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ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ੀਟ 

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਸਰਲੇਖ: ਸਿਹਤਯਾਬੀ-ਆਰ ਐਿ (RS) ਿਾਹ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ: ਕੋਸਿਡ-19 ਸਿਚ ਿਾਹ ਪਰਣਾਲੀ 

ਿਬੰਿੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ; ਿੀ ਪੀ ਏ ਪੀ (CPAP), ਹਾਈ-ਫਲੋਅ (High-flow), ਅਤੇ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸਦਿੱਤਾ ਸਿਆ ਹੈ ਸਕਉਸਂਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਸਿਡ-19 ਨਾਲ ਿਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ 

ਹਾਲਤ ਸਿਚ ਜਾ ਂਕੋਸਿਡ-19 ਦਾ ਸ਼ਿੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਿਪਤਾਲ ਸਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਿਾਇਆ ਸਿਆ ਿੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 

ਆਕਿੀਜਨ ਦੇ ਪਿੱਿਰਾਂ ਨੰੂ ਕਾਫੀ ਉਿੱਚਾ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚਾ ਅਸਿਐਨ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਿਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇਿਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਿੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੇਿਲ ਇਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਿੀ, ਿਿੋਂ ਿੰਭਿ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਭਸਿਿੱਖ ਦੀਆਂ 

ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਸਿਚ ਿੀ ਮਦਦ ਕਰੇਿੀ। ਿਾਡੀ ਟੀਮ ਸਿਚੋਂ ਇਕ ਸਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹੇਿਾ 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋ ਿਕਣ ਿਾਲੇ ਸਕਿੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਿੱਤਰ ਦੇਿੇਿਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਿੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸੂਜਆਂ ਨਾਲ ਿਿੱਲ 

ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕਿੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱਛਣ ਲਈ ਸਨਸਿਜਕ ਰਹੋ।  

ਖੋਜ ਦੇ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 

ਇਹ ਅਸਿਐਨ ਐਨ ਐਚ ਐਿ (NHS) ਹਿਪਤਾਲਾਂ (ਇੰਿਲੈਂਡ, ਿਕਾਟਲੈਂਡ, ਿੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉਿੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ) ਸਿਚ 

ਜਾਂ ਿਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੰਿਾਮੀ (ਸਕਰਟੀਕਲ) ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਕਿਦ ਅਿੀਨ ਸਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਸਿਚ ਹੋ 

ਰਹੀ ਹੈ। ਇਿਦਾ ਟੀਚਾ ਕੋਸਿਡ-19 ਨਾਲ ਿਰਿਤ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਅਕਤੀ ਸਜਨਹਾਂ ਨੰੂ ਕੋਸਿਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਿੱਕ 

ਹੈ, ਿਾਲੇ 4002 ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।  

 

ਇਹ ਅਸਿਐਨ ਉਨਹਾਂ ਸਤੰਨ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਾਹ ਲੈਣ ਸਿਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ 

ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਹੇਠਾਂ ਸਦਿੱਤਾ ਸਿਆ ਹ:ੈ 

 

A) ਕੋਂਟੀਸਨਊਸ ਪ੍ਾਜ਼ੀਸਟਵ ਏਅਰਵੇਅ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (ਸੀ ਪ੍ੀ ਏ ਪ੍ੀ) (Continuous positive airway 

pressure, CPAP): ਇਹ ਇਲਾਜ ਸਚਹਰੇ ਤੇ ਕਿੱਿ ਕੇ ਸਫਟ ਕੀਤੇ ਿਏ ਮਾਿਕ ਦੇ ਰਾਹੀ ਂਹਿਾ ਦਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 

ਉਿੱਚ ਦਬਾਅ ਨੰੂ ਸਨਰੰਤਰ ਆਿਾਰ ਤ ੇਲਾਿੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਿਿਾਰਣ ਰਪੂ ਸਿਚ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਿਾਹ ਲੈ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹਿਾ ਦੇ ਰਿਤੇ ਨੰੂ ਖੁਿੱਲਹ ਾ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਚ 

ਹਿਾ ਦੇ ਰਿਤੇ ਨੰੂ ਸਨਰੰਤਰ ਖੁਿੱਲਹ ਾ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। 

 

B) ਹਾਈ ਫਲੋਅ ਨੈਸਲ ਆਕਸੀਜਨ (ਐਚ ਐਫ਼ ਐਨ ਓ) (High flow nasal oxygen, HFNO): ਇਹ 

ਸਟਊਬਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਂਨਿੱ ਕ ਸਿਚ ਨਮੀ ਯੁਕਤ (ਸਿਿੱਲੀ) ਅਤੇ ਸਨਿੱ ਘੀ ਆਕਿੀਜਨ ਨੰੂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹ।ੈ  ਉਹ 
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ਮਰੀਜ਼ ਸਜਨਹਾਂ ਸਿਚ ਆਕਿੀਜਨ ਦਾ ਪਿੱਿਰ ਨੀਿਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਾਹ ਲੈਣਾ ਕਸਠਨ 

ਲਿੱਿਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਹਤੁ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਕਿੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਦਂਾ ਹੈ 

 

C) ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ: ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸਿਚ ਸਚਹਰੇ ਦੇ ਆਮ ਮਾਿਕ ਜਾਂ ਨਿੱ ਕ ਸਿਚ ਪਈਆਂ ਸਟਊਬਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਂ

ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਆਕਿੀਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਿੀ। 

ਅਿੀ ਂਇਹ ਪਤਾ ਲਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਸਕਹੜ੍ਾ ਇਲਾਜ ਆਕਿੀਜਨ ਦੇ ਪਿੱਿਰਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜ੍ੀਦੇਂ ਪਿੱਿਰਾਂ ਤਿੱਕ ਰਿੱਖ ਿਕਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਾਹ ਨੰੂ ਲੈਣ ਸਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਿਾਉਣ ਨੰੂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।  ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਤੰਨੋਂ ਸਕਿਮਾਂ ਐਨ 

ਐਚ ਐਿ (NHS) ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਿਰਤੋਂ ਸਿਚ ਹਨ। 

ਮੈਨੂੂੰ  ਅਸਿਐਨ ਲਈ ਸਕਉ ਂਚੁਸਣਆ ਸਗਆ ਹੈ? 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਿ ਅਸਿਐਨ ਦੇ ਲਈ ਚਸੁਣਆ ਸਿਆ ਿੀ ਸਕਉਸਂਕ ਅਿੀ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਸਿਡ-19 ਨਾਲ ਿਰਿਤ ਸਿਅਕਤੀ ਜਾਂ 

ਕੋਸਿਡ -19 ਨਾਲ ਿਰਿਤ ਸਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ਿੱਕੀ ਿਜੋਂ ਪਛਾਸਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਕਿੀਜਨ ਦੇ ਪਿੱਿਰਾਂ ਨੰੂ 

ਲੋੜ੍ੀਦੇਂ ਪਿੱਿਰਾਂ ਤਿੱਕ ਉਿੱਚਾ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਅਿੀ ਂਹਣੁ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁਿੱਛਣਾ ਚਾਹਿਾਂਿੇ ਸਕ ਕੀ ਤੁਿੀ ਂ

ਅਸਿਐਨ ਸਿਚ ਭਾਿ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।  

ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਮੇਰੀ ਸਸਹਮਤੀ ਸਕਉ ਂਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਿਾਨੰੂ, ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਸਿਚ ਦਿੱਿੀਆਂ ਿਈਆਂ ਕਲੀਸਨਕਲ ਪਰਸਕਸਰਆਿਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਲ, ਅਤੇ 

ਜਾਤੀਅਤਾ ਦੇ ਡਾਟਾ ਿਮੇਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਅਕਤੀਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਟੋਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ,ੈ ਇਹ ਿਾਨੰੂ ਇਿ ਿਿੱਲ ਦਾ ਸਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਸਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਿਾ ਸਕ 

ਮਰੀਜ਼ ਅਸਿਐਨ ਪਰਤੀ ਪਰਤੀਸਕਰਆ ਸਕਿੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਲਾਜ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਸਕੰਨੀ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਅਸਿਐਨ ਬਾਰੇ ਅਿੱਿੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਿਐਨ ਟੀਮ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੇਿਾ।  

 

ਖੋਜ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁਿੱਛੇਿਾ ਸਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚੇ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਮਸਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁਿੱਛੇਿਾ ਸਕ ਕੀ ਤੁਿੀ ਂਕੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਅਸਿਐਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੇ ਪਰਚੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਿੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋ ਿਕਣ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਿੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਿੇ।  

 

ਜੇ ਤੁਿੀ ਂਇਹ ਸਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕ ਤੁਿੀ ਂਅਸਿਐਨ ਸਿਚ ਭਾਿ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਖੋਜਾਰਥੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਹਮਤੀ ਨੰੂ 

ਦਿਤਾਿੇਜ਼ਬਿੱਿ ਕਰੇਿਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਿ ਿਸਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਦਿੱਤੀ ਜਾਿੇਿੀ, ਖੋਜਾਰਥੀ ਇਿਦੀ ਕਾਪੀ ਨੰੂ ਰਿੱਖੇਿਾ 

ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਤੀਜੀ ਕਾਪੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਚਸਕਤਿਕ ਸਰਕਾਰਡਾਂ ਸਿਚ ਰਿੱਖੀ ਜਾਿੇਿੀ। 

 

ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਮਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਨਯਮਤ ਆਕਿੀਜਨ ਥੈਰੇਪੀ ਨੰੂ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਮਾਨਕ, ਹਾਈ ਫਲੋਅ ਨੈਜ਼ਲ ਆਕਿੀਜਨ (ਐਚ ਐਫ਼ ਐਨ ਓ) (High Flow Nasal 

Oxygen, HFNO) ਜਾ ਂਕੋਂਟੀਸਨਊਿ ਪਾਜ਼ੀਸਟਿ ਏਅਰਿੇਅ ਪਰੈਸ਼ਰ (ਿੀ ਪੀ ਏ ਪੀ) (Continuous Positive Airway 

Pressure, CPAP) ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਸੁਣਆ ਜਾਿੇਿਾ। ਜੇ ਤੁਿੀ ਂਭਾਿ ਲੈਣ ਦਾ ਸਨਰਣਾ 

ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚਣੁਨਾ ਿੰਭਿ ਨਹੀ ਂਹੋਏਿਾ ਸਕ ਤੁਿੀ ਂ3 ਿਮੂਹਾਂ ਸਿਚੋਂ ਸਕਹੜੇ੍ ਿਮੂਹ ਸਿਚ ਹੋਿੋਿੇ। ਇਹ 
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ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਿਿੱਲ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਚੋਣ ਪਰਸਕਰਆ ਨਾਲ ਚਣੁੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 3 ਿਮੂਹਾਂ ਸਿਚੋਂ ਸਕਿੇ 

ਇਕ ਲਈ ਚਣੁੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿੰਭਾਿਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 

 

ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਚੋਣ ਪਰਸਕਰਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਏਿਾ।  

ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਿ ਲੈਣ ਲਈ ਿਸਹਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਜੇ ਤੁਿੀ ਂਅਸਿਐਨ ਸਿਚ ਭਾਿ ਨਹੀ ਂਲੈਣਾ ਚਣੁਦੇ ਹੋ, 

ਤਾ ਂਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ ਸਕਿੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਭਾਸਿਤ ਨਹੀ ਂਕਰੇਿਾ।  

ਤੁਿੀ ਂਇਿ ਅਸਿਐਨ ਸਿਚੋਂ ਸਕਿੇ ਿੀ ਿਮੇਂ ਅਤੇ ਸਬਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਿੱਸਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਅਸਿਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਸਿਤ ਕੀਤ ੇ

ਸਬਨਾਂ ਹਿੱਟ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਿੀ ਂਭਾਿ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਿੀ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱਠੀ ਨਹੀ ਂ

ਕਰਾਂਿੇ। ਅਿੀ ਂਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਅਸਿਐਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਇਕਿੱਠੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਰਿੱਖਾਂਿ।ੇ  

ਖੋਜ ਨੰੂ ਭਰੋਿੇਯੋਿ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰਡਾਂ ਨੰੂ ਖਾਿ ਤਰੀਸਕਆਂ ਨਾਲ ਿੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। ਇਿ 

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕ ਅਿੀ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰਿੱਖੀ ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ 

ਆਸਿਆ ਨਹੀ ਂਦੇ ਿਕਦੇ।  

 

ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੂੰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਸਕਵੇਂ ਵਰਤਾਂਗੇ?  ਕੀ ਇਸ ਅਸਿਐਨ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਨੂੂੰ  

ਗੋਪ੍ਨੀਯ ਰੱਸਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।   

ਅਸਿਐਨ ਨੰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਿਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਿਾਰਸਿਕ (University of Warwick) ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ 

ਪਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਿਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਲਈ ਿਰਤੇਿੀ ਸਕ ਸਕਹੜ੍ਾ ਇਲਾਜ ਿਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਕੰਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 

ਹਿਪਤਾਲ ਦਾ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਿਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਿਾਰਸਿਕ ਦਾ ਅਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਚਸਕਤਿਕ ਸਰਕਾਰਡਾਂ, ਜੀ ਪੀ 

(GP) ਸਰਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਨ ਐਚ ਐਿ (NHS) ਿਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਿ ਖੋਜ ਅਸਿਐਨ ਲਈ ਇੰਟੈਂਸਿਿ ਕੇਅਰ 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਸਡਟ (Intensive Care National Audit) ਅਤੇ ਸਰਿਰਚ ਿੈਂਟਰ (Research Centre) ਤੋਂ 

ਯੂਨੀਿਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਿਾਰਸਿਕ (University of Warwick) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱਤਰ 

ਕਰੇਿਾ। ਅਿੀ ਂਕੇਿਲ ਉਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਾਂਿੇ ਜੋ ਿਾਨੰੂ ਇਿ ਖੋਜ ਅਸਿਐਨ ਲਈ ਿਾਕਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

ਅਿੀ ਂਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ, ਐਨ ਐਚ ਐਿ (NHS) ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਿੀ ਐਚ ਆਈ (CHI) ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਿੰਪਰਕ 

ਿੇਰਸਿਆਂ (ਪੋਿਟ ਕੋਡ) ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਸਿਐਨ ਬਾਰੇ ਿੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤਾਂਿੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ ਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸਿਐਨ ਦੀ ਿੁਣਿਿੱਤਤਾ ਦੀ ਸਨਿਰਾਨੀ ਲਈ 

ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨ ਐਚ ਐਿ (NHS) ਹਿਪਤਾਲ ਦਾ ਿਟਾਫ਼ ਿੁਰਿੱਸਖਅਤ 

ਤਰੀਸਕਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਿੇਰਿੇ ਯੂਨੀਿਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਿਾਰਸਿਕ (University of Warwick) ਨੰੂ ਭੇਜ 

ਦੇਿੇਿਾ। ਅਸਿਐਨ ਡਾਟਾ ਨੰੂ ਿੁਰਿੱਸਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿੱਸਖਆ ਜਾਿੇਿਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਿਲ ਅਸਿਸਕਰਤ ਅਮਲੇ ਦੀ 

ਪਹੁੰਚ ਸਿਚ ਹੋਿੇਿਾ।  
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ਯੂਨੀਿਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਿਾਰਸਿਕ (University of Warwick) ਅਤੇ ਅਸਿਐਨ ਸਿਚ ਭਾਿ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਹਿਪਤਾਲ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਅਸਿਐਨ ਦੇ ਿਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 10 ਿਾਲ ਤਿੱਕ ਰਿੱਖਣਿੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਿੀ ਂ

ਨਤੀਸਜਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਿਕੀਏ। 

 

ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਇਿਨੰੂ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਇਿਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਿਬੰਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਿਕਾਰ ਿੀਮਤ ਹਨ, 

ਸਕਉਸਂਕ ਖੋਜ ਦੇ ਭਰੋਿੇਮੰਦ ਅਤੇ ਿਟੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਿਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਖਾਿ ਤਰੀਸਕਆਂ ਨਾਲ ਿੰਭਾਲਣ ਦੀ 

ਲੋੜ੍ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਿੀ ਂਬਾਅਦ ਸਿਚ ਇਿ ਅਸਿਐਨ ਸਿਚੋਂ ਹਿੱਟਣ ਦਾ ਸਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਪਸਹਲਾਂ ਇਕਿੱਠੀ 

ਕੀਤੀ ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿੱਸਖਆ ਜਾਿੇਿਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿੱਸਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਿੀ ਂਸਜੰਨਾ 

ਿੰਭਿ ਹੋ ਿਕੇ ਸਨਿੱ ਜੀ ਰਪੂ ਸਿਚ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਪਸਹਚਾਣਯੋਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਾਂਿੇ।  

 

ਖੋਜ ਅਸਿਐਨ ਦੀ ਿਟੀਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਿਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਿਾਰਸਿਕ (University of Warwick) 

ਅਤੇ ਸਨਯਾਮਕ ਿੰਿਠਨਾਂ ਦੇ ਸਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਚਸਕਤਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨਾਲ ਿਬੰਿਤ ਸਰਕਾਰਡਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖ ਿਕਦੇ ਹਨ।  

ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਛਾਣ ਨਹੀ ਂਿਕਣਿੇ। 

 

ਜੇ ਤੁਿੀ ਂਇਿ ਅਸਿਐਨ ਸਿਚ ਭਾਿ ਲੈਣ ਲਈ ਿਸਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਿਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਇਕਿੱਠੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ 

ਹੋਰ ਖੋਜ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਿਿੱਖ ਦੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਿਾਂਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿਮਾਸਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ 

ਰਾਜ ਪਿੱਿਰੀ ਿਕਿੱਤਰ ਦੀ ਿਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਿੋਪਨੀਯ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਕੋਸਿਡ-19 ਦੇ ਮਕਿਦਾਂ 

ਲਈ ਿੰਿਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਂਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। (ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਿੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ਼ ਿਟੇਟ 

(ਇੰਿਲੈਂਡ) ਦੀ ਿਲਾਹ ਉਿੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਡਾਟਾ ਉਿੱਪਰ ਲਾਿੂ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ ਹੈ।) 
 

ਿਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਿਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਿਰਸਿਕ ਸਰਿਰਚ ਪਰਾਇਿੇਿੀ ਨੋਸਟਿ (University of 

Warwick Research Privacy Notice) ਜੋ ਸਕ ਇਿੱਥੇ ਉਪਲਬਿੱਿ ਹੈ ਉਿਨੰੂ ਦੇਖੋ: 

https://warwick.ac.uk/services/idc/dataprotection/privacynotices/researchprivacynotice 

(ਤੁਿੀ ਂਖੋਜ ਟੀਮ ਤੋਂ ਇਿ ਦਿਤਾਿੇਜ਼ ਦੇ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ) ਜਾਂ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਡਾਟਾ 

ਕੰਪਾਇਲੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (Information and Data Compliance Team) ਨੰੂ ਇਿੱਥੇ ਿੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਿਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ 

ਿਕਦੇ ਹੋ GDPR@warwick.ac.uk. 

 

ਅਿੀ ਂਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਕਿ ਤਰਹਾਂ ਿਰਤਾਂਿੇ, ਤੁਿੀ ਂਇਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱਥੇ ਦੇਖ ਿਕਦੇ ਹੋ:  

https://www.hra.nhs.uk/planning-and-improving-research/policies-standards-

legislation/data-protection-and-information-governance/gdpr-

guidance/templates/template-wording-for-generic-information-document/ (ਤੁਿੀ ਂਇਿ 

ਦਿਤਾਿੇਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਨਕਲ ਲਈ ਖੋਜੀ ਟੀਮ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ)। 

ਭਾਗ ਲੈਣ ਸਵਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ?  

ਤੁਿੀ ਂਆਪਣੀ ਿਾਹ ਦੀ ਿਮਿੱਸਿਆ ਸਿਚ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਸਿਐਨ ਦਆੁਰਾ ਸਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸਿਆ ਇਲਾਜ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਿੇ। ਅਿੀ ਂਤੁਹਾਡੇ ਜਾਰੀ ਰਸਹ ਰਹੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਬਾਰੇ ਿੀ ਡਾਟਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਾਂਿੇ। ਅਿੀ ਂ

https://warwick.ac.uk/services/idc/dataprotection/privacynotices/researchprivacynotice
mailto:GDPR@warwick.ac.uk
https://www.hra.nhs.uk/planning-and-improving-research/policies-standards-legislation/data-protection-and-information-governance/gdpr-guidance/templates/template-wording-for-generic-information-document/
https://www.hra.nhs.uk/planning-and-improving-research/policies-standards-legislation/data-protection-and-information-governance/gdpr-guidance/templates/template-wording-for-generic-information-document/
https://www.hra.nhs.uk/planning-and-improving-research/policies-standards-legislation/data-protection-and-information-governance/gdpr-guidance/templates/template-wording-for-generic-information-document/
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ਸਰਕਾਰਡ ਕਰਾਂਿੇ ਸਕ ਤੁਿੀ ਂਸਕਹੜ੍ਾ ਇਲਾਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਿੇ ਅਤੇ 30 ਸਦਨਾਂ ਤਿੱਕ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਿਪਤਾਲ 

ਸਿਚੋਂ ਛੁਿੱਟੀ ਨਹੀ ਂਸਮਲ ਜਾਂਦੀ, ਅਿੀ ਂਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲੋ-ਅਿੱਪ ਕਰਾਂਿੇ, ਇਨਹਾਂ ਸਿਚੋਂ ਜੋ ਿੀ ਬਾਅਦ ਸਿਚ ਹੋਏਿਾ ਉਹ ਲਾਿੂ 

ਹੋਏਿਾ। ਇਹ ਿਾਨੰੂ ਉਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾਉਣ ਸਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਿਾ ਜੋ ਕੋਸਿਡ-19 ਨਾਲ ਿਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 

ਿਿੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਾਹ ਦੀ ਿਮਿੱਸਿਆ ਸਿਚ ਹੋਰ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ 

ਹੈ।  

ਇਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਟਰਾਇਲ ਿਾਲਾ ਇਲਾਜ ਿਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਿੱਪਰ ਅਿੱਿੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਭਾਿ ਨਹੀ ਂ

ਪਿੇਿਾ, ਜੇ ਤੁਿੀ ਂਅਜੇ ਿੀ ਹਿਪਤਾਲ ਸਿਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਿੀ ਂਆਮ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 

ਰਿੱਖੋਿੇ।  

ਅਸਿਐਨ ਸਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਸੂੰਭਾਵਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਮ ਸਕਹੜੇ ਹਨ?  

ਜਦਸਕ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਆਕਿੀਜਨ ਦੀ ਸਡਲੀਿਰੀ ਨੰੂ ਿੁਿਾਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ-ਫਲੋਅ ਨੈਜ਼ਲ ਆਕਿੀਜਨ (high-

flow nasal oxygen) ਅਤੇ ਿੀ ਪੀ ਏ ਪੀ (CPAP) ਦੋਿਾਂ ਤੋਂ ਆਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 

ਫੇਫਸੜ੍ਆਂ ਨੰੂ ਆਕਿੀਜਨ ਦੀ ਸਡਲੀਿਰੀ ਸਿਚ ਹੋਰ ਿੁਿਾਰ ਕਰਨਿੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੰਿਾ ਅਤੇ ਘਿੱਟ ਿਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ 

ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਨ ਸਿਚ ਮਦਦ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮ ਐਨੇਿਥੈਸਟਕ ਦੇ ਅਿੀਨ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੈਂਟੀਲੇਟਰ 

ਤੇ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਤੋਂ ਬਿੱਚਣ ਸਿਚ ਿੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਿ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹਾਈ-ਫਲੋਅ ਨੈਜ਼ਲ ਆਕਿੀਜਨ (high-flow nasal oxygen) ਅਤੇ ਿੀ ਪੀ ਏ ਪੀ (CPAP), ਦੋਿਾਂ ਦਾ 

ਅਸਹਿਾਿ ਪਿੰਦ ਨਹੀ ਂਆਉਦਂਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਘੁਿੱਟਨ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਿੀ ਪੀ ਏ ਪੀ 

(CPAP) ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਬਮਾਰ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਿਾ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਲਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱ ਕ 

ਅਤੇ ਮੰੂਹ ਦੇ ਦਆੁਲੇ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਕੁਿ ਫੋਸੜ੍ਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਿੀ ਂਇਨਹਾਂ ਦਾ 

ਅਨੁਭਿ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਿਟੈਂਡਰਡ ਮਾਿਕ ਦੇ ਰਾਹੀ ਂਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱ ਕ ਸਿਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਕਿੀਜਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਮੰੂਹ/ਨਿੱ ਕ ਦੇ ਿੁਿੱਕ ਜਾਂ ਘੁਿੱਟਨ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਦੇ ਸਬਨਾਂ ਹੋਰ 

ਿਮਿੱਸਿਆਿਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਿੰਭਾਿਨਾ ਨਹੀ ਂਹੋਿੇਿੀ। 

ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਿੀ ਂਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਿ ਖੋਜ ਸਿਚ ਬਣੇ ਰਸਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬੰਿਤ ਕੋਈ 

ਿੀ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਸਿਅਕਤੀਿਤ ਪਰਤਿੱਖ ਲਾਭ ਜਾਂ ਜ਼ੋਖਮ ਨਹੀ ਂਹਨ। ਿੈਿੇ, ਿਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੀ 

ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਸਨਰਣਾ ਕਰਨ ਸਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਿੀ ਸਕ ਭਸਿਿੱਖ ਸਿਚ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਿਭ 

ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸਕਹੜ੍ਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?  

ਇਿ ਿਿੱਲ ਦੀ ਅਸਤਅੰਤ ਦਰੁਲਿੱਭ ਿੰਭਾਿਨਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਿ ਅਸਿਐਨ ਸਿਚ ਭਾਿ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਿ ਿਲਤ ਹੋ 

ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਕਉਸਂਕ ਅਸਿਐਨ ਦੇ ਸਿਚ ਸਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਿਾਰੇ ਇਲਾਜ ਮੌਜੂਦਾ ਿਮੇਂ ਸਿਚ ਿਾਹ ਦੀਆਂ ਿਮਿੱਸਿਆਿਾਂ ਦਾ 

ਿਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ ਐਚ ਐਿ (NHS) ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ 

ਅਸਿਐਨ ਇਿ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਹੈ ਸਕ ਸਕਹੜ੍ਾ ਇਲਾਜ ਿਭ ਤੋਂ ਕਾਰਿਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹਿਪਤਾਲ 

ਇਲਾਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਿਾਰਣ ਕਲੀਸਨਕਲ ਅਸਭਆਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਿੇ।  
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ਿੈਿੇ, ਜੇ ਤੁਿੀ ਂਮਸਹਿੂਿ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕਿੇ ਦੀ ਅਣਿਸਹਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੁਕਿਾਨ 

ਪਹੁੰਸਚਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨ ਐਚ ਐਿ (NHS) ਦੇ ਢੁਿੱਕਿੇਂ ਿੰਿਠਨ ਦੇ ਸਿਰੁਿੱਿ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ 

ਆਿਾਰ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਫੀਿਾਂ ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿੇਿਾ।    

ਇਸ ਅਸਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?  

ਇਿ ਅਸਿਐਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਸਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਿਾਲ ਲਿੱਿਣਿੇ। ਅੰਤਸਰਮ ਨਤੀਸਜਆਂ ਨੰੂ ਸਜਿੇਂ ਹੀ ਉਹ ਉਪਲਬਿੱਿ 

ਹੁੰਦੇ, ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਂਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ ਅਤੇ ਅਿੀ ਂ

ਅਸਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਜਰਨਲਾਂ ਸਿਚ ਪਰਕਾਸਸ਼ਤ ਕਰਾਂਿੇ। ਜਦੋਂ ਅਸਿਐਨ ਦੀ ਸਕਿੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ 

ਪਰਕਾਸਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ, ਇਿ ਸਿਚ ਸਿਅਕਤੀਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਂਹੋਏਿੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਿੰਭਿ 

ਨਹੀ ਂਹੋਏਿੀ।    

ਅਿੀ ਂਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਿਾਂਿੇ ਸਕ ਅਸਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਨੰੂ ਹਰ ਪਾਿੇ ਿਾਂਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਿੀ ਂਪਰਕਾਸਸ਼ਤ 

ਨਤੀਸਜਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਿੋ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸਿਐਨ ਟੀਮ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਿੰਪਰਕ ਿੇਰਿੇ ਹੇਠਾ ਂ

ਸਦਿੱਤੇ ਿਏ ਹਨ)।  

ਇਹ ਅਸਿਐਨ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਸਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੂੰ  ਫੂੰਸਡੂੰਗ ਕੌਣ ਦ ੇਸਰਹਾ ਹੈ?  

ਇਿ ਅਸਿਐਨ ਨੰੂ ਯੂਨੀਿਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਿਾਰਸਿਕ (University of Warwick) ਸਿਖੇ ਪਰੋਫ਼ੈਿਰ ਿੇਸਿਨ ਪਰਸਕਨਿਨ 

ਅਤੇ ਕੁਇਨਜ਼ ਯੂਨੀਿਰਸਿਟੀ ਬੈਲਫਾਿਟ (Queen’s University Belfast) ਸਿਖੇ ਪਰੋਫ਼ੈਿਰ ਮੈਕਔਲੇ ਦੀ ਅਿਿਾਈ 

ਿਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਿਮੂਹ ਦਆੁਰਾ ਆਯੋਸਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। 

ਅਸਿਐਨ ਦੀਆਂ ਲਾਿਤਾਂ ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਐਨ ਐਚ ਐਿ (NHS) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਿੰਟੀਸਚਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਸਰਿਰਚ 

(National Institute for Health Research) ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ।   

ਇਸ ਅਸਿਐਨ ਸਵਚ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਸਕਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?  

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਰਤੀਸਨਿੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਿਚ ਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਕ ਅਸਿਐਨ ਦੀ ਰਪੂ 

ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਿੰਚਾਲਨ ਸਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਿਥਾਨ ਬਸਣਆ ਰਹੇ। ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ 

ਪਰਤੀਸਨਿੀ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੇ ਸਹਿੱਿੇ ਿਿੱਜੋਂ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਪੂ ਸਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਸਹਣਿੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਿੂਚਨਾ ਦੇਣ ਸਿਚ 

ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕੇ ਸਕ ਟਰਾਇਲ ਸਕਿ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਿ ਦਾ ਸਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ ਅਤੇ 

ਦਸੂਜਆਂ ਨਾਲ ਿਾਂਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। 
 

ਇਸ ਅਸਿਐਨ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਸਕਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ?  

ਐਨ ਐਚ ਐਿ (NHS) ਸਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿਾਲੀ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਿਮੂਹ 

ਸਜਿਨੰੂ ਸਰਿਰਚ ਐਸਥਕਿ ਕਮੇਟੀ (Research Ethics Committee) ਕਸਹੰਦੇ ਹਨ, ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 

ਤੁਹਾਡੀ ਿੁਰਿੱਸਖਆ, ਅਸਿਕਾਰਾ,ਂ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਰਿੱਸਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕੇ। ਇਿ ਅਸਿਐਨ ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ 

ਲੰਡਨ-ਸਬਰਿਟਨ ਐਡਂ ਿੁਿੈਕਿ ਸਰਿਰਚ ਐਸਥਕਿ ਕਮੇਟੀ (London - Brighton & Sussex Research Ethics 

Committee) ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੀ ਅਤੇ ਇਿ ਦੇ ਹਿੱਕ ਸਿਚ ਰਾਏ ਸਦਿੱਤੀ ਿਈ ਿੀ। ਇਿ ਅਸਿਐਨ ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ 

ਹੈਲਕ ਸਰਿਰਚ ਅਥਾਸਰਟੀ (ਐਚ ਆਰ ਏ) (Health Research Authority, HRA) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਿਟੀਸਚਊਟ 

ਫਾਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਰਿਰਚ (ਐਨ ਆਈ ਐਚ ਆਰ) (National Institute for Healthcare Research, NIHR) 

ਦਆੁਰਾ ਿੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ।  
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ਜੇ ਨਵੀ ਂਢੁੱਕਵੀ ਂਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪ੍ਲਬੱਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?  

ਜੇ ਨਿੀ ਂਜਾਂ ਢੁਿੱਕਿੀ ਂਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਿੱਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਿੁਿਾਅ ਸਦੰਦੀ ਹੈ ਸਕ ਅਸਿਐਨ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਸਜ਼ਆਦਾ 

ਇਲਾਜ ਨੁਕਿਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਅਪਰਭਾਿੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਿ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਦਿੱਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ 

ਟੀਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਿੀ ਸਕ ਤੁਿੀ ਂਉਪਲਬਿੱਿ ਹੋ ਿਕਣ ਿਾਲੀ ਿਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਿ।ੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੋ ਸਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਸਹ ਿਕਦੀ ਹੈ।  

 

ਜੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਅਸਿਐਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਕਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਚੂੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹੁੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ?  

ਜੇ ਇਿ ਅਸਿਐਨ ਦੇ ਸਕਿੇ ਪਿੱਖ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕਿੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਚੰਤਾਿਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ 

ਿਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਿ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਜਾਰਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਿੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆ 

ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਿੇ।  

 

ਜੇ ਤੁਿੀ ਂਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਕਿੇ ਪਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਿੀ ਂਐਨ ਐਚ ਐਿ 

(NHS) ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਸਕਰਆ ਦੇ ਰਾਹੀ ਂਇਹ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।  ਤੁਿੀ ਂਹਿਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਡਿਾਇਿ ਲਾਇਜ਼ਨ 

ਿਰਸਿਿ (ਪੀ ਏ ਐਲ ਐਿ) (Patient Advice Liaison Service, PALS) ਜਾਂ ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਡਿਾਇਿ 

ਐਡਂ ਿਪੋਰਟ ਿਰਸਿਿ (ਪੀ ਏ ਐਿ ਐਿ) (Patient Advice and Support Service, PASS) ਜਾਂ ਿਥਾਨਕ 

ਕਲੀਸਨਕਲ ਕਸਮਸ਼ਸਨੰਿ ਿਰੁਿੱਪ (Clinical Commissioning Group) ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਐਨ ਐਚ 

ਐਿ (NHS) ਦੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਿਬੰਿੀ ਪਰਸਕਰਆ ਬਾਰੇ ਿਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਿਥਾਨਕ ਿੰਪਰਕ ਨੰੂ ਭਾਲਣ 

ਲਈ ਇਿੱਥੇ ਦੇਖੋ: 

http://www.nhs.uk/choiceintheNHS/Rightsandpledges/complaints/ (ਤੁਿੀ ਂਖੋਜੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਇਿ 

ਦਿਤਾਿੇਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ)। 

 

ਜੇ ਤੁਿੀ ਂਨਾਖੁਸ਼ ਰਸਹੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਿਮੀ ਰਪੂ ਸਿਚ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਿੀ ਂਹੇਠਾਂ ਸਦਿੱਤੇ ਸਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਸਕ 

ਯੂਨੀਿਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਿਾਰਸਿਕ (University of Warwick) ਦਾ ਉਿੱਚ ਅਸਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਅਸਿਐਨ ਤੋਂ ਿੁਤੰਤਰ 

ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਅਸਜਹਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ:  

 

ਸਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਮੁਖੀ ਸਰਿਰਚ ਿਿਰਨੈਿੱ ਿ ਸਰਿਰਚ ਐਡਂ ਇੰਪੈਕਟ ਿਰਸਿਿਜ਼ (Research Governance 

Research & Impact Services)  

ਯੂਨੀਿਰਸਿਟੀ ਹਾਊਿ (University House)  

ਯੂਨੀਿਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਿਾਰਸਿਕ (University of Warwick)  

ਕੋਿੈਂਟਰੀ (Coventry)  

CV4 8UW  

ਟੈਲੀ: 024 76 522746  

ਈਮੇਲ:  researchgovernance@warwick.ac.uk 

 

 

http://www.nhs.uk/choiceintheNHS/Rightsandpledges/complaints/
file:///C:/Users/mhsgbr/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XERUBTUR/researchgovernance@warwick.ac.uk


                                     

ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਆਰ ਐਿ (RS) ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਿਮੇਂ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ v2.0 29.05.2020 

ਆਈ ਆਰ ਏ ਐਿ (IRAS): 282338 8 

ਇਹ ਅਸਿਐਨ ਐਨ ਐਚ ਐਿ (NHS) ਅਤੇ ਯੂਨੀਿਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਿਾਰਸਿਕ (University of Warwick) ਦੇ ਬੀਮੇ 

ਅਤੇ ਹਾਨੀਪੂਰਤੀ ਦੇ ਕਿਰ ਨਾਲ ਕਿਰ ਕੀਤਾ ਸਿਆ ਹੈ। ਅਸਿਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਜਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 

ਸਿਿੱਸਿਆ ਸਿਆ ਹੈ ਉਿ ਨਾਲ ਿਬੰਿਤ ਸਕਿੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਿਸਹਣ ਕੀਤੇ ਿਏ ਸਕਿੇ ਿੀ 

ਿੰਭਾਿਤ ਨੁਕਿਾਨ ਿਿੱਲ ਸਿਆਨ ਸਦਿੱਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। 

 

ਉਿ ਹਾਲਤ ਸਿਚ ਜਦੋਂ ਸਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਸਿਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਿਾਨ ਪਹੁੰਸਚਆ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕਿੇ ਦੀ ਅਣਿਸਹਲੀ 

ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਿਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਿਾਰਸਿਕ ਜਾਂ ਿਬੰਿਤ ਐਨ ਐਚ ਐਿ (NHS) ਿੰਿਠਨ ਦੇ 

ਸਿਰੁਿੱਿ ਮੁਆਿਜ਼ੇ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਿਾਰ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਫੀਿਾਂ 

ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਿਰਸਿਿ (National Health Service) ਦੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਿਬੰਿੀ 

ਪਰਣਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਿੀ ਉਪਲਬਿੱਿ ਹੋਏਿੀ। 

 

ਅਸਿਐਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਸਕਸ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰਾਂ? 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾ ਂਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਿਪਤਾਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਿਿੱਲ ਕਰੋ। 

ਅਸਿਐਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਿਐਨ ਦੀ ਿੈਬਿਾਇਟ ਤੇ ਿੀ ਉਪਲਬਿੱਿ ਹੋਏਿੀ 
https://warwick.ac.uk/fac/sci/med/research/ctu/trials/recovery-rs/). 

 

 

 

 

 

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚੇ ਨੂੂੰ  ਪ੍ੜ੍ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿੂੰਨਵਾਦ 

 


