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ਕੋਲੋਨਸਕੋਪੀ ਕਰਾਉਣੀ
Having a Colonoscopy
ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੋਨਸਕੋਪੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੁਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਣ
ਂ ੋਸਕੋਪੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਬਾਲਗ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਦਾ
ਲਈ ਐਡ
ਅੰ ਦਾਜ਼ਨ ਸਮਾਂ ਹੈ; ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਕਿੰ ਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਨਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾੱਕਟਰ ਨੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲੋਨਸਕੋਪੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਅਮਲ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ
ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕੋਲੋਨਸਕੋਪੀ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਟੈਸਟ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ (ਕੋਲੋਨ/ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ) ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ
ਅਸਾਧਾਰਣਤਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੋਲੋਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕੋਲੋਨਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਬਾਇਓਪਸੀਆਂ (ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ) ਲੈ ਣ ਜਾਂ ਟਿਉਮਰ (ਆਂਦਰ ਦੀ ਪਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਉਭਾਰ, ਜੋ ਖੁੰ ਭ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਸੂਰ
ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਕੋਲੋਨਸਕੋਪ
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ਕੋਲੋਨਸਕੋਪ ਰਾਹੀਂ
ਸਨੇਅਰ ਲਾਉਣਾ

ਟਿਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ
ਸਨੇਅਰ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ

ਟਿਉਮਰ ਹਟਾਉਣਾ
ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ।
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ਕੋਲੋਨਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚਲਾ ਗਾਉਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ।
• ਇੱਕ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਈ ਲਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈ (IV) ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਨਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਲਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇਗੀ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲੋਨਸਕੋਪੀ ਸੁਇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ‘ਤੇ ਅਰਾਮਦੇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ‘ਤੇ ਸਟਿਕਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
• ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਨੋਲੋ ਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਆਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਪੀੜ ਦੀ
ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ IV ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਊਂਘ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ
ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਅਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।

• ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾੱਕਟਰ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਨੇ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਪਾਕੇ ਗੁਦਾ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਗੁਦਾ ਦੇ ਮੁਆਇਨੇ ਜਾਂ ਕੋਲੋਨਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਜਾਂ ਡਾੱਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
• ਤੁਹਾਡਾ ਡਾੱਕਟਰ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੋਨਸਕੋਪ ਅੰ ਦਰ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਲੋਨ ਵਿੱਚ
ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਏਗਾ। ਕੋਲੋਨ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਕੇ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰ ਦਰ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ-ਕੁ ਅਕੜਾਅ ਜਾਂ ਭਰਵਾਂਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਲੋਨਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਂ ਪੀੜ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਨਰਸ ਅਤੇ ਡਾੱਕਟਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ਕਿ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ
ਅਰਾਮਦੇਹ ਰਹੋ।
• ਅਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡੂੰ ਘੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
• ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ 20-40 ਮਿੰ ਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
• ਜੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਅਣਚਾਹੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਸਮੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਮਲ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਜਾਂ ਡਾੱਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਕੋਲੋਨਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
• ਅਮਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ
ਧੜਕਨ ਅਤੇ ਬਲੱਡ-ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
• ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਡਾੱਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ
ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ (ਜੇ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ)।
• ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਇਓਪਸੀਆਂ ਜਾਂ ਟਿਉਮਰ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਲਈ ਲੈ ਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾੱਕਟਰ/ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਜਾਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਜਾਂ ਡਾੱਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।
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