
  

ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਚਨਾ  

ਜਮਾਾਂਦਰੂ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰੋਇਡਿਜ਼ਮ: ਪਰਸਾਰ ਅਤੇ ਜਡੋਿਮ ਕਾਰਕ 

ਅਸੀ ਾਂ ਕੋਣ ਹਾਾਂ? 

ਅਸ ੀਂ ਯੂਨ ਵਰਸਸਟ  ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ (UCL) ਗ੍ਰੇਟ ਓਰਮੋਂਡ ਸਟਰ ਟ ਇੰਸਟ ਊਟ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਦ ੇਖੋਜਕਰਤਾ ਹਾੀਂ।  
 
ਜਮਾਾਂਦਰੂ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰੋਇਡਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ? 

ਹਾਈਪੋਥਾਇਰੋਇਸਡਜ਼ਮ ਨਾਮ ਹ ੈਜੋ ਘੱਟ ਸਕਸਰਆਸ਼ ਲ ਥਾਇਰੋਇਡ ਗ੍ਰੰਥ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ੇਹਾਲਾਤ ਨੰੂ ਸਦੱਤਾ ਸਗ੍ਆ ਹ;ੈ ਇਸਦਾ 

ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕ ਥਾਇਰੋਇਡ ਸਰ ਰ ਦ  ਸਸਹਤਮੰਦ ਪਰਗ੍ਤ  ਅਤੇ ਸਵਕਾਸ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਥਾਇਰੋਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਨਹ ੀਂ ਬਣਾ ਸਰਹਾ। 

ਬੱਚੇ ਜ ੋਜਮਾੀਂਦਰ ੂਹਾਈਪੋਥਾਇਰੋਇਸਡਜ਼ਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਉਹ ਸਬਨਾੀਂ ਥਾਇਰੋਇਡ ਗ੍ਰਥੰ , ਥਾਇਰੋਇਡ ਗ੍ਰਥੰ  ਜ ੋਸਹ  ਢਗੰ੍ ਨਾਲ 

ਸਵਕਸਸਤ ਨਹ ੀਂ ਹੋਈ, ਜਾੀਂ ਗ੍ਲਤ ਸਸਥਤ  ਸਵੱਚ ਹੈ, ਜਾੀਂ ਥਾਇਰੋਇਡ ਗ੍ਰੰਥ  ਜੋ ਉਪਯੁਕਤ ਥਾਇਰੋਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਨਹ ੀਂ ਬਣਾ ਰਹ  ਨਾਲ 

ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਡਿਨਾਾਂ ਪੂਰਵ ਿੋਜ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ, ਜਮਾਾਂਦਰੂ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰੋਇਡਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗੰਭੀਰ ਡਸਿੱਿਣ ਡਵਿੱਚ 

ਅਯੋਗਤਾਵਾਾਂ ਹ ੰਦਾ ਹ।ੈ   

ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਪਰੋਜੈਕਟ ਡਕਉ ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ?  

UK ਡਵਿੱਚ ਸਾਰ ੇਿਿੱਡਚਆਾਂ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇ ਪੰਜ ਡਦਨਾਾਂ ਡਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਲਈ ਸਕਰੀਡਨੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਮਾਾਂਦਰੂ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰੋਇਡਿਜ਼ਮ ਹ।ੈ 40 ਸਾਲ ਪਡਹਲਾਾਂ ਜਮਾਾਂਦਰੂ 

ਹਾਈਪੋਥਾਇਰੋਇਡਿਜ਼ਮ ਲਈ ਨਵਜੰਮ ੇਦੀ ਸਕਰੀਡਨੰਗ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 

ਿਿੱਡਚਆਾਂ ਦੇ ਅਨ ਪਾਤ ਡਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਿਾਸ ਡਕਸਮ ਡਵਿੱਚ ਡਜ਼ਆਦਾ ਡਜਸ ਨੰੂ ਸੀਤ ਡਵਿੱਚ ਗਰੰਥੀ ਵਾਲੇ ਜਮਾਾਂਦਰ ੂ

ਹਾਈਪੋਥਾਇਰੋਇਡਿਜ਼ਮ (CH-GIS) ਕਡਹੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਡਕ CH-GIS ਡਕਉ ਾਂ ਡਜ਼ਆਦਾ ਆਮ ਹੋ ਡਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ 

ਇਹ ਡਸਹਤ, ਡਵਕਾਸ ਅਤੇ ਡਸਿਲਾਈ ਨੰੂ ਡਕਵੇਂ ਪਰਭਾਡਵਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈਡਜਵੇਂ ਿਿੱਚ ੇਵਿੱਿੇ ਹ ਦੰੇ ਹਨ। ਅਸ ੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾੀਂ 

ਸਕ ਸਜ਼ਆਦਾ ਬੱਸਚਆੀਂ ਨੰੂ CH-GIS ਨਾਲ ਸਨਦਾਨ ਸਕਉੀਂ ਕ ਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਸਥਤ  ਨਾਲ ਰਸਹ ਰਹ ੇਬੱਸਚਆੀਂ ਦ  ਸਸਹਤ 

ਅਤੇ ਸਵਕਾਸ ਸਕਹੋ ਸਜਹਾ ਹ।ੈ  
 
ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਡਵਿੱਚ ਵਰਡਤਆ ਡਗਆ ਿੇਟਾ 

ਇਸ ਅਸਿਐਨ ਸਵੱਚ ਉਤੱਰ  ਥਮੇਜ਼ ਖੇਤਰ (ਉਤੱਰ  ਲੰਡਨ, ਬੈਡੱਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ, ਹਰਟਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਐਸੈਕਸ ਸਮੇਤ) ਸਵਚੱ ਪੈਦਾ 

ਹੋਏ ਬੱਸਚਆੀਂ ਅਤੇ ਸਜਨ੍ਾੀਂ ਦੇ ਨਵਜੰਮੇ ਸਕਰ ਸਨੰਗ੍ ਬਲੱਡ ਸਪਾਟ ਦੇ ਨਮਨੇੂ ਗ੍ਰੇਟ ਓਰਮੰਡ ਸਟਰ ਟ ਹਸਪਤਾਲ (GOSH) ਦ  ਨਵਜਮੰ ੇ

ਸਕਰ ਸਨੰਗ੍ ਪਰਯੋਗ੍ਸ਼ਾਲਾ ਸਵੱਚ ਜਨਵਰ  2000 ਅਤ ੇਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਟੈਸਟ ਕ ਤ ੇਗ੍ਏ ਸਨ, ਦਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਵੋੇਗ੍ਾ।  

ਅਸਿਐਨ ਡੇਟਾਸੈਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾੀਂ ਸਦੱਤੇ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾੀਂ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਕ ਤ  ਜਾਵੇਗ੍ :   

• ਉਤੱਰ  ਥੇਮਜ਼ ਨਵਜੰਮੇ ਸਕਰ ਸਨੰਗ੍ ਡੇਟਾਬੇਸ। ਇਸ ਡੇਟਾਬਸੇ ਸਵੱਚ ਜਨਸੰਸਖਆ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸਕਰ ਸਨੰਗ੍ ਟੈਸਟ ਦ ੇ ਨਤ ਜ ੇ

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

• GOSH ਜਮਾੀਂਦਰ ੂਹਾਈਪੋਥਾਇਰੋਇਸਡਜ਼ਮ ਡੇਟਾਬੇਸ। ਇਸ ਡੇਟਾਸੈਟ ਸਵੱਚ ਉਹਨਾੀਂ 1800 ਬੱਸਚਆੀਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰ  ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੈ ਸਜਨ੍ਾੀਂ ਨੇ 2006 ਤੋਂ ਉਤੱਰ  ਥੇਮਜ਼ ਨਵਜਮੰੇ ਸਕਰ ਸਨੰਗ੍ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦਆੁਰਾ ਜਮਾੀਂਦਰ ੂ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰੋਇਸਡਜ਼ਮ ਲਈ 

ਸਕਰ ਸਨੰਗ੍ ਕ ਤ  ਹੈ। ਡੇਟਾਬਸੇ ਸਵੱਚ ਜਮਾੀਂਦਰ ੂਹਾਈਪੋਥਾਇਰੋਇਸਡਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ~50 ਬੱਸਚਆੀਂ ਦਾ ਜੈਨੇਸਟਕ ਡੇਟਾ ਵ  ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੈ। 
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• ਹਸਪਤਾਲ ਐਪ ਸੋਡ ਅਕੰੜੇ (HES)। HES ਸਵੱਚ NHS ਹਸਪਤਾਲਾੀਂ, ਦਰੁਘਟਨਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸ  (A&E) ਹਾਜ਼ਰ ਆੀਂ ਅਤੇ 

ਬਾਹਰ  ਮਰ ਜ਼ਾੀਂ ਦ  ਬੁਸਕੰਗ੍ਾੀਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਖਸਲਆੀਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ  

• ਰਾਸ਼ਟਰ  ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ (ONS) ਤੋਂ ਜਨਮ ਅਤ ੇਮੌਤ ਰਸਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ। 

• ਸਸੱਸਖਆ ਸਵਭਾਗ੍ (DfE) ਰਾਸ਼ਟਰ  ਸਵਸਦਆਰਥ  ਡੇਟਾਬੇਸ (NPD)। ਇਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸਵੱਚ ਜਨਸੰਸਖਆ, ਿੁਨ  ਸਵਸਗ੍ਆਨ 

ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਤ ਸਜਆੀਂ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਾਇਮਰ  ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰ  ਸਕੂਲਾੀਂ ਸਵੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਸਚਆੀਂ ਲਈ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਸਦਅਕ 

ਲੋੜਾੀਂ ਦ  ਸਵਵਸਥਾ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹ;ੈ ਇੰਗ੍ਲੈਂਡ ਸਵੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ  ਬੱਸਚਆੀਂ ਦਾ 93%।  

• NHS ਕਾਰੋਬਾਰ  ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟ  (NHSBSA) ਭਾਈਚਾਸਰਕ ਸਡਸਪੈਂਸਸੰਗ੍ ਡੇਟਾ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ (ਗ੍ੈਰ-ਹਸਪਤਾਲ) 

ਫਾਰਮੇਸ ਆੀਂ ਸਵੱਚ ਵੰਡ ਆੀਂ ਗ੍ਈਆੀਂ ਦਵਾਈਆੀਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਅਸਿਐਨ ਡੇਟਾਸੈਟ ਨੰੂ ਗ੍ੈਰ-ਸਵਅਕਤ ਗ੍ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾ, ਮਤਲਬ ਸਕ ਡੇਟਾਸੈਟ ਦਾ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੋਜਕਰਤਾ 

ਪਸਹਚਾਣਨਯੋਗ੍ ਜਾਣਕਾਰ  ਸਜਵੇਂ ਸਕ NHS ਨੰਬਰ, ਨਾਮ ਜਾੀਂ ਪਤੇ ਨਹ ੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗ੍ੇ।  

 
ਮੈਨੰੂ ਅਡਧਐਨ ਿਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਕਿੱਥੋਂ ਡਮਲੇਗੀ? 

ਤੁਸ ੀਂ ਇਸ ਖੋਜ ਅਸਿਐਨ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ  ਸਾਡ  ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਾਸਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (https://www.ucl.ac.uk/child-

health/research/population-policy-and-practice/child-health-informatics-group) ਡਜਿੱਥ ੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਮ ਿੇਟਾ 

ਸ ਰਿੱਡਿਆ ਡਨਯਮਾਾਂ (GDPR) ਨਾਲ ਅਸੀ ਾਂ ਡਕਵੇਂ ਅਨ ਸਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਿਾਰ ੇਡਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਨੋਡਟਸ 

ਵੀ ਦੇਿਸ ਸਕਦੇ ਹੋ (https://www.ucl.ac.uk/child-health/research/population-policy-and-practice-

research-and-teaching-department/cenb-clinical-4)। 
 
ਮੈਂ ਿੋਜ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਡਕਵੇਂ ਕਰਾਾਂ? 

ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾੀਂ ਇਹ ਸਕ ਅਸ ੀਂ ਸਕਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਵਰਤਦ ੇਹਾੀਂ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੁੱਖ ਜਾੀਂਚਕਰਤਾ, 

ਡਾ ਪ ਆ ਹਾਰਡੇਸਲਡ ਨਾਲ ਈਮੇਲ, ਜਾੀਂ ਫੋਨ ਜਾੀਂ ਪੋਸਟ ਦਆੁਰਾ, UCL ਗ੍ਰਡ ਓਰਮੰਡ ਸਟਰ ਟ ਇੰਸਸਟਉਟ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ 

ਰਾਹ ੀਂ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ 
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ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹਾਾਂ ਡਕ ਮੇਰਾ ਿੇਟਾ (ਜਾਾਂ ਿਿੱਚ ੇਦਾ ਿੇਟਾ) ਇਸ ਅਡਧਐਨ ਡਵਿੱਚ ਵਰਡਤਆ ਜਾਵੇ? 

ਤੁਸ ੀਂ ਆਪਣ ੇਡੇਟਾ, ਜਾੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਡੇਟਾ (ਜ ੇਤੁਸ ੀਂ ਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਕਨੰੂਨ  ਸਰਪਰਸਤ ਹੋ) ਬਾਰ,ੇ ਇਸ ਅਸਿਐਨ ਸਵੱਚ ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਪਰਤ  

ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਹਕੱਦਾਰ ਹੋ। UCL ਖੋਜ ਟ ਮ ਤੁਹਾਡ  ਬੇਨਤ  ਉਤੱੇ ਤੁਹਾਡ  ਪਸਹਚਾਣ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ੍ ਨਹ ੀਂ ਹੋਵੇਗ੍  ਜਾੀਂ ਸਸੱਿਾ 

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰਡ ਹਟਾਉਣ ਦ ੇਯੋਗ੍ ਨਹ ੀਂ ਹੋਵਗੇ੍ । ਹਾਲਾੀਂਸਕ, ਜ ੇ ਤੁਸ ੀਂ ਨਹ ੀਂ ਚਾਹੁਦੰੇ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦਾ, ਡੇਟਾ ਇਸ 

ਅਸਿਐਨ ਲਈ ਵਰਸਤਆ ਜਾਵੇ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਉਪਰੋਕਤ ਸਦਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵ ੇਵਰਤਸਦਆੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ  
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