
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਸਸੰਗਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਸਸੰਗ
ਮਰੀਜਾਂ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮਰੀਜਾਂ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਜੀਨੋਸਮਕ ਜੀਨੋਸਮਕ 
ਦਵਾਈ ਸੇਵਾਦਵਾਈ ਸੇਵਾ

NHS



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

ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਕੋਡ ਸਵੱਚ ਸਲਸਖਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਜਸਨੰੂ DNA ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਨੋਮ DNA ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ 
ਬਸਣਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਜਸ ਨੰੂ ਜੀਨ ਕਸਹੰਦੇ 
ਹਨ। ਸੈੱਲਾਂ ਸਵੱਚ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਜੀਨੋਮ ਸਵੱਚ 
ਅਸਾਧਾਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪਸਰਵਰਤਨ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸਵਅਕਤੀ 
ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਕਸੇ 
ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਾਸ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਸਸੰਗ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਸਸੰਗ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਲਾਸਂਕ ਪਰੂਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਸਸਗੰ ਟਸੈਟ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰੂ ੇਜੀਨੋਮ ਨੂ ੰਵਖੇਦਾ ਹੈ, ਟਸੈਟ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰੰਸਧਤ ਜੀਨਾ ਂਸਵਚੱ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
'ਤੇ ਕੇਂਸਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ; ਇਹ ਜੀਨਸ ਸਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਜਨ੍ਾ ਂਕਾਰਨ 
ਹੋਰ ਸਸਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਸਸੰਗ ਟੈਸਟ 
ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਸਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸਕਉਂ ਹੋਇਆ
• ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਕਸਮ ਸਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਹ ਸਕਵੇਂ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
• ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਕਹੜਾ ਇਲਾਜ ਪਰਿਭਾਵੀ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਸਵੱਖ ਸਵੱਚ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ 

ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ
• ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ 

ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਸਸੰਗ ਟੈਸਟ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਸਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਸਕਤਾਬਚਾ ਮਰੀਜਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦ ੇਪਸਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾ ਂਲਈ ਹੈ ਸਜਨ੍ਾ ਂਨੂ ੰਕੈਂਸਰ ਦ ੇਲਈ ਪਰੂਨ ਇਹ ਸਕਤਾਬਚਾ ਮਰੀਜਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦ ੇਪਸਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾ ਂਲਈ ਹੈ ਸਜਨ੍ਾ ਂਨੂ ੰਕੈਂਸਰ ਦ ੇਲਈ ਪਰੂਨ 
ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਸਸੰਗ ਟਸੈਟ ਦੀ ਪਸ਼ੇਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਸਸੰਗ ਟਸੈਟ ਦੀ ਪਸ਼ੇਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
NHS ਜੀਨੋਸਮਕ ਮਡੈੀਸਨ ਸਰਸਵਸ ਦੁਆਰਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹਾਲਤ ਲਈ ਪਰੂੀ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਸਸੰਗ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਸਵਸਗਆਨਕ ਸਬੂਤ ਸਦਖਾਉਂਦ ੇਹਨ ਸਕ ਇਹ ਮਰੀਜਾ ਂਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਨੂ ੰਸਬਹਤਰ 
ਬਣਾਉਣ ਸਵਚੱ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਤੁਹਾਡਾ ਸਸਹਤ ਸਭੰਾਲ ਪਸ਼ੇਵੇਰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਦਾਨ 
ਕਰਗੇਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਸੈਟ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਂਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾ ਂਸਵਾਲ ਪੁਛੱ ਸਕਗੋ।ੇ 

ਸ਼ੱਕੀ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਸਸੰਗਸ਼ੱਕੀ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਸਸੰਗ
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ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਸਸੰਗ ਸਵਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਸਸੰਗ ਸਵਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
• ਰਸੌਲੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ (ਖੂਨ ਜਾਂ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਜੇਕਰ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਸਸੰਗ ਟੈਸਟ ਖੂਨ ਦੇ 

ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਹੈ) ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
• ਖੂਨ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ (ਜੇ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕੁਐਂਸ ਟੈਸਟ ਖੂਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੂਨ, 

ਲਾਰ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ) ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
• ਨਮੂਨੇ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਜੈਨੇਸਟਕ ਟੈਸਸਟੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
• ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ (‘ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨਾ’ ਵੇਖੋ) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ।

ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਸਸੰਗ ਟੈਸਸਟੰਗ ਸਵੱਚ 
ਸਟਉਮਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ, ਲਾਰ 
ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਟਉਮਰ 
ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਖੂਨ, ਲਾਰ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ 
ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਨਦਾਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੰੂ 
ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਢੱੁਕਵੇਂ ਸਵਕਲਪਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
ਕਰਨ ਸਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੂਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਇਕ ਪੂਰੀ 
ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਸਸੰਗ ਟੈਸਸਟੰਗ ਲਈ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਜਾਂ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੰੂ 
ਸਟਉਮਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਸਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 
ਸਸਿਤੀ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ 
ਜੀਨੋਮ ਲੜੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਲਾਰ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ 
ਨਮੂਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਸਸੰਗ ਸਟਉਮਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ 
ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਸਲਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਹੂ, 
ਲਾਰ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੰੂ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਨਮੂਨੇ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜੈਨੇਸਟਕ 
ਟੈਸਸਟੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਵਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਸਕ ਤੁਸੀਂ 
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਸਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ
ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਲੜੀ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਸਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ ਪਰਿਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ 
ਸਮਲੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਸਸੰਗ ਟੈਸਟ ਨਾ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਤਮ ਸੰਭਵ ਦੇਖਭਾਲ 
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

3



ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨਾਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਮੂਨਾ ਸਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 
ਦਾ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਭੇਸਜਆ 
ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਟਉਮਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਸਰ 
ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਢੱੁਕਵੇਂ ਸਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਟਉਮਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਦੀ ਲਹੂ, ਿੁੱਕ 
ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, 
ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਲੜੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਦਰਸਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ 
ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਵਾਂਸਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਸਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪਰਿਭਾਵ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਸਿਤੀ ਸਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਕਲਪਾਂ 

ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪਰਿਬੰਧਨ ਬਾਰੇ 
ਸਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਕਲੀਨੀਕਲ ਜੈਨੇਸਟਕਸ 
ਸਰਸਵਸ ਕੋਲ ਭੇਸਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕਲੀਸਨਕਲ ਜੈਨੇਸਟਕਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ-
ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ 
ਨਤੀਸਜਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਸਵਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
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ਜੀਨੋਸਮਕ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਸਖਆਜੀਨੋਸਮਕ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਸਖਆ
ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਸਵੱਚ 
ਰੱਸਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੂਕੇ 
ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ NHS ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ www.
england.nhs.uk/contact-us/
privacy-notice 'ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨੋਸਮਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ NHS 
ਜੀਨੋਸਮਕ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਸਵਸ ਲਈ ਸੁਰੱਸਖਅਤ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸਗਆ 
ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਣਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਨਤੀਸਜਆਂ 
ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਸਰਫ ਪਰਿਵਾਨਤ ਪਹੁੰਚ 
ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੀਮਾ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂਬੀਮਾ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਸਹਮਤੀ ਤੋਂ ਸਬਨਾਂ ਬੀਮਾ 
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਸਵੱਖ ਸਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਕਸੇ 
ਜੈਨੇਸਟਕ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 
ਪਰਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਬੀਮਾ ਪਾਸਲਸੀ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ, ਬੀਮਾ 

ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸਰਵਾਰ 
ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਸਹ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸਰਵਾਰ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਜਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕਸੇ 
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ 
ਸਨਯੰਸਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਜਸ ਨੰੂ ਜੈਨੇਸਟਕ 
ਟੈਸਸਟੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੋਡ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

www.gov.uk/government/
publications/code-on-genetic-
testing-and-insurance
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ਖੋਜ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂਖੋਜ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਖੋਜ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ NHS ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਸਹਤ ਅੰਕਸੜਆਂ ਦਾ ਇੱਕ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹੱਸਾ ਹੈ ਮਰੀਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਦਾਨ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਸਹਤ ਅੰਕਸੜਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ 
ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਵਕਸਤ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਸਮਲਦੀਆਂ ਹਨ।

NHS ਜੀਨੋਸਮਕ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਸਵਸ ਦੇ ਸਹੱਸੇ 
ਵਜੋਂ, ਸਾਰੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀਨੋਸਮਕ ਡੇਟਾ 
ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਲਾਇਬਰਿੇਰੀ ਸਵੱਚ ਦੇਣ ਦਾ 
ਸਵਕਲਪ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਸਨਤ 
ਖੋਜਕਰਤਾ ਉਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਸਵੱਚ ਪਹੁੰਚ 
ਸਕਣ ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵਸਗਆਨੀਆਂ 
ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਵਕਸਸਤ 
ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਨੋਸਮਕ ਡੇਟਾ ਖੋਜ ਸਵੱਚ ਸਕਵੇਂ ਮਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀਨੋਸਮਕਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ 
ਵੈਬਸਾਈਟ  
www.genomicsengland.co.uk ਦੇਖੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੋਜ ਲਾਇਬਰਿਰੇੀ ਸਵਚੱ ਯੋਗਦਾਨ 
ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਭਸਵੱਖ ਸਵਚੱ ਜੇਕਰ 
ਕਈੋ ਅਸਜਹੀ ਚੀਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਸਹਤ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਪਸਰਵਾਰ ਲਈ ਢੁਕੱਵੀਂ ਹੋਵ,ੇ 
ਜਾ ਂਜੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਅਸਧਐਨ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਕੀਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਸਿਤੀ ਦ ੇਅਨੁਕੂਲ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਨਕਲ ਟੀਮ ਦ ੇਸਕਸੇ 
ਸਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ (ਜਾ ਂਕਦ ੇਕਦ ੇਜੀਨੋਸਮਕਸ 
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ) ਸਪੰਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਜੋ ਤੁਹਾਨੂ ੰਵਧਰੇੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਉਸ 
ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਅਸਧਐਨ ਦੀ ਸਵਆਸਖਆ ਕਰਾਗਂ ੇਅਤੇ 
ਤੁਹਾਨੂ ੰਫਸੈਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵਗੋਾ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੱਸਾ 
ਲੈਣ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੋ ਜਾ ਂਨਹੀਂ।

ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਸਸੰਗ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਨਸਲਖਤ ਸੰਸਿਾਵਾਂ ਤੋਂ 
ਪਰਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
www.nhs.uk/conditions/genetic-
and-genomic-testing
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