
ਕਵੋਿਡਸਰਜ ਹਫਤਾ ਮਰੀਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵਹਮਤੀ  
 

ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

ਕੋਵਿਡਸਰਜ ਹਫਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆ ਂਉੱਤ ੇਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਲਾਗ ਦੇ ਅਸਰ ਨ ੰ  ਦੇਖ 

ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਹ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਛ ਤ ਦੀ ਵਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ 

ਗਲੋਿਲ ਵਸਹਤ ਵਦਿੱ ਕਤ ਿਣ ਗਈ ਹੈ ਵਜਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿ ਪਿੱਧਰ ਉੱਤ ੇਲਿੱ ਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਿੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਨਰਣਾ ਲੈਣ ਵਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦੀ 

ਕੋਈ ਪ ਰਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

ਕੋਵਿਡਸਰਜ ਹਫਤਾ ਖੋਜ ਵਿਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਵਕਿੇਂ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਇਿੱਕਠੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਿਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 30-ਵਦਨਾਂ 

ਿਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੋਰ ‘ਤ ੇਲਈ ਜਾਿੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਵਦਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਵਨਤਨੇਮ ਫਾਲੋ-ਅਿੱਪ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ 

ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟਲੈੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾਿੇਗੀ। ਤਹੁਾਨ ੰ  ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਨ ਸਮਝ ਦੇਿੇਗੀ ਵਕ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਉੱਤ ੇਕੋਵਿਡ-19 ਵਕਿੇਂ ਪਰਭਾਿ 

ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਭਿੱ ਵਿਖ ਵਿਿੱ ਚ ਵਨਰਣੈ ਲੈਣ ਵਿਿੱ ਚ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਿੇਗਾ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਿੱ ਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਵਹਚਾਣ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤ ੇਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਵਸਰਫ ਖੋਜ ਦੇ 

ਮਤਲਿ ਲਈ ਹੀ ਅਵਧਕਾਵਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਹੁੰ ਚ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਇਸ ਖੋਜ ਵਿਿੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਿੀ ਿੇਲੋੜੇ ਖਤਰੇ 

ਵਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪੁਿੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਤਹੁਾਡੀ ਵਸਹਤ ਸਿੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਇਿੱਕਠੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਹਮਤ ਹੋਿੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ 30-ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਨਾਂ ਵਕਸੇ ਨੋਵਟਸ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ 

ਆਪਣੀ ਸਵਹਮਤੀ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹਾਵਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ 

ਪਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।   

ਸਵਹਮਤੀ 

ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜਹ ਲਈ ਹੈ/ਮੈਨ ੰ  ਪੜਹ ਕ ੇਸੁਣਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦ ੇਸੁਭਾਅ ਿਾਰ ੇਜਾਣ  ਹਾਂ। ਮੈਂਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ 

ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਿਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਮੈਂਨ ੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਵਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱਕਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਸਿ-ੈਇਿੱਛਤ 



ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ 30-ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਨਾਂ ਵਕਸੇ ਨੋਵਟਸ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਵਹਮਤੀ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ 

ਹਾਂ।   

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਇਸ ਖਜੋ ਵਿਿੱ ਚ ਿਰਤਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੰਦਾ/ਵਦੰਦੀ ਹਾਂ। 

 

 

 

ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ-                                                                         ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਸਤਖਤ/ਅੰਗ ਠਾ ਵਨਸ਼ਾਨ  

 

ਗਿਾਹ ਦਾ ਨਾਮ-                                                                         ਗਿਾਹ ਦੇ ਦਸਤਖਤ 

 

ਖੋਜ ਟੀਮ ਮੈਂਿਰ ਦਾ ਨਾਮ-                                      

 

ਖੋਜ ਟੀਮ ਮੈਂਿਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ-  

 

PI ਦਾ ਨਾਮ 

 

PI ਦਾ ਪਤਾ 

 

ਨੈਵਤਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਤਾ-  

 

 

 


