
 
 
 
 

ਸੰਯੁਕਤ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਾਹ  ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਸਬੰਧੀ 
ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 

 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸੂਿਚਤ ਸਿਹਮਤੀ 

 
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ, 
ਏਿਮਲਾ ਰੋਮਾਗਨਾ ਰੀਜਨ (ਏਿਮਲਾ ਰੋਮਾਗਨਾ ਰੀਜਨਲ ਰੈਜੋਲੂਸ਼ਨ 533/2008) ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਡਾਊਨਜ਼ ਿਸਨਡ੍ਰੋਮ 
(ਿਤ੍ਰਗੁਣਸੂਤਰਤਾ 21), ਏਡਵਰਡਜ਼ ਿਸਨਡ੍ਰੋਮ (ਿਤ੍ਰਗੁਣਸੂਤਰਤਾ 18) ਅਤੇ ਪਾਟਾਊਜ਼ ਿਸਨਡ੍ਰੋਮ (ਿਤ੍ਰਗੁਣਸੂਤਰਤਾ 13) ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ 
ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਦਾ ਅੰਕਿੜਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਡਾਊਨਜ਼ ਿਸਨਡ੍ਰੋਮ, ਜੋ ਿਕ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤ ਆਮ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਨਿਸਕ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਅਕਸਰ ਿਦਲ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਿਮਅਦੇ ਅਤੇ ਆਂਦਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ 
ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ, 700 ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਸ ਿਸਨਡ੍ਰੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਿਜਵ-ਿਜਵ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਸਧਾਰਨ ਜੋਖ਼ਮ)। 
ਸੰਯੁਕਤ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਉਸ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਲਈ ਜੋਖ਼ਮ ਦੇ ਿਹਸਾਬ (ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਅਤੇ 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜੋਖ਼ਮ) ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਿਹਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 



ਜੋਖ਼ਮ ਤ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 
ਜੋਖ਼ਮ ਿਕਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਡਾਊਨਜ਼ ਿਸਨਡ੍ਰੋਮ ਦਾ 100 ਿਵੱਚ 1 ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ 
ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਡਾਊਨਜ਼ ਿਸਨਡ੍ਰੋਮ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ 1% ਹੈ। 
 
ਸੰਯੁਕਤ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 
ਸੰਯੁਕਤ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਡਾਊਨਜ਼ ਿਸਨਡ੍ਰੋਮ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਸਬੰਧੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ 
ਜੋਖ਼ਮ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਦੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਸਕੈਨ ਤੇ 
ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: ਇਸ ਨਾਲ ਭਰੂਣ ਦੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਸਬੰਧੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਤ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ 
ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿਤ੍ਰਗੁਣਸੂਤਰਤਾਵਾਂ 21, 18, 13, ਨੰੂ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ। 
 
ਸੰਯੁਕਤ ਟੈਸਟ ਿਕਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 
1 – ਦੂਹਰਾ ਟੈਸਟ 
ਇਹ ਮਾਂ ਤ ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਲੇਸਟਾ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (PAPP-

A ਅਤੇ free-beta-hCG) ਿਜਸ ਦਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਸਬੰਧੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰੂਣਾਂ ਿਵੱਚ ਮੁੱ ਲ ਸਧਾਰਨ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਪੂਰਕ ਵਾਲੇ 
ਭਰੂਣਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ 9ਵ ਅਤੇ 12ਵ ਹਫ਼ਤੇ + 5 ਿਦਨਾਂ ਤੇ ਿਲਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਭ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ ਖੂਨ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ 9ਵ ਅਤੇ 10ਵ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 
2 – ਨੂਚਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੁਸਸੀ (Nuchal translucency - NT) 
ਨੂਚਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੁਸਸੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਸਕੈਨ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ 11ਵ ਹਫ਼ਤੇ + 3 ਿਦਨਾਂ 
ਅਤੇ 13ਵ ਹਫ਼ਤੇ + 3 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਲੁਸਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਭਰੂਣ ਦੀ ਧੌਣ ਿਵੱਚ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੇਠਾਂ 
ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਿਥਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਤਰਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਿਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 
ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੂਚਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੁਸਸੀ ਦਾ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਨੂਚਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੁਸਸੀ ਦਾ ਇੱਕ 
ਖਾਸ ਮੁੱ ਲ ਭਰੂਣ ਦੀ ਖਾਸ ਕ੍ਰਾਉਨ-ਰੰਪ ਲੰਬਾਈ (crown-rump length - CRL) ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜਦ 
ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਸਕੈਨ ਤ ਨੂਚਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੁਸਸੀ ਦੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਗਾੜ੍ਹੇਪਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 99ਵ ਪਰਸੇਨਟਾਈਲ ਤੇ, 
ਤਾਂ ਭਰੂਣ ਨੰੂ ਕ੍ਰਮੋੋਸੋਮ ਸਬੰਧੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨਜ਼ ਿਸਨਡ੍ਰੋਮ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਤ੍ਰਗੁਣਸੂਤਰਤਾਵਾਂ 
13 ਅਤੇ 18), ਿਦਲ ਸਬੰਧੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਜਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਜੇਨੇਿਟਕ ਿਸਨਡ੍ਰੋਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖ਼ਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ 
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਭਰੂਣਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ। ਸਹੀ ਮਾਪ ਲੈਣ ਲਈ, ਭਰੂਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਭਰੂਣ ਸਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ, ਸੁਭਾਿਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਹੱਲ 
ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ਦਬਾਉ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਖਾਂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਕੇ ਿਹਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਟੈਸਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। 



 
3 - ਉਸ ਤ ਬਾਅਦ ਿਤ੍ਰਗੁਣਸੂਤਰਤਾਵਾਂ 21, 18 ਅਤੇ 13 ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜੋਖ਼ਮ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਟਾ ਤੇ 
ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 
ਟੈਸਟ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ 
ਸੰਯੁਕਤ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਟੈਸਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਸਬੰਧੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੰੂ 
ਨਕਾਿਰਆ ਨਹ  ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ 
ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹ  ਕਰਦੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਸਬੰਧੀ 
ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਕਾਿਰਆ ਨਹ  ਜਾ ਸਕਦਾ। 
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ  ਹੈ ਿਕ ਭਰੂਣ ਿਬਮਾਰੀ ਤ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਹੈ; ਇਹ ਿਸਰਫ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਜੋਖ਼ਮ ਇੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਵਾਲੀ ਿਨਦਾਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਸਹੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ 
ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਸਬੰਧੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ ਿਤ੍ਰਗੁਣਸੂਤਰਤਾਵਾਂ 21, 18 ਅਤੇ 13। ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ 
ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਸਬੰਧੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਨਹ  ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਨੰੂ ਉਦ 
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਜੋਖ਼ਮ 1/250 ਤ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਭਰੂਣ ਿਵੱਚ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਸਬੰਧੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਰੀਓਿਨਕ ਿਵਲਸ ਸਪਿਲੰਗ (chorionic 

villus sampling) ਜਾਂ ਅਮੀਨੋਸੇਨਟੇਿਸਸ (amniocentesis) ਦੇ ਰਾਹ  ਭਰੂਣ ਦਾ ਕਾਰੀਓਟਾਈਪ (ਭਰੂਣ ਦੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਾਂ ਦੀ 
ਸੰਿਖਆ ਅਤੇ ਰਚਨਾ) ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆਵਾਂ 
ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਲਗਭਗ 1% ਵਿਧਆ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਵਧੀ ਹੋਈ ਨੂਚਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੁਸਸੀ (NT) (ਮਤਲਬ ਿਕ 95% ਤ ਵੱਧ) ਭਰੂਣ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋਖ਼ਮ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ 19ਵ ਅਤੇ 21ਵ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਭਰੂਣ ਦੇ ਈਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 
ਲੈਵਲ 2 ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਦੂਜੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਰੂਪਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ।  
ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਅਸ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਨੂਚਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੁਸਸੀ ਲਈ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਸਕੈਨ ਲੰਡਨ ਿਵੱਚ ਫੀਟਲ 
ਮੈਡੀਿਸਨ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ (Fetal Medicine Foundation - FMF) ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਿਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਜੋਖ਼ਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਡਨ ਿਵੱਚ ਫੀਟਲ ਮੈਡੀਿਸਨ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ (FMF) ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਿਟਿਫਕ ਗੋਲਡ ਸਟਡਰਡ ਹੈ। 
 
 
 
ਿਮਤੀ .............................. 
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ਸੂਿਚਤ ਸਿਹਮਤੀ 
 

ਮ, ਿਨਮਨਹਸਤਾਖਰੀ,………………………………………………… ਿਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ 
ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਿਕ ਮ ਇਸ ਿਵਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ, ਿਕ ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।  
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੈ, ਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 
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