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!ને સામા'ય એને*થે,ટક અથવા 
શામક દવા અપાઈ હોય એવી કોઈ 
8ય9:તની સભંાળ રાખવી 
મને મારા સબંધંી ક, િમ.ને તેમની સારવાર માટ, અથવા સામા4ય એને7થ8ેટક હ,ઠળની <8=યા માટ, શામક 

દવા આપવામા ંઆવ ેતે પછC તેમને ઘર, લઈ જવાની જવાબદારC સHપાય છે.  

માર$ %ુ ંકર)ુ ંજોઈએ? 
શામકતાની દવા અથવા એને7થ8ેટકને લીધે ક,ટલાક દદIઓ તેમની સારવાર પછC સહ,જ KયાLુળ હોઈ શક, 
અને હલનચલનમા ંઅP7થરતા અQભુવી શક, છે. મહSSવQુ ંછે ક,, તેનાથી તેમની િનણUય-શPVત પર અસર 

પડC શક, છે Xથી તેઓ કદાચ 7પYટ રCતે િવચારC શકશ ેનહZ. આ અસર 24 કલાક, એટલે ક, આગલા 
8દવસ \ધુી રહC શક, છે. Lૃપા કરCને આ સમય દરિમયાન તેમની સભંાળ રાખો. 

.ુ ંમારા સબંધંી ક$ િમ4ને લેવા 9ાર$ આવી શ<ંુ? 
હોP7પટલના કમUચારCઓ તેમને ફVત Sયાર, જ જવાની મં̀ ૂરC આપશ ેક, bયાર, તેઓ સાc થઈ ગયેલા 
હોય અને તમે તેમની સાથ ેજવા માટ, Sયા ંહાજર હોવ. તમારC dમર 18 વષUથી વfનુી હોવી જોઈએ અને 

તમાર, તેઓને કાર અથવા ટ,Vસી gારા – આદશU રCતે cહ,ર પ8રવહન gારા નહZ – ઘર, લઈ જhુ ંજોઈએ. 

તેઓ તમને લેવા આવવાનો ચોiસ સમય આપી શકશ ેનહZ, કારણ ક, ક,ટલાક દદIઓ શામક દવા લીધા 
પછC અથવા સjરC પછC સાc થવામા ંઅ4ય દદIઓ કરતા ંવf ુસમય લેતા ંહોય છે.   

%ુ ંમને માર$ %ુ ંકરવાની જ=ર છે તે કહ$વામા ંઆવશે? 
ડૉVટરો દદIની <8=યા/સારવાર પછC lુ ંકરhુ ંતેની અને તેમણે કોઈ વધારાની દવાઓ લેવાની જmર છે ક, 
ક,મ તે nગેની oલoખત \ચૂનાઓ આપશ.ે  

Lૃપા કરCને આ \ચૂનાઓને તમારા સબંધંી ક, િમ. સાથ ેમળCને વાચંો અને તેQુ ંપાલન થાય તે વાતની 
ખાતરC કરો.  
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જો તમને અથવા તેઓને તેમના ઘર, આKયા પછC તેમની સારવાર િવશ ેકોઈ oચpતા હોય, તો \ચૂનાઓમા ં
એક ટ,oલફોન નબંર આqયો હશ ેક, Xના પર તમે સપંકU  કરC શકશો. 

મારા િમ4 અથવા સબંધંીએ ઘર$ %ુ ંકર)ુ ંજોઈએ? 
તેમને સલામત રCતે સાc થવામા ંમદદ મળC રહ, તે માટ, તેમણે આરામ કરવો જોઈએ. 

જો તેઓ હલનચલનમા ંઅP7થરતા અQભુવતા હોય, તો તેમણે જmર પડવા પર તમારC મદદ લઈને 

ચાલhુ ંજોઈએ અને શr હોય તો દાદરો પર આવ-c ટાળવી જોઈએ. 

તેમણે તેમની દવાઓ હમેંશ sજુબ લેતા રહ,h ુ ંજોઈએ, િસવાય ક, તેમના ડૉVટર, તેમને તેમ કરવાની ના 
પાડC હોય. 

તેમણે %ુ ંન કર)ુ ંજોઈએ? 
એને7થ8ેટકની <8=યા પછC અથવા તેમને શામક દવા આપવામા ંઆવ ેતે પછC તેઓ 24 કલાક \ધુી 
કદાચ 7પYટ રCતે િવચારC શકશ ેનહZ. આ સમય દરિમયાન તેમણે નીચેની બાબતો કરવી જોઈએ નહZ: 

■ બાળકો અથવા X તમારC સભંાળ હ,ઠળ હોય તેમનો હવાલો સભંાળવો જોઈએ નહZ 

■ કોઈ વાહન ન ચલાવhુ ંજોઈએ અથવા સાયકલની સવારC કરવી જોઈએ નહZ 

■ રસોઈ ન કરવી જોઈએ અથવા કોઈપણ ય.ંોને ચલાવhુ ંજોઈએ નહZ 

■ કોઈ મહSSવના િનણUયો લેવા જોઈએ નહZ, પછC ભલેને તેમને લાગે ક, તેઓ સાtંુ થઈ ગuુ ંછે 

■ સોિશયલ મી8ડયા પર કંઈપણ પો7ટ કરhુ ંજોઈએ નહZ 

■ આvકોહોલQુ ંસેવન કરhુ ંજોઈએ નહZ. 
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અમે આ પિ.કામાનંી મા8હતીને સચોટ અને અwતન રાખવા માટ, xબૂ જ <યાસ કરCએ છCએ, પરંy ુઅમે 

તેની ખાતરC આપી શકતા નથી. અમે આ સામા4ય મા8હતી તમારC પાસેના બધા <zોને અથવા તમારા 
માટ, મહSવ{ણૂU હોય તે દર,ક વ7y ુસાથ ેKયવહાર કર, એવી અપે|ા રાખતા નથી. માગUદિશ}કા તરCક, આ 

પિ.કાનો ઉપયોગ કરCને, તમાર, તમારC મે8ડકલ ટCમ સાથ ેતમારC પસદંગીઓ અને કોઈપણ oચpતાઓની 
ચચાU કરવી જોઈએ. આ પિ.કા cતે જ સલાહ તરCક, માનવી જોઈએ નહZ. તેનો ઉપયોગ કોઈપણ 

Kયાવસાિયક હ,y ુમાટ, કરC શકાય ન8હ. સ{ંણૂU અ7વીકરણ માટ,, Lૃપા કરCને અહZ �Vલક કરો 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati). 
 

બધા અQવુાદો Translators without Borders (�ાન7લેટર િવથાઉટ બૉડUસU) સsદુાયના અQવુાદકો 
gારા <દાન કરવામા ંઆવ ેછે. અQવુાદોની �ણુવ�ા શr તેટલી સચોટ બનાવવા માટ, ચકાસવામા 
આવલે છે, પરંy ુતેમા ંક,ટલીક મા8હતીના અચોiસ અને ખોટા અથUઘટનQુ ંજોખમ છે. 

 

તમારો &ુ ંમતં)ય છે તે અમને જણાવો 
અમે આ પિ.કાને બહ,તર બનાવવા માટ,ના \ચૂનોને આવકારCએ છCએ.  

જો તમે કોઈ 8ટqપણી કરવા માગંતા હો, તો Lૃપા કરCને આ સરનામે તેને ઇમેઇલથી મોકલો: 
patientinformation@rcoa.ac.uk 

રોયલ કોલેજ ઓફ એને,થે.ટ,0સ (Royal College of Anaesthetists) 

ચoચ�લ હાઉસ, 35 ર,ડ લાયન 7Vવરે, લડંન WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
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