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ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੈਂਸਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ 
ਸੀਿਵੈਂਕਸੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ

ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਮਰੀਜਾਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਾਂ ਦੇ ਪਕਰਵਾਰਿ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਜਨ੍ਹਾਾਂ ਨੂੰ ਿੈਂਸਰ ਦੇ 
ਲਈ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਿਵੈਂਕਸੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਿਵੈਂਕਸੰਗ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਿਰਾਰ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਮਾਹਰ ਡਾਿਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱਠੀ ਿੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਿਵੈਂਕਸੰਗ NHS 'ਤੇ ਿੁਝ ਕਿਸਮਾਾਂ ਦੇ ਿੈਂਸਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਕਜੱਥੇ 
ਇਹ ਕਬਹਤਰ ਮਰੀਜ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 
ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਟੈਸਟ ਿਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ। 

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

ਇਹ ਇੱਿ ਿੋਡ ਕਵੱਚ ਕਲਖੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਕਜਸ ਨੰੁ DNADNA ਿਕਹੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਨੋਮ 
DNA ਦੇ ਕਹੱਕਸਆਾਂ ਨਾਲ ਬਕਣਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਨੰੂ ਜੀਨਿਕਹੰਦੇ ਹਨ।

NHS ਜੀਨੋਕਮਿ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਕਵਸ, ਿੈਂਸਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਲੜੀ, ਜੁਲਾਈ 2020,  v2.0 ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਿਵੈਂਕਸੰਗ ਗੋ-ਲਾਈਵ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ।  ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸੰਸਿਰਣ ਕਨਯੰਤਰਣ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨਯਮਤ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਅਪਡੇਟ ਿੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਤਸਦੀਿ ਿਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਨੋਕਮਿ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਹੱਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰਿੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਿਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ।
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ਕਜਆਦਾਤਰ ਿੈਂਸਰ ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ ਜੀਨੋਮ ਕਵਚ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਿਾਰਨ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਿਈ ਵਾਰ ਿੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ ਜੀਨਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਾਸ ਿੀਤੀਆਾਂ ਜਾ 
ਸਿਦੀਆਾਂ ਹਨ।

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਅਿਤੀ ਨੂੰ ਿੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਿਵੈਂਕਸੰਗ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਿਵੈਂਕਸੰਗ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ? 
ਹਾਲਾਾਂਕਿ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਿਵੈਂਕਸੰਗ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜੀਨੋਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ 
ਿੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਧਤ ਜੀਨਾਾਂ ਕਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ 'ਤੇ ਿੇਂਕਦਰਿਤ ਿੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਜੀਨਾਾਂ 
ਕਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਹਾਲਤਾਾਂ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਿੈਂਸਰ ਲਈ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਿਵੈਂਕਸੰਗ ਟੈਸਟ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ:

J  ਤੁਸੀਂ ਿੈਂਸਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ

J  ਤੁਹਾਡੇ ਿੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ

J  ਤੁਹਾਡੇ ਿੈਂਸਰ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਵਧੀਆ ਿੰਮ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ

J  ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਿੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ

J  ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰਿ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੰੂ ਿੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਿਵੈਂਕਸੰਗ ਟੈਸਟ ਿਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਿਰੇਗਾ। 

NHS ਜੀਨੋਕਮਿ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਕਵਸ, ਿੈਂਸਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਲੜੀ, ਜੁਲਾਈ 2020,  v2.0 ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਿਵੈਂਕਸੰਗ ਗੋ-ਲਾਈਵ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ।  ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸੰਸਿਰਣ ਕਨਯੰਤਰਣ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨਯਮਤ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਅਪਡੇਟ ਿੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਤਸਦੀਿ ਿਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਨੋਕਮਿ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਹੱਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰਿੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਿਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ।
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ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਿਵੈਂਕਸੰਗ ਟੈਸਟ ਕਵੱਚ ਿੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

1. ਇਿੱਤਰ ਿੀਤੇ ਰਸੌਲੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ (ਖੂਨ ਜਾਾਂ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਜੇਿਰ ਪੂਰਨ 
ਜੀਨੋਮ ਸੀਿਵੈਂਕਸੰਗ ਟੈਸਟ ਖੂਨ ਦੇ ਿੈਂਸਰ ਲਈ ਹੈ)

2. ਇਿੱਤਰ ਿੀਤਾ ਖੂਨ, ਥੁੱਿ ਜਾਾਂ ਚਮੜੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ (ਜੇ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਿੁਐਂਸ 
ਟੈਸਟ ਖੂਨ ਦੇ ਿੈਂਸਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇੱਿ ਚਮੜੀ ਜਾਾਂ ਲਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕਲਆ 
ਜਾਵੇਗਾ)

3. ਨਮੂਨੇ ਕਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਜੈਨੇਕਟਿ ਟੈਸਕਟੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ

4. ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ (‘ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਿਾਪਤ ਿਰਨਾ’ ਵੇਖੋ) 
ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਿੈਂਸਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਲੜੀ ਟੈਸਟ ਕਵੱਚ ਕਟਉਮਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ, 
ਲਾਰ ਜਾਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਨਦਾਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਜਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਰਨ ਲਈ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਪਰਿਾਪਤ ਿਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੂਨ ਦੇ ਿੈਂਸਰ ਲਈ ਇੱਿ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਿਵੈਂਕਸੰਗ ਟੈਸਕਟੰਗ ਲਈ ਕਿਹਾ 
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਜਾਾਂ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੰੂ ਕਟਉਮਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਕਲਆ 
ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੂਨ ਦੇ ਿੈਂਸਰ ਲਈ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਿਵੈਂਕਸੰਗ ਟੈਸਕਟੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀਤੀ 
ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹੂ ਜਾਾਂ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਨਮੂਨਾ ਕਟਉਮਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਆਪਣੇ ਲਹੂ, ਲਾਰ ਜਾਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੰੂ ਇੱਿਠਾ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 
ਮੁਲਾਿਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਨਮੂਨੇ ਕਫਰ ਜਾਾਂਚ ਿਰਨ ਲਈ ਲੈਬ ਕਵੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਿਵੈਂਕਸੰਗ ਟੈਸਟ ਨਾ ਿਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਵੀ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਮਲੇਗੀ।

ਨਤੀਜੇਨਤੀਜੇ
NHS ਜੀਨੋਕਮਿ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਕਵਸ, ਿੈਂਸਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਲੜੀ, ਜੁਲਾਈ 2020,  v2.0 ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਿਵੈਂਕਸੰਗ ਗੋ-ਲਾਈਵ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ।  ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸੰਸਿਰਣ ਕਨਯੰਤਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਹੈ ਅਤੇ ਕਨਯਮਤ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਅਪਡੇਟ ਿੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਤਸਦੀਿ ਿਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਨੋਕਮਿ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਹੱਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰਿੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਿਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ।
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ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਿਾਪਤ ਿਰਨਾ
ਇੱਿ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਮੂਨਾ ਕਲਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਵਾਕਚਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੰੂ ਭੇਕਜਆ ਜਾਵੇਗਾ।1 

ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿੈਂਸਰ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਵਿਲਪਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਰਸੌਲੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਖੂਨ, ਥੁੱਿ ਜਾਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ 
ਹੈ। s

ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਿੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵਧੇਰੇ ਹੈ 
ਅਤੇ ਿੀ ਇਹ ਜੋਖ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੰੂ ਪਰਿਭਾਵਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਹਾਲਤ ਕਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਕਮਲ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਕਜਆਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿੈਂਸਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖ਼ਮ ਦੇ ਪਰਿਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਿਰ 
ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰੇsਗਾ ਕਿ ਨਤੀਕਜਆਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰਿ ਮੈਂਬਰਾਾਂ 
ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨਜ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ
ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਰੱਕਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
UK ਦੇ ਿਾਨੂੰਨ ਅਤੇ NHS ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।  
ਕਜਆਦਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਮਲ ਸਿਦੀ ਹੈ:  
https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice/

ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ NHS ਜੀਨੋਕਮਿ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਕਵਸ - ਲਈ ਇੱਿ 
ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਕਵੱਚ ਸਟੋਰ ਿੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਕਜਹੜਾ NHS ਦਾ ਉਹ ਕਹੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ 
ਜੀਨੋਮ ਸੀਿਵੈਂਕਸੰਗ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਿਰਦਾ ਹੈ। 
 

NHS ਜੀਨੋਕਮਿ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਕਵਸ, ਿੈਂਸਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਲੜੀ, ਜੁਲਾਈ 2020,  v2.0 ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਿਵੈਂਕਸੰਗ ਗੋ-ਲਾਈਵ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ।  ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸੰਸਿਰਣ ਕਨਯੰਤਰਣ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨਯਮਤ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਅਪਡੇਟ ਿੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਤਸਦੀਿ ਿਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਨੋਕਮਿ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਹੱਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰਿੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਿਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ।
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ਕਸਰਫ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। 

ਬੀਮਾ ਮੰਤਵਾਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਬੀਮਾ ਿੰਪਨੀਆਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਹਮਤੀ ਬਗੈਰ ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਸਾਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

ਬੀਮਾ ਿੰਪਨੀਆਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਡਾਿਟਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ 
ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਸਿਦੀਆਾਂ ਹਨ।

ਖੋਜ ਦੇ ਮੰਤਵਾਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਲੱਖਾਾਂ ਹੋਰ NHS ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਦਾਨ ਿੀਤੇ ਕਸਹਤ ਅੰਿਕੜਆਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਵਾਾਈਆਾਂ 
ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਵਿਕਸਤ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ ਹੈ। 

ਸਾਰੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਿੋਲ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਇੱਿ ਲਾਇਬਰਿੇਰੀ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਵਿਲਪ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਕਨਤ ਖੋਜਿਰਤਾ ਉਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰ ਸਿਣ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਜਹਾ ਿਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਖੋਜਿਰਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਨਵੇਂ 
ਇਲਾਜ ਕਵਿਕਸਤ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਖੋਜ ਕਵੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ 
ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਜੀਨੋਕਮਿਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ:http://www.
genomicsengland.co.uk 'ਤੇ ਦੇਖੋ

ਵਧੀਿ ਜਾਣਿਾਰੀ
ਇਹਨਾਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਿਵੈਂਕਸੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ: 
http://www.nhs.uk/conditions/genetic-and-genomic-testing

NHS ਜੀਨੋਕਮਿ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਕਵਸ, ਿੈਂਸਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਲੜੀ, ਜੁਲਾਈ 2020,  v2.0 ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਿਵੈਂਕਸੰਗ ਗੋ-ਲਾਈਵ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ।  ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸੰਸਿਰਣ ਕਨਯੰਤਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਹੈ ਅਤੇ ਕਨਯਮਤ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਅਪਡੇਟ ਿੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
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