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!জনােরল অ)ােনে*+ক বা 
িসেডশন !নওয়া ব)াি4র য6 
আমার আ%ীয় বা ব)ুেক তােদর িচিকৎসার জন5 িসেডশন (ঘুেমর ওষুধ) <নওয়ার পর অথবা <জনােরল 
অ5ােনেABক (সাধারণ অেবদিনক) এর EিFয়া <শেষ আমােক তােদর বািড় িনেয় <যেত বলা হেয়েছ।  

আমার কী 'ত)াশা করা উিচৎ? 
িসেডশেনর ওষুধ বা অ5ােনেABক িকছK  <রাগীেদরেক িচিকৎসার পের িকছKটা িবNাO ও টলায়মান কের 
তPলেত পাের। এছাড়াও, এB তােদর িসQাOেক Eভািবত করেত পাের এবং তারা পিরTার ভােব িচOা 
অসমথU হেত পােরন। এB ২৪ ঘXা পযUO চলেত পাের, অথUাৎ পেরর িদন পযUO। দয়া কের এই সমেয় 
তােদর যZ িনন। 

আিম কখন আমার ব2ু বা আ4ীয়েক িনেয় 7যেত পাির? 
<রাগী সুA হেল এবং আপিন <রাগীেক িনেয় যাওয়ার জন5 উপিAত থাকেলই <কবল হাসাতােলর কম\ 
<রাগীেক বািড় যাওয়ার অনুমিত িদেবন। আপনােক অবশ5ই ১৮ বছেরর উেQU  হেত হেব এবং ট5াি_ বা 
গািড়েত কের তােদরেক বাসায় িনেয় যােবন – গণপিরবহেন না যাওয়াই ভাল। 

হাসপাতাল <থেক আপনােক িনিদU ` সময় বলা সaব হেব না, কারণ িকছK  <রাগী িসেডশন বা সাজUাির 
<থেক সুA হেত অন5েদর <চেয় <বিশ সময় <নন।   

আমােক কী করেত হেব তা িক আমােক বলা হেব? 
EিFয়া <শেষ কী করা লাগেব এবং <রাগীর অিতিরb <কানও ওষুধ লাগেব িকনা <স সcেকU  ডাbার 
আপনােক িলিখত িনেদUশনা িদেবন।  
দয়া কের আপনার আ%ীয় বা ব)ুর সােথ এই িনেদUশনাeেলা পfন এবং <সeেলা অনুসরণ করা হেg 
িকনা িনিhত কiন।  
বাসায় <পৗkছােনার পের িচিকৎসা িনেয় আপনার বা <রাগীর <কানও উেlগ থাকেল <যাগােযােগর জন5 
হাসপাতাল <থেক একB <ফান নাnার <দয়া হেব। 
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বািড়েত আমার ব2ুর বা আ4ীেয়র কী করা উিচৎ? 
িনিবUেo সুA হওয়ার জন5 তােদর িবpাম <নওয়া উিচৎ। 

হঁাটেত সমস5া হেল তােদর উিচৎ আপনার সাহায5 <নওয়া এবং সaব হেল িসঁিড় ব5বহার না করা। 

ডাbার িনেদUশনা না িদেল তােদর আেগর ওষুধ eেলাই চািলেয় যাওয়া উিচৎ। 

তােদর কী করা উিচত নয়? 
অ5ােনেABেকর পের বা িসেডশেনর ওষুধ <নওয়ার পর তারা হয়েতা ২৪ ঘXা পযUO rকমেতা িচOা 
করেত পারেবন না। এই সমেয় তােদর যা করা উিচত নয়: 

■ তােদর পিরচযUায় থাকা মানুষেদর বা িশsেদর দািয়েt থাকা 

■ যানবাহন বা সাইেকল চালােনা 

■ রাuা করা বা <কানও যvপািত ব5বহার 

■ জiরী <কানও িসQাO <নওয়া, এমনিক তারা িনেজেদর সুA মেন করেলও 

■ <সাশ5াল িমিডয়া বা সামািজক <যাগােযাগ মাধ5েম িকছK  <পাw করা 

■ অ5ালেকাহল পান করা। 

 
 

আমরা এই িলফেলেটর তথ. স0ক ও হালনাগাদকৃত রাখার সেব:াতভােব <েচ>া কির, িক? তার িন@য়তা Bদওয়া 
সCব নয়। আমরা <ত.াশা কির না Bয এই সাধারণ তেথ. আপনার সCাব. সমJ <েKর উMর Bদওয়া হেয়েছ অথবা 
আপনার জন. QরRSপূণ: সমJ িবষয় িনেয় িবশেদ আেলাচনা করা হেয়েছ। এই িলফেলটVেক িনেদ: শনা িহেসেব 
ব.বহার কের, আপনার িনজW পছX-অপছX এবং উেZগ িনেয় আপনার িচিকৎসা দেলর সােথ আেলাচনা করা 
উিচৎ। এই িলফেলটেক পৃথকভােব িচিকৎসা পরামশ: িহেসেব ব.বহার করা উিচৎ নয়। এV Bকানও বািণিজ.ক বা 
ব.বসার উে\েশ. ব.বহার করা যােব না। স]ূণ: দায় বজ: ন িববৃিত Bদখেত এখােন 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali) ি^ক করRন।  

সমJ অনুবাদ `াaেলটস: উইদাউট বড: ােস:র (Translators without Borders) অনুবাদকগণ সরবরাহ 
কেরেছন। অনুবাদQিলেক যথাসCব িনভু:ল করেত BসQিলর মান পরীdা করা হেয়েছ, তেব িকছু তেথ.র ভুল অথ: 
এবং ভুল ব.াখ.ার সCাবনা রেয়েছ। 
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আমরা আপনার মতামত জানেত আ*হী 
এই িলফেলটB আরও উuত করার জন5 আমরা <যেকােনা পরামশUেক xাগত জানাই।  

আপনার <কানও মOব5 থাকেল অনুyহ কের এই rকানায় ইেমইল কiন: 
patientinformation@rcoa.ac.uk 

Royal College of Anaesthetists 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 

!থম সং&রণ ২০১৮ 

এই িলফেলটB Eকাশনার তািরখ <থেক িতন বছেরর মেধ5 পযUােলাচনা করা হেব। 
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