
ਪੰਨਾ 1 ਕ ੁੱਲ 2 

ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ: 1 ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਦ ੇਲਈ; 1 ਖੋਜਾਰਥੀ ਦੀ ਸਾਇਟ ਫਾਈਲ ਲਈ; 1 ਚਿਚਕਤਸਕ ਨੋਟਸ ਚਿਿ ਰੁੱਖੀ ਜਾਿੇ। 

ਸੰਸਕਰਣ 2.0 20-04-20 

ਇਸ ਪਰੋਜਕੈਟ ਨੰੂ 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 

 

ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਮ: 

ਸੈਂਟਰ ਨੰਬਰ:  
 

ਅਚਿਐਨ ਨੰਬਰ: 

ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ - ਰਕੁਵੀ ੀਂ ਸਹਿਮਤੀ 

ਹਸਿਤਯਾਬੀ-ਆਰ ਐਸ (RS) ਸਾਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ: ਕੋਹਵਡ-19; ਸੀ ਪ੍ੀ ਏ ਪ੍ੀ (CPAP), ਿਾਈ-ਫਲੋਅ (High-flow), 

ਅਤੇ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ  

ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਵਚ ਸਾਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀਆੀਂ 

ਖੋਜਾਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ: 

ਅਚਿਐਨ ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਦਾ ਨਾਮ: 

ਚਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਖਾਨੇ ਚਿਿ ਸੰਖੇਪ 

ਦਸਤਖਤ ਕਰ ੋ 

1. ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਚਿਐਨ ਦੇ ਲਈ .................... ਤਾਰੀਖ ਿਾਲੀ (ਸੰਸਕਰਣ ..............)  

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੰੂ ਪੜ੍੍ ਚਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਚਿਿਾਰਨ ਦਾ  

ਪਰਸ਼ਨ ਪ ੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚਮਚਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਉੁੱਤਰ ਚਦੁੱਤ ੇਗਏ ਹਨ। 

 

2. ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਚਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇੁੱਛ ਕ ਹੈ ਅਤ ੇ 

ਚਕਸ ੇਿੀ ਸਮੇਂ, ਚਬਨਾਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੁੱਚਸਆਾਂ, ਆਪਣੀ ਚਿਚਕਤਸਕ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਾਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਚਿਕਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਚਿਤ ਕੀਤੇ ਚਬਨਾਾਂ ਉਹ 

ਇਸ ਚਿਿੋਂ ਹੁੱਟਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। 

 

3. ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹੈ ਚਕ ਅਚਿਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਚਿਚਕਤਸਕ ਨੋਟਸ ਅਤ ੇਡਾਟਾ ਚਜਸ ਚਿਿ ਨਸਲ 

ਅਤ ੇਜਾਤੀਅਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੰੂ ਯੂਨੀਿਰਚਸਟੀ ਆਫ਼ ਿਾਰਚਿਕ (University of Warwick), ਚਨਯਾਮਕ 

ਅਥਾਰਟੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਐਨ ਐਿ ਐਸ (NHS) ਟਰੁੱਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਚਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਦੇਚਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਜੁੱਥੇ ਅਚਜਹਾ 

ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਚਿਿ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਨ ਹ ੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਾਾਂ ਚਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਚਰਕਾਰਡਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 

ਕਰਨ ਲਈ ਆਚਗਆ ਚਦੰਦੇ ਹਨ।  

 

4. ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਚਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਭਚਿੁੱਖ ਚਿਿ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ  

ਿਰਚਤਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤ ੇਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਗ ੰਮਨਾਮੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੋਜਾਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

 

 

 

 



ਪੰਨਾ 2 ਕ ੁੱਲ 2 

ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ: 1 ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਦ ੇਲਈ; 1 ਖੋਜਾਰਥੀ ਦੀ ਸਾਇਟ ਫਾਈਲ ਲਈ; 1 ਚਿਚਕਤਸਕ ਨੋਟਸ ਚਿਿ ਰੁੱਖੀ ਜਾਿੇ। 

ਸੰਸਕਰਣ 2.0 20-04-20 

ਇਸ ਪਰੋਜਕੈਟ ਨੰੂ 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 

5. ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਚਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ (ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਚਲਖ)ੋ ਦ ਆਰਾ,  

ਜੀ ਪੀ (GP) ਸਰਜਰੀ ਦ ਆਰਾ, ਐਨ ਐਿ ਐਸ (NHS) ਚਡਜੀਟਲ ਜਾਾਂ ਇਲੈਕਟਰਾਚਨਕ ਡਾਟਾ ਚਰਸਰਿ ਐਾਂਡ ਇਨੋਿੇਸ਼ਨ ਸਰਚਿਸ 

(ਈ ਡੀ ਆਰ ਆਈ ਐਸ) (electronic Data Research & Innovation Service, eDRIS)  

ਅਤ ੇਇੰਟੈਂਚਸਿ ਕੇਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਚਡਟ ਐਾਂਡ ਚਰਸਰਿ ਸੈਂਟਰ (Intensive Care National Audit and Research 

Centre) ਦ ਆਰਾ ਰੁੱਖੀ ਅਤ ੇਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਚਸਹਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਚਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

6. ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਉਪਰੋਕਤ ਅਚਿਐਨ ਚਿਿ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਸਚਹਮਤ ਹ ੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ।  

 

7. ਸੂਚਿਤ ਸਚਹਮਤੀ ਨੰੂ ਮੌਚਖਕ ਰਪੂ ਚਿਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਚਲਆ ਚਗਆ ਹੈ।  

 

 

              

ਸਚਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ   ਤਾਰੀਖ    ਸਚਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ 


