
COVID-19 سے نجات کا ٹرائل 

اگر آپ اپنے وارڈ/رشتہ دار/شخص، جس کے 
لیے آپ رضامندی دے رہے ہیں، اس ٹرائل میں 
 حصہ لینے پر دلچسپی ظاہر کرتے ہیں یا مزید
معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ان 
کی دیکھ بھال پر معمور نرس سے ٹرائل ٹیم 

 سے رابطہ کرنے کے لیے کہیں۔
 

 
 یا
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COVID-19  کے نئے
طریقۂ عالج کی جانچ 

 کا مطالعہ

 کیا آپ کے رشتہ دار کے پاس ہے؟
COVID-19؟ 

 
وہ تحقیقاتی ٹرائل میں حصہ لینے کے 

 قابل ہو سکتے ہیں
 

 
 

 اس ٹرائل کے لیے آپ کا مقامی 
 تفتیش کار مندرجہ ذیل ہے:

 لوگو NHSمقامی 

کیا اس تحقیق میں ان کے حصہ لینے 
 کو خفیہ رکھا جائے گا؟

جی ہاں، ایسے افراد جنہیں یہ جاننے کی 
ضرورت نہیں کہ وہ کون ہیں وہ ان کا نام اور 

رابطے کی تفصیالت دیکھنے کے قابل نہیں ہوں 
 گے۔ اس کے بجائے ان کے ڈیٹا کا

 کوڈ نمبر ہو گا۔



 یہ مطالعہ کس کے بارے میں ہے؟

ہوتا  COVID-19مریض جنہیں  8میں سے  10
ہے وہ ہسپتال آئے بغیر صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ 

بہت سے مریض جو ہسپتال میں داخل ہوتے 
ہیں صحتیاب ہو جاتے ہیں، لیکن بیشتر مریضوں 

 کو
صحتیاب ہونے سے قبل سانس لینے کے لیے 

)وینٹیلیٹر پر رکھ کر( آکسیجن اور کچھ مدد 
درکار ہوتی ہے۔ البتہ، ایک مختصر تعداد میں 

 لوگ صحتیاب نہیں ہو پاتے۔

اس وقت ایسی کوئی ادویات موجود نہیں جن  
کے  COVID-19کے بارے میں ہم جانتے ہوں کہ 

 حامل افراد کی یقینی طور پر مدد کریں گی۔ ہم
 یہ جانچنے کے لیے تحقیقاتی ٹرائل کر رہے ہیں

 کہ آیا ایک نیا طریقۂ عالج
مؤثر ہے۔ یہ ایک ٹیبلٹ ہے جو برینسوکیٹب 

(Brensocatib) (INS1007)  28کہالتی ہے جو 
دنوں تک روزانہ دن میں ایک مرتبہ دی جاتی 

 )Brensocatibہے۔ برینسوکیٹب )
نرخرے کی سوزش کے حامل افراد کے 

پھیپھڑوں کی سوزش کو کم کرتی ہے۔ ہمارے 
 کے حامل افراد کی COVID-19خیال میں یہ 

 مدد کر سکتی ہے۔

 حصہ لینے کے ممکنہ
 فوائد اور خطرات 

 کیا ہیں؟
 ٹرائل میں ان کا حصہ لینا

 قطعی طور پر رضاکارانہ ہے اور آپ
 انہیں کسی بھی وقت دستبردار کر سکتے ہیں۔

اگر انہوں نے آپ کے گردوں، جگر یا خون کا 
 3شمار )ہیموگلوبن( کی پڑتال کے لیے گزشتہ 

دنوں میں خون کا ٹیسٹ نہیں کروایا ہے تو اس 
کی پڑتال کرنے کے لیے ہم خون کا ٹیسٹ کریں 
گے۔ ہم آپ کی انگلی سے خون کا دباؤ، نبض، 

درجۂ حرارت اور آکسیجن کی سطحوں کی پڑتال 
گھنٹوں  24بھی کریں گے اگر انہوں نے گزشتہ 

میں ان کو ریکارڈ نہیں کیا ہے۔ ہم توقع رکھتے 
ہیں کہ انہوں نے ان نرسوں یا ڈاکٹرز سے پہلے 

ہی یہ کروا لیے ہوں گے جو ان کی دیکھ بھال کر 
رہے ہیں اور، اگر ایسا ہے، تو ہم انہیں دوبارہ 

 نہیں کریں گے۔

جب تک آپ ہسپتال میں ہیں ہم روزانہ یہ  
دیکھنے کے لیے ان کے طبی ٹیسٹوں کی پڑتال 

کریں گے کہ ان کی طبعیت کتنی بحال ہو رہی 
دنوں تک ان تفصیالت  29ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ 

 کو ریکارڈ کریں گے۔

 کس نے ٹرائل پر نظر ثانی کی ہے؟   

" تحقیقاتی اخالقی کمیٹی Aاسکاٹ لینڈ کی "
نے اس تحقیق پر نظر ڈالی ہے اور طبی 

اخالقیات کے نقطۂ نظر سے کوئی اعتراضات 
 نہیں اٹھائے ہیں۔

حصہ لینے کے ذریعے وہ طبی سائنس کے لیے 
خدمت سرانجام دے رہے ہیں اور اس کے نتائج 
مستقبل میں دوسرے افراد کی مدد کر سکتے 

 ہیں۔

( ایک غیر الئسنس Brensocatibبرینسوکیٹب )
 یافتہ

دوائی ہے لیکن یہ پہلے سے ہی کلینکل ٹرائلز 
میں استعمال کی جا رہی ہے۔ صحتیاب افراد اور 

 ایسے افراد
کے ٹرائلز نے جو پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتال  

افراد سے زائد کی شمولیت کے  250ہیں )
ساتھ( ظاہر کیا کہ ٹرائل میں شامل افراد نے 

  کیا شامل ہے؟ )جاری(

 کیا شامل ہے؟

ایام کے ختم ہونے سے پہلے ہسپتال  29اگر وہ 
 چھوڑتے ہیں، تو ہم انہیں

گھر پر لے جا کر ختم کرنے کے لیے ٹرائل 
ٹیبلٹس فراہم کریں گے۔ ہم اگلے مہینے میں آپ 

مرتبہ سے زیادہ فون نہیں کریں گے۔ اگر  5کو 
ہسپتال چھوڑنے کے بعد وہ کسی بھی وجہ 
سے بیمار ہوتے ہیں اور ان کی کسی بھی 

معمول کے مطابق ادویات میں تبدیلی ہوتی ہے، 
تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کی طبعیت 

یہ مطالعہ کس کے بارے میں ہے؟  

 ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آیا
( سے آپ کا ہسپتال Brensocatibبرینسوکیٹب )

 میں رہنے کا وقت مختصر ہوتا ہے،
آیا آپ کو مختصر دورانیے کے لیے آکسیجن کی 
ضرورت محسوس ہوتی ہے یا وینٹیلیٹر پر رکھنے 

کے امکانات کم ہوتے ہیں اور آیا آپ کی صحتیابی 
 کے امکانات زیادہ ہیں۔

( ٹیبلٹ Brensocatibآیا انہیں برینسوکیٹب ) 
 ملتی ہے

 یا مصنوعی ٹیبلٹ اس کا فیصلہ 

ہم آپ کو مدعو کر رہے ہیں کہ اس بات کا  
انتخاب کریں کہ آیا آپ اپنے وارڈ/رشتہ دار/

شخص جس کے لیے آپ رضامندی دے رہے ہیں 
اس کو تحقیقی ٹرائل میں حصہ لینے کی 

اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ جس شخص کے لیے 
آپ رضامندی دے رہے ہیں وہ حصہ لینے کے 

کا شکار  COVID-19لیے موزوں ہے کیونکہ وہ 
 ہونے کے شبے

میں ہسپتال میں داخل ہوا ہے۔ اس وقت وہ اس 
قابل نہیں ہیں کہ فیصلہ کر سکیں کہ آیا وہ 

 حصہ لینا چاہتے ہیں۔


