ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨਾ
ਸੂਿਚਤ ਸਿਹਮਤੀ:

ਡਾਕਟਰੀ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਕੇਵਲ ਤ� ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ� ਤੁਸ� ਸੂਿਚਤ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ

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

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

ਪੁੱ ਛੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ।

ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਕੀ ਹੈ?

ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਇੱ ਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱ ਕ ਲੰਬੀ ਪਤਲੀ ਲਚਕਦਾਰ ਿਟਊਬ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਸਰੇ ’ਤੇ ਇੱ ਕ ਛੋਟਾ ਵੀਡੀਓ

ਕੈਮਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਲਨ (ਿਜਸਨੂੰ ਵੱ ਡੀ ਆਂਤੜੀ ਜ� ਵੱ ਡੀ ਆਂਦਰ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਿਹੱ ਸੇ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ

ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ।

ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?

ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀਆਂ ਡਾਕਟਰ� ਨੂੰ ਗੁਦਾ ਿਵੱ ਚ� ਖੂਨ ਿਨਕਲਣ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਲੰਬੀ ਿਮਆਦ ਤ� ਿਢੱ ਡ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ ਦੇ ਸੰ ਭਵ

ਕਾਰਨ� ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਜ� ਫੋੜਦ
ੇ ਾਰ ਸੂਲ (ulcerative colitis) ਿਵੱ ਚ,

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

ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਨ ਪੌਿਲਪ ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਿਚੰ ਨ�� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ

ਪੌਿਲਪ ਨੁਕਸਾਨ-ਰਿਹਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਕ�ਸਰ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਹਨ� ਨੂੰ ਨਾ ਕੱ ਿਢਆ ਜਾਵੇ। ਔਸਤਨ, ਪੰ ਦਰ�

ਕੈਨ�ਡੀਅਨ� ਿਵੱ ਚ� ਇੱ ਕ (7%) ਨੂੰ ਕੋਲਨ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਨ

ਕ�ਸਰ ਵਾਸਤੇ ਜ�ਚ ਕੋਲਨ ਕ�ਸਰ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ।

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

Creative Commons ਐਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ-ਨ�ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਜ਼ 4.0 ਇੰ ਟਰਨ�ਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੰ ਸ ਤਿਹਤ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਇਸ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵੰ ਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ (ਇਸ ਨਾਲ ਿਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਕਾਰਜ ਨਹ�
ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ)।

ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਉਲਝਣ� ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਘੱ ਟ ਆਮ ਹਨ ਿਜੰ ਨ�� ਨੂੰ

ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਿਲਪ ਕਢਵਾਉਣ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼

ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਵੀ ਜੋਖ਼ਮ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਕੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਵਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਫਾਰੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ

ਲੋ ਕ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਸਿਥਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ� ਥੋੜ�ਾ ਬਹੁਤ ਤੁਰਨਾ-ਿਫਰਨਾ ਇਹਨ� ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਮਾਮੂਲੀ ਉਲਝਣ�: ਿਢੱ ਡ ਿਵੱ ਚ ਬੇਆਰਾਮੀ, ਅਫਾਰਾ, ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆਵ� ਜ� ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ

ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਲੋ ਕ� ਿਵੱ ਚ� 1 ਿਵੱ ਚ (1%) ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵੱ ਡੀਆਂ ਉਲਝਣ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਆਂਤੜੀ ਿਵੱ ਚ ਚੀਰਾ ਜ� ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਵੱ ਡੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱ ਚ ਖੂਨ ਵਗਣਾ, ਦੁਰਲੱਭ ਹਨ ਅਤੇ 1000

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ� 1 ਤ� ਘੱ ਟ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ (0.1%)। 3000 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਲਗਭਗ 1 (0.03%) ਿਵੱ ਚ ਇਸਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ

ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ/ਜ� ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 10000 ਲੋ ਕ�

ਿਵੱ ਚ� 1 ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ।

ਮ� ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰੀ ਿਕਵ� ਕਰ�?

ਕੁਝ ਕੁ ਲੋ ਕ ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿਚੰ ਤਾਗ�ਸਤ (ਘਬਰਾਏ) ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ੰ ਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ

ਨਰਸ ਜ� ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ। ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ (90% ਤ� ਵਧੇਰ)ੇ ਲੋ ਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ

ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਰਫ਼� ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਸਤਿਰਤ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ

ਅਿਹਮ ਹੈ ਿਕ ਟੈਸਟ ਤ� ਇੱ ਕ ਹਫਤਾ ਪਿਹਲ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸ� ਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰ�, ਤ� ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼
ਹੋਵੇ ਅਤੇ

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕੇ।
ਤੁਸ� ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਿਹਦਾਇਤ� ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
www.mycolonoscopy.ca

ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖ:ੋ mycolonoscopy.ca.
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Creative Commons ਐਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ-ਨ�ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਜ਼ 4.0 ਇੰ ਟਰਨ�ਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੰ ਸ ਤਿਹਤ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਇਸ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵੰ ਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ (ਇਸ ਨਾਲ ਿਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਕਾਰਜ ਨਹ�
ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ)।

ਜਦ ਮ� ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਜ�ਦਾ/ਦੀ ਹ� ਤ� ਹਸਪਤਾਲ/ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ
ਸੁਿਵਧਾ ਿਵਖੇ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ?
1. ਸੁਿਵਧਾ ਿਵਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।
ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼� ਨਾਲ ਨਾ ਿਲਆਓ, ਗਿਹਣੇ ਨਾ ਪਿਹਨ�, ਜ� ਨਹੁੰ ਪਾਿਲਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਓ।
2. ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਜਦ� ਤੁਸ� ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹੋ ਤ� ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਕਰੋ।
3. ਤੁਸ� ਕੱ ਪੜੇ ਬਦਲਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਗਾਊਨ ਪਿਹਨ�ਗੇ।
4. ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੰ ਖੇਪ ਿਵੱ ਚ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲੇ ਗੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਿਦਲ ਧੜਕਣ ਦੀ ਦਰ ਮਾਪੇ ਜਾਣਗੇ।

5. ਨੀਮ-ਬੇਹੋਸ਼ੀ: ਇੱ ਕ ਅੰ ਤਰਨਸੀ (IV) ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬ�ਹ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ
ਤ� ਇਸ IV ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਮ-ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ (ਅਕਸਰ ਮੀਡਾਜ਼ੋਲਮ ਅਤੇ ਫ�ਟਾਿਨਲ) ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾਉਣ

ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲ�ਿਕ, �ਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਿਬਨ�

ਨੀਮ-ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤ� ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾ�ਦੇ ਹਨ। ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਇਹਨ� ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਉਹ

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਆਰਾਮੀ ਅਤੇ ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਨ ਦਾ

ਿਚਤਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਿਡਸਪਲੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ (ਜੇ ਉਹ ਇੱ ਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਹ

ਸਾਧਾਰਨ ਿਕਿਰਆਵ� ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨੀਮ-ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਜ� ਬੇਆਰਾਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨ� ਨੂੰ ਪ�ਿਕਿਰਆ

ਦੇ ਬਾਅਦ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਤੱ ਕ ਗੱ ਡੀ ਨਹ� ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਤ�

ਬਾਅਦ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਘਰ ਿਲਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਸਕੇ।

ਜੇ ਨੀਮ-ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ�� ਜ� ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤ� ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ

ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਉਹਨ� ਦੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰ� ਕੋਲ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ

ਹਨ ਿਜੰ ਨ�� ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।

6. ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਟਰੈਚਰ ’ਤੇ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਅਮਲਾ ਿਮਲੇ ਗਾ।

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

Creative Commons ਐਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ-ਨ�ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਜ਼ 4.0 ਇੰ ਟਰਨ�ਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੰ ਸ ਤਿਹਤ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਇਸ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵੰ ਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ (ਇਸ ਨਾਲ ਿਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਕਾਰਜ ਨਹ�
ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ)।

ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ?

1. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱ ਬੇ ਪਾਸੇ ਿਲਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ�/ਇੰ ਡੋਸਕੋਪੀ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,
ਅਤੇ ਸਮੁੱ ਚੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਿਕਿਰਆ �ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

2. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਮ-ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨ� ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮੁੱ ਚੇ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਸ� ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਥੋੜ�ਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

3. ਡਾਕਟਰ ਇੱ ਕ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ �ਗਲੀ ਗੁਦਾ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਜ�ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਫੇਰ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਿਟਊਬ, ਜੋ ਜ�ਚ ਵਾਲੀ
�ਗਲੀ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਦਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ (ਵੱ ਡੀ

ਆਂਤੜੀ/ਵੱ ਡੀ ਆਂਦਰ) ਦੀ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

4. ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਤ� 45 ਿਮੰ ਟ� ਿਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਸਮ� ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਟਊਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ
ਕੋਲਨ ਿਵੱ ਚ ਘੁੰ ਮਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਦੀ ਿਕਨਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਿਬਤਾ�ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤ� ਹਵਾ ਜ� ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਟਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਨ� ਲੈ ਣ ਲਈ ਜ�

ਪੌਿਲਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਸ� ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਕਰ�ਗੇ।

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

Creative Commons ਐਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ-ਨ�ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਜ਼ 4.0 ਇੰ ਟਰਨ�ਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੰ ਸ ਤਿਹਤ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਇਸ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵੰ ਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ (ਇਸ ਨਾਲ ਿਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਕਾਰਜ ਨਹ�
ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ)।

ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ?

1. ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਨੀਮ-ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤ� ਮੁੜ ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸ� 30 ਿਮੰ ਟ ਤ�
ਇੱ ਕ ਘੰ ਟੇ ਤੱ ਕ ਦਾ ਸਮ� ਹੋਰ ਿਬਤਾਵ�ਗੇ। ਸੁਿਵਧਾ ਿਵਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱ ਲ 3-5 (ਟੈਸਟ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ

ਬਾਅਦ) ਘੰ ਟੇ ਦਾ ਸਮ� ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਟੈਸਟ ਦੇ ਿਸੱ ਟੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਨ�ਟ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਨਰਸ ਨਤੀਿਜਆਂ

ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਮ-

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

ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵ� ਜੋ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸ ਸਕ�।

3. ਕੱ ਢੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੌਿਲਪ� ਜ� ਿਟਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਿਨਆਂ (ਬਾਇਓਪਸੀਆਂ) ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਪੈਥਲ
ੋ ੋ ਿਜਸਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ

ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱ ਕ ਮਹੀਨ� ਅੰ ਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਿਫਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਜ� ਅਿਹਮ ਲੱਭਤ� ਪਾਈਆਂ

ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨ�� ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜ� ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ

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

ਡਾਕਟਰ ਜ� ਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱ ਕ ਪੱ ਤਰ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤ� ਜੋ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਹੋਵੇ ਤਾ� ਅਗਲੇ ਰੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰ-ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਿਕਵ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਨੀਮ-ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲ� ਦੇ ਹੋ: ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸ� 30 ਤ� 60 ਿਮੰ ਟ� ਦਾ ਸਮ�

ਿਰਕਵਰੀ ਰੂਮ ਿਵੱ ਚ ਿਬਤਾ�ਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਤੁਸ� ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਦੇ ਅਤੇ ਸੁਚਤ
ੇ ਨਹ� ਹੋ ਜ�ਦੇ। ਪੁਨਰ-ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਬਾਅਦ,

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਲਈ ਗੱ ਡੀ ਨਹ� ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ

ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ

ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਲੋ ੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰ�।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਨੀਮ-ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹ� ਲ� ਦੇ ਹੋ: ਤੁਸ� ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜ�

ਵਾਪਸ ਕੰ ਮ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਖੁਦ ਗੱ ਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ

ਹੋ।

ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮ� ਕੀ ਖਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹ�?

ਹਾਲ�ਿਕ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀਆਂ ਨਹ� ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ� (ਜੂਸ, ਸੂਪ) ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਭੋਜਨ� ਨੂੰ ਚਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਚਾਉਣਾ

ਆਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸ� ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਸਿਹਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਾ ਹੋਵ� ਿਜਵ� ਿਕ ਸਟੀਕ

ਅਤੇ ਿਚਕਨ� ਭੋਜਨ।

ਜੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜ� ਿਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
कोलोनोस्कोपी के बारे म� और अ�धक जानकार� के �लए �विज़ट कर� : mycolonoscopy.ca।
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