40-74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ?
ਸਾਡੀ ਮੁਫਿ NHS ਹੈਲਥ ਚੈੱਕ
ਿਾਰੇ ਪਿਾ ਕਰੋ
ਹਾਲਾਂਤਕ ਸ਼ਾਇਦ ਿੁਸੀਂ ਿਹੁਿ ਿਧੀਆ ਮਤਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋਿ,ੋ ਜੇ ਿੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਿੋਂ ਿੱ ਧ ਹੈ ਿਾਂ ਿੁਹਾਨੰੂ
ਤਦਲ ਦੀ ਤਿਮਾਰੀ, ਸਟ੍ਕ
ੋ (ਤਦਮਾਗ ਦਾ ਦੌਰਾ), ਗੁਰਦੇ
ਦੀ ਤਿਮਾਰੀ, ਡਾਇਤਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਤਡਮੇਂਸ਼ੀਆ (ਤਦਮਾਗੀ
ਕਮਜ਼ੋਰੀ) ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਫਿ NHS ਹੈਲਥ ਚੈੱਕ (ਤਸਹਿ ਦੀ ਜਾਂਚ) ਇਹਨਾਂ
ਜੋਖਮਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਿੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਤਿੱ ਚ
ਿੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀਂ ਤਸਹਿਮੰ ਦ ਰਹੋ।

www.nhs.uk/nhshealthcheck

NHS
ਹੈਲਥ ਚੈੱਕ

ਰੋਗ)
ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ (ਸ਼ੱ ਕਰ
ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

ਗਲਪਣ)
ਾ) ਅਤੇ ਡਿਮੇਂਸ਼ੀਆ (ਪਾ
੍ (ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਦੌਰ
ਸਟਰੋਕ
ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ

ਤਿਆਰ ਕਰਿਾ
Public Health England

ਿੁਹਾਡੀ ਤਸਹਿ ਤਿਚ
ੱ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਿਾਸਿੇ ਤਮਲ ਕੇ ਕਮ
ੰ
ਕਰਨਾ

ਹਰ ਤਕਸੇ ਨੰ ੂ ਤਦਲ ਦੀ ਿੀਮਾਰੀ, ਸਟ੍ਕ
ਰੋ , ਡਾਇਤਿਟੀਜ਼, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਿੀਮਾਰੀ ਅਿੇ ਤਦਮਾਗੀ
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਚਗੀ
ੰ ਖ਼ਿਰ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਇਹਨਾਂ ਸਮਤਸਆਿਾਂ
ੱ
ਨੰ ੂ ਅਕਸਰ ਰੋਤਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਭਾਿੇਂ ਿੁਹਾਡੇ ਪਤਰਿਾਰ ਤਿਚ
ੱ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਿੇ।
ਆਪਣੀ ਮੁਫ਼ਿ NHS ਹੈਲਥ ਚੈੱਕ ਕਰਿਾਓ ਅਿੇ ਿੁਸੀਂ ਭਤਿਖ
ੱ ਲਈ ਤਿਹਿਰ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਤਿਆਰ ਹੋਿੇਗੇ ਅਿੇ ਆਪਣੀ ਤਸਹਿ ਨੰ ੂ ਿਣਾਏ ਰਖਣ
ੱ
ਜਾਂ ਇਸ ਤਿਚ
ੱ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ
ਚੁੱ ਕ ਸਕੋਗੇ।

ਮੈ ਨੰ ੂ NHS ਹਲਥ
ੈ
ਚੈੱ ਕ ਦੀ ਲੜ
ੋ ਤਕਉਂ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰ ੂ
ਕਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਸਟ੍ਰੋਿ, ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਕਬਟੀਜ਼,
ੋ ਹਣ
ੋ
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਦਮਾਗੀ ਿਮਜ਼ਰੀ
ੋ
ੱ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੁਝ ਹਰ
ੋ ਗਲਾਂ
ੱ ਵੀ ਹਨ
ਦਾ ਜਖ਼ਮ
ਵਧ
ੋ ਕਜ਼ਆਦਾ ਜਖ਼ਮ
ੋ
ੱ ਪਾ ਕਦਦੀਆਂ
ੰ
ਜੋ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਹਰ
ਕਵਚ
ਹਨ। ਇਹ ਹਨ:
ੋ ਤੋਂ ਵਧ
ੱ ਭਾਰ ਹਣਾ
ੋ
• ਲੜ
• ਸਰੀਰਿ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਰਕਹਣਾ
ੰ ਭਜਨ
ੋ
• ਕਸਹਤਮਦ
ਨਾ ਖਾਣਾ
• ਤਮਾਿੂਨੋ ਸ਼ੀ
• ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ
ੱ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
• ਕਜ਼ਆਦਾ ਬਲਡ
ੋ
• ਿਰੋਲੈ ਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹਣਾ

ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਦਰੋਵਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸਮੱ ਕਸਆਵਾਂ ਹਰੋ
ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱ ਿ ਸਮੱ ਕਸਆ ਦੇ ਹਰੋਣ ਨਾਲ
ਭਕਵੱ ਖ ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱ ਿ ਹਰੋਰ ਹਰੋਣ ਦਾ ਜਰੋਖ਼ਮ ਵੱ ਧ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ੱ ਕਿਸੇ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾੜੀ ਕਵਚ
ੱ ਰੁਿਾਵਟ
• ਕਦਮਾਗ ਕਵਚ
ੱ
ਆਉਣ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਗਣ
ਿਾਰਨ ਸਟ੍ਰੋਿ ਹੋ ਸਿਦਾ
ਹੈ।

ੱ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾੜੀ ਕਵਚ
ੱ ਰੁਿਾਵਟ
• ਕਦਲ ਕਵਚ

ਆਉਣ ਿਾਰਨ ਕਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਐਨਜਾਈਨਾ (ਕਦਲ ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ) ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।

• ਕਜ਼ਆਦਾ ਬਲਡ
ੱ ਪ੍ਸ਼
ਰੈ ਰ ਜਾਂ ਡਾਇਕਬਟੀਜ਼ ਦੇ

ਿਾਰਨ ਗੁਰਕਦਆਂ ਨੰ ੂ ਨਿਸਾਨ
ਪਹੁੰ ਚ ਸਿਦਾ
ੁ
ਹੈ, ਕਜਸ ਿਾਰਨ ਗੁਰਕਦਆਂ ਦੀ ਲਮੇ
ੰ ਸਮੇਂ ਦੀ
ਬੀਮਾਰੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਕਦਲ ਦਾ
ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਜਖ਼ਮ
ਵਧ
ੋ
ੱ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ੋ ਤੋਂ ਵਧ
ੱ ਭਾਰ ਹਣ
ੋ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿ ਤੌਰ
• ਲੜ

ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਰਕਹਣ ਿਾਰਨ ਟਾਈਪ 2
ਡਾਇਕਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।

• ਜੇ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਕਬਟੀਜ਼ ਨੰ ੂ ਪਛਾਕਣਆ ਨਾ

ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੇ ਿਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ
ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਕਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਗੁਰਕਦਆਂ
ੰ
ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਿ ਸਮੇਤ ਕਸਹਤ ਸਬਧੀ
ੋ ਸਮਕਸਆਵਾਂ
ੱ
ੋ ਦਾ ਜਖ਼ਮ
ੋ
ੱ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰ
ਹਣ
ਵਧ

ਿੀ ਕਚਤਾ
ੰ ਿਰਨ ਦੀ ਿਰੋਈ
ਗਲ
ੱ ਹੈ?

NHS ਹੈਲਥ ਚੈੱਿ ਕਵਚ
ੱ ਕਸਹਤ ਦੀਆਂ ਿੁਝ ਖਾਸ
ਸਮਕਸਆਵਾਂ
ੱ
ਕਵਿਕਸਤ ਹਣ
ੋ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਨਾਵਾਂ
ੰ
ਨੰ ੂ
ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ
ੱ ਹੈ ਅਤੇ ਿਈ ਲਿਾਂ
ੋਕ ਨੰ ੂ ਇਹ
ਲਾਭਦਾਇਿ ਲਗਦਾ
ੱ
ਹੈ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ NHS
ਹੈਲਥ ਚੈੱਿ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਨੰ ੂ ਲਣਾ
ੈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ
ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਿੁਝ ਲਿ
ੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਜਾਂਚ
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਕਜਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ
ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕਫਿਰਮਦ
ੰ ਹੋ ਸਿਦੇ

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ NHS ਹੈਲਥ

ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੰ ਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ

ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਓਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ
ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱ ਚ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਟਾਈਪ 2
ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣ
ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।

• ਜਾਂਚ ਵਿੱ ਚ ਲਗਭਗ 20-30 ਮਿੰ ਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਲੱਗੇਗਾ।

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਪਸ਼
੍ਰ ਨ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ
ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ
ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱ ਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱ ਦ, ਭਾਰ, ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ
ਨਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ।

• ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ।

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋਖ਼ਮ
ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ

ਦੱ ਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ
ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ
ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਲਾਹ
ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ
ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣ
ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ਾਵਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।

• ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ
ਲਈ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਸ਼ਨ
੍ਰ
ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਿੁਸੀਂ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ
ੋ ਤਕਉਂ ਹੈ?
ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੜ
ਮੈਂ ਠੀਕ ਮਤਹਸੂਸ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ!

NHS ਹੈਲਥ ਚੈੱਕ ਸਭਾਿੀ
ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਿਾ
ੰ
ਲਗਾਉਣ ਤਿਚ
ੱ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾ
ਕੇ ਅਿੇ ਆਪਣੇ ਤਸਹਿ ਪੇਸ਼ਾਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਨ
ੰ ਕੇ
ਿੁਸੀਂ ਤਸਹਿਮਦ
ੰ ਜੀਿਨ ਤਜਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਸਭਾਿਨਾਿਾਂ
ਿਧਾਉਂਦੇ ਹੋ।
ੰ
ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਮਤਸਆਿਾਂ
ਪਤਰਿਾਰ ਤਿਚ
ੱ
ੱ ਨਹੀਂ
ਚਲਦੀਆਂ
?
ੱ

ਜੇ ਿੁਹਾਡੇ ਪਤਰਿਾਰ ਤਿਚ
ੱ ਤਦਲ ਦੀ ਿੀਮਾਰੀ, ਸਟ੍ਕ
ਰੋ
(ਤਦਮਾਗ ਦਾ ਦੌਰਾ), ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਤਿਟੀਜ਼,
ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਿੀਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਿਾਂ
ਿੁਹਾਨੰ ੂ ਿਧੇਰੇ ਜੋਖ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਿਾਈ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਿੁਹਾਨੰ ੂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਤਸਆਿਾਂ
ਨੰ ੂ ਸ਼ੁਰੂ
ੱ
ਹੋਣ ਿੋਂ ਰੋਕਣ ਤਿਚ
ੱ ਮਦਦ ਤਮਲਗੀ।
ੇ
ਮੈਨੰ ੂ ਪਿਾ ਹੈ ਤਕ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਿ ਕਰ ਤਰਹਾ/
ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਸਹਿ ਪੇਸ਼ਾਿਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਤਕਿੇਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੋ, ਿਾਂ ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਤਸਹਿਮੰ ਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ, ਤਸਹਿਮੰ ਦ ਭਾਰ ਿੇ
ਪਹੰ ਚਣ,
ੁ
ਿਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਿਣਨ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਿ
ਦੀ ਮਾਿਰਾ ਘਟਾਉਣ, ਜਾਂ ਿਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਿੰ ਦ ਕਰਨ
ਦੇ ਿਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਿਾਸਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
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ਤਿਲੀਅਮਸ ਲੀ ਦੁਆਰਾ ਤਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਿਾਸਿੇ ਪਕਾਤਸ਼ਿ
੍ਰ
ਕੀਿਾ ਤਗਆ
ਜੇ ਿੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਿਾਿਚੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਪੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਿਾਂ
www.orderline.dh.gov.uk ਅਿੇ ਜਾਓ ਅਿੇ
2904274/Free NHS Health Check ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਤਦਓ।
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 0300 123 1002
ਤਮਨੀਕੋਮ: 0300 123 1003
(ਸੋਮਿਾਰ ਿੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 8 ਿੋਂ ਰਾਿ 6 ਿਜੇ ਿਕ)

ਜੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੋਂ ਿਾਅਦ ਪਿਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਕ ਮੈਨੰ ੂ
ੱ ਜੋਖ਼ਮ’ ਹੈ, ਿਾਂ ਕੀ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਿਲਿ ਹੈ
‘ਘਟ
ੱ
ਤਕ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਸਮਤਸਆਿਾਂ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?

ੰ
ਇਹ ਕਤਹਣਾ ਸਭਿ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਕ ਕੀ ਤਕਸੇ ਤਿਅਕਿੀ
ੱ ਕੋਈ ਸਮਤਸਆ
ੱ
ਨੰ ੂ ਇਹਨਾਂ ਤਿਚੋਂ
ਹੋਿੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ੰ
ਹੁਣ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰ ਕੇ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭਾਿੀ
ਜੋਖ਼ਮ
ੱ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਨੰ ੂ ਘਟਾਉਣ ਤਿਚ
ਕੀ ਹਰ ਤਕਸੇ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਿੀ ਜਾਿੇਗੀ?

ਇਹ ਜਾਂਚ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱ ਤਸਆਿਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਿੋਂ
ਰੋਕਣ ਤਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਤਹੱ ਸਾ ਹੈ। 40 ਅਿੇ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
ਦੇ ਤਿਚਕਾਰ ਉਸ ਹਰੇਕ ਤਿਅਕਿੀ, ਤਜਸ ਨੰੂ ਤਜ਼ਕਰ
ਕੀਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿੀਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੰੂ ਹਰ ਪੰ ਜ
ਸਾਲ ਤਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਿਾਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ
ਿੁਲਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ
ਿੋਂ ਿਾਹਰ ਹੋ ਅਿੇ ਆਪਣੀ ਤਸਹਿ ਿਾਰੇ ਤਫਕਰਮੰ ਦ
ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿੁਹਾਨੰ ੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ www.nhs.uk/
nhshealthcheck ਿੇ ਤਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

