NHS
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ
ਪੂਰਨ ਜੀਨੋ ਮ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੀਨੋ ਮਿਕ
ਦਵਾਈ ਸੇਵਾ

ਸ਼ੱਕੀ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋ ਮ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ

ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੂ ੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਨ
ਜੀਨੋ ਮ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
NHS ਜੀਨੋ ਮਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਵਿਸ ਦੁ ਆਰਾ, ਹੁਣ ਕੁ ਝ ਹਾਲਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜੀਨੋ ਮ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂ ੰ ਬਿਹਤਰ
ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁਛ
ੱ ਸਕੋਗ।ੇ

ਤੁ ਹਾਡਾ ਜੀਨੋ ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਤੁ ਹਾਡਾ ਜੀਨੋ ਮ ਮਨੁ ੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂ ੰ ਬਣਾਉਣ
ਅਤੇ ਇਸਨੂ ੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂ ੰ DNA ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡਾ ਜੀਨੋ ਮ DNA ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ
ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂ ੰ ਜੀਨ ਕਹਿੰਦੇ
ਹਨ। ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਨੋ ਮ ਵਿੱਚ
ਅਸਾਧਾਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ
ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਵਾਰ ਕੁ ਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਸੇ
ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਾਸ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁ ਝ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਜੀਨਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜੀਨੋ ਮ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋ ਮ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ ਟੈਸਟ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜੀਨੋ ਮ ਨੂ ੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿ
ੰ ਤ ਜੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਜੀਨਸ ਵਿੱਚ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਕਾਰਨ
ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋ ਮ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ ਟੈਸਟ
ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂ ੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
• ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕੈਂਸਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ
• ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
• ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ
ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ
• ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂ ੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ
ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋ ਮ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ ਟੈਸਟ
ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ
ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰੇਗਾ।

ਪੂਰੀ ਜੀਨੋ ਮ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
• ਰਸੌਲੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ (ਖੂਨ ਜਾਂ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਜੇਕਰ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋ ਮ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ ਟੈਸਟ ਖੂਨ ਦੇ
ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਹੈ) ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
• ਖੂਨ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ (ਜੇ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋ ਮ ਸੀਕੁ ਐਂਸ ਟੈਸਟ ਖੂਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੂਨ,
ਲਾਰ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ) ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
• ਨਮੂਨੇ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਲਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈ ਬਾਰਟਰੀ ਨੂ ੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
• ਨਤੀਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ (‘ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ’ ਵੇਖੋ) ਨੂ ੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ।
ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੀਨੋ ਮ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ
ਟਿਉਮਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੀਨੋ ਮ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਹੂ, ਲਾਰ
ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟਿਉਮਰ
ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਖੂਨ, ਲਾਰ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂ ੰ
ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁ ੱਕਵੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਖੂਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਇਕ ਪੂਰੀ
ਜੀਨੋ ਮ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਖੂਨ ਜਾਂ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂ ੰ
ਟਿਉਮਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ
ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ
ਜੀਨੋ ਮ ਲੜੀ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਲਾਰ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ
ਨਮੂਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
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ਪੂਰੀ ਜੀਨੋ ਮ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ ਟਿਉਮਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਹੂ,
ਲਾਰ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂ ੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਨਮੂਨੇ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜੈਨੇਟਿਕ
ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈ ਬਾਰਟਰੀ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜੀਨੋ ਮ
ਲੜੀ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਗਾ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜੀਨੋ ਮ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨਾ
ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਿਹਤ
ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਉੱਤਮ ਸੰਭਵ ਦੇਖਭਾਲ
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ
ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂ ੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ
ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਿਉਮਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੈਂਸਰ
ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁ ੱਕਵੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਿਉਮਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਲਹੂ, ਥੁਕ
ੱ
ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨਾਲ ਤੁ ਲਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ,
ਪੂਰੀ ਜੀਨੋ ਮ ਲੜੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਦਰਸਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ
ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁ ਵਾਂਸ਼ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
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ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ
ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ
ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਕਲੀਨੀਕਲ ਜੈਨੇਟਿਕਸ
ਸਰਵਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਲੀਨਿਕਲ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਲਾਹਮਸ਼ਵਰੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ
ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਿਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

ਜੀਨੋ ਮਿਕ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੂਕੇ
ਦੇ ਕਾਨੂ ੰਨ ਅਤੇ NHS ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ www.england.
nhs.uk/contact-us/privacy-notice
'ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਜੀਨੋ ਮਿਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂ ੰ NHS
ਜੀਨੋ ਮਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ
ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਪਹੁੰਚ
ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਹੀ ਤੁ ਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮਾ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂ ੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ
ਜੈਨੇਟਿਕ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ, ਬੀਮਾ
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ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕਿਸੇ
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਦੁ ਆਰਾ
ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂ ੰ ਜੈਨੇਟਿਕ
ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੋਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
www.gov.uk/government/
publications/code-on-genetictesting-and-insurance

ਖੋਜ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਖੋਜ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ NHS ਦੁ ਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਹਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ
ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
NHS ਜੀਨੋ ਮਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ
ਵਜੋਂ, ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਜੀਨੋ ਮਿਕ ਡੇਟਾ
ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ
ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ
ਖੋਜਕਰਤਾ ਉਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ
ਸਕਣ ਜੋ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਤੁ ਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ
ਨੂ ੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਕਸਿਤ
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਤੁ ਹਾਡਾ ਜੀਨੋ ਮਿਕ ਡੇਟਾ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀਨੋ ਮਿਕਸ ਇੰਗਲੈਂ ਡ ਦੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ
www.genomicsengland.co.uk ਦੇਖੋ
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਖੋਜ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ
ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਢੁ ਕ
ੱ ਵੀਂ ਹੋਵ,ੇ
ਜਾਂ ਜੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਕੀਤੀ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁ ਕੂਲ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿਸੇ
ਵਿਅਕਤੀ ਦੁ ਆਰਾ (ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੀਨੋ ਮਿਕਸ
ਇੰਗਲੈਂ ਡ ਦੁ ਆਰਾ) ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ
ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵਗ
ੋ ਾ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਹਿੱਸਾ
ਲੈ ਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪੂਰੀ ਜੀਨੋ ਮ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁ ਸੀਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
www.nhs.uk/conditions/geneticand-genomic-testing
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