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ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ 
ਮਰੀਜ਼� ਲਈ ਿਹਦਾਇਤ� ਜੋ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਲਈ 
ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 
ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਗੱਲ� ਕੇਵਲ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਸੇਧ� ਹਨ – ਵਧੇਰੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਾਲ� ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਨਕਪ�ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਜਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ (ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ) ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ� ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਆਪਣ ੇਬਕਾਇਦਾਬਾਕਾਇਦਾ  ਖਾਣੇ ਦ ੇਰੁਟੀਨ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਖੂਨ ਿਵਚਲੀ ਗਲੂਕੋਸਗਲੂਕੋਜ਼ ਦ ੇਪੱਧਰ� ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ�ਬੰਧਨ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕੇ। 

ਇਨਸੁਿਲਨ ਅਤੇ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਲ਼ੋੀਆ ਂ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਤ� ਆਤਂੜੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡ ੇ

ਖੂਨ ਿਵਚਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 
 

1. ਆਪਣੀ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਤ� ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲ�, ਜਦ ਤਸੁ� ਕੇਵਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਰਹੇ 

ਹੋਵ�ਵੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਇਨਸੁਿਲਨ ਜ� ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ½ ਭਾਗ ਲਓ। 
 

2. ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੰੂ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲ਼ੀਆ ਂਨਾ ਲਓ। 
ਿਸਵਾਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਕੇਵਲ ਇਨਸੁਿਲਨ ਲ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਲੰਬ ੇਸਮ� ਤੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਨਸੁਿਲਨ 

ਦੀ ਕੇਵਲ ਅੱਧੀ ਖੁਰਾਕ ਸਵੇਰ ਵਲੇੇ ਲਓ। 
 

3. ਸਾਰੇ ਖਾਿਣਆਂ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਸੌਣ ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਜ�ਚ ਵਾਲੀ ਸਵੇਰ ਨੰੂ ਘਰ ਿਵਖੇ ਆਪਣ ੇਖੂਨ 

ਿਵਚਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਿਵਚਲੀ 

ਗਲੂਕੋਸਗਲੂਕੋਜ਼ ਘੱਟ ਜ� ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤ� ਜ�ਚ ਕਰੋ। 

ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਤੇ 
1. ਿਦਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਦਾ ਸਮ� ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਤ� ਜੋ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਤੁਸ� 

ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕ�ਸਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮ� ਦੇ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੈ ਸਕ�। 
 

2. ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਤ� ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਸਾਰੇ ਖਾਿਣਆਂ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਸੌਣ 
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ਵਲੇੇ ਆਪਣ ੇਖੂਨ ਿਵਚਲੀ ਗਲੂਕੋਸਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ। 
 

3. ਜੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਲੇੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਖੂਨ ਿਵਚਲੀ ਗਲੂਕੋਸਗਲੂਕੋਜ਼ ਘੱਟ ਜ� ਬਹੁਤ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤ� ਆਪਣ ੇਖੂਨ ਿਵਚਲੀ ਗਲੂਕੋਸਗਲਕੋੂਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ। 
 

4. ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ, ਆਪਣ ੇਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਸਗਲੂਕੋਜ਼ ਮੀਟਰ, ਟੈਸਟ ਸਿਟ�ਪ�, ਖੂਨ ਿਵਚਲੀ 

ਗਲੂਕੋਸਗਲੂਕੋਜ਼ ਘਟਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਨ� ਕ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਆਓ। ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੋਈ ਵੀ 

ਠ� ਸ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਤ� ਦ ੋਘੰਟੇ ਪਿਹਲ� ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਓ। 
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ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰਲ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣ�: 
- ਖਾਿਣਆ ਂਮੌਕੇ 3 ਸਟਾਰਚ ਚੋਣ� ਜ� 45 ਗ�ਾਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਸਨ� ਕਸ ਵਾਸਤ ੇ1-2 ਸਟਾਰਚ 

ਦੀਆ ਂਚਣੋ� ਜ� 15-30 ਗ�ਾਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ। 

- ਲਾਲ ਜ� ਲਾਲ ਡਾਈ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ� (ਚੈਰੀ, ਬੈਰੀ, ਜ� ਅੰਗੂਰ� ਦੀਆ ਂਕੁਝ ਿਕਸਮ�ਸਵਾਦ�) ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। 
 

ਿਬਨ� ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲੇ  ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ� ਦਾ ਨਮੂਨਾ: 
 

- ਚਰਬੀ-ਰਿਹਤ ਸ਼ੋਰਬਾ, ਬੂਏਯਨੌ, ਜ� ਕੌਨਸੋਮੇ 

- ਡਾਇਟ ਕਲੀਅਰ ਸੋਡਾ 

- ਕੌਫੀਫ਼ੀ 

ਨਮੂਨ�  ਦਾ ਮੀਨੂ: 

- ਚਾਹ, ਿਬਨ� ਿਮੱਠ�  ਤ� ਜ� ਡਾਇਟ 

- ਸੈਲਜ਼ਰ (Seltzer) 

- ਸਵਾਦੀ ਪਾਣੀ 

 

ਨਾਸ਼ਤਾ (3) ਲੰਚ (3) ਿਡਨਰ (3) 

ਸੇਬ ਜ� ਸਫੈਦ 

ਅੰਗੂਰ� ਦਾ ਜੂਸ  

(1/2 ਕੱਪ) 

 

ਕੌਨਸਮੋੇ   
(1 ਕੱਪ) 

 

ਕੌਨਸਮੋੇ   
(1 ਕੱਪ) 

ਰੈਗੂਲਰ ਿਮੱਠੀ ਜੈਲੇਿਟਨ 

(1/2 ਕੱਪ) 

ਰੈਗੂਲਰ ਿਮੱਠੀ ਜੈਿਜਲੇਿਟਨ 

(1/2 ਕੱਪ) 

ਰੈਗੂਲਰ ਿਮੱਠੀ ਜੈਿਜਲੇਿਟਨ 

(2 ਕੱਪ) 

ਿਨੰਬੂ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਿਨੰਬੂ-ਲਾਈਮ ਤ� ਬਣੇ ਪੀਣ-

ਪਦਾਰਥ 

ਡਾਇਟ ਿਨੰਬੂ-ਲਾਈਮ ਤ� ਬਣੇ 

ਪੀਣ-ਪਦਾਰਥ 
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