کيا دو ہفتوں کے ليے ميتهو ٹريکسيٹ عﻼج کو عارضی طور پر روکنا
 COVID -19ويکسين بوسٹر کے ليے جسم کی ردعمل ميں اضافہ کرتا ہے -
دی وروم مطالعہ )ويکسين کا ميتهو ٹريکسيٹ پہ ردعمل(
شرکاء کی معلومات کی شيٹ
ورژن  09 ، 3.0ستمبر 2021

ہم آپ کو ايک تحقيقی مطالعہ ميں حصہ لينے کے ليے مدعو کرنا چاہتے ہيں۔

وی روم مطالعہ ميں شامل ہونے کی دعوت

اس سے پہلے کہ آپ فيصلہ کريں کہ حصہ لينا ہے يا نہيں ،يہ ضروری ہے کہ آپ
سمجهيں کہ ہم يہ مطالعہ کيوں کر رہے ہيں اور اس ميں کيا شامل ہوگا-
براه کرم مندرجہ ذيل معلومات پڑهنے کے لئے وقت نکاليں اور مطالعے کے بارے ميں
دوسروں سے بات کريں۔ اگر کچه بهی غير واضح ہے ،يا اگر آپ مزيد معلومات چاہتے
ہيں ،تو براه کرم مطالعاتی ٹيم کے کسی رکن سے پوچهيں جو کسی بهی سوال کا جواب
دينے ميں خوش ہوگا۔
اس مطالعے کا مقصد کيا ہے؟
ٰ
يميٹا ئڈ ارتهرا
شايد آپ کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ ميتهوٹريکسيٹ نام کی دوا سوزش سے ہونے والی بيماريوں جيسے ر
يئٹس )تحجرالمفاصل( اورسرئياسس )چنبل( کے عﻼج کے ليے استعمال ہوتی ہے۔ يہ اکثر بيماری کو قابو کرتا ہے  ،ليکن
يہ جسم ميں انفيکشن سے لڑنے کی صﻼحيت کو بهی کم کر سکتا ہے۔ ميتهو ٹريکسيٹ لينے والے لوگوں کے بارے ميں جانا
ؒ
مقابﻼ ان کے جو
جاتا ہے کہ ان کے جسم کا رد عمل موسمی نزلہ اور نمونيا کے ويکسين ) ٹيکہ( کے ليے کمزور ہيں
ميتهو ٹريکسيٹ پر نہيں ہيں۔
کوريا ميں ہونے والی ايک حاليہ تحقيق سے پتہ چلتا ہے کہ نزلہ کی ويکسين کے بعد ميتهو ٹريکسيٹ لينے ميں دو ہفتے کے
وقفہ سے جسم کا اس کے خﻼف مدافعتی ردعمل ميں اضافہ ہوتا ہے۔ تاہم  ،يہ نہيں معلوم کہ ميتهو ٹريکسيٹ کے ذريعے
عﻼج ميں اس طرح کی رکاوٹ کووڈ 19 -کے خﻼف ويکسين کے ذريعے فراہم کرده تحفظ کو بہتر بنا پائے گی۔ کيونکہ اس
بارے ميں کوئی واضح ثبوت موجود نہيں ہے کہ آيا کووڈ 19 -ويکسينيشن کے وقت ميتهو ٹريکسيٹ کو عارضی طور پر
روکنا چاہئے ،اس بارے ميں دنيا بهر کے ماہرين نے متضاد مشورے ديے ہيں۔ وی روم کے مطالعہ کا مقصد يہ معلوم کرنا
ہے کہ آيا ہميں کووڈ 19 -بوسٹر ويکسين کے وقت ميتهو ٹريکسيٹ لينے کا عمل روکنا چاہيے يا جاری رکهنا چاہيے۔ بوسٹر
ويکسين سے ہمارا مطلب کووڈ ۔  ١٩کا کوئی بهی وکسين جو پہلے کے دو ٹيکوں کے بعد لگائی جائے ؒ
مثﻼ تيسرا ٹيکہ،
خواه وه بوسٹر کہﻼئی جائے يا نہيں ۔
اگر ايسا کرنے سے مزيد تحفظ فراہم ہوتا ہے تو ہميں يہ بهی سمجهنے کی ضرورت ہے کہ ميتهو ٹريکسيٹ کو عارضی
طور پر روکنے سے اگر آپ کی بيماری کے قابو ہونے پر کوئی منفی اثرات پڑہتے ہيں ۔ ممکنہ طور پر اس کا مطلب يہ ہو

سکتا ہے کہ آپ کو عﻼمات کی بيماری کی سرگرمی ميں اضافہ ہو ،جسے لوگ اکثر فليئرز کہتے ہيں۔ اگر روکنے کا فوائيد
بہت کم ہے  -تو کيا يہ بہتر ہے کہ آپ اپنی بيماری کے قابو ميں مسائل کو روکنے کے لئے اپنے ميتهوٹريکسٹ کو معمول
کے مطابق لينا جاری رکهيں؟
ہميں برطانيہ کی حکومتی تنظيم نيشنل انسٹی ٹيوٹ فار ہيلته ريسرچ )اين آئی ايﭻ آر( نے اس بات کی تحقيقات کے لئے مالی
امداد فراہم کی ہے کہ آيا کووڈ 19-بوسٹر ويکسين کے فورن بعد ميتهوٹريکسٹ کو جاری رکهنے يا عارضی طور پر روکنے
کے نتيجے ميں کوويڈ 19-بوسٹر ويکسين سے خون ميں ديکهے جانے والے تحفظ کی سطح ميں ک ِوی فرق پيدا ہوتا ہے-
بوسٹر ويکسين سے ہمارا مطلب ہے پہلی دو ٹيکوں کے بعد دی جانے والی کوئی بهی کووڈ 19-ٹيکہ جيسے کہ ايک تيسرا يا
اس کے بعد کا ٹيکہ ،اس سے قطع نظر کہ اسے بوسٹر کہا جاتا ہے يا نہيں۔
دو ہفتوں تک ميتهوٹريکسٹ کے عﻼج ميں خلل ڈالنے سے کچه لوگوں ميں بيماری کے بهڑکنے کا خطره بڑه سکتا ہے۔
اس مطالعے ميں ہم اس بارے ميں بهی مزيد معلومات حاصل کريں گے کہ کيا ان لوگوں کے درميان بيماری پر قابو پانے ميں
کوئی فرق آتا ہے جو دو ہفتوں کے لئے ميتهوٹريکسٹ کے ساته عﻼج کو عارضی طور پر معطل کرتے ہيں يا اسے معمول
کے مطابق جاری رکهتے ہيں۔ جن لوگوں ميں مطالعے کے دوران بيماری کے بهڑک اٹهنے کا خدشہ ہو انہيں بچاؤ کے
ليے عﻼج کی اجازت ہوگی جيسے سٹيرائيڈز ،اينٹی انفليميٹری ادويات اور کريموں کے زريعے حسب ضرورت۔
جو لوگ وی روم کے مطالعے ميں حصہ لينے پر رضامند ہوں گے انہيں ہميشہ کی طرح
ميتهوٹريکسٹ لينا جاری رکهنے يا کووڈ 19-بوسٹر ويکسينيشن کے بعد دو ہفتوں تک
ميتهوٹريکسٹ عﻼج چهوڑنے کا کام سونپا جائے گا۔ يہ فيصلہ کہ عﻼج ميں کس کو رکاوٹ
ڈالنے کا مشوره ديا جاتا ہے اور کس کو عﻼج جاری رکهنے کا مشوره ديا جاتا ہے ،ايک
کمپيوٹر پروگرام کے ذريعہ کيا جائے گا اور يہ ڈائس رول کرنے کے مترادف ہے )اسے
رينڈمائزيشن کہا جاتا ہے(۔
ياد رکہيں  :آپ کو صرف ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد تجويز کرده ادويات لينا بند کرنا
چاہئے  -اگر آپ اس مطالعہ کے لئے موزوں ہيں اور اس مطالعہ ميں حصہ لينے کا فيصلہ
کرتے ہيں  -آپ کو صرف اس صورت ميں داخل کيا جائے گا جب آپ کی اسپتال کی طبی
ٹيم کو آس بات پر کوئی اعتراض نہ ہو کہ آپ عارضی طور پر دو ہفتوں کے لئے اپنا ميتهوٹريکسٹ لينا بند کر ديں۔
يہ دعوت آپ کو آپ کے مقامی اسپتال ميں آپ کی معمول کی ديکه بهال کرنے والی ٹيم کی طرف سے بهيجی جا رہی ہے اور
انہوں نے آپ کی حالت کا جائزه ليا ہے کہ ميتهوٹريکسٹ عﻼج ميں عارضی رکاوٹ کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ،اگر آپ اس
پر مزيد بات کرنا چاہتے ہيں تو براه کرم اپنی معمول کی ديکه بهال کرنے والی ٹيم سے رابطہ کريں۔
کون حصہ لے رہا ہے اور مجهے حصہ لينے کی کيوں مدعو کيا گيا ہے؟
ٰ
يميٹا ئڈ ارتهرائٹس،
ہميں اميد کرتے ہيں کہ اس مطالعے ميں  ١٨سال يا اس سے زياده عمر کے  ۵٦٠بالغ افراد جن کو ر
سورائسس اور سورائٹک آرتهرائٹس جيسے سوزش کی حالت ہے ،ان کو اندراج کريں گے۔ ہم اين ايﭻ ايس کی ديکه بهال فراہم
کرنے والے کم از کم  ٢٠اين ايﭻ ايس اسپتالوں يا مراکز سے )اس مطالعے کے ليے( بهرتی کريں گے۔
آپ کو يہ معلوماتی شيٹ دی گئی ہے ،اور آپ کو وی روم مطالعے ميں حصہ لينے پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے،
کيونکہ آپ  ١٨سال يا اس سے زياده عمر کے بالغ ہيں ،آپ ايک سوزش کی حالت ميں ہے جس کا عﻼج ميتهوٹريکسٹ کے
ساته يا تو گوليوں کے طور پر کيا جاتا ہے يا کم از کم  ٣ماه تک انجکشن کے ذريعے کيا جاتا ہے۔ جو لوگ حصہ ليتے ہيں
انہيں پہلے سے کووڈ 19-کے دو ويکسينيشن لگا چکے ہوں۔
کيا ميرا اس مطالعہ ميں حصہ لينا ﻻزمی ہے؟
آپ پر مطالعہ ميں حصہ لينے کی کوئی ذمہ داری نہيں ہے۔ حصہ نہ لينے کا فيصلہ کرنے سے آپ کی طبی ٹيم سے ملنے
والے عﻼج يا ديکه بهال پر کوئی اثر نہيں پڑے گا۔ يہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ حصہ ليں يا نہيں۔ براه کرم يہ پرچہ رکهيں
اور اپنا فيصلہ لينے ميں مدد کے لئے اس کا استعمال کريں۔
اگر آپ حصہ لينے کا فيصلہ کرتے ہيں ،تو آپ سے تحريری اجازت دينے کے لئے رضامندی فارم پر دستخط کرنے کو کہا
جائے گا۔ اگر آپ حصہ لينے کا فيصلہ کرتے ہيں تو آپ اب بهی کسی بهی وقت اور کوئی وجہ بتائے بغير دستبردار ہونے
کے لئے آزاد ہيں۔ اس سے آپ کے قانونی حقوق متاثر نہيں ہوں گے۔

اگر آپ وی روم مطالعہ ميں شامل نہ ہونے کا انتخاب کرتے ہيں ،تو آپ کو اپنی معياری معمول کی اين ايﭻ ايس ديکه بهال
ملے گی ،جيسا کہ آپ پہلے ہی اين ايﭻ ايس کے معياری رہنما خطوط کے مطابق ہيلته کيئر پروفيشنلز کی اپنی مقامی ٹريٹنگ
ٹيم کے ذريعہ وصول کر رہے ہيں۔
اگر ميں حصہ لوں تو ميرے ساتهہ کيا ہوگا؟
چاہے آپ وی روم کے مطالعے ميں حصہ لينے کا فيصلہ کريں يا نہ کريں  -آپ کو بوسٹر دينے کا مقرره وقت متاثر نہيں
ہوگا۔ اين ايﭻ ايس مرکزی طور پر کووڈ 19-بوسٹر پروگرام چﻼ رہی ہے اور وی روم کے مطالعے کا اس بات پر کوئی اثر
نہيں ہے کہ کسی بهی فرد کو کون ،کہاں اور کونسا کوويڈ 19-بوسٹر پيش کيا جاتا ہے۔
اگر آپ اس مطالعہ ميں حصہ لينے ميں خوش ہيں تو ہم آپ سے اس پرچے کے ساته آنے والے خط کے لنک کو فالو کرنے
کو کہيں گے۔ يہ اليکٹرانک لنک آپ کو وی روم مطالعہ کے لئے وقف ايک محفوظ صفحے پر لے جائے گا۔
يہاں آپ سے اپنی طبی تاريﺦ کے بارے ميں ايک دو آسان سواﻻت
پوچهے جائيں گے کہ آيا آپ اس مطالعہ ميں حصہ لينے کے لئے
موزوں ہو سکتے ہيں۔
اگر آپ راضی ہيں تو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اپنا نام ،پتہ ،تاريﺦ
پيدائش ،ای ميل پتہ )اگر آپ کے پاس ہے( ،موبائل فون )اگر آپ کے
پاس ہے( ،گهر کا فون نمبر )اگر آپ کے پاس ہے( اور آپ کی جی پی
سرجری کی تفصيﻼت ديں ،اور متبادل طور پر ايک کاغذی فارم ہے جو
آپ وہی معلومات طلب کرنے کے لئے مکمل کر سکتے ہيں جو آپ
آکسفورڈ يونيورسٹی ميں مطالعے کا اہتمام کرنے والی ٹيم کو فری پوسٹ
لفافے ميں پوسٹ کرسکتے ہيں ،يا آپ مطالعاتی ٹيم کو براه راست خط
ميں ديے گيے نمبر پر کال کرسکتے ہيں جہاں ايک محقق آپ سے آپ کی طبی تاريﺦ کے بارے ميں وہی آسان سواﻻت
پوچهے گا اور آپ سے مندرجہ باﻻ تفصيﻼت طلب کرے گا کہ آيا آپ مطالعہ ميں حصہ لينے کے قابل ہو سکتے ہيں۔ اگر آپ
فيصلہ کرتے ہيں کہ آپ حصہ لينے ميں دلچسپی لے سکتے ہيں تو آپ جو بهی طريقہ استعمال کرنے کا انتخاب کريں اس ميں
آپ کو منٹ سے زياده وقت نہيں لگنا چاہئے۔
اگر آپ کے جوابات کی بنياد پر مطالعاتی ٹيم يہ سوچتی ہے کہ آپ مطالعاتی ڈيٹا بيس يا ٹيم کے مطالعے ميں حصہ لينے کے
لئے موزوں ہو سکتے ہيں )اس بات پر منحصر ہے کہ آپ نے مطالعاتی ٹيم کے ساته کس طرح رابطہ کيا ہے( آپ کو بتائے
گا۔ اگر آپ موزوں ہو سکتے ہيں ،تو ہم اس اسپتال سے رابطہ کريں گے جس نے آپ کو يہ پرچہ ديا تها تاکہ انہيں بتايا جا
سکے کہ آپ وی روم مطالعہ ميں حصہ لينے ميں دلچسپی رکهتے ہيں۔
اس کے بعد آپ کو اس اسپتال کے ايک شخص کا فون آئے گا جو وی روم کے مطالعے پر کام کر رہا ہے تاکہ آپ اور
محققين کے لئے مناسب وقت پر آپ کے اسپتال ميں آنے کا انتظام کيا جاسکے۔ يہ دوره آپ کوويڈ 19-بوسٹر ويکسينيشن
حاصل کرنے سے پہلے ہونا چاہئے۔ بوسٹر ويکسين سے ہمارا مطلب ہے پہلی دو ٹيکوں کے بعد دی جانے والی کوئی بهی
کووڈ 19-ٹيکہ جيسے کہ ايک تيسری يا اس کے بعد کی ٹيکہ ،اس سے قطع نظر کہ اسے بوسٹر کہا جاتا ہے يا نہيں۔
اسپتال ميں مطالعے کے لئے آپ کی مناسبت کو دوباره چيک کيا جائے گا اور اگر اسپتال کی ٹيم خوش ہے کہ آپ وی روم
مطالعہ ميں حصہ لينے کے لئے موزوں ہيں تو آپ سے اس کے لئے اپنی رضامندی )اجازت( دينے کے لئے کہا جائے گا۔
آپ جس رضامندی فارم پر دستخط کرنے کو کہے گا وه ٹيبلٹ کمپيوٹر پر اليکٹرانک فارم ہوگا۔ آپ کے اسپتال ميں وی روم
ٹيم کا ايک رکن بهی اس پر دستخط کرے گا اور پهر فارم کی ايک کاپی آپ کو يا آپ کے انتخاب کرنے والے کسی شخص کو
ای ميل کی جائے گی۔ اگر آپ قلم سے دستخط کرنا پسند کريں گے تو کاغذی رضامندی فارم بهی دستياب ہوں گے۔
اس کے بعد آپ سے آپ کی حالت کے بارے ميں کچه سواﻻت پوچهے جائيں گے ،آپ کی اونچائی اور وزن کے بارے ميں
پوچها جائے گا ،ايک مختصر طبی تاريﺦ ،طرز زندگی کے عوامل ،آپ کے پچهلے کوويڈ 19-ويکسينيشن کی تاريخيں ليں،
اگر آپ کے پاس ماضی ميں کوويڈ 19-تها اور آپ ايک بہت مختصر سوالنامے ميں اپنی عمومی صحت کو کس طرح درجہ
ديتے ہيں۔
ان سواﻻت کا جواب دينے ميں آپ کو  ١٠منٹ سے زياده نہيں لگنا چاہئے۔ مقامی مطالعاتی ٹيم کا ايک رکن آپ کے طبی
نوٹوں کے ذريعے کچه خون کے ٹيسٹوں کی اقدار کو ريکارڈ کرنے کے لئے بهی ديکهے گا جو سوزش کی حالت والے
لوگوں کے لئے معمول کے مطابق چيک کيے جاتے ہيں۔

اس کے بعد خون کا ايک چهوٹا سا نمونہ  7ملی ليٹر خون جمع کرنے کے
لئے لينے کی ضرورت ہوگی  -يہ صرف ايک چائے کے چمﭻ سے زياده
کے برابر ہے۔ يہ خون يونيورسٹی آف نوٹنگهم بهيجا جائے گا جہاں
سائنسدان اسے ٹيوبوں ميں الگ کر ديں گے تاکہ آپ کے خون ميں کووڈ-
 19آر بی ڈی )ريسيپٹر بائنڈنگ ڈومين( نامی چيز کی سطح کو ديکها جا
سکے۔
آپ کے خون ميں آر بی ڈی کی اعلی سطح ايک اچهی چيز ہے کيونکہ يہ
ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو کوڈ ١٩ -کے خﻼف تحفظ حاصل ہے۔
کيونکہ يہ آپ کے جسم کو اينٹی باڈيز پيدا کرنے کی اجازت ديتا ہے تاکہ
آپ کے جسم کے مدافعتی نظام کے ساته رابطے ميں آنے والے کسی بهی
کووڈ19 -کو ختم کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ يہ ٹيسٹ پبلک ہيلته انگلينڈ
کے زير انتظام سرکاری ليبارٹری ميں کيے جائيں گے۔
يہ ٹيسٹ لندن کی يونيورسٹی ليبارٹری ميں کيے جائيں گے۔ جو کوئی بهی جانﭻ کے لئے آپ کے نمونے وصول کرتا ہے .
اسے آپ کی تفصيﻼت نہيں دی جائيں گی تاکہ وه ان سے آپ کی شناخت نہ کر سکيں۔
نيز  560ميں سے  100شرکاء جو حصہ لينے پر راضی ہيں ان کو منتخب کيا جائے گا کہ آپ کے خون ميں ميتهو ٹريکسيٹ
کتنا ہے۔ يہ ٹيسٹ مانچسٹر ميں اين ايﭻ ايس ہسپتال کی ليبارٹری ميں کيے جائيں گے۔ انہی  100شرکاء کا خون کووڈ١٩-
نيوٹرﻻئزنگ اينٹی باڈيز کے ليے بهی ٹيسٹ کيا جايےگا ۔ يہ ٹيسٹ لندن کی ايک يونيورسٹی ليبارٹری ميں کيے جائيں گے۔ جو
بهی آپ کے نمونے جانچنے کے ليے وصول کرتا ہے اسے آپ کی تفصيﻼت نہيں دی جائيں گی تاکہ وه ان سے آپ کی
شناخت نہ کر سکے۔
چاہے آپ نے اپنے خون کے نمونے سے ايﮏ چيز کی جانچ کروائی ہو ،يا تمام  3ٹيسٹ ،آپ سے ايﮏ ہی مقدار ميں خون
ليا جائے گا ) 7ملی ليٹر  -تقريبا صرف ايﮏ چائے کے چمچ سے زياده کے مساوی(۔
اپنے بوسٹر ويکسينيشن کا انتظار کرنا )کووڈ 19-ويکسين جو پہلے دو ٹيکوں کے بعد دی گئی ہے جيسے کہ تيسرا يا بعد
:کا ٹيکہ( مﻼقات
اگر آپ متفق ہيں ،تو ہم آپ کی رضامندی کے بعد آپ کو ہفتہ وار متن
بهيجيں گے جس ميں پوچها جائے گا کہ کيا آپ کو ابهی تک اپنے
بوسٹر ويکسينيشن کے لئے تاريﺦ موصول ہوئی ہے۔ )جو لوگ اس
سے اتفاق نہيں کرتے ان کے لئے آپ ہفتہ وار فون کال کرنے کا
انتخاب کرسکتے ہيں ،يا جب آپ کے پاس بوسٹر ويکسينيشن کی تاريﺦ
ہو تو آپ خود وی روم مطالعاتی ٹيم سے رابطہ کرنے کا انتخاب
کرسکتے ہيں(۔
جب آپ کے پاس اپنی بوسٹر ويکسينيشن مﻼقات کی تاريﺦ ہوتی ہے تو
ہم پوچهتے ہيں کہ آپ آکسفورڈ يونيورسٹی ميں وی روم مطالعاتی ٹيم کو
يا تو مطالعہ وقف اليکٹرانک صفحات کے ذريعے يا دفتر کی ٹيم کو
ٹيلی فون کال کے ذريعے بتائيں۔ اس کے بعد مطالعاتی ٹيم/مطالعاتی
ڈيٹا بيس آپ سے کچه مختصر سواﻻت پوچهے گا اور بشرطيکہ آپ مطالعہ جاری رکهنے کے لئے تيار ہوں ،آپ کو مشوره
:ديں کہ يا تو
اپنے ميتهوٹريکسٹ کو اسی طرح لينا جاری رکهيں جيسا کہ آپ اس وقت کرتے ہيں ،يا
اپنے کووڈ بوسٹر ويکسينيشن حاصل کرنے کے فورا بعد  2ہفتوں کے لئے عارضی طور پر اپنا ميتهوٹريکسٹ لينا بند کر ديں۔
آپ کو بتايا جائے گا کہ آپ کو کس گروپ ميں تفويض کيا گيا ہے۔ آپ کو کسی بهی گروپ کو مختص کرنے کا مساوی موقع
ملے گا۔
اس کے بعد آپ کے جی پی کو ايک خط بهی بهيجا جائے گا تاکہ آپ کو وی روم مطالعہ ميں حصہ لينے کے بارے ميں معلوم
ہو سکے اور آپ کو کس گروپ ميں تفويض کيا گيا ہے۔

آپ کے بوسٹر ويکسينيشن کے بعد )کووڈ 19-ويکسين جو پہلے دو ٹيکوں کے بعد دی جاتی ہے جيسے کہ تيسرا يا بعد کا
ٹيکہ( مﻼقات
آپ کے بوسٹر کے بعد ،آپ کی ترجيحات پر منحصر ہے کہ ہم پهر آپ کو آپ کے بوسٹر ويکسينيشن کے ارد گرد  2ہفتوں
ميں  6ٹيکسٹ پيغامات بهيجيں گے تاکہ آپ کو ياد دﻻيا جا سکے کہ آپ کو کس گروپ ميں رکها گيا تها اور يہ جاننے کے
لئے کہ آپ کيسے ہيں اور آپ نے  2ہفتوں ميں کيا ميتهوٹريکسٹ ليا ہے۔ )اگر آپ ٹيکسٹ نہيں کرنا چاہتے ہيں ،تو مطالعاتی
ٹی وه اسپتال جہاں آپ نے اپنی رضامندی اور پہﻼ نمونہ ديا تها اس کے بعد وی روم مطالعاتی ٹيم سے رابطہ کيا جائے گا
جب آپ ہميں اپنی بوسٹر ويکسينيشن کی تاريﺦ سے بتائيں گے۔ م کا ايک رکن آپ کو کال کر سکتا ہے ،يا آپ کو مختصر ای
ميلز بهيﺞ سکتا ہے(۔
اس کے بعد اسپتال آپ کے ساته ايک آسان تاريﺦ اور وقت کا انتظام کرے گا تاکہ آپ ايک اور خون کا نمونہ )تقريبا  7ملی
ليٹر  -صرف ايک چائے کے چمﭻ سے زياده( دے سکيں اور آپ کے بوسٹر ويکسينيشن کے تقريبا  4اور  12ہفتوں بعد کچه
سواﻻت کے جوابات ديں جن ميں وہی سوالنامے/سواﻻت بهی شامل ہيں جو آپ نے اپنے پہلے دورے ميں کيے تهے کہ آپ
کيسا محسوس کرتے ہيں ،کيا آپ کی سوزش کی حالت اس وقت قابو ميں ہے اور آپ ايک بہت مختصر سوالنامے ميں اپنی
عمومی صحت کو کس طرح درجہ ديں گے۔
اپنے  4اور  12ہفتوں کے دوروں پر وقت بچانے کے لئے  -اگر آپ نے ای ميل پتہ فراہم کيا ہے اور اپنے دورے سے پہلے
مختصر سوالنامے وصول کرنے پر اتفاق کرتے ہيں تو
يہ آپ کو ای ميل يا پوسٹ کے ذريعے آپ کے اسپتال کے دورے سے پہلے جواب دينے کے لئے بهيجے جا سکتے ہيں۔ ان
سواﻻت کا جواب دينے ميں آپ کو  ١٠منٹ سے زياده نہيں لگنا چاہئے۔ اگر نہيں تو جب آپ اسپتال واپس آتے ہيں تو
سوالنامہ ہوگا جو
آپ کو بهرنے کے لئے ديا گيا ہے اور ايک چهوٹا سا خون کا نمونہ ) 7ملی ليٹر  -صرف ايک چائے کے چمﭻ سے زياده کے
مساوی( .ہم توقع کرتے ہيں کہ ان ميں سے ہر دورے ميں تقريبا  ٢٠منٹ لگنے چاہئيں۔ اس کے بعد اس سے مطالعہ ميں
آ۔پ کی شرکت ختم
ہوجائيگی-
اگر آپ کا بوسٹر کسی بهی وجہ سے تبديل يا تاخير کا شکار ہو جاتا ہے  -تو دوروں
کو دوباره ترتيب ديا جا سکتا ہے تاکہ وه آپ کے بوسٹر ويکسينيشن کے تقريبا 4
اور  12ہفتے بعد بهی ہوں۔ اگر ايسا ہوتا ہے تو آپ کو صرف آکسفورڈ يونيورسٹی
کی مطالعاتی ٹيم کو بتانے کی ضرورت ہے -
اس مطالعے ميں حصہ لينے کے لئے آکا جيب خالی نہيں ہون چاہئے ،لہذا مطالعاتی
ٹيم سے  3مطالعاتی دوروں کے لئے اسپتال جانے کے لئے معقول سفری اخراجات کا
دعوی کيا جاسکتا ہے اور مطالعہ کے اختتام پر آپ کو مطالعاتی ٹيم کی طرف سے
ايک چهوٹا تعريفی ٹوکن ملے گا۔

اس وقت اس مطالعے )اينٹی آر بی ڈی اينٹی باڈی( ميں خون ميں جو کچه ديکها جا رہا ہے اس کی سطح اور کووڈ 19-سے
تحفظ )استثن ٰی( کی سطح کو مکمل طور پر نہيں سمجها جا سکتا۔ مطالعے کے اختتام پرا گر آپ چاہيے تو ہم آپ کو مطالعے
کے نتائﺞ کی ايک کاپی بهيجيں گے اور آپ کے نمونوں پر کيے گئے خون کے کسی بهی ٹيسٹ کے نتائﺞ بهی  -يہ
وضاحت کرنے کے لئے ايک خط بهی ہوگا کہ نتائﺞ کا کيا مطلب ہوسکتا ہے اور حصہ لينے والوں ميں نتائﺞ کی حد کيا تهی
تاکہ آپ ديکه سکيں کہ مطالعے ميں حصہ لينے والے دوسروں کے مقابلے ميں آپ کے نتائﺞ کيسے ہيں۔ آپ کے اينٹی باڈيز
کی سطح صرف اس تحفظ کا حصہ ہے جو آپ کا جسم کوويڈ 19-کے خﻼف استعمال کرے گا ۔ اور خاص طور پر اس
مطالعہ کے لئے پيمائش کی .نتائﺞ صرف آپ کی دلچسپی کے لئے فراہم کيے جاتے ہيں اور آپ کی صحت کی ديکه بهال
کے بارے ميں کوئی فيصلہ کرنے کے لئے استعمال نہيں کيا جانا چاہئے۔ آپ کو اپنے نمونوں کے نتائﺞ مليں گے ليکن اس
کے عﻼوه جو حصہ لينے والے ديگر افراد کے نمونے لينے کی رينﺞ تهے  -وی روم مطالعاتی ٹيموں کے باہر آپ يا کسی
اور کی شناخت نہيں کی جائے گی۔ اگر ،کسی بهی وجہ سے ،آپ اپنے ويکسين بوسٹر سے پہلے يہ مطالعاتی دوره نہ کريں
تو آپ کے لئے مطالعہ کا حصہ بننا ممکن نہيں ہوگا۔ ہم نے اب تک آپ سے جو معلومات اکٹهی کی ہيں انہيں حذف کرنا
ممکن نہيں ہوگا۔
مطالعے ميں حصہ لينے کے فوائد اور خطرات کيا ہيں؟

ہميں اميد ہے کہ اس مطالعے سے حاصل ہونے والی قيمتی معلومات اين ايﭻ ايس اور ديگر ممالک کو اس سوال کا واضح
جواب ديں گی کہ "کيا کوويڈ 19-بوسٹر ويکسينيشن کے وقت کے آس پاس  2ہفتوں کے لئے ميٹہوٹريکسٹ کو عارضی طور
پر روکنا ويکسين کے ردعمل کو بہتر بناتا ہے  .ہم يہ وعده نہيں کر سکتے کہ مطالعہ براه راست آپ کی مدد کرے گا،
ليکن ہميں موصول ہونے والی معلومات ميں ان تمام لوگوں کو فائده پہنچانے کی صﻼحيت ہے جن کو مستقبل ميں کووڈ19-
کے خﻼف ٹيکے لگائے جاتے ہيں۔ اس طرح اس مطالعے کے نتائﺞ مستقبل ميں آپ کو فائده پہنچا سکتے
ہيں۔
دو ہفتوں تک ميتهوٹريکسٹ کے عﻼج ميں رکاوٹ ڈالنے پر آپ کی حالت خراب ہونے کا معمولی سا خطره ہے۔ تاہم ،آپ
معمول کے مطابق حالت خراب ہونے پر عﻼج تک رسائی حاصل کر سکيں
گے۔
لوگ بعض اوقات اپنی صحت کے بارے ميں کچه سواﻻت کا جواب دينے سے ہچکچاتے ہيں ،يا کچه سواﻻت کا جواب دينے
سے قاصر ہوتے ہيں۔ اگر آپ کسی بهی وقت ہچکچاتے ہيں ،تو آپ کو سواﻻت کا جواب دينے کی ضرورت نہيں
ہے۔

ميرے حصہ لينے کے بارے کن کو خبر ہوگی؟
وی روم ريسرچ ٹيم اور آپ کی ديکه بهال ميں شامل ہيلته کيئر پروفيشنلز۔ تاہم ،آپ کسی کو بهی بتا سکتے ہيں کہ آپ چاہتے
ہيں کہ آپ حصہ لے رہے ہيں۔ صرف وه لوگ جن کو معلومات تک رسائی حاصل ہوگی جو آپ کی شناخت کرتی ہے وه وه
لوگ ہوں گے جن کو مطالعہ کے بارے ميں آپ سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے ،يا آپ کے اسپتال کے ريکارڈ کا جائزه
لينے کی ضرورت ہے ،يا مرکزی مطالعاتی ٹيم جو آپ کے جی پی کو بتائے گی کہ کيا آپ مطالعہ ميں حصہ لينے پر متفق
ہيں۔ اس ميں يونيورسٹی آف آکسفورڈ کا عملہ روز مره کی بنياد پر مطالعہ چﻼ رہا ہے ،يونيورسٹی آف نوٹنگهم جو اس
مطالعہ کے انچارج ہيں ،اين ايﭻ ايس ٹرسٹ يا غير اين ايﭻ ايس سائٹس پر آپ کو اين ايﭻ ايس کی ديکه بهال فراہم کرنے والے
افراد شامل ہو سکتے ہيں جہاں آپ کی مطالعاتی مﻼقاتيں ہيں ،اور کلينيکل ريسرچ نيٹ ورک نامی ايک قومی تحقيقی معاون
تنظيم کے ذريعہ مﻼزم تحقيقی نرسوں کا ايک ماہر گروپ شامل ہو سکتا ہے۔ جو لوگ معلومات کا تجزيہ کرتے ہيں وه آپ
کی شناخت نہيں کر سکيں گے ،اور آپ کا نام يا رابطہ کی تفصيﻼت معلوم نہيں کر سکيں گے۔ تحقيقی ٹيم يا عﻼج کرنے
والی کلينيکل ٹيم کی جانب سے مکمل کی جانے والی کاغذی کارروائی کو آکسفورڈ يونيورسٹی کے زير انتظام اليکٹرانک ڈيٹا
بيس پر اپ لوڈ کيا جائے گا۔
ہم آپ کے جی پی )فيملی ڈاکٹر( سے رابطہ کريں گے تاکہ انہيں بتايا جا سکے کہ آپ نے وی روم مطالعہ ميں حصہ لينے پر
رضامندی ظاہر کی ہے ،اور آپ کو کس گروپ کے لئے مختص کيا گيا تها۔ تاہم ،ہم آپ کے مطالعاتی سوالنامے کے جوابات
ميں سے کوئی بهی ان کے ساته شيئر نہيں کريں گے۔

کيا ميری تفصيﻼت خفيہ رکهی جائيں گی اور ميرے ڈيٹا کے ساته کيا ہوگا؟
ہم اخﻼقی اور قانونی عمل پر عمل کريں گے اور آپ کے بارے ميں تمام معلومات اعتماد ميں سنبهالی جائيں گی۔
اگر آپ مطالعہ ميں شامل ہوتے ہيں ،تو ہم تحقيق کے دوران آپ سے اور آپ کے طبی ريکارڈ سے جمع کی گئی معلومات کا
استعمال کريں گے۔ يہ معلومات سختی سے خفيہ رکهی جائيں گی ،آکسفورڈ يونيورسٹی ميں ايک محفوظ ڈيٹا بيس ميں ذخيره
کی جائيں گی۔
يوکے ڈيٹا پروٹيکشن قوانين کے تحت نوٹنگهم يونيورسٹی ڈيٹا کنٹرولر ہے )ڈيٹا کی حفاظت کے ليے قانونی طور پر ذمہ دار
ہے  ،حاﻻنکہ جب تک مطالعہ ختم نہيں ہوتا ڈيٹا کو آکسفورڈ يونيورسٹی بهی کنٹرول کرے گی( اور اس تحقيق کے
چيف انويسٹی گيٹر )پروفيسر ابهيشيک ابهيشيک( ڈيٹا کسٹوڈين ہے )ڈيٹا تک رسائی کا انتظام کرتا ہے(۔ اس کا مطلب
ہے کہ ہم آپ کی معلومات کی ديکه بهال اور اسے صحيح طريقے سے استعمال کرنے کے ذمہ دار ہيں۔
آپ کی معلومات تک رسائی  ،تبديلی يا منتقل کرنے کے آپ کے حقوق محدود ہيں کيونکہ ہميں مخصوص قوانين کی
تعميل کے ليے اور تحقيق کو قابل اعتماد اور درست بنانے کے ليے مخصوص طريقوں سے آپ کی معلومات کا
انتظام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے حقوق کی حفاظت کے ليے ہم کم از کم ذاتی طور پر قابل شناخت معلومات
استعمال کريں گے -

آپ مزيد معلومات حاصل کر سکتے ہيں کہ ہم آپ کی معلومات کو کس طرح استعمال کرتے ہيں اور ہمارے پرائيويسی نوٹس
کو آپ يہاں سے پڑه سکتے ہيں:
۔https://www.nottingham.ac.uk/utilities/privacy.aspx
مطالعہ کے ليے جمع کيے گئے ڈيٹا کو نوٹنگهم اور آکسفورڈ يونيورسٹيوں کے بااختيار افراد ديکهيں گے جو اس تحقيق کو
منظم کا انتظام کر رہے ہيں۔ ان کو ريگوليٹری تنظيموں کے بااختيار افراد بهی ديکه سکتے ہيں تاکہ يہ چيک کيا جا سکے
کہ مطالعہ صحيح طريقے سے ہو رہا ہے۔ بطور شريک ريسرچ بطور آپ کی رازداری سب کا کا فرض ہوگا اور ہم اس
ڈيوٹی کو پورا کرنے کی پوری کوشش کريں گے۔
جہاں آپ کے بارے ميں ممکنہ معلومات جو ہسپتال )کيئر سنٹر( سے آپ کو بهرتی کيا گيا تها وہاں سے آپ کا نام اور پتہ ہٹا
ديا جائے گا اور ايک منفرد کوڈ استعمال کيا جائے گا تاکہ آپ اس سے پہچان نہ سکيں  ،تاہم بعض اوقات ہميں اس بات کو
يقينی بنانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم پہچان سکيں آپ ريسرچ ڈيٹا کو اپنے ميڈيکل ريکارڈ کے ساته جوڑيں تاکہ ان
مثالوں ميں ہميں آپ کا نام اور تاريﺦ پيدائش جاننے کی ضرورت پڑے۔
ہميں آپ کے جی پی سے رابطہ کرنے کے ليے يہ معلومات بهی درکار ہوں گی تاکہ انہيں بتائيں کہ آپ نےمطالعہ ميں
حصہ لينے پر اتفاق کيا ہے۔ رضامندی کے فارم پر دستخط کرکے آپ مذکوره باﻻ سے اتفاق کرتے ہيں۔
آپ کی رابطہ کی معلومات جو آپ اپنی دلچسپی کے اندراج ميں ديتے ہيں وه مطالعہ کے اختتام کے بعد  12ماه تک آکسفورڈ
يونيورسٹی کے پاس رکهی جائے گی تاکہ ہم مطالعے کے نتائﺞ اور ممکنہ فالو اپ سٹڈيز کے بارے ميں آپ سے رابطہ کر
سکيں )جب تک کہ آپ ہميں مشوره ديں کہ آپ رابطہ نہيں کرنا چاہتے ہيں( اگر آپ بے ترتيب ہوجاتے ہيں۔ اگر آپ مطالعے
ميں اپنی دلچسپی رجسٹر کرتے ہيں ليکن کسی بهی وجہ سے بے ترتيب نہ بنيں  -جب بے ترتيب ہونا بند ہو جائے تو آپ کی
معلومات حذف ہو جائيں گی۔
يہ معلومات اکٹهے کيے گئے تحقيقی اعداد و شمار سے الگ رکهی جائيں گی اور صرف وہی لوگ جنہيں صرورت ہو اس
تک رسائی حاصل کر سکينگے۔ ديگر تمام ڈيٹا )ريسرچ ڈيٹا( کو  7سال تک محفوظ رکها جائے گا۔ اس وقت کے بعد آپ کا
ڈيٹا محفوظ طريقے سے ضائع ہو جائے گا۔ اس وقت کے دوران آپ کی رازداری کو برقرار رکهنے کے ليے تمام احتياطی
تدابير اختيار کی جائيں گی  ،صرف ريسرچ ٹيم کے ممبران کو ڈيٹا کوسٹوڈين کی اجازت دی جائے گی جو آپ کے ذاتی ڈيٹا
تک رسائی حاصل کريں گے۔
يونيورسٹی آف نوٹنگهم  ،حکومت اور ہمارے فنڈرز کی پاليسيوں کے مطابق ہم صحت اور سماجی نگہداشت ميں تحقيق کے
ليے ديگر يونيورسٹيوں اور تنظيموں بشمول ديگر ممالک کے محققين کے ساته اپنا تحقيقی
ڈيٹا شيئر کر سکتے ہيں۔
تحقيقاتی اعداد و شمار کا اشتراک ضروری ہے تاکہ آہس ميں جانﭻ پڑتال کی اجازت دی
جائے  ،دوباره استعمال کيا جائے )اور اس وجہ سے تحقيق کی نقل سے گريز کيا جائے(
اور تحقيق کے خاص شعبوں ميں بڑی تصوير کو سمجها جائے۔ اس طرح ڈيٹا شيئرنگ عام
طور پر گمنام رکها جاتا ہے )تاکہ آپ کی شناخت نہ ہو سکے( ليکن اگر ہميں شناختی
معلومات شيئر کرنے کی ضرورت ہے تو ہم اس کے ليے آپ کی رضامندی ليں گے اور يہ
يقينی بنائيں گے کہ يہ محفوظ ہے۔
آپ کو آگاه کيا جائے گا پهر اگر ڈيٹا ان ممالک کے ساته شيئر کيا جائے جن کے ڈيٹا کے تحفظ کے قوانين برطانيہ سے
مختلف ہيں اور ہم آپ کی رازداری کی حفاظت کيسے کريں گے۔
اگر ميں مطالعہ جاری نہيں رکهنا چاہتا تو کيا ہوگا؟

آپ بغير کسی وجہ کے کسی بهی وقت مطالعے ميں حصہ لينے سے دستبردار ہونے کے ليے آزاد ہيں۔ براه کرم ياد رکهيں ،
حصہ لينا آپ کا فيصلہ ہے۔ اگر آپ ابهی حصہ لينے پر راضی ہيں  ،ليکن مطالعے کے دوران آپ اپنا ذہن بدل ليتے ہيں  ،اس
سے آپ کواين ايﭻ ايس سے ملنے والی ديکه بهال کا معيار تبديل نہيں ہوگا۔ اگر آپ کسی بهی وقت مطالعہ ميں حصہ لينا بند
کرنے کا فيصلہ کرتے ہيں تو آپ پر جمع کرده کوئی بهی ڈيٹا اور نمونے رکهے جائيں گے۔ آپ سے دوباره مطالعے کے
بارے ميں رابطہ نہيں کيا جائے گا اور نہ ہی مزيد ڈيٹا اکٹها کيا جائے گا۔ اگر آپ مطالعہ کے دوران رضامندی کی صﻼحيت
کهو ديتے ہيں )يعنی آپ سنجيده طور پر بيمار ہو جاتے ہيں( تو ہم ڈيٹا اور نمونے پہلے ہی اسٹڈی ٹيم کے پاس رکهيں گے ،
اور ہم کسی بهی سوالنامے کے ساته آپ سے رابطہ کرنا بند کر ديں گے۔

آپ سے دوباره مطالعے کے بارے ميں رابطہ نہيں کيا جائے گا اور نہ ہی مزيد ڈيٹا اکٹها کيا جائے گا۔ اگر آپ مطالعہ کے
دوران رضامندی کی صﻼحيت کهو ديتے ہيں )يعنی آپ سنجيده طور پر بيمار ہو جاتے ہيں( تو ہم ڈيٹا اور نمونے پہلے ہی
اسٹڈی ٹيم کے پاس رکهيں گے  ،اور ہم کسی بهی سوالنامے کے ساته آپ سے رابطہ کرنا بند کر ديں گے۔
مطالعہ کے اختتام پر کيا ہوتا ہے؟
ہم اس تحقيق کے نتائﺞ کو صحت کی ديکه بهال کرنے والے محققين اور پيشہ ور افراد کے ساته شيئر کريں گے تاکہ
مريضوں کی ديکه بهال کو بہتر بنايا جاسکے جو ميتهو ٹريکسيٹ ليتے ہيں۔
نيز  ،ہم تحقيقی رپورٹوں اور سائنسی کانفرنسوں ميں نتائﺞ پيش کريں گے  ،اور انہيں سائنسی جريدوں ميں شائع کريں گے۔
مطالعہ کے نتائﺞ بهی مطالعہ کے نتائﺞ اختتام پر بهی عوامی طور پر اس ويب سايٹ پر دستياب ہوں گے-
www.vroom- study.co.uk
اگر آپ نتائﺞ کی ايک کاپی چاہتے ہيں تو براه کرم ہميں اپنی رضامندی کے فارم پر يہ بتائيں۔ ہم وی روم
مطالعہ کے ايک حصے کے طور پر آپ کے خون کے نمونوں پر کيے جانے والے کسی بهی ٹيسٹ کے نتائﺞ اور نتائﺞ کے
کيا معنی ہيں اس کے وضاحتی خط کے ساته مطالعے کے مختلف گروپوں ميں کيا نتائﺞ تهے اس کا اشتراک کرتے ہوئے
ہميں خوشی ہوگی۔ اگر آپ يہ نتائﺞ حاصل کرنا چاہتے ہيں تو براه کرم ہميں رضامندی کے فارم پر بتائيں۔ آپ کے خون پر
کوئی بهی ٹيسٹ ضروری نہيں کہ فوری طور پر کيا جائے  -لہذا آپ کے ٹيسٹوں کے کوئی بهی نتائﺞ صرف مطالعے کے
اختتام پر آپ کو بهيجے جائيں گے۔
ہم کوئی ايسا ڈيٹا شامل نہيں کريں گے جو نتائﺞ ميں آپ کی شناخت کر سکے۔ اگر اس تحقيق کے فنڈ دينے والوں ميں سے
کوئی ہم سے مطالعہ کے اعداد و شمار کو دوسرے محققين يا اپنے ليے دستياب کرنے کے ليے کہے تو ہم سب سے پہلے آپ
کی معلومات کو گمنام کريں گے )يعنی ہم آپ کا نام اور ديگر شناختی تفصيﻼت نکال ليں گے( تاکہ آپ کی شناخت نہ ہو
سکے۔
ميں جو بهی نمونے ديتا ہوں اس کا کيا ہوگا؟
ہم آپ کی رضامندی بهی لينا چاہيں گے تاکہ کسی بهی باقی نمونے کو محفوظ کيا جا سکے اور مستقبل کی ممکنہ تحقيق ميں
استعمال کيا جا سکے  -يہ اختياری ہے نمونے آپ کے ليے منفرد کوڈ کے ساته محفوظ کيے جائيں گے اور يونيورسٹی کے
ہيومن ٹشو ريسرچ ﻻئسنس )نمبر  (12265کے تحت نوٹنگهم يونيورسٹی ميں محفوظ طريقے سے محفوظ کيے جائيں گے۔
ان ميں سے کچه مستقبل کے مطالعے پروفيسر ابهيشيک ابهيشيک کی موجوده ٹيم کے عﻼوه ديگر محققين کر سکتے ہيں ،
جنہوں نے پہلی تحقيق کی  ،جس ميں کمرشل کمپنيوں کے ليے کام کرنے والے محققين بهی شامل تهے۔ استعمال شده کسی
بهی نمونے يا ڈيٹا کو گمنام رکها جائے گا  ،اور آپ کو کسی بهی طرح شناخت نہيں کيا جائے گا۔ اگر آپ اس سے متفق نہيں
ہيں تو باقی نمونے ہيومن ٹشو اتهارٹی کے ضابطہ اخﻼق کے مطابق نمٹا ديے جائيں گے۔

آپ کے نمونوں پر کوئی جينياتی ٹيسٹ نہيں ہوگا۔
تحقيق کا انتظام اور فنڈنگ کون کر رہا ہے؟
نوٹنگهم يونيورسٹی اس مطالعے کا اہتمام کر رہی ہے۔ يہ ايک ريسرچ ٹيم پروفيسر ابهيشيک ابهيشيک  ،ايک کنسلٹنٹ
ريماٹولوجسٹ  ،اور پروفيسر روزمری بوينٹن  ،انفيکشن کے معروف سائنسدان کی قيادت ميں چل رہی ہے۔ اس مطالعے کو
) (OCTRUقومی سطح پر تسليم شده کلينيکل ٹرائل يونٹ نے بهی سپورٹ کيا ہے جسے آکسفورڈ کلينيکل ٹرائلز ريسرچ يونٹ
کہا جاتا ہے  ،جو کہ آکسفورڈ يونيورسٹی ميں قائم ہے۔ اس تحقيق کو نيشنل انسٹی ٹيوٹ فار ہيلته ريسرچ نے فنڈ ديا ہے۔
اگر آپ کو مطالعے کے کسی بهی پہلو کے بارے ميں کوئی خدشات يا شکايات ہيں تو براه کرم نيچے دی گئی تفصيﻼت کا
ريسرچ ٹيم سے رابطہ کريں۔  VROOMاستعمال کرتے ہوئے

اس مطالعے کو کس نے منظور کيا ہے؟
آزاد محققين اور مريضوں کے نمائندوں کے ايک پينل کے ساته ساته ايک ريسرچ اخﻼقيات کميٹی نے اس مطالعے کا جائزه
ليا ہے اور اس کی منظوری دی ہے۔ اين ايﭻ ايس ميں تمام ريسرچ لوگوں کے ايک آزاد گروپ کی طرف سے ديکهی جاتی
ہے  ،جسے ريسرچ ايتهکس کميٹی کہا جاتا ہے  ،تاکہ شرکاء کے مفادات کا تحفظ کيا جا سکے۔ يارکشائر اور دی ہمبر  -ليڈز
 IRAS:ويسٹ ريسرچ ايتهکس کميٹی نے اس مطالعے کا جائزه ليا ہے اور اس پر سازگار رائے دی ہے۔ مطالعہ کا حوالہ
ہے 303827
اگر مجهے خدشات ہو تو کيا کرنا چاہيے؟
اگر آپ کو مطالعے کے کسی بهی پہلو کے بارے ميں کوئی خدشات يا شکايات ہيں تو براه کرم نيچے دی گئی تفصيﻼت کا کو
برويے کار ﻻ کر وی روم ريسرچ ٹيم سے رابطہ کرے-
اگر آپ کسی ايسے شخص کے ساته بات کرنا پسند کريں گے جو مطالعے ميں شامل نہيں ہے تو براه کرم اپنے مقامی مريض
ايک خفيہ اين ايﭻ ايس سروس ہے جو آپ کو اين ايﭻ ايس کے  PALSسے رابطہ کريں۔ ) (PALSمشورے اور رابطہ سروس
مريض کے طور پر ملنے والی ديکه بهال کے حوالے سے کسی بهی شکايات يا سواﻻت کے ليے آپ کو مدد فراہم کر سکتی
اس تحقيقی مطالعے کے بارے ميں معلومات فراہم نہيں کر سکتا۔ PALSہے۔ تاہم ،
اس صورت ميں کہ کچه غلط ہو جائے اور تحقيق کے دوران آپ کو نقصان پہنچے اور يہ کسی کی غفلت کی وجہ سے ہو تو
آپ کے پاس نوٹنگهم يونيورسٹی کے خﻼف معاوضے کے ليے قانونی کارروائی کی بنياد ہو سکتی ہے ليکن آپ کو اپنے
قانونی اخراجات ادا کرنے پڑ سکتے ہيں۔ عام نيشنل ہيلته سروس شکايات کے طريقہ کار اب بهی آپ کے ليے دستياب ہوں
گے۔
اگر آپ کے مطالعے کے بارے ميں کوئی سوال ہے تو  ،براه کرم وی روم ٹيم سے رابطہ کريں
Email: VROOM@ndorms.ox.ac.uk
Telephone: 08081962101

اس معلوماتی کتابچے کو پڑهنے اور حصہ لينے پر غور کرنے کے ليے شکريہ۔

