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ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਵਿਕਾਰ ਲਈ ਜੀਨੋਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਵਿਕਾਰ ਲਈ ਜੀਨੋਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ

ਇਹ ਪਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਾਂ ਮਰੀਜਾਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਜਨ੍ਹਾਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਜਾਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 
ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਨਵਸੰਗਪੂਰੇ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਨਵਸੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਿੈਂਵਸੰਗ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।

NHS ਉਹਨਾਾਂ ਹਾਲਤਾਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਿੈਂਵਸੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜੱਥੇ ਇਹ 
ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੇਿੇਗਾ ਵਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ।

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

ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਵਲਖੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨੰੁ DNA ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਨੋਮ ਹਜਾਰਾਾਂ ਵਹੱਵਸਆਾਂ ਦੇ DNA ਤੋਂ ਬਵਣਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਜੀਨਸ 
ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨਾਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।

NHS ਜੀਨੋਵਮਕ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਵਿਸ, ਦੁਰਲੱਭ ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਿੈਂਵਸੰਗ, ਜੁਲਾਈ 2020, v2.0 WGS ਗੋ-ਲਾਈਿ ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ।
ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ ਸੰਸਕਰਣ ਵਨਯੰਤਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਨਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਨੋਵਮਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਹੱਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
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ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਿੈਂਵਸੰਗ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਿੈਂਵਸੰਗ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹੋਰ ਜੈਨੇਵਟਕ ਟੈਸਟਾਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਵਸਰਫ ਕੁਝ ਜੀਨਾਾਂ ਨੰੂ ਨਵਜੱਠਦੇ ਹਨ, ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ 
ਸੀਕਿੈਂਵਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਨਾਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਿਾਰੀ ਨਵਜੱਠਦੀ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਇਹ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜੀਨੋਮ ਨੂੰ ਿੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਥਤੀ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਜੀਨਾਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਵਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਜੀਨਾਾਂ ਵਿੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਹਾਲਤਾਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਿੈਂਵਸੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

J  ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਨਦਾਨ ਵਿੱਚ

J  ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਚ 

J  ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਿਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ

J  ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਵਬਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ 
ਿਧੇਰੇ ਜੋਖ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਵਕ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਅਵਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੰੂ ਟੈਸਵਟੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ।

ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਿੈਂਵਸੰਗ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਿੈਂਵਸੰਗ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ਾਿਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਕਰੇਗਾ। 

ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜ ਇਨ੍ਹਾਾਂ ਪੜਾਿਾਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਗੇ:

ਰੈਫ਼ਰਲਰੈਫ਼ਰਲ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ 
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਗੇ।

NHS ਜੀਨੋਵਮਕ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਵਿਸ, ਦੁਰਲੱਭ ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਿੈਂਵਸੰਗ, ਜੁਲਾਈ 2020, v2.0 WGS ਗੋ-ਲਾਈਿ ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ।
ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ ਸੰਸਕਰਣ ਵਨਯੰਤਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਨਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਨੋਵਮਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਹੱਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
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ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਵਮਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇਗਾ।

ਜੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਿੈਂਵਸੰਗ ਦੀ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤ 
ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ

ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 
ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਵਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਨਤੀਜੇਨਤੀਜੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵਕ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਵਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਜੀਨਾਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ 
ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੱਵਸਆਿਾਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ

ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਵਕਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ 
ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਿੈਂਵਸੰਗ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਿੀ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵਮਲੇਗੀ।

NHS ਜੀਨੋਵਮਕ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਵਿਸ, ਦੁਰਲੱਭ ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਿੈਂਵਸੰਗ, ਜੁਲਾਈ 2020, v2.0 WGS ਗੋ-ਲਾਈਿ ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ।
ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ ਸੰਸਕਰਣ ਵਨਯੰਤਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਨਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਨੋਵਮਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਹੱਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
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ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨਾਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਮੂਨਾ ਵਲਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ 
ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਿੈਂਵਸੰਗ ਟੈਸਟ:

J  ਕੋਈ ਅਵਜਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਪਰਿਭਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਾਂ 
ਦੀਆਾਂ ਸਮੱਵਸਆਿਾਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।

J  ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਪਰ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨਾਲ 
ਆਪਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

J  ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨਾਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਾਂ। 

J  ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਵਭਆ।

J  ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨੋਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਵਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਵਥਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਾਂ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਨੰੂ 
ਪਰਿਭਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨਜ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨਜ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ
ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਵਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
UK ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ NHS ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਵਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ:  
https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice/

NHS ਜੀਨੋਵਮਕ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਵਿਸ, ਦੁਰਲੱਭ ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਿੈਂਵਸੰਗ, ਜੁਲਾਈ 2020, v2.0 WGS ਗੋ-ਲਾਈਿ ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ।
ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ ਸੰਸਕਰਣ ਵਨਯੰਤਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਨਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਨੋਵਮਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਹੱਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
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ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ NHS ਜੀਨੋਵਮਕ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਇੱਕ 
ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਵਜਹੜਾ NHS ਦਾ ਉਹ ਵਹੱਸਾ ਹੈ ਜੋ 
ਪੂਰੇ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਿੈਂਵਸੰਗ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਸਰਫ਼ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਿੇਖਦੇ ਹਨ।

ਬੀਮੇ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂਬੀਮੇ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਹਮਤੀ ਬਗੈਰ ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਸਾਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।

ਖੋਜ ਦੇ ਮੰਤਿਾਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂਖੋਜ ਦੇ ਮੰਤਿਾਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ
ਲੱਖਾਾਂ ਹੋਰ NHS ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਵਸਹਤ ਅੰਕਵੜਆਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੰੂ 
ਵਮਲਣ ਿਾਲੇ ਇਲਾਜਾਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਇੱਕ ਲਾਇਬਰਿੇਰੀ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ 
ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਵਕ ਪਰਿਿਾਵਨਤ ਖੋਜਕਰਤਾ ਉਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਖੋਜਕਰਤਾਿਾਾਂ ਨੰੂ ਨਿੇਂ 
ਇਲਾਜ ਵਿਕਵਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਨੋਵਮਕ ਡੇਟਾ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵਕਸ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ 
ਜਾਣਨ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀਨੋਵਮਕਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ: 
http://www.genomicsengland.co.uk 'ਤੇ ਦੇਖੋ 

NHS ਜੀਨੋਵਮਕ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਵਿਸ, ਦੁਰਲੱਭ ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਿੈਂਵਸੰਗ, ਜੁਲਾਈ 2020, v2.0 WGS ਗੋ-ਲਾਈਿ ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ।
ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ ਸੰਸਕਰਣ ਵਨਯੰਤਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਨਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਨੋਵਮਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਹੱਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
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NHS ਜੀਨੋਵਮਕ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਵਿਸ, ਦੁਰਲੱਭ ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਿੈਂਵਸੰਗ, ਜੁਲਾਈ 2020, v2.0 WGS ਗੋ-ਲਾਈਿ ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ।
ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ ਸੰਸਕਰਣ ਵਨਯੰਤਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਨਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਨੋਵਮਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਹੱਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹਨਾਾਂ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਿੈਂਵਸੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ: 
http://www.nhs.uk/conditions/genetic-and-genomic-
testing

http://www.nhs.uk/conditions/genetic-and-genomic-testing/
http://www.nhs.uk/conditions/genetic-and-genomic-testing/

