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ਿਲਾਹਕਾਰ ਲਈ ਿੂਚਨਾ ਸ਼ੀਟ 

(ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਸਕਤ) 

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ: ਸਿਹਤਯਾਬੀ-ਆਰ ਐਿ (RS) ਿਾਹ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ: ਕੋਸਵਡ-19 ਸਵਚ ਿਾਹ ਪਰਣਾਲੀ ਿਬੰਧੀ 
ਰਣਨੀਤੀਆਂ; ਿੀ ਪੀ ਏ ਪੀ (CPAP), ਹਾਈ-ਫਲੋਅ (High-flow), ਅਤੇ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ 

 
 

ਇਿ ਹਿਪਤਾਲ ਦੇ ਸਵਚ ਅਿੀਂ ਕੋਸਵਡ-19 ਨਾਲ ਗਰਿਤ ਅਤੇ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਜ ਅਸਧਐਨ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਾਂ।  
 

________________________________ ਨੂੰ  ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਸਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ। ਤ ਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ 
ਕਾਰਨ, ਟਰਾਇਲ ਸਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਅਿੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰਨ ਦੇ 
ਿਮਰੁੱਥ ਨਹੀਂ ਿੀ।  
 

ਸਕਉਂਸਕ ਹ ਣ ਹਾਲਤ ਘੁੱਟ ਨਾਜ਼ ਕ ਹੈ, ਅਿੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਲ ਰਹੇ ਟਰਾਇਲ ਸਵਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਿਧਾਰਣ ਰੂਪ ਸਵਚ 

ਗੁੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਿੇ, ਇਿ ਿਮੇਂ, ਅਿੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਕ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਖ ਦ ਬਾਰੇ ਸਨਰਣੇ ਲੈਣ ਦੀ ਿਮਰੁੱਥਾ ਹੈ। ਇਿ ਕਰਕੇ, 

ਅਿੀਂ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਲਾਹਕਾਰ ਵੁੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।  
 

ਸਜੁੱ ਥੇ ਵੀ ਿੰਭਵ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਇਿ ਭਸੂਮਕਾ ਨੂੰ  ਸਨਭਾਉਣ ਲਈ ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਿਤ ਨੂੰ  ਕਸਹੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੈੇ ਜੇ ਉਹ ਉਪਲਬੁੱਧ 

ਨਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਿ ਤੰਤਰ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ  ਇਹ ਭੂਸਮਕਾ ਸਨਭਾਉਣ ਲਈ ਕਸਹ ਿਕਦੇ ਹਾਂ।  
 

ਜੇ ਤ ਿੀਂ ਇੁੱਛਤ ਹੋ ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਿਬੰਧ ਸਵਚ ਤ ਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਿੰਦ ਕਰਾਂਗ।ੇ 
ਸਜੁੱ ਥੇ ਤੁੱਕ ਿੰਭਵ ਹੋ ਿਕੇ ਇਹ ਪਰਗਟਾਵਾ ਇਿ ਬਾਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤ ਿੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਖ ਦ 

ਸਨਰਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਿਮਰੁੱਥ ਹ ੰ ਦੇ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਿੀ। ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਰਚ ੇਨੂੰ  ਸਧਆਨ 

ਨਾਲ ਪੜਹ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤ ਹਾਡੀ ਇੁੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤ ਿੀਂ ਇਿ ਬਾਰੇ ਸਕਿੇ ਅਸਜਹੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੂੰ  ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।   

ਜੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤ ਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤ ਿੀਂ ਿਚੋਦੇ ਹੋ ਸਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਚਲੰਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦ ੇਬਾਰੇ ਸਕਿੇ ਤਰਹਾਂ 
ਦੀ ਆਪੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਿੀ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਨੂੰ  ਿੂਸਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਇਿਨੂੰ  ਸਰਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਤ ਿੀਂ 
ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਸਕਿੇ ਿਮੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੁੱਿ ਿਾਨੂੰ  ਿੂਸਚਤ ਕਰ ਸਦਓ।  
 

ਜੇ ਤ ਿੀਂ ਇਿ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ  ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚ ੁੱ ਕ ਿਕਦੇ ਤਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤ ਿੀਂ ਇਿ ਭੂਸਮਕਾ 
ਨੂੰ  ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਦ ਸਵਧਾ ਸਵਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤ ਹਾਨੂੰ  ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਿਲਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਉਦਾ. ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ 
ਲਾਇਜ਼ਨ ਿਰਸਵਿ (ਪੀ ਏ ਐਲ ਐਿ), Patient Advisory Liaison Service, (PALS)।  ਜੇ ਤ ਿੀਂ ਸਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕ 

ਤ ਹਾਡੇ ਦਿੋਤ/ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਿੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕਿੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ  
ਪਰਭਾਸਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।  
 


