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સહભાગી માહહતી પત્રક

તમે આ માહહતી પત્રક પ્ાપત કરી રહાાં છો કારણ કે તમે 
NHS-Galleri અજમાયશમાાં ભાગ લેવા હવશે અજમાયશ 
ટીમનો સાંપક્ક  કયયો હતો.

આ માહિતી પત્રક તમન ેઅગત્યની માહિતી આપ ેછે કે તમારે 
અજમા્યશમાં ભાગ લેવો કે નિીં ત ેહનર્ણ્ય કરતી વખત ેતમારે 
વવચારવાની જરૂર રિેશ.ે જો તમારી પાસે અજમા્યશ વવશે કોઈ 
પ્રશ્ો િો્ય જેનો આ પત્રકમાં જવાબ નિી આપ્યો િો્ય, તો તમ ે
www.nhs-galleri.orgwww.nhs-galleri.org પર વધ ુમાહિતી મેળવી શકો છો.

જ્યારે તમ ેતમારી ્યોજેલ મુલાકાતમાં ભાગ લેશો ત્યારે તમન ેપ્રશ્ો 
પૂછવાની તક પર મળશ.ે ્યાદ રાખો કે આ અજમા્યશમાં ભાગ 
લેવો એ સવવૈચ્છક છે, અને તમ ેતમારો વવચાર બદલી શકો છો અને 
કોઈપર સમ્યે અજમા્યશ છોડી શકો છો.

વિેલા કેનસરની તપાસનુ ંસશંોધન કરવામા ંઅમારી સિા્ય કરવામાં 
તમે રસ લીધો ત ેબદલ આભાર.

અભયાસ કોણ કરે છે?

GRAIL ઇનક. યુનાઇટડે સટટેસની એક કંપની છે જેર ેગેલેરી 
પરીક્ષર વવકસાવયું િતુ.ં તેઓએ UK મા ંGRAIL Bio UK Ltd 
મા ંપર એક શાખા સ્ાપેલી છે. (GRAIL) જે આ અજમા્યશના 
મુખ્ય ભંડોળ આપનાર અને આ્યોજક છે.

આ અભ્યાસ નેશનલ િેલ્ સરવવિસ (National Health 
Service, NHS) ઇંગલેનડની ભાગીદારીમા ંછે અને King’s 
College લંડન (King’s) ના કેનસર સંશોધનકારો અને 
અજમા્યશ મેનેજરોની એક ટીમ, The Cancer Research 
UK (કેનસર રરસચ્ણ UK) અને King’s College લંડન કેનસર 
હપ્રવેનશન ટ્ા્યલસ યુહનટ દ્ારા સંચાવલત કરવામાં આવશ.ે
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NHS-Galleri અજમાયશ શુાં છે?

NHS-Galleri એ એક સંશોધન અજમા્યશ છે જેનું લક્્ય એ જોવાનું 
છે કે નવું Galleri™ પરીક્ષર NHSમા ંકેટલી સારી રીતે કા્ય્ણ કરે છે. 
ઉદે્શ એ જોવાનું છે કે શું NHSમા ંપ્રમારભૂત કેનસર પરીક્ષરની સા્ ે
ગેલેરી પરીક્ષરનો ઉપ્યોગ વિેલા તબકે્ કેનસરની સારવાર કરવામાં 
મદદ કરે છે જ્યારે તેઓની સારવાર સરળ છે.

ગેલેરી પરીક્ષણ શુાં છે?

ગેલેરી પરીક્ષર એ એક નવું પરીક્ષર છે જે લોિીના નમૂનામાં કેનસરના 
સંભવવત વચહ્ો શોધે છે. પરીક્ષરમાં ઘરા ંવવવવધ પ્રકારનાં કેનસર મળી 
શકે છે પરંત ુબધા કેનસર શોધી શકતા ન્ી. આ પરીક્ષરનો ઉપ્યોગ 
સામાન્ય કેનસર સક્ીનનવિગની સા્ે કરવાનો છે. જો પરીક્ષરમાં કેનસરનું 
સંભવવત વચહ્ મળે, તો તેનો અ્્ણ એ ન્ી કે વ્યચ્તને ચોક્સપર ે
કેનસર છે. તેનો માત્ર અ્્ણ એ કે તેમન ેકેનસર િોઈ શકે છે, અને 
તપાસ માટ ેતેમન ેકેટલાક ફોલો-અપ પરીક્ષરો લેવાની જરૂર રિેશ.ે 
ગેલેરી પરીક્ષર વવશે વધ ુમાહિતી માટ,ે નીચેનો ‘ગેલેરી પરીક્ષર’ 
વવભાગ જુઓ.

અજમાયશનુાં આયોજન કોણ કરે છે?

અજમા્યશ GRAIL Bio UK Ltd. (GRAIL, ઇંક.ની UK શાખા, 
જે ગેલેરી પરીક્ષર વવકસાવે છે), NHS England અને King’s 
College લંડન વ્ચ ેભાગીદારીમા ંચલાવવામા ંઆવી રિી 
છે. આ અજમા્યશ માટનેા મુખ્ય સંશોધનકારો પ્રોફેસર રરચાડ્ડ  
નીલ (Richard Neal) છે, જે કેનસર સક્ીનનવિગમાં રસ ધરાવતા 
GP સંશોધનકાર છે, અને યુહનવરસવિટી કોલેજ લંડન અને Francis 
Crick Instituteના કેનસર સંશોધનકાર પ્રોફેસર ચાલસ્ણ સવેનટન 
(Charles Swanton) અને કેનસર રરસચ્ણ UKના મુખ્ય 
ચ્લહનશશ્યન છે.

કોણ ભાગ લઈ શકે છે?

અમન ેઆશા છે કે 140,000 લોકો ભાગ લેશે. અમન ે50–77 વર્ણના 
લોકોની જરૂર છે, જેનું કેનસરનું હનદાન કે કેનસરની સારવાર છેલલા 
3 વર્ણમાં ્ઈ ન્ી. ભાગ લેવો એ સંપૂર્ણપર ેસવવૈચ્છક છે.

શુાં સામેલ છે?

અમ ેતમન ેમોબાઇલ ચ્લહનકમાં આવવા માટ ેકિીશું (નીચે વર્ણવેલ) 
જ્યાં અમ ેપુવટિ કરીશું કે તમ ેઅજમા્યશ જરૂરર્યાતોને પૂર્ણ કરો 
છો અને પૂછો કે તમ ેભાગ લેવા માટ ેસંમત છો કે નિીં. અમ ેતમન ે
લોિીના નમૂના આપવા, સવવેક્ષરો ભરવા અને તમારા આરોગ્ય વવશેની 
માહિતી શેર કરવા માટ ેસંમવત આપવા માટ ેકિીશું. અમ ેસામાન્ય 
ર્ત પરીક્ષરની જેમ લગભગ દોઢ ચમચી (લગભગ 20 વમવલ) લોિી 
લઈશું. અમ ેતમન ેલગભગ 2 વર્ણમા ંકુલ 3 વખત મોબાઈલ ચ્લહનકમાં 
આવવાનુ ંકિીશું.

મારા લોહીના નમૂનાનુાં શુાં થશે?

અજમા્યશમાં અડધા લોકો ‘પરીક્ષર જૂ્’ મા ંિશે. આનો અ્્ણ 
એ કે તેમના લોિીના નમૂનાની તપાસ ગેલેરી પરીક્ષરની મદદ્ી 
કરવામાં આવશ.ે બાકીનો અડધો ભાગ ‘હન્યંત્રર જૂ્’મા ંિશે અને 
તેમનુ ંલોિી સુરશક્ષત રીતે સંગ્રહિત ્શે પરંત ુતરત જ ગેલેરી પરીક્ષર 
દ્ારા પરીક્ષર કરવામાં આવશ ેનિીં. પરીક્ષર જૂ્ અને હન્યંત્રર 
જૂ્ના લોકો વ્ચ ેકોઈ તફાવત છે કે નિીં ત ેજોવા માટ ેભવવષ્યમાં 
હન્યંત્રર જૂ્ના નમૂનાઓનું ગેલેરી પરીક્ષર સા્ે પરીક્ષર કરી 
શકા્ય છે. અજમા્યશ પૂરી ્્યા પછી પર તમ ેક્યા જૂ્મા ંિતા 
ત ેતમન ેકિેવામા ંઆવશ ેનિીં. દરેકને પૂછવામા ંઆવશ ેકે શું ગેલેરી 
પરીક્ષરમાં વધ ુસુધારો કરવા માટ ેસંશોધન કરવામાં મદદ કરવા, 
અને અન્ય પરીક્ષરો વવકસાવવામા ંઅને તેઓ કેટલી સારી રીતે કા્ય્ણ 
કરે છે ત ેજોવા માટ,ે પછીની તારીખોમાં તેમના નમૂના સંગ્રહિત કરી 
શકા્ય કે કેમ.

શુાં મને પરરણામ મળશે?

દરેક જે લોિીનો નમૂનો આપ,ે તેમન ેતેમની ્યોજેલ મુલાકાત પછી 
આશરે 30 રદવસ પછી એક પત્ર પ્રાપત ્શે એ ખાતરી કરવા માટ ે
કે નમૂનો પ્રાપત ્્યો છે. જો કે, અમ ેફ્ત પરીક્ષર જૂ્મા ંરિેલા 
લોકોને જ પરરરામ આપીશું જેમનો ગેલેરી પરીક્ષર વાપરીને 
કેનસરનો સંકેત મળ્ો છે. કોઈ અન્ય પરરરામો શેર કરવામાં 
આવશ ેનિીં.

જો અમન ેકેનસરનો સંકેત મળે, તો અમ ેતમારો સંપક્ડ  કરીશું 
અને તમન ેખરેખર કેનસર છે કે નિીં ત ેજોવા માટ ેસ્ાહનક 
િોચસપટલમા ંફોલો-અપ પરીક્ષર કરાવવાની ગોઠવર કરીશું. 
આ ફોલો-અપ પરીક્ષરો NHS દ્ારા િા્ ધરવામા ંઆવશ ેઅને 
જે અજમા્યશનો ભાગ ન્ી.

આગળ શુાં થાય છે?

કૃપા કરીને આ પત્રક કાળજીપૂવ્ણક વાંચો અને જો તમન ેકોઈ પ્રશ્ો 
િો્ય તો અમારો સંપક્ડ  કરો. જ્યારે તમ ેતમારા લોિીના નમૂનાની 
મુલાકાતમાં આવો ત્યારે તમ ેપ્રશ્ો પૂછી શકશો.

ગેલેરી પરીક્ષર એ નવું લોિી પરીક્ષર છે જે વ્યચ્તના લોિીના 
નમૂનામાં કેનસરના વવવવધ પ્રકારનાં વચહ્ો શોધી શકે છે. જો ગેલેરી 
પરીક્ષર આ વચહ્ોન ેઅન્ય પરીક્ષરો કરતાં પિેલાં શોધી શકે અને 
લોકોમાં કેનસરના લક્ષરો િો્ય ત ેપિેલાં, તેનો અ્્ણ એ ્ઈ શકે છે કે 
કેનસરની સારવાર વધ ુસફળતા્ી ્ઈ શકે છે.

જો કે, િાલમાં અમ ેન્ી જારતા કે આરોગ્યમાં તફાવત લાવવા 
માટ ેકેનસરની તપાસ કરવી શરૂઆતમા ંકેટલી સારી છે, જ્યારે 
અભભગમોમા ંઉમેરવામા ંઆવ ેતો િાલમાં NHS તેનો ઉપ્યોગ કરે 
છે. તે્ી જ આપર ેઆ અજમા્યશ ચલાવવાની જરૂર છે.

અજમાયશ એટલે શુાં?

અજમા્યશ એ સંશોધન અભ્યાસનો એક પ્રકાર છે જેનો િેતુ 
એ સમજવાનો છે કે નવી સારવાર અ્વા પરીક્ષર પિેલા્ી 
ઉપ્યોગમા ંલેવામાં આવતા અન્ય અભભગમો કરતાં વધ ુસારી રીતે 
કામ કરે છે કે કેમ. આ રકસસામાં, NHS-Galleri અજમા્યશનો 
િેતુ એ સમજવાનો છે કે કેનસરનાં લક્ષરો ના િો્ય તેવા લોકોમાં, 
કેનસર શોધવામા ંગેલેરી પરીક્ષર મદદ કરી શકે છે જ્યારે કેનસર 
સક્ીનનવિગ પ્રોગ્રામોની સા્ે NHS િાલમાં ઉપ્યોગ કરે છે.

અજમા્યશ પછી, અમન ેકેનસર માટ ેલોકોને સક્ીનનવિગના માગ્ણ તરીકે 
ગેલેરી પરીક્ષર કેટલું સારં કા્ય્ણ કરે છે ત ેવવશે વધ ુસારી સમજ 
િશે. જો ત ેકામ કરે, તો પછી તેનો ઉપ્યોગ ભવવષ્યમાં NHSમા ં
્ઈ શકે છે (જેમ કે સતન સક્ીનનવિગ અ્વા આંતરડાનું સક્ીનનવિગ, 
કેનસરના ઘરા ંવવવવધ પ્રકારો માટ ેપર). જો ગેલેરી પરીક્ષર 
આ સેટટવિગમા ંસારી રીતે કા્ય્ણ કરશે નિીં, તો પછી આપર ેકેનસરની 
સક્ીનનવિગમાં સુધારો કરવા માટ ેભવવષ્યમાં શું સંશોધન કરવાની જરૂર 
છે ત ેવવશેની મિતવપૂર્ણ માહિતી શીખીશું, જે્ી કેનસર્ી લોકોના 
જીવનમા ંઅસર ્વાની સંભાવના ઓછી િો્ય.

NHS-Galleri અજમાયશનો હેતુ શુાં છે?

મને શા માટે આમાંત્રણ અપાયુાં?

NHS રડજીટલ અ્વા તમારા GPને NHS-Galleri અજમા્યશ 
દ્ારા ઇલે્ટ્ોહનક શોધ ચલાવવા માટ ેસંભવવત સિભાગીઓ શોધવા 
માટ ેકિેવામા ંઆવયુ ંિતુ ંજેઓ ભાગ લેવા આમંત્રર આપવા માટ ે
કેટલીક જરૂરર્યાતોને પૂર્ણ કરે છે.

NHS-Galleri અજમાયશમાાં કોણ ભાગ લઈ શકે?

NHS-Galleri અજમા્યશ દ્ારા NHS રડજીટલને સંભવવત 
સિભાગીઓ કે જેઓ અભ્યાસમાં જોડાવા માટ ેકેટલીક 
જરૂરર્યાતોને પૂર્ણ કરે છે ત ેશોધવા માટ ેઇલે્ટ્ોહનક શોધ ચલાવવા 
કિેવામા ંઆવયુ ંિતુ.ં અમન ેલાગે છે કે ગેલેરી પરીક્ષરમાં 50 વર્ણ્ી 
વધ ુઉંમરના લોકો માટ ેફા્યદા ્વાની સંભાવના છે, કારર 
કે તેમન ેકેટલાક કેનસર ્વાનું જોખમ વધારે િો્ય છે. તે્ી અમ ે
50 ્ી 77 વર્ણની ઉમરના લોકોને આમંત્રર આપી રહ્ા છીએ, 
જે ઇંગલેનડના એવા પ્રદેશમાં રિે છે જ્યાં અજમા્યશ ચાલી રિી છે. 
અમ ેછેલલાં 3 વર્ણમા ંકેનસરનું હનદાન કરા્યેલ અ્વા તેની સારવાર 
કરા્યેલ લોકો, અ્વા જેમને િાલમાં શંકાસપદ કેનસરને લીધે 
પરીક્ષરો ્ઈ રહ્ા છે (અ્વા પરીક્ષરોની રાિ જોઈ રહ્ા છે)ને 
આમંત્રર આપી રહ્ાં ન્ી.

NHS-Galleri અજમા્યશમાં, અમ ે140,000 લોકોને લોિીના 
નમૂનાઓ આપવા અને ભાગ લેવા સવ્યંસેવા કરે તેવી ઇ્છા રાખીએ 
છીએ. અમન ેમોટી સંખ્યામા ંલોકોની જરૂર છે જે્ી, અજમા્યશની 
સમાપપત પછી, અમન ેવવશ્ાસ ્ઈ શકે કે ત ેઆપર ેસમજીએ 
છીએ તેમ ગેલેરી પરીક્ષર કેટલું સારં કામ કરે છે.

શુાં મારે ભાગ લેવો પડશે?

આ અજમા્યશમાં ભાગ લેવો એ સંપૂર્ણપર ેતમારી પસંદગી 
છે. જો તમ ેભાગ ન લેવાનું પસંદ કરો છો, અ્વા જો તમ ેકોઈ 
પર સમ્યે અજમા્યશ છોડવાનું પસંદ કરો, તો ત્યાં તેના કોઈ 
પરરરામો ન્ી, અને તમારે તેનું કારર આપવાની જરૂર ન્ી.

મને શા માટે ભાગ લેવા આમાંત્રણ 
આપવામાાં આવયુાં છે?

NHS-Galleri અજમાયશનો સારાંશ
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કઇ સાંસથાઓ સામેલ છે?

ભાગ લેવાના સાંભહવત લાભો કયા છે?

જો તમ ેભાગ લેવાનું નક્ી કરો, તો તમ ેમિતવપૂર્ણ સંશોધન માટ ે
ફાળો આપશો જે ભવવષ્યમાં લોકોને ફા્યદો પિોંચાડી શકે છે. 
અજમા્યશ એ જોવાનું શોધી રહું છે કે NHSમા ંમાનક કેનસર 
પરીક્ષરની સા્ે ગેલેરી પરીક્ષરનો ઉપ્યોગ કેનસરને વિેલી તકે 
શોધવામા ંમદદ કરી શકે છે, જ્યારે તેમની સારવાર કરવામાં સરળતા 
િો્ય. આરોગ્ય સંશોધન વવશે વધ ુશીખવાની રીત તરીકે ભાગ 
લેવામાં તમન ેઆનંદ પર ્ઈ શકે છે.

ભાગ લેવાના સાંભહવત જોખમો શુાં છે?

ભાગ લેનારા લોકોને કોઈ નુકસાન કે ચચવિતા ન ્ા્ય ત ેસુહનપચિત કરવા 
માટ ેઅમ ેતમામ પ્ર્યાસ કરીશું. જો કે, ત્યાં કેટલાક જોખમો છે જેના 
વવશે તમારે જાગૃત રિેવાની જરૂર છે. કારર કે ગેલેરી પરીક્ષર 
એ ર્ત પરીક્ષર છે, તમારે લોિીના નમૂના આપવાની જરૂર રિેશ.ે 
જોકે લોિીનો નમૂનો આપવો એ સામાન્ય રીતે ખૂબ સલામત 
છે, ત્યાં અગવડતા, િલકાપણં અ્વા ચેપ સહિતના કેટલાક 
સંભવવત જોખમો છે.

તમામ સક્ીનનવિગ પરીક્ષરોની જેમ, ગેલેરી પરીક્ષર સંપૂર્ણ ન્ી 
અને ખોટંુ પરરરામ આપી શકે છે. આનો અ્્ણ એ છે કે શક્ય છે કે 
તમ ેઅસવસ્તા અ્વા તકલીફ અનુભવી શકો કારર કે ગેલેરી 
પરીક્ષર પરરરામ અહનપચિત છે અ્વા ખોટંુ િોવાનું બિાર આવ ે
છે. જો પરીક્ષરમાં કેનસર સંકેતની તપાસ ્ા્ય છે અને ડૉ્ટર 
દ્ારા કોઈ કેનસર મળુ ંન્ી, તો તમારે ફોલો-અપ પરીક્ષરો ક્યા્ણ 
િશે જે શબનજરૂરી િતા. ત ેફોલો-અપ પરીક્ષરોમાં તેમના પોતાના 
જોખમો િોઈ શકે છે, જેમ કે સકેનમાં્ી રેરડ્યેશન, તમારે ત ેપ્રાપત 
કરતાં પિેલાં તમારા ડૉ્ટર સા્ે ચચા્ણ કરવી જોઈએ.

મને ચિંતા છે કે મને કેનસર છે કે નહીં. જવાબ મેળવવા માટે 
મારે આ અજમાયશમાાં ભાગ લેવો જોઈએ?

જો તમન ેચચવિતા િો્ય કે લક્ષરોને લીધે તમન ેકેનસર ્ઈ શકે છે, 
તો તમારે વિેલી તકે તમારા GPની મુલાકાત લેવી જોઈએ અને 
જવાબ મેળવવા માટ ેઆ અજમા્યશમાં ભાગ ના લેવો જોઈએ.

આ અજમા્યશમાં ભાગ લેવા્ી તમન ેસીધો ફા્યદો નિીં ્ા્ય 
કારર કે તમારા લોિીના નમૂનાનું તાતકાવલક પરીક્ષર કરવામાં 
આવશ ેનિીં તેવી સંભાવના 50% છે.

શુાં મારી અનય કેનસર સક્ીનનંગ યોજેલ મુલાકાતોમાાં ભાગ લેવા 
માટે અજમાયશમાાં ભાગ લેવો એક હવકલપ છે?

ના, ત ેખૂબ જ મિતવપૂર્ણ છે કે જ્યારે તમ ેઆમ કરવા માટ ે
આમંત્રર આપો ત્યારે તમ ેતમારી સામાન્ય કેનસર સક્ીનનવિગ ્યોજેલ 
મુલાકાતોમાં ભાગ લેશો. જો તમારા માટ ેનવા અ્વા અસામાન્ય 
લક્ષરો જોવા મળે તો તમારે તમારા GP સા્ે વાત કરવા માટ ે
પર ્યોજેલ મુલાકાત લેવી જોઈએ.

શુાં મને ભાગ લેવા બદલ ચૂકવણી કરવામાાં આવશે?

દરેક લોિીના નમૂના ્યોજેલ મુલાકાતમાં તમન ે£10નો વગફટ વાઉચર 
આપવામા ંઆવશ.ે આ તમારા સમ્ય અને સામેલગીરી માટ ેઆભાર 
કિેવા માટ ેછે, અને તમારી ્યોજેલ મુલાકાત સુધી પિોંચવા માટ ે
પરરવિન જેવા કોઈ પર ખચ્ણને આવરી લેવા માટ ેછે. ભાગ લેવા 
માટ ેઅમ ેઅન્ય કોઈપર ચૂકવરીની ઓફર કરી શકતા ન્ી.

ભાગ લેવાના સાંભહવત લાભ અને જોખમો કેટલાક પ્શ્ો તમને હોઈ શકે છે

અનય કોઈ સામેલ છે?

અમ ેઅજમા્યશ ચલાવવામા ંસિા્ય માટ ેUKમા ંઅને UKની 
બિારની અન્ય સંસ્ાઓ અને કંપનીઓની શ્ેરીનો ઉપ્યોગ કરીશું. 
તેઓ અજમા્યશમાં ભાગ લેનારા લોકો વવશે લોિીના નમૂનાઓ અને 
આરોગ્ય માહિતીને સંભાળી શકે છે. તેમન ેસલામત અને સુરશક્ષત 
રીતે આ કરવાની જરૂર રિેશ.ે

સલામત અને યોગય રીતે હાથ ધરવામાાં આવી રહુાં છે તેની 
ખાતરી કરવા માટે આ અજમાયશની સમીક્ષા કોણે કરી છે?

NHS નવૈવતક સવમવત દ્ારા અજમા્યશની સમીક્ષા કરવામાં આવી 
છે. આ નવૈવતક સવમવત સંશોધન પરીક્ષરો સારી રીતે બનાવવામાં 
આવયુ ંછે અને ચલાવવામા ંઆવ ેછે, જે્ી જે લોકો આ પરીક્ષરોમાં 
ભાગ લે છે ત ેનુકસાનનું ગેરવ્યાજબી જોખમ ન િો્ય તેનું ધ્યાન 
રાખવાનું કામ છે. સવમવતએ અજમા્યશને મંજૂરી આપી દીધી 
છે અને સલામત અને ્યોગ્ય રીતે ચલાવવામા ંઆવશ ેતેમ માને છે. 
ઇંગલેનડના લોકો માટ ેકેનસરની સક્ીનનવિગમાં સુધારો લાવવાના તેમના 
કામના ભાગ રૂપ,ે અજમા્યશને NHS England અને NHS 
Improvement, દ્ારા પર મંજૂરી આપવામા ંઆવી છે.

ગેલેરી પરીક્ષણ કોણે હવકસાવયુાં?

ગેલેરી પરીક્ષરનો વવકાસ USના GRAIL ખાતેના સંશોધનકારો 
દ્ારા કરવામાં આવ્યો િતો અને લક્્ય િતુ ંલોકોમાં લક્ષરો આવ ે
ત ેપિેલાં કેનસર શોધવુ.ં US, UK અને કેનેડાના અત્યાર સુધીમાં 
100,000 લોકોએ ગેલેરી પરીક્ષરનો ઉપ્યોગ કરીને અજમા્યશમાં 
ભાગ લીધો છે અને વિેલા પરરરામો સૂચવ ેછે કે પરીક્ષર સારી રીતે 
કામ કરી શકે છે. િવ ેNHS એ સમજવા માટ ેઆગળ કામ કરવા 
માંગ ેછે કે ભવવષ્યમાં UKના લોકોને ત ેહન્યવમતપરે પ્રદાન કરવા 
માટ ેપરીક્ષર પૂરતુ ંકામ કરે છે કે કેમ.

આ અજમાયશનુાં આયોજન કોણ કરે છે અને ભાંડોળ કોણ 
આપી રહુાં છે?

GRAIL આ અજમા્યશનો મુખ્ય ભંડોળ આપનાર અને આ્યોજક 
છે. તેઓ NHS England સા્ે ભાગીદારી કરી રહ્ા છે જે 
સિભાગીઓને જરૂરી કોઈપર આવશ્યક ફોલો-અપ પરીક્ષરો 
પ્રદાન કરશે (જેમ કે વધ ુલોિીની તપાસ અ્વા સકેનો) અને કેનસર 
િોવાનું હનદાન ્યું િો્ય તો કોઈપર સારવાર. આ અજમા્યશ 
King’s College લંડન (King’s)ના કેનસર સંશોધનકારો અને 
અજમા્યશ સંચાલકોની એક ટીમ, The Cancer Research 
UK (કેનસર રરસચ્ણ UK) અને King’s College લંડન કેનસર 
હપ્રવેનશન અજમા્યશ યુહનટ દ્ારા ચલાવવામા ંઆવશ.ે

GRAIL
GRAIL Bio UK Ltd આ અજમા્યશનો 
મુખ્ય ભંડોળ આપનાર અને આ્યોજક 
છે. ત ેયુનાઇટડે સટટેસમાં GRAIL, ઇનક.
ની એક શાખા છે જેર ેગેલેરી પરીક્ષર 
વવકસાવયું છે.

NHS
NHS England ભાગીદાર છે અને 
અજમા્યશ સંબંવધત ફોલો-અપ અને 
સંભાળ પ્રદાન કરશે. રાષ્ટી્ય રોગ 
નોંધરી સેવા (National Disease 
Registration Service) અજમા્યશ 
માટ ેડટેા પ્રદાન કરશે.

King’s College લાંડન
Cancer Research UK અને King’s 
College લંડનની કેનસર હપ્રવેનશન 
અજમા્યશ એકમ, King’s College 
લંડનમાં કેનસર સંશોધકો અને અજમા્યશ 
મેનેજરોની એક ટીમ આ અજમા્યશનું 
સંકલન કરશે અને પરરરામોનું 
વવશ્ેરર કરશે.
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નવી કસોટી અ્વા સારવાર કેટલી સારી રીતે કામ કરે છે ત ેશીખવા 
માટ ેઅમારા માટ ેપરીક્ષરોની વવશશટિ રીતે રચના કરવી પડશે. 
આ શીખવાની શ્ેષ્ઠ રીત એ છે કે લોકોના બે જૂ્ોની તુલના કરવી: 
એક જૂ્ કે જેને નવું પરીક્ષર અ્વા સારવાર મળી, અને બીજંુ 
જેને ત ેમળી નિીં. આપર ેઆને "પરીક્ષર" અને "હન્યંત્રર" જૂ્ો 
કિીએ છીએ. અજમા્યશ દરમ્યાન અને ત ેપછી, અમ ેહન્યંત્રર 
જૂ્ની તુલનામાં પરીક્ષર જૂ્મા ંકેનસર પિેલાંના તબકે્ જોવા મળે 
છે કે કેમ ત ેજોશું.

અમ ેકેનસરના ક્યા પ્રકારનાં મળી આવ્યા છે, ડા્યગ્ોભસટક 
પરીક્ષરો અને કેનસરની સારવાર વવશે અને વધારાના પરીક્ષર 
પરરરામો ન ધરાવતા હન્યંત્રર જૂ્ની તુલનામાં પરીક્ષર પરરરામ 
મેળવનારાઓમાં સારવાર કેટલી સફળ છે ત ેવવશેની વધારાની 
માહિતી પર રેકોડ્ડ  કરીશું.

શુાં હંુ પરીક્ષણ જૂથમાાં રહીશ અને મારા લોહીની તપાસ 
કરવામાાં આવશે? અથવા હંુ હનયાંત્રણ જૂથમાાં રહીશ અને મારા 
લોહીની તપાસ તરત જ કરવામાાં આવશે નહીં?

કમપયુટર ્યાદચ્છક રીતે પસંદ કરશે કે શું તમ ેપરીક્ષર જૂ્ અ્વા 
હન્યંત્રર જૂ્મા ંછો. આ કમપયુટર શસક્ો ઉછાળવા જેવુ ંિશે: 
તમારી પાસે પરીક્ષર જૂ્મા ંરિેવાની 50% તક અને હન્યંત્રર 
જૂ્મા ંિોવાની 50% તક છે. અમન ેશસક્ો ઉછાળવા માટ ે
કમપયુટર મળે છે, કારર કે અમન ેલાગે છે કે આ સૌ્ી ન્યા્યોવચત 
છે. ક્યા જૂ્મા ંક્યા સિભાગી છે ત ેઅંગ ેકોઈ હનર્ણ્ય લેતા લોકો 
ન્ી. તમ ેક્યા જૂ્મા ંછો ત ેપર તમન ેકિેવામા ંઆવશ ેનિીં. 
ફરી્ી, પરરરામો વવશ્સની્ય છે તેની ખાતરી કરવા માટ ેઆ રીતે 
અજમા્યશ ચલાવવાની જરૂર છે.

NHS-Galleri અજમાયશમાાં તમને  
હોઈ શકે તેવા હવહવધ અનુભવો

જો મને પરીક્ષણ જૂથમાાં મૂકવામાાં આવશે અને ગેલેરી 
પરીક્ષણ કહે છે કે મારા લોહીમાાં કેનસર સાંકેત છે, તો શુાં થશે?

તમારી પાસે અજમા્યશ ટીમના સંશોધન નસ્ણ દ્ારા ફોન દ્ારા 
સંપક્ડ  કરવામાં આવશ,ે જે તમન ેતમારં પરરરામ જરાવશ ેઅને 
આગળ શું ્શે. તમારા GPને તેમની માહિતી માટ ેતમારા પરરરામ 
વવશે પર કિેવામા ંઆવશ.ે તમન ેકેનસર છે કે કેમ ત ેચકાસવા માટ ે
અમ ેપ્રાદેશશક િોચસપટલમા ંતમારા માટ ેNHS ્યોજેલ મુલાકાતો 
ગોઠવીશું. અમ ેઆ ્યોજેલ મુલાકાતની વ્યવસ્ા ક્યા્ણ પછી, 
િોચસપટલની ટીમ કેનસર સંકેત પરરરામની તપાસ કરવા માટનેા 
આગલા પગલાઓની ચચા્ણ કરવા માટ ેતમારો સંપક્ડ  કરશે. ફોલો-
અપ પરીક્ષરોમાં સકેન, સકોપસ અ્વા વધ ુર્ત પરીક્ષરો જેવી 
બાબતો સામેલ િોઈ શકે છે. સ્ાહનક સમ્યરેખાઓ અને પ્રાપ્યતાના 
આધારે તમારા ફોલો-અપ પરીક્ષરો જલદી્ી બુક કરવામાં આવશ.ે 
જો તમ ેઅજમા્યશ ટીમ સા્ે વાત ક્યા્ણના પાંચ કા્ય્ણકારી રદવસની 
અંતગ્ણત િોચસપટલમાં્ી સંપક્ડ  કરવામાં ન આવ,ે તો અમ ેતમારા માટ ે
NHS ્યોજેલ મુલાકાતોની પ્રગવતની તપાસ માટ ેકૃપા કરીને અમારો 
0800 030 9245 પર સંપક્ડ  કરો.

જો ગેલેરી પરીક્ષણ કહે છે કે મને કેનસરનો સાંકેત છે, તો શુાં 
થાય છે, પરંતુ મારા ડૉકટરને કોઈ કેનસર લાગતુાં નથી?

જો ગેલેરી પરીક્ષરમાં કેનસર સંકેત મળે છે, પરંત ુતમારા હનષરાત 
ડૉ્ટર દ્ારા કોઈ કેનસર મળુ ંન્ી, તો અમ ેતમન ેકિીએ 
છીએ કે તમ ેઅભ્યાસ મુલાકાત માટ ેપાછા આવવાનુ ંચાલુ 
રાખો અને ત ેમુલાકાતોમાં ગેલેરી પરીક્ષર માટ ેલોિીના નમૂના 
લેવામાં આવ્યા છે.

જો મને પરીક્ષણ જૂથમાાં મૂકવામાાં આવશે અને ગેલેરી 
પરીક્ષણ કહે છે કે મારા લોહીમાાં કેનસરના સાંકેત નથી, 
તો શુાં થશે?

તમન ેએક પત્ર મળશ ેકે જે કિે છે કે તમારો નમૂનો પ્રાપત ્્યો છે. 
અમ ેતમન ેજરાવીશું નિીં કે કેનસરનો કોઈ સંકેત મળ્ો ન્ી. 
આ બે કારરોસર છે:

1. અમન ેિજી સુધી ખબર ન્ી કે આ પરરચસ્વતમા ંગેલેરી 
પરીક્ષર કેટલું સારં કામ કરે છે, તે્ી અમ ેલોકોને ખોટંુ 
આશ્ાસન આપવા માંગતા ન્ી.

2. અજમા્યશોમાં, લોકો ઘરીવાર જારતા ન્ી કે તેઓ ક્યા 
જૂ્મા ંછે. વવશ્સની્ય સંશોધન પરરરામો મેળવવા માટ ે
આ મિતવપૂર્ણ છે. જો લોકોને ખબર િો્ય કે તેઓ ક્યા જૂ્મા ં
છે, તો ત ેસંશોધનનાં પરરરામો ઓછો સપટિ અ્વા વવશ્સની્ય 
બનાવી શકે છે.

જો મને હનયાંત્રણ જૂથમાાં મૂકવામાાં આવે, તો મારા લોહીના 
નમૂનાઓનુાં શુાં થાય છે? શુાં તેઓનુાં કયારેક પરીક્ષણ 
કરવામાાં આવશે?

પરીક્ષર જૂ્ અને હન્યંત્રર જૂ્ના લોકોમાં શું ્ા્ય છે ત ેવ્ચેના 
કોઈપર તફાવતન ેસમજવામા ંઅમારી સિા્ય કરવા માટ ેભવવષ્યમાં 
હન્યંત્રર જૂ્ના નમૂનાઓનું ગેલેરી પરીક્ષર સા્ે પરીક્ષર કરી 
શકા્ય છે. જો તમ ેહન્યંત્રર જૂ્મા ંિોવ, તો પર તમન ેNHS દ્ારા 
કેનસર િોવાનું હનદાન ્ઈ શકે છે, પરંત ુઅજમા્યશ પૂરી ્્યા પછી 
પર, તમન ેઅજમા્યશમાં્ી કોઈ પરરરામ પ્રાપત ્શે નિીં. તમન ે
એમ પર પૂછવામા ંઆવશ ેકે પરીક્ષર કેટલું સારં કામ કરે છે ત ે
સુધારવા માટ ેઅન્ય સંશોધન સા્ે મદદ કરવા માટ ેતમારા નમૂનાઓ 
અજમા્યશ પછી સંગ્રહિત કરી શકા્ય છે.

ગેલેરી પરીક્ષણ શુાં છે?

જ્યારે કોઈ વ્યચ્તને કેનસર િો્ય, ત્યારે કેનસર લોિીના પ્રવાિમા ં
DNAના નાના ટુકડા છોડી શકે છે. DNA એ આનુવંશશક કોડ (એક 
પ્રકારની સૂચના માગ્ણદરશવિકા) છે જે કોરોમાં જોવા મળે છે. તેમ છતાં 
ગેલેરી પરીક્ષર આનુવંશશક કોડ તરફ ધ્યાન આપતુ ંન્ી, ત ેસંભવવત 
કેનસર સંકેતને ધવજવવા માટ ેDNA પરના અન્ય માક્ડસ્ણની પેટન્ણ 
જુએ છે. ગેલેરી પરીક્ષર 50 ્ી વધ ુવવવવધ પ્રકારના કેનસર માટ ે
સંકેત પસંદ કરી શકે છે, જેમા ંઘરા કેનસર સામેલ છે જેમા ંફેફસાં, 
સવાદનુપવિડ અ્વા પેટના કેનસર જેવા કોઈ સક્ીનનવિગ પ્રોગ્રામ ન્ી. 
જો કે, સંકેતનો અ્્ણ એ ન્ી કે વ્યચ્તને ચોક્સપર ેકેનસર છે. 
તેનો માત્ર અ્્ણ એ કે તેમન ેકેનસર િોઈ શકે છે, અને તપાસ માટ ે
તેમન ેકેટલાક ફોલો-અપ પરીક્ષરો લેવાની જરૂર રિેશ.ે King’s 
College લંડનની અજમા્યશ ટીમ તમારી ્યોજેલ મુલાકાતોને 
ગોઠવવામા ંસિા્ય કરશે.

જો ગેલેરી પરીક્ષણ વયકકતના લોહીમાાં કેનસરનુાં સાંકેત લે છે, 
તો શુાં તે વયકકતને િોક્કસપણે કેનસર છે?

ના. લગભગ અડધા લોકોને કેનસરનો સંકેત છે, ત ેફોલો-અપ 
પરીક્ષરો દરવમ્યાન કેનસરગ્રસત જરાયું છે, અને બાકીના 
અડધા નિીં.

જો ગેલેરી પરીક્ષણ વયકકતના લોહીમાાં કેનસર સાંકેત નહીં લે, 
તો શુાં તે વયકકતને િોક્કસપણે કેનસર નથી?

ના, જો ગેલેરી પરીક્ષર કેનસર શસગ્લ નિીં લે તો આ કેનસરને સંપૂર્ણ 
રીતે નકારી શકશે નિીં. તમારે િજી પર તમારી સામાન્ય કેનસર 
સક્ીનનવિગ ્યોજેલ મુલાકાતો પર જવુ ંજોઈએ અને તમારા GP સા્ે 
ચચવિતાજનક લક્ષરોની ચચા્ણ કરવા માટ ે્યોજેલ મુલાકાતો લેવી 
જોઈએ. ્યાદ રાખો, જો તમ ેપરીક્ષરના જુ્મા ંછો અને તમારા 
લોિીના નમૂનામાં કેનસરનું સંકેત મળુ ંન્ી, તો તમન ેકિેવામા ં
આવશ ેનિીં.

ગેલેરી પરીક્ષણ
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તમારી પ્ર્મ મુલાકાતમાં, અમ ેતમન ેએક સવવેક્ષર પર ભરવા 
માટ ેકિીશું. સવવેક્ષર તમન ેતમારી વ્યચ્તગત વવગતો, આરોગ્ય 
વત્ણણૂંકો અને તમારા તબીબી ઇવતિાસ વવશે પૂછશે. અમ ેતમન ે
તમારા મેરડકલ રેકોરસ્ણ્ી તમારા આરોગ્ય વવશેની માહિતી વિેચવા 
સંમત છો કે નિીં ત ેપર પૂછીશું. આમા ંકેનસર હનદાન અને પ્રાપત 
સારવાર જેવી માહિતી સામેલ િશે. તમારી પ્ર્મ મુલાકાત લગભગ 
45 વમહનટ ચાલશે.

મારે કેટલી યોજેલ મુલાકાતોમાાં ભાગ લેવો પડશે?

અમ ેસિભાગીઓને બે વર્ણના સમ્યગાળામાં કુલ ત્રર ્યોજેલ 
મુલાકાતોમાં ભાગ લેવા આમંત્રર આપીશું. પછીની બંને ્યોજેલ 
મુલાકાતો ટંૂકી િશે, સંભવત: 15 વમહનટની, અને ત ેપર મોબાઇલ 
ચ્લહન્સમા ંકરવામાં આવશ.ે અમ ેસિભાગીઓને વધારાના 
સવવેક્ષર પૂરા કરવા માટ ેપર કિી શકીએ જે્ી અમ ેઅજમા્યશ 
પરના તેમના અનુભવો વવશેની મિતવપૂર્ણ માહિતી શીખી શકીએ. 
અમ ેખાતરી કરીશું કે અમ ેતમન ેઘરી વાર સવવેક્ષર ભરવા માટ ે
કિેતા ન્ી. અમ ેતમન ેઅગાઉની તારીખે તમારા અનુભવ વવશે 

જો તમ ેઆ અજમા્યશમાં ભાગ લેવાનું નક્ી કરો છો, તો અમ ે
તમારી વ્યચ્તગત માહિતી અને આરોગ્ય માહિતીને GRAIL Bio 
UK અને King’s College લંડનના (King’s) અજમા્યશ 
ડટેાબેઝમાં ઉમેરીશુ.ં ડટેા પ્રોટે્ શન એ્ટ (2018) અને UK જનરલ 
ડટેા પ્રોટે્ શન રેગયુલેશન અનુસાર તમારો તમામ અજમા્યશ ડટેા 
સુરશક્ષત રિેશ.ે સા્ે મળીને, GRAIL Bio UK અને King’s 
તમારી માહિતી માટ ેડટેા હન્યંત્રકો િશે, જેનો અ્્ણ છે કે તેઓ તમારા 
ડટેાનો ઉપ્યોગ કેવી રીતે કરી શકા્ય ત ેઅંગ ેહનર્ણ્ય લેશે. તમ ેતમારા 
ડટેાનો ઉપ્યોગ કેવી રીતે કરશે ત ેવવશે વધ ુવાંચી શકો છો:  
www.nhs-galleri.org/Priwww.nhs-galleri.org/PrivacyNoticevacyNotice

ફ્ત અજમા્યશી ટીમના સભ્યો જેમને તમારી વ્યચ્તગત માહિતી 
જોવાની જરૂર છે, ત ેઅજમા્યશના િેતુ માટ ેતેનું અભભગમન 
કરશે. અજમા્યશના િેતુઓ માટ ેઅને ફ્ત અજમા્યશના ભાગોને 
આગળ ધપાવવા માટ ેજરૂરી િો્ય ત્યાં GRAIL Bio UK અને 
King’sના સટાફ અને તમારી ભાગીદારીમા ંસામેલ િો્ય તેમન ેઅને 
મંજૂર તૃતી્ય પક્ષોને તમારા વ્યચ્તગત ડટેાને અભભગમન આપવામા ં
આવશ.ે આ સંસ્ાઓ દ્ારા અજમા્યશ સમાપત ્્યા પછી 10 વર્ણ 
સુધી સંગ્રહિત કરવામાં આવશ.ે

તમારી કેટલીક આરોગ્ય માહિતી યુનાઇટડે સટટેસમાં GRAIL, ઇનકને 
મોકલવામાં આવશ,ે પરંત ુત ેછદ્મનાવમત ડટેા િશે, એટલ ેકે, માહિતી 
કે જે તમન ેઓળખી શકે, જેમ કે તમારં નામ, જનમ તારીખ, અને 
NHS નંબર દૂર કરવામાં આવશ ેઅને કોડ નંબર સા્ે બદલવામાં 
આવશ.ે એકવાર અમ ેઅજમા્યશ સમાપત કરી લઈએ, ત ેપછી 
અમ ેકેટલાક ડટેા રાખીશું જે્ી અમ ેપરરરામો ચકાસી શકીએ. 
અમ ેઅમારા અિેવાલોને એવી રીતે લખીશું કે કોઈ પર એ ના કાિી 
શકે કે તમ ેઅજમા્યશમાં ભાગ લીધો િતો. US મા ંGRAIL, 
ઇનક.ના સંશોધનકારો જેઓ આ માહિતીની અજમા્યશ િેતુ માટ ે
તમારી માહિતી પર પ્રરક્્યા કરે છે અ્વા સંગ્રિ કરે છે, તેઓ તમારી 
માહિતીને સુરશક્ષત રાખવા વવશેના અમારા હન્યમોનું પાલન કરે છે.

મારા હવશે કઇ વયકકતગત માહહતી એકહત્રત કરવામાાં આવશે?

આ સંશોધન પ્રોજે્ટ માટ ેઅમારે તમારા વવશેની માહિતી, તમારા 
આરોગ્ય સંભાળના રેકોરસ્ણ અને NHS અને અન્ય જાિેર સંસ્ાઓ 
દ્ારા તમારા વવશેની માહિતીનો ઉપ્યોગ કરવાની જરૂર પડશે. અમ ે
આ માહિતી સીધી તમારી પાસે્ી એકવત્રત કરી શકીએ છીએ, 
દાખલા તરીકે તમન ેસવવેક્ષર ભરવા માટ ેકિીને. અમ ેતમારા 
GP અ્વા NHS પાસેના તબીબી રેકોરસ્ણમાં્ી પર માહિતી 
મેળવી શકીએ છીએ. આ અજમા્યશ દરવમ્યાન અમ ેજે માહિતી 
એકવત્રત કરીએ છીએ તેમા ંતમારં નામ, જનમ તારીખ, NHS 
નંબર, તમારં સરનામું, તમારા તબીબી રેકોરસ્ણ અને તમારા સવવેક્ષર 
પ્રવતસાદો સામેલ િોઈ શકે છે.

વાત કરવા પર આમંવત્રત કરી શકીએ છીએ, પરંત ુઆ સંપૂર્ણપર ે
વવૈકચલપક રિેશ.ે

શુાં Covid-19 રોગિાળા દરહમયાન લોહીનો નમૂનો આપવો 
સલામત રહેશે?

ચ્લહન્સમા ંજ્યાં લોિીના નમૂના લેવામાં આવ ેછે ત ેકમ્ણચારીઓ 
તમન ેસુરશક્ષત રાખવા માટનેી તમામ NHS માગ્ણદરશવિકાનું પાલન 
કરશે. સટાફ ચિેરાનો માસક પિેરીને સામાભજક અંતર માગ્ણદરશવિકાનું 
પાલન કરશે. તમારી ્યોજેલ મુલાકાત દરવમ્યાન તમારા લોિીના 
નમૂના લેતી વખત ેશારીરરક રૂપ ેનજીક રિેનાર એકમાત્ર વ્યચ્ત 
તમારં લોિી લેનાર વ્યચ્ત છે. તમારે તમારી ્યોજેલ મુલાકાત માટ ે
ચિેરાનો માસક પિેરવાની જરૂર રિેશ.ે અમે સલામતીનાાં તમામ 
યોગય પગલાાં સથળે મૂકીશુાં.

મારી યોજેલ મુલાકાત પછી કેટલુાં જલદી મારં પરીક્ષણ 
પરરણામ મળશે?

ફકત જે લોકોના કેનસર સાંકેત મળી આવયો છે, તેઓને 
પરીક્ષણ પરરણામ આપવામાાં આવશે. જો તમારં પરીક્ષર 
પરરરામ તમારા લોિીમાં કેનસર સંકેત બતાવ ેછે, તો અજમા્યશ 
ટીમની સંશોધન નસ્ણ તમન ેતમારં પરરરામ જરાવવા માટ ેફોન 
દ્ારા સંપક્ડ  કરશે. મોટાભાગના ંપરરરામો 30 રદવસની અંદર પરત 
આવશ,ે પરંત ુપ્રસંગોપાત, ત ે્ોડા રદવસો લાંબો સમ્ય લઈ શકે છે.

્યાદ રાખો, જો તમ ેપરીક્ષર જૂ્મા ંિોવ અને ગેલેરી પરીક્ષર કિે 
છે કે તમારા લોિીમાં કોઈ કેનસર સંકેત ન્ી, તો તમન ેઆ પરરરામ 
કિેવામા ંઆવશ ેનિીં.

જો તમ ેહન્યંત્રર જૂ્મા ંિોવ, તો તમારા લોિીના નમૂનાનું તુરંત 
જ ગેલેરી પરીક્ષર સા્ે પરીક્ષર કરવામાં આવશ ેનિીં, તે્ી તમન ે
પરરરામ કિેવામા ંઆવશ ેનિીં.

આનો અ્્ણ એ છે કે અજમા્યશ પરના મોટાભાગના લોકોને પરીક્ષર 
પરરરામ આપવામા ંઆવશ ેનિીં.

અજમાયશમાાં તમારા ડેટા કેવી રીતે 
વાપરવામાાં આવશે

અમ ેચ્લહન્સ તરીકે મોટા મોબાઈલ યુહનટસ અને નાની મોબાઈલ 
વાનનો ઉપ્યોગ કરીશું, જ્યાં અમ ેસિભાગીઓને જોઇશું 
અને ગેલરી પરીક્ષર માટ ેજરૂરી લોિીના નમૂના લઈશું. એવુ ં
એક મોબાઇલ ચ્લહનક િોવુ ંજોઈએ જે તમારો લોિીનો નમૂનો લેવા 
માટ ેઅનુકૂળ છે. ચ્લહન્સ મોટ ેભાગ ેસુપરમાકવેટ કાર પા્સ્ણમાં 
ચસ્ત િશે, જ્યાં મફત પારકવિગ ઉપલબધ છે. આ તેમન ેજાિેર 
પરરવિન દ્ારા સુલભ પર બનાવવું જોઈએ.

પ્થમ યોજેલ મુલાકાતમાાં શુાં થશે?

જ્યારે તમ ેઅજમા્યશ માટ ેનોંધરી કરો અને તમારી ્યોજેલ 
મુલાકાત બુક કરાવી લો, ત્યારે અમ ેતમન ેતમારા કેનસરના ઇવતિાસ 
વવશે ્ોડા પ્રશ્ો પૂછ્ા િતા. અમ ેઆ પ્રશ્ો પૂછ્ા છે એ ખાતરી 
કરવા માટ ેકે તમ ેઅજમા્યશ માટ ેસૌ્ી સંભવત ્યોગ્ય છો. જ્યારે 
તમ ેતમારી પ્ર્મ મુલાકાત માટ ેઆવો છો, ત્યારે અજમા્યશ 
તમારા માટ ે્યોગ્ય છે તેની ખાતરી કરવા અમ ેતમન ેતમારા તબીબી 
ઇવતિાસ વવશે કેટલાક વધ ુવવગતવાર પ્રશ્ો પૂછીશું. અમારે ખાતરી 
કરવાની જરૂર છે કે તમામ ભાગ લેનારાઓ અમુક પાત્રતાના માપદંડો 
પૂર્ણ કરે છે તેની ખાતરી કરવી કે ભાગ લેવાનું તમારા માટ ેસલામત 
છે અને એ ખાતરી કરવી કે અજમા્યશના પરરરામો વવશ્સની્ય 
છે. શક્ય છે કે અમ ેશોધી કાઢીએ કે આ પ્ર્મ મુલાકાત વખત ેતમ ે
અજમા્યશમાં ભાગ લેવા માટ ે્યોગ્ય ન્ી. જો આવુ ં્ા્ય, તો અમ ે
તમન ેશા માટ ેભાગ લઈ શકતા ન્ી ત ેસમજાવશું. જો તમ ેલા્યક 
ના િો તો અમ ેલોિીના કોઈપર નમૂના લઈશું નિીં.

જો તમ ેઅજમા્યશ માટ ે્યોગ્ય િોવ, તો અમ ેતમન ેઅજમા્યશ 
વવશે ટંૂકા વવરડ્યો જોવા માટ ેકિીશું અને તમન ેજે પ્રશ્ો િોઈ શકે 
ત ેપૂછવાની તક આપીશું. જો તમ ેઆગળ વધવામા ંખુશ િોવ, 
તો અમ ેતમન ેભાગ લેવાની ઇ્છાને પુવટિ આપવા માટ ેતમન ેસંમવત 
પત્રક પૂર્ણ કરવા માટ ેકિીશું.

કારર કે ગેલેરી પરીક્ષર એક ર્ત પરીક્ષર છે, અમન ેતમારા 
લોિીનો એક નાનો નમૂના તેવાની જરૂર છે. આ સામાન્ય ર્ત 
પરીક્ષર કરવા જેવુ ંિશે અને લોિીનો નમૂનો તાલીમબદ્ધ 
લોિી-લેવાનાં હનષરાત (ફલેબોટોવમસટ) દવારા લેવામા ંઆવશ.ે 
દલુ્ણભ રકસસામાં તમારા લોિીના નમૂનામાં સમસ્યા, જેમ કે જો 
ત ેશશપમેનટમા ંખોવાઈ જા્ય, તો તમન ેવધારાના લોિીના નમૂના 
પ્રદાન કરવાનું કિેવામા ંઆવશ.ે

તમારા લોહીના નમૂના આપવા માટે  
મોબાઇલ કકલહનકમાાં ભાગ લેવો

તમારી મુલાકાત દરહમયાન શુાં થશે

આગમન: અમ ેતમારી બુટકવિગ માહિતી ચકાસીશું.

પાત્રતા: અમ ેતપાસ કરીશું કે તમ ેઅજમા્યશ માટ ે
અનુકૂળ છો.

હવરડયો: અમ ેતમન ેટંૂકી માહિતીનો વવરડ્યો 
જોવા અને તમન ેજે પ્રશ્ો િોઈ શકે તેના જવાબ 
માટ ેકિીશું.

સાંમહત: અમ ેતમન ેસંમવત પત્રક પૂર્ણ કરવા 
માટ ેકિીશું.

લોહીના નમૂના: અમ ેતમન ેઅક નાનો લોિીનો 
નમૂનો આપવા માટ ેકિીશું.

સવવેક્ષણ: અમ ેતમન ેતમારા આરોગ્ય વવશે સવવેક્ષર 
ભરવા માટ ેકિીશું.

વાઉિર: તમ ેઆપેલા સમ્ય બદલ આભાર માનવા 
માટ ેઅમ ેતમન ે£10 નો વાઉચર આપીશું.
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 ● NHS રડજીટલ્ી તમારી અદ્યતન કરેલી સંપક્ડ  વવગતો પ્રાપત 
કરવી અ્વા GP એ તમારી વવગતો બદલાવી જોઈએ.

કેનસરની નોંધરી વવશે વધ ુમાહિતી માટ,ે તમારા નાપસંદ કરવાના 
અવધકાર સહિત, કૃપા કરીને https://www.ndrs.nhs.uk/https://www.ndrs.nhs.uk/
patient-leaflepatient-leaflets/ts/ પર જાઓ

શુાં તમે મારા GP જેવા મારા આરોગયસાંભાળ વયવસાહયકો 
સાથે મારી માહહતી વહેિશો?

અમ ેતમન ેતમારી સંભાળ સા્ે સંકળા્યેલા આરોગ્યસંભાળ 
વ્યાવસાવ્યકો સા્ે તમારા વવશેની આરોગ્ય માહિતી શેર કરવા 
અને પ્રાપત કરવા માટ ેપરવાનગી આપવા માટ ેકિીશું. આમા ંતમારા 
GPનો સમાવેશ ્ઈ શકે છે. જો ગેલરી પરીક્ષર તમારા લોિીમાં 
કેનસર સંકેત શોધે, તો તમારા GPને આ વવશે કિેવામા ંઆવશ.ે 
જો કે, તમારે ફોલો-અપ પરીક્ષરો માટ ેભાગ લેવાની જરૂર િો્ય 
તેવી કોઈ ્યોજેલ મુલાકાત વવશે તમ ેસીધા અજમા્યશ ટીમ અને 
તમારી િોચસપટલ પાસે્ી સાંભળશો.

મારી વયકકતગત માહહતીનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે તે હવશે 
મારી પસાંદગીઓ કઈ છે?

તમ ેકોઈપર સમ્યે, કોઈપર કારરસર અજમા્યશનો ભાગ 
બનવાનું બંધ કરી શકો છો, પરંત ુઅમ ેતમારા વવશેની માહિતી 
રાખીશું જે અમ ેપિેલા્ી જ એકવત્રત કરી છે. જો તમ ે
અજમા્યશમાં ભાગ લેવાનું બંધ કરવાનું પસંદ કરો, તો અમ ે
કેશનરિ્ય NHS રેકોરસ્ણ, અને તમારી િોચસપટલ અને GP પાસે્ી 
તમારા આરોગ્ય વવશેની માહિતી એકવત્રત કરવાનું ચાલુ રાખીએ 
છીએ. જો તમ ેઇ્છો એવુ ંના ્ા્ય, તો અમન ેકિો અને અમ ે
અટકીશું. સંશોધનને વવશ્સની્ય બનાવવા માટ ેઅમારે વવશશટિ 
રીતે તમારા રેકોરસ્ણનું વ્યવસ્ાપન કરવાની જરૂર છે. આનો અ્્ણ 
એ છે કે અમ ેતમારા વવશેના ડટેા તમન ેજોવા અ્વા બદલી દેવા 
સક્ષમ ના િોઈએ.

જો હંુ મારો હવિાર બદલીશ અને અજમાયશમાાં આગળ નહીં 
વધુાં તો શુાં થશે?

જો તમ ેભાગ લેશો અને પછી્ી તમારો વવચાર બદલો, તો તમ ે
કોઈપર સમ્યે અજમા્યશ છોડી શકો છો. તમ ેકોઈપર કારરસર 
અજમા્યશ છોડી શકો છો, પરંત ુઅમ ેપિેલા્ી જ તમારી પાસે્ી 
એકવત્રત કરેલ માહિતી અને નમૂનાઓ રાખીશું. તમન ેવધ ુલોિી 
પરીક્ષરો માટ ેઆવવાનુ ંકિેવામા ંઆવશ ેનિીં અ્વા આગળ કોઈ 
સવવેક્ષર પૂર્ણ કરવાનું કિેવામા ંઆવશ ેનિીં.

જો તમ ેવવનંતી કરો, તો અમ ેતમારા GP અ્વા NHS દ્ારા 
તમારા વવશેના વધ ુઆરોગ્ય રેકોરસ્ણનું અભભગમન કરીશું નિીં. 
જો તમ ેઅમન ેજરાવો કે તમ ેઅમન ેરોકવા ઈ્છો છો તો અમ ે
NHS અને આરોગ્ય માહિતી સંસ્ાઓ તરફ્ી તમારા વવશેનો ડટેા 
પ્રાપત કરવાનું બંધ કરીશું. જો તમ ેઅજમા્યશ છોડો અ્વા ભાગ 
ના લેવાનું નક્ી કરો તો ત ેતમારી સામાન્ય તબીબી સારવાર કોઈપર 
રીતે અસર કરશે નિીં.

જો મને કંઈક થયુાં અને હંુ અજમાયશ િલાવવામાાં અસમથ્થ 
હોઈશ તો શુાં?

માનશસક ક્ષમતા ગુમાવવાની ચસ્વતમા,ં જેમ કે જો તમન ેકંઈક ્યું 
જેનો અ્્ણ તમ ેિવ ેસમજી શકતા ન્ી કે અજમા્યશ શું છે અ્વા 
તમ ેશા માટ ેતેનો ભાગ લો છો, તો તમન ેઅજમા્યશમાં્ી દૂર કરી 
શકા્ય. જો કે, અમ ેત ેશબનદ ુસુધી તમારા વવશે પિેલા્ી જ એકવત્રત 
કરેલા કોઈપર નમૂનાઓ અ્વા માહિતીનો ઉપ્યોગ કરવાનું 
ચાલુ રાખીશું. 

જો હંુ અજમાયશ હવશે ફરરયાદ કરવા માગુાં, અથવા કંઈક 
ખોટંુ થયુાં હોય તો શુાં કરવુાં જોઈએ?

ભાગ લેવા્ી તમન ેઇજા પિોંચ ેઅ્વા ઇજા ્ા્ય છે ત ે
સંજોગોમાં, GRAIL પાસે અજમા્યશમાં ભાગ લેવા્ી ્તા 
નુકસાન માટ ેઆર્વિક વળતર આપવાની વ્યવસ્ાઓ છે. 
જો તમન ેલાગે કે ઈજા અજમા્યશમાં ભાગ લેવાને કારરે 
્ઈ, તો તમારે આ મુદ્ાની અજમા્યશ ટીમ સા્ે ચચા્ણ કરવી 
જોઈએ. જો તમ ેઆ અજમા્યશ દરમ્યાન જે રીતે તમારો 
સંપક્ડ  અ્વા સારવાર કરવામાં આવી છે તેના કોઈપર પાસા 
વવશે ફરર્યાદ કરવા માંગતા િોવ, તો તમ ેપ્રોફેસર રરચાડ્ડ  નીલ 
(Richard Neal) અને પ્રોફેસર ચાલસ્ણ સવાનટોન (Charles 
Swanton) નો chief_investigator@nhs-galleri.orgchief_investigator@nhs-galleri.org 
પર જે અજમા્યશ માટનેા મુખ્ય સશોધનકારો છે અ્વા 
participant_help@nhs-galleri.orgparticipant_help@nhs-galleri.org પર અજમા્યશ 
ટીમનો સંપક્ડ  કરી શકો છો.

વધ ુવવગતો માટ ેકૃપા કરીને વેબસાઇટ 
www.nhs-galleriwww.nhs-galleri.org.org તપાસો

NHS-Galleri અજમાયશ હવશે વધુ 
માહહતી

તમામ લોિીના નમૂનાઓ પ્રરક્્યા માટ ેUK ની પ્ર્યોગશાળામાં 
મોકલવામાં આવશ.ે જો તમ ેપરીક્ષર જૂ્મા ંિોવ, તો તમારં 
ગેલરી પરીક્ષર સા્ે પરીક્ષર માટ ેનમૂના USમા ંGRAIL ઇનકને 
મોકલવામાં આવશ.ે જો કોઈ કેનસર સંકેત મળી આવ ેતો તમ ે
ફ્ત પરરરામ જ મેળવશો. જો તમ ેહન્યંત્રર જૂ્મા ંિોવ 
તો તમારો નમૂના સલામત રીતે UK મા ંસંગ્રહિત કરવામાં આવશ ે
અને અજમા્યશના ભાગ રૂપ ેપરીક્ષર કરવા માટ ેપછીની તારીખે 
US મોકલવામાં આવશ.ે જો કે, તમ ેકોઈ પરરરામ પ્રાપત કરશો 
નિીં, અજમા્યશ સમાપત ્્યા પછી પર નિીં.

શુાં મારા લોહીના નમૂનાનો ઉપયોગ GRAIL દ્ારા 
આ NHS-Galleri અજમાયશ સસવાયના કોઈપણ સાંશોધન 
માટે કરવામાાં આવશે?

દરેકને પૂછવામા ંઆવશ ેકે શું તેમના નમૂનાઓનો ઉપ્યોગ ગેલરી 
પરીક્ષરમાં વધ ુસુધારો કરવા, અને અન્ય પરીક્ષરોને વવકસાવવા 
અને સુધારવા અને તેઓ કેટલી સારી રીતે કા્ય્ણ કરે છે ત ેજોવા 
માટ ેસંશોધન માટ ેવાપરી શકા્ય. તમારા નમૂનાનો ઉપ્યોગ અન્ય 
કોઈ િેતુ માટ ેકરવામાં આવશ ેનિીં અને કોઈ અન્ય સંસ્ા સા્ે 
વિેચવામા ંઆવશ ેનિીં. તમ ેતમારા નમૂનાના ભાવવ સંશોધન માટ ે
ઉપ્યોગમા ંલેવા વવશે કોઈ અપડટેસ પ્રાપત કરશો નિીં, અજમા્યશ 
સમાપત ્્યા પછી પર નિીં.

જો હંુ ભહવષયના સાંશોધન માટે મારા લોહીના નમૂનાનો 
ઉપયોગ કરવા માટે સાંમહત આપુાં છંુ, તો તેના પર કયા પ્કારનાાં 
આનુવાંસશક હવશ્ેષણ થઈ શકે છે?

તમારા નમૂનાનું વવશ્ેરર ગેલેરી પરીક્ષર અ્વા અન્ય ભાવવ 
નવા પરીક્ષરોના કા્ય્ણની રીતને સુધારવા માટ ેવવવવધ રીતે કરવામાં 
આવશ.ે આ એના કારર છે કે આ પ્રકારની પ્રારંભભક તપાસ સંશોધન 
કરવાની વવવવધ રીતો છે અને વધ ુસારી રીતે ઘરીવાર વવકશસત 
કરવામાં આવ ેછે.

આપર ેશું કિી શકીએ કે તમારા નમૂનાનો ઉપ્યોગ કરીને ભવવષ્યના 
સંશોધનને બે પ્રકારના વવશશટિ આનુવંશશક વવશ્ેરરનો સમાવેશ 
કરવા દેવામા ંઆવશ ેનિીં. આને સંપૂર્ણ જીનોમ શસ્વેનસીંગ અ્વા 
એ્ઝોમ શસ્વેનસીંગ કિેવામા ંઆવ ેછે. આ આનુવંશશક વવશ્ેરર 
ત ેછે જેનું પરરરામ તમારા ખૂબ વવગતવાર પ્રોફાઇલમાં આવ ે
છે જેમા ંખૂબ જ સંવેદનશીલ અ્વા ખાનગી માહિતી સામેલ િોઈ 
શકે છે. ઉદાિરર તરીકે, ત ેખાસ આરોગ્ય સમસ્યાઓના વવકાસના 
તમારા જોખમ વવશે અ્વા તમારા વંશ અ્વા વંશી્યતા વવશે ઘણ ં
કિી શકે છે. ત ેએવા લોકો વવશે ઘણ ંકિી શકે છે જેઓ તમારી સા્ે 
ગાઢ સંબંધ ધરાવે છે, કારર કે નજીકના સંબંધીઓ ઘરી સમાન 
આનુવંશશક સામગ્રી વિેચ ેછે. જો તમ ેતમારા નમૂનાને ભવવષ્યના 
સંશોધન માટ ેવાપરવા પરવાનગી આપો તો પર, આ વવશેર પ્રકારનું 
આનુવંશશક વવશ્ેરર તેના પર કરવામાં આવશ ેનિીં.

તમારા લોહીના નમૂનાનો ઉપયોગ કેવી રીતે 
કરવામાાં આવશે?

માહહતીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવામાાં આવશે?

તમારી માહિતીનો ઉપ્યોગ ફ્ત તમારી અજમા્યશ અ્વા વધ ુ
સંશોધન માટ ેભાગ લેવાના સંબંધમાં કરવામાં આવશ ેજેમા ંતમ ે
સંમત ્્યા છો. આમા ંમાહિતીનો ઉપ્યોગ સામેલ િોઈ શકે છે:

મુલાકાતો, અજમા્યશ અદ્યતનો, અને તમારા આરોગ્ય અ્વા 
તમારી સંપક્ડ  વવગતો વવશે પૂછવા માટ ેસુહનપચિત કરવા માટ ે
અજમા્યશ વવશે તમારો સંપક્ડ  કરવો. અમ ેUKમા ંઅને UKની 
બિાર તૃતી્ય-પક્ષની સંસ્ાઓની સેવાઓનો ઉપ્યોગ અજમા્યશ 
ચલાવવામા ંસિા્ય માટ ેકરી શકીએ છીએ જેને લેટર મેઇચલવિગ અને 
કૉલ સેનટર સેવાઓ જેવી સેવાઓ અને પ્રદાન કરવાના િેતુસર 
તમારી વ્યચ્તગત વવગતોની જરૂર પડી શકે છે.

 ● લાઇસચનસંગ કા્ય્ણ, અભ્યાસ મોહનટટરવિગ, ઑરડટટવિગ, સલામતી 
રરપોરટવિગ અને ગુરવત્ા ખાતરી અજમા્યશ મોહનટસ્ણ, ઑરડટસ્ણ, 
હન્યમનકારી સંસ્ાઓ અને સંશોધન ટીમના સભ્યો જેવી 
હનયુ્ત વ્યચ્તઓ દ્ારા કરવામાં આવશ.ે

 ● UKમા ંGP, િોચસપટલો અને રાષ્ટી્ય સતરે ્યોજા્યેલ 
ડટેાસેટસમાં્ી તમારી આરોગ્ય માહિતીનું અભભગમન કરવું. 
આમા ંતમ ેNHS, રાષ્ટી્ય રોગ નોંધરી સેવા (National 
Disease Registration Service, NDRS) અને રાષ્ટી્ય 
આંકડા કચેરી (Office of National Statistics, ONS) 
દ્ારા એકવત્રત અને સંચાલન વવશેની માહિતી સામેલ િોઈ શકે 
છે. આ કરવા માટ,ે GRAIL Bio UK અને King’s સુરશક્ષત 
રીતે તમારં નામ, NHS નંબર, જનમ તારીખ અને પોસટકોડ 
આ સંસ્ાઓને મોકલાશે જે તમારા આરોગ્ય અને આરોગ્ય 
સેવાઓનાં ઉપ્યોગ સા્ે સંબંવધત તમારા વવશેની માહિતીને 
પરત મોકલશે. અજમા્યશમાં તમારી ભાગીદારી પછી અમ ે
10 વર્ણ સુધી આ કરી શકીએ છીએ. તમ ેઆ ડટેા ટ્ાનસફરને 
કોઈપર સમ્યે પાછંુ ખેંચી શકો છો.

અજમાયશમાાં તમારા ડેટા કેવી રીતે વાપરવામાાં આવશે
(ચાલુ)
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આ અજમાયશનાાં પરરણામો કોના માસલક છે?

King’s College લંડન અને GRAIL સંશોધનકારો કોઈપર 
સંશોધન પરરરામોની માવલકી ધરાવે છે. જો કોઈ ઉતપાદન અ્વા 
પરીક્ષર સફળ ્ા્ય તો તમન ેઆર્વિક લાભ ્શે નિીં કારર કે તમ ે
અજમા્યશમાં સામેલ છો.

જયારે અજમાયશ પૂણ્થ થાય તયારે મારે શુાં કરવુાં જોઈએ?

તમારે કોઈ પર કેનસર સક્ીનનવિગ ્યોજેલ મુલાકાતોમાં ભાગ લેવાનું 
ચાલુ રાખવું જોઈએ જેમા ંતમ ેઆમંવત્રત છો અને કોઈપર નવા 
અ્વા તેના વવશેના લક્ષરો વવશે તમારા GPનો સંપક્ડ  કરો.

જો અજમાયશ દરહમયાન મને પ્શ્ો અથવા સમસયાઓ હોય, 
તો હંુ કોની સાથે સાંપક્ક  કરીશ?

જો તમન ેઅજમા્યશમાં ભાગ લેતી વખત ેકોઈ સમસ્યા કે પ્રશ્ો 
િો્ય, તો તમારે participant_help@nhs-galleri.orgparticipant_help@nhs-galleri.org 
પર અજમા્યશી ટીમનો સંપક્ડ  કરવો જોઈએ, જો તમન ેએવા 
પ્રશ્ો િો્ય કે જેનો તેઓ જવાબ આપી શકતા ન્ી, તો તેઓ તમન ે
ત ેવ્યચ્તને સંદરભવિત કરવાનો પ્ર્યાસ કરશે જે મદદ કરી શકે.

ભાગ લેવાથી શુાં મારા વીમા પર અસર પડશે?

જો તમારી પાસે ખાનગી આરોગ્ય વીમો, જીવન વીમો અ્વા 
મુસાફરી વીમો ખરીદવાનું આ્યોજન છે કે કરવાનાં િોવ, તો તમારે 
તમારા પ્રદાતા સા્ે એ ખાતરી કરવા માટ ેતપાસ કરવી જોઈએ 
કે આ અજમા્યશમાં ભાગ લેવા્ી ભવવષ્યમાં દાવા કરવાની તમારી 
ક્ષમતાને અસર ્શે નિીં.

જો તમન ેઅભ્યાસમાં ભાગ લઈને કેનસર ્યું િોવાનું જરાવયુ ંિો્ય, 
તો જો તમન ેત ેમાટ ેપૂછવામા ંઆવ ેતો તમારે વીમા અરજી પર આ 
માહિતી પ્રદાન કરવી પડી શકે છે.

અજમાયશનાાં પરરણામો હવશે હંુ કેવી રીતે શોધી શકંુ?

અમન ેઅજમા્યશના મુખ્ય પરરરામો પ્રાપત ્ા્ય ત ેપિેલાં 
ત ેલગભગ 5 વર્ણ લેશે. એકવાર અમ ેઆ્યોજીત 140,000 
સિભાગીઓની ભરતી કરીએ અને તેમના વવશેની બધી માહિતી 
એકવત્રત કરીએ, ત ેપછી અમ ેત ેતમામ માહિતીનું વવશ્ેરર કરીશું. 
એકવાર માહિતીનું વવશ્ેરર ્ઈ જા્ય, પછી પરરરામો સંવેદનપૂર્ણ 
જરા્ય તેની ખાતરી કરવા માટ ેઅન્ય સંશોધનકારો દ્ારા તેની તપાસ 
કરવામાં આવ ેછે. આ રીતે ઉ્ચ-ગુરવત્ાવાળું સંશોધન ્ા્ય 
છે – ત ેિંમેશા અન્ય સંશોધકો દ્ારા સંપૂર્ણ રીતે તપાસવુ ંજરૂરી 
છે. જો બધું બરાબર િો્ય, તો પછી અમ ેઅજમા્યશનાં પરરરામો 
જાિેરમા ંવિેચી શકીએ છીએ. ઘરીવાર આ વવજ્ાન જન્ણલ, પ્રેસ 
રીલીઝ અને અજમા્યશ વેબસાઇટ પર િો્ય છે. જો કોઈ પરરરામ 
પ્રકાશશત ્ા્ય છે તો તમારી ઓળખ ગુપત રિેશ.ે

NHS-Galleri અજમાયશ હવશે વધુ માહહતી
(ચાલુ)


