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ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤ ੇਿਤਆਰੀ ਕਰਨਾ 
ਸੂਿਚਤ ਸਿਹਮਤੀ: 
ਡਾਕਟਰੀ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਕੇਵਲ ਤ� ਹੀ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਜਦ� ਤੁਸ� ਸੂਿਚਤ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੋਵੇ।  ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ 

ਏਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ� ਅਤ ੇਜੋਖਮ� ਨੰੂ 

ਸਮਝ ਸਕ�। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ 

ਪੱੁਛ ੋਿਕ ਤੁਸ� ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ।  

ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਕੀ ਹੈ? 
ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪਤਲੀ ਲਚਕਦਾਰ ਿਟਊਬ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਸਰੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਛਟੋਾ ਵੀਡੀਓ 

ਕੈਮਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਕੋਲਨ (ਿਜਸਨੰੂ ਵੱਡੀ ਆਤਂੜੀ ਜ� ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਵੀ ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ) ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 

ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ। 

ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੰੁਦ ੇਹਨ? 
ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀਆਂ ਡਾਕਟਰ� ਨੰੂ ਗੁਦਾ ਿਵੱਚ� ਖੂਨ ਿਨਕਲਣ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਲੰਬੀ ਿਮਆਦ ਤ� ਿਢੱਡ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਦੇ ਸੰਭਵ 

ਕਾਰਨ� ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਜ� ਫੋੜਦੇਾਰ ਸੂਲ (ulcerative colitis) ਿਵੱਚ, 

ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਨੰੂ ਕੋਲਨ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 

ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀਆਂ ਨੰੂ ਕੋਲਨ ਪੌਿਲਪ ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਚੰਨ� � ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ 

ਪੌਿਲਪ ਨੁਕਸਾਨ-ਰਿਹਤ ਹੰੁਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਕ�ਸਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਹਨ� ਨੰੂ ਨਾ ਕੱਿਢਆ ਜਾਵ।ੇ ਔਸਤਨ, ਪੰਦਰ� 
ਕੈਨ� ਡੀਅਨ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ (7%) ਨੰੂ ਕੋਲਨ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਡਰੇੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਨ 

ਕ�ਸਰ ਵਾਸਤ ੇਜ�ਚ ਕੋਲਨ ਕ�ਸਰ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 
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ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ? 
ਉਲਝਣ� ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਅਤੇ ਉਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਿਵੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਆਮ ਹਨ ਿਜੰਨ� � ਨੰੂ 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨਹ� ਹੰੁਦੀਆ।ਂ ਜੇ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਦਰੌਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੌਿਲਪ ਕਢਵਾਉਣ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਵੀ ਜੋਖ਼ਮ ਘੱਟ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 
 

ਕੋਲਨ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਵਾ ਦ ੇਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਫਾਰੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ 

ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਥਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦ ੇਹਨ ਤ� ਥੜੋ�ਾ ਬਹੁਤ ਤੁਰਨਾ-ਿਫਰਨਾ ਇਹਨ� ਨੰੂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲਗਦਾ ਹੈ। 
 

ਮਾਮੂਲੀ ਉਲਝਣ�: ਿਢੱਡ ਿਵੱਚ ਬਆੇਰਾਮੀ, ਅਫਾਰਾ, ਦਵਾਈ ਦੀਆ ਂਪ�ਤੀਿਕਿਰਆਵ� ਜ� ਅਸਥਾਈ ਤਰੌ ’ਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ 
ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਲੋਕ� ਿਵੱਚ� 1 ਿਵੱਚ (1%) ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਵੱਡੀਆਂ ਉਲਝਣ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਆਤਂੜੀ ਿਵੱਚ ਚੀਰਾ ਜ� ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਵਗਣਾ, ਦੁਰਲੱਭ ਹਨ ਅਤੇ 1000 

ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਿਵੱਚ� 1 ਤ� ਘੱਟ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ (0.1%)। 3000 ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਿਵੱਚ� ਲਗਭਗ 1 (0.03%) ਿਵੱਚ ਇਸਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਅਤ/ੇਜ� ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 10000 ਲੋਕ� 
ਿਵੱਚ� 1 ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। 

 
ਮ� ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰੀ ਿਕਵ� ਕਰ�? 
ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਲੈਕੇ ਿਚੰਤਾਗ�ਸਤ (ਘਬਰਾਏ) ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ੰਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ 
ਨਰਸ ਜ� ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਦੱਸੋ। ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ (90% ਤ� ਵਧੇਰੇ) ਲੋਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 

ਕਰਦ ੇਹਨ। 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਰਫ਼� ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਸਤਿਰਤ ਿਹਦਾਇਤ� ਦਵੇੇਗਾ। ਇਹ 

ਅਿਹਮ ਹੈ ਿਕ ਟੈਸਟ ਤ� ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਿਹਲ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਤਸੁ� ਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰ�, ਤ� ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ 

ਹੋਵੇ ਅਤ ੇ 

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ ਨੰੂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕੇ। 

ਤੁਸ� ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਿਹਦਾਇਤ� ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਿਨਮਨਿਲਖਤ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਦਖੇ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
www.mycolonoscopy.ca 

http://www.mycolonoscopy.ca./
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ਜਦ ਮ� ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਜ�ਦਾ/ਦੀ ਹ� ਤ� ਹਸਪਤਾਲ/ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ 
ਸੁਿਵਧਾ ਿਵਖ ੇਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ? 

1. ਸੁਿਵਧਾ ਿਵਖੇ ਆਪਣੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਆਓ। 
ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼� ਨਾਲ ਨਾ ਿਲਆਓ, ਗਿਹਣ ੇਨਾ ਪਿਹਨ� , ਜ� ਨਹੰੁ ਪਾਿਲਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਓ। 

2. ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਨਾਲ ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਜਦ� ਤੁਸ� ਪਹੰੁਚਦ ੇਹੋ ਤ� ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰੋ। 

3. ਤੁਸ� ਕੱਪੜ ੇਬਦਲਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਗਾਊਨ ਪਿਹਨ� ਗੇ। 

4. ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲੇਗੀ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਿਦਲ ਧੜਕਣ ਦੀ ਦਰ ਮਾਪੇ ਜਾਣਗੇ। 

 

5. ਨੀਮ-ਬੇਹੋਸ਼ੀ: ਇੱਕ ਅੰਤਰਨਸੀ (IV) ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬ�ਹ ਿਵੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ 

ਤ� ਇਸ IV ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੀਮ-ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆ ਂ(ਅਕਸਰ ਮੀਡਾਜ਼ੋਲਮ ਅਤੇ ਫ�ਟਾਿਨਲ) ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾਉਣ 

ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਹਾਲ�ਿਕ, �ਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤ ੇਇਹ ਦਵਾਈਆ ਂਪ�ਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਬਨ� 
ਨੀਮ-ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂਤ� ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾ�ਦੇ ਹਨ। ਿਜਹੜ ੇਲੋਕ ਇਹਨ� ਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕਰਦ,ੇ ਉਹ 

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਕੁਝ ਬਆੇਰਾਮੀ ਅਤ ੇਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਨ ਦਾ 
ਿਚਤਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਿਡਸਪਲੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ (ਜੇ ਉਹ ਇੱਛਾ ਕਰਦ ੇਹਨ)। ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਹ 

ਸਾਧਾਰਨ ਿਕਿਰਆਵ� ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 

ਨੀਮ-ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਦਰਦ ਜ� ਬਆੇਰਾਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਉਹਨ� ਨੰੂ ਪ�ਿਕਿਰਆ 

ਦੇ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਨਹ� ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤ ੇਿਕਸੇ ਨੰੂ ਨਾਲ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਤ� 
ਬਾਅਦ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਘਰ ਿਲਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਸਕੇ। 

 

ਜੇ ਨੀਮ-ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਅਤ ੇਵਰਤੀਆ ਂਜ�ਦੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ�� ਜ� ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤ� ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ 

ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਉਹਨ� ਦੀ ਨਰਸ ਨੰੂ ਪੱੁਛ।ੋ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰ� ਕੋਲ ਉਹ ਦਵਾਈਆ ਂਹੰੁਦੀਆ ਂ

ਹਨ ਿਜੰਨ� � ਨੰੂ ਉਹ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰਦ ੇਹਨ। 
 

6. ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਤਹੁਾਨੰੂ ਇੱਕ ਸਟਰੈਚਰ ’ਤ ੇਿਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਥ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਅਮਲਾ ਿਮਲੇਗਾ। 



 
 

 
 

ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤ,ੇ ਦੇਖੋ: mycolonoscopy.ca. 

“Optimizing colonoscopy” ਲੇਖਕ Harminder Singh ਅਤੇ John R. Walker, 2017, University of Manitoba, Canada 

Creative Commons ਐਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ-ਨ� ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਜ਼ 4.0 ਇੰਟਰਨ� ਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੰਸ ਤਿਹਤ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ਦੁਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਇਸਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 

ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ (ਇਸ ਨਾਲ ਿਮਲਦ-ੇਜੁਲਦੇ ਕਾਰਜ ਨਹ� 

ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ)। 
 

 

 

 

ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ? 
1. ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਖੱਬ ੇਪਾਸੇ ਿਲਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ�/ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਕਸੀਜਨ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, 
ਅਤੇ ਸਮੱੁਚੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤਹੁਾਡ ੇਖੂਨ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਿਕਿਰਆ �ਤ ੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

2. ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੀਮ-ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਇਹਨ� ਦਵਾਈਆ ਂਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮੱੁਚੇ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਸ� ਜ�ਦ ੇਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਥੋੜ�ਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 
 

3. ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ �ਗਲੀ ਗੁਦਾ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਜ�ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਫੇਰ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਿਟਊਬ, ਜੋ ਜ�ਚ ਵਾਲੀ 
�ਗਲੀ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ (ਵੱਡੀ 
ਆਂਤੜੀ/ਵੱਡੀ ਆਦਂਰ) ਦੀ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

4. ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਲਗਭਗ 20 ਤ� 45 ਿਮੰਟ� ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਸਮ� ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਟਊਬ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਕੋਲਨ ਿਵੱਚ ਘੁੰ ਮਾ�ਦ ੇਹੋਏ ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਦੀ ਿਕਨਾਰੀ ਨੰੂ ਦੇਖਦ ੇਹੋਏ ਿਬਤਾ�ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤ� ਹਵਾ ਜ� ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਟਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਨ�  ਲੈਣ ਲਈ ਜ� 
ਪੌਿਲਪ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਸ� ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਕਰ�ਗੇ। 

 
 

 
 



 
 

 
 

कोलोनोस्कोपी के बारे म� और अ�धक जानकार� के �लए �विज़ट कर�: mycolonoscopy.ca। 
Harminder Singh और John R. Walker द्वारा �ल�खत Optimizing colonoscopy, 2017, University of Manitoba, Canada 
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बदला नह�ं जाता (कोई अमौ�लक कृ�त नह�ं)। 
 
 

 

 

 

ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? 
1. ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਨੀਮ-ਬਹੋੇਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤ� ਮੁੜ ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸ� 30 ਿਮੰਟ ਤ� 
ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮ� ਹੋਰ ਿਬਤਾਵ�ਗੇ। ਸੁਿਵਧਾ ਿਵਖੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੱੁਲ 3-5 (ਟੈਸਟ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ 
ਬਾਅਦ) ਘੰਟ ੇਦਾ ਸਮ� ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

2. ਟੈਸਟ ਦੇ ਿਸੱਟ ੇਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਨ� ਟ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਨਰਸ ਨਤੀਿਜਆਂ 
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਆਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੀਮ-

ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਿਹਮ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ 

ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਆਵ� ਜੋ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕ�। 
 

3. ਕੱਢ ੇਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੌਿਲਪ� ਜ� ਿਟਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਿਨਆਂ (ਬਾਇਓਪਸੀਆਂ) ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਪੈਥਲੋੋਿਜਸਟ ਦਆੁਰਾ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨ�  ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਿਫਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ� ਅਿਹਮ ਲੱਭਤ� ਪਾਈਆ ਂ

ਜ�ਦੀਆ ਂਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਡ ੇਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਆੁਰਾ ਤੁਹਾਨ�� ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤ ੇਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜ� ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ 

ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੁਾਨੰੂ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵਖੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਡਾਕਟਰ ਜ� ਨਰਸ ਨੰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤ� ਜੋ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੋਵੇ ਤਾ� ਅਗਲੇਰੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵ� ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। 

ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰ-ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਿਕਵ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 
ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਨੀਮ-ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲ�ਦੇ ਹੋ: ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸ� 30 ਤ� 60 ਿਮੰਟ� ਦਾ ਸਮ� 
ਿਰਕਵਰੀ ਰੂਮ ਿਵੱਚ ਿਬਤਾ�ਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਸ� ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਦੇ ਅਤੇ ਸੁਚਤੇ ਨਹ� ਹੋ ਜ�ਦ।ੇ ਪੁਨਰ-ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਛੁੱ ਟੀ ਦ ੇਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੰੂ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਗੱਡੀ ਨਹ� ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਿਕਸੇ 

ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 

ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਲੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਰਾਤ ਭਰ ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ�। 
 
ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਨੀਮ-ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹ� ਲ�ਦੇ ਹੋ: ਤੁਸ� ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਦ ੇਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜ� 
ਵਾਪਸ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਖੁਦ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੰੁਦ ੇ

ਹੋ। 

ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮ� ਕੀ ਖਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹ�? 
ਹਾਲ�ਿਕ ਮੋਟ ੇਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀਆਂ ਨਹ� ਹਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ� (ਜੂਸ, ਸੂਪ) ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਭੋਜਨ� ਨੰੂ ਚਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਚਾਉਣਾ 
ਆਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਦ ੇਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸ� ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਸਿਹਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਾ ਹੋਵ� ਿਜਵ� ਿਕ ਸਟੀਕ 

ਅਤੇ ਿਚਕਨ�  ਭੋਜਨ। 
 

ਜ ੇਪ�ਿਕਿਰਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜ� ਿਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 



 
 

 
 

कोलोनोस्कोपी के बारे म� और अ�धक जानकार� के �लए �विज़ट कर�: mycolonoscopy.ca। 
Harminder Singh और John R. Walker द्वारा �ल�खत Optimizing colonoscopy, 2017, University of Manitoba, Canada 
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बदला नह�ं जाता (कोई अमौ�लक कृ�त नह�ं)। 
 
 

 

 

ਆਪਣੇ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ: www.mycolonoscopy.ca 

http://www.mycolonoscopy.ca/
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