
ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ 
ਸੀਕਵੈਂਬਸੰਗ ਸੀਕਵੈਂਬਸੰਗ 
ਮਰੀਜਾਾਂ ਅਤੇ ਪਬਰਵਾਰਕ ਮੈਂਿਰਾਾਂ ਲਈ ਮਰੀਜਾਾਂ ਅਤੇ ਪਬਰਵਾਰਕ ਮੈਂਿਰਾਾਂ ਲਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਜੀਨੋਬਮਕ ਜੀਨੋਬਮਕ 
ਦਵਾਈ ਸੇਵਾਦਵਾਈ ਸੇਵਾ



ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਨੋਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਨੋਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਨੋਮ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਿਣਾਉਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਨੋਮ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਿਣਾਉਣ 
ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ 
ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਕੋਡ ਬਵੱਚ ਬਲਬਖਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਜਸਨੰੂ DNA ਬਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਨੋਮ DNA ਦੀਆਾਂ ਹਜਾਰਾਾਂ 
ਸੰਖੇਪ ਲੜੀਆਾਂ ਤੋਂ ਿਬਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਇਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਜੀਨਸ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ 
ਜੀਨੋਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਾਂ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਿਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਬਿਤੀਆਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨਾਾਂ 
ਬਵੱਚ ਤਿਦੀਲੀਆਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 
ਇਹਨਾਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਬਿਤੀਆਾਂ ਅਨੁਵਾਾਂਬਿਕ 
(ਪੀੜ੍ੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ) ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਬਸੰਗ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਬਸੰਗ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
ਹੋਰ ਜੈਨੇਬਟਕ ਟਸੈਟਾਾਂ ਦ ੇਉਲਟ ਜੋ ਬਸਰਫ ਕੁਝ 
ਜੀਨਾਾਂ ਨੂ ੰਨਬਜੱਠਦ ੇਹਨ, ਪਰੂਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਬਸੰਗ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰ ੇਜੀਨਾਾਂ ਨੂ ੰਇੱਕ ੋਵਾਰੀ ਨਬਜੱਠਦੀ 
ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਬਕ ਇਹ ਜਾਾਂਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰੂ ੇਜੀਨੋਮ ਦਾ 
ਪਰੀਖਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਿਤੀ ਨਾਲ 
ਸਿੰੰਬਿਤ ਜੀਨਾਾਂ ਬਵਚੱ ਤਿਦੀਲੀਆਾਂ ਵਲੱ ਕੇਂਦ੍ਰਤ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਜੀਨਾਾਂ ਬਵਚੱ ਤਿਦੀਲੀਆਾਂ ਦੀ 
ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਹੋਰ ਸਬਿਤੀਆਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ 
ਿਣਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਟਸੈਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਨਮਨਬਲਖਤ 
ਬਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

• ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦ ੇਬਨਦਾਨ ਬਵੱਚ 
• ਇਲਾਜ ਦ ੇਉਬਚਤ  ਬਵਕਲਪ ਸਝੁਾ ਸਕਦਾ ਹੈ  
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਵੱਚ ਇੱਕ ਸਬਿਤੀ ਬਵਕਸਤ ਹੋਣ 

ਦੀ ਵਿਰੇ ੇਸਭੰਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਸ ਿਾਰ ੇਤੁਹਾਨੂੰ 
ਦਸੱ ਸਕਦਾ ਹੈ  

• ਤੁਹਾਨੂ ੰਦਸੱਦਾ ਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਿਤੀ ਅਨੁਵਾਾਂਬਿਕ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਜਸਦਾ ਅਰਿ ਹੈ ਬਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਬਰਵਾਰ ਦ ੇਦੂਜੇ ਮੈਂਿਰਾਾਂ ਨੂ ੰਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਜਾਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਬਚਆਾਂ ਨੂ ੰਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਮਾਮਲੇ ਬਵਚੱ ਦੂਜੇ ਬਰਿਤੇਦਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰਜਾਾਂਚ ਦੀ 
ਪਿੇਕਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ  ਹੈ।  

ਤੁਹਾਡਾ ਬਸਹਤ ਸਭੰਾਲ ਪਿੇਾਵਰ ਇਸ ਿਾਰ ੇਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਵਿਰੇ ੇਬਵਸਿਾਰ ਨਾਲ ਬਵਚਾਰ ਕਰਗੇਾ। 

ਇਹ ਬਕਤਾਿਚਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਮਰੀਜਾਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਪਬਰਵਾਰਕ ਮੈਂਿਰਾਾਂ ਲਈ ਹੈ ਬਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਜਾਾਂ ਇਹ ਬਕਤਾਿਚਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਮਰੀਜਾਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਪਬਰਵਾਰਕ ਮੈਂਿਰਾਾਂ ਲਈ ਹੈ ਬਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਜਾਾਂ 
ਅਨੁਵਾਾਂਬਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਬਸੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪੇਿਕਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਅਨੁਵਾਾਂਬਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਬਸੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪੇਿਕਿ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕਦੀ ਹੈ।   

NHS ਜੀਨੋਬਮਕ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਬਵਸ ਦੁਆਰਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਬਸੰਗ 
ਉਪਲਿਿ ਹੈ ਬਜਸ ਬਵੱਚ ਬਵਬਗਆਨਕ ਸਿੂਤ ਬਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਕ ਇਹ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ 
ਬਿਹਤਰ ਿਣਾਉਣ ਬਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਤੁਹਾਡਾ ਬਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਿੇਵਰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ 
ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕੋਗੇ।  

ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਬਸੰਗ
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ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਬਸੰਗ ਬਵਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਬਸੰਗ ਬਵਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

1. ਰੈਫ਼ਰਲ 1. ਰੈਫ਼ਰਲ 
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕਸੇ ਹੋਰ 
ਬਰਿਤੇਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਅਬਜਹੀ ਸਬਿਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇੱਕ ਬਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਿੇਵਰ ਕੋਲ ਭੇਬਜਆ 
ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਬਿਤੀ ਿਾਰੇ 
ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰਕ 
ਇਬਤਹਾਸ ਿਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲਵੇਗਾ।

ਜੇ ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਬਸੰਗ ਦੀ ਬਸਫਾਰਿ ਕੀਤੀ 
ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਿੇਵਰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਿਾਰੇ 
ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ।  ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਿਾਰੇ ਬਵਚਾਰ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰ ਦੇ 
ਮੈਂਿਰਾਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਮਲੇਗਾ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਬਸੰਗ ਟੈਸਟ ਨਾ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ  ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਬਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਿੇਵਰਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਤਮ ਸੰਭਵ 
ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ  ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 
ਰਹੇਗਾ। 

ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਬਸੰਗ ਟੈਸਟਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਬਸੰਗ ਟੈਸਟ
ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਬਸੰਗ ਟੈਸਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ' ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਜਸਦਾ 
ਬਵਿਲੇਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜੀਨੋਬਮਕ ਟੈਸਬਟੰਗ 
ਲੈਿਾਰਟਰੀ ਬਵੱਚ ਭੇਬਜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜੀਨੋਮ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ 
ਸਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਜੀਨਾਾਂ ਬਵੱਚ ਤਿਦੀਲੀਆਾਂ ਆਉਂਦੀਆਾਂ 
ਹਨ ਜੋ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਸਹਤ 
'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਾਂ। ਆਪਣੇ ਜੀਨਾਾਂ 
ਦਾ ਮੁਕਾਿਲਾ ਪਬਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਿਰਾਾਂ ਨਾਲ 
ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਉਹਨਾਾਂ ਤਿਦੀਲੀਆਾਂ ਬਜਹੜੀਆਾਂ ਸਮੱਬਸਆਾਂਵਾਾਂ 
ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਰਬਹਤ ਹਨ 
ਦੇ ਬਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੱਸਣ ਬਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਿ ਹੈ ਬਕ ਕੁਝ ਸਬਿਤੀਆਾਂ 
ਬਵੱਚ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਿੱਬਚਆਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ 
ਵੇਲੇ, ਸਾਨੰੂ ਪਬਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਿਰਾਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨ 
ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ 
ਜੋ ਪਬਰਵਾਰਾਾਂ ਬਵੱਚ ਹਾਨੀ-ਰਬਹਤ ਤਿਦੀਲੀਆਾਂ 
ਨੂੰ ਸਬਿਤੀ ਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਬਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਿੇਵਰ 
ਦੱਸੇਗਾ ਬਕ ਪਬਰਵਾਰ ਦੇ ਬਕਹੜੇ ਮੈਂਿਰਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਤੁਹਾਡਾ ਬਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਿੇਵਰ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਦੀ ਬਵਸਿਾਰ ਬਵੱਚ ਬਵਆਬਖਆ ਕਰੇਗਾ। 
ਿਹੁਤੇ ਮਰੀਜ ਹੇਠ ਬਲਬਖਆਾਂ ਪੜਾਵਾਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣਗੇ:



2. ਨਤੀਜੇ 2. ਨਤੀਜੇ 
ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੈਸਟ ਹੈ ਬਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ 
ਆਉਣ ਤੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਉਹ ਸਬਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ 
ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।  ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨੀਕਲ 
ਜੈਨੇਟਬਸਸਟ ਜਾਾਂ ਜੈਨੇਬਟਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ 
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਮੂਨਾ ਬਲਆ ਜਾਏਗਾ 
ਤਾਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਵਿਲੇਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 
ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਿੇਵਰ ਨੰੂ ਭੇਜੇ 
ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਾਾਂ ਿਾਰੇ ਬਵਚਾਰ 
ਕਰਨਗੇ। 

ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਬਸੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ:

• ਕੋਈ ਤਿਦੀਲੀ ਬਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਬਿਤੀ ਿਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 
ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਹ, 
ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਕੀ ਪਬਰਵਾਰ 
ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਿਰਾਾਂ ਬਵੱਚ ਸਬਿਤੀ ਬਵਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ 
ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ।

• ਕੋਈ ਤਿਦੀਲੀ ਬਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਬਿਤੀ ਿਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ 
ਤਿਦੀਲੀ ਬਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਿਤੀ 
ਿਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਰਿ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਪਬਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਿਰਾਾਂ ਦੀ 

ਜਾਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨੋਮ ਤਿਦੀਲੀਆਾਂ 
ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬਜਨ੍ਾਾਂ 
ਦੀ ਸਬਿਤੀ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨਾਾਂ ਬਵੱਚ ਤਿਦੀਲੀਆਾਂ ਨੰੂ 
ਬਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। 

• ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 
ਚੱਲਦਾ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨੋਮ ਬਵੱਚ ਇੱਕ ਅਣਚਾਹੀ 
ਤਿਦੀਲੀ ਬਦਖਾਉਂਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ 
ਸੰਿੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਾਂ ਪਬਰਵਾਰਕ 
ਮੈਂਿਰਾਾਂ ਦੀ ਬਸਹਤ ਨੰੂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ  
ਹੈ।

ਕੁਝ DNA ਤਿਦੀਲੀਆਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਿ ਹੈ ਅਸੀਂ 
ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਿਾਰੇ ਬਸੱਖ ਰਹੇ ਹਾਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੁਝ 
ਜੋ ਬਕ ਿਹੁਤ ਘੱਟ ਬਮਲਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਟੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਾਂ 
ਕੁਝ ਤਿਦੀਲੀਆਾਂ ਿਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਪਰ 
ਬਜਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਬਵੱਖ ਬਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ/ ਜਾਾਂ 
ਪਬਰਵਾਰਕ ਮੈਂਿਰਾਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਪੇਿੇਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਿਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਬਵਸਿਾਰ 
ਨਾਲ ਬਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। 
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ਜੀਨੋਬਮਕ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਬਖਆਜੀਨੋਬਮਕ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਬਖਆ
ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਬਵੱਚਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਬਵੱਚ 
ਰੱਬਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ UK 
ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ NHS ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ www.
england.nhs.uk/contact-us/
privacy-notice 'ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨੋਬਮਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ NHS 
ਜੀਨੋਬਮਕ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਬਵਸ ਲਈ ਸੁਰੱਬਖਅਤ 
ਰਾਿਟਰੀ ਡੇਟਾਿੇਸ ਬਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਬਗਆ 
ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਨਤੀਬਜਆਾਂ 
ਿਾਰੇ ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗੀ, ਬਸਰਫ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ 
ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿੀਮੇ ਦੇ ਉਦੇਿਾਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਮੇ ਦੇ ਉਦੇਿਾਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੱਿਟ ਸਬਹਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਾਂ ਿੀਮਾ 
ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਨੂੰ ਭਬਵੱਖ ਬਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ 
ਜੈਨੇਬਟਕ ਟੈਸਟ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

ਿੀਮਾ ਪਾਬਲਸੀ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ, ਿੀਮਾ 
ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰ 
ਿਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਬਹ 
ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਬਜਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਬਕਸੇ ਿੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ 
ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਸਰਕਾਰੀ 
ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਬਨਯੰਬਤ੍ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਬਜਸ 
ਨੂੰ ਜੈਨੇਬਟਕ ਟੈਸਬਟੰਗ ਅਤੇ ਿੀਮਾ ਕੋਡ ਬਕਹਾ 
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ:  www.gov.uk/government/
publications/code-on-genetic-
testing-and-insurance 
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ਖੋਜ ਮੰਤਵਾਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੋਜ ਮੰਤਵਾਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਖੋਜ ਬਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਹੱਸਾ 
ਹੈ। ਲੱਖਾਾਂ ਹੋਰ NHS ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਸਹਤ ਅੰਕਬੜਆਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਾਂ 
ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਵਕਸਤ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੰੂ ਬਮਲਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

NHS ਜੀਨੋਬਮਕ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਬਵਸ ਦੇ ਬਹੱਸੇ 
ਵਜੋਂ, ਸਾਰੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀਨੋਬਮਕ ਡੇਟਾ 
ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਲਾਇਿ੍ਰੇਰੀ ਬਵੱਚ ਦੇਣ ਦਾ 
ਬਵਕਲਪ ਬਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਬਨਤ 
ਖੋਜਕਰਤਾ ਉਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਬਵੱਚ ਪਹੁੰਚ 
ਸਕਣ ਜੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਜੇਕਰ 
ਤੁਸੀਂ ਅਬਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ 
ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਬਵਬਗਆਨੀਆਾਂ 
ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਵਕਬਸਤ 
ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਨੋਬਮਕ ਡੇਟਾ ਖੋਜ ਬਵੱਚ ਬਕਵੇਂ ਮਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਿਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀਨੋਬਮਕਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ 
ਵੈਿਸਾਈਟ www.genomicsengland.
co.uk ਵੇਖੋ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੋਜ ਲਾਇਿ੍ਰੇਰੀ ਬਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ 
ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਭਬਵੱਖ ਬਵੱਚ 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਬਜਹੀ ਚੀਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੀ ਬਸਹਤ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰ ਲਈ ਢੱੁਕਵੀਂ 
ਹੋਵੇ, ਜਾਾਂ ਜੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਬਿਐਨ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਿਤੀ ਦੇ 
ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਬਨਕਲ 
ਟੀਮ ਦੇ ਬਕਸੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ (ਜਾਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ 
ਜੀਨੋਬਮਕਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ) ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਬਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਅਬਿਐਨ ਦੀ 
ਬਵਆਬਖਆ ਕਰਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ 
ਹੱਕ ਹੋਵੋਗਾ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਤਆਰ ਹੋ 
ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ।
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ਵਿੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀਵਿੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਬਸੰਗ ਿਾਰੇ ਵਿੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਨਮਨਬਲਖਤ ਸੰਸਿਾਵਾਾਂ 
ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
www.nhs.uk/conditions/
genetic-and-genomic-testing


