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Pagkatapos ng isang Colonoscopy at Sigmoidoscopy 
After a Colonoscopy and Sigmoidoscopy 

Pangangalaga sa iyong sarili pagkatapos ng 
procedure 

 Pagbalik mo sa iyong tahanan, magpahinga sa 

natitirang panahon ng araw na iyon.  

 Maaaring magkaroon ka ng pananakit sa tiyan, 

kabag, at karamdaman na parang ikaw ay busog at 

puno ng hangin sa tiyan. Ito'y normal. 

 Maaaring gusto mong kumain nang marami sa araw 

na ito, pero ang pinakamainam ay kung iiwasan mo 

ang kumain ng matataba o maaanghang na pagkain. 

Bumalik sa iyong normal na pagkain bukas. 

 Maaaring abutin nang ilang mga araw upang 

bumalik sa normal ang iyong pagdudumi. 

Binigyan ka ng sedative na gamot 

Maaaring antukin ka sa susunod na 24 na oras. Dapat 

may táong manatili sa iyong tabi para sa susunod na 12 

hanggang 24 na oras.  

Kahit na hindi ka inaantok,  

para sa susunod na 24 na oras: 

 Huwag magmaneho o magpaandar ng 

makinarya. 

 Huwag uminom ng alak o cerveza. 

 Huwag pumirma ng anumang mga legal na 

dokumento o gumawa ng anumang mga 

mahahalagang desisyon. 

Magpunta sa pinakamalapit na Emergency 

Department kung mayroon kang alinman sa mga 

sumusunod: 

- panlalamig o lagnat na mas mataas sa 38.5 C 

(101.3 F) 

- nahihirapang huminga o pananakit sa dibdib 

- pananakit sa tiyan na lumalala o hindi bumubuti 

sa katagalan ng panahon 

- isang malaki o nakakatakot na dami ng pulang-

pulang dugo pagkatapos dumumi 

(Normal lamang ang kaunting dugo kung may 

tinanggal na polyp.) 

- itim o malagkit na itsurang dumi (tae) 

Mga Resulta at Follow-Up Results and Follow Up 

 Walang nakitang polyps! No polyps were found!  

 Mayroon kang polyps at sila'y tinanggal 
You have polyps that were removed 

 Tawagan ang opisina ng iyong family doctor para 

sa follow-up appointment makalipas ang    
Call your family doctor’s office for a follow-up appointment in [days] 

 Tawagan ang opisina ng iyong Gastroenterologist 

para sa follow-up appointment makalipas ang    
Call your Gastroenterologist’s office for a follow-up appointment in [days] 

 Tawagan ang opisina ng iyong Gastroenterologist 

para sa mga resulta at karagdagang utos makalipas 

ang    araw 
Call your Gastroenterologist’s office for results and further direction in [days] 

 Mayroon kang haemorrhoids (almuranas)  
 You have haemorrhoids 

 Mayroon kang diverticulosis (diverticulosis)  
You have diverticulosis 

 Kumuha ng mga biopsy para sa karagdagang 

testing Biopsies were taken for further testing 

 Kung umiinom ka ng blood thinners   

(anticoagulants o antiplatelet agents) simulan 

muli ang   
sa   
If taking blood thinners (anticoagulants or antiplatelet agents) restart 
[name of blood thinner] on [date]  

 

Tagalog 

Tiyan 

Transverse colon 

Ascending colon 

Descending colon 

Sigmoid colon 

Rectum (tumbong) 

 


