
વસ્્તતીના સ્ક્રીનનંગ (મેડીકલ ્તપાસ)નતી સમયરેખા

પેટની મહાધમનીના અસામાન્્ય  
ફુગાવા (અબ્્ડડોમમનલ એઑર્ટટિક 
એમન્યરિઝમ) (AAA)  
માટેનું સ્ક્રીમનગ 

આંતિ્ડાના (બાવલ)  
કેન્સિની તપાસ 

  સવાવાઇકલ  
સ્ક્રીનીંગ 

નવજાતનું સ્ક્રીનનટિગ 

સ્તનની તપાસ 
(બ્ેસ્ટ સ્ક્રીનનટિગ)

્ડા્યબીરટક આંખની તપાસ 
(્ડા્યબીરટક આઈ સ્ક્રીનનટિગ)    

ગર્ાવાવસ્ામાં તપાસ  
(પ્ેગ્ંસીમાં સ્ક્રીનનટિગ) 

 •     નવજાતની શ્રવણશક્્ત્તનતી 

 •   શારરીરરક ્તપાસ (આંખો, હ્યદય, કેડ- હિપ્સ અને વૃષણનતી  

સમસ્યાઓ માટે) જન્મના 3  રદવસનતી અંદર 

અને ફરરીથતી જન્મના 6 થી 8  અઠવારડયે  

 •   નવજાતનુ ંબ્લડ સ્પોટ (9 વવરલ પરરક્થિવ્તઓ માટે)  

www.nhs.uk/pregnancyscreening

25 થી 49 વષ્ષનતી મમહલાઓન ેદર 3 વષષે,  
અને 50 થી 64 વર્વાની મમહલાઓન ે 

દર 5 વષષે ઓફર કરવામાં આવે છે.

www.nhs.uk/cervical

 દિ 2 વર્ષે  60 થી 74વષ્ષના લડોકડોન ેઓફર 

કરવામાં આવે છે  .  2021 થતી 2025 સુધતી,  

50 વષ્ષના દાયકામાંના લોકોને પણ  

 ધતીમે ધતીમે સ્ક્રીનનંગ ઓફર કરવામાં આવશે .  

 75 કે ્તેથતી વધારે ઉંમરના લોકો સ્ક્રીનનંગ માટે 

0800 7076060 ઉપર ફોન કરરીને વવનં્તતી કરરી શકે છે.

www.nhs.uk/bowel

•  સસકલ સેલ અને થેલસેવમઆ 

(આદશ્ષ રરી્તે 10 અઠવાર્ડ્યા સુધીમાં   ) 

 •  ચેપતી રોગો (HIV, િેપટાઈરટસ B અને સસરફવલસ 

•  ડાઉન સસન્ડ્ોમ, એડવડ્ડસ સસન્ડ્ોમ   

અને પાટૂસ સસન્ડ્ોમ

 •  11 બાળકમાં શારરીરરક ક્થિવ્તઓ  

(20- અઠવાર્ડ્યે સ્કેન   ) 

•  ડાયબેરટક રેરટનોપથતી  

(ડાયબતીરટઝવાળી મહિલાઓ માટે)

www.nhs.uk/pregnancyscreening

વાર્ષંક ધોરણે 12 અને તેનાથી વધાિે ઉંમિના 

ડાયબતીટરીઝ વાળા લડોકડોન ેઓફર કરવામાં આવે છે  .

www.nhs.uk/diabeticeye

સ્ામનક સંપક્ક  મવગતડો: 

મમહલાઓને ્તેમના  50માં વર્વાથી લઈને 71મા ં

જન્મરદવસ સુધતી હનયવમ્તપણે ઓફર કરવામાં  

આવે છે. ્તેનાથતી મોટરી ઉંમરનતી મહિલાઓ જા્તે  

જ આ માટે માગણતી કરરી શકે છે

  
www.nhs.uk/breast

સ્ામનક સંપક્કની મવગતડો: 

પુરુર્ડોન ે્તેમના 65મા ંવષ્ષ દરમ્યાન ઓફર કરવામાં આવે છે 

્તેનાથતી મોટરી ઉંમરના પુરુષો જા્તે જ આ માટે માગણતી કરરી 

શકે છે.

www.nhs.uk/aaa

સ્ામનક સંપક્કની મવગતડો:  
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વ્યક્્ત્તગ્ત પસંદગતી 
બધતીજ સ્ક્રીનનંગ સંભવવ્ત ફાયદાઓ અને સંબંવધ્ત નુકસાનોનું  
સંતુલન િોય છે. 

સ્ક્રીનનંગ ટેસ્ટ કરાવવો કે નહિ ્તેનો હનણ્ષય કરવો ્તે વ્યક્્ત્તગ્ત પસંદગતી 
છે અને ્તે ફક્ત ્તમે જ કરરી શકો છો. સ્ક્રીનનંગ સ્વતીકારવાનો અથવા નહિ 
કરાવવાનો ્તે ્તમારો અવધકાર છે. 

સ્ક્રીનનંગ પ્રરક્યાના દરેક ્તબકકે, કોઈ પણ વધારે પરરીક્ષણો, સારવાર, 
સલાિ અને સપોટ્ડ  વવષે ્તમે ્તમારરી પો્તાનતી પસંદગતીઓ કરરી શકો છો. 

વધાિે ટેસ્્ટ્સ 

ટંૂકા ચલવચત્ો કે જ ે
સ્ક્રીનનંગ વવશે વધારે 
સમજાવશે. 

્તસવતીરો અને 
સરળ ભાષાનો 
ઉપયોગ કર્તતી સરળ 
માગ્ષદર્શંકાઓ. 

ટ્ાન્સજને્ડર  
અને સબન- હવિસંગતી 
લોકો માટે માહિ્તતી. 

આ સ્તો્તો સહિ્ત, વધુ માહિ્તતી માટે,  
www.gov.uk/guidance/nhs-population-screening-explained 

પક્બ્લક િેલ્થ ઈંગ્લેન્ડ ે(PHE) NHS વ્તતી આ પવત્કા બનાવતી િ્તતી. 

ઓપન ગવન્ષમેન્ટ લાઈસન્સ (Open Government Licence) v3.0 નતી શર્તો િેઠળ ્તમે આ માહિ્તતીનો ફરરીથતી-ઉપયોગ (લોગો બાકા્ત) વવના મૂલ્યે કોઈ પણ  

રચના અથવા માધ્યમમાં કરરી શકો, આ લાઈસન્સ જોવા માટે, મુલાકા્ત લો OGL . જયાં અમે કોઈ પણ ત્તીજા પક્ષનતી કોપતીરાઈટ માહિ્તતી હનર્દષં્ટ કરરી િોય ત્યાં  

સંબંવધ્ત કોપતીરાઈટ ધરાવનારાઓ પાસેથતી ્તમારે પરવાનગતી મેળવવાનતી જરૂર રિેશે. સરળ વાંચનનું વચહ્ન કોપતીરાઈટ © LYPFT. rawpixel.com / Freepik વિારા  

ટાઇમલાહન રડઝાઇન કરવામાં આવતી છે. PHE ગેટવે નંબર: GW-511 

વસ્્તતીના સ્ક્રીનનંગનતી સમજણ 

સ્ક્રીનનંગ એ ્તંદરુસ્્ત લોકો કે જમેને કોઈ 
રોગ અથવા બતીમારરીનો ભોગ બનવાનતી 
વધારે સંભાવના િોય ્તેમને પારખવાનતી 
પ્રરક્યા છે. સ્ક્રીનનંગને એક ચાળણતી  
્તરરીકે વવચારરીયે ્તો ્તેને સમજવામાં  
મદદ થઈ શકે.  

જમેાં સ્ક્રીનનંગ ટેસ્ટ એટલે કે ચાળવવું, અને 
જમેાંથતી મોટા ભાગના લોકો પસાર થઈ જ્તા 
િોય છે.  આનો અથ્ષ એ કે જ ેબતીમારરી માટે 
સ્ક્રીનનંગ કરવામાં આવ્ું િતું ્તે ્તેમને િોવાનતી 
શક્ય્તા ઓછરી છે.  

સલાહ અને ટેકડો 

સાિવાિ 

આગળ 
કા્યવાવાહરી નમહ 

ચાળણતીમાં જ ેરિરી ગયા િોય ્તે લોકોને ્તે 
બતીમારરી િોવાનતી શક્ય્તા વધુ છે. સ્ક્રીનનંગ 
પૂરા પાડનાર પછરી ્તેમને યોગ્ય માહિ્તતી,  
વધારે પરરીક્ષણો અથવા સારવાર ઓફર  
કરરી શકે. 

સ્ક્રીનનટિગ ટેસ્ટ  

www.gov.uk/guidance/nhs-population-screening-explained

