ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਪ�ੋਗ ਰਾਮ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਬਾਦ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਚੋਣ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਉਨ��
ਬਾਰੇ ਆਵੱ ਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਹ ਿਕਤਾਬਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ�� ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ� (ਜ�ਚ�) ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤ� ਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਭੰ ਨ ਿਭੰ ਨ ਤਰ��

ਦੇ ਟੈਸਟ� ਬਾਰੇ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਟੈਸਟ� ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਸ� ਆਸ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਿਕਤਾਬਚੇ ਦੀ ਪੜ�ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਈ (ਿਮਡਵਾਇਫ) ਜ� ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ

ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗੀ ਤ� ਿਕ ਤੁਸ� ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਨ�� ਕੋਲ� ਪੁੱ ਛ ਸਕੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੱ ਦ ਤੁਸ� ਇਨ�� ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜ�ਦੇ ਹੋ ਤ�
ਇਹ ਿਕਤਾਬਚਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱ ਖੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਰਨ� ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਸ ਿਕਤਾਬਚੇ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਨੂੰ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜ� ਨਹ�।
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ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਟੈਸ ਟ ਕੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?

ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ� ਦੀ ਵਰਤ� ਉਨ�� ਲੋ ਕ� ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਦਾ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�� ਨੂੰ ਜਲਦੀ, ਸੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ, ਇਲਾਜ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਉਹ ਆਪਣੀ

ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਵ� ਸੋਚਣਾ ਨਾਲ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਇੱ ਕ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ ਿਜਸ ਹੇਠ

ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਛਾਨਣੀ ਰਾਹੀ ਪੋਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਇਸ ਿਵੱ ਚੋ ਿਸੱ ਧਾ ਹੀ ਿਨਕਲ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਲੋ ਕ ਇਸ

ਛਾਨਣੀ ਿਵਚ ਫੱ ਸ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋ ਕ ਿਜਹੜੇ ਛਾਨਣੀ ਿਵੱ ਚ ਫੱ ਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਸਕ�ੀਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ
ਿਕਉਿਕ ਉਨ�� ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦਾ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਵਾਸਤਿਵਕ ਨਹ� ਹੰ ਦੇ। ਕੁਝ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਿਸਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�� ਨੂੰ ਜ� ਉਨ�� ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਸਹਤ

ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦਾ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜੱ ਦ ਿਕ ਉਨ�� ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ�� ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ

ਕੁਝ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱ ਿਸਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜ� ਉਨ�� ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜੱ ਦ ਿਕ
ਉਨ�� ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ�� ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੈਠਕ� ਿਵੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ
ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਟੈਸ ਟ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌ ਸਿਟਕ ਟੈਸ ਟ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?

ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ, ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੋਣ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ� ਘੱ ਟ

ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਨਹ� ਦੱ ਸਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋ ਕ ਿਜਨ�� ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀ
ਜ�ਦੀ ਹੈ ਉਨ�� ਨੂੰ ਦੁਸਰੀ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕ ਟੈਸਟ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਿਨਸ਼ਿਚਤ "ਹ�" ਜ� "ਨ�ਹ" ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਟੈਸ ਟ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੀ ਵੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ

ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਾ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਟੈਸਟ - ਅਲਟਰਾਸਾ�ਡ ਸਕੈਨ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜ�ਚ� ਅਤੇ ਇੱ ਕ

ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ - ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਚੋਣ� ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਮਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾ�ਡ ਸਕੈਨ , ਜੋ ਿਕ 8-14 ਹਫਿਤਆਂ ਦੀ ਗਰਭਣ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਿਮਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੱ ਧ ਿਵੱ ਚ ਅਲਟਾਰਸਾ�ਸ ਸਕੈਨ, ਜੋ
ਿਕ 18-21 ਹਫਿਤਆਂ ਦੀ ਗਰਭਣ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਬੱ ਚੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਅਸਾਧਾਰਣਤਾਵ� ਤਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ
ਲਈ ਕੀਤ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਅਿਜਹੇ ਹਨ ਿਜਨ�� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਬਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਅਸ�

ਇਨ�� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਿਚਤ ਉਪਾਅ ਜਲਦੀ ਤ� ਜਲਦੀ ਮੁਹੱਈਆ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੁਝ ਿਵਹਾਰਕਤਾਵ�

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਬਾਰੇ ਸਕ�ੀਨ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾਈ (ਿਮਡਵਾਇਫ) ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਉਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਜੱ ਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਿਨਰਨ� ਅਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਜ� ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵ� ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ।
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ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਟੈਸ ਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ?

ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ� ਨਹ� ਇਹ ਇੱ ਕ ਿਨਜੀ ਚੋਣ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਰਫ ਤੁਸ� ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ

ਇੱ ਕ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜ� ਨਹ�।

ਇਸ ਿਕਤਾਬਚੇ ਿਵੱ ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਿਜਵ� ਿਕ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ, ਅੱ ਖ� ਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵਜੰ ਮੇ ਚੈਕ (ਜ�ਚ) ਇਹ ਸੱ ਭ NHS ਰਾਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਵ� ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ

ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਨ�� ਟੈਸਟ� ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ
ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨਮਈ ਉਪਾਅ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਿਸਕਲ ਸੈਲ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਥੈਲਾਿਸਿਮਆ, ਡਾਉਨਜ਼, ਐਡਵਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਪਤਾਉਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਵਾਸਤੇ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ

ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੱ ਧ ਵਾਲੇ ਸਕੈਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਨਰਨ� ਕਰਨ� ਪ�ਦੇ ਹਨ ਿਮਸਾਲ ਵੱ ਜੋ ਕੀ
ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕ ਟੈਸਟ ਕਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕ ਟੈਸਟ ਅਿਜਹੇ ਿਨਰਨ� ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿਖਆ ਜ� ਅੰ ਤ ਕਰ
ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ� ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਿਨਰਨ� ਹਮੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਿਨਰਨ� ਤੁਸ� ਬਣਾਉਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜ� ਨਹ�।
ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਅਤੇ NHS

ਚੰ ਗੇ ਸਬੂਤ� ਦੇ ਆਧਾਿਰਤ NHS ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਿਨਰਨ� ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱ ਕ

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ� ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਯੂਨਾਇਟਡ ਿਕੰ ਗਡੱ ਮ ਨ�ਸ਼ਨਲ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਯੂਕੇ ਐਨ ਐਸ ਸੀ - UK NSC) ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ
ਉਹ NHS ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

NHS ਰਾਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਵੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਮੁਹੱਈਆ

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ�� ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪ�ਦੇ ਹਨ। NHS ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਦੀ ਕੁਆਿਲਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰ ਟੀ ਨਹ� ਿਦੰ ਦਾ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ www.screening.nhs.uk/private-screening ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹ ਾਡਾ ਿਨਯਮਬੱ ਧ ਸਮੀਅਰ ਟੈਸ ਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤ� 12
ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਦ ਤੱ ਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗ ਾ
ਗੁਪ ਤਤਾ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, NHS ਿਵੱ ਚ, ਜ� ਇਸ ਦੇ ਵੱ ਲ� ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਿਲਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। NHS ਦੇ ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ

ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ NHS ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਤੇ ਿਕਵ� ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕਈ ਕਨੂੰਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਗੁਪਤਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵੇ।

ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਿਰਕਾਰਡ� ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉਨ�� ਮ�ਬਰ� ਨਾਲ ਹੀ ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ। ਇਸ

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਲੇ ਖਾ-ਜ�ਚ (ਔਿਡਟ) ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ
ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਤੁਹਾਨੂੰ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ

ਉਹ ਸੰ ਸਥਾਵ�, ਿਜਹੜੀਆਂ ਇਸ ਿਕਤਾਬਚੇ ਿਵੱ ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵ� ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,

ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ NHS ਚੋਇਿਸਜ਼ ਵੇਖ।ੋ
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ਇਨਫ਼ੈਕਿਸ਼ਅਸ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ (ਫੈਲ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ)
infectiousdiseases.screening.nhs.uk
ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਟੈਸ ਟ ਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ?

ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ ਬੀ, HIV (ਿਹਉਮਨ
ਇਮੋਨ�ਡੈਿਫਿਸ਼ਅੰ ਸੀ ਵਾਇਰਸ) ਜ� ਿਸਿਫਿਲਸ ਤ� ਨਹ� ਹੈ।

ਉਹ ਔਰਤ� ਿਜਨ�� ਬਾਰੇ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�� ਕੋਲ ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ

ਬੀ ਜ� HIV ਹੈ ਉਨ�� ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰੰ ਿਭਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ।
ਇਨ� � ਅਵਸਥਾਵ� ਬਾਰੇ

ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ ਬੀ ਅਤੇ HIV ਦਾ ਫੈਲਾਉ ਲਹੂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਰਲ� ਿਵੱ ਚ ਿਲੰਗੀ ਸੰ ਪਰਕ ਜ� ਦੂਿਸ਼ਤ ਸੂਈਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਵਾਇਰਸ ਮ� ਤ� ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੈਪ ੇਟਾਈਿਟਸ ਬੀ ਵਾਇਰਸ ਿਜਗਰ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੰ ਭੀਰ (ਤੁਰੰਤ) ਅਤੇ ਦਾਇਮੀ (ਲੰਬੀ ਿਮਆਦ ਦੀ) ਮੰ ਦੀ-ਿਸਹਤ

ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ ਬੀ ਤ� ਪੀਿੜਤ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ� ਵਾਸਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ

ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ ਬੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

HIV ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜੋ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ� ਨਾਲ ਮੁੱ ਠਭੇੜ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਏਡਜ਼ (ਅਕੁਆਇਰਡ ਇਿਮਊਨ ਡੈਿਫਸ਼ੀਅੰ ਸੀ ਿਸੰ ਡਰੋਮ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ,

ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮ� ਤ� ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੰ ਦੇ ਜ� ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਪੀਆ�ਦੇ ਸਮ�। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ

ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱ ਚੇ ਤੱ ਕ HIV ਦੇ ਫ਼ੈਲਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 1 ਤ� 4 (25%) ਤ� 200 ਿਵੱ ਚ� 1 (0.5%) ਤੱ ਕ ਘੱ ਟ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇੰ ਗਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ ਮ� ਤ� ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ HIV ਦੇ ਫੈਲ ਣ ਦੀ ਦਰ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਘੱ ਟ ਹੈ
ਿਸਿਫਿਲਸ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਿਲੰਗੀ ਸੰ ਪਰਕ ਰਾਹੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮ� ਤ� ਬੱ ਚੇ ਤੱ ਕ ਫੈਲ

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ, ਿਸਟੇ ਵੱ ਜੋ ਇਹ ਬੱ ਚੇ ਵਾਸਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਿਸਹਤ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਜ� ਗਰਭਪਾਤ ਜ�

ਬੇਜਾਨ-ਜਨਮ ਦਾ ਕਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੈਸ ਟ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਸੰ ਿਮਿਲਤ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਬ�ਹ ਿਵੱ ਚ� ਇੱ ਕ ਲਹੂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਟੈਸ ਟ ਮੈਨੰ ੂ ਜ� ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਨਹ� ਹਨ।
ਕੀ ਇਹ ਟੈਸ ਟ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?

ਇਨ�� ਟੈਸਟ� ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਦੀ

ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱ ਚੇ, ਸਾਥੀ ਜ� ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਤੱ ਕ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਲਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ
ਘਟਾ�ਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਮ� ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਟੈਸ ਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਿਨਰਨ� ਕਰਦੀ ਹ� ਿਫਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗ ਾ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ, ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 20 ਹਿਫਤਆਂ ਤੇ, ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਲਈ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ

ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੱ ਕ ਸਕਰੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਿਜਨਸੀ ਸਾਥੀ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਜ� ਜੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ

ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਿਮਡਵਾਈਫ ਜ� ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ ਬੀ, HIV ਜ� ਿਸਿਫਿਲਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜ�ਚ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਮੁਮ ਕਨ ਨਤੀਜੇ

ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਣਗੇ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ�� ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ� ਿਵੱ ਚ� ਕੋਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ ਬੀ ਹੈ ਤ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਟੀਮ� ਲਈ ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ

ਜਨਮ ਤ� ਬਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟੀਿਕਆਂ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ। ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਟੀਕੇ ਿਦੱ ਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ:
•

•
•
•

ਜਨਮ ਹੋਣ ਦੇ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੌਰਾਨ
ਇੱ ਕ ਮਹੀਨ� ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ

ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ

ਅੰ ਤਮ ਟੀਕਾ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕ ਕੀ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ ਤ� ਬਚਾਉ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ

ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਹੈਪ ੇਟਾਈਿਟਸ ਬੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਬਣਾਵੋ ਿਕ ਤੁਸ � ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਖੁਰਾਕ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਖੁਰਾਕ� ਦੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ

ਤ� ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ, ਪ�ੈਕਿਟਸ ਨਰਸ ਜ�ਮ ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਿਮਲਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ HIV ਹੈ ਤ� ਤੁਸ� ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਤੱ ਕ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਪਾਅ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬੱ ਚੇ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਦੇਖਭਾਲ, ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਨਾ ਪੀਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਿਫਿਲਸ ਹੈ ਤ� ਫੌਰਨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ� ਦਾ ਇੱ ਕ

ਕੋਰਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕ
ਕੀ ਉਨ�� ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਜਨਮ ਤ� ਬਾਅਦ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਮੁਆਇਨ� ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜ�ਚ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ� ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਮ ਤ� ਬਾਦ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇ।
ਤੁਸ � ਦੁਬ ਾਰਾ ਜ�ਚ ਵਾਸਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਬੇਨ ਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱ ਗਦਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤ� ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ�

ਂ ੀਨ�ਟਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਪਿਹਲ� ਜ� ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਭਗ 16 ਹਫਿਤਆਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਐਟ

ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨ�ਟ� ਿਵੱ ਚ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ HIV, ਿਸਿਫਿਲਸ ਜ� ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ ਬੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਇੱ ਕ

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਿਮਡਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਤ� ਿਕ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ

ਿਸਫਾਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
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ਿਸਕਲ ਸੈਲ ਅਤੇ ਥੈਲ ਾਿਸਿਮਆ
nhs.uk/sct

ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਟੈਸ ਟ ਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ?

ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਿਸਕਲ ਸੈਲ ਜ� ਥੈਲਾਿਸਿਮਆ ਜੀਨ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋ ਅਤੇ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਬੱ ਚੇ ਤੱ ਕ ਅੱ ਗੇ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ� � ਅਵਸਥਾਵ� ਬਾਰੇ

ਿਸਕਲ ਸੈਲ ਿਡਿਜ਼ਜ਼ (SCD) ਅਤੇ ਥੈਲਾਿਸਿਮਆ ਮੇਜਰ ਗੰ ਭੀਰ, ਿਵਰਸੇ ਿਵੱ ਚ ਿਮਲੀਆਂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ

ਹਨ। ਇਹ ਹੀਮੋਗਲੋ ਿਬਨ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਹੂ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਦਾ

ਹੈ। ਉਹ ਲੋ ਕ ਿਜਨ�� ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰ�� ਦੀ ਹੈ ਉਨ�� ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਰਹੇਗੀ।
ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗ ਾ ਜੇਕ ਰ ਤੁਸ � ਇਹ ਜ�ਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 10 ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਰਵਾ ਲਵੋ

ਉਹ ਬੱ ਚੇ ਿਜਨ�� ਨੂੰ SCD ਹੈ ਉਨ�� ਨੂੰ ਅਿਤਅੰ ਤ ਦਰਦਨਾਕ ਦੌਰੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਗੰ ਭੀਰ ਜਾਨ-ਲੇ ਵਾ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ

ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੀਿਮਕ ਹੋਣਗੇ (ਉਨ�� ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ�ਦੀ ਹੈ)। ਉਹ ਬੱ ਚੇ
ਿਜਨ�� ਨੂੰ SCD ਹੈ ਉਹ ਮੁੱ ਢਲਾ ਇਲਾਜ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ,

ਉਨ�� ਦੇ ਮ�-ਿਪਉ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਗੰ ਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਜੀਵਨ ਿਜਊਣ
ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਲੋ ਕ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਥੈਲਾਿਸਿਮਆ ਮੇਜਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਨੀਿਮਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਹਰ 4 ਤ� 6 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਦ ਬਲੱਡ

ਟ��ਸਿਫਉਯਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟੀਿਕਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ�ੀਆਂ, ਘੱ ਟ ਸੰ ਜੀਦਾ
ਹੀਮੋਗਲੋ ਿਬਨ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

SCD ਅਤੇ ਥੈਲਾਿਸਿਮਆ ਿਵਰਸੇ ਿਵੱ ਚ ਿਮਲੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮ�-ਿਪਉ ਤ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਹੀਮੋਗਲੋ ਿਬਨ ਜੀਨਜ਼

ਰਾਹੀ ਪ�ਵਾਨ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਨਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਖ� ਦਾ ਰੰ ਗ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਬੱ ਲਡ ਗਰੁਪ) ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ।
ਜੀਨਜ਼ ਜੋੜੀਦਾਰ ਬੱ ਣ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਅਸ� ਿਵਰਸੇ ਵੱ ਜੋ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ� ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਜੀਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮ� ਤ�

ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਜੀਨ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਤ�।

ਲੋ ਕ� ਨੂੰ SCD ਅਤੇ ਥੈਲਾਿਸਿਮਆ ਉਦ� ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੱ ਦ ਉਨ�� ਨੂੰ ਦੋ ਅਜੀਬ ਹੀਮੋਗਲੋ ਿਬਨ ਜੀਨਜ਼ ਿਵਰਸੇ ਵੱ ਜੋ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ -

ਇੱ ਕ ਆਪਣੀ ਮ� ਤ�, ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਤ�। ਉਹ ਲੋ ਕ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਹੀ ਅਜੀਬ ਜੀਨ ਿਵਰਸੇ ਵੱ ਜੋ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਨ�� ਨੂੰ

"ਕੈਰੀਅਰ” ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ (ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਇਸ ਨੂੰ "ਟ�ੇਟ” ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ)। ਕੈਰੀਅਰ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਬਮਾਰੀ
ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਉਨ�� ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਿਮਲੇ , ਿਮਸਾਲ
ਵੱ ਜੋ, ਐਨਸਥੈਿਟਕ ਹੇਠ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪ�ਭ ਾਿਵਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵ� ਮ�-ਿਪਉ ਦਾ ਕੈਰ ੀਅਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ੀ ਹੈ
ਜੱ ਦ ਦੋਵ� ਮ�-ਿਪਉ ਕੈਰੀਅਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤ� ਹਰ ਬੱ ਚੇ ਕੋਲ:
•

•
•

4 ਿਵੱ ਚ� 1 (25%) ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ - ਉਸ ਨੂੰ ਿਬਮਾਰੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨ� ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ

ਪ�ਸਾਿਰਤ ਕਰੇਗਾ

4 ਿਵੱ ਚ� 1 (25%) ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦੋਵ� ਅਜੀਬ ਹੀਮੋਗਲੋ ਿਬਨ ਜੀਨਜ਼ ਿਵਰਸੇ ਵੱ ਜੋ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ

ਹੀਮੋਗਲੋ ਿਬਨ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ

4 ਿਵੱ ਚ� 2 (50%) ਦੀ ਇਹ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਰਸੇ ਵੱ ਜੋ ਇੱ ਕ ਅਜੀਬ ਹੀਮੋਗਲੋ ਿਬਨ ਜੀਨ ਿਮਲੇ ਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ

ਹੋਵੇਗਾ
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ਹੀਮੋਗਲੋ ਿਬਨ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਉਨ�� ਲੋ ਕ� ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ ਿਜਨ�� ਦੇ ਪੂਰਵਜ

ਅਫਰੀਕਾ, ਕੈਰੇਬੀਅਨ, ਮੈਡੀਟਰੇਿਨਅਨ, ਭਾਰਤ, ਪਾਿਕਸਤਾਨ, ਦੱ ਖਣ ਅਤੇ ਦੱ ਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੱ ਧ ਪੂਰਬ (ਿਮਡਲ ਈਸਟ) ਤ�

ਹੋਣ।

ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਟੈਸ ਟ ਕਰਵਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਸੰ ਿਮਿਲਤ ਹੈ?

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ SCD ਅਤੇ ਥੈਲਾਿਸਿਮਆ ਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਬੱ ਲਡ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਿਬਹਤਰ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸ�

ਇਹ ਜ�ਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 10 ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਰਵਾ ਲਵੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ� ਨੂੰ ਥੈਲਾਿਸਿਮਆ ਦੇ ਟੈਸਟ

ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲ ਹੀ SCD ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹ� ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ। ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸ

ਗੱ ਲ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕੱ ਥੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ।

ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਿਜੱ ਥੇ ਹੀਮੋਗਲੋ ਿਬਨ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਆਮ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ SCD ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ

ਇਲਾਕੇ ਿਜੱ ਥੇ ਹੀਮੋਗਲੋ ਿਬਨ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹਨ, ਇੱ ਕ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਕ
ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮ� ਅਤੇ ਿਪਉ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸ�ੋਤ ਿਕਥ� ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਇਹ ਦਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮ�-ਬਾਪ ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ SCD ਦੇ

ਕੈਰੀਅਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤ�, ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸ� ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸ�ੋਤ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਹੀਮੋਗਲੋ ਿਬਨ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਮੈਨੰ ੂ ਜ� ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ� ਪਹੁੰ ਚਾ�ਦਾ ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱ ਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜ� ਨਹ�। ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਦਾ ਮਤਲਭ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਿਮਸਾਲ ਵੱ ਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਅਿਜਹੇ ਟੈਸਟ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਿਜਨ�� ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਮੁਮਕਨ ਹਨ।

ਿਪਤਾ - ਜੇਕਰ ਮ� ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ � ਆਪਣੀ ਜ�ਚ ਕਰਵਾਉ
ਕੀ ਇਹ ਟੈਸ ਟ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹ�। ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਉਨ�� ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ
SCD ਜ� ਥੈਲਾਿਸਿਮਆ ਹ� ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹ�।
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ਜੇਕਰ ਮ� ਇਹ ਟੈਸ ਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਿਨਰਨ� ਕਰਦੀ ਹ� ਿਫਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗ ਾ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਿਨਰਨ� ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪੰ ਜ ਿਦਨ�� ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ SCD ਵਾਸਤੇ ਨਵਜੰ ਮ ਬਲੱਡ ਸਪੌਟ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਮ ਕਨ ਨਤੀਜੇ

ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਣਗੇ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਕੈਰੀਅਰ ਹੋ ਜ� ਨਹ�, ਜ� ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜ� ਨਹ�।
ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਵਧੇਰੇ ਟੈਸ ਟ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗ ੀ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਹੀਮੋਗਲੋ ਿਬਨ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋ, ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਪਉ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱ ਲਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬੱ ਚੇ ਦਾ

ਿਪਉ ਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਬੱ ਚੇ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕ ਟੈਸਟ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਿਪਉ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੈਰੀਅਰ ਵੱ ਜ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕ ਟੈਸਟ� ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲਗਭਗ 100 ਿਵੱ ਚ� 1 (1%) ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜੋ ਗਰਭਪਾਤ ਮੁਮਕੰ ਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ �ਤੇ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜ� ਨਹ�।

ਦੋ ਤਰ�� ਦੇ ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕ ਟੈਸਟ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।
CVS (ਕੋਰੀਔਨੀਕ ਿਵਿਲਸ ਸੈਮ ਪਿਲੰ ਗ) ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 11 ਤ� 14 ਹਫਿਤਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ
ਬਰੀਕ ਸੁਈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮ� ਦੇ ਪੇਟ ਿਵੱ ਚ ਪਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਰਾਹੀ ਪਲਸ�ਟਾ ਿਵੱ ਚ� ਿਟਸ਼ੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਨਮੂਨ� ਲਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ।
ਿਟਸ਼ੂ ਿਵੱ ਚ� ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸੈ�ਲ� ਨੂੰ SCD ਅਤੇ ਥੈਲਾਿਸਿਮਆ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਮਿਨਓਸੈਨ ਿਟਸਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 15 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਇੱ ਕ ਬਰੀਕ ਸੁਈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮ� ਦੇ ਪੇਟ ਰਾਹੀ ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਤਰਲ

ਦਾ ਇੱ ਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਨਮੂਨਾ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰਲ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸੈ�ਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ�� ਨੂੰ SCD ਜ� ਥੈਲਾਿਸਿਮਆ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ SCD ਜ� ਥੈਲਾਿਸਿਮਆ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਾਲ

ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ� ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਵਰਸੇ ਵੱ ਜੋ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦੀ

ਹਾਲਤ ਿਮਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹੜੀਆਂ ਚੋਣ� ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨਾਲ� ਬਹੁਤ ਗੰ ਭੀਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਔਰਤ� ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਿਨਰਨ� ਬਣਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ; ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੰ ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਰਨ�

ਅਤੇ ਿਸੱ ਟੇ ਵੱ ਜੋ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਵਾ ਲ� ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਨਰਨ� ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ।
ਜੇਕਰ ਟੈਸਟ ਇਹ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸ� ਕੈਰੀਅਰ ਹੋ, ਇਹ ਮੁਨਾਿਸਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮ�ਬਰ ਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋ

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਵੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਬੱ ਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰਦੇ
ਹੋਣ।

ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ�

ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰੇਗਾ।
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ਡਾਉਨਜ਼, ਐਡਵਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਪਤਾਉਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ
nhs.uk/downs

ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਟੈਸ ਟ ਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ?

ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਡਾਉਨਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮਜ਼ (ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੀਸੋਮੀ 21 ਜ� T21 ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ

ਹਨ), ਐਡਵਰਡਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ (ਟਰੀਸੋਮੀ 18/T18) ਜ� ਪਤਾਉਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ (ਟਰੀਸੋਮੀ 13/T13) ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ�।

ਇਨ� � ਅਵਸਥਾਵ� ਬਾਰੇ

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਜਹੜੇ ਸੈ�ਲ ਹਨ ਉਨ�� ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਬਣਤਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ

ਕਰੋਮੋਜ਼ੋਮਜ਼ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ�� ਕਰੋਮੋਜ਼ੋਮਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਜੀਨਜ਼ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਮੁਕਰੱ ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ

ਸਾਡਾ ਿਵਕਾਸ ਿਕਵ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੈ�ਲ ਿਵੱ ਚ ਕਰੋਮੋਜ਼ੋਮਜ਼ ਦੇ 23 ਜੋੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਮੱ ਿਸਆ ਉਦ� ਉਤਪੰ ਨ

ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਅਿਜਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਜ� ਆਂਡਾ ਸੈ�ਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜ� ਬੱ ਚੇ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧੂ
ਕਰੋਮੋਜ਼ੋਮਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਉਨਜ਼, ਐਡਵਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਪਤਾਉਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰ� ਦ� ਮਾਵ� ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਮ� ਦੀ ਉਮਰ
ਵਧਦੀ ਹੈ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਇਹਨ� ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵੱ ਧ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
ਡਾਉਨਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਜ਼ (T21)

ਡਾਉਨਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਕਰੋਮੋਜ਼ੋਮਜ਼ 21 ਦੀ ਹਰ ਸੈ�ਲ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਧੂ ਨਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ 1,000 ਜਨਮ� ਿਵੱ ਚ� 1 ਨੂੰ

ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਬੱ ਚਾ ਿਜਹੜਾ ਡਾਉਨਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮਜ਼ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖਲਾਈ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�� ਨੂੰ

ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱ ਚ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਿਸੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ�� ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ
ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰ ਮ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ। ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਅਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਡਾਉਨਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮਜ਼ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ

ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਖਲਾਈ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਿਕਹੜੇ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਲਕੀ ਤ� ਗੰ ਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ ਿਜਨ�� ਕੋਲ ਡਾਉਨਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁਢਲੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਤੀਤ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਿਜਹੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਡਾਉਨਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮਜ਼ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸੰ ਭਵਨਾ ਿਵੱ ਚ ਿਵਕਾਸ ਿਲਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਹੈ। ਡਾਉਨਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ�ਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ,

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਾਉਨਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਹੈ, ਿਮਸਾਲ ਵੱ ਜੋ, ਿਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ

ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਿਸਸਟਮ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮੱ ਿਸਆਵ�। ਕਈ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਗੰ ਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ

ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰ ਗੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਨਾਲ, ਡਾਉਨਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮਜ਼ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ

ਤੱ ਕ ਜੀਿਵਤ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਉਨਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਅੱ ਖ� ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਬਦਾਮ ਿਕਸਮ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ ਦੀਆਂ ਿਵਲੱਖਣ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ

ਪਰ ਉਹ ਸੱ ਭ ਇੱ ਕੋ ਿਜਹੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹ� ਆ�ਦੇ। ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਵ�ਗ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਆਪਣੇ ਮ�-ਿਪਉ ਤ� ਿਵਰਾਸਤ
ਵੱ ਜੋ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਐਡਵਰਡਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ (T18) ਅਤੇ ਪਤਾਉਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ (T13)

ਐਡਵਰਡਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅੰ ਦਰ ਹਰੇਕ ਸੈ�ਲ ਿਵੱ ਚ ਕਰੋਮੋਜ਼ੋਮਜ਼ 18 ਦੀ ਇੱ ਕ ਵਾਧੂ ਨਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ�� ਪਤਾਉਜ਼
ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹਰੇਕ ਸੈ�ਲ ਿਵੱ ਚ ਕਰੋਮੋਜ਼ੋਮਜ਼ 13 ਦੀ ਇੱ ਕ ਵਾਧੂ ਨਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ ਿਜਨ�� ਕੋਲ ਐਡਵਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਪਤਾਉਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ�� ਦਾ

ਬੇਜਾਨ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ� ਜਨਮ ਬਾਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਬੱ ਚੇ ਜਵਾਨੀ ਤੱ ਕ ਵੀ ਿਜ�ਦੇ ਪਰ ਇਵ� ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
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ਐਡਵਰਡਜ਼ ਜ� ਪਤਾਉਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰ ਭੀਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ - ਇਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਿਦਮਾਗੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐਡਵਰਡਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ�, ਿਸਰ ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ�, ਵਾਧੇ

ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਅਤੇ ਖੜ�ੇ ਹੋਣ ਜ� ਤੁਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਆਉਣਗੀਆਂ। ਐਡਵਰਡਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਹਰ 10,000 ਜਨਮ� ਿਵੱ ਚ� 3

ਜਨਮ� ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਤਾਉਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆ, ਬੁੱ ਲ� ਅਤੇ ਤਾਲੂ ਿਵੱ ਚ ਤੇੜ, ਵਾਧ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ�, ਮਾੜੀ ਤਰ��

ਨਾਲ ਗਠਨ ਹੋਈਆਂ ਅੱ ਖ� ਅਤੇ ਕੰ ਨ, ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਅਤੇ ਖੜ�ੇ ਹੋਣ ਜ� ਤੁਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਤਾਉਜ਼
ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਹਰ 10,000 ਜਨਮ� ਿਵੱ ਚ� 2 ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟੈਸ ਟ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਇਹਨ� ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੰ ਮਬਾਇਨ ਟੈਸਟ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 10 ਅਤੇ 14

ਹਫਿਤਆਂ ਦਰਿਮਆਨ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਕੰ ਮਬਾਇਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਲਹੂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਨਮੂਨਾ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਡੇਿਟੰ ਗ ਅਲਟਰਾਸਾ�ਡ ਸਕੈਨ

(ਪੰ ਨਾ 5 ਦੇਖੋ) ਦੌਰਾਨ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਦਾ ਤਰਲ ਮਾਿਪਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਨੂੰ ਨੂਚਲ ਟ��ਸਲੂਸੰਸੀ ਵੱ ਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ)। ਇਨ��

ਦੋ ਟੈਸਟ� ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਿਵੱ ਚ ਡਾਉਨਜ਼, ਐਡਵਰਡਜ਼ ਜ� ਪਤਾਉਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ� ਨਹ� ਇਹ ਤੁਹ ਾਡੀ ਚੋਣ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਡਾਉਨਜ਼ ਿਸਨਡਰੋਮ ਲਈ ਕੰ ਮਬਾਇਨ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱ ਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 14 ਅਤੇ 20 ਹਫਿਤਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੰ ਮਬਾਇਨ ਟੈਸਟ ਦੀ
ਤਰ�� ਦਰੁਸਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਐਡਵਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਪਤਾਉਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਦੇ ਕੰ ਮਬਾਇਨ ਟੈਸਟ

ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱ ਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱ ਧ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਕੈਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਹੜਾ ਸਰੀਰਕ
ਅਸਾਧਾਰਣਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜ�ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਮੈਨੰ ੂ ਜ� ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ� ਪਹੁੰ ਚਾ�ਦਾ ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱ ਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜ� ਨਹ�। ਇਹ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹ� ਦੱ ਸਦਾ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ
ਤੇ ਡਾਉਨਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ, ਐਡਵਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਪਤਾਉਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਹੈ ਜ� ਨਹ�। ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਿਸੱ ਟੇ ਵੱ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਣੇ ਪੈਣ। ਿਮਸਾਲ ਵੱ ਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕ ਟੈਸਟ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਿਜਸ ਰਾਹੀ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਟੈਸ ਟ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹ�। ਡਾਉਨਜ਼, ਐਡਵਰਡਜ਼ ਜ� ਪਤਾਉਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਇਹ
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਉਨ�� ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਡਾਉਨਜ਼, ਐਡਵਰਡਜ਼ ਜ� ਪਤਾਉਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਹੈ ਜ� ਨਹ�।
ਤੁਸ� ਇਨ�� ਸਕ�ੀਿਨੰਗ� ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

•
•
•

ਡਾਉਨਜ਼, ਐਡਵਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਪਤਾਉਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ

ਿਸਰਫ ਡਾਉਨਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮਜ਼

ਿਸਰਫ ਐਡਵਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਪਤਾਉਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ

ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਨਹ�
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ਜੇਕਰ ਮ� ਇਹ ਟੈਸ ਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਿਨਰਨ� ਕਰਦੀ ਹ� ਿਫਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗ ਾ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਡਾਉਨਜ਼, ਐਡਵਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਪਤਾਉਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਵਾਸਤੇ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਨਹ� ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਇਸ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸ� ਬਾਕੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਇਨ�� ਅਵਸਥਾਵ� ਲਈ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਨਹ� ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇ

ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਅਸਾਧਾਰਣਤਾ ਿਵਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਡਾਉਨਜ਼, ਐਡਵਰਡਜ਼ ਜ� ਪਤਾਉਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਸਕੈਨ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮੱ ਿਸਆਵ�

ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱ ਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸਕੈਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸੇਗਾ/ਦੱ ਸੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਣਤਾਵ�
ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁਮ ਕਨ ਨਤੀਜੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਦੋ ਨਤੀਜੇ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਇੱ ਕ ਡਾਉਨਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਐਡਵਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਪਤਾਉਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਵਾਸਤੇ।
ਜੇਕਰ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਇਹ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਡਾਉਨਜ਼, ਐਡਵਰਡਜ਼ ਜ� ਪਤਾਉਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ 150 ਿਵੱ ਚ� 1
ਤ� ਘੱ ਟ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਨੂੰ "ਲੋ ਅਰ-ਿਰਸਕ (ਘੱ ਟ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ)" ਨਤੀਜਾ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 100 ਿਵੱ ਚ� 95 (95%) ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ
ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਘੱ ਟ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਲੋ ਅਰ-ਿਰਸਕ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਡਾਉਨਜ਼, ਐਡਵਰਡਜ਼ ਜ� ਪਤਾਉਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ
ਨਹ� ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਇਹ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਡਾਉਨਜ਼, ਐਡਵਰਡਜ਼ ਜ� ਪਤਾਉਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ

150 ਿਵੱ ਚ� 1 ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ – ਮਤਲਬ ਿਕ ਇਹ 150 ਿਵੱ ਚ� 1 ਤ� ਲੈ ਕੇ 2 ਿਵੱ ਚ� 1 ਤੱ ਕ ਹੈ - ਇਸ ਨੂੰ "ਹਾਇਅਰ-ਿਰਸਕ (�ਚੇ ਖ਼ਤਰੇ
ਦਾ)" ਨਤੀਜਾ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਹਾਇਅਰ ਿਰਸਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਭ ਨਹ� ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਉਨਜ਼, ਐਡਵਰਡਜ਼ ਜ� ਪਤਾਉਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਹੈ।
ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਸ ਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਲੋ ਅਰ ਿਰਸਕ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਹਾਇਰ ਿਰਸਕ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤ� ਿਕ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਕੀ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਡਾਉਨਜ਼, ਐਡਵਰਡਜ਼ ਜ� ਪਤਾਉਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਹੈ ਿਕ ਨਹ�।
ਡਾਉਨਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕ ਟੈਸਟ ਕਰੋਮੋਜ਼ੋਮਜ਼ 18 ਅਤੇ 13 ਵੱ ਲ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱ ਸਣਗੇ
ਿਕ ਕੀ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਐਡਵਰਡਜ਼ ਜ� ਪਤਾਉਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਹੈ ਜ� ਨਹ�। ਇਸੇ ਤਰ��, ਐਡਵਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਪਤਾਉਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕ ਟੈਸਟ ਡਾਉਨਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਮੋਜ਼ੋਮ 21 ਵੱ ਲ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ।

ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜੋ ਲਗਭਗ 100 ਿਵੱ ਚ� 1 (1%) ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ �ਤੇ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜ� ਨਹ�।
ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਿਦੰ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹ ਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਇਗਨੌ ਸਿਟਕ ਟੈਸ ਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਦੋ ਤਰ�� ਦੇ ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕ ਟੈਸਟ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।
CVS (ਕੋਰੀਔਨੀਕ ਿਵਿਲਸ ਸੈਮ ਪਿਲੰ ਗ) ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 11 ਤ� 14 ਹਫਿਤਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ
ਬਰੀਕ ਸੁਈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮ� ਦੇ ਪੇਟ ਿਵੱ ਚ ਪਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਰਾਹੀ ਪਲਸ�ਟਾ ਿਵੱ ਚ� ਿਟਸ਼ੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਨਮੂਨ� ਲਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ।
ਿਟਸ਼ੂ ਿਵੱ ਚ� ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸੈ�ਲ� ਨੂੰ ਿਫਰ ਡਾਉਨਜ਼, ਐਡਵਰਡਜ਼ ਜ� ਪਤਾਉਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਅਮਿਨਓਸੈਨ ਿਟਸਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 15 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਬਰੀਕ ਸੁਈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮ�
ਦੇ ਪੇਟ ਰਾਹੀ ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਦਾ ਇੱ ਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਨਮੂਨਾ ਿਲਆ ਜਾ

ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰਲ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸੈ�ਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਡਾਉਨਜ਼, ਐਡਵਰਡਜ਼ ਜ� ਪਤਾਉਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਿਗਣਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤ� ਿਜਹੜੀਆਂ ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ�� ਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�� ਦੇ ਬੱ ਚੇ

ਨੂੰ ਡਾਉਨਜ਼ ਜ� ਐਡਵਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਪਤਾਉਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਹੈ। ਉਨ�� ਕੋਲ ਿਫਰ ਦੋ ਚੋਣ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਔਰਤ� ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ

ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਿਨਰਨ� ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਕੁਝ ਇਹ

ਿਨਰਨ� ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹ� ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਨਰਨ� ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ।
ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ�

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਲੋ ਅਰ ਿਰਸਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਿਵਖਾ�ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੋ ਹਫਿਤਆਂ ਅੰ ਦਰ ਦੱ ਸ ਿਦੱ ਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਹਾਇਅਰ ਿਰਸਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਿਵਖਾ�ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਿਮਲਣ ਦੇ

ਿਤੰ ਨ ਿਦਨ� ਅੰ ਦਰ ਦੱ ਸ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚੋਣ� ਹਨ ਉਨ�� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ

ਲਈ ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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ਸਰੀਰਕ ਅਸਾਧਾਰਣਤਾਵ�
(ਿਮੱ ਡ ਪ�ਗ ਨ� ਨਸੀ ਸਕੈਨ )
nhs.uk/anomalyscan
ਇਹ ਸਕੈਨ ਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ?

ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕ ਕੀ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਅਸਾਧਾਰਣਤਾਵ� ਤ� ਨਹ�। ਸਕੈਨ ਬੱ ਚੇ ਿਵੱ ਚ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਵੱ ਲ

ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱ ਭ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹ� ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲੱਭਤ ਨਹ� ਕਰਦਾ।

ਉਨ� � ਅਵਸਥਾਵ� ਬਾਰੇ ਿਜਨ� � ਉਤੇ ਸਕੈਨ ਰਾਹੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ

ਸਕੈਨ ਕਾਫੀ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਹੱ ਡੀਆਂ, ਿਦਲ, ਿਦਮਾਗ, ਰੀੜ� ਦੀ ਹੱ ਡੀ,
ਿਚਹਰੇ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ� ਿਵੱ ਚ ਸਕੈਨ ਇਹ ਿਵਖਵੇਗਾ ਿਕ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱ ਚੇ ਦਾ

ਿਵਕਾਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੱ ਿਸਆ ਲੱਭੀ ਜ� ਉਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱ ਕ ਕੀਤਾ

ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਅਿਜਹੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨਾਲੋ

ਸਾਫ਼ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਿਮਸਾਲ ਵੱ ਜੋ, ਕਈ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਔਪਨ ਸਪਾਇਨਾ ਿਬਫਡਾ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ,

ਿਜਹੜੀ ਰੀੜ� ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਪਾਇਨਾ ਿਬਫਡਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਸਕੈਨ ਿਵੱ ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਫ਼ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱ ਚੇ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਇਹ

ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 10 ਿਵੱ ਚ� 9 (90%) ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੱ ਿਸਆਵ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸ, ਉਨ�� ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਕੈਨ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱ ਧੇ (50%) ਅਿਜਹੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ

ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਿਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਸਕੈਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਰੀਰਕ ਅਸਾਧਾਰਣਤਾਵ� ਲਈ ਵੇਖ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਲੱ ਭਤ ਨਹ�
ਕਰਦਾ

ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਿਜਹੜੀਆਂ ਸਕੈਨ ਿਵੱ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਭ ਹੈ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤ� ਬਾਦ ਇਲਾਜ

ਜ� ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ, ਿਮਸਾਲ ਵੱ ਜੋ ਬੁੱ ਲ� ਿਵੱ ਚ ਤੇੜ। ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਕੇਸ� ਿਵੱ ਚ ਕਾਫੀ ਗੰ ਭੀਰ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਦੀ ਲੱਭਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਿਮਸਾਲ ਵੱ ਜੋ, ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਿਦਮਾਗ, ਗੁਰਦੇ, ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਅੰ ਗ ਜ� ਹੱ ਡੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਤਰ�� ਿਵਕਾਸ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ

ਕੇਸ� ਿਵੱ ਚ ਕਾਫੀ ਗੰ ਭੀਰ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਦੀ ਲੱਭਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਮਸਾਲ ਵੱ ਜੋ, ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਿਦਮਾਗ, ਗੁਰਦੇ, ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਅੰ ਗ ਜ� ਹੱ ਡੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ

ਠੀਕ ਤਰ�� ਿਵਕਾਸ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਕਾਫੀ ਗੰ ਭੀਰ ਅਤੇ ਿਵਰਲੇ ਕੇਸ� ਿਵੱ ਚ ਿਜੱ ਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਚਾਰ ਸੰ ਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਜਨਮ ਤ� ਬਾਦ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜ� ਉਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ।

ਿਮੱ ਡ ਪ�ਗਨ�ਨਸੀ ਸਕੈਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਅਵਸਧਾਵ� ਵੱ ਲ ਵੇਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਉਨ�� ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ www.nhs.uk/anomalyscan ਵੇਖ।ੋ

ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਟੈਸ ਟ ਕਰਵਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਸੰ ਿਮਿਲਤ ਹੈ?

ਇਨ�� ਅਵਸਥਾਵ� ਵਾਸਤੇ ਸਕੈਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 18 ਤ� 20 ਹਫਿਤਆਂ ਅਤੇ 6 ਿਦਨ� ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾ
ਤਰ ਸਕੈਨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਸਟਾਫ ਰਾਹੀ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਸੋਨ�ਗ�ਾਫਰ ਕੀਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਕ ਸੋਨ�ਗ�ਾਫਰ
ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਸਕੇ, ਸਕੈਨ ਮੱ ਧਮ ਪ�ਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਊਚ (ਪਲੰਘ) ਉਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਪ �ਤੇ ਚੱ ਕਣ ਅਤੇ ਸਕਰਟ ਜ� ਪ�ਟ ਆਪਣੇ ਚੂਲੇ
ਤੱ ਕ ਥੱ ਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਿਟਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਿੜਆਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਿਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤ� ਿਕ ਅਲਟਰਾਸਾ�ਡ ਜੈ�ਲ ਉਨ�� ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਢੱ ਡ

ਉਤੇ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋਨ�ਗ�ਾਫਰ ਿਫਰ ਇੱ ਕ ਹੱ ਥ�-ਫਿੜਆ ਯੰ ਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉਪਰ ਫੇਰੇਗਾ ਤ� ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਖ

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੈ�ਲ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ ਿਕ ਯੰ ਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਿਵੱ ਚਾਲੇ ਚੰ ਗਾ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਵੇ।

ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦਾ ਸ਼ੱ ਕ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਟੈਸ ਟ� ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱ ਖ ਨਹ� ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਸੋਨ�ਗ�ਾਫਰ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤ� ਿਕ ਬੱ ਚਾ ਚੰ ਗੀ ਤਰ��
ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਿਚੱ ਟੇ ਰੰ ਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਲਟਰਾਸਾ�ਡ

ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਪਰਖ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਨ�ਗ�ਾਫਰ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ�� ਿਟਕਾਉਣਗੇ ਿਕ ਉਨ�� ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ��
ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ�� ਵੱ ਲ ਿਸੱ ਧੀ ਹੋਵੇ ਜ� ਕੋਣ ਤੇ।

ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 30 ਕੁ ਿਮੰ ਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰ ਗੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਣਾ ਮੁਮਕਨ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਬੱ ਚਾ ਬੇਡੌਲ ਹੋਕੇ
ਿਪਆ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਿਹੱ ਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜ� ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਔਸਤ ਭਾਰ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇ; ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਭ ਨਹ� ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ

ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿਚੰ ਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਲੈ ਡਰ ਪੁਰੀ ਤਰ�� ਭਿਰਆ ਰੱ ਖਣਾ
ਪਵੇ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਦਾਈ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ�
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹ� ਹੋ, ਤੁਸ� ਉਨ�� ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਮੱ ਡ ਪ�ਗਨ�ਨਸੀ ਸਕੈਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਲੱਭ ਲ� ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਸਕੈਨ ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ ਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਿਲਆਉਣ ਪਸੰ ਦ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਲਈ ਿਲਆਉ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਿਦੰ ਦੇ ਿਕੳਂਿਕ ਉਥੇ ਬੱ ਿਚਆਂ

ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹ
ਪਤਾ ਕਰੋ।

ਕੀ ਇਹ ਸਕੈਨ ਮੈਨੰ ੂ ਜ� ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਅਲਟਰਾਸਾ�ਡ ਸਕੈਨ ਤ� ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮ� ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਿਜਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੂ ਖ਼ਤਰੇ ਨਹ� ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ

ਿਕ ਤੁਸ� ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੱ ਧ ਿਵੱ ਚ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ�। ਸਕੈਨ
ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਿਸੱ ਟੇ ਵੱ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿਨਰਨ� ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣ।

ਿਮਸਾਲ ਵੱ ਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਅਿਜਹੇ ਟੈਸਟ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਿਜਨ�� ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਮੁਮਕਨ ਹਨ।
ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਉਨ�� ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ

ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਤ� ਨਹ� ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹ�।

ਜੇਕਰ ਮ� ਸਕੈਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਿਨਰਨ� ਕਰਦੀ ਹ� ਤ� ਕੀ ਹੋਵੇਗ ਾ?
ਂ ੀਨ�ਟਲ (ਜਨਮ-ਪੂਰਵ) ਦੇਖਭਾਲ ਪਿਹਲ� ਦੀ ਤਰ�� ਜਾਰੀ
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਸਕੈਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਿਨਰਨ� ਬਣਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਐਟ
ਰਹੇਗੀ।

ਮੁਮ ਕਨ ਨਤੀਜੇ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੈਨ ਇਹ ਿਵਖ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਨਜ਼ਰ ਨਹ�
ਆ�ਦੀਆਂ।

ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦੀ ਲੱਭਤ ਜ� ਉਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱ ਕ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਸੋਨ�ਗ�ਾਫਰ ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਤ� ਉਨ�� ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ
ਪੁੱ ਛੇ।

ਸਕੈਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਨਹ� ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼� ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱ ਚਾ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱ ਿਸਆ

ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਦੀ ਸਕੈਨ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹ� ਕਰ ਸਿਕਆ।
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ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਸ ਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤ� ਿਕ ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਕੀ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਸਟ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ�� ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤ� ਿਕ ਤੁਸ�
ਇਹ ਿਨਰਨ� ਬਣਾ ਸਕੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜ� ਨਹ�। ਤੁਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਜ�

ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ
ਿਵੱ ਚ।

ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ�

ਸੋਨ�ਗ�ਾਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੈਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱ ਸ ਦਵੇਗਾ।
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ਉਨ� � ਔਰਤ� ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਖ� ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ (ਸ਼ੱ ਕਰ ਰੋਗ ) ਹੈ
nhs.uk/diabeticeye

ਇਹ ਟੈਸ ਟ ਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ?

ਇਹ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਰੈਿਟਨ�ਪੈਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅੱ ਖ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੁੰ ਦੀਆਂ

ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱ ਖ� ਦੀ ਿਸਹਤ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪ 1 ਜ�

ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤ� ਪਿਹਲ� ਨਹ� ਸੀ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੈਿਟਕ ਆਈ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ।

ਕੁਝ ਔਰਤ� ਿਵੱ ਚ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ (28 ਹਫਤੇ ਜ� ਿਜ਼ਆਦਾ) ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਖੁਰਾਕ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ

ਜਨਮ ਤ� ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਿਸਰਫ ਤ� ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼
ਸੀ।

ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਸ਼ ਿਸਰਫ ਤ� ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ ੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹ ਾਨੂੰ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸੀ
ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ

ਡਾਇਬੈਿਟਕ ਰੈਿਟਨ�ਪੈਥੀ ਉਦ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੱ ਦ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਅੱ ਖ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਰੈਟੀਨਾ ਿਵੱ ਚ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾੜ� ਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਪਾਉਦ� ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਨ�� ਨੂੰ ਆਈ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸ� ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੋ ਤ�
ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅੱ ਖ� ਦੀ ਗੰ ਭੀਰ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਟੈਸ ਟ ਕਰਵਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

ਂ ੀਨ�ਟਲ ਕਲੀਿਨਕ ਤੇ, ਜ� ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 28 ਹਫਿਤਆਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਹਲੀ ਐਟ

ਬਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਿਹਲੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਤੇ ਰੈਿਟਨ�ਪੈਥੀ ਅਰੰ ਿਭਕ ਪੜਾਅ ਿਵੱ ਚ ਲੱਭੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 16 ਅਤੇ 20 ਹਫਿਤਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਰੈਿਟਨ�ਪੈਥੀ ਦੀ ਲੱਭਤ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱ ਖ� ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਰੈਟੀਨਲ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਅੱ ਖ� ਦੀ ਉਸ ਰੂਟੀਨ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਵ�ਗ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਸਕ�ੀਿਨੰਗ

ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਤਰ ਨੂੰ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱ ਖ� ਿਵੱ ਚ ਦਵਾ ਪਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱ ਖ�
ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਵੱ ਡੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਕੇ ਰੈਟੀਨਾ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਟੀਨ� ਦੀ ਿਡਿਜਟਲ ਫੋਟੋ ਲਈ
ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਿਚੱ ਤਰ ਕਾਫੀ ਸਾਫ ਨਹ� ਆ�ਦੇ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱ ਖ� ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਕੋਲ ਵੱ ਖਰੀ ਤਰ�� ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਇਹ ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਮੈਨੰ ੂ ਜ� ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਫੋਟੋ ਲੈ ਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱ ਖਹੀਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱ ਖ� ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਨਹ� ਆ�ਦਾ।

ਅੱ ਖ� ਿਵੱ ਚ ਪਾਈ ਦਵਾ ਕੁਝ ਸਿਕੰ ਟ� ਵਾਸਤੇ ਚੀਸ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਤ� ਬਾਦ 2-6 ਘੰ ਿਟਆਂ

ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਧੁੰ ਦਲੀ ਿਜਹੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਨਕ� ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸ� ਆਮ ਪਾ�ਦੇ ਹੋ
ਉਨ�� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱ ਖੋ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਨਗਲਾਸੀਸ ਰੱ ਖੋ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸ� ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ

ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਕ�ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਤ� ਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਰੌਸ਼ਨਦਾਰ
ਲੱਗੇ।

ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਜ� ਿਲਫਟ ਦਾ ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ

ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਤ� ਬਾਦ ਗੱ ਡੀ ਨਹ� ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਕ�ਿਕ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦ�ਸ਼ ਟੀ ਨੂੰ
ਧੁੰ ਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਟਾਵ� ਟਾਵ� ਕਦੇ, ਤਰਲ ਦਵਾ ਅਚਾਨਕ, ਅੱ ਖ� ਿਵੱ ਚ ਦੇ ਪਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਚੱ ਤਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਵਧਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰੈਸ਼ਰ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲੱਛਣ�

ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
•

•
•

ਅੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦਰਦ ਜ� ਗੰ ਭੀਰ ਬੇਅਰਾਮੀ

ਅੱ ਖ ਦੇ ਿਚੱ ਟੇ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਲਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ
ਲਗਾਤਾਰ ਧੁੰ ਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ।

ਜੇਕਰ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਤ� ਬਾਦ ਤੁਸ� ਇਸ ਤਰ�� ਦੇ ਲੱਛਣ� ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਵਾਪਸ ਆਈ ਯੂਨਟ ਜ�
ਐਕਸੀਡੰ ਟ ਅਤੇ ਐਮਰਜੰ ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਵੋ।
ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਟੈਸ ਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਸੀ।
ਅੱ ਖ ਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਦਾ ਇੱ ਕ ਭਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਬੈਿਟਕ ਰੈਿਟਨ�ਪੈਥੀ ਉਪਚਾਰ ਯੋਗ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ
ਇਸ ਦੀ ਲੱਭਤ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਜੇਕਰ ਮ� ਇਹ ਟੈਸ ਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਿਨਰਨ� ਕਰਦੀ ਹ� ਿਫਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗ ਾ?

ਅਿਜਹੇ ਲੋ ਕ ਿਜਨ�� ਕੋਲ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅੱ ਖ ਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਵਾਲੀ ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ ਤੇ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਿਨਰਨ� ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਇਹ ਿਨਰਨ� ਬਣਾ�ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਹ� ਕਰਵਾਉਣਾ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ
ਕਲੀਿਨਿਸ਼ਅਨ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਿਜਹੜੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ\ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਮੁਮ ਕਨ ਨਤੀਜੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ�ਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਮਕਨ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•
•
•

ਕੋਈ ਰੈਿਟਨ�ਪੈਥੀ ਨਹ�

ਰੈਿਟਨ�ਪੈਥੀ ਦੇ ਮੁਢੱਲੇ ਸੰ ਕੇਤ

ਕਾਫ਼ੀ ਗੰ ਭੀਰ ਰੈਿਟਨ�ਪੈਥੀ ਿਜਸ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਰੈਿਟਨ�ਪੈਥੀ ਦੇ ਮੁਢੱਲੇ ਸੰ ਕੇਤ ਿਵਖਾ�ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ
ਆਪਣੀ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਦੇ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ

ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਸੱ ਦਾ ਭੇਜੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਤਮਾਕੂਨ�ਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੀ ਰੋਕ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਜ� ਘੱ ਟ� ਘੱ ਟ ਇਸ ਨੂੰ ਥ�ੋੜਾ
ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਟੈਸਟ ਇਹ ਿਵਖਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਯੋਗ ਰੈਿਟਨ�ਪੈਥੀ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱ ਖ� ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਨਾਲ ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ
ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ�

ਇੱ ਕ ਿਚੱ ਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ ਤ� ਬਾਦ 6 ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚਾਲੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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ਿਦਲ, ਨਜ਼ਰ, ਕੁੱ ਲ�ੇ ਅਤੇ ਟੈਸ ਟੀਜ਼ (ਸਰੀਰਕ ਪਰੀਿਖਆ)
nhs.uk/newborninfantexam
ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਟੈਸ ਟ ਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ?

ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ 72 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਾ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰੀਰਕ ਪਰੀਿਖਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ

ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਚਾਰ ਤਰ�� ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤ� ਿਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ

ਕੀ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਅੱ ਖ�, ਿਦਲ, ਕੁੱ ਲ�ੇ ਜ�, ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਉਨ�� ਦੇ ਟੈਸਟੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਤ� ਨਹ� ਿਜਸ ਨਾਲ

ਉਨ�� ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਮਕਨ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਿਫਰ ਤ� 6-8 ਹਫਿਤਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਿਕ�ਿਕ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵ�
ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਦ� ਤੱ ਕ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ�ਗਟ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ।

ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਉਪਰ� ਲੈ ਕੇ ਥੱ ਲੇ ਤੱ ਕ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਪਰੀਿਖਆ ਦਾ ਇੱ ਕ ਭਾਗ ਹੈ
ਇਨ� � ਅਵਸਥਾਵ� ਬਾਰੇ

ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨ� ਦਾ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਅਵਸਥਾਵ� ਲਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।

ਅੱ ਖ� - ਪਰੀਿਖਆ ਅਖ� ਦੇ ਿਵਖਾਲੇ ਅਤੇ ਿਹਲਜੁਲ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਛਾਨ-ਬੀਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ

ਕੈਟਾਰੈਕਟ (ਮੋਤੀਆ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਤ� ਨਹ�। 10,000 ਿਵੱ ਚ� ਲਗਭਗ 2 ਜ� 3 ਬੱ ਚੇ ਕੈਟਾਰੈਕਟ – ਅੱ ਖ ਦੇ ਅੰ ਦਰ

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲ� ਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਧੁੰ ਦਲਾਪਣ - ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰੀਿਖਆ ਇਹ ਨਹ� ਦੱ ਸ ਸਕਦੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਿਕੰ ਨੀ ਕੁ ਚੰ ਗੀ ਤਰ��
ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਦਲ - ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਿਜਹੀ ਪਰੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਮਰ (ਸਰਸਰਾਉਣਾ) ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ
ਲਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਮਰਮਰ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਲਹੂ ਿਦਲ ਿਵੱ ਚ� ਿਨ�ਕਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕੇਸ� ਿਵੱ ਚ ਜੱ ਦ

ਵੀ ਮਰਮਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਿਦਲ ਠੀਕ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਰਮਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕਾਫੀ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼� ਇਹ

ਮਤਲਬ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 200 ਿਵੱ ਚ� 1 ਬੱ ਚਾ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ
ਉਪਾਅ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ।

ਕੁੱ ਲ�ੇ - ਕਈ ਬੱ ਚੇ ਇਵ� ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ�� ਦੇ ਕੁੱ ਲ�ੇ ਦੇ ਜੋੜ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਗਠਨ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਨਾ

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਲੰਗ ਅਤੇ ਜੋੜ� ਦੀ ਸਮੱ ਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1,000 ਿਵੱ ਚ� ਲਗਭਗ 1 ਜ� 2 ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱ ਲ�ੇ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਉਨ�� ਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ।

ਟੈਸ ਟੀਜ਼ - ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਦੀ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕ ਕੀ ਉਨ�� ਦੇ ਟੈਸਟੀਜ਼ ਸਹੀ ਜਗ�ਾ ਿਵੱ ਚ ਹਨ। ਟੈਸਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੇਠ�
ਸਕਰੋਟਮ ਿਵੱ ਚ ਿਡਗਣ ਿਵੱ ਚ ਕਈ ਮਹੀਨ� ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰੀਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਸੰ ਿਮਿਲਤ ਹੈ?

ਇੱ ਕ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਮਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਫੀਿਡੰ ਗ, ਉਸ ਦੀ ਸਚੇਤਤਾ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ
ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛੇਗਾ। ਇਸ ਪਰੀਿਖਆ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਉਤਾਰਨ� ਪੈਣਗੇ।
ਪਰੀਿਖਆ ਦਰਿਮਆਨ, ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ:
•

•
•
•

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖ� ਵੇਖੇਗਾ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਿਹਲਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਖ� ਿਕਵ� ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ
ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੀ ਅਵਾਜ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਕੁੱ ਲ�ੇ ਦੀ ਪਰੀਿਖਆ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇ ਜੋੜ ਸਹੀ ਥ� ਿਵੱ ਚ ਹਨ

ਬਾਲਕ ਦੇ ਟੈਸਟੀਜ਼ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ�ਾ ਿਵੱ ਚ ਹਨ।

ਇਹ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਜਨਮ ਦੇ 72 ਘੰ ਿਟਆਂ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਤ� 8
ਹਫਿਤਆਂ ਦਰਿਮਆਨ ਹੋਵ।ੇ

ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਜਨਮ ਦੇ 72 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿਫਰ 6-8 ਹਫਿਤਆਂ ਦਰਿਮਆਨ
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ਕੀ ਇਹ ਪਰੀਿਖਆ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਸੰ ਯੁਕਤ ਨਹ� ਹਨ।
ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰੀਿਖਆ ਲੈ ਣੀ ਪਵੇਗ ੀ?

ਪਰੀਿਖਆ ਦਾ ਇਹ ਮਨ�ਰਥ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦੀ ਿਜੰ ਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਉਪਾਅ

ਜੱ ਲਦੀ ਤ� ਜੱ ਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਧਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਪਰੀਿਖਆ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਵਾਸਤੇ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮ� ਇਹ ਿਨਰਨ� ਬਣਾ�ਦੀ ਹ� ਿਕ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰੀਿਖਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ ਿਫਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗ ਾ?

ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਰਨ� ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਕਹੜੀ ਜ� ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵ� ਵਾਸਤੇ ਪਰੀਿਖਆ ਅਤੇ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ

ਜ� ਨਹ�। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੀਿਖਆ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਮ ਕਨ ਨਤੀਜੇ

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੀ ਵੀ ਿਚੰ ਤਾ ਦੀ ਲੱਭਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਮੁਮਕਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਲੱਭਦੀ
ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਅਤੇ ਿਜੱ ਥੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ ਟੈਸਟ� ਵਾਸਤੇ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਦੀ ਮੁੱ ਢ ਤ� ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛੇਤ ੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ ਿਸਹਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ�

ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਿਜਹੜਾ ਪਰੀਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਉਸੇ ਸਮ� ਦੇ ਦਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ,
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰੀਿਖਆ ਦੇ ਸਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨ�ਟ� ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਚਾਇਲਡ ਹੈਲਥ ਿਰਕਾਡ ("ਲਾਲ ਿਕਤਾਬ") ਿਵੱ ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਰਕਾਰਡ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੱ ਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਜੱ ਦ ਵੀ ਤੁਸ� ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ।
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ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
nhs.uk/newbornhearing
ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਟੈਸ ਟ ਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ?

ਇਹ ਉਨ�� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਲੱਭਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਿਜਨ�� ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤ� ਿਕ ਉਨ�� ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤ� ਹੀ

ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹ� ਿਦੰ ਦਾ ਉਹ ਉਨ� � ਪਿਰਵਾਰ� ਿਵੱ ਚ ਜਨਮ ਲ� ਦੇ ਹਨ ਿਜਥੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਇਿਤਹਾਸ ਨਹ�
ਹੁੰ ਦਾ

ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ

ਹਰ 1,000 ਿਵੱ ਚ� ਲਗਭਗ 1 ਤ� 2 ਬੱ ਚੇ ਅਿਜਹੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ�� ਦੇ ਇੱ ਕ ਜ� ਦੋਵ� ਕੰ ਨ�� ਿਵੱ ਚ ਪੱ ਕੇ

ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹ� ਿਦੰ ਦਾ ਉਹ ਉਨ��
ਪਿਰਵਾਰ� ਿਵੱ ਚ ਜਨਮ ਲ� ਦੇ ਹਨ ਿਜਥੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਇਿਤਹਾਸ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ।

ਪੱ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਪ�ਭਾਵ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱ ਚ ਹੀ

ਇਸ ਦੀ ਲੱਭਤ ਨਾਲ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਿਵੱ ਚ ਉਸਰੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਿਬਹਤਰੀ ਨਾਲ

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਉਮਰ ਤ� ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ
ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਪਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਸ ਟ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਸੰ ਿਮਿਲਤ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ� ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ

ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ� ਕਲੀਿਨਕ ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ ਵਾਸਤੇ ਸੱ ਦਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਕਈ

ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਰਾਹੀ ਪਿਹਲੇ ਕੁਝ ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਿਹਲੇ 4 ਤ�
5 ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਪਰ 3 ਮਹੀਨ� ਦੀ ਉਮਰ ਤੱ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਟੈਸਟ ਿਜਸ ਨੂੰ AOAE (ਔਟੌਮੈਿਟਕ ਔਟੌਕੂਸਿਟਕ ਅਮੀਸ਼ਨ) ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਿਮੰ ਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਇੱ ਕ ਨਰਮ ਿਜਹਾ ਨ�ਕਦਾਰ ਇਅਰਪੀਸ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਕੰ ਨ ਦੇ ਬਾਹਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱ ਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱ ਧਮ ਜਹੀ ਕਲੀਕੰ ਗ ਅਵਾਜ਼� ਵਜਾਈਆਂ
ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੱ ਦ ਕੰ ਨ ਿਵੱ ਚ ਅਵਾਜ਼ ਆ�ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਭਾਗ (ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੋਚਲੀਆ ਕੀਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਯੰ ਤਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲ� ਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਮਕਨ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਿਕ ਇਨ�� ਪ�ਭਾਵ� ਨੂੰ ਪਿਹਲੇ ਟੈਸਟ ਤ� ਹੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਭ ਨਹ� ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
•
•
•
•

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਹਲੇ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਬੇਚੈਨ ਸੀ
ਕੋਈ ਿਪਛੋਕੜ ਅਵਾਜ਼ ਸੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਕੰ ਨ ਿਵੱ ਚ ਤਰਲ ਸੀ ਜ� ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰ ਦ ਸੀ – ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜ�ਦਾ

ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ

ਇਨ�� ਕੇਸ� ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਿਹਲੇ ਟੈਸਟ ਵਰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ� ਇੱ ਕ

ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦਾ ਿਜਸ ਨੂੰ AABR (ਔਟੌਮੇਿਟੱ ਡ ਔਿਡਟੋਰੀ ਬਰੇਨਸਟੈਮ ਿਰਸਪ�ਸ) ਟੈਸਟ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਸਰ ਅਤੇ ਧੌਣ ਤੇ ਿਤੰ ਨ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਸ�ਸਰ ਲਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਨਰਮ ਿਜਹੇ ਹੈਡਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ

ਕੰ ਨ� ਨੂੰ ਲਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱ ਧਮ ਜਹੀ ਕਲੀਕੰ ਗ ਅਵਾਜ਼� ਵਜਾਈਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਜ ਤ� 15 ਿਮੰ ਟ� ਤੱ ਕ ਦਾ
ਸਮ� ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਟੈਸ ਟ ਕਾਫੀ ਿਸੱ ਧਾ ਿਜਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁੱ ਤੇ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
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ਕੀ ਇਹ ਟੈਸ ਟ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਨਹ� ਹਨ।
ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਇਹ ਟੈਸ ਟ ਲੈ ਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਲੱਭਤ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮ� ਿਨਰਨ� ਕਰਦੀ ਹ� ਿਕ ਮੇਰਾ ਬੱ ਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟੈਸ ਟ ਨਹ� ਚਾਹੀਦਾ ਤ� ਿਫਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗ ਾ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਨਵਜੰ ਮ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਨਹ� ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਿਨਰਨ� ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚੀਆਂ ਿਦੱ ਤੀਆਂ

ਜਾਣਗੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ�ਚ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਜਵ� ਉਹ ਵੱ ਡਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਿਚੰ ਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ� ਤੁਸ� ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਜ� ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੁਮ ਕਨ ਨਤੀਜੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਦੋਵ� ਕੰ ਨ� ਿਵੱ ਚ� ਸਾਫ ਜਵਾਬ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਨ�� ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹ�

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਵਜੰ ਮ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਹਰ ਤਰ�� ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਅਤੇ

ਬੱ ਚੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਜਵ� ਿਜਵ� ਬੱ ਚਾ ਵੱ ਡਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਤੁਸ� ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਸੂਚੀ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਚਾਇਲਡ ਹੈਲਥ ਿਰਕਾਡ ("ਲਾਲ

ਿਕਤਾਬ") ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਉਹ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਹ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਚੰ ਤਾ ਹੈ ਤ�

ਤੁਸ� ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਜ� ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ।

ਜੇਕਰ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਇੱ ਕ ਜ� ਦੋਵ� ਕੰ ਨ� ਦਾ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਿਦਖਾ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਕੰ ਨ� ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ

ਇੱ ਕ ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ ਿਨਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ 100 ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚੋ 2-3 ਬੱ ਚੇ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਨਹ�

ਿਦਖਾ�ਦੇ। ਵਧੇਰੇ ਟੈਸਟ� ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਿਵੱ ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਤ� ਚਾਰ ਹਫਿਤਆਂ ਅੰ ਦਰ ਇੱ ਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ
ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ।
ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ�

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹੀ ਦੇ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ।
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ਬਲੱ ਡ ਸਪੌਟ

nhs.uk/bloodspot
ਇਹ ਟੈਸ ਟ ਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ?

ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌ ਿਵਰਲੀਆਂ ਪਰ ਗੰ ਭੀਰ ਿਸਹਤ ਅਵਸਥਾਵ� ਿਵੱ ਚ�
ਕੋਈ ਹੈ ਜ� ਨਹ�। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਇਆ
ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਅਪੰ ਗਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਪਤਾ, ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ

ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਇਨ�� ਿਵੱ ਚ� ਇੱ ਕ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ।
ਇਨ� � ਅਵਸਥਾਵ� ਬਾਰੇ
ਿਸਕਲ ਸੈਲ ਡੀਜ਼ੀਜ਼

ਯੂਕੇ ਿਵੱ ਚ ਜਨਮੇ ਤਕਰੀਬਨ 2,000 ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ� 1 ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਸਕਲ ਸੈਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ (SCD) ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਫੀ ਗੰ ਭੀਰ, ਿਵਰਸੇ ਿਵੱ ਚ ਿਮਲੀ ਲਹੂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀਮੋਗਲੋ ਿਬਨ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ

ਹੈ, ਲਹੂ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱ ਚੇ ਿਜਨ�� ਨੂੰ

ਇਹ ਤਕਲੀਫ਼� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ�� ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ।
ਅਿਜਹੇ ਲੋ ਕ ਿਜਨ�� ਨੂੰ SCD ਹੈ ਉਨ�� ਨੂੰ ਅਿਤਅੰ ਤ ਦਰਦ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਗੰ ਭੀਰ, ਜਾਨ-ਲੇ ਵਾ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ

ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੀਮਕ ਹੋਣਗੇ (ਉਨ�� ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸੰ ਚਾਰ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆੳਂਦੀ ਹੈ)। ਉਹ ਬੱ ਚੇ ਿਜਨ�� ਨੂੰ SCD ਹੈ ਉਹ

ਮੁੱ ਢਲਾ ਇਲਾਜ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ, ਉਨ�� ਦੇ ਮ�-ਿਪਉ ਦੀ

ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਗੰ ਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਜੀਵਨ ਿਜਉਣ ਿਵੱ ਚ ਉਹਨ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨਗੇ।
\

ਬਲੱ ਡ ਸਪੌਟ ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਿਸਸਿਟਕ ਫ਼ਾਈਬਰੋਿ ਸਜ਼

ਯੂਕੇ ਿਵੱ ਚ ਜਨਮੇ ਤਕਰੀਬਨ 2,500 ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ� 1 ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਸਸਿਟਕ ਫ਼ਾਈਬਰੋਿਸਜ਼ (CF) ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਰਸੇ ਿਵੱ ਚ ਿਮਲੀ

ਅਵਸਥਾ ਹਾਜ਼ਮੇ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱ ਚੇ ਿਜਨ�� ਨੂੰ CF ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਭਾਰ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ,
ਅਤੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਛਾਤੀ ਦੀ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ (ਲਾਗ) ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

CF ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਮੁੱ ਢ ਤ� ਹੀ �ਚ-ਊਰਜਾ ਖੁਰਾਕ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਰਾਹੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ,
ਬੱ ਚੇ ਿਜਨ�� ਨੂੰ CF ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੁੱ ਢ ਤ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਉਹ ਲੰਭੀ, ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ
ਹਨ।

ਕੌ ਨਜੈਿ ਨਟਲ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰੋਅ ਡਇਜ਼ਮ

ਯੂਕੇ ਿਵੱ ਚ ਜਨਮੇ ਤਕਰੀਬਨ 3,000 ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ� 1 ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕੌ ਨਜੈਿਨਟਲ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰੋਅਡਇਜ਼ਮ (CHT) ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। CHT ਨਾਲ

ਬੱ ਿਚਆਂ ਕੋਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੌਰਮੋਨ ਥਾਇਰੌਕਸਾਈਨ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ। ਥਾਇਰੌਕਸਾਈਨ ਤ� ਿਬਨ�� ਬੱ ਚੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਿਵਕਿਸਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ��
ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਈ ਗੰ ਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਅਤੇ ਿਸੱ ਖਲਾਈ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। CHT ਨਾਲ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਮੁੱ ਢ ਤ� ਹੀ

ਥਾਇਰੌਕਸਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ�� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਸਧਾਰਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਵ�ਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨਹੈਿ ਰਿਟੱ ਡ ਮੈਟਾਬੌਿ ਲਕ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ਜ਼

ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱ ਚ
ਪਾਚਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ।

ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਇਨਹੈਿਰਿਟੱ ਡ ਮੈਟਾਬੌਿਲਕ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ਜ਼ (IMDs) ਵਾਸਤੇ ਸਕ�ੀਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ:
•

ਿਫਨਲਕੈਟੋਨੂਰੀਆ (PKU)
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•
•
•
•
•

ਿਮਡਅਮ-ਚੇਨ ਐਕਲ-ਕੋਆ ਡੀਹਾਈਡਰੋਿਜਨ�ਜ਼ ਡੈਿਫਿਸ਼ਅੰ ਸੀ (MCADD)
ਮੇਪਲ ਿਸਰਪ ਯੂਿਰਨ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ (MSUD)
ਆਈਸੋਵਲੈ ਿਰਕ ਐਿਸਡੀਮੀਆ (IVA)

ਗਲੁਟੈਿਰਕ ਐਿਸਡੂਰੀਆ ਟਾਈਪ 1 (GA1)

ਹੋਮੋਿਸਸਟੀਨੂਰੀਆ (ਪਾਈਰੀਡੌਕਿਸਨ ਅੱ ਨਿਰਸਪੌਨਿਸਵ) (HCU)

ਯੂਕੇ ਿਵੱ ਚ ਜਨਮੇ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ� 1 ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ PKU ਜ� MCADD ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵ� ਬਹੁਤ
ਿਵਰਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 100,000 ਿਵੱ ਚ� 1 ਬੱ ਚੇ ਤ� ਲੈ ਕੇ 150,000 ਿਵੱ ਚ� 1 ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ�� ਿਵਰਸੇ ਵੱ ਜੋ ਿਮਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵ� ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਤੱ ਤ� ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਲਾਜ ਤ� ਿਬਨ�� ਉਹ

ਬੱ ਚੇ ਿਜਨ�� ਕੋਲ ਇਹ ਅਵਸਥਾਵ� ਹਨ ਅਚਨਕ ਹੀ ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ�� ਅਵਸਥਾਵ� ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ
ਤਰ�� ਦੇ ਹਨ; ਕੁਝ ਜਾਨ-ਲੇ ਵਾ ਜ� ਗੰ ਭੀਰ ਿਵਕਾਸੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਉਤਪੰ ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱ ਭ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪਰਬੰ ਿਧਤ ਕੀਤੀ

ਖੁਰਾਕ ਰਾਹੀ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਹੜੀ ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱ ਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਜੁੜਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਬਲੱ ਡ ਸਪੌਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇੱ ਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਬਣਾਵੋ ਿਕ ਉਹ ਦਰੁਸ ਤ ਹੈ

ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਟੈਸ ਟ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਸੰ ਿਮਿਲਤ ਹੈ?

ਜੱ ਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਪੰ ਜ ਿਦਨ� ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾ ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇੱ ਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੰ ਤਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਅੱ ਡੀ ਚੋਭੇਗਾ
ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਉਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰ ਦ� ਇੱ ਕੱ ਠੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਪੰ ਜ ਿਦਨ�� ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱ ਡੀ ਦੀ
ਚੋਭ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਟਦਾਇੱ ਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਵੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ
ਬੱ ਚਾ ਿਨ�ਘਾ ਅਤੇ ਅਰਾਮਦੇਹ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੁਆਉ।

ਕਈ ਵਾਰ, ਬਾਦ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਬਲੱਡ ਸਪੌਟ ਨਮੂਨ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਝਾਏ
ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਟੈਸ ਟ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਖ਼ਤਰੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਨਹ� ਹਨ।
ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਇਹ ਟੈਸ ਟ ਲੈ ਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?

ਇਨ�� ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵ� ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਲਈ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ

ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹ� ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਚਾਹੋ ਤ� SCD, CF ਜ� CHT ਵਾਸਤੇ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਅਲੈ ਦਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਪਰ IMDs ਵਾਸਤੇ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਸਾਰੇ ਛੇਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ� ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ�। ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਇਨ�� ਿਵੱ ਚੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਵਸਥਾ
ਵਾਸਤੇ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਨਹ� ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰੋ।
ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੱ ਚਾ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਟੈਸ ਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
ਹ�। ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ 12 ਮਹੀਨ� ਦੀ ਉਮਰ ਤੱ ਕ ਸਾਰੀਜ਼� ਅਵਸਥਾਵ� ਲਈ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ CF ਦੇ ਇਲਾਵਾ (ਿਸਰਫ ਅੱ ਠ

ਹਫਿਤਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱ ਕ)। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਹਨ ਤ� ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਾਲ ਇਨ��
ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰੋ।
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ਮੁਮ ਕਨ ਨਤੀਜੇ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜੇ ਸਧਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ�� ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹ� ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਥੋੜ�ੀ ਸੰ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਨਤੀਜਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਉਹਨ� ਨੂੰ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨ� ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਰੇ ਟੈਸਟ� ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਕੋਲ
ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਿਸਸਿਟਕ ਫ਼ਾਈਬਰੋਿਸਜ਼ ਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜਨ�ਿਟਕ ਕੈਰੀਅਰ ਵੱ ਜੋ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਇਨ�� ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੇਰੇ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ। ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਹਰ ਤਰ�� ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹ� ਕਰਦੀ।

ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ� ਰਾਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਿਚਿਕਤਸਕ ਅਵਸਥਾਵ� ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਵੱ ਜੋ, ਉਹ ਬੱ ਚੇ ਿਜਨ��

ਨੂੰ ਬੀਟਾ ਥੈਲਾਿਸਿਮਆ ਮੇਜਰ ਹੋਵੇ (ਇੱ ਕ ਕਾਫੀ ਗੰ ਭੀਰ ਲਹੂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ) ਉਸ ਦੀ ਅਕਸਰ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਨ�� ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਜੀਵਨਭਰ ਲਈ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਿਸਕਲ ਸੈਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਿਜਹੜੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇਨ�� ਅਵਸਥਾਵ� ਦੇ ਜਨ�ਿਟਕ ਕੈਰੀਅਰ ਜ�
ਹੋਰ ਲਹੂ ਦੇ ਲਾਲ ਸੈਲ� ਦੀ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੱਭਤ ਕਰ ਲ� ਦੀ ਹੈ। ਕੈਰੀਅਰ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਨ�� ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵੀ

ਕਈ ਮਸੱ ਿਸਆਵ� ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੱ ਦ ਉਨ�� ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹ� ਿਮਲਦਾ, ਿਮਸਾਲ ਵੱ ਜ� ਜੇਕਰ ਉਨ��
ਨੂੰ ਐਨਸਥੈਿਟਕ (ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨਾ) ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ।
ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ�

ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤ� ਨਤੀਜੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਛੇ ਤ� ਅੱ ਠ ਹਫਿਤਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੌਰਾਨ ਿਮਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ

ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਚਾਇਲਡ ਹੈਲਥ ਿਰਕਾਡ ("ਲਾਲ ਿਕਤਾਬ") ਿਵੱ ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ

ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ� ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਜੱ ਲਦੀ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਬਲੱ ਡ ਸਪੌਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਤ� ਬਾਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ ਾ?

ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਤ� ਬਾਦ ਬਲੱਡ ਸਪੌਟ ਕਾਰਡ� ਨੂੰ ਪੰ ਜ ਸਾਲ� ਵਾਸਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱ ਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ�� ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ:
•

•
•

ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਜ�ਚ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਟੈਸਟ� ਵਾਸਤੇ

ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ

ਯੂਕੇ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਿਸਹਤ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਸੋਧ

ਇਹ ਸੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹ� ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰ ਪਰਕ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ�� ਬਲੱਡ ਸਪੌਟ� ਦੀ ਵਰਤ�
ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੋਡ ਔਫ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਰਾਹੀ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਤ�, ਜ� ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ� ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਸੋਧਕਰਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰ ਯੁਕਤ ਸੋਧ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ
ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਧ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱ ਦਾ ਨਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ
ਦਾਈ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ।

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਸਕਲ ਸੈਲ ਿਬਮਾਰੀ ਜ� ਥੈਲਾਿਸਿਮਆ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ �ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਡਾਟੇ ਦਾ

ਪ�ਯੋਗ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਦਾ ਮੁੱ ਲ�ਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਨਹ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ
ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ�� ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇ ਤ� 0207 848 6627 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ�

www.gov.uk/newbornoutcomes-project-definition-and-implementation ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ।
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ਤੁਸ� ਓਪਨ ਗਵਰਨਮ�ਟ ਲਾਇਸ�ਸ v3.0 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਤਿਹਤ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਲੋ ਗੋ ਦੇ

ਇਲਾਵਾ) ਨੂੰ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਮੁੱ ਲ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਾਇਸ�ਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ

OGL ਤੇ ਜਾਓ ਜ� psi@nationalarchives.gsi.gov.uk ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।
ਵੈਬ ਪਤਾ

www.gov.uk/topic/population-screening-programmes

ਫੋਟੋ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ

ਡਾਉਨਜ਼ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਸਾਨਮੰ ਦ ਧੰ ਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਿਜਨ��

ਨ� ਸਾਨੂੰ ਪੰ ਨਾ 10 ਤੇ ਫੋਟੋ ਵਰਤਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱ ਤੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਿਵਚਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰ� ਜੋ ਲਾਇਸੈਸ਼ਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਓਪਨ
ਗਵਰਨਮ�ਟ ਲਾਇਸ�ਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹ� ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਰੀ

ਵਰਤ� ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕ� ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
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