ਕੋ ਲਨੋ ਸਕੋ ਪੀ ਕਕੰ ਨੀ ਸਹੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ?

Punjabi

ਕੋ ਲਨੋ ਸਕੋ ਪੀ ਬਹੁ ਤ ਸਹੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ
ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈ ਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਜੀਕਟਵ ਕਕਉਂ
ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਥੌ ੜੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਰਕਹੰਦੀ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀ
ਪ੍ਰ ਕਕ੍ਰਆ ਦੌ ਰਾਨ ਕੁੱਝ ਰਕਹ ਜਾਏ। ਭਾਵੇ ਂ ਕੋ ਈ ਕੈ ਂ ਸਰ ਜਾਂ ਪਾਕਲਪਸ ਨਾ ਪਾਏ
ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ
ਸਭ ਤੋ ਂ ਚੰ ਗਾਂ ਤਰੀਕਾ ਫ੍ਰ ੀ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਬੋ ਅਲ ਕੈ ਂ ਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਪ੍ਰੋ ਗ੍ਰਾਮ ਟੈ ਸਟ
ਕਕਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇਸਦੇ ਕੋ ਈ ਖਤਰੇ ਜਾਂ ਦੁਰਪ੍ਰ ਭਾਵ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ?

ਕੁੱਝ ਦੁਰਪ੍ਰ ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੇ । ਬੋ ਅਲ
(ਆਂ ਤ) ਨੂੰ ਕਤਆਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਰਦਰਦ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋ ਲਨੋ ਸਕੋ ਪੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਕਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈ ਡੇਕਟਵ ਕਦੱ ਤਤੇ
ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕੋ ਈ ਪ੍ਰ ਤੀਕਕ੍ਰਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਜਹਾ ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ
ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਤ ਹੀ ਦੁਰਲਭ ਸਕਥਤੀਆਂ ਕਵੱ ਚ ਕੁੱਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਸਪਤਾਲ
ਆਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋ ਲਨੋ ਸਕੋ ਪੀ ਤੋ ਂ ਪਕਹਲਾਂ ਇਨ੍ ਾਂ ਖਤਕਰਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੇ ਰੇ ਕਵਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰ ਾਈਵੇ ਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਲੀਕਨਕ ਕਵੱ ਚ ਆਪਣੀ
ਕੋ ਲਨੋ ਸਕੋ ਪੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਚੌ ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਇੱ ਕ ਸਰਕਾਰੀ
ਸੁਕਵਧਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇ ਗੀ। ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰ ਾਈਵੇ ਟ ਸੁਕਵਧਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਨੱਜੀ ਕਸਹਤ ਬੀਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋ ਅਲ ਦੀ ਕਤਆਰੀ ਲਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮੇ ਰੇ ਕੋ ਲ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈ ਂ ਕਕਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ?
ਕਕ੍ਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਧਆਨ ਕਦਓ ਕਕ ਇਹ ਕਕਤਾਬਚਾ ਗਾਈਡ ਦੇ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵੇ ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋ ਲਨੋ ਸਕੋ ਪੀ ਤੋ ਂ ਪਕਹਲਾਂ
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ।
ਪ੍ਰੋ ਗ੍ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ
www.cancerscreening.gov.au/bowel

ਤੋ ਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋ ਲਨੋ ਸਕੋ ਪੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ
MORE INFORMATION
ਕਕਤਾਬਚਾ

If you’re aged 50–74,
look out for your kit in the mail.
For more information about
the Program and to check
when your kit is due go to
www.cancerscreening.gov.au
or call 1800 118 868.

www.cancerscreening.gov.au
For information
in your
ਆਪਣੀ
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ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀਆ
ਸੇphone
ਵਾ ਨੂੰ ਫੋ ਨthe
ਕਰੋ :Translating
13 14 50 ਜਾਂ ਵੈand
ਬੱ ਸਾਈਟ

Interpreting Service: 13 14 50 or visit
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ਖੋ

ਹਾਲ ਹੀ ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋ ਆਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਟੈ ਸਟ ਕੀਤਾ ਕਗਆ
ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲ ਕਵੱ ਚ ਖੂਨ ਪਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ। ਖੂਨ ਪਾਏ
ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਜਆਦਾਤਰ ਕਾਰਨ
ਕੈ ਂ ਸਰ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ (5% ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ), ਪਰ ਇਹ
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਕ ਇਸਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਕਕ੍ਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਤੀਕਜਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱ ਕ ਹੋ ਰ ਟੈ ਸਟ
ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਸਫਾਕਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਆਮ-ਤੌ ਰ ‘ਤੇ
ਕੋ ਲਨੋ ਸਕੋ ਪੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਤੁਹਾਡੀ ਬੋ ਅਲ ਦੀ ਕਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰ ਕਕ੍ਰਆ ਕਵੱ ਚ ਹੇਠਾਂ ਕਲੱ ਖੇ ਪੜਾਅ
ਸ਼ਾਕਮਲ ਹਨ:
1. ਖੁਰਾਕ – ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸੇ ਗਾ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਕੋ ਲਨੋ ਸਕੋ ਪੀ ਤੋ ਂ ਪਕਹਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਦਨਾਂ ਕਵੱ ਚ ਕੀ ਖਾ-ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ
ਨਹੀਂ।
2. ਦਵਾਈ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਬੋ ਅਲ ਪ੍ਰੇ ਪਰੇਸ਼ਨ ਕਕਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨ
ਦੇ ਕਨਰਦੇ ਸ਼ ਕਦੱ ਤਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ ਕਜਸਨੂੰ ਖਾਣ
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋ ਅਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਗਾ।
3. ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ –ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰ ੇ ਟ ਰਕਹਣ ਲਈ ਕਨਰਦੇ ਸ਼
ਦਵੇ ਗਾ।

ਕੋ ਲਨੋ ਸਕੋ ਪੀ ਕੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ?

ਕੋ ਲਨੋ ਸਕੋ ਪੀ ਕਕਵੇ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ?

– ਕੋ ਲਨੋ ਸਕੋ ਪੀ ਕਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਕੋ ਲਨੋ ਸਕੋ ਪ (ਸਕੋ ਪ) – ਇੱ ਕ ਪਤਲੀ ਨਕਲਕਾ
ਕਜਸਦੇ ਅਖੀਰ ਕਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ‘ਵੀਕਡਓ ਕੈ ਮਰਾ’ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ – ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਦਾ
ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋ ਅਲ ਕਵੱ ਚ ਵਾਕੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
– ਇਹ ਖੂਨ ਕਨਕਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਲਪਸ ਨੂੰ ਕੱ ਟ ਕੇ
ਕੱ ਿਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
– ਪਾਕਲਪ ਬੋ ਅਲ ਦੀ ਅੰ ਦਰੂ ਨੀ ਪਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱ ਕ ਛੋ ਟੀ ਕਜਹੀ ਉਤਪਤੀ
ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਗਾਂ ਕਵੱ ਚ ਪਾਕਲਪਸ ਆਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌ ਰ
‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਪਾਕਲਪਸ ਕੈ ਂ ਸਰ ਕਵੱ ਚ
ਕਵਕਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
– ਪਾਕਲਪਸ ਨੂੰ ਕੱ ਟਕੇ ਕੱ ਿਣ ਨਾਲ ਕੈ ਂ ਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਮਲ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਪ੍ਰ ਕਕ੍ਰਆ ਦੌ ਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਕਲਪਸ ਕਦੱ ਸਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ
ਆਮ-ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂੰ ਕੱ ਿ ਦਵੇ ਗਾ।
– ਡਾਕਟਰ ਬੋ ਅਲ ਦੇ ਛੋ ਟੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਜੋ ਉਹ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ
ਲੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋ ਪ ਨਾਲ ਸਮੀਕਖਆ ਕਰ ਸਕੇ ।
– ਜੇ ਕਰ ਪਾਕਲਪ ਜਾਂ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਕੱ ਿ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ
ਮਕਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗਾ।

ਮੈ ਂ ਕੋ ਲਨੋ ਸਕੋ ਪੀ ਲਈ ਕਤਆਰੀ ਕਕਵੇ ਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ?

ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਈ ਕਸਹਤ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਮੱ ਕਸਆਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੀ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ
ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੋ ਅਲ ਦੀ ਕਤਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋ ਲਨੋ ਸਕੋ ਪੀ ਤੋ ਂ ਪਕਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋ ੜੇ
ਕਦਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋ ਂ ਪਕਹਲਾਂ ਨੀਂਦਰ ਕਲਆਉਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦੇ ਹ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਹਲਕਾ ਸੈ ਡੇਕਟਵ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ
ਜਾਵੇ । ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇ ਟੇ ਹੋਵੇ , ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੌਲੇ -ਹੌਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਦਾ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਬੋ ਅਲ ਕਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਲਚੀਲਾ ਸਕੋ ਪ ਪਾਵੇ ਗਾ। ਸਕੋ ਪ ਦੇ ਅਖੀਰ ਕਵੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਛੋ ਟਾ ਕੈ ਮਰਾ ਲਕਗਆ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਜਸਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋ ਅਲ ਦੀ
ਅੰ ਦਰੂ ਨੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਵੇ ਖ ਸਕੇ ਗਾ।
ਪ੍ਰ ਕਕ੍ਰਆ ਕਵੱ ਚ ਕਰੀਬ 20 ਤੋ ਂ 45 ਕਮਨਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗੇ ਗਾ।

ਕੋ ਲਨੋ ਸਕੋ ਪੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ?

ਪ੍ਰ ਕਕ੍ਰਆ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਜਾਗਣ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿੱ ਡ ਕੁਝ ਫੁ ਕਲਆ ਹੋਇਆ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ
ਅਕਹਸਾਸ ਕਰੀਬ ਇੱ ਕ ਘੰ ਤਟੇ ਤਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਮਾਮਕਲਆ ਕਵੱ ਚ ਕੁੱਝ
ਖੂਨ ਕਨਕਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱ ਕ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ।
ਆਮ-ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰ ਕਕ੍ਰਆ ਦੇ ਕਦਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੈ ਡੇਕਟਵ ਕਦੱ ਤਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋ ਲਨੋ ਸਕੋ ਪੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 24
ਘੰ ਕਟਆਂ ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਕਵਚੋ ਂ ਕੋ ਈ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
– ਗੱ ਡੀ ਚਲਾਉਣਾ;
– ਇੱ ਕਲੇ ਸਫਰ ਕਰਨਾ;
– ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨਾ;
– ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਾ; ਜਾਂ
– ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ।
ਕਕਸੇ ਦੋ ਸਤ ਜਾਂ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱ ਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਕੋ ਲਨੋ ਸਕੋ ਪੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਕਦਨ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਹਤਰ ਮਕਹਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

