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ਸਵਾਲ 
ਮੈਨ ੂੰ  ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਪਰਬਕਬਰਆ ਿੈ ਜੋ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪਤਲੀ ਲਚਕਦਾਰ ਬਟਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਬਜਸ ਦੇ ਬਸਰੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਛਟੋਾ 
ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਕੋਲਨ (ਬਜਸਨ ੰ  ਵੱਡੀ ਆਂਤੜੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਵੀ ਕਬਿੰਦੇ ਿਨ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀ ਬਿੱਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 
ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਿੈ। 

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ? 
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਗਦੁਾ ਬਵੱਚੋਂ ਖ ਨ ਬਨਕਲਣ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਲੰਬੀ ਬਮਆਦ ਤੋਂ ਬ ੱਡ ਬਵੱਚ ਦਰਦ ਦੇ ਸੰਭਵ 
ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਬਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆ ਂਿਨ। ਕਰੋਿਨ ਦੀ ਬਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਫੜੋੇਦਾਰ ਸ ਲ (ulcerative colitis) ਬਵੱਚ, 
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਨ ੰ  ਕਲੋਨ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਬਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀਆਂ ਨ ੰ  ਕੋਲਨ ਪੌਬਲਪ ਅਤੇ ਕਲੋਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਬਚੰਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਵਰਬਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੌਬਲਪ ਨੁਕਸਾਨ-ਰਬਿਤ ਿੰੁਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਕਈ ਕੈਂਸਰ ਬਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਿੋ ਜਾਂਦ ੇਿਨ ਜੇ ਇਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਨਾ ਕੱਬ ਆ ਜਾਵੇ। 
ਔਸਤਨ, ਪੰਦਰਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਇੱਕ (7%) ਨ ੰ  ਕਲੋਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਅਕਸਰ ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਕੇ ਇਿ ਵਡੇਰੀ 
ਉਮਰ ਬਵੱਚ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਵਾਸਤ ੇਜਾਂਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਬਵਕਬਸਤ ਿੋਣ ਅਤ ੇਇਸਦ ੇਕਰਕੇ ਮੌਤ ਿੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਕਰ 
ਬਦੰਦੀ ਿੈ। 

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ? 
ਉਲਝਣਾਂ ਬਿੁਤ ਿੀ ਦੁਰਲੱਭ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਬਵਅਕਤੀਆ ਂਬਵੱਚ ਇਿ ਘੱਟ ਆਮ ਿਨ ਬਜੰਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਕੋਈ ਿੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਬਸਆਵਾਂ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਪੌਬਲਪ ਕ ਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕਈੋ ਿੋਰ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਪਰਬਕਬਰਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜੋਖ਼ਮ ਘੱਟ ਿੰੁਦ ੇਿਨ। 

ਮਾਮ ਲੀ ਉਲਝਣਾਂ: ਬ ੱਡ ਬਵੱਚ ਬਆੇਰਾਮੀ, ਅਫਾਰਾ, ਦਵਾਈ ਦੀਆ ਂਪਰਤੀਬਕਬਰਆਵਾਂ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤ ੇਖ ਨ ਵਗਣਾ 
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਲੋਕਾਂ ਬਵੱਚੋਂ 1 ਬਵੱਚ (1%) ਬਵੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆ ਂਿਨ। 

ਵੱਡੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ: ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਆਤਂੜੀ ਬਵੱਚ ਚੀਰਾ ਜਾਂ ਸੁਰਾਖ ਿੋ ਜਾਣਾ ਅਤ ੇਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਬਵੱਚ ਖ ਨ ਵਗਣਾ, ਦੁਰਲੱਭ ਿਨ ਅਤੇ 
1000 ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਬਵੱਚੋਂ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਵੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆ ਂਿਨ (0.1%)। 3000 ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਬਵੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1 (0.03%) 
ਬਵੱਚ ਇਸਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਸਪਤਾਲ ਬਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਮੌਤ 
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 10000 ਲੋਕਾਂ ਬਵੱਚੋਂ 1 ਬਵੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਿੈ। 
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ਮੈਂ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਤਤਆਰੀ ਤਕਵੇਂ ਕਰਾਂ? 
ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਇਸ ਪਰਬਕਬਰਆ ਨ ੰ  ਲੈਕੇ ਬਚੰਤਾਗਰਸਤ/ਘਬਰਾਏ ਰਬਿੰਦੇ ਿਨ। ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ੰਬਕਆ ਂਬਾਰੇ ਆਪਣੀ 
ਨਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨ ੰ  ਦੱਸ।ੋ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 90% ਲੋਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਬਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

ਤੁਿਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਿੋਰ ਅਮਲਾ ਬਤਆਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਬਵਸਤਬਰਤ ਬਿਦਾਇਤਾਂ ਦਵੇੇਗਾ। 
ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਫਤਾ ਪਬਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਕੇ, ਇਿ ਅਬਿਮ ਿੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਧਆਨਪ ਰਵਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਿ 
ਤੁਿਾਡੀ ਕੋਲਨ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਫ ਿੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨ ੰ  ਬਕਨਾਰੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਦਰਸ਼ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ। 

ਜਦ ਮੈਂ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ/ਇੂੰ ਡੋਸਕੋਪੀ ਸੁਤਵਧਾ ਤਵਖੇ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ? 
1. ਸੁਬਵਧਾ ਬਵਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਆਓ। ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬਲਆਓ, ਗਬਿਣੇ ਨਾ ਪਬਿਨੋ, 
ਜਾਂ ਨਿੰੁ ਪਾਬਲਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਓ। 

2. ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਡ ਨ ੰ  ਨਾਲ ਬਲਆਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੁੰ ਚਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰੋ। 

3. ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਕੇ ਿਸਪਤਾਲ ਦਾ ਗਾਊਨ ਪਬਿਨੋਂ ਗੇ। 

4. ਤੁਿਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਬਤਿਾਸ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਬਵੱਚ ਸਮੀਬਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਰਸ 
ਤੁਿਾਨ ੰ  ਬਮਲੇਗੀ। ਤੁਿਾਡੇ ਖ ਨ ਦਾ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਬਦਲ ਧੜਕਣ ਦੀ ਦਰ ਮਾਪੇ ਜਾਣਗੇ। 

5. ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ: ਇੱਕ ਅੰਤਰਨਸੀ (IV) ਲਾਈਨ ਤੁਿਾਡੀ ਬਾਂਿ ਬਵੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਤੁਿਾਡੀ ਪਰਬਕਬਰਆ ਸ਼ੁਰ  
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਤਰਨਸੀ (IV) ਲਾਈਨ ਨ ੰ  ਤੁਿਾਨ ੰ  ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ (ਅਕਸਰ 
ਮੀਡਾਜ਼ੋਲਮ ਅਤੇ ਫੈਂਟਾਬਨਲ) ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਬਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਾਲਾਂਬਕ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬਵੱਚ 
ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਇਿ ਦਵਾਈਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਬਨਾਂ ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ 
ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਬਜਿੜੇ ਲੋਕ ਇਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ, 
ਉਿ ਪਰਬਕਬਰਆ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੁਝ ਬੇਆਰਾਮੀ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿੋ 
ਸਕਦਾ ਿੈ। ਕੋਲਨ ਦਾ ਬਚਤਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਿ ਵੀਡੀਓ ਬਡਸਪਲੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ (ਜੇ ਉਿ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ 
ਿਨ)। ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਿ ਸਾਧਾਰਨ ਬਕਬਰਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਦਰਦ ਜਾਂ ਬਆੇਰਾਮੀ ਿੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  
ਪਰਬਕਬਰਆ ਦ ੇਬਾਅਦ 24 ਘੰਬਟਆਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਨਿੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਅਤ ੇਬਕਸੇ ਨ ੰ  ਨਾਲ ਬਲਆਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜ ੋ
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਘਰ ਬਲਜਾ ਸਕ ੇਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬਿ ਸਕੇ। 

ਜੇ ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਅਤ ੇਵਰਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਕਈੋ ਤਰਜੀਿਾਂ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਿਨ, ਤਾਂ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਲੇ 
ਬਦਨ ਤੋਂ ਪਬਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਨਰਸ ਨ ੰ  ਪੁੱ ਛੋ। ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਉਿ 
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ਦਵਾਈਆ ਂਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ ਬਜੰਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਿ ਕਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਿ ਬਦੰਦੇ ਿਨ। 

6. ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਬਵੱਚ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਇੱਕ ਸਟਰੈਚਰ ’ਤੇ ਬਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਥੇ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਤੁਿਾਡਾ 
ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਿੋਰ ਅਮਲਾ ਬਮਲੇਗਾ। 
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ਕੋਲਨੋਸਕਪੋੀ ਵਾਸਤੇ ਤਸਫਾਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ 
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਤਾਰੀਖ਼ (appointment) ਲੈਣ ਲਈ ਤਕੂੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ? 
ਪਰਸਬਥਤੀ ਦੀ ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਵਬਭੰਨ ਪਰੈਕਬਟਸਾਂ ਅਤ ੇਖੇਤਰਾਂ ਬਵੱਚ ਇਿ ਸਮਾਂ ਬਭੰਨ-ਬਭੰਨ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਬਵਨੀਪੈੈੱਗ ਰੀਜ਼ੀਨਲ 
ਿੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਬਵੱਚ ਟੀਚਾ ਇਿ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਬਕ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭਬੇਜਆ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਦੋ 
ਮਿੀਬਨਆ ਂਅੰਦਰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਬਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਮੇਰੀ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤਕੂੰ ਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ? 
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ, ਪਰਸਬਥਤੀ ਦੀ ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਵਬਭੰਨ ਪਰਕੈਬਟਸਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਵੱਚ ਇਿ ਸਮਾਂ ਬਭੰਨ-ਬਭੰਨ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। 
ਬਵਨੀਪੈੈੱਗ ਰੀਜ਼ੀਨਲ ਿਲੈਥ ਅਥਾਰਟੀ ਬਵੱਚ ਟੀਚਾ ਇਿ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਬਕ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਬਜਆ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਮਿੀਬਨਆਂ ਅੰਦਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਬਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

 

ਆਂਤੜੀ ਨ ੂੰ  ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਤਆਰੀ ਬਾਰ ੇਸਵਾਲ 

ਆਂਤੜੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਵਤ ੂੰ ਨ ਤਕਸਮ ਦੀਆਂ ਤਤਆਰੀਆਂ ਤਕਉਂ ਹਨ? 
ਆਂਤੜੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (laxatives) ਉਪਲਬਧ ਿਨ। ਿਰੇਕ ਦ ੇਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ 
ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਿਨ। ਕੁਝ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ ਬਸਿਤ ਸਮੱਬਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ (ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਬਦਲ ਫਲੇਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ) ਕੁਝ ਕ ੁ
ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤ ੇਕੁਝ ਿੋਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿੀਂ। ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬਸਿਤ ਸਮੱਬਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਬਜਸ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਉਸ ਬਵੱਚ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀ ਤਰਲ ਦਵਾਈ (liquid laxative) 
ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ (4 ਬਲਟਰ) ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਬਤਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂਅਬਜਿੀਆ ਂਿਨ ਬਜੰਨਹ ਾਂ 
ਬਵੱਚ ਤਰਲ ਜੁਲਾਬ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੰੁਦੀ ਿੈ, ਪਰ ਇਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ 
ਿੰੁਦਾ ਿੈ। 

ਬਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਬਮਲੀਆਂ ਬਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਧਆਨਪ ਰਵਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਡਾਕਟਰ 
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਡੀ ਆਤਂੜੀ ਨ ੰ  ਸਾਫ-ਸਾਫ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯਗੋ ਿੋਵੇ। 

ਮੈਨ ੂੰ  ਤਕਸ ਤਕਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਬੂੰ ਦ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 
ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਬਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।ੈ ਆਮ ਤਰੌ ’ਤੇ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਫਤਾ ਪਬਿਲਾਂ ਆਇਰਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਿਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਬਜੰਨਹ ਾਂ ਬਵੱਚ ਮਲਟੀਬਵਟਾਬਮਨ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ)। ਡਾਇਬਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖ ਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਬਵੱਚ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ- ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਲੰਕ ’ਤੇ ਕਬਲੱਕ ਕਰੋ (insert link)। ਜੇ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਿੀਂ ਿੈ ਤਾਂ 
ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 
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ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਤਹਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੀਜ, ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਸਣ ਨ ੂੰ  ਖਾਣਾ ਬੂੰ ਦ ਕਰਨਾ ਤਕਉਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? 
ਇਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਨੀ ਬਕਨਾਰੀ ਨਾਲ ਬਚਪਕ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਬਵਰਤੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ 
ਬਦਰਸ਼ਟੀਕਣੋ ਬਵੱਚ ਬਵਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

ਤਹਦਾਇਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਦਨ ਪਤਹਲਾਂ ਠੋਸ  ੋਜਨ ਖਾਣੇ ਬੂੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਉਂ ਕਤਹੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ? 
ਠੋਸ ਭੋਜਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਲੋਨ ਬਵੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨ ੰ  ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਿੈ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਕਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਦਨ 
ਪਬਿਲਾਂ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਣ ਲਈ ਕਬਿੰਦ ੇਿਨ। 

 
ਤਤਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਜਾਗਦਾ/ਦੀ ਹੋਵਾਂ, ਓਦੋਂ ਹਰ ਘੂੰ ਟੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪੀਣ ਦੀ 
ਤਸਫਾਰਸ਼ ਤਕਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ (laxative) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸਰੀਰ ਬਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਾਿਰ ਬਨਕਲਦਾ ਿੈ। 
ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਿਾਡੀ ਬਸਿਤ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ ਿੈ। ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣਾ ਕਲੋਨ ਨ ੰ  ਸਾਫ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਵੀ 
ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

 
ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤਵੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਤਵੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ (ਤਨਰਜਲੀਤਕਰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ) ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਤਸਹਤ 
ਸਮੱਤਸਆਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? 
ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਨ ੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੰੁਚਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਕਮਜੋ਼ਰ ਅਤੇ ਥੱਕੇ ਮਬਿਸ ਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬ ਰ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

 
ਕਈ ਵਾਰ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਤੜੀ ਦੀ ਤਤਆਰੀ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ 
ਤਸਫਾਰਸ਼ ਤਕਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
ਕਈ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਡਾਕਟਰ ਜਲੁਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਲ ਜੁਲਾਬ ਦੋਨਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦ ੇਿਨ ਤਾਂ ਜੋ 
ਕੋਲਨ ਨ ੰ  ਬਬਿਤਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਕਉਂ ਹੈ? 
ਤੁਿਾਡੀ ਕਲੋਨ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਿਾਡੇ ਕਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ ਰੀ ਮਾਤਰਾ ਨ ੰ  
ਪੀਣਾ ਅਬਿਮ ਿੈ। 

ਟੋਆਇਲਟ ਜਾਣ ਤਵੱਚ ਮੇਰਾ ਤਕੂੰ ਨਹ ਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ? 
ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਬਤੰਨ ਘੰਬਟਆ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਟੱਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰ  ਿ ੋਜਾਣਗੀਆਂ। 
ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਘੰਬਟਆਂ ਲਈ ਟਆੋਇਲਟ ਜਾਂਦੇ ਰਿੋਂਗੇ। ਤੁਿਾਡੀ ਆਂਤੜੀ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰਨ 
ਲਈ ਬਿੁਤ ਸਾਰਾ ਮਲ (ਟੱਟੀ) ਅਤੇ ਤਰਲ ਬਾਿਰ ਕੱ ਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। 
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ਤੁਿਾਡੀ ਕਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਲੇ ਬਦਨ, ਜੇ ਤੁਿਾਡ ੇਕੋਲ ਸਮਾਂ ਿੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਤਰਲ ਜੁਲਾਬ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘੰਟ ੇਤੱਕ 
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਘਰੋਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
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ਮੈਨ ੂੰ  ਤਕਸ ਤਕਸਮ ਦੀ ਬੇਆਰਾਮੀ ਦਾ ਅਨੁ ਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੇਆਰਾਮੀ ਨ ੂੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ? 
ਤੁਿਾਡੇ ਪੇਟ ਬਵੱਚ ਕੜਵੱਲਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆ ਂਿਨ। ਕੜਵੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਅਤ ੇਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂਪੀਣ ਤੋਂ ਛੋਟੀ 
ਬਜਿੀ ਬਰੇਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਨਾਲ ਿੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਕ ਤੁਿਾਡੀ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਬਿਲਾਂ ਜੁਲਾਬ 
ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਬਿਮ ਿੈ। 

ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਮਲ-ਦੁਆਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖਾਬਰਸ਼ ਮਬਿਸ ਸ ਿੋਵੇ। ਮਲ-ਦਆੁਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚਮੜੀ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ ਲਗਾਉਣ 
ਨਾਲ ਖਾਬਰਸ਼ ਤੋਂ ਮਦਦ ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

ਜੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਸਾਰਾ ਤਰਲ ਪੀਣਾ ਮਸ਼ੁਤਕਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਇਸਦਾ ਸਵਾਦ ਪਸੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਿ ਲਗਦਾ ਿੈ ਬਕ ਸਟਰਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਦਦ ਬਮਲਦੀ ਿੈ – ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਇਸਦਾ ਸਵਾਦ 
ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਤਾ ਨਿੀਂ ਚਲਦਾ। ਜੇ ਤਰਲ ਜੁਲਾਬ ਬਵੱਚ ਕਈੋ ਸਵਾਦ ਨਿੀਂ ਬਮਬਲਆ ਿੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਦ ਵਾਲੇ ਰਵੇ ਇਸ 
ਬਵੱਚ ਪਾ ਸਕਦ ੇਿੋ। ਤਰਲ ਜੁਲਾਬ ਦ ੇਿਰ ਬਡਰੰ ਕ ਦ ੇਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰਲ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਮ ੰ ਿ ਨ ੰ  ਸਾਫ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨ ੰ  ਫਬਰੱਜ ਬਵੱਚ ਠੰ ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦ ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਇਿ ਠੰ ਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ 
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨ ੰ  ਫਬਰੱਜ ਬਵੱਚੋਂ ਬਾਿਰ ਕੱ  ਸਕਦ ੇਿੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ੋਰਬਾ ਜਾਂ ਿਰਬਲ ਟੀ ਵਰਗਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਨੈੱਘਾ ਤਰਲ ਪੀਓ। 

ਤਕਹੜੇ ਤਰਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰਲ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਸਹੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ? 

ਉਿ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਸਿੀ ਿਨ: ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਸਿੀ ਨਿੀਂ ਿਨ: 
  ਸੇਬ ਦਾ ਜ ਸ, ਸਫੈਦ ਅੰਗ ਰਾਂ ਦਾ ਜ ਸ, ਸਫੈਦ ਕਰੈਨਬੇਰੀ ਜ ਸ ✗ ਭੋਜਨ ਦੇ ਟੁਕਬੜਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸ ਪ ਨਿੀਂ 

ਚੱਲਣਗ ੇ
  ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬਨੰਬ  ਵਾਲਾ Gatorade/Powerade ✗ ਕੋਈ ਮੀਟ ਨਿੀਂ 
  ਬਜੰਜਰ ਏਲ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ✗ ਕੋਈ ਫਲ਼ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਿੀਂ 
  ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਚਾਿ (ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਸਵੀਟਨਰ ਸਿੀ ਿਨ) ✗ ਕੋਈ ਦੁੱ ਧ ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਨਿੀਂ 
  ਕੁਲਫੀਆਂ (ਲਾਲ ਜਾਂ ਜਾਮਣੀ ਨਿੀਂ) ✗ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲ, ਨੀਲਾ ਜਾਂ ਜਾਮਣੀ ਤਰਲ 

ਪਦਾਰਥ ਨਿੀਂ 
  ਬਨੰਬ  ਜਾਂ ਸੰਤਰੇ ਵਾਲਾ Jello ✗ ਕੋਈ ਅਲਕੋਿਲ ਵਾਲੇ ਪੀਣ-ਪਦਾਰਥ ਨਿੀਂ 

  ਪਪਪਪਪਪਪ ਪਪਪ   ਪਪਪਪਪਪ ਪਪਪਪ ਪਪਪ ਪਪਪਪ 

ਪਪਪਪ 
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ਮੈਨ ੂੰ  ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੀਣਾ ਕਦੋਂ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਬਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਵੱਚ ਕੋਈ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਪੀਓ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਿਨਾਂ ਦਾ 
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਡਾਕਟਰ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਥੋੜਹਾ ਵਧੇਰੇ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬਿ ਸਕਦਾ ਿੈ। 
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ਮੈਨ ੂੰ  ਤਕਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤਕ ਮੇਰੀ ਆਂਤੜੀ/ਕੋਲਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? 
ਤੁਿਾਨ ੰ  ਤੁਿਾਡੀ ਆਂਤੜੀ ਦੀ ਬਤਆਰੀ ਪ ਰੀ ਿਣੋ ਬਾਰੇ ਓਦੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਿੈ ਜਦ ਤੁਿਾਡਾ ਮਲ (ਟੱਟੀ) ਪੀਲੇ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ 
ਰੰਗ ਦੇ ਤਰਲ ਦੀ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿ।ੈ 

 

 
 
ਜਦ ਮੈਨ ੂੰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਕ ਮੇਰੀ ਕੋਲਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਤਰਲ ਜੁਲਾਬ ਨ ੂੰ  ਲੈਣਾ ਬੂੰ ਦ 
ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
ਨਿੀਂ। ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂਲੈਣਾ ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ ਿੈ। 

 
ਅੱਧੇ ਜੁਲਾਬ ਨ ੂੰ  ਪੀਣ ਲਈ ਮੈਨ ੂੰ  ਬਹੁਤ ਤਜ਼ਆਦਾ ਸਵੱਖਤੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਕਉਂ ਹੈ (ਜੇ ਤਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤਜਹਾ ਕਤਹੂੰ ਦੀਆਂ 
ਹਨ)? 
ਖੋਜ ਇਿ ਬਦਖਾਉਂਦੀ ਿੈ ਬਕ ਜਲੁਾਬ ਵਾਲੀ ਤਰਲ ਦਵਾਈ ਦ ੇਅੱਧੇ ਭਾਗ ਨ ੰ  ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਬਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਅੱਧੇ 
ਭਾਗ ਨ ੰ  ਟੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਵੇਰ ਨ ੰ  ਲੈਣਾ ਆਂਤੜੀ ਨ ੰ  ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਬਿਤਰ ਰਬਿੰਦਾ ਿੈ। ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ 
ਤੁਿਾਡੀ ਆਂਤੜੀ ਨ ੰ  ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰ ਪ ਬਵੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਵਗੇਾ। 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਕ ਬਕਸੇ ਲੰਬੇ ਟਬਰੱਪ ਤੋਂ ਪਬਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਕਸਰ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ। ਟਆੋਇਲਟ ਦ ੇਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕਰ 
ਲਗਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਬਜਿੀਆ ਂਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤ ੇਅਗਾਊਂ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤਸੁੀਂ ਸਵੱਖਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ (ਰੇਡੀਓ, ਸੰਗੀਤ, 
ਟੀਵੀ, ਕੰਬਪਊਟਰ)। 

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਤਵਧਾ/ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਲਈ ਮੈਨ ੂੰ  ਲੂੰ ਬੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ 
ਟਤਰਪ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਕਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂ? 
ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਿ ਲਗਦਾ ਿੈ ਬਕ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਬਿਲਾਂ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਟੋਆਇਲਟ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕਰ ਨਿੀਂ 
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ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦ।ੇ ਜੇ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਕਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਪਬਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਕੇ 
ਬਕਸੇ ਅਬਜਿੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਬਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿ ੈਜੋ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਲੀ ਸੁਬਵਧਾ ਦ ੇਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਿੋਵੇ। ਤੁਿਾਨ ੰ  ਸਵੇਰੇ 
ਆਪਣ ੇਘਰ ਜਾਂ ਿਟੋਲ ਬਵੱਚੋਂ ਬਨਕਲਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਬਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਲੁਾਬ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਣੇੀ ਚਾਿੀਦੀ 
ਿੈ। 
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ਕੋਲਨੋਸਕਪੋੀ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਸਵਾਲ 

ਪਰਤਕਤਰਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਕਸੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਤਕਉਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ? 
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਵਾਈ ਅਕਸਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਥੱਕੇ ਅਤੇ ਊਂਘਦੇ ਮਬਿਸ ਸ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮਜ਼ਬ ਰ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੁਰੱਬਖਅਤ ਬਣਾ ਬਦੰਦਾ ਿੈ। 

ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਬਕਸੇ ਨ ੰ  ਬਲਆਉਣਾ ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ ਿੈ ਜੋ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਰੁਕ ਸਕੇ ਅਤੇ 
ਫੇਰ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਘਰੇ ਬਲਜਾ ਸਕ।ੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਨਤੀਬਜਆਂ ਨ ੰ  ਬਲਖਣ ਲਈ ਅਤ ੇਇਿ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਕਿੋ ਬਕ ਕੀ ਭਬਵੱਖ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬਵੱਚ 
ਇੱਕ ਿੋਰ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਤੁਿਾਨ ੰ  ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂਦੇ ਕਰਕੇ 
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਊਂਘ ਮਬਿਸ ਸ ਕਰੋਂਗੇ। ਿੋ ਸਕਦਾ ਿ ੈਤੁਸੀਂ ਨਤੀਬਜਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਨਾ 
ਰੱਖੋਂ। 

ਜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਰਬਿਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਕਸ ੇਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਕਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਲੇ 
ਡਾਕਟਰ ਕਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਉਿ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਘੱਟ (ਜਾਂ ਬਬਲਕੁੱ ਲ ਨਿੀਂ) ਦੇਣ ਅਤ/ੇਜਾਂ 
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਵਧੇਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਕਲੀਬਨਕ ਬਵੱਚ ਰੱਖਣ। ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਉਿ ਤੁਿਾਨ ੰ  
ਘਰੇ ਟੈਕਸੀ ’ਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਕਬਿਣ। 

ਕੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਤਵੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਇਕੱਲੇ ਰਤਹਣਾ ਪਵੇਗਾ? 
ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਟੈਸਟ ਨ ੰ  ਆਪਰੇਬਟੰਗ ਰ ਮ ਬਵੱਚ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਬਸਆ ਨਿੀਂ 
ਿੰੁਦੀ ਬਕ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਬਵਅਕਤੀ ਤੁਿਾਡ ੇਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਬਵੱਚ ਜਾਵ।ੇ ਟੈਸਟ ਪ ਰਾ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  
ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਕਿਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜੇ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਕਈੋ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਿਨ ਤਾਂ ਇਿ ਬਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਬਦਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਬਿਲਾਂ ਿੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ 
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਬਿੰਦਾ ਿੈ ਬਕ ਇਿਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਬਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

ਕੀ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਲੇ ਤਦਨ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੁਝ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਤਹਨਣੇ ਪੈਣਗੇ? 
ਨਿੀਂ, ਪਰ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਕੇ ਿਸਪਤਾਲ ਦਾ ਗਾਊਨ ਪਬਿਨਣ ਲਈ ਬਕਿਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਬਿੁਮੁੱ ਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਘਰੇ ਛੱਡਣ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਬਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਕਵੇਲ ਉਿੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਲਆਓ ਬਜੰਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਉਸ ਬਦਨ 
ਲੋੜ ਿੈ ਬਜਸ ਬਵੱਚ ਤੁਿਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿ।ੈ 

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਤਕਸ ਤਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਨੀਮ-ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
ਬਵਬਭੰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਵਬਭੰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਿਨ। ਬਜ਼ਆਦਾ ਆਮ ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਦਵਾਈਆਂ ਨੀਮ-
ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦਰਦ ਵਾਸਤ ੇਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆ ਂਛੋਟੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਿੁੰ ਦੀਆ ਂਿਨ (ਬਜਵੇਂ ਬਕ fentanyl, midazolam (ਬਜਸਨ ੰ  versed 
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ਵੀ ਬਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ) ਅਤੇ propofol)। ਇਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਰਕ,ੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਪ ਰੀ ਿੋਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ 
ਵੀ ਯਾਦ ਨਿੀਂ ਰਬਿੰਦਾ। ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਪ ਰੀ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤਸੁੀਂ ਠੀਕ ਤਰਹਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖ 
ਸਕੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤ ੇਸਬਥਰ ਖੜਹੇ ਨਾ ਰਬਿ ਸਕੋਂ। 

ਬਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ Fentanyl ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਵੱਚ ਬਣੀ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨ ੰ  ਲੈਕ ੇਬਚੰਤਤ ਿ ੋਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ 
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਅਤੇ ਿੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਿ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ 
ਤਾਂ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈੋ ਸਵਾਲ ਿੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਬਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕਲੋਨੋਸਕੋਪੀ 
ਡਾਕਟਰ ਨ ੰ  ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਿ।ੋ 
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ਕੀ ਕੋਈ ਅੂੰ ਤਰਨਸੀ ਲਾਈਨ (I.V.) ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? 
ਇੱਕ ਅੰਤਰਨਸੀ (IV) ਲਾਈਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤ ੇਤੁਿਾਡੀ ਬਾਂਿ ਬਵੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ IV ਲਾਈਨ ਨ ੰ  ਤੁਿਾਨ ੰ  ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ ਕਰਨ 
(ਤੁਿਾਨ ੰ  ਸਆੁ ਦਣੇ) ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਅਕਸਰ midazolam ਅਤੇ fentanyl) ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨ ੰ  ਘੱਟ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਬਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਨੀਮ-ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 
ਿਾਲਾਂਬਕ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬਵੱਚ ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿਨ (ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਨੀਂਦ 
ਆ ਜਾਵੇ), ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਬਨਾਂ ਬਕਸ ੇਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਦੀਆ ਂਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਯ ਰਪ ਬਵੱਚ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਨ ੰ  
ਅਕਸਰ ਬਬਨਾਂ ਬਕਸੇ ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਬਜਿੜੇ ਲੋਕ ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਦੀਆ ਂਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਿ ਪਰਬਕਬਰਆ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤ ੇਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਝੁ ਬੇਆਰਾਮੀ ਅਤ ੇਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿੋ 
ਸਕਦਾ ਿੈ। ਕੋਲਨ ਦਾ ਬਚਤਰ ਦਖੇਣ ਲਈ ਉਿ ਵੀਡੀਓ ਬਡਸਪਲੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਿਣੋਗੇ (ਜੇ ਉਿ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਿਨ)। 
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਿ ਸਾਧਾਰਨ ਬਕਬਰਆਵਾਂ ’ਤ ੇਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਦ ੇਿਨ। 

ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਆਰਾਮੀ ਿੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  
ਪਰਬਕਬਰਆ ਦੇ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਬਟਆਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਨਿੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਅਤੇ ਬਕਸੇ ਨ ੰ  ਨਾਲ ਬਲਆਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜੋ 
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਘਰ ਬਲਜਾ ਸਕ ੇਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬਿ ਸਕੇ। 

ਜੇ ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਤਿੁਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਤਰਜੀਿਾਂ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਿਨ, ਤਾਂ ਕਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਇੱਕ 
ਬਦਨ ਪਬਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਨਰਸ ਨ ੰ  ਪੁੱ ਛੋ। ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਿਨਾਂ 
ਦਵਾਈਆ ਂਬਾਰੇ ਤਰਜੀਿਾਂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ ਜੋ ਉਿ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਿਨ। 

 
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੂੰ ਪ ਰਨ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤਕਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ 
ਮੌਕੇ ਲੈਣਗੇ? 
ਸੰਪ ਰਨ ਬੇਿੋਸ਼ੀ (general anesthetic) ਵਾਸਤੇ ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਿ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬਟਊਬ ਅਤੇ ਬਣਾਉਟੀ 
ਸਾਿ ਬਕਬਰਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਬਵੱਚ ਸਾਿ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੇ। ਸੰਪ ਰਨ 
ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਬਵੱਚ ਅਕਸਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮੱਬਸਆਵਾਂ ਿਣੋ ਦਾ ਵਧੇਰੇ 
ਖਤਰਾ ਰਬਿੰਦਾ ਿੈ। 

ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੰਪ ਰਨ ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਬਨਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਬਿੰਦ ੇਿਨ। 

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਤਕੂੰ ਨਹ ੀ ਕੁ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ? 
ਿਰ ਬਕਸੇ ਨ ੰ  ਕਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਬਵਬਭੰਨ ਪਰਤੀਬਕਬਰਆਵਾਂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ। ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਬਕਸੇ 
ਬਕਸਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਨਿੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਬਆੇਰਾਮੀ ਥੋੜਹੇ ਸਬਮਆਂ ਲਈ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਨਿੀਂ ਰਬਿੰਦੀ। ਬਆੇਰਾਮੀ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਬਆੇਰਾਮੀ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ 
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ਬਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਪਾਸਾ ਬਦਲਣ ਵਰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬਿ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਤੁਿਾਡੀ ਕਲੋਨ ਨ ੰ  ਕਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਿਵਾ ਦ ੇਨਾਲ ਭਬਰਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਬਜਸ ਕਰਕ ੇਬਾਅਦ ਬਵੱਚ ਅਫਾਰਾ ਅਤੇ ਬਆੇਰਾਮੀ ਿੋ ਸਕਦੀ 
ਿੈ। 
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ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਰ ਮ ਤਵੱਚ ਤਕੂੰ ਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ? 
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਰੇ ਬਵੱਚ ਇੱਕ ਨਰਸ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। ਿੋਰ ਨਰਸਾਂ, ਡਾਕਟਰ, ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸਾਂ 
ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਿ ੋਸਕਦ ੇਿਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ   ਤਮਕਾਵਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ? 
ਇਿ ਵਾਧ  ਲੋਕ ਔਜ਼ਾਰ ਪਕੜਾ ਕ ੇਜਾਂ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਕੇ ਤੁਿਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

ਜੇ ਪੌਤਲਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਹਸ ਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 
ਤੁਿਾਨ ੰ  ਪੌਬਲਪਾਂ ਦਾ ਕੱਬ ਆ ਜਾਣਾ ਮਬਿਸ ਸ ਨਿੀਂ ਿਵੋੇਗਾ ਬਕਉਂਬਕ ਕੋਲਨ ਬਵੱਚ ਨਸਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਤਲੇ ਬਸਰੇ (nerve endings) ਨਿੀਂ 
ਿੰੁਦੇ ਜੋ ਦਰਦ ਪਰਤੀ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ ਿੋਣ। 

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ? 
1. ਤੁਿਾਨ ੰ  ਤੁਿਾਡੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਲਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਿਸਪਤਾਲਾਂ/ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਸੁਬਵਧਾਵਾਂ ਬਵੱਚ, ਤੁਿਾਨ ੰ  ਆਕਸੀਜਨ 
ਬਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਮੱੁਚੀ ਪਰਬਕਬਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਡੇ ਖ ਨ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਬਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਸਾਿ ਬਕਬਰਆ ਉੱਤੇ 
ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

2. ਤੁਿਾਨ ੰ  ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਬਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮੱੁਚੇ ਟੈਸਟ 
ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਿੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਕੁਝ ਿੋਰ ਥੋੜਹਾ ਵਧੇਰੇ 
ਸੁਚੇਤ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। 

3. ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲੀ ਗੁਦਾ ਬਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰ  ਕਰੇਗਾ। ਫੇਰ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਬਟਊਬ, 
ਜੋ ਜਾਂਚ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ, ਤੁਿਾਡੀ ਗੁਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 
ਤੁਿਾਡੀ ਕੋਲਨ (ਵੱਡੀ ਆਂਤੜੀ/ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

4. ਇਸ ਪਰਬਕਬਰਆ ਨ ੰ  ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 45 ਬਮੰਟਾਂ ਬਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਤੁਿਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਿ ਸਮਾਂ ਬਧਆਨ ਨਾਲ 
ਬਟਊਬ ਨ ੰ  ਤੁਿਾਡੀ ਕੋਲਨ ਬਵੱਚ ਘੁੰ ਮਾਉਂਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਦੀ ਬਕਨਾਰੀ ਨ ੰ  ਦੇਖਦੇ ਿੋਏ ਬਬਤਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਦੇਖਣ ਦੀ 
ਪਰਬਕਬਰਆ ਬਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਵਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 
ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਟਸ਼  ਦੇ ਨਮ ਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪੌਬਲਪ ਨ ੰ  ਬਾਿਰ ਕੱ ਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਪਰ 
ਜਦ ਅਬਜਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਬਿਸ ਸ ਨਿੀਂ ਕਰੋਂਗੇ। 
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ਕੋਲਨੋਸਕਪੋੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰ-ਤਸਹਤਯਾਬੀ ਬਾਰ ੇਸਵਾਲ 

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰ-ਤਸਹਤਯਾਬੀ ਤਕਵੇਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ? 
1. ਜੇ ਤੁਿਾਡੀ ਪਰਬਕਬਰਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਿੋ: ਪਰਬਕਬਰਆ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ 30 ਤੋਂ 60 
ਬਮੰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਕਵਰੀ ਰ ਮ ਬਵੱਚ ਬਬਤਾਉਂਦੇ ਿੋ ਜਦ ਤੱਕ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਦੇ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਨਿੀਂ ਿੋ ਜਾਂਦੇ। 
ਪੁਨਰ-ਬਸਿਤਯਾਬੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਿਾਨ ੰ  ਿਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੱੁਟੀ ਦੇ ਬਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਤੁਿਾਨ ੰ  24 ਘੰਬਟਆਂ ਲਈ ਗੱਡੀ ਨਿੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇ ਨਾਲ ਬਕਸੇ ਅਬਜਿੇ ਬਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਬਲਆਉਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜੋ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਘਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬਸਿਤਯਾਬ ਿੋਣ ਤੱਕ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿੇਗਾ। ਤੁਿਾਡਾ 
ਡਾਕਟਰ ਇਿ ਲੋੜ ਸਕਦਾ ਿੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਕਸ ੇਨ ੰ  ਰਾਤ ਭਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋਂ।  
 
ਜੇ ਤੁਿਾਡੀ ਪਰਬਕਬਰਆ ਦ ੇਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਿੀਂ ਲੈਂਦੇ ਿੋ: ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਘਰ 
ਜਾਂ  
ਵਾਪਸ ਕੰਮ ’ਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਿੋ। ਤਿੁਾਨ ੰ  ਬਕਸੇ ਨ ੰ  ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦ ੇਯੋਗ 
ਿੰੁਦੇ ਿੋ। 

2. ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਸੱਟੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਵੱਚ ਤੁਿਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਇੱਕ ਨੋਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਿਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ 
ਨਤੀਬਜਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਬਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ 
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਬਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 
ਤੁਿਾਨ ੰ  ਯਾਦ ਨਾ ਰਿੇ। ਇਿ ਅਬਿਮ ਿੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਕਸੇ ਅਬਜਿੇ ਬਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਆਵੋਂ ਜੋ ਨਤੀਬਜਆਂ ਬਾਰੇ 
ਸੁਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਬਵੱਚ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਦੱਸ ਸਕੇ। 

3. ਕੱ ੇ ਗਏ ਬਕਸੇ ਵੀ ਪੌਬਲਪਾਂ ਜਾਂ ਬਟਸ਼  ਦੇ ਨਮ ਬਨਆਂ (ਬਾਇਓਪਸੀਆਂ) ਨ ੰ  ਬਕਸੇ ਪੈਥੋਲੋਬਜਸਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਬਖਆ 
ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਬਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੀਨੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਫਕਰ 
ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਅਬਿਮ ਲੱਭਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਬਸੱਧੇ ਤੌਰ 
’ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਨਤੀਬਜਆਂ ਬਾਰੇ ਬਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਕਲੀਬਨਕ ਬਵਖੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 
ਲਈ ਬਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 
ਤੁਿਾਡੀ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨ ੰ  ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਬਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਨਤੀਬਜਆਂ ਬਾਰੇ 
ਸ ਬਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇਰੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆ ਂਜਾ ਸਕਣ। 

ਨੀਮ-ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਕੂੰ ਨਹੇ  ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਸੋਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗਾ/ਗੀ? 
ਇਿ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਬਦੱਤੀ ਗਈ ਨੀਮ-ਬਿੋੇਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਬਕਸਮ ਅਤ ੇਮਾਤਰਾ ਉੱਤ ੇਬਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਗੱਡੀ 
ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਬਿਲੇ 24 ਘੰਬਟਆ ਂਲਈ ਸਬਿਜ ਰਬਿਣ ਲਈ ਕਬਿੰਦੇ ਿਨ। ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜਿੀਆਂ 
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ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਿੋਵੋਂ ਬਜੰਨਹ ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਿੈ। 
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ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰ-ਤਸਹਤਯਾਬੀ ਤਕਵੇਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ? 
1. ਜੇ ਤੁਿਾਡੀ ਪਰਬਕਬਰਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਿੋ: ਪਰਬਕਬਰਆ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ 30 ਤੋਂ 60 
ਬਮੰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਕਵਰੀ ਰ ਮ ਬਵੱਚ ਬਬਤਾਉਂਦੇ ਿੋ ਜਦ ਤੱਕ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਦੇ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਨਿੀਂ ਿੋ ਜਾਂਦੇ। 
ਪੁਨਰ-ਬਸਿਤਯਾਬੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਿਾਨ ੰ  ਿਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੱੁਟੀ ਦੇ ਬਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਤੁਿਾਨ ੰ  24 ਘੰਬਟਆਂ ਲਈ ਗੱਡੀ ਨਿੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇ ਨਾਲ ਬਕਸੇ ਅਬਜਿੇ ਬਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਬਲਆਉਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜੋ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਘਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬਸਿਤਯਾਬ ਿੋਣ ਤੱਕ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿੇਗਾ। ਤੁਿਾਡਾ 
ਡਾਕਟਰ ਇਿ ਲੋੜ ਸਕਦਾ ਿੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਕਸੇ ਨ ੰ  ਰਾਤ ਭਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋਂ। ਜੇ ਤੁਿਾਡੀ ਪਰਬਕਬਰਆ 
ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਿੀਂ ਲੈਂਦ ੇਿੋ: ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦ ੇਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਂ 
ਵਾਪਸ ਕੰਮ ’ਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਿੋ। ਤਿੁਾਨ ੰ  ਬਕਸੇ ਨ ੰ  ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦ ੇਯੋਗ 
ਿੰੁਦੇ ਿੋ। 

2. ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਸੱਟੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਵੱਚ ਤੁਿਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਇੱਕ ਨੋਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਿਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ 
ਨਤੀਬਜਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਬਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ 
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਬਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 
ਤੁਿਾਨ ੰ  ਯਾਦ ਨਾ ਰਿੇ। ਇਿ ਅਬਿਮ ਿੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਕਸੇ ਅਬਜਿੇ ਬਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਆਵੋਂ ਜੋ ਨਤੀਬਜਆਂ ਬਾਰੇ 
ਸੁਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਬਵੱਚ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਦੱਸ ਸਕੇ। 

3. ਕੱ ੇ ਗਏ ਬਕਸੇ ਵੀ ਪੌਬਲਪਾਂ ਜਾਂ ਬਟਸ਼  ਦੇ ਨਮ ਬਨਆਂ (ਬਾਇਓਪਸੀਆਂ) ਨ ੰ  ਬਕਸੇ ਪੈਥੋਲੋਬਜਸਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਬਖਆ 
ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਬਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੀਨੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਫਕਰ 
ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਅਬਿਮ ਲੱਭਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਬਸੱਧੇ ਤੌਰ 
’ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਨਤੀਬਜਆਂ ਬਾਰੇ ਬਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਕਲੀਬਨਕ ਬਵਖੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 
ਲਈ ਬਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 
ਤੁਿਾਡੀ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨ ੰ  ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਬਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਨਤੀਬਜਆਂ ਬਾਰੇ 
ਸ ਬਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇਰੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆ ਂਜਾ ਸਕਣ। 

ਨੀਮ-ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਕੂੰ ਨਹੇ  ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਸੋਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗਾ/ਗੀ? 
ਇਿ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਬਦੱਤੀ ਗਈ ਨੀਮ-ਬਿੋੇਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਬਕਸਮ ਅਤ ੇਮਾਤਰਾ ਉੱਤ ੇਬਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਗੱਡੀ 
ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਬਿਲੇ 24 ਘੰਬਟਆ ਂਲਈ ਸਬਿਜ ਰਬਿਣ ਲਈ ਕਬਿੰਦੇ ਿਨ। ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜਿੀਆਂ 
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਿੋਵੋਂ ਬਜੰਨਹ ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਿੈ। 

ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਫਾਰਾ ਮਤਹਸ ਸ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਵਾ ਸਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ? 
ਤੁਿਾਡੀ ਕਲੋਨ ਨ ੰ  ਉਬਚਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਜਾਂਚਣ ਵਾਸਤ ੇਤੁਿਾਡ ੇਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੋਨ ਬਵੱਚ ਭਰੀ ਗਈ ਿਵਾ ਦੇ 
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ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਬਿਸ ਸ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਇਸ ਅਬਿਸਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਮੈਂ ਠੋਸ  ੋਜਨ ਕਦੋਂ ਖਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 
ਿਾਲਾਂਬਕ ਮੋਟ ੇਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਨਾਿੀਆਂ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਤੁਿਾਨ ੰ  ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਜ ਸ, ਸ ਪ) ਅਤੇ ਿਲਕੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ਆਤ 
ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਿਲੌੀ-ਿੌਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।ੈ ਿਲਕੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨ ੰ  ਚਬਾਉਣਾ ਅਤੇ 
ਪਚਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਕਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਦ ੇਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤਸੁੀਂ ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਸਬਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਾ ਿਵੋੋਂ 
ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਬਚਕਨੇ ਭਜੋਨ। 
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ਜੇ ਕੋਈ ਪੌਤਲਪ ਨਹੀਂ ਕੱਿੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤਕਸ ਤਕਸਮ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ-ਅਸਰ ਹੋਣੇ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ? 
ਅਫਾਰਾ, ਿਵਾ ਸਰਨਾ, ਟੱਟੀ ਬਵੱਚ ਖ ਨ ਦੇ ਧੱਬੇ, ਥੱਕ ੇਮਬਿਸ ਸ ਕਰਨਾ, ਚਤੇਾ ਭੁੱ ਲਣਾ ਮਬਿਸ ਸ ਕਰਨਾ। 

ਜੇ ਕੋਈ ਪੌਤਲਪ ਕੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? 
ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਟੱਟੀ ਬਵੱਚ ਥੋੜਹਾ ਬਿੁਤ ਖ ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। 

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਹ ੈਅਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
ਜੇ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਤੀਬਰ ਦਰਦ ਿਣੋਾ ਸ਼ਰੁ  ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੀ ਟੱਟੀ ਬਵੱਚ ਖ ਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਆਉਂਦੀ ਿੈ, 
ਤਾਂ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਡਾਕਟਰੀ ਬਧਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

ਮੈਂ ਸਾਧਾਰਨ ਮਤਹਸ ਸ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਾਂਗਾ/ਗੀ? 
ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਦਨ ਬਾਅਦ ਸਾਧਾਰਨ ਬਕਬਰਆਵਾਂ ’ਤ ੇਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਠੀਕ ਮਬਿਸ ਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਿੋ। 

 

ਕੋਲਨੋਸਕਪੋੀ ਦ ੇਨਤੀਤਜਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ 

ਮੈਨ ੂੰ  ਮੇਰੇ ਨਤੀਜੇ ਤਕਵੇਂ ਤਮਲਣਗੇ? 
ਤੁਿਾਨ ੰ  ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਬਿਲਾਂ ਨਤੀਜੇ ਬਮਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਕਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨ ੰ  ਬਲਖਤੀ ਬਰਪੋਰਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ 
ਿਨ। 

ਜੇ ਬਟਸ਼  ਜਾਂ ਪੌਬਲਪ ਦ ੇਟੁਕੜੇ ਬਾਿਰ ਕੱ ੇ ਜਾਂਦ ੇਿਨ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਿਫਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

ਜੇ ਕੋਈ ਪੌਤਲਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਟਸ਼  ਕੱਤਿਆ ਤਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਕਸੇ ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨ ੂੰ   ੇਤਜਆ ਤਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਨਤੀਤਜਆਂ 
ਬਾਰੇ ਤਕਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? 
ਬਵਬਭੰਨ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਬਵਬਭੰਨ ਤਰੀਬਕਆ ਂਨਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਕਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਕੁਝ ਿੋਰ ਤਿੁਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਬਚੱਠੀ ਭੇਜਕ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿਨ ਜੋ ਨਤੀਬਜਆਂ 
ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡ ੇਨਾਲ ਬਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ।  

ਇਸਨ ੂੰ  ਤਕੂੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? 
ਰੋਗ-ਬਵਬਗਆਨ (ਪੈਥਲੋੋਜੀ) ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਅਕਸਰ ਕਈ ਿਫਬਤਆ ਂਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਬਜਆਂ 
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ ਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਬਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਿੋ। 
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ਜੇ ਪਰਤਕਤਰਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਤਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਤਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰ ਧ ਤਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ 
ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇੂੰ ਡੋਸਕੋਪੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ। 


