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ਹਿਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਮ: 
 

ਿੈਂਟਰ ਨੰਬਰ: 
 

ਅਸਿਐਨ ਨੰਬਰ: 

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 ਜਾਂ ਕੋਸਿਡ-19 ਦਾ ਸ਼ਿੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਿਪਤਾਲ ਸਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਿੀਜਨ ਦੇ ਪਿੱਿਰਾਂ 

ਨੰੂ ਕਾਫੀ ਉਿੱਚਾ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਅਿੀ ਂਤੁਹਾਡੇ ਿਰਿੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਇਕ ਟਰਾਇਲ ਜੋ ਸਕ ਪੂਰੇ ਇੰਿਲੈਂਡ, ਿਕਾਟਲੈਂਟ, ਿੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉਿੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਸਿਚ 

ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਸਿਚ ਭਾਿ ਲੈਣ ਲਈ ਿਿੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਿੀ ਂਕੋਸਿਡ-19 ਨਾਲ ਿਰਿਤ ਘਿੱਟ ਆਕਿੀਜਨ ਦੇ ਪਿੱਿਰਾਂ 

ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਤੰਨ ਿਿੱਖੋ-ਿਿੱਖਰੇ ਤਰੀਸਕਆਂ (ਿੀ ਪੀ ਏ ਪੀ (CPAP), ਐਚ ਐਫ਼ ਐਨ ਓ (HFNO), ਜਾਂ ਮਾਨਕ 

ਦੇਖਭਾਲ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਿੀ ਂਇਹ ਪਤਾ ਲਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਸਕਹੜ੍ਾ ਇਲਾਜ ਆਕਿੀਜਨ ਦੇ ਪਿੱਿਰਾਂ ਨੰੂ 

ਲੋੜ੍ੀਦੇਂ ਪਿੱਿਰਾਂ ਤਿੱਕ ਰਿੱਖ ਿਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਾਹ ਨੰੂ ਲੈਣ ਸਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਰੋ ਲਿਾਉਣ ਨੰੂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।  ਇਲਾਜ 

ਦੀਆਂ ਸਤੰਨੋਂ ਸਕਿਮਾਂ ਐਨ ਐਚ ਐਿ (NHS) ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਿਰਤੋਂ ਸਿਚ ਹਨ। 

 

ਓ) ਕੋਂਟੀਸਨਊਿ ਪਾਜ਼ੀਸਟਿ ਏਅਰਿੇਅ ਪਰੈਸ਼ਰ (ਿੀ ਪੀ ਏ ਪੀ) (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 ਤੇ 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। 
 

ਅ) 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 ਹੈ।  ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਸਜਨਹਾਂ ਸਿਚ ਆਕਿੀਜਨ 

ਦਾ ਪਿੱਿਰ ਨੀਿਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਾਹ ਲੈਣਾ ਕਸਿਨ ਲਿੱਿਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 

ਬਹਤੁ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਕਿੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਦਂਾ ਹੈ 
 

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

ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਆਕਿੀਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਿੀ। 
 

ਜੇ ਤੁਿੀ ਂਭਾਿ ਲੈਣਾ ਚਣੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 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) 

ਜਾਂ ਕੋਂਟੀਸਨਊਿ ਪਾਜ਼ੀਸਟਿ ਏਅਰਿੇਅ ਪਰੈਸ਼ਰ (ਿੀ ਪੀ ਏ ਪੀ) (Continuous Positive Airway Pressure, CPAP) ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਸੁਣਆ ਜਾਿੇਿਾ। ਅਿੀ ਂ, ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਸਿਚ ਦਿੱਿੀਆਂ ਿਈਆਂ ਕਲੀਸਨਕਲ 

ਪਰਸਕਸਰਆਿਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਮਤੀ ਮੰਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਅਕਤੀਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਇਕਿੱਿਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰਡ 



 

ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਆਰ ਐਿ (RS) ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਿਮੇਂ ਦੀ ਿੰਖੇਪ ਪੀ ਆਈ ਐਿ (PIS) v2.0 29.05.2020 

ਆਈ ਆਰ ਏ ਐਿ (IRAS): 282338 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ, 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। 
 

ਹਿਪਤਾਲ ਅਸਿਐਨ ਟੀਮ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹੇਿਾ। ਅਿੀ ਂਹਣੁ ਇਕ ਸਜ਼ਆਦਾ 

ਸਿਿਸਤਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚਾ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਜਿਨੰੂ ਜਾਂ ਤਾਂ 

(https://warwick.ac.uk/fac/sci/med/research/ctu/trials/critical/recovery-rs/patients/) 'ਤੇ 

ਆਨਲਾਇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿੁਆਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਫਰ ਤੁਿੀ ਂਇਕ ਕਾਪੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿੀ ਂਅਮਲੇ ਨੰੂ 

ਕਸਹ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਬਾਰੇ ਸਿਿਸਤਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਅਿੀ ਂ

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਕਿ ਤਰਹਾਂ ਿਰਤਾਂਿੇ। ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱਛਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿੁਆਿਤ ਹੈ।  
 

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, ਤਾਂ ਇਹ 

ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ ਸਕਿੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਭਾਸਿਤ ਨਹੀ ਂਕਰੇਿਾ। ਜੇ ਤੁਿੀ ਂਅਿੱਜ 

ਭਾਿ ਲੈਣਾ ਚਣੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਿੀ ਂਕੋਈ ਿੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਿੇ ਸਬਨਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਿਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਸਿਤ ਕੀਤੇ ਸਬਨਾਂ ਸਕਿੇ ਿੀ ਿਮੇਂ 

ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਿਕਦੇ ਹੋ (ਅਸਿਐਨ ਸਿਚੋਂ ਹਿੱਟ ਿਕਦੇ ਹੋ)।  
 

ਜੇ ਤੁਿੀ ਂਬਾਅਦ ਸਿਚ ਭਾਿ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਿੀ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱਿੀ ਨਹੀ ਂਕਰਾਂਿੇ। 

ਅਿੀ ਂਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਅਸਿਐਨ ਤੋਂ ਹਿੱਟਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਇਕਿੱਿੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਰਿੱਖਾਿਂੇ। ਅਸਜਹਾ ਇਿ ਲਈ ਹੈ 

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

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

ਆਸਿਆ ਨਹੀ ਂਦੇ ਿਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਿੀ ਂਇਿ ਅਸਿਐਨ ਸਿਚ ਭਾਿ ਲੈਣ ਲਈ ਿਸਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਇਕਿੱਤਰ 

ਕੀਤੀ ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਸਿਿੱਖ ਦੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਖੋਜੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਖੋਜ ਟੀਮ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਿੱਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਿਐਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂਝੀ ਕਰੇਿਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਸਕਿੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ 

ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਿੱਤਰ ਦੇਿੇਿਾ। ਸਨਰਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਇਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਿੀ ਂ ਸਨਰਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਿੀ ਂ

ਖੋਜਾਰਥੀ ਨੰੂ ਬਿੱਿ ਇਹ ਦਿੱਿਣਾ ਹ ੈਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਰਣਾ ਕੀ ਹੈ।  
 

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

ਹਾਈ-ਫਲੋਅ ਨੈਜ਼ਲ ਆਕਿੀਜਨ (high-flow nasal oxygen) ਅਤੇ ਿੀ ਪੀ ਏ ਪੀ (CPAP) ਦੋਿਾਂ ਤੋਂ ਆਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਫੇਫਸੜ੍ਆਂ ਨੰੂ ਆਕਿੀਜਨ ਦੀ ਸਡਲੀਿਰੀ ਸਿਚ ਿੁਿਾਰ ਕਰਨਿੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੰਿਾ ਅਤ ੇ

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। 

ਕੁਝ 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 ਕੁਝ ਫੋਸੜ੍ਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਿੀ ਂਇਨਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 

ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

https://warwick.ac.uk/fac/sci/med/research/ctu/trials/critical/recovery-rs/patients/
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ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਿਟੈਂਡਰਡ ਮਾਿਕ ਦੇ ਰਾਹੀ ਂਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱ ਕ ਸਿਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਕਿੀਜਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਰਿਾਰਤ 

ਕੀਤਾ ਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰੂਹ/ਨਿੱ ਕ ਦੇ ਿੁਿੱਕ ਜਾਂ ਘੁਿੱਟਨ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਦੇ ਸਬਨਾਂ ਹੋਰ ਿਮਿੱਸਿਆਿਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 

ਦੀ ਿੰਭਾਿਨਾ ਨਹੀ ਂਹ।ੈ 

ਇਸ ਅਸਿਐਨ ਦਾ ਸੰਯੋਜਕ ਕੌਣ ਹੈ?  

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

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

ਕਲੀਨੀਸਸ਼ਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਿਮੂਹ ਦਆੁਰਾ ਆਯੋਸਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ।  
 

ਇਸ ਅਸਿਐਨ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਸਕਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ?  

ਇਿ ਅਸਿਐਨ ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਐਨ ਐਚ ਐਿ ਸਰਿਰਚ ਐਸਥਕਿ ਕਮੇਟੀ (NHS Research Ethics 

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

Ethics Committee) ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸਰਿਰਚ ਅਥਾਰਟੀ (Health Research Authority) ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਇਿਦੇ ਹਿੱਕ ਸਿਚ ਰਾਏ ਸਦਿੱਤੀ ਿਈ ਹ।ੈ 
 

ਅਸੀ ੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਕਵੇਂ ਵਰਤਾੀਂਗੇ?  ਕੀ ਇਸ ਅਸਿਐਨ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਨੰੂ ਗੋਪ੍ਨੀਯ 

ਰੱਸਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।   

ਯੂਨੀਿਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਿਾਰਸਿਕ (University of Warwick) ਇਿ ਅਸਿਐਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਿਿੱਜੋਂ ਕੰਮ 

ਕਰੇਿੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿਆਨ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਿਹੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਹੈ। ਇਿ 

ਅਸਿਐਨ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿੀ ਂਤੁਹਾਡੇ ਹਿਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਕਾਰਡਾਂ, ਜੀ ਪੀ (GP) ਸਰਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਨ ਐਚ 

ਐਿ (NHS) ਡਾਟਾ ਿਰੋਤਾਂ, ਅਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਿ ਕੇਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਸਡਟ ਅਤੇ ਸਰਿਰਚ ਿੈਂਟਰ (Intensive Care National 

Audit and Research Centre) ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਰਤ ਰਹੇ ਹੋਿਾਂਿੇ। ਨਿਲ ਅਤੇ ਜਾਤੀਅਤਾ ਨਾਲ ਿਬੰਿਤ 

ਅੰਕਸੜ੍ਆਂ ਨੰੂ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। ਹਿਪਤਾਲ ਦਾ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਿਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਿਾਰਸਿਕ (University of 

Warwick) ਦਾ ਅਮਲਾ ਇਿ ਅਸਿਐਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਚਸਕਤਿਕ ਸਰਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਿਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਿਾਰਸਿਕ 

(University of Warwick) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਿੇਾ। ਅਿੀ ਂਕੇਿਲ ਉਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 

ਿਰਤੋਂ ਕਰਾਂਿੇ ਜੋ ਿਾਨੰੂ ਇਿ ਖੋਜ ਅਸਿਐਨ ਲਈ ਿਾਕਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 

ਅਿੀ ਂਕੁਝ ਪਛਾਣਯੋਿ (ਸਜਿੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ) 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। ਕੇਿਲ ਯੂਨੀਿਰਸਿਟੀ ਸਿਖੇ ਦੇ ਖਾਿ ਭੂਸਮਕਾਿਾਂ (ਉਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕਿੱਤਰਣ ਦੀ ਆਸਡਸਟੰਿ, ਹੋਰ ਐਨ ਐਚ ਐਿ 

(NHS) ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਨੰੂ ਸਲੰਕ ਕਰਨਾ) ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ 

ਿਮਰਿੱਥ ਹੋਣਿੇ।  
 

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। 
 

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

ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਿਮਰਿੱਥ ਨਹੀ ਂਹੋਣਿੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, 

ਐਨ ਐਚ ਐਿ (NHS) ਨੰਬਰ ਿੀ ਐਚ ਆਈ (CHI) ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਿੰਪਰਕ ਿੇਰਸਿਆਂ ਨੰੂ ਲਿੱਭਣ ਦੇ ਿਮਰਿੱਥ ਨਹੀ ਂਹੋਣਿੇ।  
 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਭਸਿਿੱਖ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਿੀ ਿਰਸਤਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਜ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਮਤੀ ਦੇ 

ਸਿਸ਼ਾਿੋਚਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਿੀ ਂਇਿ ਅਸਿਐਨ ਸਿਚ ਭਾਿ ਲੈਣ ਲਈ ਿਸਹਮਤੀ ਸਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਿ ਅਸਿਐਨ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਰਿੱਸਖਅਤ 

ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਸਿਿੱਖ ਦੀ ਖੋਜ ਸਿਚ ਭਾਿ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਕਲਪ ਹੋਏਿਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿਮਾਸਜਕ 

ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਿਕਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਿਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਿੋਪਨੀਯ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਕੋਸਿਡ-19 ਦੇ 

ਮਕਿਦਾਂ ਲਈ ਿੰਿਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਂਝਾ 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)। 

 

ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਅਸਿਐਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਕਸੇ ਤਰ੍ਾੀਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਚੰਤਾਵਾੀਂ ਜਾੀਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾੀਂ ਹੰੁਦੀਆੀਂ ਹਨ ਜਾੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾੀਂਦਾ 

ਹੈ ਤਾੀਂ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?  

ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਿਸਤਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚੇ ਨੰੂ ਦੇਖ ੋ- ਇਿ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਿੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸਿਆ 

ਹੈ। 
 

ਅਸਿਐਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਸਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਾੀਂ? 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ 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 ਨੰੂ ਪ੍ੜ੍ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿੰਨਵਾਦ 


