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First name  
  

NHS number (or postcode if not known)  
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ਪਿਹਲਾ ਨਾਮ  
  

NHS ਨੰਬਰ (ਜ� ਡਾਕ ਕੋਡ ਜੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵ)ੇ  
          

ਅੰਿਤਮ ਨਾਮ  
  

 ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼  
        

  

Record of Discussion Regarding Genomic Testing  

ਜੀਨ� ਿਮਕ ਟੈਸਿਟੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ  

This form relates to the person being tested. One form is required for each person.  

All of the statements below remain relevant even if the test relates to someone other than yourself, for example 
your child.  

ਇਹ ਫਾਰਮ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹ।ੈ  ਹਰਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਲੋੜ�ਦਾ ਹ।ੈ   

ਹੇਠ� ਿਦੱਤ ੇਸਾਰੇ ਿਬਆਨ ਢੁੱ ਕਵ� ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ� ਟਸੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤ�   ਇਲਾਵਾ ਿਕਸ ੇਹਰੋ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨਾਲ।  

I have discussed genomic testing with my health professional and understand the following  

ਮ� ਆਪਣ ੇਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਜੀਨ� ਿਮਕ ਟੈਸਿਟੰਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤ ੇਿਨਮਨਿਲਿਖਤ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਹ�  

Family and wider implications  

1. The results of my test may have implications for me and members of my family. I understand that my 
results may also be used to help the healthcare of members of my family and others nationally and 
internationally. This could be done in discussion with me or through a process that will not personally 
identify me.  

ਪਿਰਵਾਰਕ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਪ�ਭਾਵ  

1. ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਦ ੇਨਤੀਿਜਆ ਂਦਾ ਮੇਰ ੇਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਮ�ਬਰ� 'ਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ 

ਵਰਤ� ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੋ� ਦੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਅਿਜਹਾ 

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਿਵੱਚ ਜ� ਿਕਸੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ  ਹੈ ਜੋ ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਨਹ� ਕਰੇਗੀ।   
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Uncertainty  

2. The results of my test may have findings that are uncertain and not yet fully understood. To decide whether 
findings are significant for myself or others, my data may be compared to other patients’ results across the 
country and internationally. I understand that this could change what my results mean for me and my 
treatment over time.   

ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ  

2.  ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਦ ੇਨਤੀਿਜਆ ਂਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜੋ   ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹਨ ਅਤ ੇਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਮਝੇ ਨਹ� ਗਏ ਹਨ। 

ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ� ਹੋਰ� ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ, ਮਰੇੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਸੇ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼� ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹ ੈਿਕ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 

ਅਤੇ ਮਰੇੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

Unexpected information  

3. The results of my test may also reveal unexpected results that are not related to why I am having this test. 
These may be found by chance and I may need further tests or investigations to understand their 
significance.  

ਅਚਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ  

3.  ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਅਚਾਨਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ   ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਹ� ਹਨ ਿਕ ਮ� ਇਹ ਟੈਸਟ ਿਕ� ਕਰਵਾ ਿਰਹਾ ਹ�। 

ਇਹ ਕੁਦਤਰਨ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਨੰੂੈ ਹੋਰ ਟਸੈਟ� ਜ� ਜ�ਚ� ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ।  

DNA storage  

4. Normal NHS laboratory practice is to store the DNA extracted from my sample even after my current 
testing is complete. My DNA might be used for future analysis and/or to ensure that other testing (for 
example that of family members) is of high quality.   

DNA ਸਟੋਰੇਜ  

4. NHS ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੀ ਸਧਾਰਣ ਕਾਰਜਪ�ਣਾਲੀ ਮਰੇੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟਸੈਿਟੰਗ ਦੇ ਪਰੂਾ ਹ ੋਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਰੇੇ ਨਮੂਨ�  ਿਵੱਚ� ਿਨਕਲੇ DNA ਨੰੂ 

ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ DNA ਦੀ ਵਰਤ� ਭਿਵੱਖ ਦ ੇਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤ/ੇਜ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ   ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈਿਕ ਹੋਰ ਟਸੈਿਟੰਗ 

(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਟਸੈਿਟੰਗ) �ਚ   ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ।   
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Data storage  

5. The data from my genomic test will be securely stored so that it can be looked at again in the future if 
necessary.   

ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ   

5. ਮੇਰੇ ਜੀਨ� ਿਮਕ ਟਸੈਟ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤ� ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤ ੇਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਿਖਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।  

Health records  

6. Results from my genomic test will be part of my patient record, a copy of which is held in a national system 
only available to healthcare professionals.   

ਿਸਹਤ ਦ ੇਿਰਕਾਰਡ  

6. ਮੇਰੇ ਜੀਨ� ਿਮਕ ਟਸੈਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਰੇੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਿਰਕਾਰਡ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਣੋਗੇ, ਿਜਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਿਸਰਫ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ਵੇਰ� ਲਈ 
ਉਪਲਬਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ ਜ�ਦੀ ਹ।ੈ  

Research  

7. I understand that I have the opportunity to take part in research which may benefit myself or others, now or 
in the future. An offer to join a national research opportunity is available on the following page.  

ਖੋਜ  

7. ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਕੌਾ ਹੈ   ਿਜਸ ਦਾ, ਹੁਣ ਜ� ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਮੈਨੰੂ ਜ� ਦੂਿਜਆ ਂਨੰੂ ਲਾਭ ਹ ੋਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਜੋ ਮੌਕੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿਨਮਨਿਲਿਖਤ ਪੰਨ�  'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  

For any further questions, my healthcare professional can provide information. More information regarding 
genomic testing and how my data is protected can be found at www.nhs.uk/conditions/genetics  
 
ਿਕਸ ੇਵੀ ਹੋਰ ਸਵਾਲ� ਲਈ, ਮੇਰਾ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਸੇ਼ੇਵਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਨ� ਿਮਕ ਟੈਸਿਟੰਗ ਅਤ ੇਮੇਰੇ ਡਾਟਾ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ,ੈ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ www.nhs.uk/conditions/genetics 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ   
 

Please sign on page seven to confirm your agreement to the genomic test.  

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਜੀਨ� ਿਮਕ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਨਾ ਸੱਤ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।  

  

https://www.nhs.uk/conditions/genetics/
https://www.nhs.uk/conditions/genetics/
https://www.nhs.uk/conditions/genetics/
https://www.nhs.uk/conditions/genetics/
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The National Genomic Research Library  
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਨ� ਿਮਕ ਖੋਜ ਲਾਇਬ�ੇਰੀ  
 

The NHS invites you to contribute to the National Genomic Research Library, managed by Genomics 
England.  

Genomics England was set up in 2013 by the Department of Health and Social Care to work with the NHS to build 
a library of human genomes for researchers to study. Combining data from many different patients helps 
researchers to better understand disease and spot patterns in the data.   

By agreeing to share your data you might get results which could lead to your own diagnosis, a new treatment, or 
offers to take part in clinical trials. Your taking part could enable diagnoses for people who don’t have one.   

Please read the following statements. Feel free to ask any questions before making a decision.  

NHS ਜੀਨ� ਿਮਕਸ ਇੰਗਲ�ਡ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਬੰਧਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਨ� ਿਮਕ ਖੋਜ ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।  

ਜੀਨ� ਿਮਕਸ ਇੰਗਲ�ਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਖੋਜਕਰਤਾਵ� ਲਈ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਨ� ਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ NHS ਨਾਲ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 2013 ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ੋਵੱਖਰੇ ਮਰੀਜ਼� ਦ ੇਡਾਟਾ ਨੰੂ ਿਮਲਾਉਣਾ 

ਖੋਜਕਰਤਾਵ� ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਿਵਚਲੇ ਸਪਾਟ ਪੈਟਰਨ� ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਸੁ� ਅਿਜਹੇ ਨਤੀਜੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਦੁ ਦੇ ਿਨਦਾਨ, ਇੱਕ ਨਵ� ਇਲਾਜ਼, ਜ� 

ਕਲੀਿਨਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼� ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਲਈ ਿਨਦਾਨ� ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ 

ਇਹ ਨਹ� ਹੈ।  

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਨਮਨਿਲਿਖਤ ਿਬਆਨ ਪੜ�ੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ।  
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First name  
  

NHS number (or postcode if not known)  
          

Last name  
  

 Date of birth  
        

 

By saying ‘yes’ to research, I understand the following  

ਖੋਜ ਲਈ 'ਹ�' ਕਿਹ ਕੇ, ਮ� ਿਨਮਨਿਲਿਖਤ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ�  

The National Genomic Research Library  

1. NHS England, on behalf of the Trusts that provided your genomic test, will allow Genomics England to 
access my personal data including my genomic record.    

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਨ� ਿਮਕ ਖੋਜ ਲਾਇਬ�ੇਰੀ  

1. ਟਰੱਸਟ� ਦੀ ਤਰਫ� NHS ਇੰਗਲ�ਡ, ਿਜਸਨ�  ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਨ� ਿਮਕ ਟਸੈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਨ� ਿਮਕਸ ਇੰਗਲ�ਡ ਨੰੂ ਮੇਰ ੇਜੀਨ� ਿਮਕ 
ਿਰਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਿਨ�ਜੀ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇਵਗੇਾ।  

Security  

2. Any samples and data stored by Genomics England and the NHS will always be stored securely. 
Genomics England will take all reasonable steps to ensure that I cannot be personally identified.   

ਸੁਰੱਿਖਆ   

2. ਜੀਨ� ਿਮਕਸ ਇੰਗਲ�ਡ ਅਤੇ NHS ਦੁਆਰਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਮਨੂ�  ਅਤ ੇਡਾਟਾ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰੱੁਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 
ਜੀਨ� ਿਮਕਸ ਇੰਗਲ�ਡ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਿਚਤ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇਗੀ ਿਕ ਮੇਰੀ ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪਛਾਣ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

Re-contact  

3. My clinical team or Genomics England together with my clinical team, can contact me if the data or 
samples reveals any clinical trials or other research that I might benefit from.   

4. If something is relevant to me or my family, there is a process by which this will be shared with my NHS 
clinical team.   

ਮੁੜ-ਸੰਪਰਕ  

3. ਮੇਰੀ ਕਲੀਿਨਕਲ ਟੀਮ ਜ� ਜੀਨ� ਿਮਕਸ ਇੰਗਲ�ਡ, ਮੇਰੀ ਕਲੀਿਨਕਲ ਟੀਮ ਦ ੇਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜੇ ਡਾਟਾ ਜ� 
ਨਮੂਨ�  ਕੋਈ ਕਲੀਿਨਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼� ਜ� ਹੋਰ ਖੋਜ� ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਜਨ� � ਤ� ਮੈਨੰੂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

4. ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਰੇੇ ਜ� ਮਰੇੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਢੁੱ ਕਵ� ਹੈ, ਤ� ਇੱਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਆੁਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ NHS ਕਲੀਿਨਕਲ ਟੀਮ ਨਾਲ 
ਸ�ਝਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ।  
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First name  
  

NHS number (or postcode if not known)  
          

Last name  
  

 Date of birth  
        

Data and sample usage   

5. Researchers may include national or international scientists, healthcare companies and NHS staff. 
To access the data, these researchers must all be approved by an independent committee of experts, 
including health professionals, clinical academics and patients. There will be no access to the data by 
personal insurers and marketing companies.  

ਡਾਟਾ ਅਤ ੇਨਮੂਨ�  ਦੀ ਵਰਤ�   

5.  ਖੋਜਕਰਤਾਵ� ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ� ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਿਗਆਨੀਆ,ਂ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤ ੇNHS ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।  ਡਾਟਾ 
ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨ� ਖੋਜਕਰਤਾਵ� ਨੰੂ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ਵੇਰ�, ਕਲੀਿਨਕਲ ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼� ਸਮੇਤ, ਮਾਿਹਰ� ਦੀ ਇੱਕ ਸਤੰੁਤਰ 
ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਵਾਿਨਤ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਨ�ਜੀ ਬੀਮਾਕਰਤਾਵ� ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਕੰਪਨੀਆ ਂਕੋਲ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ� ਹਏੋਗੀ।  

Data storage  

6. Genomics England will collect different aspects of my health data from the NHS and other data from 
organisations listed at https://www.genomicsengland.co.uk/privacy-policy/. The collection and analysis of my 
health data for research will continue across my entire lifetime and beyond.  

ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ  

6. ਜੀਨ� ਿਮਕਸ ਇੰਗਲ�ਡ NHS ਅਤ ੇt https://www.genomicsengland.co.uk/privacy-'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੰਸਥਾਵ� ਤ� ਮੇਰੀ ਿਸਹਤ ਡਾਟਾ ਦ ੇ
ਵੱਖੋ ਵੱਖਰ ੇਪਿਹਲੂਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗਾ।  ਖੋਜ ਲਈ ਮੇਰੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸੰਗ�ਿਹ ਅਤ ੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮਰੇੇ ਪਰੂ ੇਜੀਵਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤ� 
ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।   

Withdrawal  

7. I can change my mind about taking part at any time.  

More information regarding research in the National Genomic Research Library can be found at 
www.genomicsengland.co.uk For any further questions, my healthcare professional can provide information.  

ਿਨਕਾਸੀ   

7. ਮ� ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮ� ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹ�।  

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਨ� ਿਮਕ ਖੋਜ ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਿਵੱਚ ਖੋਜ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ www.genomicsengland.co.uk 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ 
ਸਵਾਲ� ਲਈ, ਮਰੇਾ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹੈ।  

Please use page seven to indicate your research choices.  

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ� ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪੰਨਾ ਸੱਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।  

  

https://www.genomicsengland.co.uk/understanding-genomics/data
https://www.genomicsengland.co.uk/understanding-genomics/data
https://www.genomicsengland.co.uk/understanding-genomics/data
https://www.genomicsengland.co.uk/understanding-genomics/data
https://www.genomicsengland.co.uk/understanding-genomics/data
https://www.genomicsengland.co.uk/privacy
https://www.genomicsengland.co.uk/understanding-genomics/data
https://www.genomicsengland.co.uk/understanding-genomics/data
https://www.genomicsengland.co.uk/understanding-genomics/data
http://www.genomicsengland.co.uk/
http://www.genomicsengland.co.uk/
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Confirmation of Your Genomic Test and Research Choices 
ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨ� ਿਮਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਖੋਜ ਚੋਣ� ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ  
I confirm that I have had the opportunity to discuss information about genomic testing, I agree to the genomic 
test, and my research choice is indicated below.  

ਮ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ� ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਜੀਨ� ਿਮਕ ਟੈਸਿਟੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਮ� ਜੀਨ� ਿਮਕ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਿਹਮਤ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹ�, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਖੋਜ ਚੋਣ ਹਠੇ� ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।   

A. I have discussed taking part in the National Genomic Research Library YES   |   NO  
If your answer to A is NO then please ignore B and sign directly below 

A. ਮ� ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਨ� ਿਮਕ ਖੋਜ ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹ ੈ ਹ�   |   ਨਹ�   

ਜ ੇA ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਹ ੈਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇB ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ੋਅਤੇ ਿਸੱਧਾ ਹੇਠ� ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ੋ

B. I agree that my data and remainder sample may contribute to the National Genomic YES   |   NO 
Research Library 

B. ਮ� ਸਿਹਮਤ ਹ� ਿਕ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਰੀਮਾਇੰਡਰ ਨਮੂਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਨ� ਿਮਕ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੋਜ ਲਾਇਬ�ਰੇੀ ਹ�   |   ਨਹ� 

Patient name   Signature  Date  

 

 
 

        

 
If you are signing this form on behalf of someone else (children, adults without capacity or deceased patients) 
then please sign below.  
Parent | Guardian | Consultee name* 

*  
please amend as appropriate 

 Signature  

 

Date        

 

 

        
 

 

ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨ�  ਦਸਤਖ਼ਤ ਿਮਤੀ  

 

 
        

 
 

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ (ਬੱਚੇ, ਬਗੈਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਜ� ਿਮ�ਤਕ ਮਰੀਜ਼) ਵੱਲ�  ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ� ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।  

ਮਾਪੇ | ਸਰਪ�ਸਤ | ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਨ�* *  

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਉਿਚਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰੋ 

 ਦਸਤਖ਼ਤ  

 

ਿਮਤੀ        

 

 

        
 

 

First name  
  

NHS number (or postcode if not known)  
          

Last name  
  

 Date of birth  
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Healthcare professional use only 
To be completed by the healthcare professional recording the patient’s choices. 

 

Healthcare professional name Signature Date 

________________________________ __________________________         
 

 
ਿਸਰਫ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਸੇ਼ੇਵਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ 
ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣ� ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਦ ੇਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰੂਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ। 

ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਬਾਲਗ (ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣ� ਕੀਤੀਆਂ) 
ਬਾਲਗ ਦੀ ਘਾਟ ਸਮਰੱਥਾ (ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣ�) 
ਬੱਚਾ (ਮਾਪ ੇਜ� ਸਰਪ�ਸਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣ�) 

ਕਲੀਨੀਸ਼ੀਅਨ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਿਹੱਤ� ਿਵੱਚ) 
ਿਮ�ਤਕ (ਿਮ�ਤਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼� ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣ�) 
 

ਟੈਸਟ ਦੀ ਿਕਸਮ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਿਵਰਾਸਤੀ ਰੋਗ - WGS ਕ�ਸਰ (ਪੇਅਰਡ ਿਟਊਮਰ ਸਧਾਰਣ) - WGS 

ਜੇ ਖੋਜ ਚੋਣ A ਲਈ ਜਵਾਬ 

ਨਹ� ਹੈ 

ਮਰੀਜ਼ ਿਕਸ ੇਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ  
ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ 

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਅਣਉਿਚਤ ਹੈ 
ਹੋਰ 

ਿਰਮੋਟ ਸਿਹਮਤੀ ਕਲੀਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਿਰਮੋਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹ� 

ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰ ਕਲੀਨੀਸ਼ੀਅਨ  

ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ  

 

First name  
  

NHS number (or postcode if not known)  
          

Last name  
  

 Date of birth   
        

Patient category Adult (made their own choices) 
Adult lacking capacity (choices advised by consultee) 
Child (parent or guardian choices) 

Clinician has agreed to the test (in the patient's best interests) 
Deceased (choices made on behalf of deceased individual) 
 

Test type Rare and Inherited Diseases - WGS Cancer (paired tumour normal) - WGS 

If answer to research 
choice A is NO 

Patient would like to discuss at a later date 
Patient lacks capacity and no consultee available 

Inappropriate to have discussion 
Other 

Remote consent Recorded remotely by clinician, no patient signature 

Responsible clinician  

Hospital number  

ਿਸਰਫ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਿਮਤੀ 

________________________________ __________________________         
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