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ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਕਉਂਕਕ 
ਤੁਸੀਂ NHS-Galleri ਪਰੀਖਣ ਕਿੱਚ ਕਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰੀਖਣ ਟੀਮ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ,  
ਜ ੋਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਵਕ ਪਰੀਖਣ ਵਵੱਚ ਵਹੱਸਾ  
ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਪਰੀਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾ ਂ
ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਟ ਵਵੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ 
www.nhs-galleri.orgwww.nhs-galleri.org ’ਤ ੇਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ 
ਵਮਲੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖ ੋਵਕ ਇਸ ਪਰੀਖਣ ਵਵੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਵਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ 
ਪਰੀਖਣ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ।

ਸਰੂੁਆਤ ਵਵਚੱ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਖੋਜ ਵਵਚੱ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਵਚੱ ਆਪਣੀ 
ਵਦਲਚਸਪੀ ਵਦਖਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।

ਅਕਿਐਨ ਕੌਣ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ?

GRAIL Inc. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਜਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਵਜਸ 
ਨੇ Galleri ਟੈਸਟ ਵਵਕਵਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਾ ਂਨੇ UK ਵਵੱਚ ਵੀ, GRAIL 
Bio UK Ltd ਸਾਖਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। (GRAIL) ਇਸ ਪਰੀਖਣ 
ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ।

ਇਹ ਅਵਧਐਨ ਨੈਸਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਵਸ (National Health 
Service) (NHS) ਇਗੰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦ 
ਕੈਂਸਰ ਵਰਸਰਚ UK (The Cancer Research UK) ਅਤੇ ਵਕੰਗਜ਼ 
ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕਥਾਮ ਪਰੀਖਣ ਯੂਵਨਟ (King’s College 
London Cancer Prevention Trials Unit), ਵਕੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ 
ਲੰਡਨ (King’s College London) (King’s) ਵਵਖ ੇਕੈਂਸਰ 
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾ ਂਅਤੇ ਪਰੀਖਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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NHS-Galleri ਪਰੀਖਣ ਕੀ ਹੈ?

NHS-Galleri ਇੱਕ ਖੋਜ ਪਰੀਖਣ ਹੈ ਵਜਸਦਾ ਉਦੇਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਵਕ NHS ਵਵੱਚ, ਨਵਾ ਂGalleri™ ਟੈਸਟ ਵਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਕੰਮ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਕ NHS ਵਵੱਚ ਵਮਆਰੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕੈਂਸਰ ਟੈਸਟ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ Galleri ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕੈਂਸਰ 
ਨੂੰ ਸੁਰੂਆਤੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ, 
ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Galleri ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੈ?

Galleri ਟੈਸਟ, ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਟੈਸਟ ਹੈ ਜ ੋਖੂਨ ਨਮੂਨੇ ਵਵੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦ ੇਸੰਭਾਵਤ 
ਸੰਕੇਤਾ ਂਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆ ਂਕਈ ਵਕਸਮਾ ਂਨੂੰ 
ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆ ਂਵਕਸਮਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਟੈਸਟ, ਆਮ ਕੈਂਸਰ 
ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਚਂ ਦ ੇਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਜ ੇਜਾਚਂ 
ਵਵੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਭਾਵਤ ਸੰਕੇਤ ਵਮਲ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਵਕ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ 
ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਟੈਸਟ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। Galleri ਟੈਸਟ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ, ਹੇਠਾ ਂਵਦੱਤਾ ‘ਦ Galleri ਟੈਸਟ’ ਨਾ ਂਦਾ ਭਾਗ ਵੇਖੋ।

ਪਰੀਖਣ ਕੌਣ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ?

ਪਰੀਖਣ GRAIL Bio UK Ltd. (GRAIL, Inc. ਦੀ UK ਸਾਖਾ, 
ਵਜਸ ਨੇ Galleri ਟੈਸਟ ਵਵਕਵਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ), NHS ਇਗੰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵਕੰਗਜ਼ 
ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ (King's College London) ਵਵਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ 
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਪਰੀਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜਾਚਂਕਰਤਾਵਾ ਂਵਵੱਚ ਇਹ ਸਾਮਲ 
ਹਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਚਰਡ ਨੀਲ, ਇੱਕ GP ਖੋਜਕਰਤਾ ਜ ੋਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ 
ਜਾਚਂ ਵਵੱਚ ਵਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ 
(University College London) ਦ ੇਕੈਂਸਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 
ਚਾਰਲਸ ਸਵੈਂਟਨ ਅਤੇ ਫ੍ਾਵਂਸਸ ਵਰਿਕ ਇਸੰਟੀਵਚਉਟ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਸਰਚ 
UK ਦ ੇਮੁੱਖ ਕਲੀਵਨਵਸਅਨ ਹਨ।

ਇਸ ਕਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਕਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਕ 140,000 ਲੋਕ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ 50-77 ਸਾਲ 
ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਲੋਕਾ ਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਜਨ੍ਾ ਂਦਾ ਵਪਛਲੇ 3 ਸਾਲਾ ਂਵਵੱਚ ਕੈਂਸਰ 
ਦਾ ਵਨਦਾਨ ਜਾ ਂਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਵੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪੂਰੀ 
ਤਰ੍ਾ ਂਸਵੈਇੱਛੁਕ ਹੈ।

ਇਸ ਕਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਵਨਕ ਵਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਇਸ 
ਬਾਰ ੇਹੇਠਾ ਂਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ) ਵਜੱਥ ੇਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਾਗਂ ੇ
ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰੀਖਣ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦ ੇਹੋ ਜਾ ਂਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਪੁੱਵਛਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੋ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ 

ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਣ, ਸਰਵੇਖਣ ਭਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸਾਝਂੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਧਾਰਣ ਖੂਨ ਜਾਚਂ 
ਵਾਗਂ, ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਚਮਚ (ਲਗਭਗ 20 mL) ਖੂਨ ਵਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾ ਂਵਵੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਵਨਕ ਵਵੱਚ ਕੁੱਲ 3 ਵਾਰ 
ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ?

ਪਰੀਖਣ ਵਵੱਚ ਅੱਧ ੇਲੋਕ ‘ਟੈਸਟ ਸਮੂਹ’ (‘test group’) ਵਵੱਚ 
ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ Galleri ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆ ਂਉਨ੍ਾ ਂ
ਦ ੇਖੂਨ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ 'ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਸਮੂਹ' 
(‘control group’) ਵਵੱਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਖੂਨ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ Galleri ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆ ਂਤੁਰੰਤ 
ਜਾਚਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਵਵੱਖ ਵਵੱਚ ਵਨਯੰਤਰਣ ਸਮੂਹ ਦ ੇਨਮੂਵਨਆ ਂ
ਦੀ ਜਾਚਂ Galleri ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਜ ੋਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕੇ ਕੀ ਟੈਸਟ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਵਨਯੰਤਰਣ ਸਮੂਹ ਦ ੇਲੋਕਾ ਂਵਵੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ 
ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਪਰੀਖਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਵਸਆ 
ਜਾਵੇਗਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਸਮੂਹ ਵਵੱਚ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਵਛਆ ਜਾਵੇਗਾ 
ਕੀ Galleri ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਵਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾ ਂਨੂੰ ਵਵਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਕ 
ਉਹ ਵਕੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਉਹਨਾ ਂਦ ੇਨਮੂਨੇ ਸਟੋਰ 
ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਾ ਂਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਵੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇ
ਹਨ ਜਾ ਂਨਹੀਂ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਤੀਜ ੇਪ੍ਾਪਤ ਹੋਣਗੇ?

ਹਰ ਇੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਜ ੋਖੂਨ ਨਮੂਨਾ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ 
30 ਵਦਨਾ ਂਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਮਲੇਗਾ, ਜ ੋਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰੇਗਾ 
ਵਕ ਨਮੂਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਵਂਕ, ਅਸੀਂ ਵਸਰਫ ਉਨ੍ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ 
ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਾਗਂ ੇਜ ੋਟੈਸਟ ਸਮੂਹ ਵਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਜਨ੍ਾ ਂਵਵੱਚ 
Galleri ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆ ਂਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵਮਵਲਆ ਹੈ। 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਝਂ ੇਨਹੀਂ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ।

ਜ ੇਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਗਂ ੇ
ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ 
ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਗਂ,ੇ ਤਾ ਂਜ ੋਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਵੱਚ 
ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਟੈਸਟ NHS ਵੱਲੋਂ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗ ੇਅਤੇ 
ਇਹ ਪਰੀਖਣ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਰ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ?

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ ੋਅਤੇ ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ 
ਹਨ, ਤਾ ਂਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਨਮੂਨੇ ਦੇਣ 
ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵੋਗੇ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕੋਗੇ।

Galleri ਟੈਸਟ, ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਖੂਨ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜ ੋਇੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਦ ੇਖੂਨ 
ਨਮੂਨੇ ਵਵੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆ ਂਕਈ ਵਕਸਮਾ ਂਦ ੇਸੰਕੇਤਾ ਂਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਜ ੇGalleri ਟੈਸਟ ਇਨ੍ਾ ਂਸੰਕੇਤਾ ਂਨੂੰ ਦੂਜ ੇਟੈਸਟਾ ਂਨਾਲੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਅਤੇ 
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦ ੇਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਧੇਰ ੇਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਵਂਕ, ਵਫਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਕ ਵਸਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਗਾਉਣ ਵਵੱਚ NHS ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤ ੇਜਾਦਂ ੇਤਰੀਵਕਆ ਂਨਾਲ ਤੁਲਨਾ 
ਵਵੱਚ Galleri ਟੈਸਟ ਵਕੰਨਾ ਕ ੁਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰੀਖਣ 
ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ।

ਪਰੀਖਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਪਰੀਖਣ, ਖੋਜ ਅਵਧਐਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਕਸਮ ਹੈ ਵਜਸਦਾ ਉਦੇਸ ਇਹ ਪਤਾ 
ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਨਵਾ ਂਇਲਾਜ ਜਾ ਂਟੈਸਟ ਪਵਹਲਾ ਂਤੋਂ ਵਰਤੀਆ ਂ
ਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹੋਰ ਪਹੁੰਚਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। 
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਵੱਚ, NHS-Galleri ਪਰੀਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ ਇਹ ਸਮਝਣਾ 
ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦ ੇਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦ,ੇ ਉਹਨਾ ਂ‘ਤੇ NHS 
ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤ ੇਜਾਦਂ ੇਕੈਂਸਰ ਮੁਢਲੀ ਜਾਚਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਦ ੇਨਾਲ Galleri 
ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਜਾ ਂਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰ ੇਪਵਹਲਾ ਂਪਤਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ।

ਪਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲੇਗੀ, 
ਕੀ Galleri ਟੈਸਟ ਲੋਕਾ ਂਵਵੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਦ ੇਢੰਗ 
ਵਜੋਂ ਵਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਭਵਵੱਖ 
ਵਵੱਚ ਇਸ ਦੀ NHS ਵਵੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਛਾਤੀ 
(ਬ੍ਰੈਸਟ) ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਚਂ ਜਾ ਂਮਲ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਚਂ, ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆ ਂ
ਕਈ ਵਕਸਮਾ ਂਲਈ)। ਜ ੇGalleri ਟੈਸਟ ਇਸ ਸੈਵਟੰਗ ਵਵੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰ ੇਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਵਮਲੇਗੀ ਵਕ ਭਵਵੱਖ ਵਵੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਚਂ ਵਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾ ਂਜ ੋਲੋਕਾ ਂਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ 
ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

NHS-Galleri ਪਰੀਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?

ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਕਕਉਂ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਸੀ?

NHS-Galleri ਪਰੀਖਣ ਵੱਲੋਂ NHS ਵਡਜੀਟਲ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ GP ਨੂੰ, 
ਪਰੀਖਣ ਵਵੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਰਤਾ ਂਪੂਰੀਆ ਂ
ਕਰਦ ੇਸੰਭਾਵਤ ਭਾਗੀਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਾਵਨਕ ਖੋਜ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਸੀ।

NHS-Galleri ਪਰੀਖਣ ਕਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਕਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?

NHS ਵਡਜੀਟਲ ਨੂੰ NHS-Galleri ਪਰੀਖਣ ਵੱਲੋਂ, ਪਰੀਖਣ ਵਵੱਚ 
ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਰਤਾ ਂਪੂਰੀਆ ਂਕਰਦ ੇਸੰਭਾਵਤ 
ਭਾਗੀਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਾਵਨਕ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਗਆ 
ਸੀ। ਸਾਡ ੇਮੁਤਾਬਕ Galleri ਟੈਸਟ ਦ ੇ50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਲੋਕਾ ਂ
ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕੁਝ ਵਕਸਮ ਦ ੇਕੈਂਸਰ ਹੋਣ 
ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 50 ਤੋਂ 77 ਸਾਲ ਤੱਕ 
ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦ ੇਰਹ ੇਹਾ,ਂ ਵਜਹੜ ੇਇਗੰਲੈਂਡ ਦ ੇਅਵਜਹ ੇਖੇਤਰ 
ਵਵੱਚ ਰਵਹੰਦ ੇਹਨ ਵਜੱਥ ੇਪਰੀਖਣ ਚੱਲ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੱਦਾ 
ਨਹੀਂ ਦ ੇਰਹ ੇਹਾ,ਂ ਵਜੰਨਾ ਂਨੇ ਵਪਛਲੇ 3 ਸਾਲਾ ਂਵਵੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵਨਦਾਨ ਜਾ ਂ
ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਾ ਂਵਜਹੜ ੇਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਕੀ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਟੈਸਟ 
ਕਰਵਾ ਰਹ ੇਹਨ (ਜਾ ਂਟੈਸਟਾ ਂਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ)।

NHS-Galleri ਪਰੀਖਣ ਵਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹਾ ਂਵਕ 140,000 
ਲੋਕ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੂਨ ਦ ੇਨਮੂਨੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ 
ਵਗਣਤੀ ਵਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾ ਂਜ ੋਪਰੀਖਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ, ਸਾਨੂੰ 
ਯਕੀਨ ਹੋ ਸਕੇ ਵਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦ ੇਹਾ ਂਵਕ Galleri ਟੈਸਟ ਵਕੰਨੀ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਿੇਗਾ?

ਇਸ ਪਰੀਖਣ ਵਵੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ 
ਹੈ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਵਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਜਾ ਂਜ ੇਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ 
ਪਰੀਖਣ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਇਸ ਦ ੇਕੋਈ ਮਾੜ ੇਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਕਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਕਕਉਂ ਕਦੱਤਾ 
ਕਗਆ ਹੈ?

NHS-Galleri ਪਰੀਖਣ ਦਾ ਸਾਰ
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ਇਸ ਕਿੱਚ ਕਕਹੜੀਆ ਂਸੰਸਥਾਿਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?

ਕਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਭਾਕਿਤ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ?

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖੋਜ 
ਵਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਦਓਗ ੇਜ ੋਭਵਵੱਖ ਵਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਪਰੀਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਕ ਜ ੇNHS ਵਵੱਚ 
ਵਮਆਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੈਂਸਰ ਟੈਸਟ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ Galleri ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨਾ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰ ੇਸੁਰੂਆਤ ਵਵੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਸਹਤ ਖੋਜ ਬਾਰ ੇ
ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਨ ਦ ੇਢੰਗ ਵਜੋਂ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ।

ਕਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਭਾਿਤ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਵਸਸ ਕਰਾਗਂ ੇ
ਵਕ ਭਾਗੀਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾ ਂਮੁਸਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਵਂਕ, 
ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾ ਂਬਾਰ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ 
Galleri ਟੈਸਟ ਵਵੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਖੂਨ ਦ ੇਨਮੂਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਵਂਕ ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਣਾ 
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦ ੇਕੁਝ ਸੰਭਵ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੁੰਦ ੇ
ਹਨ ਵਜਨਾ ਂਵਵੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਜਾ ਂਲਾਗ ਹੋਣਾ ਸਾਮਲ ਹਨ।

ਸਾਰੀਆ ਂਮੁਢਲੀਆ ਂਜਾਚਂਾ ਂਦੀ ਤਰ੍ਾ,ਂ Galleri ਟੈਸਟ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ 
ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚੰਤਾ ਜਾ ਂਪ੍ਰੇਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹੋ ਵਕਉਂਵਕ Galleri ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਵਨਸਵਚਤ ਹੈ ਜਾ ਂਗਲਤ ਵੀ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਟੈਸਟ ਵਵੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦ ੇਸੰਕੇਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੇਲੋੜ ੇਫਾਲੋ-
ਅੱਪ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦ ੇਸਨ। ਇਹਨਾ ਂਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਟੈਸਟਾ ਂਦ ੇਆਪਣ ੇਜੋਖਮ 
ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਰੇਡੀਏਸਨ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਵਵੱਚ 
ਆਉਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਵਹਲਾ ਂਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ।

ਮੈਨੂੰ ਕਚੰਤਾ ਹੈ ਕਕ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਾਬ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪਰੀਖਣ ਕਿੱਚ ਕਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਵਚੰਤਤ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦ ੇਲੱਛਣ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜੰਨੀ ਜਲਦੀ 
ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣ ੇGP ਨੂੰ ਵਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇਸ ਪਰੀਖਣ ਵਵੱਚ ਵਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇਦ ਇਸ ਪਰੀਖਣ ਵਵੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਸੱਧਾ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਵੇ 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਸਰਫ 50% ਹੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ 
ਦ ੇਨਮੂਨੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਚਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੀ ਪਰੀਖਣ ਕਿੱਚ ਕਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਕੈਂਸਰ ਸੰਬੰਿੀ ਹੋਰ ਮੁਢਲੀ ਜਾਚਂ 
ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਦਾ ਕਿਕਲਪ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮ ਕੈਂਸਰ 
ਮੁਢਲੀ ਜਾਚਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ 
ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦ ੇਹਨ ਜ ੋਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਾ ਂਅਸਧਾਰਨ ਹਨ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ 
ਆਪਣ ੇGP ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਿਐਨ ਕਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਖੂਨ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਂ £10 ਦਾ ਵਗਫਟ ਵਾਉਚਰ 
ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਮੂਲੀਅਤ 
ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਵਕਸ ੇਵੀ ਖਰਚ ੇਨੂੰ 
ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ 
ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਕਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਭਾਿੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸਿਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਕੀ ਇਸ ਕਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

ਪਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ UK ਅਤੇ UK ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆ ਂਕਈ ਹੋਰ 
ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆ ਂਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਗਂੇ। ਉਹ ਪਰੀਖਣ 
ਵਵੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦ ੇਖੂਨ ਦ ੇਨਮੂਵਨਆ ਂਅਤੇ ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਰੱਵਖਅਤ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪਰੀਖਣ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਕਂਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਕ ਇਹ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਅਤੇ ਢੁੱਕਿੇਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ?

NHS ਦੀ ਨੈਵਤਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰੀਖਣ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੈਵਤਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵਨਸਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਕ ਖੋਜ ਪਰੀਖਣ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਵਤਆਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਅਤੇ ਪੂਰ ੇਕੀਤ ੇਜਾਣ, ਤਾ ਂਜ ੋਪਰੀਖਣ 
ਵਵੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵਬਨਾ ਂਕਾਰਣ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਰੀਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਵਸਵਾਸ ਹੈ ਵਕ 
ਇਹ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। NHS ਇਗੰਲੈਂਡ 
ਅਤੇ NHS ਇਮਪਰੁਵਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣ ੇਕੰਮ ਦ ੇਵਹੱਸ ੇਵਜੋਂ, ਇਗੰਲੈਂਡ 
ਦ ੇਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਚਂ ਵਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਇਸ 
ਪਰੀਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਕਸ ਨੇ Galleri ਟੈਸਟ ਕਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?

Galleri ਟੈਸਟ ਅਮਰੀਕਾ (US) ਦ ੇGRAIL ਵਵਖ ੇਖੋਜਕਰਤਾਵਾ ਂ
ਵੱਲੋਂ ਵਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ ਲੋਕਾ ਂਵਵੱਚ ਲੱਛਣਾ ਂ
ਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 
Galleri ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪਰੀਖਣ ਵਵੱਚ ਅਮਰੀਕਾ (US), ਵਬ੍ਰਟੇਨ 
(UK) ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦ ੇ100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਵਹੱਸਾ ਵਲਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦ ੇਹਨ ਵਕ ਇਹ ਟੈਸਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। NHS ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ 
ਇਹ ਟੈਸਟ ਭਵਵੱਖ ਵਵੱਚ UK ਵਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵਨਯਮਤ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਪੇਸ 
ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾ ਂਨਹੀਂ।

ਇਸ ਪਰੀਖਣ ਦਾ ਪ੍ਬੰਿ ਅਤੇ ਿੰਡ ਪ੍ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ?

GRAIL ਇਸ ਪਰੀਖਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ। 
ਉਹ NHS ਇਗੰਲੈਂਡ ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ ਜ ੋਭਾਗੀਦਾਰਾ ਂ
ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦ ੇਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਟੈਸਟ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਹੋਰ ਖੂਨ ਜਾਚਂਾ ਂਜਾ ਂਸਕੈਨ) 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗ ੇਅਤੇ ਜ ੇਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾ ਂਹੋਰ ਇਲਾਜ 
ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪਰੀਖਣ ਕੈਂਸਰ ਵਰਸਰਚ UK ਅਤੇ ਵਕੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ 
ਲੰਡਨ (King’s College London) ਕੈਂਸਰ ਰੋਕਥਾਮ ਪਰੀਖਣ 
ਯੂਵਨਟ, ਵਕੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ (King’s College London) 
(King’s) ਵਵਖ ੇਕੈਂਸਰ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾ ਂਅਤੇ ਪਰੀਖਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾ ਂਦੀ ਇੱਕ 
ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

GRAIL
GRAIL Bio UK Ltd. ਇਸ ਪਰੀਖਣ ਦਾ ਮੁੱਖ 
ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ 
ਵਵੱਚ GRAIL Inc. ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖਾ ਹੈ, ਵਜਸ 
ਨੇ Galleri ਟੈਸਟ ਵਵਕਵਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

NHS
NHS ਇਗੰਲੈਂਡ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੀਖਣ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰੇਗਾ। ਨੈਸਨਲ ਵਡਸੀਜ਼ ਰਵਜਸਟ੍ੇਸਨ ਸਰਵਵਸ 
ਪਰੀਖਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਕਕੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ (King's 
College London)
ਕੈਂਸਰ ਵਰਸਰਚ UK ਅਤੇ ਵਕੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ 
(King's College London) ਕੈਂਸਰ 
ਰੋਕਥਾਮ ਪਰੀਖਣ ਯੂਵਨਟ, ਵਕੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ 
(King's College London) ਵਵਖ ੇਕੈਂਸਰ 
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾ ਂਅਤੇ ਪਰੀਖਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾ ਂਦੀ ਇੱਕ 
ਟੀਮ, ਇਸ ਪਰੀਖਣ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 
ਨਤੀਵਜਆ ਂਦਾ ਵਵਸਲੇਸਣ ਕਰੇਗੀ।
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ਸਾਡ ੇਲਈ ਪਰੀਖਣਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਵਵਸੇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ 
ਹੈ, ਤਾ ਂਵਕ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਨਵਾ ਂਟੈਸਟ ਜਾ ਂਇਲਾਜ ਵਕੰਨਾ 
ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕਾ 
ਹੈ, ਲੋਕਾ ਂਦ ੇਦ ੋਸਮੂਹਾ ਂਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ: ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਜਸ ਨੇ ਨਵਾ ਂ
ਟੈਸਟ ਜਾ ਂਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਮੂਹ ਵਜਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 
ਵਮਵਲਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਾ ਂਨੂੰ “ਟੈਸਟ” (“test”) ਅਤੇ “ਵਨਯੰਤਰਣ” 
(“control”) ਸਮੂਹ ਕਵਹੰਦ ੇਹਾ।ਂ ਪਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਵੱਚ, 
ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਾਗਂੇ ਵਕ ਵਨਯੰਤਰਣ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਵੱਚ ਟੈਸਟ ਸਮੂਹ 
ਵਵੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਵੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ।

ਅਸੀਂ ਪਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਕੈਂਸਰਾ ਂਦੀਆ ਂਵਕਸਮਾ,ਂ ਡਾਇਗਨੌਸਵਟਕ ਟੈਸਟਾ ਂ
ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦ ੇਇਲਾਜਾ ਂਦੀਆ ਂਵਕਸਮਾ,ਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਵਨਯੰਤਰਣ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਵੱਚ ਟੈਸਟ ਸਮੂਹ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਕੰਨੇ 
ਕ ੁਸਫਲ ਹਨ, ਬਾਰ ੇਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਕਾਰਡ ਕਰਾਗਂੇ।

ਕੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਸਮੂਹ ਕਿੱਚ ਹੋਿਾਗਂਾ/ਹੋਿਾਗਂੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਚਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ? ਜਾ ਂਕੀ ਮੈਂ ਕਨਯੰਤਰਣ ਸਮੂਹ ਕਿੱਚ ਹੋਿਾਗਂਾ/ਹੋਿਾਗਂੀ 
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਚਂ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ?

ਇੱਕ ਕੰਵਪਉਟਰ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇਗਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸਮੂਹ 
ਵਵੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾ ਂਵਨਯੰਤਰਣ ਸਮੂਹ ਵਵੱਚ। ਇਹ ਕੰਵਪਉਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੱਕਾ 
ਉਛਾਲਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਸਮੂਹ ਜਾ ਂਵਨਯੰਤਰਣ ਸਮੂਹ ਵਵੱਚ 
ਜਾਣ ਮੌਕਾ 50%-50% ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੰਵਪਉਟਰ ਨੂੰ 
ਚੁਵਣਆ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ 
ਹੈ। ਵਕਹੜਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਕਸ ਸਮੂਹ ਵਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ 
ਵਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਵਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 
ਵਕਸ ਸਮੂਹ ਵਵੱਚ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਫਰ ਤੋਂ, ਪਰੀਖਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਹੀ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਵਕ ਨਤੀਜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਵਹਣ।

NHS-Galleri ਪਰੀਖਣ ਕਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੱਖੋ-ਿੱਖਰੇ ਤਜਰਬ ੇਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਜ ੇਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸਮੂਹ ਕਿੱਚ ਪਾ ਕਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ Galleri ਟੈਸਟ 
ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਕਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਿੇਗਾ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੀਖਣ ਟੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਨਰਸ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ ੋਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰ ੇਦੱਸੇਗਾ/ਦੱਸੇਗੀ ਅਤੇ 
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ/ਦੱਸੇਗੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ GP ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂ
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰ ੇਦੱਵਸਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ 
ਟੈਸਟ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਵੱਚ ਇੱਕ NHS ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 
ਕਰਾਗਂੇ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟੀਮ 
ਕੈਂਸਰ ਸੰਕੇਤ ਦ ੇਨਤੀਵਜਆ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾ ਂਬਾਰ ੇ
ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਦਂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਫਾਲੋ-
ਅੱਪ ਟੈਸਟਾ ਂਵਵੱਚ ਸਕੈਨ, ਸਕੋਪਸ ਜਾ ਂਹੋਰ ਖੂਨ ਜਾਚਂਾ ਂਵਰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂ
ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਟੈਸਟ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ 
ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦ ੇਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। 
ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੀਖਣ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦ ੇਪੰਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਦਨਾ ਂ
ਦ ੇਅੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਸਾਡ ੇਨਾਲ NHS ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 0800 030 
9245 'ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜ ੇGalleri ਟੈਸਟ ਕਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਕ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੰਕੇਤ 
ਕਮਕਲਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਮਕਲਆ ਹੈ, ਤਾ ਂ
ਕਕ ਹੋਿੇਗਾ?

ਜ ੇGalleri ਟੈਸਟ ਵਵਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵਮਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹਰ 
ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਧਐਨ 
ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਾ ਂਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂ'ਤ ੇ
Galleri ਟੈਸਟ ਲਈ ਖੂਨ ਦ ੇਨਮੂਨੇ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਾਗਂੇ।

ਜ ੇਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸਮੂਹ ਕਿੱਚ ਪਾ ਕਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ Galleri ਟੈਸਟ 
ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਕਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਿੇਗਾ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਮਲੇਗਾ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ 
ਨਮੂਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਗਂ ੇਵਕ ਕੈਂਸਰ 
ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ ਹੈ। ਇਸ ਦ ੇਦ ੋਕਾਰਣ ਹਨ:

1. ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਸਵਥਤੀ ਵਵੱਚ Galleri ਟੈਸਟ ਵਕੰਨੀ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਝੂਠਾ ਭਰੋਸਾ 
ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

2. ਪਰੀਖਣ ਵਵੱਚ, ਅਕਸਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਕ ਉਹ ਵਕਸ 
ਸਮੂਹ ਵਵੱਚ ਹਨ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖੋਜ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਜਹਾ 
ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜ ੇਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵਕ ਉਹ ਵਕਸ 
ਸਮੂਹ ਵਵੱਚ ਹਨ, ਤਾ ਂਇਹ ਖੋਜ ਨਤੀਵਜਆ ਂਨੂੰ ਘੱਟ ਸਪਸਟ ਜਾ ਂਘੱਟ 
ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ ੇਮੈਨੂੰ ਕਨਯੰਤਰਣ ਸਮੂਹ ਕਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਮੇਰੇ ਖੂਨ 
ਨਮੂਕਨਆ ਂਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਕਦੇ ਜਾਚਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ?

ਭਵਵੱਖ ਵਵੱਚ ਵਨਯੰਤਰਣ ਸਮੂਹ ਦ ੇਨਮੂਵਨਆ ਂਦੀ ਜਾਚਂ Galleri ਟੈਸਟ 
ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਜ ੋਟੈਸਟ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਵਨਯੰਤਰਣ ਸਮੂਹ ਵਵੱਚ 
ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲ ਸਕੇ। 
ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਵਨਯੰਤਰਣ ਸਮੂਹ ਵਵੱਚ ਹੋ, ਤਾ ਂਵੀ ਸਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ NHS ਵੱਲੋਂ 
ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੀਖਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ 
ਨਹੀਂ ਵਮਲੇਗਾ, ਪਰੀਖਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ 
ਪੁੱਵਛਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੀ ਪਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਮੂਵਨਆ ਂਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂ‘ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਜ ੋਹੋਰ ਖੋਜਾ ਂਵਵੱਚ ਸੁਧਾਰ 
ਵਲਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਟੈਸਟ ਵਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Galleri ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਵਕਸ ੇਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਕੈਂਸਰ DNA ਦ ੇਛੋਟੇ 
ਟਕੁਵੜਆ ਂਨੂੰ ਖੂਨ ਦ ੇਪ੍ਰਵਾਹ ਵਵੱਚ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। DNA, ਸੈੱਲਾ ਂਵਵੱਚ 
ਪਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਇੱਕ ਜੈਨੇਵਟਕ ਕੋਡ (ਇੱਕ ਵਕਸਮ ਦੀ ਵਹਦਾਇਤ ਮੈਨੂਅਲ) 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਵਂਕ Galleri ਟੈਸਟ ਜੈਨੇਵਟਕ ਕੋਡ ਦੀ ਆਪਣ ੇਆਪ ਪਛਾਣ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ DNA ਦ ੇਦੂਜ ੇਮਾਰਕਰਾ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸੰਭਾਵਤ ਕੈਂਸਰ ਦ ੇਸੰਕੇਤ ਬਾਰ ੇਦੱਸਦਾ ਹੈ। Galleri ਟੈਸਟ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਕਸਮਾ ਂਦ ੇਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇ
ਅਵਜਹ ੇਕੈਂਸਰ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾ ਂਲਈ ਕੋਈ ਮੁਢਲੀ ਜਾਚਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਫੇਫੜ,ੇ ਪਾਚਕ ਜਾ ਂਪੇਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ। 
ਹਾਲਾਵਂਕ, ਸੰਕੇਤ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵਕ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੈਂਸਰ 
ਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਹੋਵੇਗੀ। ਵਕੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ (King’s College London) 
ਵਵਖ ੇਪਰੀਖਣ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਜ ੇGalleri ਟੈਸਟ ਕਕਸੇ ਕਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖੂਨ ਕਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ 
ਕਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਉਸ ਕਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 
ਪੱਕਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧ ੇਲੋਕ, ਵਜਨ੍ਾ ਂਵਵੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸੰਕੇਤ ਵਮਵਲਆ ਹੈ, 
ਉਹਨਾ ਂਵਵੱਚ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਟੈਸਟਾ ਂਦੌਰਾਨ ਕੈਂਸਰ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ 
ਬਾਕੀ ਅੱਧ ੇਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ।

ਜ ੇGalleri ਟੈਸਟ ਕਕਸੇ ਕਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖੂਨ ਕਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ 
ਨਹੀਂ ਕਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਉਸ ਕਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ 
ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਜ ੇGalleri ਟੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਹ ਕੈਂਸਰ 
ਹੋਣ ਜਾ ਂਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਨਕਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 
ਆਮ ਕੈਂਸਰ ਮੁਢਲੀ ਜਾਚਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਵਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇ
GP ਨਾਲ ਵਚੰਤਾਜਨਕ ਲੱਛਣਾ ਂਬਾਰ ੇਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖ,ੋ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸਮੂਹ ਵਵੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਖੂਨ ਦ ੇਨਮੂਨੇ ਵਵੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇਸ ਬਾਰ ੇਨਹੀਂ ਦੱਵਸਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Galleri ਟੈਸਟ
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ਮਾਮਵਲਆ ਂਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦ ੇਨਮੂਨੇ ਨਾਲ ਸਮੱਵਸਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਇਹ ਵਸਪਮੈਂਟ ਵਵੱਚ ਗੁੰਮ ਜਾਵੇ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂਨ ਨਮੂਨੇ ਦੇਣ 
ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਹਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਨੱਜੀ ਵੇਰਵੇ, 
ਵਸਹਤ ਵਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਵਤਹਾਸ ਬਾਰ ੇਪੁੱਵਛਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਵਛਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰੀ ਵਰਕਾਰਡਾ ਂਤੋਂ 
ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਝਂ ੇਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੋ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। 
ਇਸ ਵਵੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦ ੇਵਨਦਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਲਾਜ ਵਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਹਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਗਭਗ 45 ਵਮੰਟ ਚੱਲੇਗੀ।

ਮੈਨੂੰ ਕਕੰਨੀਆ ਂਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਪੈਣਗੀਆ?ਂ

ਅਸੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਦ ੋਸਾਲਾ ਂਦ ੇਅਰਸ ੇਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਵਤੰਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂ
ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਗਂੇ। ਬਾਅਦ ਦੀਆ ਂਦ ੋਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਂ
ਹੋਣਗੀਆ,ਂ ਸਾਇਦ ਹਰ ਵਾਰ 15 ਵਮੰਟ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਵਨਕਾ ਂ
ਵਵੱਚ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਰਵੇਖਣਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ 

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰੀਖਣ ਵਵੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ GRAIL Bio UK ਅਤੇ 
ਵਕੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ (King’s College London) (King’s) 
ਦ ੇਪਰੀਖਣ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਵੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਾਗਂੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰ ੇਪਰੀਖਣ ਡੇਟਾ 
ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸਨ ਐਕਟ (Data Protection Act) (2018) 
ਅਤੇ UK ਜਨਰਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸਨ ਰੈਗੂਲੇਸਨ (UK General Data 
Protection Regulation) ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
GRAIL Bio UK ਅਤੇ King’s ਦੋਵੇਂ ਵਮਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦ ੇਡੇਟਾ ਵਨਯੰਤਰਕ ਹੋਣਗੇ, ਵਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਕਵੇਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥ ੇਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ: www.nhs-galleri.org/Priwww.nhs-galleri.org/PrivacyNoticevacyNotice

ਪਰੀਖਣ ਟੀਮ ਦ ੇਉਹ ਮੈਂਬਰ ਵਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ 
ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਵਸਰਫ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਹੀ ਪਰੀਖਣ ਦ ੇਉਦੇਸਾ ਂਲਈ ਇਸ 
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਵੱਚ ਸਾਮਲ GRAIL 
Bio UK ਅਤੇ King’s ਦ ੇਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰੀਖਣ ਦ ੇਉਦੇਸਾ ਂ
ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸੁਦਾ ਤੀਜੀ ਵਧਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਸਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਰੀਖਣ ਦ ੇਵਕਸ ੇਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਨ੍ਾ ਂਸੰਸਥਾਵਾ ਂਵੱਲੋਂ ਪਰੀਖਣ 
ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾ ਂਬਾਅਦ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਵੱਚ GRAIL, 
Inc. ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਉਪਨਾਮ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
(pseudonymised data), ਮਤਲਬ ਵਕ ਅਵਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਜ ੋਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਵਮਤੀ, 
ਅਤੇ NHS ਨੰਬਰ ਹਟਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਡ ਨੰਬਰ 
ਵਦੱਤਾ ਜਾਵਂੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰੀਖਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਡੇਟਾ 
ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਰੱਖਾਗਂੇ ਤਾ ਂਜ ੋਅਸੀਂ ਨਤੀਵਜਆ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ 
ਆਪਣੀਆ ਂਵਰਪੋਰਟਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਤਆਰ ਕਰਾਗਂ ੇਵਕ ਵਕਸ ੇ
ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲ ਪਾਵੇ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰੀਖਣ ਵਵੱਚ ਵਹੱਸਾ ਵਲਆ ਸੀ। 
US ਵਵੱਚ GRAIL, Inc. ਦ ੇਖੋਜਕਰਤਾ ਜ ੋਇਸ ਪਰੀਖਣ ਦ ੇਉਦੇਸਾ ਂ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦ ੇਜਾ ਂਸਟੋਰ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਉਹਨਾ ਂ
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡ ੇਵੱਲੋਂ ਵਨਰਧਾਰਤ 
ਵਨਯਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਕਹੜੀ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ?

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ,ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਵਰਕਾਰਡਾ ਂਅਤੇ NHS ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ ੇ
ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ 
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਸੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾ,ਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ ੋਤੁਹਾਡੇ 
GP ਜਾ ਂNHS ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵਰਕਾਰਡਾ ਂਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾ।ਂ ਇਸ ਪਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਜ ੋਅਸੀਂ ਪਰੀਖਣ ਵਵੱਚ ਉਨ੍ਾ ਂਦ ੇਤਜ਼ਰਵਬਆ ਂ
ਬਾਰ ੇਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਵਾਗਂ ੇਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਭਰਨ ਲਈ ਨਾ ਵਕਹਾ ਜਾਵੇ। 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਵੱਚ ਆਪਣ ੇਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਝਂ ੇਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ 
ਦ ੇਸਕਦ ੇਹਾ,ਂ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਵਵਕਲਵਪਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਕੋਕਿਡ-19 ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਣਾ 
ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰਹੇਗਾ?

ਕਲੀਵਨਕਾ ਂਵਵੱਚ ਖੂਨ ਦ ੇਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ 
ਰੱਖਣ ਲਈ NHS ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਵਹਦਾਇਤਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। 
ਸਟਾਫ ਦ ੇਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆ ਂ
ਵਹਦਾਇਤਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ 
ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਵਅਕਤੀ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ 
ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਾਗਂੇ।

ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਕੰਨੀ ਜਲਦੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 
ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਿੇਗਾ?

ਕਸਰਿ ਕੈਂਸਰ ਸੰਕੇਤ ਕਮਲਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਟੈਸਟ 
ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਜ ੇਟੈਸਟ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਵੱਚ ਕੈਂਸਰ 
ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਪਰੀਖਣ ਟੀਮ ਦੀ ਖੋਜ ਨਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨਤੀਜੇ 30 ਵਦਨਾ ਂਦ ੇਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਵਦੱਤ ੇਜਾਣਗ,ੇ 
ਪਰ ਕਦ-ੇਕਦ,ੇ ਇਸ ਵਵੱਚ ਕੁਝ ਵਦਨ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਯਾਦ ਰੱਖ,ੋ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸਮੂਹ ਵਵੱਚ ਹੋ ਅਤੇ Galleri ਟੈਸਟ ਮੁਤਾਬਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਵੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 
ਬਾਰ ੇਨਹੀਂ ਦੱਵਸਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਵਨਯੰਤਰਣ ਸਮੂਹ ਵਵੱਚ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਨਮੂਨੇ ਦੀ Galleri 
ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਜਾਚਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ 
ਨਹੀਂ ਦੱਵਸਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਪਰੀਖਣ ਵਵੱਚ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰੀਖਣ 
ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰੀਖਣ ਕਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਕਿੇਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

ਅਸੀਂ ਕਲੀਵਨਕਾ ਂਵਜੋਂ ਵੱਡੀਆ ਂਮੋਬਾਈਲ ਯੂਵਨਟਾ ਂਅਤੇ ਛੋਟੀਆ ਂ
ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਗਂ,ੇ ਵਜੱਥ ੇਅਸੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਵਮਲਾਗਂ ੇ
ਅਤੇ Galleri ਟੈਸਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦ ੇਖੂਨ ਨਮੂਨੇ ਲਵਾਗਂੇ। ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ 
ਕਲੀਵਨਕ ਹੋਵੇਗਾ ਵਜੱਥ ੇਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਸੁਵਵਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇ। 
ਇਹ ਕਲੀਵਨਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ, ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਰ ਪਾਰਕਾ ਂਵਵੱਚ ਸਵਥਤ 
ਹੋਣਗੇ, ਵਜੱਥ ੇਮੁਫਤ ਪਾਰਵਕੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਤਕ 
ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾ ਂਨਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਪਕਹਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ?

ਪਰੀਖਣ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨ ‘ਤ ੇਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਨਰਧਾਰਤ 
ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਇਵਤਹਾਸ ਬਾਰ ੇਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ 
ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹ ੇਹਾ,ਂ ਤਾਵਂਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ 
ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤ ੇਇਸ ਪਰੀਖਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੋ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਪਵਹਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਉਂਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 
ਡਾਕਟਰੀ ਇਵਤਹਾਸ ਬਾਰ ੇਕੁਝ ਹੋਰ ਵਵਸਵਤ੍ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਗਂੇ, ਤਾ ਂਜ ੋਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਇਹ ਪਰੀਖਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾ ਂਹੈ ਜਾ ਂ
ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹਾ ਂਵਕ ਸਾਰ ੇਭਾਗੀਦਾਰ 
ਯੋਗਤਾ ਦ ੇਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦ ੇਹੋਣ, ਤਾਵਂਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ 
ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੀਖਣ ਦ ੇਨਤੀਜੇ 
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਵਕ ਪਵਹਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ 
ਸਾਹਮਣ ੇਆਵੇ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰੀਖਣ ਵਵੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦ ੇਯੋਗ ਨਹੀਂ 
ਹੋ। ਜ ੇਅਵਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਾਗਂ ੇਵਕ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ 
ਵਕਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦ ੇਨਮੂਨੇ 
ਨਹੀਂ ਲਵਾਗਂੇ।

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਪਰੀਖਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੀਖਣ ਸੰਬੰਧੀ 
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਹਾਗਂੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣ ੇਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ 
ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਵਾਗਂੇ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋ, ਤਾ ਂਇਸ ਗੱਲ 
ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹਾਗਂੇ।

ਵਕਉਂਵਕ Galleri ਟੈਸਟ ਵਵੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਾ ਵਜਹਾ ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਮ 
ਖੂਨ ਜਾਚਂ ਵਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਹਰ 
(ਫਲੇਬੋਟੋਵਮਸਟ) ਵੱਲੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ 

ਆਪਣ ੇਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਣ ਲਈ  
ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਕਨਕ ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੌਕੇ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ

ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਉਣਾ: ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਵਕੰਗ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਾਗਂੇ।

ਯੋਗਤਾ: ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਗਂੇ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰੀਖਣ ਲਈ ਯੋਗ 
ਹੋ ਜਾ ਂਨਹੀਂ।

ਿੀਡੀਓ: ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੀਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ 
ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਹਾਗਂੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾ ਂ
ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਗਂੇ।

ਸਕਹਮਤੀ: ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਹਾਗਂੇ।

ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ: ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਾ ਵਜਹਾ 
ਨਮੂਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਕਹਾਗਂੇ।

ਸਰਿੇਖਣ: ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਬਾਰ ੇਸਰਵੇਖਣ 
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਗਂੇ।

ਿਾਉਚਰ: ਸਾਡ ੇਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਦੇਣ 
ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੱਜੋਂ £10 ਦਾ ਵਾਉਚਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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 ● ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂNHS 
ਵਡਜੀਟਲ ਜਾ ਂGP ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।

ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰਵਜਸਟ੍ੇਸਨ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਟ-ਆਉਟ ਦ ੇਆਪਣ ੇ
ਅਵਧਕਾਰਾ ਂਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ  
https://www.ndrs.nhs.uk/patient-leaflethttps://www.ndrs.nhs.uk/patient-leaflets/s/ ’ਤ ੇਜਾਓ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾ,ਂ ਕਜਿੇਂ 
ਕਕ ਮੇਰੇ GP ਨਾਲ ਸਾਝਂੀ ਕਰੋਗੇ?

ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰੀਖਣ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਲੈ ਸਾਮਲ ਵਸਹਤਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸੇਵਰਾ ਂਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 
ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਵਦਓ। ਇਸ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ GP ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਜ ੇGalleri ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਵੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂ
ਤੁਹਾਡੇ GP ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰ ੇਦੱਵਸਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਵਂਕ, ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਟੈਸਟਾ ਂ
ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਂਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰੀਖਣ ਟੀਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੇਰੀ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਿੀ 
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਕਹੜੇ ਕਿਕਲਪ ਹਨ?

ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ, ਵਕਸ ੇਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰੀਖਣ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਬਣਨ 
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ ੇਪਵਹਲਾ ਂਹੀ ਇਕੱਤਰ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਰੱਖਾਗਂੇ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਪਰੀਖਣ ਵਵੱਚ 
ਵਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ NHS ਵਰਕਾਰਡਾ,ਂ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ GP ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਗਂੇ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ ਵਕ ਅਵਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, 
ਤਾ ਂਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ੋਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂੇ। ਖੋਜ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਾਰਡਾ ਂਨੂੰ ਖਾਸ ਢੰਗਾ ਂਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਤੁਹਾਡੇ 
ਡੇਟਾ ਨਾ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 
ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ ੇਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ/ਲੈਂਦੀ ਹਾ ਂਅਤੇ ਪਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ 
ਰੱਖਦਾ/ਰੱਖਦੀ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਕਕ ਹੋਿੇਗਾ?

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਵਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਵੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 
ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ ਪਰੀਖਣ ਛੱਡ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ੇਵੀ ਕਾਰਨ 
ਕਰਕੇ ਪਰੀਖਣ ਛੱਡ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਪਰ ਸਾਡ ੇਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਹੀ ਲਈ 
ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਰੱਖਾਗਂੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਹੋਰ ਖੂਨ ਜਾਚਂਾ ਂਲਈ ਆਉਣ ਜਾ ਂਵਕਸ ੇਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ GP ਜਾ ਂNHS ਤੋਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਸ ੇਹੋਰ ਵਸਹਤ ਵਰਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂੇ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ 
ਸਾਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰਕੇ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ NHS 
ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ ੇਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ 
ਕਰ ਦੇਵਾਗਂੇ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਪਰੀਖਣ ਛੱਡ ਵਦੰਦ ੇਹੋ ਜਾ ਂਵਹੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਕਸ ੇਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜ ੇਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰੀਖਣ ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 
ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਦਂਾ/ਜਾਦਂੀ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਕਕ ਹੋਿੇਗਾ?

ਮਾਨਵਸਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੱਚ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਵਜਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਸਮਝ 
ਨਹੀਂ ਆ ਵਰਹਾ ਵਕ ਪਰੀਖਣ ਕੀ ਸੀ ਜਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਵਕਉਂ ਸੀ, ਤਾ ਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੀਖਣ ਤੋਂ ਹਟਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਵਂਕ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 
ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤ ੇਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨਮੂਨੇ ਜਾ ਂਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਗਂੇ। 

ਜ ੇਮੈਂ ਪਰੀਖਣ ਬਾਰੇ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ/ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾ,ਂ ਜਾ ਂ
ਜ ੇਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਕਕ ਹੋਿੇਗਾ?

ਜ ੇਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾ ਂਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ 
ਹੋ, ਤਾ ਂGRAIL ਪਰੀਖਣ ਵਵੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ 
ਲਈ ਵਵੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਕ 
ਪਰੀਖਣ ਵਵੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵੱਜੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਵਸਆ 
'ਤ ੇਪਰੀਖਣ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰੀਖਣ 
ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਵਵਹਾਰ ਜਾ ਂਇਲਾਜ ਦ ੇਢੰਗ ਬਾਰ ੇ
ਵਸਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਪਰੀਖਣ ਦ ੇਮੁੱਖ ਜਾਚਂਕਰਤਾਵਾ ਂ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਚਰਡ ਨੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਾਰਲਸ ਸਵੈਂਟਨ ਨਾਲ 
chief_investigator@nhs-galleri.orgchief_investigator@nhs-galleri.org ‘ਤੇ ਜਾ ਂਪਰੀਖਣ ਟੀਮ 
ਨਾਲ participant_help@nhs-galleri.orgparticipant_help@nhs-galleri.org ‘ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰ  
ਸਕਦ ੇਹੋ

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ 
www.nhs-galleri.owww.nhs-galleri.orgrg ’ਤ ੇਜਾਓ

NHS-Galleri ਪਰੀਖਣ ਬਾਰੇ ਿਿੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਾਰ ੇਖੂਨ ਨਮੂਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਵਸੰਗ ਲਈ UK ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਵੱਚ ਭੇਜ ੇ
ਜਾਣਗੇ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸਮੂਹ ਵਵੱਚ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ Galleri 
ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਜਾਚਂਣ ਲਈ US ਵਵੱਚ GRAIL Inc. ਨੂੰ ਭੇਵਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਕੈਂਸਰ ਸੰਕੇਤ ਵਮਲਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਵਨਯੰਤਰਣ 
ਸਮੂਹ ਵਵੱਚ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਨਮੂਨਾ UK ਵਵੱਚ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰੀਖਣ ਦ ੇਵਹੱਸ ੇਵਜੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਵੱਚ 
US ਭੇਜ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਵਂਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਵਮਲੇਗਾ, 
ਪਰੀਖਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਕੀ GRAIL ਿੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਇਸ NHS-Galleri 
ਪਰੀਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ?

ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਵਛਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੀ Galleri ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਬਹਤਰ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾ ਂਨੂੰ 
ਵਵਕਸਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਕ ਉਹ ਵਕੰਨੇ ਵਧੀਆ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਉਹਨਾ ਂਦ ੇਨਮੂਵਨਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਮੂਨਾ ਵਕਸ ੇਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ 
ਵਰਵਤਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਸ ੇਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਵਵੱਖ ਦੀਆ ਂਖੋਜਾ ਂਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰ ੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰੀਖਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਜ ੇਮੈਂ ਆਪਣ ੇਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਭਕਿੱਖ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਿਰਤ ੇਜਾਣ 
ਦੀ ਸਕਹਮਤੀ ਕਦੰਦਾ/ਕਦੰਦੀ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਇਸ 'ਤ ੇਕਕਸ ਕਕਸਮ ਦੇ ਜੈਨੇਕਟਕ 
ਕਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਤੁਹਾਡੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ Galleri ਟੈਸਟ ਜਾ ਂਭਵਵੱਖ ਦ ੇਹੋਰ ਨਵੇਂ ਟੈਸਟਾ ਂਨੂੰ 
ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਵਕਆ ਂਨਾਲ ਵਵਸਲੇਸਣ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਵਕਸਮ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤੀ 
ਵਨਰਧਾਰਨ ਖੋਜ ਦ ੇਵੱਖੋ-ਵੱਖਰ ੇਢੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵਬਹਤਰ ਢੰਗ 
ਵਵਕਸਤ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਹਨ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਹ ਸਕਦ ੇਹਾ ਂਵਕ ਭਵਵੱਖ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਵਵੱਚ ਦ ੋਵਕਸਮ ਦ ੇਖਾਸ ਜੈਨੇਵਟਕ ਵਵਸਲੇਸਣ ਨੂੰ ਸਾਮਲ 
ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀਨੋਮ ਵਸਕਵੈਂਵਸੰਗ 
(whole genome sequencing) ਜਾ ਂਐਕਸੋਮ ਵਸਕਵੈਂਵਸੰਗ 
(exome sequencing) ਵਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਨੇਵਟਕ ਵਵਸਲੇਸਣ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਵਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਵੱਚ ਪੇਸ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਵਜਸ 
ਵਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸੀਲ ਜਾ ਂਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਵਸਹਤ ਸਮੱਵਸਆਵਾ ਂਦ ੇਵਵਕਾਸ 
ਦ ੇਜੋਖਮ ਬਾਰ,ੇ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਵੰਸ ਜਾ ਂਨਸਲ ਬਾਰ ੇਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦ ੇਲੋਕਾ ਂਬਾਰ ੇਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ 
ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਰਸਤੇਦਾਰਾ ਂਵਵੱਚ ਸਮਾਨ ਜੈਨੇਵਟਕ 
ਸਾਝਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਭਵਵੱਖ ਦੀ ਖੋਜ ਵਵੱਚ ਵਰਤਣ 
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਫਰ ਵੀ ਇਸ ਵਕਸਮ ਦਾ ਜੈਨੇਵਟਕ ਵਵਸਲੇਸਣ 
ਇਸ 'ਤ ੇਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਕਨਆ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਕਿੇਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ?

ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਵਮਤੀ, NHS ਨੰਬਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ 
ਡਾਕਟਰੀ ਵਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵੇਖਣ ਜਵਾਬ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ?

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਸਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰੀਖਣ ਵਵੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦੱਤੀ ਹੋਰ ਖੋਜ ਵਵੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਵੱਚ 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 ● ਪਰੀਖਣ ਬਾਰ ੇਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਤਵਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰੀਖਣ ਦੀਆ ਂਅਪਡੇਟਾ ਂ
ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਜਾ ਂਸੰਪਰਕ 
ਵੇਰਵਵਆ ਂਬਾਰ ੇਪੁੱਛਣਾ। ਪਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ UK ਅਤੇ 
UK ਦ ੇਬਾਹਰ ਤੀਜੀ ਵਧਰ ਦ ੇਸੰਗਠਨਾ ਂਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਲੈ ਸਕਦ ੇਹਾ,ਂ 
ਇਸ ਵਵੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦ ੇਉਦਸ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 
ਵਜਹੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਨੱਜੀ ਵੇਰਵਵਆ ਂਦੀ ਲੋੜ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ● ਮਨੋਨੀਤ ਵਵਅਕਤੀਆ ਂਵਜਵੇਂ ਵਕ ਅਜ਼ਮਾਇਸ ਮਾਨੀਟਰਾ,ਂ ਆਡੀਟਰਾ,ਂ 
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਅਤੇ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾ ਂਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੰਵਸੰਗ 
ਕੰਮ, ਅਵਧਐਨ ਵਨਗਰਾਨੀ, ਆਵਡਟ ਕਰਨਾ, ਸੁਰੱਵਖਆ ਵਰਪੋਰਵਟੰਗ 
ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ।

 ● UK ਵਵੱਚ GP, ਹਸਪਤਾਲਾ ਂਅਤੇ ਰਾਸਟਰੀ ਡੇਟਾਸੇਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਵੱਚ NHS, ਨੈਸਨਲ ਵਡਸੀਜ਼ 
ਰਵਜਸਟ੍ੇਸਨ ਸਰਵਵਸ (National Disease Registration 
Service) (NDRS), ਅਤੇ ਆਵਫਸ ਆਫ ਨੈਸਨਲ ਸਟੈਵਟਸਵਟਕਸ 
(Office of National Statistics) (ONS) ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ 
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਵਧਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ GRAIL Bio UK ਅਤੇ King’s, ਸੁਰੱਵਖਅਤ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, NHS ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਵਮਤੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਕੋਡ 
ਇਨ੍ਾ ਂਸੰਸਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਜ ੋਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ ੇਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਗੇ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰੀਖਣ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੂਲੀਅਤ 
ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡੇਟਾ ਟ੍ਾਸਂਫਰ ਤੋਂ 
ਵਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।

ਪਰੀਖਣ ਕਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।
(ਜਾਰੀ ਹੈ)
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ਇਹ ਪਰੀਖਣ ਦੇ ਨਤੀਕਜਆ ਂਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਕਸ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ?

ਵਕੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ (King’s College London) ਅਤੇ GRAIL 
ਦ ੇਖੋਜਕਰਤਾ ਖੋਜ ਦ ੇਨਤੀਵਜਆ ਂਦ ੇਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ। ਜ ੇਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਜਾ ਂ
ਟੈਸਟ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਵਵੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ 
ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰੀਖਣ ਵਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦ ੇਹੋ।

ਪਰੀਖਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਚਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਦਂਾ 
ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂਵਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਸ ੇਨਵੇਂ ਜਾ ਂ
ਵਚੰਤਾਜਨਕ ਲੱਛਣਾ ਂਬਾਰ ੇਆਪਣ ੇGP ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜ ੇਮੈਨੂੰ ਪਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਮੱਕਸਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂਮੇਰੇ ਕੁਝ 
ਸਿਾਲ ਹੋਣ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਕਕਸ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾ?ਂ

ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੀਖਣ ਵਵੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮੁਸਕਲਾ ਂ
ਆਇਆ ਹਨ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ 
participant_help@nhs-galleri.orgparticipant_help@nhs-galleri.org’ਤ ੇਪਰੀਖਣ ਟੀਮ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ੇਉਹਨਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾ ਂਦ ੇਜਵਾਬ 
ਨਹੀਂ ਵਦੱਤ ੇਹਨ, ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸ ੇਹੋਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨਗ,ੇ ਜ ੋਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵਵੱਚ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ।

ਕੀ ਕਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਕਿਤ ਕਰੇਗਾ?

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਵਨੱਜੀ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਜਾ ਂਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ 
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣ ੇਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰ ੇਗੱਲ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਜ ੋਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਇਸ 
ਪਰੀਖਣ ਵਵੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਭਵਵੱਖ ਵਵੱਚ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ 
ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਧਐਨ ਵਵੱਚ ‘ਤ ੇਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ 
ਹੈ, ਤਾ ਂਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤ ੇਦੇਣੀ 
ਪ ੈਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਪਰੀਖਣ ਦੇ ਨਤੀਕਜਆ ਂਬਾਰੇ ਕਕਿੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ?

ਪਰੀਖਣ ਦ ੇਮੁੱਖ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾ ਂ
ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ 140,000 ਭਾਗੀਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਭਰਤੀ 
ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਬਾਰ ੇਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 
ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਵਸਲੇਸਣ ਕਰਾਗਂੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦਾ ਵਵਸਲੇਸਣ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾ ਂਵੱਲੋਂ ਜਾਚਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ ਤਾ ਂਵਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਨਤੀਜੇ ਭਰੋਸ ੇਯੋਗ 
ਹੋਣ। ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਖੋਜ ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ - ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸਾ 
ਹੋਰ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਜਾਚਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ ੇਸਭ 
ਕੁਝ ਸਹੀ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਪਰੀਖਣ ਦ ੇਨਤੀਵਜਆ ਂਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇ
ਸਾਝਂਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾ।ਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵਵਵਗਆਨ ਰਸਾਲੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਰਲੀਜ਼, 
ਅਤੇ ਪਰੀਖਣ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤ ੇਸਾਝਂ ੇਕੀਤ ੇਜਾਦਂ ੇਹਨ। ਜ ੇਕੋਈ ਨਤੀਜੇ 
ਪ੍ਰਕਾਸਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

NHS-Galleri ਪਰੀਖਣ ਬਾਰੇ ਿਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
(ਜਾਰੀ ਹੈ)


