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ਨਵ-ਜੰਨਮਆਜਨਨਮਆ ਬੱਚਾ

 27ਵਾ ਂਹਫ਼ਤਾ

 18ਵਾ ਂਹਫ਼ਤਾ

 9ਵਾ ਂਹਫ਼ਤਾ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 

ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਕੈੈਂਸਰ ਸਬੰਧੀ 
ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ  

ਸਰਵੀਕੈਲ  
(ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ)  

ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ 

ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ 

ਛਾਤੀ ਦੀ  
ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ     

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸਬੰਧੀ  
ਅੱਖਾ ਂਦੀ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ   

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਵੱਚ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ 

•    ਨਵਜਨਨਮਆ ਬੱਚਾ ਸੁਣਿ-ਸ਼ਕਤੀ 

• ਜਨਮ ਦੇ 3 ਨਦਨਾ ਂਨਦਿਾ ਂਅੰਦਰ  ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਿਾ  
(ਅੱਖਾ,ਂ ਨਦਲ, ਚੂਲ੍ਹਹੇ ਅਤਹੇ ਵੀਰਜਕੋਸ਼ ਦੀਆ ਂਸਮੱਨਸਆਵਾ ਂਲਈ)  

ਅਤਹੇ ਫਹੇਰ ਜਿਮ ਦਹੇ 6 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਨਤਆ ਂਬਾਅਦ  
ਨਵ-ਜਨਨਮਆ ਬੱਚਾ ਬਲੱਡ ਸਪਾਟ  

(9 ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਨਸਹਤ-ਸਮੱਨਸਆਵਾ ਂਲਈ)  

www.nhs.uk/pregnancyscreening

ਹਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ  
25 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆ ਂ 

ਔਰਤਾ ਂਅਤਹੇ ਹਰਹੇਕ 5 ਸਾਲਾ ਂਬਾਅਦ 50 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ  
ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਲਈ ਪਹੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 

  
www.nhs.uk/cervical

 60 ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਹੇ ਲੋਕੈਾ ਂਿੰੂ ਹਰ 2 ਸਾਲ  
ਬਾਅਦ ਪਹੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।   2021 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ,  
 ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਕ੍ੀਨਿੰਗ ਦੀ ਪਹੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਪਣਹੇ 50ਵੇਂ ਦਹਾਕਹੇ  
ਨਵੱਚ ਪਹੁੰਚਹੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵਹੇਗੀ।  75 ਸਾਲ ਜਾ ਂ 

ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਹੇ ਲੋਕ 0800 7076060  
'ਤਹੇ ਕਾਲ ਕਰਕਹੇ ਸਕ੍ੀਨਿੰਗ ਦੀ ਬਹੇਿਤੀ 

 ਕਰ ਸਕਦਹੇ ਹਿ। 

www.nhs.uk/bowel

•    ਨਸੱਕਲ ਸੈੱਲ ਅਤਹੇ ਥੈਲਹੇਸੀਮੀਆ 
(ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ ’ਤਹੇ 10 ਹਫ਼ਨਤਆ ਂਤੱਕੈ ) 

•    ਲਾਗ ਵਾਲੀਆ ਂਨਬਮਾਰੀਆ ਂ 
(ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ., ਹੈਪਹੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਅਤਹੇ ਨਸਫਨਲਸ) 

•    ਡਾਊਿ’ਜ਼ ਨਸੰਡਰੋਮ, ਐਡਵਰਡ’ਜ਼ ਨਸੰਡਰੋਮ ਅਤਹੇ  
ਪਟਾਊ ਨਸੰਡਰੋਮ

•    ਛੋਟਹੇ ਬੱਚਹੇ ਨਵੱਚ 11 ਨਸਹਤ-ਸਮੱਨਸਆਵਾ ਂ 
(20-ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਕੈੈਨ ) 

•    ਡਾਇਬਨਟਕ ਰੈਟੀਿੋਪੈਥੀ (ਡਾਈਬਟੀਜ਼ ਪੀੜ੍੍ਹਤ ਔਰਤਾ ਂਲਈ)  

www.nhs.uk/pregnancyscreening

 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀਨੜ੍ਤਪੀੜ੍੍ਹਤ [ਨਵਅਕੈਤੀਆ ਂ
ਿੰੂ ਸਾਲਾਿਾ ਪਹੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

www.nhs.uk/diabeticeye

ਸਥਾਨਕੈ ਸੰਪਰਕੈ ਵੇਰਵੇ:  

 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇੈ 71ਵੇਂ  
ਜਿਮਨਦਿ ਤੱਕ ਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਿੰੂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 
'ਤਹੇ ਪਹੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।  ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾ ਂ
ਸਵੈ-ਹਵਾਲਾ ਦਹੇ ਸਕਦੀਆ ਂਹਿ। 

www.nhs.uk/breast

ਸਥਾਨਕੈ ਸੰਪਰਕੈ ਵੇਰਵੇ:  

ਉਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਿ ਪੁਰਸ਼ਾ ਂਿੰੂ ਪਹੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ 
ਹੈ ਜੋ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਦਹੇ ਹੋ ਜਾਦਂਹੇ ਹਿ। ਬਜ਼ੁਰਗ 
ਨਵਅਕਤੀ ਸਵੈ-ਹਵਾਲਾ ਦਹੇ ਸਕਦਹੇ ਹਿ। 

www.nhs.uk/aaa

ਸਥਾਨਕੈ ਸੰਪਰਕੈ ਵੇਰਵੇ:  
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ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ 
ਸਾਰੀਆ ਂਸਕ੍ੀਨਿੰਗ ਸੰਭਾਵੀ ਫਾਇਨਦਆ ਂਅਤਹੇ ਸੰਭਾਵੀ ਿੁਕਸਾਿਾ ਂਦਾ 
ਸੰਤੁਲਿ ਹੈ। 

ਸਕ੍ੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਂਿਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ 
ਚੋਣ ਹੈ ਅਤਹੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਜਹੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜੋ ਨਸਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਹੇ 
ਹੋ। ਤੁਹਾਡਹੇ ਕੋਲ ਸਕ੍ੀਨਿੰਗ ਿੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾ ਂਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿ ਦਾ 
ਅਨਧਕਾਰ ਹੈ। 

ਸਕ੍ੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਦਹੇ ਹਰ ਪੜ੍ਾਅ 'ਤਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਕਸਹੇ ਵੀ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾ,ਂ 
ਇਲਾਜ, ਸਲਾਹ ਅਤਹੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰਹੇ ਆਪਣੀਆ ਂਖੁਦ ਦੀਆ ਂਚੋਣਾ ਂਕਰ 
ਸਕਦਹੇ ਹੋ।  

ਹੋਰ ਟੈਸਟ 

ਛੋਟੀਆਂਲਘੂ 
ਐਿੀਮਹੇਸ਼ਿਾਂਐਿੀਮਹੇਸ਼ਿ 
(ਜੀਵੰਤ-ਚਨੱਤਰ) ਜੋ 
ਸਕ੍ਰੀਿਨੰਗ ਬਾਰਹੇ ਹੋਰ 
ਵਨਆਖਨਆ ਕਰਦਹੇ ਹਿ। 

ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤਹੇ ਸਰਲ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਹੇ 
ਹੋਏ ਆਸਾਿ ਗਾਈਡ। 

ਟ੍ਰਾਸਂਜੈਂਡਰ ਅਤਹੇ ਿਾਿ-
ਬਾਈਿਰੀ ਲੋਕਾ ਂ
ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਇਹਿਾ ਂਸ੍ਰੋਤਾ ਂਸਮਹੇਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰਹੇ ਇੱਥਹੇ ਪਤਾ ਕਰੋ 
www.gov.uk/guidance/nhs-population-screening-explained 

ਪਬਨਲਕ ਹੈਲਥ ਇਗੰਲੈਂਡ (ਪੀ.ਐੱਚ.ਈ.) ਿਹੇ  ਐੱਿ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਨਕਤਾਬਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਓਪਿ ਗਵਰਿਮੈਂਟ ਲਾਇਸੈਂਸ v3.0 ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਤਨਹਤ, ਨਕਸਹੇ ਵੀ ਫਾਰਮੈਟ ਜਾ ਂਮਾਨਧਅਮ ਨਵੱਚ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਲੋਗੋ ਿੰੂ ਛੱਡ ਕਹੇ) ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ 
ਸਕਦਹੇ ਹੋ।  ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਿੰੂ ਦਹੇਖਣ ਲਈ, ਓ.ਜੀ.ਐੱਲ. (OGL)'ਤਹੇ ਜਾਓ।  ਨਜੱਥਹੇ ਅਸੀਂ ਨਕਸਹੇ ਤੀਜੀ ਨਧਰ ਦੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣਪਨਹਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, 
ਉੱਥਹੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸੰਬੰਨਧਤਸਬੰਧਤ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕਾ ਂਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋਵਹੇਗੀ। ਈਜ਼ੀ ਰੀਡ ਨਸੰਬਲ ਕਾਪੀਰਾਈਟ © LYPFT ਟਾਈਮਲਾਈਿ ਨਚੱਤਰ rawpixel.
com / Freepik ਵੱਲੋਂ ਨਡਜ਼ਾਇਿ ਕੀਤਹੇ ਗਏ।  PHE ਗਹੇਟਵਹੇ ਿੰਬਰ: GW-511 

ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਿੰਗ ਬਾਰਹੇ ਨਵਆਨਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ  

ਸਕ੍ਰੀਿਨੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਨਰਨਆ  
ਸਨਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਨਚਾਣ ਕਰਿ ਲਈ ਹੈ 
ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਿੂੰ ਇੱਕ ਬਨਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਨਹਤ-ਸਮੱਸਨਆ 
ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੰਭਾਵਿਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਕ੍ਰੀਿਨੰਗ ਿੂੰ ਇੱਕ ਛਾਣਿੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ 
ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਛਾਣਿੀ ਸਕ੍ਰੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਿੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ 
ਅਤਹੇ ਜ਼ਨਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਵਨੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਹੇ 
ਹਿ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਨ ਉਿ੍ਹਾਂ ਿੂੰ ਸਕ੍ਰੀਿ 
ਕੀਤੀ ਸਨਹਤ-ਸਮੱਸਨਆ ਹੋਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਿਾ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ  

ਇਲਾਜ 

ਕੋੈਈ ਹੋਰ 
ਕੈਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ 

ਛਾਣਿੀ ਵਨੱਚ ਰਹਨ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਿੂੰ ਸਨਹਤ-
ਸਮੱਸਨਆ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਿਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  
ਸਕ੍ਰੀਿਨੰਗ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਫਹੇਰ ਉਿ੍ਹਾਂ ਿੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਣ 
’ਤਹੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਉਚਨਤ ਇਲਾਜ ਦੀ 
ਪਹੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਟੈਸਟ 

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

