ਸਵਾਲ

ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਇੱ ਕ ਪਰਬਕਬਰਆ ਿੈ ਜੋ ਇੱ ਕ ਲੰਬੀ ਪਤਲੀ ਲਚਕਦਾਰ ਬਟਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਬਜਸ ਦੇ ਬਸਰੇ ’ਤੇ ਇੱ ਕ ਛੋਟਾ

ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਕੋਲਨ (ਬਜਸਨੰ ਵੱ ਡੀ ਆਂਤੜੀ ਜਾਂ ਵੱ ਡੀ ਆਂਦਰ ਵੀ ਕਬਿੰ ਦੇ ਿਨ) ਦੇ ਅੰ ਦਰਨੀ ਬਿੱ ਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ
ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਿੈ।

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ?
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੰ ਗੁਦਾ ਬਵੱ ਚੋਂ ਖਨ ਬਨਕਲਣ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਲੰਬੀ ਬਮਆਦ ਤੋਂ ਬ ੱ ਡ ਬਵੱ ਚ ਦਰਦ ਦੇ ਸੰ ਭਵ
ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਬਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ। ਕਰੋਿਨ ਦੀ ਬਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਫੋੜੇਦਾਰ ਸਲ (ulcerative colitis) ਬਵੱ ਚ,
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਨੰ ਕੋਲਨ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਬਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀਆਂ ਨੰ ਕੋਲਨ ਪੌਬਲਪ ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਬਚੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਬਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੌਬਲਪ ਨੁਕਸਾਨ-ਰਬਿਤ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਕਈ ਕੈਂਸਰ ਬਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਜੇ ਇਿਨਾਂ ਨੰ ਨਾ ਕੱ ਬ ਆ ਜਾਵੇ।
ਔਸਤਨ, ਪੰ ਦਰਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਬਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ (7%) ਨੰ ਕੋਲਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਅਕਸਰ ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਕੇ ਇਿ ਵਡੇਰੀ

ਉਮਰ ਬਵੱ ਚ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਬਵਕਬਸਤ ਿੋਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਿੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰ ਘੱ ਟ ਕਰ
ਬਦੰ ਦੀ ਿੈ।

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?
ਉਲਝਣਾਂ ਬਿੁਤ ਿੀ ਦੁਰਲੱਭ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਬਵੱ ਚ ਇਿ ਘੱ ਟ ਆਮ ਿਨ ਬਜੰ ਨਹਾਂ ਨੰ
ਕੋਈ ਿੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱ ਬਸਆਵਾਂ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਨੰ ਪੌਬਲਪ ਕ ਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ ਬਵਸ਼ੇਸ਼
ਪਰਬਕਬਰਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿੀਂ ਿੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜੋਖ਼ਮ ਘੱ ਟ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ।

ਮਾਮਲੀ ਉਲਝਣਾਂ: ਬ ੱ ਡ ਬਵੱ ਚ ਬੇਆਰਾਮੀ, ਅਫਾਰਾ, ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਪਰਤੀਬਕਬਰਆਵਾਂ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਨ ਵਗਣਾ
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਲੋ ਕਾਂ ਬਵੱ ਚੋਂ 1 ਬਵੱ ਚ (1%) ਬਵੱ ਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਿਨ।

ਵੱ ਡੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ: ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਆਂਤੜੀ ਬਵੱ ਚ ਚੀਰਾ ਜਾਂ ਸੁਰਾਖ ਿੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਵੱ ਡੀ ਮਾਤਰਾ ਬਵੱ ਚ ਖਨ ਵਗਣਾ, ਦੁਰਲੱਭ ਿਨ ਅਤੇ
1000 ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਬਵੱ ਚੋਂ 1 ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਬਵੱ ਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਿਨ (0.1%)। 3000 ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਬਵੱ ਚੋਂ ਲਗਭਗ 1 (0.03%)
ਬਵੱ ਚ ਇਸਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਸਪਤਾਲ ਬਵੱ ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਮੌਤ
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 10000 ਲੋ ਕਾਂ ਬਵੱ ਚੋਂ 1 ਬਵੱ ਚ ਵਾਪਰਦੀ ਿੈ।

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ: mycolonoscopy.ca.
“Optimizing colonoscopy” ਲੇ ਖਕ Harminder Singh ਅਤੇ John R. Walker, 2017, University of Manitoba, Canada
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ਮੈਂ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਤਤਆਰੀ ਤਕਵੇਂ ਕਰਾਂ?
ਕੁਝ ਕੁ ਲੋ ਕ ਇਸ ਪਰਬਕਬਰਆ ਨੰ ਲੈ ਕੇ ਬਚੰ ਤਾਗਰਸਤ/ਘਬਰਾਏ ਰਬਿੰ ਦੇ ਿਨ। ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ੰ ਬਕਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ
ਨਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੰ ਦੱ ਸੋ। ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 90% ਲੋ ਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਬਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਿਨ।

ਤੁਿਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਿੋਰ ਅਮਲਾ ਬਤਆਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਨੰ ਬਵਸਤਬਰਤ ਬਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਿਫਤਾ ਪਬਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ਕਰਕੇ, ਇਿ ਅਬਿਮ ਿੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਧਆਨਪਰਵਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਿ
ਤੁਿਾਡੀ ਕੋਲਨ ਨੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਫ ਿੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰ ਬਕਨਾਰੇ ਦਾ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਬਦਰਸ਼ ਪਰਦਾਨ
ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ।

ਜਦ ਮੈਂ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ/ਇੂੰਡੋਸਕੋਪੀ ਸੁਤਵਧਾ ਤਵਖੇ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ?
1. ਸੁਬਵਧਾ ਬਵਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਚੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬਲਆਓ, ਗਬਿਣੇ ਨਾ ਪਬਿਨੋ,

ਜਾਂ ਨਿੁੰ ਪਾਬਲਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਓ।
2. ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਡ ਨੰ ਨਾਲ ਬਲਆਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੁੰ ਚਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਕਰੋ।
3. ਤੁਸੀਂ ਕੱ ਪੜੇ ਬਦਲਕੇ ਿਸਪਤਾਲ ਦਾ ਗਾਊਨ ਪਬਿਨੋਂਗੇ।
4. ਤੁਿਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਬਤਿਾਸ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੰ ਖੇਪ ਬਵੱ ਚ ਸਮੀਬਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਰਸ

ਤੁਿਾਨੰ ਬਮਲੇ ਗੀ। ਤੁਿਾਡੇ ਖਨ ਦਾ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਬਦਲ ਧੜਕਣ ਦੀ ਦਰ ਮਾਪੇ ਜਾਣਗੇ।

5. ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ: ਇੱ ਕ ਅੰ ਤਰਨਸੀ (IV) ਲਾਈਨ ਤੁਿਾਡੀ ਬਾਂਿ ਬਵੱ ਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਤੁਿਾਡੀ ਪਰਬਕਬਰਆ ਸ਼ੁਰ

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰ ਤਰਨਸੀ (IV) ਲਾਈਨ ਨੰ ਤੁਿਾਨੰ ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ (ਅਕਸਰ
ਮੀਡਾਜ਼ੋਲਮ ਅਤੇ ਫੈਂਟਾਬਨਲ) ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਬਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਾਲਾਂਬਕ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬਵੱ ਚ

ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਇਿ ਦਵਾਈਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਬਬਨਾਂ ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ
ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਬਜਿੜੇ ਲੋ ਕ ਇਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ,

ਉਿ ਪਰਬਕਬਰਆ ਨੰ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੰ ਕੁਝ ਬੇਆਰਾਮੀ ਅਤੇ ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿੋ
ਸਕਦਾ ਿੈ। ਕੋਲਨ ਦਾ ਬਚਤਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਿ ਵੀਡੀਓ ਬਡਸਪਲੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ (ਜੇ ਉਿ ਇੱ ਛਾ ਕਰਦੇ
ਿਨ)। ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਿ ਸਾਧਾਰਨ ਬਕਬਰਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਆਰਾਮੀ ਿੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਘੱ ਟ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। ਉਿਨਾਂ ਨੰ
ਪਰਬਕਬਰਆ ਦੇ ਬਾਅਦ 24 ਘੰ ਬਟਆਂ ਤੱ ਕ ਗੱ ਡੀ ਨਿੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਅਤੇ ਬਕਸੇ ਨੰ ਨਾਲ ਬਲਆਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜੋ
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਿਨਾਂ ਨੰ ਘਰ ਬਲਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬਿ ਸਕੇ।

ਜੇ ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਤਰਜੀਿਾਂ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਿਨ, ਤਾਂ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਲੇ
ਬਦਨ ਤੋਂ ਪਬਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਨਰਸ ਨੰ ਪੁੱ ਛੋ। ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਉਿ
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ: mycolonoscopy.ca.
“Optimizing colonoscopy” ਲੇ ਖਕ Harminder Singh ਅਤੇ John R. Walker, 2017, University of Manitoba, Canada
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ਦਵਾਈਆਂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ ਬਜੰ ਨਹਾਂ ਨੰ ਉਿ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਨੰ ਤਰਜੀਿ ਬਦੰ ਦੇ ਿਨ।
6. ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਬਵੱ ਚ ਤੁਿਾਨੰ ਇੱ ਕ ਸਟਰੈਚਰ ’ਤੇ ਬਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਥੇ ਤੁਿਾਨੰ ਤੁਿਾਡਾ

ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਿੋਰ ਅਮਲਾ ਬਮਲੇ ਗਾ।

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ: mycolonoscopy.ca.
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ਸੰ ਪਰਨ ਰਪ ਬਵੱ ਚ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵੰ ਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਿੋ ਜਦ ਤੱ ਕ ਬਕ ਇਸ ਬਵੱ ਚ ਬਕਸੇ ਬਕਸਮ ਦਾ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
(ਇਸ ਨਾਲ ਬਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ)।

ਪਪ
ਪਪ 3

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਤਸਫਾਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਤਾਰੀਖ਼ (appointment) ਲੈ ਣ ਲਈ ਤਕੂੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ?
ਪਰਸਬਥਤੀ ਦੀ ਆਵੱ ਸ਼ਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਵਬਭੰ ਨ ਪਰੈਕਬਟਸਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਵੱ ਚ ਇਿ ਸਮਾਂ ਬਭੰ ਨ-ਬਭੰ ਨ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਬਵਨੀਪੈੈੱਗ ਰੀਜ਼ੀਨਲ
ਿੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਬਵੱ ਚ ਟੀਚਾ ਇਿ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਬਕ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱ ਲੋਂ ਭੇਬਜਆ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ
ਮਿੀਬਨਆਂ ਅੰ ਦਰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਬਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੇਰੀ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਤਕੂੰ ਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ?
ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਫੇਰ, ਪਰਸਬਥਤੀ ਦੀ ਆਵੱ ਸ਼ਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਵਬਭੰ ਨ ਪਰਕ
ੈ ਬਟਸਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਵੱ ਚ ਇਿ ਸਮਾਂ ਬਭੰ ਨ-ਬਭੰ ਨ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।

ਬਵਨੀਪੈੈੱਗ ਰੀਜ਼ੀਨਲ ਿੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਬਵੱ ਚ ਟੀਚਾ ਇਿ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਬਕ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱ ਲੋਂ ਭੇਬਜਆ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਮਿੀਬਨਆਂ ਅੰ ਦਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਬਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ।

ਆਂਤੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਤਆਰੀ ਬਾਰੇ 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 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ
ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਿਨ। ਕੁਝ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ ਬਸਿਤ ਸਮੱ ਬਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ (ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਬਦਲ ਫੇਲਹ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ) ਕੁਝ ਕੁ

ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿੋਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿੀਂ। ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬਸਿਤ ਸਮੱ ਬਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਬਜਸ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਉਸ ਬਵੱ ਚ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀ ਤਰਲ ਦਵਾਈ (liquid laxative)
ਦੀ ਵੱ ਡੀ ਮਾਤਰਾ (4 ਬਲਟਰ) ਲੈ ਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਬਤਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਬਜਿੀਆਂ ਿਨ ਬਜੰ ਨਹਾਂ

ਬਵੱ ਚ ਤਰਲ ਜੁਲਾਬ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱ ਟ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ, ਪਰ ਇਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱ ਡੀ ਮਾਤਰਾ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰਰੀ
ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।

ਬਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਨੰ ਬਮਲੀਆਂ ਬਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਧਆਨਪਰਵਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮਿੱ ਤਵਪਰਨ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਡਾਕਟਰ
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਡੀ ਆਂਤੜੀ ਨੰ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਵੇ।

ਮੈਨੂੰ ਤਕਸ ਤਕਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਣੇ ਬੂੰ ਦ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ?
ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਬਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਿਾਨੰ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਿਫਤਾ ਪਬਿਲਾਂ ਆਇਰਨ

ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣੀਆਂ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਿਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਬਜੰ ਨਹਾਂ ਬਵੱ ਚ ਮਲਟੀਬਵਟਾਬਮਨ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ

ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ)। ਡਾਇਬਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਵੱ ਚ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ- ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਲੰਕ ’ਤੇ ਕਬਲੱਕ ਕਰੋ (insert link)। ਜੇ ਤੁਿਾਨੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱ ਕਾ ਪਤਾ ਨਿੀਂ ਿੈ ਤਾਂ
ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ: mycolonoscopy.ca.
“Optimizing colonoscopy” ਲੇ ਖਕ Harminder Singh ਅਤੇ John R. Walker, 2017, University of Manitoba, Canada
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ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਤਹਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੀਜ, ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਸਣ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬੂੰ ਦ ਕਰਨਾ ਤਕਉਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?
ਇਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲਨ ਦੀ ਅੰ ਦਰਨੀ ਬਕਨਾਰੀ ਨਾਲ ਬਚਪਕ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਬਵਰਤੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ
ਬਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਵੱ ਚ ਬਵਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਤਹਦਾਇਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਦਨ ਪਤਹਲਾਂ ਠੋਸ ੋਜਨ ਖਾਣੇ ਬੂੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਉਂ ਕਤਹੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ?
ਠੋਸ ਭੋਜਨਾਂ ਨੰ ਕੋਲਨ ਬਵੱ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਿੈ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਤੁਿਾਨੰ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਬਦਨ
ਪਬਿਲਾਂ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਣ ਲਈ ਕਬਿੰ ਦੇ ਿਨ।

ਤਤਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਜਾਗਦਾ/ਦੀ ਹੋਵਾਂ, ਓਦੋਂ ਹਰ ਘੂੰ ਟੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪੀਣ ਦੀ
ਤਸਫਾਰਸ਼ ਤਕਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ (laxative) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਬਵੱ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਾਿਰ ਬਨਕਲਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਿਾਡੀ ਬਸਿਤ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱ ਤਵਪਰਨ ਿੈ। ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣਾ ਕੋਲਨ ਨੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਬਵੱ ਚ ਵੀ
ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤਵੱ ਚ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਤਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ (ਤਨਰਜਲੀਤਕਰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ) ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਤਸਹਤ
ਸਮੱ ਤਸਆਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਨੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੁੰ ਚਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਤੁਿਾਨੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਥੱ ਕੇ ਮਬਿਸਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬਰ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਤੜੀ ਦੀ ਤਤਆਰੀ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਣ ਦੀ
ਤਸਫਾਰਸ਼ ਤਕਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਕਈ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਡਾਕਟਰ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਲ ਜੁਲਾਬ ਦੋਨਾਂ ਨੰ ਿੀ ਲੈ ਣ ਦੀ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਜੋ
ਕੋਲਨ ਨੰ ਬਬਿਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਏਨੀ ਵੱ ਡੀ ਮਾਤਰਾ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤਕਉਂ ਹੈ?
ਤੁਿਾਡੀ ਕੋਲਨ ਨੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਡਾਕਟਰ ਵੱ ਲੋਂ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰ
ਪੀਣਾ ਅਬਿਮ ਿੈ।

ਟੋਆਇਲਟ ਜਾਣ ਤਵੱ ਚ ਮੇਰਾ ਤਕੂੰ ਨਹਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਬਤੰ ਨ ਘੰ ਬਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਤੁਿਾਨੰ ਟੱ ਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰ ਿੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਘੰ ਬਟਆਂ ਲਈ ਟੋਆਇਲਟ ਜਾਂਦੇ ਰਿੋਂਗੇ। ਤੁਿਾਡੀ ਆਂਤੜੀ ਨੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰਨ
ਲਈ ਬਿੁਤ ਸਾਰਾ ਮਲ (ਟੱ ਟੀ) ਅਤੇ ਤਰਲ ਬਾਿਰ ਕੱ ਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ।
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ਤੁਿਾਡੀ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਲੇ ਬਦਨ, ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਿੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰ ਤਰਲ ਜੁਲਾਬ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱ ਕ ਘੰ ਟੇ ਤੱ ਕ
ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਘਰੋਂ ਚੱ ਲਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ: mycolonoscopy.ca.
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ਮੈਨੂੰ ਤਕਸ ਤਕਸਮ ਦੀ ਬੇਆਰਾਮੀ ਦਾ ਅਨੁ ਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੇਆਰਾਮੀ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ?
ਤੁਿਾਡੇ ਪੇਟ ਬਵੱ ਚ ਕੜਵੱ ਲਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। ਕੜਵੱ ਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਅਤੇ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਛੋਟੀ
ਬਜਿੀ ਬਰੇਕ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਨਾਲ ਿੀ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਬਕ ਤੁਿਾਡੀ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਬਿਲਾਂ ਜੁਲਾਬ
ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਬਿਮ ਿੈ।

ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤੁਿਾਨੰ ਮਲ-ਦੁਆਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖਾਬਰਸ਼ ਮਬਿਸਸ ਿੋਵੇ। ਮਲ-ਦੁਆਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚਮੜੀ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ ਲਗਾਉਣ
ਨਾਲ ਖਾਬਰਸ਼ ਤੋਂ ਮਦਦ ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤਰਲ ਪੀਣਾ ਮੁਸ਼ਤਕਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਵਾਦ ਪਸੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਇਿ ਲਗਦਾ ਿੈ ਬਕ ਸਟਰਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਦਦ ਬਮਲਦੀ ਿੈ – ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਿਾਨੰ ਇਸਦਾ ਸਵਾਦ
ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਤਾ ਨਿੀਂ ਚਲਦਾ। ਜੇ ਤਰਲ ਜੁਲਾਬ ਬਵੱ ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਿੀਂ ਬਮਬਲਆ ਿੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਦ ਵਾਲੇ ਰਵੇ ਇਸ

ਬਵੱ ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਤਰਲ ਜੁਲਾਬ ਦੇ ਿਰ ਬਡਰੰ ਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੰ ਿ ਨੰ ਸਾਫ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨੰ ਫਬਰੱ ਜ ਬਵੱ ਚ ਠੰ ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦ ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਿਾਨੰ ਇਿ ਠੰ ਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰ ਫਬਰੱ ਜ ਬਵੱ ਚੋਂ ਬਾਿਰ ਕੱ

ਸਕਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ੋਰਬਾ ਜਾਂ ਿਰਬਲ ਟੀ ਵਰਗਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਨੈੱਘਾ ਤਰਲ ਪੀਓ।

ਤਕਹੜੇ ਤਰਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰਲ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਸਹੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ?
ਪਪਪਪਪਪਪ ਪਪਪ
ਪਪਪਪ
ਉਿ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਸਿੀ ਿਨ:

ਪਪਪਪਪਪ ਪਪਪਪ ਪਪਪ ਪਪਪਪ

ਸੇਬ ਦਾ ਜਸ, ਸਫੈਦ ਅੰ ਗਰਾਂ ਦਾ ਜਸ, ਸਫੈਦ ਕਰੈਨਬੇਰੀ ਜਸ
ਚੱ ਲਣਗੇ
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬਨੰਬ ਵਾਲਾ Gatorade/Powerade

ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਸਿੀ ਨਿੀਂ ਿਨ:

✗ ਭੋਜਨ ਦੇ ਟੁਕਬੜਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸਪ ਨਿੀਂ
✗ ਕੋਈ ਮੀਟ ਨਿੀਂ

ਬਜੰ ਜਰ ਏਲ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ

✗ ਕੋਈ ਫਲ਼ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਿੀਂ

ਕੌ ਫੀ 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 ਸੰ ਤਰੇ ਵਾਲਾ Jello

✗ ਕੋਈ ਅਲਕੋਿਲ ਵਾਲੇ ਪੀਣ-ਪਦਾਰਥ ਨਿੀਂ
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ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕਦੋਂ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰ ਟੇ ਪਬਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਵੱ ਚ ਕੋਈ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਪੀਓ। ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਿਨਾਂ ਦਾ
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਡਾਕਟਰ ਉਿਨਾਂ ਨੰ ਥੋੜਹਾ ਵਧੇਰੇ ਜਲਦੀ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬਿ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ: mycolonoscopy.ca.
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ਮੈਨੂੰ ਤਕਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱ ਲੇ ਗਾ ਤਕ ਮੇਰੀ ਆਂਤੜੀ/ਕੋਲਨ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?
ਤੁਿਾਨੰ ਤੁਿਾਡੀ ਆਂਤੜੀ ਦੀ ਬਤਆਰੀ ਪਰੀ ਿੋਣ ਬਾਰੇ ਓਦੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਿੈ ਜਦ ਤੁਿਾਡਾ ਮਲ (ਟੱ ਟੀ) ਪੀਲੇ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ
ਰੰ ਗ ਦੇ ਤਰਲ ਦੀ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।

ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਕ ਮੇਰੀ ਕੋਲਨ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਰਲ ਜੁਲਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਣਾ ਬੂੰ ਦ
ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਨਿੀਂ। ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣਾ ਮਿੱ ਤਵਪਰਨ ਿੈ।

ਅੱ ਧੇ ਜੁਲਾਬ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਜ਼ਆਦਾ ਸਵੱ ਖਤੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤਕਉਂ ਹੈ (ਜੇ ਤਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤਜਹਾ ਕਤਹੂੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ)?
ਖੋਜ ਇਿ ਬਦਖਾਉਂਦੀ ਿੈ ਬਕ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀ ਤਰਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਅੱ ਧੇ ਭਾਗ ਨੰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਬਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੰ ਲੈ ਣਾ ਅਤੇ ਅੱ ਧੇ
ਭਾਗ ਨੰ ਟੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਵੇਰ ਨੰ ਲੈ ਣਾ ਆਂਤੜੀ ਨੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਬਿਤਰ ਰਬਿੰ ਦਾ ਿੈ। ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ
ਤੁਿਾਡੀ ਆਂਤੜੀ ਨੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਰਪ ਬਵੱ ਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਵਗ
ੇ ਾ।

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਬਕ ਬਕਸੇ ਲੰਬੇ ਟਬਰੱ ਪ ਤੋਂ ਪਬਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਅਕਸਰ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ। ਟੋਆਇਲਟ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱ ਕਰ

ਲਗਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਬਜਿੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੱ ਖਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ (ਰੇਡੀਓ, ਸੰ ਗੀਤ,
ਟੀਵੀ, ਕੰ ਬਪਊਟਰ)।

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਤਵਧਾ/ਹਸਪਤਾਲ ਤੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੂੰਬੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ
ਟਤਰਪ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਕਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂ?
ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਇਿ ਲਗਦਾ ਿੈ ਬਕ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰ ਟੇ ਪਬਿਲਾਂ ਉਿਨਾਂ ਨੰ ਟੋਆਇਲਟ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱ ਕਰ ਨਿੀਂ
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ: mycolonoscopy.ca.
“Optimizing colonoscopy” ਲੇ ਖਕ Harminder Singh ਅਤੇ John R. Walker, 2017, University of Manitoba, Canada
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ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦ।ੇ ਜੇ ਤੁਿਾਨੰ ਇੱ ਕ ਘੰ ਟੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਪਬਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ਕਰਕੇ
ਬਕਸੇ ਅਬਜਿੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਬਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੋ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਲੀ ਸੁਬਵਧਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਿੋਵੇ। ਤੁਿਾਨੰ ਸਵੇਰੇ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਿੋਟਲ ਬਵੱ ਚੋਂ ਬਨਕਲਣ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਘੰ ਟਾ ਪਬਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ
ਿੈ।
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ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ
ਪਰਤਕਤਰਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਕਸੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਤਕਉਂ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ?
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਵਾਈ ਅਕਸਰ ਕਈ ਘੰ ਟੇ ਬਾਅਦ ਤੱ ਕ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਥੱ ਕੇ ਅਤੇ ਊਂਘਦੇ ਮਬਿਸਸ ਕਰਨ
ਲਈ ਮਜ਼ਬਰ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱ ਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਕੱ ਲੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੁਰੱਬਖਅਤ ਬਣਾ ਬਦੰ ਦਾ ਿੈ।

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਕਸੇ ਨੰ ਬਲਆਉਣਾ ਮਿੱ ਤਵਪਰਨ ਿੈ ਜੋ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਰੁਕ ਸਕੇ ਅਤੇ
ਫੇਰ ਤੁਿਾਨੰ ਘਰੇ ਬਲਜਾ ਸਕੇ। ਉਿਨਾਂ ਨੰ ਨਤੀਬਜਆਂ ਨੰ ਬਲਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਿ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਕਿੋ ਬਕ ਕੀ ਭਬਵੱ ਖ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬਵੱ ਚ
ਇੱ ਕ ਿੋਰ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਤੁਿਾਨੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਊਂਘ ਮਬਿਸਸ ਕਰੋਂਗੇ। ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਬਜਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਨੰ ਦੱ ਸੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਨੰ ਯਾਦ ਨਾ
ਰੱ ਖੋਂ।

ਜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਰਬਿਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਕਸੇ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਲੇ

ਡਾਕਟਰ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਉਿ ਤੁਿਾਨੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਘੱ ਟ (ਜਾਂ ਬਬਲਕੁੱ ਲ ਨਿੀਂ) ਦੇਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਿਾਨੰ ਵਧੇਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੰ ਡੋਸਕੋਪੀ ਕਲੀਬਨਕ ਬਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ। ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਉਿ ਤੁਿਾਨੰ
ਘਰੇ ਟੈਕਸੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਬਿਣ।

ਕੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਤਵੱ ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱ ਲੇ ਰਤਹਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਟੈਸਟ ਨੰ ਆਪਰੇਬਟੰ ਗ ਰਮ ਬਵੱ ਚ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱ ਬਸਆ ਨਿੀਂ

ਿੁੰ ਦੀ ਬਕ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਬਵਅਕਤੀ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਬਵੱ ਚ ਜਾਵੇ। ਟੈਸਟ ਪਰਾ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਿਨਾਂ ਨੰ
ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਕਿਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋ ੜਾਂ ਿਨ ਤਾਂ ਇਿ ਬਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਬਦਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਬਿਲਾਂ ਿੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਬਿੰ ਦਾ ਿੈ ਬਕ ਇਿਨਾਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀ ਬਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਕੀ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਲੇ ਤਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੱ ਪੜੇ ਪਤਹਨਣੇ ਪੈਣਗੇ?
ਨਿੀਂ, ਪਰ ਤੁਿਾਨੰ ਕੱ ਪੜੇ ਬਦਲਕੇ ਿਸਪਤਾਲ ਦਾ ਗਾਊਨ ਪਬਿਨਣ ਲਈ ਬਕਿਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ

ਬਿੁਮਲੀਆਂ
ੁੱ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰ ਘਰੇ ਛੱ ਡਣ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਬਿੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਿੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਲਆਓ ਬਜੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਤੁਿਾਨੰ ਉਸ ਬਦਨ
ਲੋ ੜ ਿੈ ਬਜਸ ਬਵੱ ਚ ਤੁਿਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ।

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਤਕਸ ਤਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਨੀਮ-ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਬਵਬਭੰ ਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਵਬਭੰ ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਬਜ਼ਆਦਾ ਆਮ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੀਮ-

ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ (ਬਜਵੇਂ ਬਕ fentanyl, midazolam (ਬਜਸਨੰ versed
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ: mycolonoscopy.ca.
“Optimizing colonoscopy” ਲੇ ਖਕ Harminder Singh ਅਤੇ John R. Walker, 2017, University of Manitoba, Canada
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ਵੀ ਬਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ) ਅਤੇ propofol)। ਇਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਪਰੀ ਿੋਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ
ਵੀ ਯਾਦ ਨਿੀਂ ਰਬਿੰ ਦਾ। ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਪਰੀ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘੰ ਟੇ ਲਈ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰਹਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱ ਖ
ਸਕੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਸਬਥਰ ਖੜਹੇ ਨਾ ਰਬਿ ਸਕੋਂ।

ਬਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ Fentanyl ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਵੱ ਚ ਬਣੀ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਇਸ ਨੰ ਲੈ ਕੇ ਬਚੰ ਤਤ ਿੋ 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 ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਿੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਬਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ
ਡਾਕਟਰ ਨੰ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਿੋ।
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ਕੀ ਕੋਈ ਅੂੰ ਤਰਨਸੀ ਲਾਈਨ (I.V.) ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?
ਇੱ ਕ ਅੰ ਤਰਨਸੀ (IV) ਲਾਈਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਬਾਂਿ ਬਵੱ ਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ IV ਲਾਈਨ ਨੰ ਤੁਿਾਨੰ ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ ਕਰਨ

(ਤੁਿਾਨੰ ਸੁਆ ਦੇਣ) ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਅਕਸਰ midazolam ਅਤੇ fentanyl) ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨੰ ਘੱ ਟ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਬਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਮ-ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਿਾਲਾਂਬਕ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬਵੱ ਚ ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿਨ (ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਿਾਨੰ ਨੀਂਦ
ਆ ਜਾਵੇ), ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਬਬਨਾਂ ਬਕਸੇ ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਯਰਪ ਬਵੱ ਚ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਨੰ
ਅਕਸਰ ਬਬਨਾਂ ਬਕਸੇ ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਬਜਿੜੇ ਲੋ ਕ ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਿ ਪਰਬਕਬਰਆ ਨੰ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੰ ਕੁਝ ਬੇਆਰਾਮੀ ਅਤੇ ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿੋ
ਸਕਦਾ ਿੈ। ਕੋਲਨ ਦਾ ਬਚਤਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਿ ਵੀਡੀਓ ਬਡਸਪਲੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ (ਜੇ ਉਿ ਇੱ ਛਾ ਕਰਦੇ ਿਨ)।
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਿ ਸਾਧਾਰਨ ਬਕਬਰਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਆਰਾਮੀ ਿੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਘੱ ਟ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। ਉਿਨਾਂ ਨੰ

ਪਰਬਕਬਰਆ ਦੇ ਬਾਅਦ 24 ਘੰ ਬਟਆਂ ਤੱ ਕ ਗੱ ਡੀ ਨਿੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਅਤੇ ਬਕਸੇ ਨੰ ਨਾਲ ਬਲਆਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜੋ
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਿਨਾਂ ਨੰ ਘਰ ਬਲਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬਿ ਸਕੇ।

ਜੇ ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਤਰਜੀਿਾਂ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਿਨ, ਤਾਂ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਇੱ ਕ
ਬਦਨ ਪਬਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਨਰਸ ਨੰ ਪੁੱ ਛੋ। ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਿਨਾਂ
ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਤਰਜੀਿਾਂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ ਜੋ ਉਿ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਿਨ।

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਸੂੰ ਪਰਨ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤਕਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਦੇ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਉਹ ਵੱ ਡੀ ਸਰਜਰੀ
ਮੌਕੇ ਲੈ ਣਗੇ?
ਸੰ ਪਰਨ ਬੇਿੋਸ਼ੀ (general anesthetic) ਵਾਸਤੇ ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਸਾਿ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀ ਬਟਊਬ ਅਤੇ ਬਣਾਉਟੀ
ਸਾਿ ਬਕਬਰਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਬਵੱ ਚ ਸਾਿ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੇ। ਸੰ ਪਰਨ

ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਬਵੱ ਚ ਅਕਸਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮੱ ਬਸਆਵਾਂ ਿੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ
ਖਤਰਾ ਰਬਿੰ ਦਾ ਿੈ।

ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਨ ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਬਨਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਬਿੰ ਦੇ ਿਨ।

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਤਕੂੰ ਨਹੀ ਕੁ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?
ਿਰ ਬਕਸੇ ਨੰ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਬਵਬਭੰ ਨ ਪਰਤੀਬਕਬਰਆਵਾਂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ। ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਬਕਸੇ
ਬਕਸਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੰ ਯਾਦ ਨਿੀਂ ਰੱ ਖਦੇ। ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਆਰਾਮੀ ਥੋੜਹੇ ਸਬਮਆਂ ਲਈ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਯਾਦ ਨਿੀਂ ਰਬਿੰ ਦੀ। ਬੇਆਰਾਮੀ ਨੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਬੇਆਰਾਮੀ ਨੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ: mycolonoscopy.ca.
“Optimizing colonoscopy” ਲੇ ਖਕ Harminder Singh ਅਤੇ John R. Walker, 2017, University of Manitoba, Canada

Creative Commons ਐਟਰੀਬਬਊਸ਼ਨ-ਨੋਡੈਰੀਵੇਬਟਵਜ਼ 4.0 ਇੰ ਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੰ ਸ ਤਬਿਤ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੰ ਇਸਦੇ
ਸੰ ਪਰਨ ਰਪ ਬਵੱ ਚ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵੰ ਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਿੋ ਜਦ ਤੱ ਕ ਬਕ ਇਸ ਬਵੱ ਚ ਬਕਸੇ ਬਕਸਮ ਦਾ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
(ਇਸ ਨਾਲ ਬਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ)।
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ਬਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਿਾਨੰ ਪਾਸਾ ਬਦਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬਿ ਸਕਦਾ ਿੈ।
ਤੁਿਾਡੀ ਕੋਲਨ ਨੰ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਿਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਬਰਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਬਜਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਬਵੱ ਚ ਅਫਾਰਾ ਅਤੇ ਬੇਆਰਾਮੀ ਿੋ ਸਕਦੀ
ਿੈ।

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ: mycolonoscopy.ca.
“Optimizing colonoscopy” ਲੇ ਖਕ Harminder Singh ਅਤੇ John R. Walker, 2017, University of Manitoba, Canada

Creative Commons ਐਟਰੀਬਬਊਸ਼ਨ-ਨੋਡੈਰੀਵੇਬਟਵਜ਼ 4.0 ਇੰ ਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੰ ਸ ਤਬਿਤ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੰ ਇਸਦੇ
ਸੰ ਪਰਨ ਰਪ ਬਵੱ ਚ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵੰ ਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਿੋ ਜਦ ਤੱ ਕ ਬਕ ਇਸ ਬਵੱ ਚ ਬਕਸੇ ਬਕਸਮ ਦਾ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
(ਇਸ ਨਾਲ ਬਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ)।
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ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਰਮ ਤਵੱ ਚ ਤਕੂੰ ਨੇ ਲੋ ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ?
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਰੇ ਬਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਨਰਸ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। ਿੋਰ ਨਰਸਾਂ, ਡਾਕਟਰ, ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸਾਂ
ਵੀ ਮੌਜਦ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਕ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਮਕਾਵਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ?
ਇਿ ਵਾਧ ਲੋ ਕ ਔਜ਼ਾਰ ਪਕੜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਿਾਨੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਕੇ ਤੁਿਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਬਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਿਨ।

ਜੇ ਪੌਤਲਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱ ਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਹਸਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਤੁਿਾਨੰ ਪੌਬਲਪਾਂ ਦਾ ਕੱ ਬ ਆ ਜਾਣਾ ਮਬਿਸਸ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗਾ ਬਕਉਂਬਕ ਕੋਲਨ ਬਵੱ ਚ ਨਸਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰ ਤਲੇ ਬਸਰੇ (nerve endings) ਨਿੀਂ
ਿੁੰ ਦੇ ਜੋ ਦਰਦ ਪਰਤੀ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਿੋਣ।

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ?
1. ਤੁਿਾਨੰ ਤੁਿਾਡੇ ਖੱ ਬੇ ਪਾਸੇ ਬਲਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਿਸਪਤਾਲਾਂ/ਇੰ ਡੋਸਕੋਪੀ ਸੁਬਵਧਾਵਾਂ ਬਵੱ ਚ, ਤੁਿਾਨੰ ਆਕਸੀਜਨ

ਬਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਮੁੱ ਚੀ ਪਰਬਕਬਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਡੇ ਖਨ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਬਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਸਾਿ ਬਕਬਰਆ ਉੱਤੇ
ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

2. ਤੁਿਾਨੰ ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਬਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮੁੱ ਚੇ ਟੈਸਟ

ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਨੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ ਿੈ। ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਕੁਝ ਿੋਰ ਥੋੜਹਾ ਵਧੇਰੇ
ਸੁਚੇਤ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ।

3. ਡਾਕਟਰ ਇੱ ਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲੀ ਗੁਦਾ ਬਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰ ਕਰੇਗਾ। ਫੇਰ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਬਟਊਬ,

ਜੋ ਜਾਂਚ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ, ਤੁਿਾਡੀ ਗੁਦਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਤੁਿਾਡੀ ਕੋਲਨ (ਵੱ ਡੀ ਆਂਤੜੀ/ਵੱ ਡੀ ਆਂਦਰ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

4. ਇਸ ਪਰਬਕਬਰਆ ਨੰ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 45 ਬਮੰ ਟਾਂ ਬਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਤੁਿਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਿ ਸਮਾਂ ਬਧਆਨ ਨਾਲ

ਬਟਊਬ ਨੰ ਤੁਿਾਡੀ ਕੋਲਨ ਬਵੱ ਚ ਘੁੰ ਮਾਉਂਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਦੀ ਬਕਨਾਰੀ ਨੰ ਦੇਖਦੇ ਿੋਏ ਬਬਤਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਦੇਖਣ ਦੀ
ਪਰਬਕਬਰਆ ਬਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਵਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਟਸ਼ ਦੇ ਨਮਨੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪੌਬਲਪ ਨੰ ਬਾਿਰ ਕੱ ਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ , ਪਰ
ਜਦ ਅਬਜਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਬਿਸਸ ਨਿੀਂ ਕਰੋਂਗੇ।

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ: mycolonoscopy.ca.
“Optimizing colonoscopy” ਲੇ ਖਕ Harminder Singh ਅਤੇ John R. Walker, 2017, University of Manitoba, Canada

Creative Commons ਐਟਰੀਬਬਊਸ਼ਨ-ਨੋਡੈਰੀਵੇਬਟਵਜ਼ 4.0 ਇੰ ਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੰ ਸ ਤਬਿਤ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੰ ਇਸਦੇ
ਸੰ ਪਰਨ ਰਪ ਬਵੱ ਚ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵੰ ਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਿੋ ਜਦ ਤੱ ਕ ਬਕ ਇਸ ਬਵੱ ਚ ਬਕਸੇ ਬਕਸਮ ਦਾ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
(ਇਸ ਨਾਲ ਬਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ)।
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ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰ-ਤਸਹਤਯਾਬੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰ-ਤਸਹਤਯਾਬੀ ਤਕਵੇਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ?
1. ਜੇ ਤੁਿਾਡੀ ਪਰਬਕਬਰਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂ ਦੇ ਿੋ: ਪਰਬਕਬਰਆ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ 30 ਤੋਂ 60

ਬਮੰ ਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਕਵਰੀ ਰਮ ਬਵੱ ਚ ਬਬਤਾਉਂਦੇ ਿੋ ਜਦ ਤੱ ਕ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਦੇ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਨਿੀਂ ਿੋ ਜਾਂਦੇ।
ਪੁਨਰ-ਬਸਿਤਯਾਬੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਿਾਨੰ ਿਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਬਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੁਿਾਨੰ 24 ਘੰ ਬਟਆਂ ਲਈ ਗੱ ਡੀ ਨਿੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਕਸੇ ਅਬਜਿੇ ਬਵਅਕਤੀ ਨੰ ਬਲਆਉਣਾ

ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜੋ ਤੁਿਾਨੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬਸਿਤਯਾਬ ਿੋਣ ਤੱ ਕ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿੇਗਾ। ਤੁਿਾਡਾ
ਡਾਕਟਰ ਇਿ ਲੋ ੜ ਸਕਦਾ ਿੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਕਸੇ ਨੰ ਰਾਤ ਭਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋਂ।

ਜੇ ਤੁਿਾਡੀ ਪਰਬਕਬਰਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਿੀਂ ਲੈਂ ਦੇ ਿੋ: ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਘਰ
ਜਾਂ

ਵਾਪਸ ਕੰ ਮ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਤੁਿਾਨੰ ਬਕਸੇ ਨੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗੱ ਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਿੁੰ ਦੇ ਿੋ।

2. ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਸੱ ਟੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਬਵੱ ਚ ਤੁਿਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਿਾਨੰ ਇੱ ਕ ਨੋਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਿਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ

ਨਤੀਬਜਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਬਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਨੰ ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਬਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ

ਤੁਿਾਨੰ ਯਾਦ ਨਾ ਰਿੇ। ਇਿ ਅਬਿਮ ਿੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਕਸੇ ਅਬਜਿੇ ਬਵਅਕਤੀ ਨੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋਂ ਜੋ ਨਤੀਬਜਆਂ ਬਾਰੇ
ਸੁਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਬਵੱ ਚ ਤੁਿਾਨੰ ਦੱ ਸ ਸਕੇ।

3. ਕੱ ੇ ਗਏ ਬਕਸੇ ਵੀ ਪੌਬਲਪਾਂ ਜਾਂ ਬਟਸ਼ ਦੇ ਨਮਬਨਆਂ (ਬਾਇਓਪਸੀਆਂ) ਨੰ ਬਕਸੇ ਪੈਥੋਲੋਬਜਸਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਬਖਆ

ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਬਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱ ਕ ਮਿੀਨੇ ਅੰ ਦਰ ਉਪਲਬਧ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਫਕਰ

ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਜਾਂ ਅਬਿਮ ਲੱਭਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਿਾਨੰ ਬਸੱ ਧੇ ਤੌਰ

’ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਨਤੀਬਜਆਂ ਬਾਰੇ ਬਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰ ਕਲੀਬਨਕ ਬਵਖੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ

ਲਈ ਬਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਤੁਿਾਡੀ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੰ ਵੀ ਇੱ ਕ ਪੱ ਤਰ ਭੇਬਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਿਨਾਂ ਨੰ ਨਤੀਬਜਆਂ ਬਾਰੇ
ਸਬਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰਰੀ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਰੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਨੀਮ-ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਕੂੰ ਨੇਹ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਰਪ ਤਵੱ ਚ ਸੋਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗਾ/ਗੀ?
ਇਿ ਤੁਿਾਨੰ ਬਦੱ ਤੀ ਗਈ ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਬਕਸਮ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਬਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਤੁਿਾਨੰ ਗੱ ਡੀ
ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਬਿਲੇ 24 ਘੰ ਬਟਆਂ ਲਈ ਸਬਿਜ ਰਬਿਣ ਲਈ ਕਬਿੰ ਦੇ ਿਨ। ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜਿੀਆਂ
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ: mycolonoscopy.ca.
“Optimizing colonoscopy” ਲੇ ਖਕ Harminder Singh ਅਤੇ John R. Walker, 2017, University of Manitoba, Canada

Creative Commons ਐਟਰੀਬਬਊਸ਼ਨ-ਨੋਡੈਰੀਵੇਬਟਵਜ਼ 4.0 ਇੰ ਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੰ ਸ ਤਬਿਤ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੰ ਇਸਦੇ
ਸੰ ਪਰਨ ਰਪ ਬਵੱ ਚ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵੰ ਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਿੋ ਜਦ ਤੱ ਕ ਬਕ ਇਸ ਬਵੱ ਚ ਬਕਸੇ ਬਕਸਮ ਦਾ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
(ਇਸ ਨਾਲ ਬਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ)।
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ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਿੋਵੋਂ ਬਜੰ ਨਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਿੈ।

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ: mycolonoscopy.ca.
“Optimizing colonoscopy” ਲੇ ਖਕ Harminder Singh ਅਤੇ John R. Walker, 2017, University of Manitoba, Canada

Creative Commons ਐਟਰੀਬਬਊਸ਼ਨ-ਨੋਡੈਰੀਵੇਬਟਵਜ਼ 4.0 ਇੰ ਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੰ ਸ ਤਬਿਤ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੰ ਇਸਦੇ
ਸੰ ਪਰਨ ਰਪ ਬਵੱ ਚ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵੰ ਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਿੋ ਜਦ ਤੱ ਕ ਬਕ ਇਸ ਬਵੱ ਚ ਬਕਸੇ ਬਕਸਮ ਦਾ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
(ਇਸ ਨਾਲ ਬਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ)।
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ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰ-ਤਸਹਤਯਾਬੀ ਤਕਵੇਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ?
1. ਜੇ ਤੁਿਾਡੀ ਪਰਬਕਬਰਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂ ਦੇ ਿੋ: ਪਰਬਕਬਰਆ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ 30 ਤੋਂ 60

ਬਮੰ ਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਕਵਰੀ ਰਮ ਬਵੱ ਚ ਬਬਤਾਉਂਦੇ ਿੋ ਜਦ ਤੱ ਕ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਦੇ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਨਿੀਂ ਿੋ ਜਾਂਦੇ।
ਪੁਨਰ-ਬਸਿਤਯਾਬੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਿਾਨੰ ਿਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਬਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੁਿਾਨੰ 24 ਘੰ ਬਟਆਂ ਲਈ ਗੱ ਡੀ ਨਿੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਕਸੇ ਅਬਜਿੇ ਬਵਅਕਤੀ ਨੰ ਬਲਆਉਣਾ

ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜੋ ਤੁਿਾਨੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬਸਿਤਯਾਬ ਿੋਣ ਤੱ ਕ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿੇਗਾ। ਤੁਿਾਡਾ

ਡਾਕਟਰ ਇਿ ਲੋ ੜ ਸਕਦਾ ਿੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਕਸੇ ਨੰ ਰਾਤ ਭਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋਂ। ਜੇ ਤੁਿਾਡੀ ਪਰਬਕਬਰਆ
ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਿੀਂ ਲੈਂ ਦੇ ਿੋ: ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਂ

ਵਾਪਸ ਕੰ ਮ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਤੁਿਾਨੰ ਬਕਸੇ ਨੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗੱ ਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਿੁੰ ਦੇ ਿੋ।

2. ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਸੱ ਟੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਬਵੱ ਚ ਤੁਿਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਿਾਨੰ ਇੱ ਕ ਨੋਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਿਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ

ਨਤੀਬਜਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਬਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਨੰ ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਬਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ

ਤੁਿਾਨੰ ਯਾਦ ਨਾ ਰਿੇ। ਇਿ ਅਬਿਮ ਿੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਕਸੇ ਅਬਜਿੇ ਬਵਅਕਤੀ ਨੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋਂ ਜੋ ਨਤੀਬਜਆਂ ਬਾਰੇ
ਸੁਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਬਵੱ ਚ ਤੁਿਾਨੰ ਦੱ ਸ ਸਕੇ।

3. ਕੱ ੇ ਗਏ ਬਕਸੇ ਵੀ ਪੌਬਲਪਾਂ ਜਾਂ ਬਟਸ਼ ਦੇ ਨਮਬਨਆਂ (ਬਾਇਓਪਸੀਆਂ) ਨੰ ਬਕਸੇ ਪੈਥੋਲੋਬਜਸਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਬਖਆ

ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਬਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱ ਕ ਮਿੀਨੇ ਅੰ ਦਰ ਉਪਲਬਧ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਫਕਰ

ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਜਾਂ ਅਬਿਮ ਲੱਭਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਿਾਨੰ ਬਸੱ ਧੇ ਤੌਰ

’ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਨਤੀਬਜਆਂ ਬਾਰੇ ਬਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰ ਕਲੀਬਨਕ ਬਵਖੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ

ਲਈ ਬਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਤੁਿਾਡੀ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੰ ਵੀ ਇੱ ਕ ਪੱ ਤਰ ਭੇਬਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਿਨਾਂ ਨੰ ਨਤੀਬਜਆਂ ਬਾਰੇ
ਸਬਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰਰੀ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਰੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਨੀਮ-ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਕੂੰ ਨੇਹ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਰਪ ਤਵੱ ਚ ਸੋਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗਾ/ਗੀ?
ਇਿ ਤੁਿਾਨੰ ਬਦੱ ਤੀ ਗਈ ਨੀਮ-ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਬਕਸਮ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਬਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਤੁਿਾਨੰ ਗੱ ਡੀ
ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਬਿਲੇ 24 ਘੰ ਬਟਆਂ ਲਈ ਸਬਿਜ ਰਬਿਣ ਲਈ ਕਬਿੰ ਦੇ ਿਨ। ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜਿੀਆਂ
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਿੋਵੋਂ ਬਜੰ ਨਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਿੈ।

ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਫਾਰਾ ਮਤਹਸਸ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਵਾ ਸਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ?
ਤੁਿਾਡੀ ਕੋਲਨ ਨੰ ਉਬਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲਨ ਬਵੱ ਚ ਭਰੀ ਗਈ ਿਵਾ ਦੇ
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ: mycolonoscopy.ca.
“Optimizing colonoscopy” ਲੇ ਖਕ Harminder Singh ਅਤੇ John R. Walker, 2017, University of Manitoba, Canada
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ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਬਿਸਸ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਇਸ ਅਬਿਸਾਸ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਬਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਮੈਂ ਠੋਸ ੋਜਨ ਕਦੋਂ ਖਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਿਾਲਾਂਬਕ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਨਾਿੀਆਂ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਤੁਿਾਨੰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਜਸ, ਸਪ) ਅਤੇ ਿਲਕੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰਆਤ

ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਿਲਕੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੰ ਚਬਾਉਣਾ ਅਤੇ
ਪਚਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਸਬਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਾ ਿੋਵੋਂ
ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਬਚਕਨੇ ਭੋਜਨ।

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ: mycolonoscopy.ca.
“Optimizing colonoscopy” ਲੇ ਖਕ Harminder Singh ਅਤੇ John R. Walker, 2017, University of Manitoba, Canada

Creative Commons ਐਟਰੀਬਬਊਸ਼ਨ-ਨੋਡੈਰੀਵੇਬਟਵਜ਼ 4.0 ਇੰ ਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੰ ਸ ਤਬਿਤ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੰ ਇਸਦੇ
ਸੰ ਪਰਨ ਰਪ ਬਵੱ ਚ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵੰ ਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਿੋ ਜਦ ਤੱ ਕ ਬਕ ਇਸ ਬਵੱ ਚ ਬਕਸੇ ਬਕਸਮ ਦਾ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
(ਇਸ ਨਾਲ ਬਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ)।
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ਜੇ ਕੋਈ ਪੌਤਲਪ ਨਹੀਂ ਕੱ ਿੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤਕਸ ਤਕਸਮ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ-ਅਸਰ ਹੋਣੇ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱ ਲ ਹੈ?
ਅਫਾਰਾ, ਿਵਾ ਸਰਨਾ, ਟੱ ਟੀ ਬਵੱ ਚ ਖਨ ਦੇ ਧੱ ਬੇ, ਥੱ ਕੇ ਮਬਿਸਸ ਕਰਨਾ, ਚੇਤਾ ਭੁੱ ਲਣਾ ਮਬਿਸਸ ਕਰਨਾ।

ਜੇ ਕੋਈ ਪੌਤਲਪ ਕੱ ਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ?
ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤੁਿਾਨੰ ਟੱ ਟੀ ਬਵੱ ਚ ਥੋੜਹਾ ਬਿੁਤ ਖਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ।

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਿਾਨੰ ਤੀਬਰ ਦਰਦ ਿੋਣਾ ਸ਼ੁਰ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੀ ਟੱ ਟੀ ਬਵੱ ਚ ਖਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਆਉਂਦੀ ਿੈ,
ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰ ਡਾਕਟਰੀ ਬਧਆਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਮੈਂ ਸਾਧਾਰਨ ਮਤਹਸਸ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰ ਕਰਾਂਗਾ/ਗੀ?
ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਬਦਨ ਬਾਅਦ ਸਾਧਾਰਨ ਬਕਬਰਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਠੀਕ ਮਬਿਸਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਨਤੀਤਜਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਤੀਜੇ ਤਕਵੇਂ ਤਮਲਣਗੇ?
ਤੁਿਾਨੰ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਬਿਲਾਂ ਨਤੀਜੇ ਬਮਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੰ ਬਲਖਤੀ ਬਰਪੋਰਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ
ਿਨ।

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

ਜੇ ਕੋਈ ਪੌਤਲਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਟਸ਼ ਕੱ ਤਿਆ ਤਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਕਸੇ ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ੇਤਜਆ ਤਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਤੀਤਜਆਂ
ਬਾਰੇ ਤਕਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱ ਲੇ ਗਾ?
ਬਵਬਭੰ ਨ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਬਵਬਭੰ ਨ ਤਰੀਬਕਆਂ ਨਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਕੁਝ ਿੋਰ ਤੁਿਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨੰ ਇੱ ਕ ਬਚੱ ਠੀ ਭੇਜਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿਨ ਜੋ ਨਤੀਬਜਆਂ
ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਬਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਇਸਨੂੰ ਤਕੂੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?
ਰੋਗ-ਬਵਬਗਆਨ (ਪੈਥਲ
ੋ ੋ ਜੀ) ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਕਸਰ ਕਈ ਿਫਬਤਆਂ ਤੱ ਕ ਉਪਲਬਧ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਬਜਆਂ

ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਬਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਿੋ।

ਪਪਪਪਪਪਪਪਪਪ ਪਪਪਪ ਪਪਪਪਪ ਪਪਪਪਪਪਪ
ਪਪਪਪਪ, ਪਪਪਪ: mycolonoscopy.ca.
“Optimizing colonoscopy” ਪਪਪਪ ਪਪਪਪਪਪਪ ਪਪਪਪ ਪਪਪ ਪਪਪਪ
ਪਪ. ਪਪਪਪ, 2017, ਪਪਪਪਪਪਪਪਪਪ ਪਪ ਪਪਪਪਪਪਪ,
ਪਪਪਪਪਪ
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ਜੇ ਪਰਤਕਤਰਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਤਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਤਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰ ਧ ਤਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ
ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇੂੰਡੋਸਕੋਪੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਪਪਪਪਪਪਪਪਪਪ ਪਪਪਪ ਪਪਪਪਪ ਪਪਪਪਪਪਪ
ਪਪਪਪਪ, ਪਪਪਪ: mycolonoscopy.ca.
“Optimizing colonoscopy” ਪਪਪਪ ਪਪਪਪਪਪਪ ਪਪਪਪ ਪਪਪ ਪਪਪਪ
ਪਪ. ਪਪਪਪ, 2017, ਪਪਪਪਪਪਪਪਪਪ ਪਪ ਪਪਪਪਪਪਪ,
ਪਪਪਪਪਪ
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