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ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ: ਕੀ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ੀਣਾ ਹੈ
Before Surgery: What to eat and drink
ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਰੀਜਨਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ Abbotsford Regional Hospital

ਇਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ
 ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਅਿੱ ਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਦਵਚਕਾਰ, ਇਿੱ ਕ ਹਲਕਾ ਸਨੈਕ ਖਾਓ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪ੍ਦਾਰਥ ਪ੍ੀਓ।
ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 8:00 ਵਜੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਦੰ ਦੇ ਹਾਂ।

ਅਤੇ /

ਚੋਣਾਂ:

ਜਾਂ

- ਦਹੀਂ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਅਤੇ ਜੂਸ ਦਾ ਗਲਾਸ
- ਟੋਸਟ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਅਤੇ ਜੂਸ ਦਾ ਗਲਾਸ

- ਚੌਲ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਅਤੇ ਜੂਸ ਦਾ ਗਲਾਸ

ਜੂਸ
2 ਤੋਂ 3 ਕਿੱ ਪ੍ (500 ਤੋਂ 750 ਦਿ.ਲੀ.)

ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਿੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ।

 ਸਾਰੇ ਗਦਹਣੇ ਅਤੇ ਚਿੜੀ ਦਿਦਵਾ ਕੇ ਪ੍ਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤਾਰ ਦਦਓ (ਆਪ੍ਣੀ ਚਿੜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ)।

 ਪ੍ਰੀ-ਐਡਦਿਸ਼ਨ ਕਲੀਦਨਕ ਨਰਸ ਦੁਆਰਾ ਦਦਿੱ ਤੀ ਦਹਦਾਇਤ ਿੁਤਾਦਬਕ ਆਪ੍ਣੀ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਦਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਿੱ ਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਿਿੱ ਲ ਕੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ
ਸ਼ਾਵਰ ਲਓ ਜਾਂ ਨਹਾ ਲਓ। ਆਪ੍ਣੇ ਵਾਲ ਅਿੱ ਜ ਰਾਤ ਧੋਵੋ (ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ)।

 ਆਪ੍ਣੀ ਚਿੜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪ੍ਾਦ ਨਾ ਲਗਾਉ (ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਡੀਓਡੋਰਟ
ੈਂ , ਲੋ ਸ਼ਨ, ਿੇਕ-ਅਪ੍ ਜਾਂ ਕੋਲੋਨ / ਅਤਰ)।
 ਸਾਫ਼ ਪ੍ਜਾਿਾ ਪ੍ਾਓ (ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱ ਪ੍ੜੇ) ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਚਿੱ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਡ ਤੇ ਸੌਂਵੋ।
 ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਹਦਓ, ਦਜਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ
ਦਤਆਰੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਿੁਿੱ ਖ ਪ੍ੰ ਨੇ ਤੇ ਦਲਦਖਆ ਦਗਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਚਊਇੂੰਗ ਗਮ ਜਾਂ ਕੈਡੀਜ਼ ਨਿੀਂ।

ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦਵਚ ਆਪ੍ਣੇ ਚੈੈੱਕ-ਇਨ ਸਿੇਂ ਤੋਂ 2 ਘੰ ਟੇ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਤਕ ਸਾਫ਼ (ਕਲੀਅਰ) ਤਰਲ ਪ੍ਦਾਰਥ ਪ੍ੀਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੋ।

'ਸਾਫ਼ ਤਰਲ (ਕਲੀਅਰ ਲੀਕਹਵਡ)' ਕੀ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ? ਜੋ ਤਰਲ ਪ੍ਦਾਰਥ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਪ੍ਾਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਜਵੇਂ ਪ੍ਾਣੀ
ਅਤੇ ਜੂਸ (ਸੇਬ, ਅੰ ਗੂਰ, ਕਰੈਨਬੇਰੀ)।

ਕੋਈ ਦੁਿੱ ਧ ਉਤਪ੍ਾਦ ਨਿੀਂ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿੀਂ। ਗੁਿੱ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਜੂਸ ਨਿੀਂ।
ਕੋਈ ਕੌ ਫ਼ੀ ਨਿੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਿੀਂ।
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ਉਸ ਹਦਨ ਸਵੇਰੇ

ਂ ੇ ਸਥੀਸੀਓਲੋ ਦਜਸਟ (ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਜਨ) ਦੀ ਦਹਦਾਇਤ ਿੁਤਾਦਬਕ਼ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਓ।
 ਐਨ

ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਦਤਆਰੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਦਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਿੁਖ ਪ੍ੰ ਨੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰਲੀ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਦਲਖਣ ਲਈ ਕਰੋ।

ਂ ੇ ਸਥੀਸੀਓਲੋ ਦਜਸਟ ਦੁਆਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਦਹਦਾਇਤ ਦਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ।
 ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਐਨ

 ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਿਸਪਤਾਲ ਦਾ ਚੈੈੱਕ-ਇਨ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੈ:
ਿਸਪਤਾਲ ਤੁਿਾਨੂੰ ਦੱ ਸੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੇ ਚੈੈੱਕ-ਇਨ ਸਿੇਂ ਤੋਂ 6 ਘੂੰ ਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਹਲਕੇ ਸਨੈਕ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਦਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱ ਖਰੀਆਂ ਦਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲੀਆਂ)। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਓ।

ਚੋਣਾਂ:

ਜਾਂ

ਦਚਿੱ ਟੇ ਟੋਸਟ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸ਼ਦਹਦ

ਜਾਂ

ਇਿੱ ਕ ਿੋਟੇ ਕਟੋਰੇ ਦਜੰ ਨੇ ਦੁਿੱ ਧ (ਸਦਕਿੱ ਿ, 1%, ਜਾਂ

½ ਕਿੱ ਪ੍ ਪ੍ਕਾਏ ਹੋਏ ਸਾਦੇ ਦਚਿੱ ਟੇ ਚੌਲ਼

2%) ਦੇ ਦਵਚ ਚੌਲ਼ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਕੋਰਨ

(125 ਐਿਐਲ)

ਕੋਈ ਿਿੱ ਖਣ ਨਹੀਂ

ਫ਼ਲੇ ਕਸ

ਤਲੇ ਹੋਏ (ਫ਼ਰਾਈਡ) ਚੌਲ ਨਹੀਂ

ਕੋਈ ਿਾਰਜਰੀਨ ਨਹੀਂ

ਗਰੇਨੋਲਾ, ਬਰੈਨ, ਜਾਂ ਰੋਲ੍ਡ ਓਟ੍ਸ ਵਰਗੇ ਵਿੱ ਧ

ਕੋਈ ਦਗਰੀ ਵਾਲਾ ਿਿੱ ਖਣ (ਨਿੱਟ

ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ

ਜਾਂ ਜੈਿ ਨਾਲ

ਬਿੱ ਟਰ) ਨਹੀਂ

 ਆਪਣੇ ਿਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚੈੈੱਕ-ਇਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2 ਘੂੰ ਟੇ ਪਹਿਲਾਂ:

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਜੂਸ ਪ੍ੀਂਣ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਦਵਚ ਨਿੀ ਬਣੀ ਰਦਹੰ ਦੀ ਹੈ,

1 ½ ਕਿੱ ਪ੍ (375 ਦਿ.ਲੀ.) ਸੇਬ, ਅੰ ਗੂਰ, ਜਾਂ ਕਰੈਬਨਬਰੀ ਦਾ ਜੂਸ ਪ੍ੀਓ।

ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਨ ਦਵਚਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ

(ਕੌ ਫ਼ੀ ਨਿੀਂ, ਚਾਹ ਨਿੀਂ, ਦੁਿੱ ਧ ਨਿੀਂ)

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ੇਟ ਕਰ ਕੇ

* ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਦਵਚ ਰਿੱ ਖਣ ਦਵਚ ਿਦਦ ਦਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਿਦਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ
ਦਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਨਾ ਪੀਓ।
 ਇਹ ਸੁਦਨਸ਼ਦਚਤ ਕਰੋ ਦਕ ਸਾਰੇ ਗਦਹਣੇ ਅਤੇ ਚਿੜੀ ਦਿਦਵਾ ਕੇ ਪ੍ਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਦਿੱ ਤਾ ਦਗਆ ਹੈ।

 ਆਪ੍ਣੀ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਐਡਦਿਸ਼ਨ ਕਲੀਦਨਕ ਨਰਸ ਦੁਆਰਾ ਦਦਿੱ ਤੀ ਹਦਾਇਤ ਿੁਤਾਦਬਕ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ
ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਿਿੱ ਲ ਕੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਵਰ ਲਓ ਜਾਂ ਨਹਾ ਲਓ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਦਕ ਤੁਸੀਂ
ਆਪ੍ਣੀ ਧੂਣੀ, ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਆਂ ਥਿੱ ਲੇ , ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦਰਦਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

 ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ, ਦ ਿੱ ਲੇ ਕਿੱ ਪ੍ੜੇ ਪ੍ਾਓ।
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ - ਆਪ੍ਣੀ ਚਿੜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਤਪ੍ਾਦ ਨਾ ਲਾਓ (ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਡੀਓਡੋਰਟ
ੈਂ , ਲੋ ਸ਼ਨ, ਿੇਕ-ਅਪ੍ ਜਾਂ ਕੋਲੋਨ / ਅਤਰ)।

 ਆਪ੍ਣੇ ਦੰ ਦਾਂ (ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਦੰ ਦਾਂ), ਜੀਭ, ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਤਾਲੂਏ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
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