ਤੇਜ਼-ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਨੀਮਾ ਨਾਲ
ਲਚਕੀਲੀ
ਸਿਗਮੌਇਡੋਿਕੋਪੀ
GI ਯੂਸਨਟ

ਂ ੋਿਕੋਪੀ ਸਿਭਾਗ
ਐਡ
ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱ ਤਰ

ਸਿਗਮੌਇਡੋਿਕੋਪੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸਿਗਮੌਇਡੋਿਕੋਪੀ ਮਲਦੁਆਰ ਅਤੇ ਵੱ ਡੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਹੱ ਿੇ (ਸਿਗਮੌਇਡ ਕੋਲਨ) ਦੀ ਜਾਂਚ

ਹੈ। ਇਿ ਕੰ ਮ ਲਈ ਸਜਿ ਉਪਰਕਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਉਿਨੰ ਲਚਕੀਲਾ ਸਿਗਮੌਇਡੋਿਕੋਪ ਕਸਹੰ ਦੇ

ਹਨ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਸਿਰੇ ਤੋ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਇੱ ਕ ਪਤਲੀ ਲਚਕੀਲੀ ਸਿਊਬ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਸਜਿ ਨੰ ਮਲਦੁਆਰ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਗਮੌਇਡੋਿਕੋਪ ਤੋਂ ਸਮਲਣ ਵਾਲੀ ਤਿਵੀਰ ਿਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਓਪਰੇਿਰ ਵੱ ਡੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਉਹ ਸਹੱ ਿੇ ਦੇਖ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਜਨਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੋਂ ਸਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ
ਸਨਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਰਸਕਸਰਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸ਼ਿਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਪਰ ਥੋੜੀ ਸਜਹੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜ਼ਰਰ ਹੋ

ਿਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਪੇਿ ਭਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਫਰਨ ਦਾ ਅਸਹਿਾਿ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ
ਸਿਗਮੌਇਡੋਿਕੋਪ ਦੀ ਇੱ ਕ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਆਂਦਰ ਸਵਚ ਹਵਾ ਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ

ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਇਿ ਨਾਲ ਆਂਦਰ ਥੋੜੀਹ ਸਜਹੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਪਰੇਿਰ ਆਂਦਰ ਦਾ ਚੰ ਗੀ

ਤਰਹਾਂ ਸਨਰੀਖਣ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਸਕਸਰਆ ਪਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪੇਿ ਆਫਰਨ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਅਸਹਿਾਿ
ਛੇਤੀ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ੂ ਸਿਗਮੌਇਡੋਿਕੋਪੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸਕਉਂ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਜਾਂ ਹਿਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਿਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੀ ਆਂਦਰ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ
ਲਈ ਆਸਖਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਸਕਸਰਆ ਹੇਠਸਲਆਂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰ ਗਾ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ:


ਮਲ-ਦੁਆਰ 'ਚੋਂ ਲਹ ਸਨਕਲਨਾ



ਪੇਿ ਦਰਦ



ਮਲ ਸਤਆਗਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸਵਚ ਤਬਦੀਲੀ।

ਇਹ ਿੈਿਿ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਿਰ ਕੋਲ ਦਜੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਕ

ਐਕਿਰੇ ਸਵਭਾਗ ਸਵਚ ਪਸਹਲਾਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਰਅਮ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਂਦਰ ਦੀ ਅੰ ਦਰਿ
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ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਗਮੌਇਡੋਿਕੋਪੀ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਬਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਂਦਰ ਦੀ
ਅੰ ਦਰਿ ਦੇ ਛੋਿੇ ਛੋਿੇ ਨਮਨੇ ਲੈ ਣੇ ਜ਼ਰਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰ ਮ ਸਿਗਮੌਇਡੋਿਕੋਪੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ

ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਮਨੇ (ਬਾਇਓਪਿੀਆਂ) ਸਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਲਈ ਲੈ ਬਾਰਿਰੀ ਸਵਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਿ
ਨਾਲ ਸਨਦਾਨ ਕਰਨ ਸਵਚ ਮਦਦ ਸਮਲਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ੂ ਸਕਹੜੀ ਸਤਆਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਅਪਾਇੰ ਿਮੈਂਿ ਤੋਂ ਸਤੰ ਨ ਸਦਨ ਪਸਹਲਾਂ ਿਾਰੀਆਂ ਦਿਤ-ਰੋਧੀ (ਦਿਤ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ) ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ
ਆਇਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ।

ਪਰਸਕਸਰਆ ਤੋਂ ਸਤੰ ਨ ਸਦਨ ਪਸਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਫਾਈਬਰ (ਰੇਸ਼ੇ) ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਸਕਸਰਆ ਿਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਦਰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ
ਖਾਲੀ ਹੋਵ।ੇ ਸਜਨਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਿਚ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹਨ:


ਿਾਬਤ ਅਨਾਜ ਵਾਲੀ ਬਰਡ
ੈ , ਪਾਿਤਾ, ਸਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ



ਫਲ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਛਲਕਾ, ਡਰਾਈ ਫਰਿ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੇ ਫਲ



ਸਛਲਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਿਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਜਵੇਂ, ਮਿਰ, ਿੇਮ ਦੀ ਫਲੀ ਅਤੇ ਛੱ ਲੀ ਦੇ ਦਾਣੇ



ਮੋਿੇ ਤਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਿਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਜਵੇਂ ਬਰਕ
ੋ ਲੀ, ਫੁੱ ਲ ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਬੰ ਦ ਗੋਭੀ



ਮੀਿ ਦੇ ਿਖਤ ਵੱ ਡੇ ਿੁਕੜੇ



ਗੁੱ ਦੇ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰਿ।

ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਦਰ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਅਪਾਇੰ ਿਮੈਂਿ ਲਈ ਘਰ ਛੱ ਡਣ ਤੋਂ

ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਘੰ ਿੇ ਪਸਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਇੱ ਕ ਛੋਿੇ ਅਨੀਮਾ (ਤੇਜ਼-ਰਫਤਾਰ ਅਨੀਮਾ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ
ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੇਜ਼-ਰਫਤਾਰ (ਫਲੀਿ) ਅਨੀਮਾ ਅਤੇ ਇਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਹਦਾਇਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਅਪਾਇੰ ਿਮੈਂਿ ਵਾਲੀ
ਸਚੱ ਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਲ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਅਨੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸਮਸਲਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀ
ਆਈ ਯਸਨਿ ਨਾਲ ਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿੋਚਦੇ ਹੋ ਸਕ ਅਨੀਮਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਸਵਚ ਤੁਹਾਨੰ ਕਠਨਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ

ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਮੱ ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ
ਨਾਲ ਿੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੀਮਾ ਲਈ ਸਕਿੇ ਕਸਮਊਸਨਿੀ ਨਰਿ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰ
ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਅਨੀਮਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਤੁਿੀਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖਾ-ਪੀ ਿਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਿਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਰਸਕਸਰਆ

ਪਰੀ ਹੋਣ ਤਕ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਕਲੀਅਰ ਤਰਲ ਹੀ ਪੀਉ। ਕਲੀਅਰ ਤਰਲਾਂ ਸਵਚ ਅਸਜਹੇ

ਸਡਰੰ ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਜਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ (ਬਲੈ ਕ-ਕਰੰ ਿ ਨਹੀਂ ਸਕਉਂਸਕ ਇਿ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ
ਆਂਦਰ ਤੇ ਦਾਗ਼ ਲਗ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਕਾਲੀ ਚਾਹ/ਕਾਫੀ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰ ਿਪ।

ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦਿਾਈ?
ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਿਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਇਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਿੱ ਿੀ ਦਾ
ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਜਿ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਨਾ ਲਉ:


ਫਲਾਇਬੋਜੈਲ (Fybogel)



ਰੈਗਲੈ ਨ (Regulan)



ਲੋ ਪਰਐਮਾਈਡ (Loperamide)



ਲੌ ਸਮਿੌਲ (Lomitol)



ਕੋਡੀਨ ਫਾਿਫੇਿ (Codeine Phosphate)

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਚੋਂ ਸਕਿੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਅਪਾਇੂੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਤੂੰ ਨ
ਸਦਨ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਉਿਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ
ਜੇ ਤੁਿੀ Warfarin, Aspirin ਜਾਂ Clopidogrel ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਖਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ

ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱ ਸਿਆ
ਸਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਿਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਆਈ ਯਸਨਿ ਨਾਲ ਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਿਚ ਕੀ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ?


ਤੁਹਾਨੰ ਇਿ ਪਰਸਕਸਰਆ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਗਾਉਨ ਪਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਡਰੈਸਿੰ ਗ ਗਾਉਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣਾ ਗਾਉਨ ਪਸਹਨਣਾ ਸਜ਼ਆਦਾ
ਪਿੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਗਾਉਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਲਆ ਿਕਦੇ ਹੋ।



ਤੁਹਾਨੰ ਖੱ ਬੇ ਪਾਿੇ ਲੇ ਿਣ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਆਸਖਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਿੀਂ ਪਰਾ ਿਮਾਂ
ਢੱ ਕੇ ਰਹੋਗੇ।



ਂ ੋਿਕੋਸਪਿਿ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਥੰ ਧਾ ਕੀਤੇ ਸਿਗਮੌਇਡੋਿਕੋਪ ਨੰ ਅੰ ਦਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਐਡ
ਮਲਦੁਆਰ ਦਾ ਸਨਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ।



ਸਿਗਮੌਇਡੋਿਕੋਪ ਨੰ ਕੋਮਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਰ ਦੇ ਸਵਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਜਵੇਂ
ਪਸਹਲੇ ਦੱ ਸਿਆ ਸਗਆ ਿੀ, ਿਮੇਂ ਿਮੇਂ ਤੇ ਆਂਦਰ ਸਵਚ ਹਵਾ ਛੱ ਡੀ ਜਾਏਗੀ।



ਜੇ ਿਮੱ ਸਿਆ ਦੇ ਸਨਦਾਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਂਦਰ ਦੇ ਅਿਤਰ ਦੇ ਨਮਨੇ

(ਬਾਇਓਪਿੀਆਂ) ਲਏ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਇਿ ਨਾਲ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।


ਜੇ ਪੌਸਲਪ ਜਾਂ ਫੋੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਾਇਆ ਜਾ

ਿਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਅਪਾਇੰ ਿਮੈਂਿ ਲੈ ਣੀ ਪੈ ਿਕਦੀ ਹੈ ਸਜਿ
ਦੌਰਾਨ ਪਰੇ ਕੋਲਨ (ਵੱ ਡੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਹੱ ਿੇ) ਦਾ ਸਨਰੀਖਣ (ਕੋਲੋਨੋਿਕੋਪੀ)
ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਪੌਸਲਪ ਸਮਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਹਿਾ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ।


ਪਰਸਕਸਰਆ ਪਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿਗਮੌਇਡੋਿਕੋਪ ਨੰ ਕੋਮਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱ ਢ ਸਲਆ ਜਾਏਗਾ।

ਕੀ ਟੈਿਟ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੈ?
ਿੈਿਿ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰ ਮਾਮਲੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਿਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਆਂਦਰ ਸਵਚ
ਂ ੋਿਕੋਸਪਿਿ ਨੰ ਰਿਤਾ ਢੰ ਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਪੇਿ
ਮੋੜ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ ਸਵਚੋਂ ਐਡ
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ਥੋੜਾ ਆਫਸਰਆ ਮਸਹਿਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰ ਿੌਇਲਿ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਮਸਹਿਿ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਸਹਿਾਿ
ਇਿ ਵਜਹ ਕਰਕੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਹਵਾ ਅੰ ਦਰ ਭੇਜਣ ਕਰਕੇ ਆਂਦਰ ਸਖੱ ਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਛੇਤੀ
ਇਹ ਮਸਹਿਿ ਹੋਣਾ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਜੇ ਬਾਇਓਪਿੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰ ਕੋਈ ਬੇਅਰਾਮੀ ਮਸਹਿਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ।

ਸਜਨਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰ ਪਰਸਕਸਰਆ ਿਸਹਣਾ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਕਸ਼ਿਦਾਇਕ ਲਗੇ (ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਕਿੇ

ਡਾਕਿਰੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕਾਰਨ), ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਿਕਾਰੇ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਘੱ ਿ ਕਰਨ ਲਈ

ਈਕੁਆਨੌਕਿ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ (ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈਕੁਆਨੌਕਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ
ਂ ੋਿਕੋਸਪਿਿ ਨੰ ਿਮੱ ਸਿਆ ਦੇ ਸਨਦਾਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਜਾਂਚ ਕਰਨ
ਦੇਖੋ)। ਇਿ ਨਾਲ ਐਡ
ਸਵਚ ਮਦਦ ਸਮਲੇ ਗੀ।

ਈਕਆਨੌਕਿ
ਈਕਆਨੌਕਿ ਕੀ ਹੈ?
ਈਕੁਆਨੌਕਿ 50% ਨਾਇਿਰਿ ਆਕਿਾਈਡ ਅਤੇ 50% ਆਕਿੀਜਨ ਦਾ ਸਮਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ
ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਨੰ "ਗੈਿ ਅਤੇ ਹਵਾ" ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ।
ਇਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਕਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਈਕੁਆਨੌਕਿ ਛੋਿੇ ਅਰਿੇ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਿਾਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਿਮੁਦਾਵਾਂ ਸਵਚ ਅਜੇਹੇ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਜਵੇਂ

ਪੱ ਿੀਆਂ ਬਦਲਣਾ, ਖਾਿ ਤੌਰ ਤੇ ਿਾੜ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਦੁਰਘਿਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਾਰ ਿੁੱ ਿੀਆਂ
ਹੱ ਡੀਆਂ ਜਾਂ ਮੋਚਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ।

ਇਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੀਰਕ ਮੁਆਇਸਨਆਂ ਜਾਂ ਸਿਗਮੌਇਡੋਿਕੋਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਇਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਆਿਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿਦੇ
ਮਾੜੇ ਅਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱ ਿ ਹਨ।
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ਈਕਆਨੌਕਿ ਸਕਿ ਨੂੂੰ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ?
ਈਕੁਆਨੌਕਿ ਉਹਨਾਂ ਿਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਜਨਹਾਂ ਨੰ ਇਿਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਿਦੇ ਵੀ

ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਈਕੁਆਨੌਕਿ ਨਹੀਂ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:


ਂ ੀਿੇਮਾ
ਗੰ ਭੀਰ ਐਫ



ਛਾਤੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਿੱ ਿ



ਸਨਮੋਨੀਆ



ਹਾਲ ਸਵਚ ਹੋਈ ਕੀ-ਹੋਲ ਿਰਜਰੀ



ਆਂਦਰ ਸਵਚ ਰੁਕਾਵਿ (ਇਿਦਾ ਮੁੱ ਲਾਂਕਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰੈਕਿੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਏਗਾ)



ਹਾਲ ਸਵਚ ਲੱਗੀ ਸਿਰ ਦੀ ਿੱ ਿ



ਕੰ ਨ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰਲੇ ਭਾਗ ਸਵਚ ਰੁਕਾਵਿ ਜਾਂ ਲਾਗ



ਹਾਲ ਸਵਚ ਹੋਈ ਕੰ ਨ ਦੀ ਿਰਜਰੀ



ਪੇਿ ਦਾ ਫੁਲਾਉ



ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਉਪਕਰਨ ਨੰ ਹੱ ਥ ਸਵਚ ਪਕੜਨ ਸਵਚ ਅਿਮਰੱ ਥ ਹਨ



ਮਰੀਜ਼ ਸਜਨਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਸਵਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੈਰਾਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ



ਕੁਝ ਖਾਿ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼, ਸਕਉਂਸਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਈਕੁਆਨੌਕਿ ਦਾ ਅਿਰ
ਵੱ ਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ



ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਸਵਚ ਹਨ, ਸਕਉਂਸਕ ਇਿ ਨਾਲ ਈਕੁਆਨੌਕਿ ਦਾ ਅਿਰ ਵੱ ਧ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ
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ਈਕਆਨੌਕਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਨਰਸਿੰ ਗ ਿਿਾਫ ਦੇ ਲੋ ਕ ਤੁਹਾਨੰ ਸਦਖਾਉਣਗੇ ਸਕ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰ

ਡੰ ਘੇ ਿਾਹ ਭਰਨ ਅਤੇ ਬੁੱ ਲਹਾਂ ਸਵਚ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਇੱ ਕ ਮਾਉਥ-ਪੀਿ ਰਾਹੀਂ ਈਕੁਆਨੌਕਿ ਅੰ ਦਰ ਸਖੱ ਚਣ
ਲਈ ਆਸਖਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੰ ਹੈਂਡ ਪੀਿ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਸਵਚ ਪਕੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ
ਤੁਿੀਂ ਇਿਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਿਕੋ।

ਈਕੁਆਨੌਕਿ ਨਾਲ ਤੁਿੀਂ ਥੋੜੇ ਿਮੇਂ ਲਈ ਸਨੰਦਰਾਇਆ ਮਸਹਿਿ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਿੈਿ ਉੱਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਿੀਂ ਘੱ ਿ ਸਨੰਦਰਾਏ ਮਸਹਿਿ ਕਰੋ ਤੁਿੀਂ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ

ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਈਕੁਆਨੌਕਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਦ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤਕ ਪਰਸਕਸਰਆ ਪਰੀ
ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ।

ਕੀ ਈਕਆਨੌਕਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਅਿਰ, ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਜਸਟਲਤਾਿਾਂ ਹਨ?
ਜੇ ਈਕੁਆਨੌਕਿ ਦੀ ਵਰਤੋ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਿਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਈਕੁਆਨੌਕਿ ਬਹੁਤ
ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਹੈ।

ਇਿਦਾ ਅਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਿਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱ ਧੇ ਘੰ ਿੇ
ਬਾਅਦ ਤੁਿੀਂ ਘਰ ਜਾ ਿਕੋਗ।ੇ ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਖੁਦ ਗੱ ਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਅਪਾਇੰ ਿਮੈਂਿ ਲਈ ਹਿਪਤਾਲ ਆਏ ਹੋ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਅੱ ਧੇ ਘੰ ਿੇ ਬਾਅਦ ਤਕ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰ ਗ ਿਿਾਫ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਨੰ ਛੁੱ ਿੀ ਨਾ ਸਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤਕ
ਗੱ ਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਈਕੁਆਨੌਕਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੱ ਚਾ ਹੋਣ, ਸਿਰ ਚਕਰਾਉਣ, ਿਸਥਤੀ-

ਸਗਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੰ ਹ ਿੁੱ ਕਣ ਦੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਜਹੇ ਮਾਮਸਲਆਂ ਸਵਚ ਯਸਨਿ ਦੇ

ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਸਵਚ ਤਦ ਤਕ ਰਸਹਣਾ ਪੈ ਿਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਿਾਰੇ ਲੱਛਣ ਖਤਮ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਤੁਿੀਂ ਵਾਪਿ ਆਪਣੀ ਿਧਾਰਣ ਿਸਥਤੀ ਸਵਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ।
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ਲਚਕੀਲੀ ਸਿਗਮੌਇਡੋਿਕੋਪੀ ਦੇ ਜੋਖਮ, ਮਾੜੇ ਅਿਰ ਅਤੇ
ਜਸਟਲਤਾਿਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਲਚਕੀਲੀ ਸਿਗਮੌਇਡੋਿਕੋਪੀ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਪਰਸਕਸਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਿਲਤਾਵਾਂ ਸਵਰਲੇ ਹੀ
ਕਦੇ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਦਜੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਿ ਸਵਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਹਨ। ਬਹੁਤ
ਹੀ ਸਵਰਲੇ ਕਦੇ ਆਂਦਰ ਸਵਚੋਂ ਖਨ ਵੱ ਗ ਿਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਿ ਸਵਚ ਛੇਕ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਜਿਦੇ ਕਾਰਨ

ਸਨਰੀਖਣ, ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਿਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਪਤਾਲ ਸਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਿਕਦਾ
ਹੈ।

ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਪਸਹਲੇ ਵੀ ਦੱ ਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱ ਸਕਆ ਹੈ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰ ਹਲਕੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਪੇਿ ਭਰੇ ਹੋਣ

ਜਾਂ ਪੇਿ ਆਫਰਨ ਦਾ ਅਸਹਿਾਿ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿੈਿਿ ਪਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ
ਛੇਤੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰਸਕਸਰਆ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰ ਛੁੱ ਿੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਟੈਿਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਿਗ
ੇ ਾ?
ਸਡਪਾਰਿਮੈਂਿ ਛੱ ਡਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੈਨੂੰ ੂ ਨਤੀਜੇ ਕਦੋਂ ਸਮਲਣਗੇ?
ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਦੱ ਿ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਿੀਂ ਨਮਨੇ

(ਬਾਇਓਪਿੀਆਂ) ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਲੈ ਬਾਰਿਰੀ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ਸਮਲਣ ਸਵਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱ ਕ ਹਫਤਾ ਲੱਗ
ਿਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਿਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਨੰ ਬਾਇਓਪਿੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਖ ਿਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ

ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਲੀਸਨਕ ਸਵਚ ਅਪਾਇੰ ਿਮੈਂਿ ਦੇ ਿਮੇਂ ਸਦੱ ਤੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ ਸਜਿਦੇ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ।
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ਬਿਾਿੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਿੀਂ ਲਚਕੀਲੀ ਸਿਗਮੌਇਡੋਿਕੋਪੀ ਲਈ ਅਪਾਇੰ ਿਮੈਂਿ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਵਾਿੀਰ ਦਾ
ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱ ਕ ਇੰ ਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਬੜ ਬੈਂਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਂ ੋਿਕੋਸਪਿਿ ਇਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱ ਲ ਕਰ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਡ
ਲਵੇਗਾ।

ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਸਵਚ ਮਲਦੁਆਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਿਕਦੇ
ਹਨ। ਪਖਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਖਨ ਵੀ ਸਨਕਲ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਿਭ ਕੁਝ ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਠੀਕ
ਹੋਣ ਸਵਚ ਕੁਝ ਸਦਨ ਲਗ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਹਰੇਕ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਵੱ ਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱ ਖਰੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਿ ਲਈ
ਜੇ ਬਾਅਦ ਸਵਚ ਕੁਝ ਸਦਨਾਂ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਥਕਾਵਿ ਮਸਹਿਿ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਚੰ ਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ
ਹੈ।

ਲਚਕੀਲੀ ਸਿਗਮੌਇਡੋਿਕੋਪੀ ਦੇ ਬਦਲ
ਹਾਲਾਂਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਪਤਾਲ ਦੇ ਿਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਸਵਚਾਰ ਸਵਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਵਚ ਇਹ ਿਭ ਤੋੋੰ ਚੰ ਗਾ

ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਜੇ ਸਵਕਲਪ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਇਿ
ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਿ ਡਾਕਿਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਸਜਿਨੇ
ਤੁਹਾਨੰ ਇਿ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੀ ਿਲਾਹ ਸਦੱ ਤੀ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕੌ ਣ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ?
ਂ ੋਿਕੋਸਪਿਿ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਿਾਡੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪਰਸਕਸਰਆ ਇੱ ਕ ਸਿਖਲਾਈ-ਪਰਾਪਤ ਐਡ
ਜੀ ਆਈ ਯਸਨਿ ਸਵੱ ਚ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ-ਪਰਾਪਤ ਿਲਾਹਕਾਰ, ਿਰਜਨ ਅਤੇ ਨਰਿ
ਪਰੈਕਿੀਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹਨ।
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ਕੀ ਮੈਨੂੰ ੂ ਿਿਾਲ ਪਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਅਿੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਾ ਿਮਾਂ ਪਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਿ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਸਵਚ

ਜੋ ਵੀ ਿਵਾਲ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੰ ਜ਼ਰਰ ਪੁਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਜਿ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰ ਤੁਿੀਂ ਿਵਾਲ ਪੁਛੋਗੇ ਉਹ

ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਉਿਨੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਿੇ
ਅਸਜਹੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਚੰ ਤਾਵਾਂ ਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਕੀ ਕੋਈ ਅਸਜਹੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ੂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਦੱ ਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਜਹੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਨਹੀ ਚਾਹੂੰ ਦੇ ਸਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਿ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਦੱ ਿੋ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਸਕ ਬੀਤੇ ਿਮੇਂ ਸਵਚ
ਤੁਹਾਨੰ ਸਕਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਸਕਿੇ ਵੀ ਅਸਜਹੀ ਸਚੰ ਤਾ ਬਾਰੇ ਿੀਮ ਨੰ ਦੱ ਿਣਾ ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ ਸਜਿਦਾ ਅਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ
ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਿਕਦਾ ਹੋਵ।ੇ

ਿਸਹਮਤੀ
ਇਿ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਕ ਡਾਕਿਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੀ
ਿਸਹਮਤੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਇੱ ਕ ਸਹੱ ਿੇ ਵਜੋਂ ਸਕਿੇ ਤਰਹਾਂ ਦੈ ਫੋਿੋ ਸਰਕਾਰਡ, ਸਜਵੇਂ ਕਸਲਸਨਕਲ ਫੋਿੋ ਜਾਂ

ਵੀਸਡਓ ਸਰਕਾਰਸਡੰ ਗ, ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਿਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਿੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ

ਇਿ ਬਾਰੇ ਦੱ ਿ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੋਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਸਡੰ ਗਾਂ ਨੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱ ਪਣੀਆਂ ਦੇ

ਨਾਲ ਰੱ ਸਖਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਕਾਰਡ ਦੇ ਇੱ ਕ ਸਹੱ ਿੇ ਵਜੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱ ਸਖਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਿਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿ ਨੰ ਉਹੀ ਲੋ ਕ ਦੇਖਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ

ਤੁਹਾਨੰ ਸਮਲਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੋਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ NHS ਦੇ
ਦਜੇ ਕੰ ਮ, ਸਜਵੇਂ ਪੜਹਾਉਣ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰ ਮ, ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੈ। ਪਰ

ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਬਨਾ ਅਿੀਂ ਇਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕਿੇ ਵੀ ਅਸਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਜਿ
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕੇ।
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ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰ ਇੱ ਕ ਿਸਹਮਤੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ

ਦਿਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਖਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਿੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ
ਹੋਵੇਗਾ ਸਕ ਪਰਸਕਸਰਆ ਬਾਰੇ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਲਾਭਾਂ
ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਿੀਂ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਚੇਤ ਹੋਵ।ੋ

ਿਸਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰ ਉਿਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰਡ ਲਈ ਸਦੱ ਤੀ

ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਬਾਅਦ ਸਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਦਿਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਵੀ ਆਪਣੀ ਿਸਹਮਤੀ ਵਾਪਿ ਲੈ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਲ ਿਕਦੀ ਹੈ?
ਸਡਪਾਰਿਮੈਂਿ ਆਫ ਹੈਲਥ ਕੋਲ ਿਸਹਮਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ DOH ਦੀ ਇਿ ਵੈਬਿਾਈਿ ਤੇ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ:

www.doh.gov.uk/consent

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਸਵਚ ਕੋਈ ਿਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਇਿ ਪਰਚੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰ
ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਿਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:
GI ਯਸਨਿ - 01384 244113
.
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