
 

NHS એબ્ડોિમનલ એઓ�ટ�ક એન્�રુ�ઝમ (AAA) 

સ્ક્ર�િન�ગ પ્રોગ્રામ                              Gujarati 

તમાર� �ગત મા�હતીનો અમે ક�વી ર�તે ઉપયોગ કર�એ 

છ�એ  

(ક�ટલીકવાર તેને �ગત િવગતો કહ�વાય છે) 

તમાર� �ગત મા�હતીનો અમે ક�વી ર�તે ઉપયોગ કર�એ છ�એ તે તમે સમજો તે અગત્ય�ુ ંછે.  �ૃપા કર�ને 

આ કાડર્ વાચંો અને જો તમને કોઈ પ્ર�ો ક� �ચ�તા હોય, તો અમને �રંુત જ �ણ કરો.   

તમે �પી પાસે ન�ધાયેલા ંહોવાથી, �ગ્લેન્ડમા ંNHS હ�ઠળ કરવામા ંઆવતા એબ્ડોિમનલ એઓ�ટ�ક 

એન્�રુ�ઝમ (abdominal aortic aneurysm – AAA) તપાસ (સ્ક્ર�િન�ગ) માટ� તમે હકદાર છો.  અમાર� 

નીિતમા ંફ�રફાર થાય, તો આના માટ� ભિવષ્યમા ંતમને વ� ુતપાસ માટ� બોલાવવા ફર�થી તમારો સપંકર્  

કરવામા ંઆવી શક� છે. તમાર� સભંાળના ભાગ�પે, અમે તમાર� િવગતો તપાસમા ંસકંળાયેલ અથવા તે 

પછ� કરવામા ંઆવતી તપાસો અને સારવારમા ંસકંળાયેલ NHSના ંઆરોગ્ય વ્યવસાિયકોને મોકલીએ એ�ુ ં

બને.  સલામત અને અસરકારક સ્ક્ર�િન�ગની સેવાઓ અમે �રૂ� પાડ� શક�એ તેમા ંઅમાર� મદદ માટ�, અમે 

તમારા િવશેની અને સ્ક્ર�િન�ગ �ક્લિનકની તમાર� �લુાકાતો િવશેની િવગતો અમાર� કમ્પ્�ટુર િસસ્ટમ (AAA 

માટ�ની રા�ષ્ટ્રય સ્ક્ર�િન�ગ િસસ્ટમ)મા ંન�ધીએ છ�એ. આ મા�હતીમા ંતમાર� ત�બયત િવશેના પ્ર�ોના તમારા 

જવાબો, તમારા એઓટાર્ના ફોટા તેમજ માપ � અમે �ક્લિનકમા ંન�ધીએ છ�એ તેનો સમાવેશ થાય છે.   

અમે આ માટ� તમાર� પરવાનગી માગીએ છ�એઃ  

1. તમારા િવશેની અને સ્ક્ર�િન�ગ �ક્લિનકની તમાર� �લુાકાતો િવશેની િવગતો રા�ષ્ટ્રય AAA સ્ક્ર�િન�ગ 

િસસ્ટમ પર સગં્રહ કરવા અને સલામત તેમજ અસરકારક સ્ક્ર�િન�ગ ��ંુૂ પાડવામા ંઅમાર� મદદ 

માટ� આ મા�હતીનો ઉપયોગ કરવા માટ�  

2. AAA માટ� તમાર� તપાસ કરવા (�મા ંતમારા પેટ�ુ ંઅલ્ટ્રાસાઉન્ડ સ્ક�ન કરવામા ંઆવે છે) અને 

તમને તે�ુ ંપ�રણામ જણાવવા માટ�  
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3. જો તમને AAA થ�ુ ંહોવા�ુ ંજણાય, તો તમાર� �ગત મા�હતી નેશનલ વેસ્�લુર ર�જસ્ટ્ર� 

(National Vascular Registry - NVR) દ્વારા વેસ્�લુર સ�નને મોકલી આપવા માટ�.  જો જ�ર પડ� 

તો ��ુષોને સમયસર તેમજ ઊચ્ચ �ણુવ�ાની સારવાર મળ� રહ� તેની ખાતર� કરવા માટ� અમાર� 

આ કર�ુ ંજ�ર� છે.  

4. તમાર� �ગત મા�હતીનો ઉપયોગ સશંોધન હ��સુર તમે કરવા દ�શો ક� ન�હ તે �છૂવા માટ� તમારો 

સપંકર્ કરવો.   

�ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમે ઉપરોક્ત �દુ્દા 1, 2 અને 3 સાથે સહમત થશો તો જ અમે તમાર� તપાસ કર� 

શક�એ છ�એ.  

તમે આ તપાસ ન�હ કરાવવા�ુ ંપસદં કરશો, તો અમે એ બતાવતી ન�ધ રાખી�ુ ંક� અમે તમારો સપંકર્ કય� 

હતો અને તમાર� તપાસ કરવામા ંઆવી નથી એ�ુ ંઅમે તમારા �પીને પણ �ણ કર�એ એ�ુ ંબને.  

તમાર� �ગત મા�હતી ઉપર અમે ક�વી ર�તે કાયર્વાહ� કર�એ છ�એ તે ઉપર વધાર� મા�હતી માટ� NHS 

Choices �ુઓઃ www.nhs.uk/aaa.  

ઈમેઈલઃ PHE.screeninghelpdesk@nhs.net; વેબસાઈટઃ www.nhs.uk/aaa 
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