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ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ 

ਖੂਨ ਜਾਂਚਾਂ 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ [X] ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ (ਜਾਂਚਾਂ) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਕਹਾ ਹੈ। ਲਬਾਰਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਹਦਾਇਤਾਂ 
ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

 

[  ] ਹਲਹਿਡਸ (ਕਲੈੋਸਟਰੌਲ, ਟਰਾਈਗਹਲਸਰਾਈਡਸ, HDL) 

ਕੇਵਲ ਜਦੋਂ ਤੁਿਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ  ਖਾਲੀ ਿੇਟ ਕਰਣ ਦੀ 
ਹਿਦਾਇਤ ਹਕਤੀ ਿੋਵ ੇ

ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ 8 – 12 ਘੰਟੇ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਓ ਪ੍ੀਓ (ਪ੍ਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)। ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦੇ 
ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

[  ] ਗਲੂਕਜੋ਼ ਖਾਲੀ ਿੇਟ ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ 8 – 12 ਘੰਟੇ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਓ ਪ੍ੀਓ (ਪ੍ਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)। ਖੂਨ ਦਾ ਨਮਨੂਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦੇ 
ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

[  ] ਗਲੂਕਜੋ਼ ਭਜੋਨ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ  

 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਆਪ੍ਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਠੀਕ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਇਿੱਕ ਸਾਰਥਕ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਪ੍ਕਹਲੀ ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਇਹ 
ਭੋਜਨ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ 20 – 25 ਕਮੰਟਾਂ ਕਵਿੱਚ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 ਆਪ੍ਣਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਆਪ੍ਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕਲਿੱ ਤ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱ ਕ ਕੁਝ ਨਾ 
ਖਾਓ ਜਾਂ ਪ੍ੀਓ। ਲਬਾਰਟਰੀ ਕਵਿੱ ਚ 5 – 10 ਕਮੰਟ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਆਓ। 

[  ] GTT (ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਿੁਸ਼ਟੀ)*  ਆਪ੍ਣੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ 8 – 12 ਘੰਟੇ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਓ ਪ੍ੀਓ (ਪ੍ਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)। ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਬਾਰਟਰੀ ਕਵਿੱ ਚ ਰਕਹਣਾ ਪ੍ਏਗਾ। 

 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੇ ਕਨਰਦਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਕਤੰਨ 
(3) ਕਦਨਾਂ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਖੁਰਾਕ ਲਓ (ਕਜਸ ਕਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦਨ 150 ਗਰਾਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 
ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਚਾਰਟ* ਨੰੂ ਵੇਖੋ) ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਗਤੀਕਵਧੀ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

 ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਮਕਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣ 
ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਸਨੈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੁਝਾਅ: ਕਰੈਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਨੀਰ, ਗਰੈਨੋਲਾ ਬਾਰ, ਫਲ, ਫਲ ਦਾ ਰਸ 
ਆਕਦ। 

ਨੋਟ: ਆਪ੍ਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਪ੍ਰ ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਖਰੀਆਂ ਹਨ। 

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ: ਆਪ੍ਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪ੍ਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆ ਂਕਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ।  

[  ] GTT (ਗਰਭ-ਨਿੀਂ) *  
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* ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਭੋਜਨ ਸੂਚੀ 

 
 

 

ਭੋਜਨ ਮਾਤਰਾ ਕਾਰਬੋਿਾਈਡਰੇਟ ( ਗਰਾਮ ) 

ਸੇਬ 1 20 
ਕੇਲਾ 1 26 
ਬੀਨਸ, ਸੁਿੱ ਕੇ, ਪ੍ਕਾਏ ਹੋਏ 1 c 39 

ਬੀਫ, ਗਰਾਉਂਡ 3 oz 0 
ਬਰੇਡ 1 ਪ੍ੀਸ 13 
ਬਰੌਕੋਲੀ 1 c 8 

ਮਿੱ ਖਣ 1 tbsp Trace 
ਗਾਜਰ 1 7 
ਸੀਰੀਅਲ 1 c 19 

ਪ੍ਨੀਰ 1 oz 1 
ਕੋਡ 3 oz 0  
ਕਾਫੀ/ਚਾਹ 1 c 0 

ਕੂਕੀ (ਕਜੰਜਰਸਨੈਪ੍) 1 5 
ਅੰਡ ੇ 1 1 
ਫਲਾਂ ਦਾ ਜਸੂ 1 c 29 

ਗਰੇਪ੍ਫੂਟ 1/2 13 
ਆਈਸ-ਕਰੀਮ 1/2 c 16 
ਜੈਮ/ਜੈਲੀ 1 tbsp 14 

ਦੁਿੱ ਧ 1 c 11 
ਮਕਫਨ/ਡੋਨਟ 1 18 
ਪ੍ਕਾਏ ਹੋਏ ਨੂਡਲਜ਼/ਪ੍ਾਸਤਾ 1 c 37 

ਸੰਤਰਾ 1 16 
ਪ੍ੀਨਟ ਬਟਰ 1 tbsp 3 
ਭੰੁਕਨਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ੀਨਟ 1 c 27 

ਪ੍ਾਈ, ਫਲ 1/8  ਪ੍ਾਈ 44 
ਆਲੂ, ਬੇਕ 1 33 

ਕਕਸ਼ਕਮਸ਼ 1/2 c 56 
ਪ੍ਕਾਏ ਹੋਏ ਚੌਲ 1 c 50 
ਸੂਪ੍, ਮਾਇਨਸਟਰਨੋ 1 c 14 

ਸੂਗਰ/ਕਸਰਪ੍ 1 tbsp 12 
ਟਮਾਟਰ 1 6 
ਵੈਫਲ, 7 ਇੰਚ 1 28 

ਦਹੀਂ, ਸਾਦਾ  4 oz 8 
ਜੂਕਕਨੀ, ਪ੍ਕਾਇਆ ਹਇੋਆ 1 c 7 


