ਲਈ ਕੋਰ ਨਤੀਜੇ ਖੋਜ lichen ਵਿਚ Sclerosus (corals)
Participant ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਟ ਖੋਜ ਨੈ ਵਤਕਤਾ ਹਿਾਲਾ: 376-1908 ਅੰਵਤਮ ਿਰਜਨ 1 .0 ਤਾਰੀਖ: 23 /10/2019
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਕਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਿਪ੍ੂਰਨ ਵਕਉ ਂ ਹੈ?
ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸਾ਼ਾਂ ਨ ਿੱਚ ਉਹ ਖੋਜ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਆਿ ਨ ਿੱਚ ਾਧਾ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾ਼ਾਂ ਦਾ
ਇਲਾਜ ਕਰਿ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿੁੰ ਨਿਹਤਰ ਿਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ ਹੈ. ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ ਦੇ ਿਤੀਜੇ 'ਿਤੀਨਜਆ਼ਾਂ' ਦੇ ਰਪ ਨ ਿੱਚ
ਨਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ਼ਾਂਦੇ ਹਿ. ਲਈ ਜਣਿ lichen sclerosus (LS) , ਿਤੀਜਾ ਹ ਾਈਅਿੱਡੇ ਹੈ ਨਕ ਸਾਿੁੰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹਿ
ਤੇ ਨਕੁੰਿਾ ਕ ਖਜਲੀ , ਦਰਦ ਿੇਅਰਾਮੀ ਪਾਸ ਨਪਸਾਿ ਮਰੀਜ਼ ਅਿੱਿੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਿਾਅਦ ਪਰਭਾਨ ਤ ਖੇਤਰ ਨ ਿੱਚ ਅਿਭ ਕੀਤਾ.
ਨਜਥੇ ਿਹਤ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸਾ਼ਾਂ ਇਕੋ ਨਜਹੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਾ਼ਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆ਼ਾਂ ਹਿ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਿਤੀਨਜਆ਼ਾਂ ਿਾਰੇ ਧੇਰੇ ਨ ਸ ਾਸ ਕਰਿ
ਲਈ ਸਾਰੇ ਖ
ਿੱ - ਿੱਖ ਅਨਧਐਿਾ਼ਾਂ ਦੇ ਿਤੀਨਜਆ਼ਾਂ ਿੁੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਿ. Un ਖਸਨਕਸਮਤੀ ਿਾਲ, ਇਸ ਿੁੰ ਹੀ ਸੁੰਭ ਹੈ, ਨਜਿੱਥੇ ਖੋਜਕਾਰ
ਇਸੇ wa ਨ ਿੱਚ ਇਿੱਕੋ ਹੀ ਿਤੀਜੇ ਮਾਨਪਆ ਹੈ y. ਟੀ ਉਸਦਾ ਹਮੇਸਾ਼ਾਂ ਕੇਸ ਿਹੀ ਼ਾਂ ਹੁੰਦਾ.
ਜੇ ਐਲ ਐਿੱਸ ਦੀ ਜਾ਼ਾਂਚ ਕਰਿ ਾਲੀਆ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆ਼ਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸਾ਼ਾਂ ਿੇ ਿਤੀਨਜਆ਼ਾਂ ਦੇ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਸਮਹ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ , ਤਾ਼ਾਂ
ਿਤੀਨਜਆ਼ਾਂ ਿੁੰ ਜੋੜਿਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਿਾ ਿਹਤ ਅਸਾਿ ਹੋ ੇਿਾ ਨਕ ਨਕਹੜਾ ਇਲਾਜ਼ ਧੀਆ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਲੀਨਿਕਲ
ਅਜ਼ਮਾਇਸਾ਼ਾਂ ਿੁੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਿਤੀਨਜਆ਼ਾਂ ਦਾ ਸਨਹਮਤ ਸਮਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ਼ਾਂ ਇਸ ਿੁੰ 'ਕੋਰ ਆਉਟਪਿੱਟ ਸੈਟ' ਨਕਹਾ ਜਾ਼ਾਂਦਾ ਹੈ.
ਮੈਿੁੰ ਭਾਿ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਨਕਉ ਼ਾਂ ਨਦਿੱਤਾ ਨਿਆ ਹੈ?
ਅਸੀ ਼ਾਂ ਉਿ੍ਾ਼ਾਂ ਲੋ ਕਾ਼ਾਂ ਿੁੰ ਸਿੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾ਼ਾਂ ਨਜਿ੍ਾ਼ਾਂ ਦੇ ਜਣਿ ਐਲ ਐਿੱਸ, ਉਿ੍ਾ਼ਾਂ ਲੋ ਕਾ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਿ੍ਾ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਨਸਹਤ
ਪੇਸੇ ਰ ਜੋ ਉਿ੍ਾ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਿੁੰ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਨ ਚ ਨਹਿੱਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾ਼ਾਂ. ਇਹ ਿਹਤ ਮਹਿੱਤ ਪਰਣ ਹੈ
ਨਕ ਅਸੀ ਼ਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਿ੍ਾ਼ਾਂ ਦੇ ਨਰਸਤੇਦਾਰਾ਼ਾਂ ਿੁੰ ਸਾਮਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਼ਾਂ ਕੋਰ ਆਉਟਪਿੱਟ ਸੈਿੱਟਾ਼ਾਂ ਦਾ ਨ ਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾ਼ਾਂ ਨਕਉਨ਼ਾਂ ਕ
ਸਾਿੁੰ ਇਹ ਜਾਣਿ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹਦ
ੁੰ ੀ ਹੈ ਨਕ ਨਕਹੜੇ ਿਤੀਜੇ ਉਿ੍ਾ਼ਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪਰਣ ਹਿ.
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਾ ਤਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਕੀ ਤਸੀ ਼ਾਂ ਇਸ ਖੋਜ ਨ ਚ ਨਹਿੱਸਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.
ਜੇ ਤਸੀ ਼ਾਂ ਨਹਿੱਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੋ ਤਾ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋ ੇਿਾ?
1) ਅਸੀ ਼ਾਂ ਤਹਾਿੁੰ ਤਹਾਡੇ ਸੁੰਪਰਕ ੇਰਨ ਆ਼ਾਂ ਦੀ ਪਸਟੀ ਕਰਿ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਾ਼ਾਂਿ.ੇ ਇਹ ੇਰ ੇ ਸਰਿੱਨਖਅਤ
beੰੁੰਿ ਿਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ.
2) ਤਦ ਤਹਾਿੁੰ ਇਿੱਕ maਿਲਾਈਿ ਸਰ ੇਖਣ ਨ ਿੱਚ ਨਹਿੱਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ ਤਾ਼ਾਂ ਜੋ ਨਿਮਾਰੀ ਦੇ ਡੋ ਮੇਿਜ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਮਹਿੱਤ ਪਰਿ ਪਨਹਲਆ਼ਾਂ ਿਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਨ ਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੋ ਅੁੰਤਮ ਕੋਰ ਿਤੀਜੇ ਸੈਿੱਟ ਨ ਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
a) ਤਹਾਿੁੰ ਡੋ ਮੇਿਾ਼ਾਂ ਦੀ 'ਲੁੰ ਮੀ ਸਚੀ' ਦਰਸਾਈ ਜਾਏਿੀ ਅਤੇ ਸਰ ੇਖਣ ਤਹਾਿੁੰ ਹਰੇਕ ਡੋ ਮੇਿ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇਿਾ.
ਸਰ ੇਖਣ ਨ ਚ ਨਤੁੰਿ ਦੌਰ ਹੋਣਿੇ ਜੋ ਨਕ 3 ਮਹੀਿੇ ਦੀ ਨਮਆਦ ਨ ਚ ਿਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਿੇ. ਇਹ ਅਸਲ ਨ ਿੱਚ ਮਹਿੱਤ ਪਰਿ ਹੈ ਨਕ
ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਪਰੇ ਹੋ ਿਏ ਹਿ, ਤਾ਼ਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਼ਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਿਤਾ ਿਾਲ ਡੇ ਟਾ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਹਰ ਿੇੜ 10 ਨਮੁੰਟ ਤੋਂ ੀ ਘਿੱਟ ਚਿੱਲੇਿਾ.
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਨੋਟ ਿਰੋ: ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਸਰਫ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸਾ ਕਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗ੍ਾ
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ਿੀ) ਸਰ ੇਖਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ਼ਾਂ, ਅਸੀ ਼ਾਂ ਤਹਾਿੁੰ ਡੋ ਮੇਿਾ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੰ ਿੀ ਸਚੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਤਾ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁੰਖਪ
ੇ ਨ ਆਨਖਆ ਭੇਜਾ਼ਾਂਿ.ੇ ਕਝ ਪਰਸਿ
ਇਿੱਕ ਸੁੰ ੇਦਿਸੀਲ ਸਭਾਅ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ. ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰਸਿਾ਼ਾਂ ਿਾਲ ਕੋਈ ਸਮਿੱਨਸਆ ਹੈ, ਤਾ਼ਾਂ ਅਸੀ ਼ਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾ਼ਾਂ.
c) ਤਹਾਡੀ ਿੋਪਿੀਯਤਾ ਿੁੰ ਯਕੀਿੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ੇਰ ੇ ਇਕ ਪਾਸ ਰਡ ਸਰਿੱਨਖਅਤ ਡਾਟਾਿੇਸ 'ਤੇ ਿੱਖਰੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਇਕ
ਸੀਮਤ ਐਕਸੈਸ ਕੁੰਨਪ computerਟਰ ਪਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਰਿੱਖੇ ਜਾਣਿੇ ਅਤੇ ਨਸਰਫ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦਆਰਾ ਪਹਚ
ੁੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਿੀ . ਡੇ ਟਾ ਿੁੰ
ਨਸਰਫ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸਾ਼ਾਂ ਲਈ ਰਨਤਆ ਜਾਏਿਾ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਸਰਿੱਨਖਅਤ ਸਮਰਨਪਤ ੈਿ ਸਰ ਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ. ਪਹੁੰਚ ਿੁੰ
ਖੋਜ ਟੀਮ ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿ
ੇ ਾ. ਿਾਨਟੁੰਘਮ ਯਿੀ ਰਨਸਟੀ ਦੇ ਮਿੋ ਿੀਤ ਨ ਅਕਤੀਆ਼ਾਂ ਿੁੰ ਅਨਧਐਿ ਦੀ ਨਿਿਰਾਿੀ ਅਤੇ / ਜਾ਼ਾਂ
ਆਨਡਟ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾ਼ਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਨਿਸਨਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਨਕ ਅਸੀ ਼ਾਂ ਨਦਸਾ ਨਿਰਦੇਸਾ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ਼ਾਂ. ਇਹ ਡੇ ਟਾ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 7 ਸਾਲਾ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾ਼ਾਂ ਜੇ ਲੋ ੜ ਪਏ ਤਾ਼ਾਂ ਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿਰਕਰਾਰ ਰਿੱਨਖਆ ਜਾ ੇਿਾ. ਤਸੀ ਼ਾਂ ਇਸ ਿਾਰੇ
ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਕ ਅਸੀ ਼ਾਂ ਤਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਨਕ ੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਿੋਪਿੀਯਤਾ ਿੋ ਨਟਸ ਿੁੰ
ਪੜ੍ਿ ਲਈ: https://www.nottingham.ac.uk/utilities/privacy.aspx/
ਨਹਿੱਸਾ ਲੈ ਣ ਾਲੇ ਿੁੰ ਅਨਧਐਿ ਨ ਚ ਨਹਿੱਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਨ ਧਾ ਭਿੱਤਾ ਪਰਾਪਤ ਿਹੀ ਼ਾਂ ਹੋਏਿਾ .
ਜੇ ਮੈਂ ਸਰ ੇਖਣ ਿੁੰ ਪਰਾ ਿਹੀ ਼ਾਂ ਕਰਿਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋ ੇਿਾ ?
ਇਸ ਅਨਧਐਿ ਨ ਚ ਤਹਾਡੀ ਭਾਿੀਦਾਰੀ ਪਰੀ ਤਰ੍ਾ਼ਾਂ ਸ ੈਇਿੱਛਤ ਹੈ. ਤਸੀ ਼ਾਂ ਨਕਸੇ ੀ ਕਾਰਿ ਕਰਕੇ ਸਰ ੇਖਣ ਦੌਰਾਿ ਨਕਸੇ ੀ ਨਿੁੰਦ
'ਤੇ ਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਿਨਜ਼ਟ ਿਟਿ' ਤੇ ਕਨਲਕ ਕਰਕੇ / ਆਪਣੇ ਿਰਾ .ਜ਼ਰ ਿੁੰ ਿੁੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜ ਾਿ ਜਮ੍ਾ਼ਾਂ ਕਰਿ ਤੋਂ
ਪਨਹਲਾ਼ਾਂ. ਡੇ ਟਾ ਨਸਰਫ ਸਿਨਮਟ ਿਟਿ ਿੁੰ ਦਿਾ ਕੇ ਸਰ ਖ
ੇ ਣ ਦੇ ਪਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ. ਤਹਾਡੇ ਸਨਹਮਤੀ ਿਕਸੇ ਿੁੰ
਼ਾਂ
ਨਿਸਾਿਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਿਾਅਦ ੀ, ਤਸੀ ਨਿਿਾ਼ਾਂ ਕਾਰਿ ਦਿੱਸੇ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਕਾਿੁੰ ਿੀ ਅਨਧਕਾਰਾ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਨ ਤ ਹੋਏ ਨਿਿਾ਼ਾਂ ਨਕਸੇ ੀ ਸਮੇਂ
ਅਨਧਐਿ ਤੋਂ ਾਪਸ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ. ਅਸੀ ਼ਾਂ ਹਣ ਤਹਾਡੇ ਿਾਰੇ ਜਾ਼ਾਂ ਤਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱਕਠਾ ਿਹੀ ਼ਾਂ ਕਰਾ਼ਾਂਿੇ. ਹਾਲਾ਼ਾਂਨਕ
, ਅਸੀ ਼ਾਂ ਅਨਿਆਤ ਖੋਜ ਡੇ ਟਾ ਰਿੱਖਾ਼ਾਂਿੇ ਜੋ ਪਨਹਲਾ਼ਾਂ ਹੀ ਇਕਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਹੈ ਨਕਉਨ਼ਾਂ ਕ ਇਸ ਿੁੰ ਕਿੱ becauseਣਾ
ਮਸਕਲ ਹੋ ਜਾ਼ਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਿੁੰ ਇਸ ਿਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਿ ਦੀ ਆਨਿਆ ਿਹੀ ਼ਾਂ ਹੈ. ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਨਕ ਖੋਜ ਡੇ ਟਾ
ਭਰੋਸੇਯੋਿ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਪਨਹਲਾ਼ਾਂ ਹੀ ਕਝ ਨ ਸਲੇ ਸਣਾ਼ਾਂ ਨ ਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ੀ ਅੁੰਤਮ ਅਨਧਐਿ
ਨ ਸਲੇ ਸਣ ਨ ਿੱਚ ਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਸਰ ੇਖਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ੇਿਾ?
ਸਰ ੇਖਣ ਕਰੇਿਾ , ਅਰਨਪਤ ਜਣਿ ਸਭਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਿਤੀਜਾ ਡੋ ਮੇਿ ਦੀ ਇਿੱਕ 'ਛੋਟੀ ਸਚੀ'. ਇਸ ਛੋਟੀ ਸਚੀ ਤੋਂ,
ਕੁੰਜੀ 'ਕੋਰ' ਡੋ ਮੇਿਾ਼ਾਂ ਦਾ ਅੁੰਤਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ. ਇਹ ਫਾਲੋ -ਅਪ ਸਨਹਮਤੀ ਿੈਠਕ ਦੌਰਾਿ ਹੋਏਿੀ. ਤਹਾਿੁੰ ਇਸ ਮੀਨਟੁੰਿ
ਦੇ ੇਰਨ ਆ਼ਾਂ ਿਾਰੇ ਸਨਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ ਅਤੇ ਨਹਿੱਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ. ਹਾਲਾ਼ਾਂਨਕ, ਮੀਨਟੁੰਿ ਨ ਚ ਨਹਿੱਸਾ ਲੈ ਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਿਹੀ ਼ਾਂ ਹੈ. ਸਰ ੇਖਣ ਨ ਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤਸੀ ਼ਾਂ ਪਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਭਨ ਖ
ਿੱ ਦੇ ਪੜਾ ਾ਼ਾਂ ਨ ਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚਿਿਿੱਧ ਿਹੀ ਼ਾਂ ਹੋ. ਹਾਲਾ਼ਾਂਨਕ,
ਤਹਾਿੁੰ ਪਿੱਨਛਆ ਜਾ ੇਿਾ ਨਕ ਜੇ ਤਸੀ ਼ਾਂ ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਜਾ਼ਾਂ ਇਸ ਿਾਲ ਜੜੇ ਪਰਾਜੈਕਟਾ਼ਾਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.
ਅਸੀ ਼ਾਂ ਭਨ ਿੱਖ ਦੇ ਅਨਧਐਿਾ਼ਾਂ ਨ ਿੱਚ ਅਨਿਆਤ ਡੇ ਟਾ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਿ , ਅਤੇ ਯਰਪੀਅਿ ਯਿੀਅਿ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਅਤੇ ਿਾਹਰ ਦੋ ੇਂ
ਯਿੀ ਰਨਸਟੀਆ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁੰਸਥਾ ਾ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਾ਼ਾਂ (ਨਜ ੇਂ ਨਕ databaseਿਲਾਈਿ ਡੇਟਾਿੇਸ ਨ ਚ
ਿੱ ) ਿੁੰ ਸਾ਼ਾਂਝਾ ਕਰਿ ਲਈ
ਤਹਾਡੀ ਆਨਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ਼ਾਂ . ਇਹ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਨ ਿੱਚ ਖੋਜ ਲਈ ਰਤੀ ਜਾਏਿੀ. ਪੀਅਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਦਿਾਰਾ
ਰਤੋਂ (ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੋਜ ਦੀ ਿਕਲ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਿ) ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਨ ਸੇਸ ਖੇਤਰਾ਼ਾਂ ਨ ਿੱਚ ਿੱਡੀ ਤਸ ੀਰ ਿੁੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਖੋਜ
ਡੇ ਟਾ ਿੁੰ ਸਾ਼ਾਂਝਾ ਕਰਿਾ ਮਹਿੱਤ ਪਰਿ ਹੈ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਡਾਟਾ ਸਾ਼ਾਂਝਾ ਕਰਿਾ ਅਕਸਰ ਿਮਿਾਮ ਹਦ
ੁੰ ਾ ਹੈ (ਤਾ਼ਾਂ ਜੋ ਤਹਾਿੁੰ
ਪਛਾਨਣਆ ਿਹੀ ਼ਾਂ ਜਾ ਸਕੇ).
ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰੋ:
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ਕੋਰਸ
www.nottingham.ac.uk/dermatology/ go / CORALS
ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਿੁੰ ਨਕ ੇਂ ਫੁੰਡ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾ਼ਾਂਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਅਨਧਐਿ ਿੁੰ ਯਕੇ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲਜ਼ ਿੈਟ ਰਕ (ਯਕੇ ਡੀਸੀਟੀਐਿ, http://www.ukdctn.org )
ਦਆਰਾ ਪੁੰਪ-ਪਰੀਨਮੁੰਿ ਅ ਾਰਡ ਦਆਰਾ ਫੁੰਡ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਹੈ .
ਉਪਯੋਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜਣਿ ਐਲਐਸ ਲਈ ਕੋਰ ਆਉਟਪਿੱਟ ਸੈਿੱਟ ਿਾਰੇ ੇਰ ਾ COMET ਦਆਰਾ ਚਲਾਏ ਿਏ ਮਾਹਰ ਿ
ੈ ਸਾਈਟਾ਼ਾਂ ( ਕਾਰਿਰਤਾ
ਟਰਾਇਲਜ਼ ਲਈ ਕੋਰ ਆਉਟਪੈਟ ਸੈਿੱਟਸ ), ਕਰੋਿ ( WomeN ਦੀ ਨਸਹਤ ਨ ਿੱਚ CoRe ਿਤੀਜੇ ) ਅਤੇ CS-COUISIN (ਕੋਚਰੇਿ
ਸਨਕਿ ਕੋਰ ਆਉਟਪਟ
ਿੱ ਸੈਟ ਪਨਹਲ) ਪਨਹਲਕਦਮੀਆ਼ਾਂ ਤੇ ਉਪਲਿਧ ਹੋਣਿੇ.
ਕਰ ੌਿ ਪਨਹਲ. www.crown-initiative.org ;
ਕੋਮੇਟ www.comet-initiative.org ;
ਸੀਐਸ-ਕੌਨਸਿ http://cs-cousin.org .
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Core Outcomes for ReseArch in Lichen Sclerosus (CORALS)
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What is this project about and why is it important?
Clinical trials involve research that is intended to add to medical knowledge and improve the way we treat
patients. The results of a clinical trial are reported in terms of ‘outcomes’. For genital lichen sclerosus (LS),
outcomes that we might look at are how much itching, pain or discomfort passing urine the patient experienced
in the affected area before and after treatment.
Where there are lots of trials testing the same treatment, researchers can combine the results from all the
different studies in order to be more confident about the results. Unfortunately, this is only possible where
researchers have measured the same outcomes in a similar way. This isn’t always the case.
If all trials which examine LS reported a particular set of outcomes, it would be much easier to combine results
and determine which treatments are best. When there is an agreed minimum set of outcomes to measure in
clinical trials, this is called a ‘Core Outcome Set’.
Why have I been invited to take part?
We are inviting people who have genital LS, the people who care for them and the health professionals who treat
them, to take part in this project. It is really important that we involve patients and their relatives when we
develop Core Outcome Sets because we need to know which outcomes are most important to them.
It is up to you to decide if you want to take part in this research.
What will happen if you agree to take part?
1) We will ask you to confirm your contact details and provide an email address. These details will be stored
securely.
2) You will then be invited to take part in an online survey to help us decide on the most important aspects of
disease ‘domains’ that should be included in the final core outcome set.
a) You will be shown a ‘long list’ of domains and the survey will ask you to rate the importance of each
domain. The survey will have up to three rounds which will be sent out over a 3-month period. It is really
important that all of the rounds are completed, so that we can reliably use the data. Each round will last less
than 10 minutes.
b) Prior to the survey, we will send you the long list of domains and a brief explanation of medical terms.
Some questions may be of a sensitive nature. If you have any issues with any questions, we can provide
support.
c) To ensure your privacy these details will be stored separately on a password protected database
sitting on a restricted access computer system and would only be accessed by the research team. Data
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will be used for research purposes only and stored on a secure dedicated web server. Access will be
restricted to the research team. Designated individuals of the University of Nottingham may be given
access to data for monitoring and/or audit of the study to ensure we are complying with guidelines. This
data will be retained for at least 7 years or for longer if required. You can find out more about how we
use your information and to read our privacy notice
at: https://www.nottingham.ac.uk/utilities/privacy.aspx/
Participants will not receive an inconvenience allowance to participate in the study.
What will happen if I don’t want to complete the survey?
Your participation in this study is entirely voluntary. You can withdraw at any point during the survey for any
reason, before submitting your answers by clicking the Exit button/closing the browser. The data will only be
uploaded on completion of the survey by clicking the SUBMIT button. Even after you have ticked the consent
box, you are free to withdraw from the study at any time without giving a reason and without your legal rights
being affected. We will no longer collect any information about you or from you. However, we will keep the
anonymous research data that has already been collected and stored because it becomes difficult to extract and
we are not allowed to tamper with it. This is to ensure the research data is reliable and accurate. It may have
already been used in some analyses and may still be used in the final study analyses.
What will happen after the survey?
The survey will yield a ‘short list’ of outcome domains for genital LS clinical trials. From this short list, there needs
to be final agreement of the key ‘core’ domains. This will take place during a follow up consensus meeting. You
will be informed about the details of this meeting and invited to participate. However, it is not mandatory to
participate in the meeting. By being involved in the survey you are not committing to being involved in future
stages of the project. However, you will be asked if you wish to continue to receive information about this project
or related projects.
We would like your permission to use anonymised data in future studies, and to share our research data (e.g. in
online databases) with other researchers in other Universities and organisations both inside and outside the
European Union. This would be used for research in health and social care. Sharing research data is important to
allow peer scrutiny, re-use (and therefore avoiding duplication of research) and to understand the bigger picture
in particular areas of research. Data sharing in this way is usually anonymised (so that you could not be
identified).
Contact us:
CORALS@nottingham.ac.uk
www.nottingham.ac.uk/dermatology/go/CORALS
How is this project funded?
This study is funded by a pump-priming award from the UK Dermatology Clinical Trials Network (UK DCTN,
http://www.ukdctn.org).
Useful Information
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Details about the Core Outcome Set for genital LS will be available on specialist websites run by the COMET (Core
Outcome Sets for Effectiveness Trials), CROWN (CoRe Outcomes in WomeN’s health) and CS-COUISIN (Cochrane
Skin Core Outcome Set Initiative) initiatives.
CROWN initiative. www.crown-initiative.org ; COMET www.comet-initiative.org; CS-COUSIN http://cs-cousin.org.
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