
NHS 
ਹੈਲਥ ਚੈੱਕ

ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਤਿੱਚ ਿੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਡਾਇਤਿਟੀਜ਼ (ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ)

ਤਦਲ ਦੀ ਤਿਮਾਰੀ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਤਿਮਾਰੀ

ਸਟ੍ੋਕ (ਤਦਮਾਗ ਦਾ ਦੌਰਾ) ਅਿੇ ਤਡਮੇਂਸ਼ੀਆ (ਪਾਗਲਪਣ)

40-74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ?  
ਸਾਡੀ ਮਫੁਿ NHS ਹੈਲਥ ਚੈੱਕ 
ਿਾਰੇ ਪਿਾ ਕਰੋ

ਹਾਲਾਂਤਕ ਸ਼ਾਇਦ ਿਸੁੀਂ ਿਹੁਿ ਿਧੀਆ ਮਤਹਸਸੂ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹੋਿ,ੋ ਜੇ ਿਹੁਾਡੀ ਉਮਰ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਿੋਂ ਿੱਧ ਹੈ ਿਾਂ ਿਹੁਾਨੂੰ 
ਤਦਲ ਦੀ ਤਿਮਾਰੀ, ਸਟ੍ਕੋ (ਤਦਮਾਗ ਦਾ ਦੌਰਾ), ਗੁਰਦੇ 
ਦੀ ਤਿਮਾਰੀ, ਡਾਇਤਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਤਡਮੇਂਸ਼ੀਆ (ਤਦਮਾਗੀ 
ਕਮਜ਼ੋਰੀ) ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਫੁਿ NHS ਹੈਲਥ ਚੈੱਕ (ਤਸਹਿ ਦੀ ਜਾਂਚ) ਇਹਨਾਂ 
ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਿ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਤਿੱਚ 
ਿਹੁਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਕ ਿਸੁੀਂ ਤਸਹਿਮੰਦ ਰਹੋ।

www.nhs.uk/nhshealthcheck

ਤਿਆਰ ਕਰਿਾ 
 Public Health England
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ਿੁਹਾਡੀ ਤਸਹਿ ਤਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਿਾਸਿੇ ਤਮਲ ਕੇ ਕਮ 
ਕਰਨਾ
ਹਰ ਤਕਸੇ ਨ ਤਦਲ ਦੀ ਿੀਮਾਰੀ, ਸਟ੍ਕ, ਡਾਇਤਿਟੀਜ਼, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਿੀਮਾਰੀ ਅਿੇ ਤਦਮਾਗੀ 
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹਦੁਾ ਹੈ। ਚਗੀ ਖ਼ਿਰ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਇਹਨਾਂ ਸਮਤਸਆਿਾਂ 
ਨ 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 ਨ ਿਣਾਏ ਰਖਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ 
ਚੁਕ ਸਕੋਗੇ।

ਮੈਨ NHS ਹਲਥ ਚੈੱਕ ਦੀ ਲੜ ਤਕਉਂ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ 
ਕਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਸਟ੍ਰੋਿ, ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਕਬਟੀਜ਼, 
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਦਮਾਗੀ ਿਮਜ਼ਰੀ ਹਣ 
ਦਾ ਜਖ਼ਮ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੁਝ ਹਰ ਗਲਾਂ ਵੀ ਹਨ 
ਜ ਤੁਹਾਨ ਹਰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਜਖ਼ਮ ਕਵਚ ਪਾ ਕਦਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਇਹ ਹਨ:

• ਲੜ ਤੋਂ ਵਧ ਭਾਰ ਹਣਾ

• ਸਰੀਰਿ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਰਕਹਣਾ

• ਕਸਹਤਮਦ ਭਜਨ ਨਾ ਖਾਣਾ

• ਤਮਾਿੂਨਸ਼ੀ

• ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ

• ਕਜ਼ਆਦਾ ਬਲਡ ਪ੍ਸ਼ਰ

• ਿਰੋਲਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹਣਾ

ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਦਰੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਹਰੋ 
ਸਿਦੀਆ ਂਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਿ ਸਮੱਕਸਆ ਦੇ ਹਰੋਣ ਨਾਲ 
ਭਕਵੱਖ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਿ ਹਰੋਰ ਹਰੋਣ ਦਾ ਜਰੋਖ਼ਮ ਵੱਧ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

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

• ਕਦਲ ਕਵਚ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾੜੀ ਕਵਚ ਰੁਿਾਵਟ 
ਆਉਣ ਿਾਰਨ ਕਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਐਨਜਾਈਨਾ (ਕਦਲ ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ) ਹ ਸਿਦਾ ਹੈ।
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• ਕਜ਼ਆਦਾ ਬਲਡ ਪ੍ਸ਼ਰ ਜਾਂ ਡਾਇਕਬਟੀਜ਼ ਦੇ 
ਿਾਰਨ ਗੁਰਕਦਆਂ ਨ ਨਿਸਾਨ ਪਹਚੁ ਸਿਦਾ 
ਹੈ, ਕਜਸ ਿਾਰਨ ਗੁਰਕਦਆਂ ਦੀ ਲਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ 
ਬੀਮਾਰੀ ਹ ਸਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ਕਦਲ ਦਾ 
ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਜਖ਼ਮ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਲੜ ਤੋਂ ਵਧ ਭਾਰ ਹਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿ ਤੌਰ 
ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਰਕਹਣ ਿਾਰਨ ਟਾਈਪ 2 
ਡਾਇਕਬਟੀਜ਼ ਹ ਸਿਦੀ ਹੈ।

• ਜੇ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਕਬਟੀਜ਼ ਨ ਪਛਾਕਣਆ ਨਾ 
ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੇ ਿਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 
ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ਕਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਗੁਰਕਦਆਂ 
ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਿ ਸਮੇਤ ਕਸਹਤ ਸਬਧੀ 
ਹਰ ਸਮਕਸਆਵਾਂ ਹਣ ਦਾ ਜਖ਼ਮ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਿੀ ਕਚਤਾ ਿਰਨ ਦੀ ਿਰੋਈ  
ਗਲ ਹੈ?
NHS ਹੈਲਥ ਚੈੱਿ ਕਵਚ ਕਸਹਤ ਦੀਆਂ ਿੁਝ ਖਾਸ 
ਸਮਕਸਆਵਾਂ ਕਵਿਕਸਤ ਹਣ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨ 
ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਈ ਲਿਾਂ ਨ ਇਹ 
ਲਾਭਦਾਇਿ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ NHS 
ਹੈਲਥ ਚੈੱਿ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਨ ਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ 
ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਿੁਝ ਲਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਜਾਂਚ 
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਕਜਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ 
ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕਫਿਰਮਦ ਹ ਸਿਦੇ 
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ਭਾਿੇਂ ਿੁਸੀਂ ਿੰਦਰੁਸਿ ਮਤਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ NHS ਹੈਲਥ 
ਚੈੱਕ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਤਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਿੋਂ ਿਾਅਦ ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਨੰੂ 
ਇਹ ਤਸਹਿ ਸਿੰਧੀ ਸਮੱਤਸਆਿਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਂ ਨੰੂ 
ਘਟਾਉਣ ਿਾਸਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਹਨ। ਜੇ ਿੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਤਚੰਿਾਿਾਂ ਹਨ ਿਾਂ ਜਦੋਂ 
ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਓਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਿਾਰੇ 
ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਾਂਚ ਤਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਜਾਂਚ ਿੁਹਾਨੰੂ ਤਦਲ ਦੀ ਿੀਮਾਰੀ, ਟਾਈਪ 2 
ਡਾਇਤਿਟੀਜ਼, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਿੀਮਾਰੀ ਅਿੇ ਸਟ੍ੋਕ ਹੋਣ 
ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।

• ਜਾਂਚ ਤਿੱਚ ਲਗਭਗ 20-30 ਤਮੰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਲੱਗੇਗਾ।

• ਿਹੁਾਨੰੂ ਕਝੁ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਉਦਾਹਰਨ ਿਾਸਿ,ੇ ਿਹੁਾਡੇ ਪਤਰਿਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ 
ਿਾਰੇ ਅਿੇ ਚਣੋਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਿਹੁਾਡੀ ਤਸਹਿ ਨੰੂ 
ਜੋਖ਼ਮ ਤਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਡਾ ਕੱਦ, ਭਾਰ, ਉਮਰ, ਤਲੰਗ ਅਿੇ 
ਨਸਲ ਤਰਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ।

• ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਡੇ ਿਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ ਅਿੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ੋਲ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ।

ਜਾਂਚ ਿੋਂ ਿਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਕ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋਖ਼ਮ 
ਘਟਾਉਣ ਅਿੇ ਤਸਹਿਮੰਦ ਰਤਹਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਿਹੁਾਨੰੂ ਿਹੁਾਡੇ ਨਿੀਜੇ ਤਦਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਿੇ 
ਦੱਤਸਆ ਜਾਿਗੇਾ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲਿ 
ਹੈ। ਕਝੁ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੀਤਜਆਂ ਿਾਸਿੇ 
ਿਾਅਦ ਤਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਿੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਿਾਰੇ ਤਨੱਜੀ ਿਣਾਈ ਗਈ ਸਲਾਹ 
ਤਦੱਿੀ ਜਾਿੇਗੀ ਤਕ ਿੁਹਾਡੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ 
ਅਿੇ ਤਸਹਿਮੰਦ ਜੀਿਨਸ਼ੈਲੀ ਿਣਾਏ ਰੱਖਣ 
ਿਾਸਿੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਿਧੇ ਹੋਏ ਿਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ ਿਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਤਦਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਕੀਿੀ ਜਾਿੇਗੀ।

• ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਤਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਕਰਨ ਿਾਸਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿੁਹਾਡਾ ਤਸਹਿ ਪੇਸ਼ਾਿਰ 
ਿੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।

• ਿੁਹਾਡੀ ਤਸਹਿ ਨੰੂ ਿਣਾਏ ਰੱਖਣ ਤਿੱਚ ਮਦਦ 
ਲਈ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਦਿਾਈਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਜਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਪਸ਼ਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਿੁਸੀਂ ਪਛੁ ਸਕਦੇ ਹੋ੍ ੱ

ਮੈਨ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੜ ਤਕਉਂ ਹੈ?  
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 
(ਤਦਮਾਗ ਦਾ ਦੌਰਾ), ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਤਿਟੀਜ਼, 
ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਿੀਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਿਾਂ 
ਿੁਹਾਨ ਿਧੇਰੇ ਜੋਖ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਿਾਈ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਿੁਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਮਤਸਆਿਾਂ ਨ ਸ਼ੁਰੂ 
ਹੋਣ ਿੋਂ ਰੋਕਣ ਤਿਚ ਮਦਦ ਤਮਲਗੀ।

ਮੈਨ ਪਿਾ ਹੈ ਤਕ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਿ ਕਰ ਤਰਹਾ/ 
ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਸਹਿ ਪੇਸ਼ਾਿਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਤਕਿੇਂ  
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਿਸੁੀਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੋ, ਿਾਂ ਅਸੀਂ ਿਹੁਾਡੇ 
ਲਈ ਤਸਹਿਮੰਦ ਭਜੋਨ ਖਾਣ, ਤਸਹਿਮੰਦ ਭਾਰ ਿੇ 
ਪਹੰਚਣ, ੁ ਿਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਿਣਨ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਿ 
ਦੀ ਮਾਿਰਾ ਘਟਾਉਣ, ਜਾਂ ਿਮਾਕਨੋੂਸ਼ੀ ਿੰਦ ਕਰਨ 
ਦੇ ਿਰੀਕ ੇਲੱਭਣ ਿਾਸਿ ੇਿਹੁਾਡੇ ਨਾਲ ਤਮਲ ਕ ੇਕੰਮ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
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ਜੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੋਂ ਿਾਅਦ ਪਿਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਕ ਮੈਨ 
‘ਘਟ ਜੋਖ਼ਮ’ ਹੈ, ਿਾਂ ਕੀ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਿਲਿ ਹੈ 
ਤਕ ਮੈਨ ਇਹ ਸਮਤਸਆਿਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?

ਇਹ ਕਤਹਣਾ ਸਭਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਕ ਕੀ ਤਕਸੇ ਤਿਅਕਿੀ 
ਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿਚੋਂ ਕੋਈ ਸਮਤਸਆ ਹੋਿੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 
ਹੁਣ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰ ਕੇ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭਾਿੀ ਜੋਖ਼ਮ 
ਨ ਘਟਾਉਣ ਤਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਹਰ ਤਕਸ ੇਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਿੀ ਜਾਿੇਗੀ?

ਇਹ ਜਾਂਚ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਤਸਆਿਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੂੁ ਹੋਣ ਿੋਂ 
ਰੋਕਣ ਤਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਯਜੋਨਾ ਦਾ ਤਹੱਸਾ ਹੈ। 40 ਅਿ ੇ74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 
ਦੇ ਤਿਚਕਾਰ ਉਸ ਹਰੇਕ ਤਿਅਕਿੀ, ਤਜਸ ਨੂੰ ਤਜ਼ਕਰ 
ਕੀਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿੀਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜ 
ਸਾਲ ਤਿੱਚ ਇੱਕ ਿਾਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ 
ਿਲੁਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਜੇ ਿਸੁੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ 
ਿੋਂ ਿਾਹਰ ਹੋ ਅਿ ੇਆਪਣੀ ਤਸਹਿ ਿਾਰੇ ਤਫਕਰਮੰਦ 
ਹੋ, ਿਾਂ ਿਹੁਾਨੂੰ ਆਪਣ ੇਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿੁਹਾਨ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ www.nhs.uk/
nhshealthcheck ਿੇ ਤਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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