
સરળ વાંચો | 1

એક દુર્લભ વવકાર માટે સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમએક દુર્લભ વવકાર માટે સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમ
આ પવરિકા એવા દદદીઓ માટે છે કે જેને દુર્લભ અથવા વારસાગત વવકારો માટે સંપૂર્લ સંપૂર્લ 
જીનોમ અનુક્રમજીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષર આપવામાં આવે છે.

સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમ ત્ારે છે જ્ારે તમારા શરીરના વનમા્લર અને જાળવરી માટે 
જરૂરી બધી માવિતી વનષરાત ડૉકટર દવારા એકવરિત કરવામાં આવે છે.

NHS એવી વ્થવતઓ માટે સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમ પ્રદાન કરે છે જ્ાં તે દદદીની 
સંભાળને વધુ સારી બનાવવામાં મદદ કરી શકે છે.

તમે પરીક્ષર રેવાનું નકકી કરો તે પિેરાં તમારા આરોગ્સંભાળ વ્વસા્ી તમને વધુ 
માવિતી આપશે.

તમારં જીનોમ શું છે?તમારં જીનોમ શું છે?
તમારં જીનોમ એ માનવ શરીરના વનમા્લર અને તેને ્વ્થ રાખવા માટે જરૂરી 
માવિતી છે.

તે DNA નામના કોડમાં રખા્ેરું છે.

તમારં જીનોમ DNA ના િજારો ભાગોથી બનેરું છે. જેને જનીનોજનીનો કિેવામાં આવે 
છે.

ઘરા દુર્લભ રોગો તમારા જનીનોમાં ફેરફારને કારરે થા્ છે અને વારસામાં મળી શકે 
છે.

WGS ગો-રાઇવ માટે NHS જીનોવમક મેરડવસન સેવા, રોગો માટે સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમ, જુરાઈ 2020, v2.0 નો ઉપ્ોગ કરવો જોઈએ આ દ્તાવેજ સં્કરર વન્ંરિરને આવધન છે 
અને વન્વમતપરે અપડેટ કરવામાં આવે છે. કૃપા કરીને તમારા ્થાવનક જીનોવમક રેબોરેટરી િબનો સંપક્લ કરીને તમે વત્લમાન સં્કરરનો ઉપ્ોગ કરી રહાં છો તેની પુવટિ કરો.
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એક સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષર તમને શું કિી શકે છે?એક સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષર તમને શું કિી શકે છે?
અન્ આનુવંવશક પરરક્ષરોથી વવપરીત જે ફકત થોડા જનીનોને જુએ છે, સંપૂર્લ 
જીનોમ અનુક્રમ તમારા બધા જનીનોને એક જ વારમાં જુએ છે. 

આ પરીક્ષર તમારા આખા જીનોમને જુએ છે, તેમ છતાં તે તમારી વ્થવતને રગતા 
જનીનોમાં ફેરફાર પર કેવનરિત છે; તે જનીનોમાં ફેરફારની શોધમાં નથી જે અન્ 
વ્થવતનું કારર બને છે.

તમારં સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષર પરરરામ તમને સિા્ કરી શકે છે:

J  તમારી વ્થવતનું વનદાન કરવામાં

J  શ્ેષ્ઠ સારવાર સૂચવવામાં 

J  જો તમને રોગ થવાનું જોખમ વધારે િો્ તો તમને કિેશે

J  તમને કિેશે કે શું તમારા પરરવારના સભ્ોને પર વ્થવત થવાનું જોખમ વધારે છે 
અથવા તે તમારા બાળકોને પસાર થઈ શકે છે. 

જો એમ િો્ તો, પરરવારના અન્ સભ્ોને પરરક્ષરની ઓફર કરવામાં આવી શકે છે. 
તમારા આરોગ્સંભાળ વ્વસા્ી તમારી સાથે આ વવશે વાત કરશે.

સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષરમાં શું થા્ છે?સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષરમાં શું થા્ છે?
તમારા આરોગ્સંભાળ વ્વસા્ી પરીક્ષરને સમજાવશે. 

મોટાભાગના દદદીઓ આ તબકકાઓમાંથી પસાર થશે:

સંદભ્લસંદભ્લ
તમને બીજા આરોગ્સંભાળ વ્વસા્ી પાસે મોકરવામાં આવશે, જે તમારી વ્થવત 
વવશે વધુ માવિતી મેળવશે.

WGS ગો-રાઇવ માટે NHS જીનોવમક મેરડવસન સેવા, રોગો માટે સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમ, જુરાઈ 2020, v2.0 નો ઉપ્ોગ કરવો જોઈએ આ દ્તાવેજ સં્કરર વન્ંરિરને આવધન છે 
અને વન્વમતપરે અપડેટ કરવામાં આવે છે. કૃપા કરીને તમારા ્થાવનક જીનોવમક રેબોરેટરી િબનો સંપક્લ કરીને તમે વત્લમાન સં્કરરનો ઉપ્ોગ કરી રહાં છો તેની પુવટિ કરો.
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પરામશ્લપરામશ્લ
આમાં તમારી વનષરાત ડૉકટર સાથેની મુરાકાત શામેર િશે.

જો તેઓ સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમની ભરામર કરે છે, તો તમારા આરોગ્સંભાળ 
વ્વસા્ી તમને પરીક્ષર વવશે કિેશે

નમૂના એકરિીકરરનમૂના એકરિીકરર
જો તમે પરીક્ષર કરાવાનું નકકી કરો છો, તો રોિીના નમૂના રેવામાં આવશે અને 
પ્ર્ોગશાળામાં મોકરવામાં આવશે.

પરરરામોપરરરામો
તમે જારશો કે પરરરામ શું બતાવે છે. 

તમે તમારા આરોગ્સંભાળ વ્વસા્ી સાથે પરરક્ષર વવશે વાત કરી શકો છો.

તમે કોઈ વનષરાતને મળી શકો છો જે તમારા પરરરામો વવશે તમારી સાથે વાત 
કરશે અને તમને સિા્ આપી શકે.

તમારા જનીનની તુરના પરરવારના અન્ સભ્ો સાથે કરવી ઘરી વાર ઉપ્ોગી 
થા્ છે. આ ફેરફારો વચચે તફાવત જરાવવામાં મદદ કરી શકે છે જે સમ્્ાઓનું 
કારર નથી અને છે

તમારા આરોગ્સંભાળ વ્વસા્ી સમજાવશે કે પરરવારના ક્ા સભ્ોનું પરરક્ષર 
થવું જોઈએ.

જો તમે સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષર નન રેવાનું નકકી કરો છો, તો પર તમને 
શ્ેષ્ઠ આરોગ્ સંભાળ પ્રાપત થશે.

WGS ગો-રાઇવ માટે NHS જીનોવમક મેરડવસન સેવા, રોગો માટે સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમ, જુરાઈ 2020, v2.0 નો ઉપ્ોગ કરવો જોઈએ આ દ્તાવેજ સં્કરર વન્ંરિરને આવધન છે 
અને વન્વમતપરે અપડેટ કરવામાં આવે છે. કૃપા કરીને તમારા ્થાવનક જીનોવમક રેબોરેટરી િબનો સંપક્લ કરીને તમે વત્લમાન સં્કરરનો ઉપ્ોગ કરી રહાં છો તેની પુવટિ કરો.
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તમારા પરરરામો મેળવવાતમારા પરરરામો મેળવવા
તમારા નમૂના રેવામાં આવશે અને તપાસવામાં આવશે. પરરરામો તમારા 
આરોગ્સંભાળ વ્વસા્ીને મોકરવામાં આવશે.

તેઓ તમારી સાથે તમારા સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષર અંગે ચચા્લ કરશે:

J  એક ફેરફાર દેખા્ો છે જે તમારી તબીબી વ્થવતને સમજાવે છે. આ તમારી 
સારવારને અસર કરી શકે છે અને કુટુંબના સભ્ોને સમ્્ાઓ વવકસાવવાનું 
જોખમ બતાવે છે.

J  એક ફેરફાર દેખા્ો છે જે તમારી તબીબી વ્થવતને સમજાવે છે, પરંતુ વધુ 
પરીક્ષરો જરૂરી છે. 

આનો અથ્લ પરરવારના અન્ સભ્ોનું પરીક્ષર અથવા તમારા ફેરફારોની તુરના 
અન્ દદદીઓ સાથે થઈ શકે છે.

J  જનીનોમાં ફેરફાર દેખા્ા છે જે અમે સમજી શકતા નથી. 

J  તમારી તબીબી વ્થવતનું કારર મળ્ું નથી.

J  તમારા જીનોમમાં કોઈ અનપેવક્ષત ફેરફાર દેખા્ો જે તમારી વ્થવતથી સંબંવધત 
નથી જે તમારા અથવા પરરવારના સભ્ોના ્વા્્થ્ને અસર કરી શકે છે.

તમારા જનીનો વવશેનો ડેટાતમારા જનીનો વવશેનો ડેટા
બધા ડેટાને સુરવક્ષત અને ગુપત રીતે રાખવામાં આવે છે. તમારા ડેટાનો ઉપ્ોગ 
UKના કા્દા અને NHS નીવતને અનુરૂપ થા્ છે. 
વધુ માવિતી  
www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice/પર મળી શકે છે

WGS ગો-રાઇવ માટે NHS જીનોવમક મેરડવસન સેવા, રોગો માટે સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમ, જુરાઈ 2020, v2.0 નો ઉપ્ોગ કરવો જોઈએ આ દ્તાવેજ સં્કરર વન્ંરિરને આવધન છે 
અને વન્વમતપરે અપડેટ કરવામાં આવે છે. કૃપા કરીને તમારા ્થાવનક જીનોવમક રેબોરેટરી િબનો સંપક્લ કરીને તમે વત્લમાન સં્કરરનો ઉપ્ોગ કરી રહાં છો તેની પુવટિ કરો.

https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice/
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તમારો પરરક્ષર ડેટા અને પરરરામો  NHS જીનોવમક મેરડવસન સેવા NHS 
નો તે ભાગ જે સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમની દેખરેખ રાખે છે તે સુરવક્ષત ડેટાબેઝમાં 
સંગ્રવિત છે.

મારિ માન્ કમ્લચારીઓ જ તમારો ડેટા જોશે.

વીમા માટે ડેટાનો ઉપ્ોગવીમા માટે ડેટાનો ઉપ્ોગ
વીમા કંપનીઓ સાથે તમારી સંમવત વવના ડેટા શેર કરવામાં આવશે નિીં. વીમા 
કંપનીઓ તમને તમારી અને તમારા પરરવાર વવશેની તબીબી માવિતી પ્રદાન 
કરવા માટે કિી શકે છે.

સંશોધન િેતુ માટે ડેટાનો ઉપ્ોગસંશોધન િેતુ માટે ડેટાનો ઉપ્ોગ
રાખો અન્ NHS દદદીઓ દવારા દાન કરવામાં આવેરા આરોગ્ ડેટાથી 
દદદીઓને આજે પ્રાપત થતી સારવાર વવકસાવવામાં મદદ કરે છે.

બધા દદદીઓ પાસે પોતાનો ડેટા રાઇબ્ેરીને આપવાનો વવકલપ િો્ છે જેથી 
માન્ સંશોધકો તે ડેટાનો ઉપ્ોગ કરી શકે.

જો તમે આ કરવાનું પસંદ કરો છો, તો તમારો ડેટા સંશોધકોને નવી સારવાર 
વવકસાવવામાં મદદ કરશે.

તમારા જીનોવમક ડેટા સંશોધનમાં કેવી રીતે મદદ કરી શકે છે તે વવશે વધુ જારવા 
માટે, કૃપા કરીને જીનોવમકસ ઇંગરેંડ વેબસાઇટ જુઓ:  
http://www.genomicsengland.co.uk. 

WGS ગો-રાઇવ માટે NHS જીનોવમક મેરડવસન સેવા, રોગો માટે સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમ, જુરાઈ 2020, v2.0 નો ઉપ્ોગ કરવો જોઈએ આ દ્તાવેજ સં્કરર વન્ંરિરને આવધન છે 
અને વન્વમતપરે અપડેટ કરવામાં આવે છે. કૃપા કરીને તમારા ્થાવનક જીનોવમક રેબોરેટરી િબનો સંપક્લ કરીને તમે વત્લમાન સં્કરરનો ઉપ્ોગ કરી રહાં છો તેની પુવટિ કરો.
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વધુ માવિતીવધુ માવિતી
આ સંગઠનોમાંથી સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમ વવશે વધુ જારો: 
http://www.nhs.uk/conditions/genetic-and-genomic-
testing
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