
 

NHS ਐਬਡੋਿਮਨਲ ਏਓਰਿਟਕ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ (AAA) 

ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ                                      Punjabi 

ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਵਰਤਦੇ ਹ�  

(ਕਦੇ-ਕਦੇ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ) 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਵਰਤਦੇ ਹ�। ਿਕਰਪਾ 

ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਪੜ�ੋ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਦੱਸੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ ਜ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾਵ� ਹਨ।  

ਿਕ�ਿਕ ਤੁਸ� GP ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸ� ਇੰਗਲ�ਡ ਿਵੱਚ NHS ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਜ� ਐਬਡੋਿਮਨਲ 

ਏਓਰਿਟਕ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ (AAA) ਸਕ�ੀਿਨੰਗ (ਜ�ਚ) ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ 

ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਲਈ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਜ� ਅਸ� ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਜ� ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮੁਆਇਿਨਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ NHS ਦੇ 

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਨੰੂ ਵੇਰਵ ੇਅੱਗੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹ�। ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ 

ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ, ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕਿਲਿਨਕ ਿਵੱਚ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੰਿਪਊਟਰ 

ਿਸਸਟਮ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ AAA ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਿਸਸਟਮ) ਿਵੱਚ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹ�। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ 

ਪ�ਸ਼ਨ� ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ �ਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਓਰਟਾ (ਮਹਾ ਧਮਨੀ) ਦੇ ਿਚੱਤਰ ਅਤੇ ਕਿਲਿਨਕ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਰਕਾਰਡ 

ਕੀਤੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

ਅਸ� ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗੱਲ� ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹ�:  

1. ਰਾਸ਼ਟਰੀ AAA ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਿਸਸਟਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕਿਲਿਨਕ ਿਵੱਚ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ 

ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵਰਤਣਾ  

2. AAA ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕਰਨੀ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾ�ਡ ਸਕੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ  

3. ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ AAA ਹੈ ਤ� ਨ� ਸ਼ਨਲ ਵਸਕੁਲਰ ਰਿਜਸਟਰੀ (NVR) ਜ਼ਰੀਏ ਿਕਸੇ ਵਸਕੁਲਰ 

(ਨਾੜੀ ਸਬੰਧੀ) ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸ�ਝਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

NHS ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲ�ਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ                                                       Punjabi  



ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜ ੇਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸਮ� ਿਸਰ ਅਤੇ �ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ 

ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਿਮਲੇ। 

4. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਇਹ ਪੱੁਛਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਖੋਜ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਵੋਗੇ  

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਿਸਰਫ ਤ� ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਜੇ ਤੁਸ� ਉਪਰੋਕਤ 1, 2 ਅਤੇ 3 

ਨੁਕਿਤਆਂ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਅਸ� ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਰਕਾਰਡ 

ਰੱਖ�ਗੇ ਿਕ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ GP ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ 

ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਸੰਭਾਲਦੇ ਹ�, NHS 

ਚੋਇਿਸਜ਼ ਦੇਖੋ: www.nhs.uk/aaa.  

ਈਮੇਲ: PHE.screeninghelpdesk@nhs.net; ਵੈ�ਬਸਾਈਟ: www.nhs.uk/aaa 

ਅਗਸਤ 2016 ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 
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