
ਪੰਨਾ 1 ਕ ੁੱਲ 2 

ਜਦੋਂ ਪਰੂਾ ਕੀਤਾ ਹਏੋ: 1 ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਦੇ ਲਈ; 1 ਖੋਜਾਰਥੀ ਦੀ ਸਾਇਟ ਫਾਈਲ ਲਈ; 1 ਚਿਚਕਤਸਕ ਨੋਟਸ ਚਿਿ ਰੁੱਖੀ ਜਾਿੇ। 
ਸੰਸਕਰਣ V3.1 08.06.2020 

ਇਸ ਪਰਜੋੈਕਟ ਨੂੰ  ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰਮ ਹੈਲਥ ਚਰਸਰਿ (ਐਨ ਆਈ ਐਿ ਆਰ) (National Institute for Health Research, NIHR) ਦ ਆਰਾ 
ਫੰਡ ਚਦੁੱਤਾ ਚਗਆ ਹ ੈ

ਆਈ ਆਰ ਏ ਐਸ (IRAS) ਆਈ ਡੀ (ID): 282338 

ਇੰਗਲੈਂਡ, ਿੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਚਿਿ ਿਰਤੋਂ ਲਈ 

 

ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਮ: 

ਸੈਂਟਰ ਨੰਬਰ:  

ਅਚਿਐਨ ਨੰਬਰ: 

 

 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ 

 

ਚਸਹਤਯਾਬੀ-ਆਰ ਐਸ (RS) ਸਾਹ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਕੋਚਿਡ-19 ਚਿਿ ਸਾਹ ਪਰਣਾਲੀ ਸਬੰਿੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ; ਸੀ ਪੀ ਏ ਪੀ (CPAP), 

ਹਾਈ-ਫਲੋਅ (High-flow), ਅਤੇ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ 

ਖੋਜਾਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ: 

ਚਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਖਾਨੇ ਚਿਿ ਸੰਖਪੇ 

ਦਸਤਖਤ ਕਰ ੋ 

1. [Consultee name] …………………………………………………………………  ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ  
ਹੈ ਚਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ [patient name]  …………………………………………………………………..  ਦੀ ਖੋਜ  

ਪਰੋਜਕੈਟ ਚਿਿ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰ ੇਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰ ੇਚਿਿਾਰ ਕਰਨ, ਪਰਸ਼ਨ ਪ ੁੱ ਛਣ 

ਅਤੇ  ਇਸ ਖਜੋ ਚਿਿ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪ ੁੱ ਛਣ ਦਾ ਮਕੌਾ ਚਮਚਲਆ ਹ।ੈ 
 

2. ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਚਿਿ ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਨੂੰ  ਉਪਰੋਕਤ ਅਚਿਐਨ ਚਿਿ  

ਸ਼ਾਮਲ ਰਚਹਣ ਤ ੇਕੋਈ ਆਪੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। 
 

3. ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹੈ ਚਕ ਜੇ ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਅਚਿਐਨ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਸੂਚਿਤ ਸਚਹਮਤੀ ਦੇਣ  

ਦੇ ਸਮਰੁੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ/ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਚਹਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਚਹਮਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹਏੋਗੀ।  
 

4. ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹੈ ਚਕ ਉਹ ਕੋਈ ਿੀ ਕਾਰਨ ਦੁੱਸ ੇਚਬਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਅਚਿਕਾਰਾਂ  
ਨੂੰ  ਪਰਭਾਚਿਤ ਕੀਤ ੇਚਬਨਾਂ ਚਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਅਚਿਐਨ ਚਿਿੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹੈ।  
 

5. ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹੈ ਚਕ ਅਚਿਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਦੇ ਚਿਚਕਤਸਕ ਚਰਕਾਰਡ ਅਤੇ 

ਡਾਟਾ  ਦ ੇਢ ੁੱ ਕਿੇਂ ਚਹੁੱ ਚਸਆਂ,  ਚਜਨਹ ਾਂ ਚਿਿ ਨਸਲ ਅਤੇ ਜਾਤੀਅਤਾ  ਨਾਲ ਸਬੰਚਿਤ ਮਹੁੱਤਿਪਰੂਨ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੰ ਦਾ 

ਹੈ, ਨੂੰ  ਯੂਨੀਿਰਚਸਟੀ ਆਫ਼ ਿਾਰਚਿਕ ਨਾਲ ਸਬੰਚਿਤ, ਚਨਯਾਮਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਚਿਤ ਜਾਂ ਐਨ ਐਿ ਐਸ 



ਪੰਨਾ 2 ਕ ੁੱਲ 2 

ਜਦੋਂ ਪਰੂਾ ਕੀਤਾ ਹਏੋ: 1 ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਦੇ ਲਈ; 1 ਖੋਜਾਰਥੀ ਦੀ ਸਾਇਟ ਫਾਈਲ ਲਈ; 1 ਚਿਚਕਤਸਕ ਨੋਟਸ ਚਿਿ ਰੁੱਖੀ ਜਾਿੇ। 
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ਇਸ ਪਰਜੋੈਕਟ ਨੂੰ  ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰਮ ਹੈਲਥ ਚਰਸਰਿ (ਐਨ ਆਈ ਐਿ ਆਰ) (National Institute for Health Research, NIHR) ਦ ਆਰਾ 
ਫੰਡ ਚਦੁੱਤਾ ਚਗਆ ਹ ੈ

ਆਈ ਆਰ ਏ ਐਸ (IRAS) ਆਈ ਡੀ (ID): 282338 

ਇੰਗਲੈਂਡ, ਿੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਚਿਿ ਿਰਤੋਂ ਲਈ 

ਟਰੁੱਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਚਿਤ ਚਿਅਕਤੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਉਸ ਹਾਲਤ ਚਿਿ ਦੇਚਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖਜੋ ਚਿਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਮਹੁੱਤਿਪਰੂਨ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਨਹ ਾਂ ਚਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਚਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ 

ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਚਗਆ ਚਦੰਦਾ/ਦੀ ਹੈ।  
 

6. ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਚਕ ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ  ਭਚਿੁੱਖ ਚਿਿ ਹੋਰ ਖਜੋ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਚਤਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ  ਗ ੰ ਮਨਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰੋ ਖਜੋਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

7. ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹੈ ਚਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦ ਆਰਾ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੀ ਪੀ (GP) ਸਰਜਰੀ ਦ ਆਰਾ, ਐਨ ਐਿ ਐਸ 

ਚਡਜੀਟਲ (NHS Digital) ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰਾਚਨਕ ਡਾਟਾ ਚਰਸਰਿ ਐਡਂ ਇਨੋਿੇਸ਼ਨ ਸਰਚਿਸ (ਈ ਡੀ ਆਰ ਆਈ ਐਸ) 

(electronic Data Research & Innovation Service, eDRIS) ਅਤੇ ਇੰਟੈਂਚਸਿ ਕਅੇਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਚਡਟ ਐਡਂ 

ਚਰਸਰਿ ਸੈਂਟਰ (Intensive Care National Audit and Research Centre) ਦ ਆਰਾ  ਰੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ  ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਪਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੀ ਚਸਹਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਿਰਚਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

8. ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ  ਮਚੌਖਕ ਰੂਪ ਚਿਿ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਸੀ। 

 
 

 
              

ਘੋਸ਼ਣਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ  ਤਾਰੀਖ     ਦਸਤਖਤ  


