Flexible bronchoscopy

ਫਲੈ ਕਸੀਬ੍ਲ ਬ੍ਰੌਂਕੋਸਕੋਪੀ
ਫੇਫਮੜਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਸੇਵਾ

ਿਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਕਤਾਬ੍ਚਾ
ਭੂਮਿਕਾ

ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਇੱ ਿ ਅਕਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਕਿਆ ਬਾਿੇ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡਾਿਟਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਫਲੈ ਿਸੀਬਲ ਬਰੌਂਿੋਸਿੋਪ੍ੀ ਕਿਹਾ
ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਕਿਆ ਕ ੱ ਚ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਿੋਖਮ ਿੀ
ਹਨ ਅਤੇ ਘਿ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੀ ਿਿਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਿਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਿਟਿ ਦੇ ਕ ਚਿਾਿ ਚਿਚਾ ਦੀ ਿਗ੍ਹਾ ਲੈ ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਿੋ

ਚਿਚਾ ਿੀਤੀ ਗ੍ਈ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਿ ਗ੍ਾਈਡ ਿੋਂ ਿਤੇ ਿਾਣਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ੱ ਲ ਬਾਿੇ ਯਿੀਨੀ
ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਿਪ੍ਾ ਿਿਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਿ ਿਹੇ ਡਾਿਟਿਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੁੱ ਛੋ।

ਬ੍ਰੌਂਕੋਸਕੋਪੀ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਇੱ ਿ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਿਟਿ ਕਸੱ ਧਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਨਲੀ (ਟਰੇਕਸ਼ਆ), ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਫੇਫਕੜਆਂ ਕ ੱ ਚ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਾਲੀਆਂ ਕਟਊਬਾਂ (ਬਰੌਂਿੀ) ਅੂੰ ਦਿ ਦੇਖ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਟੈਸਟ ਇੱ ਿ ਬਰੌਂਿੋਸਿੋਪ੍ ਨੂੰ ਿਤਦੇ ਹੋਏ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱ ਿ ਲੂੰਬੀ ਲਚਿਦਾਿ ਕਟਊਬ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ
ਕਿਸਦੀ ਮੋਟਾਈ ਇੱ ਿ ਪ੍ਤਲੀ ਪ੍ੈਨਕਸਲ ਤੋਂ ੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਸਿੇ 'ਤੇ ਇੱ ਿ ਛੋਟਾ ਕਿਹਾ ਿੈਮਿਾ
ਅਤੇ ਚਮਿਦਾਿ ਲਾਈਟ ਲੱਗ੍ੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਟੈਸਟ GI (ਪ੍ੇਟ ਅਤੇ ਆਂਤੜੀਆਂ ਸਬੂੰ ਧੀ) ਇਿਾਈ ਕ ੱ ਚ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੋ Russells Hall
Hospital (ਿੱ ਸਲਸ ਹਾਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ) ਦੇ ੈਸਟ ਕ ੂੰ ਗ੍ ਕ ੱ ਚ ਪ੍ਕਹਲੀ ਮੂੰ ਜ਼ਲ 'ਤੇ ਸਕਿਤ ਹੈ।

ਿੈਨੁੰ ੂ ਬ੍ਰੌਂਕੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਮਕਉਂ ਹੈ?

ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਿਾਿਨ ਹੈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਐਿਸ-ਿੇ 'ਤੇ ਅਸਧਾਿਨ ਪ੍ਿਛਾ ਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਿਾਿਨ। ਦਿੇ ਿਾਿਨਾਂ ਕ ੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਖੂੰ ਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖਨ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਅਸਧਾਿਨ ਲਾਗ੍ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾ ਨਾ ਿਾਂ ਲਗ੍ਾਤਾਿ ਖੂੰ ਘ।

ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹਨ?

ਬਰੌਂਿੋਸਿੋਪ੍ੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਬਾਿੇ ਿਾਣਿਾਿੀ ਲੈ ਣ ਦਾ ਕਬਹਤਿੀਨ ਤਿੀਿਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਕਿਉਂ ਹੋ ਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਿ ਕਿ ੇਂ ਿਿਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤੁਲਨਾਤਮਿ ਤੌਿ 'ਤੇ ਿਲਦ ਪ੍ਰਕਿਕਿਆ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕਦਨ ਘਿ ਾਪ੍ਸ ਿਾ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਜੋਖਿ ਕੀ ਹਨ?

ਬਰੌਂਿੋਸਿੋਪ੍ੀ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸੁਿੱਕਖਅਤ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਿੋਖਮ ਬਹੁਤ ਕ ਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ, ਕਬਰਕਟਸ਼ ਿੋਿੈਕਸਿ

ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ, ਹਿੇਿ 1,000 ਲੋ ਿਾਂ ਕ ੱ ਚੋਂ ਲਗ੍ਭਗ੍ ਕਸਿਫ ਇੱ ਿ ਕ ਅਿਤੀ ਨੂੰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ
ਤੌਿ 'ਤੇ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱ ਿ ਛੋਟੇ ਸਮਹ ਨੂੰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਿੋ ਬਹੁਤ ਿਮਜ਼ੋਿ ਿਾਂ ਕਬਮਾਿ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਿੀਜ਼ਾਂ
ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ੱ ਲਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾ ਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ:




ਿਾਫੀ ਕਜ਼ਆਦਾ ਖਨ ਗ੍ਣਾ

ਇੱ ਿ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਿੂੰ ਮ ਿਿਨਾ ਬੂੰ ਦ ਿਿ ਦੇਣਾ

ਪ੍ਰਕਿਕਿਆ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਿਾਂ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਬਿ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਸਪ੍ੋਿਟ ( ੈਂਟੀਲੇ ਸ਼ਨ) ਕ ੱ ਚ
ਕਲਿਾਇਆ ਿਾਣਾ

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਿ ਅਕਿਹੇ ਮਿੀਜ਼ ਹੋ ਕਿੱ ਿੇ ਇਹ ਿੋਖਮ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਿਟਿ ਇਹ ਗ੍ੱ ਲਾਂ ਕਧਆਨ
ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਿੇਗ੍ਾ।

ਜੇ ਤਹਾਨੂੁੰ ਸ਼ਾਂਤਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਮਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਸ਼ਾਂਤਿਾਿੀ ਦ ਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਕਤਕਿਕਿਆ ਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਤੀ 'ਤੇ ਅਸਿ ਿਿੇਗ੍ੀ, ਇਸ ਲਈ,
ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤ ਪ੍ਿਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਿਿੋ:






ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਿ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਿ ਬਾਲਗ੍ ਦਾ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਮ ਿਿਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗ੍ੀ ਿੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਿ ਿਾਂ ਟੈਿਸੀ ਿਾਹੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਘਿ ਕਲਿਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਿਨਤਿ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਿਟ 'ਤੇ ਘਿ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਿੋਗ੍ੇ।
ਕਿਸੇ ਕ ਅਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਾਤ ਭਿ ਠਕਹਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਾਨੂੰ ਨਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਲਈ ਮੋਟਿ ਾਹਨ ਿਾਂ ਮਸ਼ੀਨਿੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਜ਼ੂੰ ਮਾ
ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਿਦੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਨੂੰ ਨੀ-ਤੌਿ 'ਤੇ ਬੂੰ ਧਨਿਾਿੀ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ
ਿਿਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਲਈ ਅਲਿੋਹਲ ਨਾ ਪ੍ੀਓ।

ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਕਿਆ ਲਈ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਿਾਿੀ ਦ ਾਈ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਾਮ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਪ੍ਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 24 ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਤੱ ਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਅਸਿ ਪ੍ਾ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ
ਬਾਅਦ ਕ ੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਕਿਆ ਦੇ ਬਾਿੇ ਿੁਝ ੀ ਯਾਦ ਨਾ ਿਹੇ।
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ਮਵਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਦਿੇ ਟੈਸਟ, ਕਿ ੇਂ ਕਿ ਐਿਸ-ਿੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਕੜਆਂ ਬਾਿੇ ਿੁਝ ਿਾਣਿਾਿੀ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ ਪ੍ਿ ਕਸਿਫ

ਬਰੌਂਿੋਸਿੋਪ੍ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਿਟਿ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦਾ ਿਸਤਾ ਦੇਖ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਿਾਂਚ ਿਿ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਨਮਨੇ ਲੈ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੋਈ ੀ ਕਚੂੰ ਤਾ ਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਿਪ੍ਾ ਿਿਿੇ ਕ ਸ਼ੇਸ਼ੱਗ੍ ਨਿਸ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਿਿ ਿਿੋ ਿਾਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ
ਕਚੂੰ ਤਾ ਾਂ ਬਾਿੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸਲਾਹਿਾਿ ਨਾਲ ਚਿਚਾ ਿਿੋ।

ਬ੍ਰੌਂਕੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਿੈਨੁੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?








ਇਹ ਜ਼ਿਿੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਚਾਿ ਘੂੰ ਟੇ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਿੁਝ ਨਾ ਖਾਓ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਦੋ ਘੂੰ ਟੇ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਤੱ ਿ ਪ੍ਾਿਦਿਸ਼ੀ ਤਿਲ (ਕਿ ੇਂ ਕਿ ਪ੍ਾਣੀ, ਿਾਲੀ ਚਾਹ ਿਾਂ ਿੌ ਫੀ,
ਿਾਂ ਸਿਵੈਸ਼) ਪ੍ੀ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਦੋ ਘੂੰ ਟੇ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਤੱ ਿ ਤਿਲ ਪ੍ਦਾਿਿ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਲੋ ੜ ਦੀ ਿੋਈ ੀ ਦ ਾਈ ਲੈ
ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਆਪ੍ਣੇ ਟੈਸਟ ਾਲੇ ਕਦਨ ਬਾਿੀ ਸਾਿੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ ਕਿ ੇਂ ਕਿ ਇਨਹੇਲਿ ਆਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲ ੋ।

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਾਿਫਾਕਿਨ (warfarin) ਿਾਂ ਿਲੋ ਪ੍ੀਡੋਗ੍ਰੇਲ (clopidogrel) ਲੈ ਿਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਿਟਿ
ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਿੁਝ ਕਦਨ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਣਾ ਬੂੰ ਦ ਿਿਨ ਬਾਿੇ ਦੱ ਕਸਆ ਹੋ ੇਗ੍ਾ।

ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਕਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਿਪ੍ਾ ਿਿਿੇ ਦ ਾਈਆਂ ਬਾਿੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ
ਪ੍ਕਹਲਾਂ GI ਯਕਨਟ ਨਾਲ 01384 244113 'ਤੇ ਸੂੰ ਪ੍ਿਿ ਿਿੋ।

ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਿਿ ਸਿੋਗ੍ੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਿਿਨ ਦੀ ਲੋ ੜ

ਹੋ ੇਗ੍ੀ ਿੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈ ਿਿਿੇ ਘਿ ਕਲਿਾ ਸਿੇ। ਕਿਸੇ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਿ ਬਾਲਗ੍ ਨੂੰ ਿਾਤ ਭਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਿਕਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗ੍ੀ।

ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਇੱ ਿ ਿਾਉਚ 'ਤੇ ਅਿਾਮਦੇਹ ਸਕਿਤੀ ਕ ੱ ਚ ਆਉਣ ਕ ੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਿਾਂਗ੍ੇ, ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਕਪ੍ੱ ਠ ਨੂੰ
ਇੱ ਿ ਕਸਿਹਾਣੇ ਦਾ ਸਹਾਿਾ ਦੇ ਿੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਿ ਦੇ ਕਪ੍ਛਲੇ ਪ੍ਾਸੇ ਇੱ ਿ ਛੋਟੀ ਸਈ ਪ੍ਾਈ ਿਾ ੇਗ੍ੀ ਕਿਸ ਿਾਹੀਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੁਝ ਸ਼ਾਂਤਿਾਿੀ ਦ ਾਈ ਕਦੱ ਤੀ ਿਾ ੇਗ੍ੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧੇਿੇ ਅਿਾਮਦੇਹ ਅਤੇ ਉਨੀਂਦਿੇ ਮਕਹਸਸ
ਿਿੋਗ੍ੇ।

ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਿ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਲੇ ਦੇ ਕਪ੍ਛਲੇ ਪ੍ਾਸੇ ਲੋ ਿਲ ਅਨੈਸਿੈ ਕਟਿ (ਖੇਤਿ ਨੂੰ ਸੁੂੰ ਨ ਿਿਨ

ਾਲੀ ਦ ਾਈ) ਦਾ ਕਛੜਿਾਅ ਿੀਤਾ ਿਾ ੇਗ੍ਾ। ਿਦੋਂ ਨੱਿ ਕ ੱ ਚ ਕਛੜਿਾਅ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਿ ਿਾਂ ਦੋ

ਪ੍ਲ ਲਈ ਚੁਭਨ ਦੀ ਸੂੰ ੇਦਨਾ ਮਕਹਸਸ ਿਿੋਗ੍ੇ ਅਤੇ ਕਫਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਿ ਦਾ ਅੂੰ ਦਿਲਾ ਕਹੱ ਸਾ ਸੁੂੰ ਨ ਹੋ ਿਾ ੇਗ੍ਾ।
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ਿਦੋਂ ਸੁੂੰ ਨ ਿਿਨ ਾਲੀ ਦ ਾਈ ਦਾ ਗ੍ਲੇ ਦੇ ਕਪ੍ਛਲੇ ਪ੍ਾਸੇ ਕਛੜਿਾਅ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਿ ਦੇ
ਸੁੂੰ ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਅਣਸੁਖਾ ਾਂ ਸੁਆਦ ਮਕਹਸਸ ਿਿੋਗ੍ੇ।

ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਿ ਅਤੇ ਗ੍ਲਾ ਪ੍ਿੀ ਤਿਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁੂੰ ਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਿਟਿ ਲਚਿਦਾਿ ਬਰੌਂਿੋਸਿੋਪ੍ ਨੂੰ ਨੱਿ
ਦੇ ਿਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂੰ ਘ (ਿੂੰ ਠ) ਦੇ ਕਬਲਿੁਲ ਉੱਪ੍ਿ ਤੱ ਿ ਅੂੰ ਦਿ ਪ੍ਾ ੇਗ੍ਾ। ਕਜ਼ਆਦਾਤਿ ਲੋ ਿਾਂ ਲਈ, ਇਹ

ਅਿਾਮਦੇਹ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੂੰ ਗ੍ੀ ਤਿਹਾਂ ਨਾਲ ਸਕਹਣ ਿਿ ਕਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੋੜਹੀ ਕਿਹੀ ਸੂੰ ਕਖਆ ਕ ੱ ਚ

ਲੋ ਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਜ਼ਆਦਾ ਅਿਾਮਦੇਹ ਲੱਗ੍ਦਾ ਹੈ ਿੇ ਟੈਲੀਸਿੋਪ੍ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਿਾਹੀਂ ਅੂੰ ਦਿ ਪ੍ਾਇਆ ਿਾ ੇ।
ਿਦੋਂ ਬਰੌਂਿੋਸਿੋਪ੍ ਸੂੰ ਘ ਦੇ ਕਬਲਿੁਲ ਉੱਪ੍ਿ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਿੋੜਹੀ ਕਿਹੀ ਮਾਤਿਾ ਕ ੱ ਚ ਲੋ ਿਲ ਸੁੂੰ ਨ

ਿਿਨ ਾਲੀ ਦ ਾਈ ਬਰੌਂਿੋਸਿੋਪ੍ ਦੇ ਿਾਹੀਂ ਮੁੱ ਖ ਸਾਹ ਨਲੀ ਕ ੱ ਚ ਪ੍ਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱ ਟ ਗ੍ਲਤ

ਪ੍ਾਸੇ ਿਾਣ ਿਗ੍ਾ ਮਕਹਸਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਿਾਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂੰ ਘ ਆ ਸਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱ ਿ ਆ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਸੂੰ ੇਦਨਾ ਿਲਦੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਾ ੇਗ੍ੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੂੰ ਨ ਿਿਨ ਾਲੀ ਦ ਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਹ ਨਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੂੰ ਨ
ਿਿ ਦੇ ੇਗ੍ੀ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਿਟਿ ਟੈਲੀਸਿੋਪ੍ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਸਾਹ ਨਲੀਆਂ ਕ ੱ ਚ ਪ੍ਾ ੇਗ੍ਾ। ਇਸ ਪ੍ੜਾਅ 'ਤੇ

ਫੇਫਕੜਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਕਹੱ ਸੇ ੀ ਸੁੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਫੇਫਕੜਆਂ ਦੇ ਖੱ ਬੇ ਅਤੇ ਸੱ ਿੇ ਉਪ੍ਿਲੇ ਕਹੱ ਸੇ 'ਤੇ ਿੁਝ ਛੋਟੇ ਕਿਹੇ
ਸੂੰ ੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਿ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਹੱ ਕਸਆਂ 'ਤੇ ਿੋੜਹੀ ਹੋਿ ਸੁੂੰ ਨ ਿਿਨ ਾਲੀ ਦ ਾਈ ਕਛੜਿੀ
ਿਾ ੇਗ੍ੀ। ਇਸ ਿਾਿਨ ਦੁਬਾਿਾ ਿੋੜਹੀ ਕਿਹੀ ਖਾਂਸੀ ਆ ੇਗ੍ੀ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਿਟਿ ਕਧਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਹ ਨਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗ੍ਾ। ਡਾਿਟਿ ਨੂੰ ਕ ਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਲਈ

ਕਟਸ਼ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਿਹਾ ਟੁਿੜਾ (ਬਾਇਓਪ੍ਸੀ) ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਹੇ ਕਚਮਟੇ ਦੀ ਿਤੋਂ
ਿਿਦੇ ਹੋਏ ਕਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਰੌਂਿੋਸਿੋਪ੍ ਦੇ ਿਾਹੀਂ ਅੂੰ ਦਿ ਪ੍ਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਾਿਨ ਦਿਦ
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

ਿਦੇ-ਿਦੇ ਡਾਿਟਿ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਕੜਆਂ ਤੋਂ ਸੈੈੱਲਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਹੇ ਨਮਨੇ ਦੀ ੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਿਨ
ਲਈ, ਡਾਿਟਿ ਿੋੜਹੀ ਕਿਹੀ ਮਾਤਿਾ ਕ ੱ ਚ ਨਮਿ ਦਾ ਘੋਲ (ਨਮਿ ਾਲਾ ਪ੍ਾਣੀ) ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਹ ਨਲੀਆਂ
ਕ ੱ ਚ ਕਛੜਿੇਗ੍ਾ ਅਤੇ ਤੁਿੂੰਤ ਤਿਲ ਨੂੰ ਾਪ੍ਸ ਕਖੱ ਚ ਲ ੇਗ੍ਾ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੈੈੱਲ ਇਿੱ ਤਿ ਿਿ ਲਏ ਿਾਣਗ੍ੇ।
ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਿਟਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਫੇਫਕੜਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਿੇ ਪ੍ਾਣੀ ਲੈ ਣਾ ਕਿਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਿ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਿ ਿੀ ਿਮ ਕ ੱ ਚ ਲੈ ਿਾ ਾਂਗ੍ੇ। ਅਸੀਂ ਇੱ ਿ ਿਾਂ ਦੋ ਘੂੰ ਕਟਆਂ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਗ੍ਿਾਨੀ ਿਿਾਂਗ੍ੇ ਕਿਸ ਦੌਿਾਨ ਿੋਈ ਉਨੀਂਦਾਪ੍ਣ ਅਤੇ ਸੁੂੰ ਨਤਾ ਚਲੀ ਿਾ ੇਗ੍ੀ।

ਇਸ ਮਵਿੱ ਚ ਮਕੁੰ ਨਾ ਸਿਾਂ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ?

ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਕਿਆ ਕ ੱ ਚ ਲਗ੍ਭਗ੍ 30 ਕਮੂੰ ਟ ਲੱਗ੍ਦੇ ਹਨ ਪ੍ਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗ੍ਭਗ੍ ਦੋ ਤੋਂ ਕਤੂੰ ਨ ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਲਈ
ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਕ ੱ ਚ ਿਕਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗ੍ੀ।
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ਪਰਮਕਮਰਆ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਿੈਨੁੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕਿਉਂਕਿ ਲੋ ਿਲ ਸੁੂੰ ਨ ਿਿਨ ਾਲੀ ਦ ਾਈ ਗ੍ਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਿੀ ਤਿਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁੂੰ ਨ ਿਿ ਕਦੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਦੋ ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਲਈ ਿੁਝ ਖਾ ਿਾਂ ਪ੍ੀ ਨਹੀਂ ਸਿੋਗ੍ੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਿਨ ਿਾਂ ਪ੍ੀਣ ਾਲਾ
ਪ੍ਦਾਿਿ ਗ੍ਲਤ ਿਸਤੇ ਕ ੱ ਚ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਗ੍ਿਮ ਪ੍ਦਾਿਿਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕ ੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੂੰ ਭਾ ੀ ਤੌਿ 'ਤੇ
ਆਪ੍ਣੇ ਗ੍ਲੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਸ਼ਾਂਤਿਾਿੀ ਦ ਾਈ ਦੇ ਿਾਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਿਿ ਸਿੋਗ੍ੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ
ਕ ਅਿਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗ੍ੀ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਿ ਿਾ ਸਿੇ ਅਤੇ ਿਾਤ ਭਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਹ ਸਿੇ। ਅਸੀਂ

ਕਸਫਾਿਸ਼ ਿਿਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਿਾਿੀ ਦ ਾਈ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਤੱ ਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈ ਨਾ ਿਿੋ ਿਾਂ ਿੋਈ
ੀ ਕਬਿਲੀ ਾਲਾ ਉਪ੍ਿਿਣ ਨਾ ਚਲਾਓ।

ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂੰ ਘ ਨਾਲ ਿੋੜਹਾ ਕਿਹਾ ਖਨ ਕਨਿਲ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਫੀ ਆਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਚੂੰ ਤਾ ਨਹੀਂ ਿਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂੰ ਘ ਦੇ ਨਾਲ ੱ ਡੀ ਮਾਤਿਾ ਕ ੱ ਚ ਖਨ ਕਨਿਲਦਾ ਹੈ (ਕਿ ੇਂ ਕਿ

ਆਂਡਾ-ਿੱ ਪ੍ ਭਿ ਿੇ, ਿਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ) ਿਾਂ ਅਚਾਣਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਕ ੱ ਚ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਿੂੰਤ
ਆਪ੍ਣੇ ਿੀਪ੍ੀ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਿਿ ਿਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੂੰ ਿਟਿਾਲ ਕ ੱ ਚ, ਆਪ੍ਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ A&E
(ਐਿਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਇਮਿਿੇਂਸੀ) ਕ ਭਾਗ੍ ਕ ੱ ਚ ਿਾਓ।

ਿੈਨੁੰ ੂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ?

ਬਾਇਓਪ੍ਸੀ ਦੇ ਨਮਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਕਿਆ ਿਿਨ ਕ ੱ ਚ ਲਗ੍ਭਗ੍ ਸੱ ਤ ਿੂੰ ਮਿਾਿੀ ਕਦਨ ਲੱਗ੍ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਿ ਾਿ

ਨਤੀਿੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋ ਿਾਣ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਿਟਿ ਦੁਆਿਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਿੀਤੀ ਿਾ ੇਗ੍ੀ। ਡਾਿਟਿ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਿਈ ਹੋਿ ਕ ਸ਼ੇਸ਼ੱਗ੍ ਡਾਿਟਿਾਂ ਨਾਲ ਚਿਚਾ ਿਿਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੋ
ਕਨਿਧਾਿਤ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਿੇ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਿੀਤਾ ਕਗ੍ਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿੀਤੀ ਿਾ ੇਗ੍ੀ ਕਿ ਕਿੂੰ ਨਾ ਿਲਦੀ ਸੂੰ ਭ ਹੋ
ਸਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਿੇ ਦੇ ਕਦੱ ਤੇ ਿਾਣ।
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ਕੀ ਿੈਨੁੰ ੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਿਾਂ ਿੋਈ ਅਕਿਹੀ ਗ੍ੱ ਲ ਹੈ ਿੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਬਾਿੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਿਪ੍ਾ ਿਿਿੇ ਸੂੰ ਪ੍ਿਿ ਿਿੋ:
GI ਯੂਮਨਟ

01384 456111 ਐਿਸਟੈਨਸ਼ਨ 2113 ਿਾਂ ਐਿਸਟੈਨਸ਼ਨ 2390 (ਸ ੇਿੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿੇ ਤੱ ਿ,
ਸੋਮ ਾਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਿਿ ਾਿ)

ਫੇਫਮੜਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸਮਲਸ਼ਟ ਨਰਸ

ਲਸੀਆ ਸੇਬਲ (Lucia Sabel), ਕਿਮ ਹੋਮਿ (Kim Homer) ਅਤੇ ਸਟੇਸੀ ਡੇਨਲੀ (Stacy
Denley)
01384 456111 ਐਿਸਟੈਨਸ਼ਨ 2752 (ਸ ੇਿੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿੇ ਤੱ ਿ, ਸੋਮ ਾਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਿਿ ਾਿ)

Russells Hall Hospital (ਿੱ ਸਲਸ ਹਾਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ) ਦਾ ਸਕ ੱ ਚਬੋਿਡ ਨੂੰਬਿ:
01384 456111
ਇਸ ਮਕਤਾਬ੍ਚੇ ਨੂੁੰ ਇਸ ਵੈੈੱਬ੍ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਜਾਂ ਮਪਰੁੰ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
http://dgft.nhs.uk/services-and-wards/respiratory-medicine/
ਿੇ ਇਸ ਮਿੀਜ਼ ਲਈ ਿਾਣਿਾਿੀ ਕਿਤਾਬਚੇ ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਿੋਈ ੀ ਫੀਡਬੈਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਿਪ੍ਾ ਿਿਿੇ
dgft.patient.information@.nhs.net 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਿਿੋ
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ਕਤਆਿ ਿਿਤਾ: ਡਾਿਟਿ ਹੀਲੀ (Dr Healy), ਕਿਮ ਹੋਮਿ (Kim Homer)। ਸਮੀਕਖਆ ਿਿਨ ਦੀ ਕਮਤੀ: ਿਨ ਿੀ 2019. ਅਗ੍ਲੀ ਸਮੀਕਖਆ ਦੀ ਕਮਤੀ: ਅਿਤਬਿ 2021.
ਸੂੰ ਸਿਿਣ: 3. DGH ਿੈਫ਼ਿੇਂਸ: DGH/PIL/00536
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