੂਵਚਤ ਸਵਹਮਤੀ ਫਾਰਮ
ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਵਸਰਲੇ ਖ: ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀ-ਆਈ ਸੀ ਯੂ (Pre-Icu) ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਵਿਕਲਪ੍ਕ
ਵਚਵਕਤਸਕ ਅਵਿਐਨ- ਿੱ ਖਰੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਨੁਕੂਵਲਤ ਦਿਾਈਆਂ ਟੈਕਵਟਕ-ਆਰ (TACTIC-R)
ਮੁੱ ਖ ਵਨਰੀਖਕ:

ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਨੂੰਬਰ:

ਵਿਕਲਪ੍ਕ:
11 ਮੈਂ ਭਟਿੱ ਖ ਦੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਟਿਸਤਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭਟਿੱ ਖ ਟਿਚ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਸਟਹਮਤ ਹਾਂ।

12 ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਹੋਰ ਅਟਧਐਨ ਟੀਮਾਂ, ਟਜੱ ਥੇ ਟਕ ਮੈਂ ਕੋਟਿਡ19 ਬਾਇਓਮਾਰਕਰ ਅਟਧਐਨ ਲਈ
ਸ਼ਾਮਲ ਟਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੇ ਨਾਲ ਿਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਟਹਮਤ ਹਾਂ।

ਕੇਿਲ ਬੱ ਚੇ ਜੂੰ ਮਣ ਲਈ ਸਮਰੱ ਥ ਔਰਤਾਂ ਲਈ
13 ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਆਰਾ ਡਰੱ ਗਜ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ 8 ਮਹੀਟਨਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ

ਹਾਂ

ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਗਰਭਅਿਸਥਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੰ ਸਟਹਮਤੀ ਟਦੰ ਦੀ ਹਾਂ।

14 ਮੈਂ ਸਮਿਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਟਕ ਮੇਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੋਟਸ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗਰਭਅਿਸਥਾ ਨਾਲ ਟਸੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੜ੍ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ
ਭਾਗਾਂ ਨੰ ਪਰਾਯੋਜਕ, ਟਨਯਾਮਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਟਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰ ਟਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਆਰਾ
ਦੇਟਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਜੱ ਥੇ ਅਟਜਹਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮਹੱ ਤਿਪਰਨ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨਹ ਾਂ

15

ਟਿਅਕਤੀਆਂ
ਨੰ ਪਹ
ਮੇਰੰ ਚ
ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਟਗਆ ਟਦੰ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ।
ਟਰਕਾਰਡਾਂ ਤੱ ਕ
ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਗਰਭਅਿਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਸਿੈ ਇੱ ਛਾ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟਹਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਿਦੀ ਹਾਂ ਟਕ
ਮੈਂ ਟਬਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱ ਟਸਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟਚਟਕਤਸਕ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਕਾਨੰ ਨੀ ਅਟਧਕਾਰਾਂ ਨੰ ਪਰਭਾਟਿਤ ਕੀਤੇ ਟਬਨਾਂ
ਟਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਟਿਚੋਂ ਹੱ ਟਣ ਲਈ ਸਤੰ ਤਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਿਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਟਕ ਸਟਹਮਤੀ ਿਾਪਸ
ਲੈ ਣ ਤੱ ਕ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਗੋਪਨੀਯ ਰੱ ਟਖਆ ਜਾਿੇਗਾ।

ਮੈਂ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ:
ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ

ਦਸਤਖਤ

ਤਾਰੀਖ

ਸਟਹਮਤੀ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਟਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਸਟਹਮਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ (24 ਘੰ ਟੇ ਿਾਲੀ ਘੜ੍ੀ ਅਨਸਾਰ)

ਦਸਤਖਤ ਤਾਰੀਖ

:

1 ਕਾਪੀ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ, 1 ਕਾਪੀ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਲਈ, 1 ਕਾਪੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੋਟਸ ਟਿਚ ਰੱ ਖੀ ਜਾਿੇ

ਟੈਕਟਟਕ-ਆਰ (TACTIC-R) ਸੰ ਖੇਪ ਪੀ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਸੀ
ਐਫ (PISICF) ਸੰ ਸਕਰਣ 1.0, ਤਾਰੀਖਬੱ ਧ 20ਮਈ2020
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ਨਹੀਂ

ਸੂਵਚਤ ਸਵਹਮਤੀ ਫਾਰਮ
ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਵਸਰਲੇ ਖ: ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀ-ਆਈ ਸੀ ਯੂ (Pre-Icu) ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਬਹੁ- ਵਿਕਲਪ੍ਕ
ਵਚਵਕਤਸਕ ਅਵਿਐਨ-ਿੱ ਖਰੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਨੁਕੂਵਲਤ ਦਿਾਈਆਂ ਟੈਕਵਟਕ-ਆਰ (TACTIC-R)
ਮੁੱ ਖ ਵਨਰੀਖਕ:

ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਨੂੰਬਰ:

ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਟੈਕਸਟ ਨੂੂੰ ਪ੍ੜਹਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖੁਦ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰ ਉਸ ਕੋਲ
ਸਵਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਹੈ
ਮੈਂ ਸੰ ਭਾਟਿਤ ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਕੋਲ ਸਟਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਤ ਨੰ ਦੇਟਖਆ ਹੈ, ਉਹ ਟਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱ ਛ ਸਟਕਆ/ਸਕੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸਨੰ ਸੰ ਤੋਸ਼ਜਨਕ ਉੱਤਰ ਟਮਲੇ । ਮੈਂ ਪਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਟਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਤੰ ਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸਟਹਮਤੀ ਦੇ ਟਦੱ ਤੀ ਹੈ।
…………………………………………… ……………………………………. ……../……../……..…
ਗਿਾਹ ਦਾ ਪਰਾ ਨਾਮ
ਦਸਤਖਤ
ਦਸਤਖਤ ਤਾਰੀਖ

…………………………………………… …………………………………….
……../……../………… ਸਟਹਮਤੀ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਟਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸਤਖਤ
ਦਸਤਖਤ ਤਾਰੀਖ

ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਕੋਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਚਵਕਤਸਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ (ਉਦਾ. ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੂੰ ਭੀਰ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਜਾਂ
ਿੈਂਟੀਲੇ ਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੂੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਵਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ:
ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਪੜ੍ਹ ਟਲਆ ਹੈ (ਜਾਂ ਮੈਨੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਣਾ ਟਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਅਤੇ ਮੈਨੰ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱ ਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਟਮਟਲਆ ਹੈ। ਮੈਂ
ਸਮਿਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਟਕ ਟਜਿੇਂ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਸਟਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰ ਆਪਣੀ ਸਟਹਮਤੀ ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਟਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਟਕ ਜੇ ਉਹ ਇੱ ਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਚਟਕਤਸਕ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰ ਪਰਭਾਟਿਤ ਕੀਤੇ ਟਬਨਾਂ
ਅਟਧਐਨ ਤੋਂ ਹੱ ਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਿਦਾ ਹਾਂ ਟਕ ਜੇ ਉਹ ਇਸਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਅਟਧਐਨ ਟਿਚ ਭਾਗ
ਲੈ ਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਕਰਨੀ ਸੀ।
…………………………………………… …………………………………….
……../……../………… ਕਾਨੰ ਨੀ ਪਰਤੀਟਨਧੀ ਦਾ ਪਰਾ ਨਾਮ ਦਸਤਖਤ
ਦਸਤਖਤ ਤਾਰੀਖ
…………………………………………… ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਨਾਲ ਟਰਸ਼ਤਾ

…………………………………………… …………………………………….
……../……../………… ਸਟਹਮਤੀ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਟਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸਤਖਤ
ਦਸਤਖਤ ਤਾਰੀਖ
ਟੈਕਟਟਕ-ਆਰ (TACTIC-R) ਸੰ ਖੇਪ ਪੀ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਸੀ
ਐਫ (PISICF) ਸੰ ਸਕਰਣ 1.0, ਤਾਰੀਖਬੱ ਧ 20ਮਈ2020
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