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িসেডশন (ঘুেমর ওষুধ) 
এর ব0াখ0া 
িসেডশন কী, এটা িকভােব কাজ কের, এবং আপনার কখন এটা দরকার হেত 
পাের তা এই িলফেলট:েত ব;াখ;া করা হেয়েছ। এছাড়াও িসেডশন ব;বহার 
করেল @কমন লাগেত পাের এবং এর সুিবধা ও ঝঁুিকGেলা ব;াখ;া করা হেয়েছ।  

GHIপূণL ব;াপার হেলা, এটা আপনােক িসেডশন পরবতM যেOর পিরকPনার 
জন; কী দরকার হেব জানায়।  

এ: অ;ােনেR:S, @রাগী এবং তােদর Tিতিনিধরা িমিলতভােব রচনা 
কেরেছন। 

িসেডশন সাধারণত আপনার িশরার (আইিভ বা ইVািভনাস) মাধ;েম @দয়া হয়, 
িকW কখেনা কখেনা মুখ িদেয় (ওরাল) অথবা এক: @ফস মােYর মাধ;েমও 
@দয়া হয়। 

ইVািভনাস িসেডশন কী? 
আপনােক িশিথল করেত যখন এক0 িসেড0ভ (ঘুেমর ওষুধ) আপনার রে: ি;প (0উব) িদেয় @েবশ 

করােনা হয় তখন তােক ইCািভনাস িসেডশন বেল।  

িযিন এই কাজ কেরন, Eসই Eপশাদার FাGHকমIেক 'িসেডশিনJ' নােম ডাকা হয়। 

তারা সKক পিরমােণ িসেড0ভ Eদওয়া এবং Eয Eকানও পাNO-@িতিPয়া Eমাকােবলা করার জনH 

@িশিQত। অপাের0ং িথেয়টাের সাধারণত একজন অHােনেG0Jই হেলন িসেডশিনJ। অনHানH 

Eস0ংেস এ0 হেত পােরন একজন নাসO, সাজOন বা অনH Eকােনা @িশিQত @Hাক0শনার। আপনার 

িসেডশিনJ িচিকৎসার পুেরাটা সময় আপনার সােথ থাকেবন।  
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ইCািভনাস িসেডশন এর িভV িতন0 Wর আেছ। এYিল হেলা ‘নূHনতম’, ‘মাঝাির’ (কখনও কখনও 

স\ান িসেডশনও বলা হয়) এবং ‘গভীর’ িসেডশন। 

■ নূ#নতম িসেডশন – িসেডশিনJ আপনােক অ_ পিরমােণ িসেড0ভ িদেবন। আপিন @শা` Eবাধ 

করেবন এবং চারপােশর ঘটনা িনেয় কম িচি`ত থাকেবন, তেব আপিন সজাগ থাকেবন এবং 

Fাভািবক ভােব কথা বলেত পারেবন। আপিন সaবত আপনার িচিকৎসা Eনওয়ার কথা মেন রাখেবন, 

তেব এেকবাের িবWািরত নয়। নূHনতম িসেডশন আপনার Nাস@Nােস বHাঘাত ঘটােবনা।  

■ মাঝাির িসেডশন (স.ান িসেডশন) – িসেডশিনJ আপনােক সামানH Eবিশ পিরমােণ িসেড0ভ 

িদেবন যােত আপিন খুব @শা` ও তbাcV Eবাধ কেরন। আপনার িসেডশিনJ Eযন আপনার সােথ 

যােত তখনও কথা বলেত পােরন এবং আপিন সাধারণ িনেদOশনাবিল বুঝেত পােরন – এটা YdeপূণO। 

আপনার িচিকৎসার িকছf  অংশ আপনার মেন থাকেত পাের। মাঝাির িসেডশন আপনার Nাস@Nােস 

বHাঘাত ঘটােবনা। 

■ গভীর িসেডশন – িসেডশিনJ আপনােক আরও Eবিশ মাgার Eডাজ অথবা আরও ওষুধ িদেবন, এ0 

িচিকৎসার Eবশীরভাগ সময়ই আপনােক ঘুম` অবGায় রাখেব। িচিকৎসা চলাকালীন িচিকৎসক 

আপনার সােথ কথা বলেবন না। আপনার Nাস@Nােস বHাঘাত ঘটেত পাের। িসেডশিনJ আপনােক 

পযOেবQন করেবন এবং @েয়াজেন আপনােক সাহাযH করেবন। মােঝ মােঝ িচিকৎসার িকছf  অংশ 

আপনার মেন আসেত পাের। যু:রােজH গভীর িসেডশন এমন কমIেদর hারা তদারিক হেত হেব যােদর 

একজন অHােনেG0J এর সমপযOােয়র @িশQণ ও দQতা আেছ।  

ওরাল িসেডশন কী?  
এ0 খুব উিhi Eলাকেদরেক Eজনােরল অHােনেG0ক Eদয়ার আেগ িশিথল করার জনH কখনও কখনও 

কােজ আেস, তেব @িPয়া চলাকালীন সাধারণত jধুমাg এ0 আপনােক িশিথল করার জনH যেথk নয়। 

এ0 কাজ করেত িকছfQণ সময় Eনয়। এর সKক মাgা িনণOয় করাটা কKন হেত পাের Eযেহতl  মানুষ 

Eভেদ এর পিরমাণ িভV হয়। 

হাসপাতােল আসার আেগ আপিন যিদ ইিতমেধ#ই স:িত ফম<=েত >া?র না কের থােকন, তাহেল 

দয়া কের আপনার িজিপ-Dক ওরাল িসেড=ভ DFসGাইব করার জন# অনুেরাধ করেবন না, কারণ 

এ= আপনার িচNাভাবনা এবং িসPাNেক Fভািবত করেত পাের।  

ডা:ােরর সােথ ঝঁুিকYেলা িনেয় সাQােতর আেগ এবং আপিন অপােরশন বা িচিকৎসায় সnিত @দােনর 

ফমO0েত FাQর করার আেগ আপনার পিরpার ভােব িচ`া করেত পারা জdরী। 
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িসেডশন এবং @জনােরল অ;ােনেRিশয়ার (সাধারণ অেবদিনক) পাথLক; কী? 
িসেডশন এবং Eজনােরল অHােনেGিশয়ার মেধH @ধান পাথOকHYেলা হেলা: 

■ আপনার Eচতনার Wর 

■ আপনার Nাস@Nােসর সুিবধােথO @েয়াজনীয় সরqাম 

■ সaাবH পাNO @িতিPয়া। 

নুনHতম ও মাঝাির িসেডশেন আপিন িনেWজ, আরাম, তbাcV এবং @শা` অনুভব করেবন, তেব পুেরা 

@িPয়া জেুড় আপনার \ান থাকেব।  

Eজনােরল অHােনেGিশয়ায়, পুেরা @িPয়াজেুড় আপিন সsূণO সংেবদনহীন ও অেচতন থাকেবন।  

গভীর িসেডশন হেলা এই দইুেয়র মাঝামািঝ অবGা। 

ইVািভনাস িসেডশেনর মাধ;েম @কান @কান িচিকৎসা করা যায়? 
ইCািভনাস িসেডশেনর মাধHেম অেনক Eছাটখােটা িচিকৎসা করা Eযেত পাের। কেয়ক0 উদাহরণ হেলা: 

■ eক বা Wন বােয়াপিস 

■ ভাtা হাড় সামানH Eমরামত 

■ eক, হাত বা পােয় Eছাটখােটা অেuাপচার 

■ পাকGলী (এেvােwািপ), ফুসফুস (Exােyােwািপ), Eকালন (Eকালনেwািপ) বা মূgাশয় (িসেJােwািপ) 

এর সমসHাYিল িনণOেয় সহায়তা 

■ দঁাত উেzালন অথবা দঁােতর অনHানH িচিকৎসা 

■ Eচােখর অপােরশন, Eযমন ছািন অপসারণ। 

ইVািভনাস িসেডশন এর সুিবধাGেলা কী?  
■ এ0 {ত কাজ কের এবং এর Eডাজ সম|য় করা যায় যােত আপিন একদম সKক পিরমাণ0 পান। 

■ এ0 িচিকৎসার সময় আপনােক আরও আরােমর সুেযাগ Eদয়। এর অথO এটাও হেত পাের Eয 

িচিকৎসার পের আপনার খুব সামানHই মেন থাকেব।  

■ িচিকৎসা জ0লতা থাকা Eরাগীর জনH অনুপযু: হেল িকছf  @িPয়ায় Eজনােরল অHােনেG0ক এর 

@েয়াজনীয়তা এিড়েয় যাওয়া হয়।  

■ Eজনােরল অHােনেG0েকর Eচেয় এ0র পাNO@িতিPয়া সাধারণত আরও কম। 

■ Eজনােরল অHােনেG0েকর Eচেয় {ত Eসেড় ওঠা যায়, তাই সুG Eবাধ করেল িচিকৎসার এক ঘ~ার 

মেধHই আপিন বািড় Eযেত পারেবন। 
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ইVািভনাস িসেডশেনর ঝঁুিকGেলা কী? 
■ আপনার Nাস@Nােসর গিত ধীর হেয় Eযেত পাের। গভীর িসেডশেন এ0 সাধারণ হেলও অনH 

িসেডশেনর সময় এ0 ঝঁুিকপূণO। িসেডশিনJ আপনােক পযOেবQেণ রাখেত দQ এবং দরকার হেল 

আপনার Nাস@Nােস সাহাযH করেবন।  

■ আপনার র:চাপ কেম যাওয়াটা সাধারণ ঘটনা, তেব িসেডশিনJ এটা সামাল িদেতও @িশিQত। 

■ অসুG Eবাধ বা বিম বিম ভাব হেত পাের, তেব এ0 সচরাচর ঘেটনা। 

■ িসেডশেনর Eকােনা অHালািজOক পাNO@িতিPয়া খুবই িবরল। 

■ Eয Gােন আপনার কHানুলা লাগােনা হেয়িছল বা লাগােনার Eচkা করা হেয়িছল, ঐ Gােন Eছাট Qত 

হেত পাের। 

■ এরপর আপিন পােয় দবুOল অনুভব করেত পােরন এবং পেড় যাওয়ার ঝঁুিকেত থাকেত পােরন, িবেশষ 

কের আপিন যিদ বয়w হন। 

■ িসেডশন ২৪ ঘ~া পযO` আপনার িচ`াভাবনা এবং �ৃিতশি: িবি�ত করেত পাের। 

িসেডশেনর িবকPGেলা কী? 
■ Dজনােরল অ#ােনেQ=ক: আপিন পুেরাপুির অ\ান হেয় থাকেবন এবং @িPয়া0র Eকানও �ৃিত 

থাকেবনা।  

■ িসেডশন ছাড়াই Dলাকাল (Qািনক) অ#ােনেQ=ক: িচিকৎসা চলাকালীন আপিন সজাগ থাকেবন, 

তেব এটা আরামদায়ক হেব। এক0 পদO া Eদয়া থাকেব যােত আপিন @িPয়া0 Eদখেত না পান। 

আিম িসেডশন িনেত পারেবা িকনা @স িস[া\ @ক িনেব? 
অHােসসেম~ এর সময় আপিন আপনার ডা:ার অথবা নােসOর সােথ িসেডশেনর িবক_ আেলাচনা 

করেত পােরন। এ0 @Wাব করা না হেল আপিন সবসময়ই এটার সুেযাগ পাওয়া সaব িকনা িজে\স 

করেত পােরন। 

আপিন যিদ িবদHমান অসুGতা িনেয় উ� ঝঁুিকেত থােকন, আপনার ডা:ার আপনার সােথ িবক_Yেলা 

িনেয় আেলাচনা করেবন এবং আপনারা একেg এক0 িস�াে` আসেত পারেবন। 

আিম িসেডশন িনেত যাি], হাসপাতােল আসার আেগ আমার কী করা উিচৎ?  
■ আপনার যিদ কাউেক Eদখােশানা করা লােগ, Eযমন িশj বা বৃ�, এর পেরর িদন পযO` তােদর 

Eদখােশানা করার জনH আপনােক অনH কােরা কথা পিরক_না কের রাখা লাগেব। 
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■ একজন সQম @া�বয়w বHি:র আপনােক টHাি� বা গািড়েত কের বাসায় িনেয় যাওয়া লাগেব – 

গণপিরবহন না হেলই ভাল। িসেডশেনর @ভাব কাটেত Eযেহতl  ২৪ ঘ~া পযO` সময় লােগ, তার উিচৎ 

সারারাত আপনােক Eদখােশানা করার জনH Eথেক যাওয়া। 

■ হাসপাতােল আপনার ইনেহলার সহ সব ওষুধ িনেয় যান।  

■ আপনার অসুGতা থাকেল, ঠাvা লাগেল বা গভO বতী হেল, দয়া কের আপনার হাসপাতালেক জানান 

কারণ এই অবGায় িসেডশন Eনওয়াটা িনরাপদ নাও হেত পাের। আপনার িচিকৎসা পুনরায় পিরক_না 

করার দরকার হেত পাের। 

■ আপিন বুেকর দধু পান করােল @িPয়া0 jdর িদেন আপনার ডা:ারেক জানান। 

■ হাসপাতােল আসার আেগ নেখর পািলশ সহ সকল গহনাগঁা0 ও Eমকআপ তl েল Eফলুন। আপিন 

এক0 ওেয়িডং বHাv পের থাকেত পােরন। 

■ আরাম পাওয়ার জনH এবং িনেজেক উ� রাখার জনH িকছf  িঢেলঢালা Eপাষাক আনুন, Eযমন E;িসং 

গাউন বা ি�স জHােকট। সহেজ পরা যায় এরকম �Hাট জতুা পdন। 

িচিকৎসার আেগ আিম িক @খেত বা পান করেত পারেবা? 
কখন খাওয়া ও পান করা ব� করেত হেব তা িনেয় ি�িনক বা হাসপাতাল আপনােক িনেদOশনা িদেব। 

সাধারণত িচিকৎসার ছয় ঘ~া আেগ আপনােক খাওয়া ব� করেত বলা হেব, তেব আপিন িচিকৎসার দইু 

ঘ~া আেগ পযO` তরল পান করেত পারেবন। Eযসব পিরpার তরল পান করার অনুেমাদন আেছ EসYেলা 

হল: পািন, পাতলা জসু (Eকােনা টlকেরা বা ফেলর অংশ ছাড়া), এবং �Hাক 0 বা কিফ (দধু বা িPম 

ছাড়া)। 

আপনার ডায়ােব0স থাকেল কখন ওষুধ খাওয়া উিচৎ ও খাবার খাওয়া ব� করা উিচৎ Eস বHাপাের 

অবশHই সুিনিদO k িনেদOশনা চাইেবন।  

আমার িচিকৎসার আেগ কী হেব? 
আপিন সাধারণত কাপেড়র পিরবেতO  গাউন পরেবন। আপিন যখন @িসিডউর dেম যােবন, আপনার 

িসেডশিনJ আপনার শরীের িকছf  পযOেবQেণর য�পািত Gাপন করেবন। য�পািতYেলা িচিকৎসা ও 

িসেডশেনর ধরেণর উপর িনভO র করেব, তেব এYেলার মেধH সাধারণত থােক: 

■ আপনার বা�েত এক0 �াডে@শার কাফ (র:চাপ মাপার য�) 

■ আপনার �ৎিপে�র তরt EরকডO  করার জনH বুেকর উপেরর অংেশ ইিসিজ মিনটেরর িলড 

■ আপনার শরীের অি�েজেনর মাgা িনণOেয়র জনH আপনার আtেুল এক0 ি�প 
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■ আপনার িনঃNােসর সােথ িনগOত কাবOন ডাইঅ�াইড এর পিরমাণ িনণOেয়র জনH এক0 �ািJেকর 

পাতলা 0উব। এ0 সাধারণত এক0 অি�েজন মােwর সােথ সংযু: থােক। 

কীভােব ইVািভনাস িসেডশন @দওয়া হয়? 
■ এক0 ি;প (কHানুলা) আপনার বা�র অথবা হােতর উলেটা িদেকর িশরায় ঢl িকেয় িসেডশন0 Eদওয়া 

হয়। @িPয়া চলাকালীন আপনার @েয়াজন অনুযায়ী আরও Eদয়া যােব। গভীর িসেডশেন সাধারণত 

আপনার িশরা িদেয় Pমাগত এক0 ওষুধ @েয়াগ করা হয়। 

■ আপিন সাধারণত আপনার নােকর Eভতের Gাপন করা এক0 �ািJক 0উেবর মাধHেম অথবা এক0 

Eফস মােwর মাধHেম িনঃNাস Eনওয়ার জনH অি�েজন পােবন। 

িসেডশেন কীরকম অনুভ_ িত হয়? 
ওষুেধর মাgার উপর িনভO র কের এ0 এেকক জেনর EQেg এেকক রকম হেব। গভীর িসেডশেন আপিন 

ঘুিমেয় থাকেবন, তেব হালকা িসেডশেন আপিন সাধারণত @শাি` Eবাধ করেবন।  

আমরা িকছf  Eরাগীেদর িজে\স কেরিছলাম Eয তােদর কীরকম Eলেগিছল, তােদর িকছf  উzর িছল: 

'আিম খুব ঘুম ঘুম লাগিছল এবং মেন হিcল আিম F� Eদখিছলাম' 

'আমার মেন হিcল আিম পুেরাটা সময় জেুড়ই সজাগ িছলাম িক� আিম িন�য় ধীের ধীের ঘুিমেয় 

পড়িছলাম, কারণ Eচােখ খুলেতই Eদিখ এক ঘ~া হেয় Eগেছ' 

'আিম সিতHই আরাম লাগিছল এবং সুিখ অনুভব করিছলাম' 

'এটা অ��ত িছল – আিম আমার চারপােশর পিরেবশ Eথেক খুব িবিcV অনুভব করিছলাম।' 

আিম কখন বািড় @যেত পাির? 
■ আপনােক হালকা বা মাঝাির িসেডশন Eদওয়া হেল আপিন সাধারণত িচিকৎসার এক ঘ~ার মেধH 

বািড় Eযেত পারেবন। 

■ গভীর িসেডশন Eদওয়া হেল Eসের উঠেত আপনার এক Eথেক দইু ঘ~া সময় লাগেত পাের। আপিন 

কখন বািড় িফরেত পারেবন তা @ায়ই @িPয়া0 Eথেক Eসের ওঠার উপর িনভO র কের। 

পরবতM সমেয়র জন; @কানও GHIপূণL িনেদLশনা রেয়েছ? 
■ Eযমন0 আেগই বলা হেয়িছল, একজন সQম @া� বয়w বHি:র আপনােক গািড়েত বা টHাি�েত 

(গণপিরবহন বHবহার না করাই E�য়) কের বািড় িনেয় যাওয়া লাগেব এবং তােক সারা রাত আপনার 



www.rcoa.ac.uk/patientinfo | 7 

সােথ থাকা লাগেব। যিদ িচিকৎসার পের আপনার সােথ থাকার জনH কাউেক পাওয়া না যায়, @িPয়া 

Eশেষ আপিন সaবত বািড় Eযেত পারেবন না।  

■ িসেডশেনর ফেল আপিন সaবত Kকভােব দঁাড়ােত পারেবন না। দয়া কের িসঁিড় িদেয় ওঠানামা করার 

সময় সাবধােন থাকুন এবং হঁাটায় সমসHা হেল কাউেক সােথ রাখুন। 

■ িচিকৎসার পর ২৪ ঘ~া পযO` আপনার িস�া` �হণ @ভািবত হেত পাের, তাই ঐ সমেয় আপনার 

Eকানও YdeপূণO িস�া` Eনয়া উিচৎ হেব না। EসাশHাল িমিডয়া বHবহাের সাবধানতা অবল�ন কdন। 

■ ২৪ ঘ~া পযO` আপনার কােজ Eফরা, আপনার উপর িনভO রশীল কারও Eদখােশানা করা, রাVা করা 

অথবা Eকানও য�পািত চালােনা উিচৎ হেব না। ওষুধYেলা আপনার শরীর Eথেক Eবর হেত ২৪ ঘ~া 

সময় লাগেত পাের। 

■ @িPয়া Eশষ হওয়ার ২৪ ঘ~া পযO` আপনার অHালেকাহল অথবা ঘুেমর ওষুধ খাওয়া উিচৎ নয়। 

■ ঘের Eমেন চলার জনH আপনার ডা:ার আপনােক িলিখত িনেদOশনা িদেবন। 

■ আপিন বািড়েত অসুG Eবাধ করেল Eযাগােযােগর জনH হাসপাতাল Eথেক আপনােক এক0 Eফান 

না�ার Eদয়া হেব। 

■ @িPয়া Eশেষ আপিন উিhi থাকেল, অসুG Eবাধ করেল, অথবা না�ার0 খুঁেজ না Eপেল, আপিন 

আপনার িজিপ Eক Eফান করেত পােরন, ১১১ এ ডায়াল করেত পােরন, অথবা একজন সQম 

@া�বয়েwর সােথ আপনার এলাকার জdরী িবভােগ Eযেত পােরন। 

আপিন আপনার অ;ােনেR:Sেক @যসব T` করেত চাইেত পােরন 
1 আমােক Eক িসেডশন িদেব? 

2 আপিন Eকান0র পরামশO Eদন: Eজনােরল িসেডশন নািক Eজনােরল অHােনেG0ক? 

3 আমার িক িবেশষ Eকানও ঝঁুিক আেছ? 

4 িসেডশেনর কতQণ আেগ আিম খাওয়া ও পান করা ব� করেবা? 

5 আমােক হাসপাতােল Eনওয়ার বHবGা করার জনH আিম Eকান সময়টা Kক করেবা? 

পাaL-Tিতিbয়া, জ:লতা এবং ঝঁুিকসমূহ  
আধুিনক অHােনেG0েক Ydতর সমসHা Eতমন একটা Eদখা যায় না। ঝঁুিক সsূণOভােব দরূ করা সaব 

নয়, তেব আধুিনক ওষুধ, য�পািত, এবং @িশQণ অHােনেGিশয়া @িPয়ােক সা�িতক বছরYেলােত 

অেনকটাই িনরাপদ কেরেছ।  
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অHােনেG0Jরা খুব যে�র সােথ এই িবভােগ বিণOত ঝঁুিকYেলা এিড়েয় যান। ঝঁুিকYেলা এবং এYেলা 

এিড়েয় চলেত কী সতকO তা অবল�ন করেত হেব Eস সsেকO  আপনার অHােনেG0J আপনােক আরও 

তথH িদেত পারেবন। 

িবিভV মানুষ শ  ও সংখHার িভV িভV অথO ধরেত পােরন। এই Ewলটা বুঝেত সাহােযHর জনH Eদওয়া 

হেয়েছ। 

 
 
 

খুব সাধারণ সাধারণ সাধারণত ঘেটনা িবরল খুবই িবরল 

১০ জেনর মেধ# 
১ জন 
আপনার 

পিরবােরর মেধH 
একজন 

১০০ জেনর মেধ# 
এ ১ জন 

আপনার পাড়ায় 
বসবাসকারীেদর 

মেধH 
একজন 

১,০০০ জেনর 
মেধ# ১ জন 
এক0 �ােমর 
মেধH একজন 

১০,০০০ জেনর 
মেধ# ১ জন 
 এক0 Eছাট 
শহের একজন 

১,০০,০০০ 
জেনর মেধ# ১ 

জন 
এক0 বড় শহের 

একজন 

 

কেলজ ওেয়বসাইেটর Eরাগীেদর জনH তেথHর EপজYিল Eথেক আপিন আরও তথH পােবন: 

www.rcoa.ac.uk/patientinfo 

অিতিরc সংRান  
■ Eজনােরল অHােনেG0ক বা িসেডশন Eনওয়া বHাি:র য� 

(www.rcoa.ac.uk/patientinfo/sedation) 

■ দঁােতর িচিকৎসায় সজাগ বা কনশাস িসেডশেনর মানদ�। দH রয়Hাল কেলজ অব সাজOনস অব 

ইংলHাv অHাv রয়Hাল কেলজ অব অHােনেG0Jস। RCoA 2015 (http://bit.ly/2T2mZh6).  

■ িসেডশন Eসবা দােনর িনেদO িশকা। RCoA 2016 (www.rcoa.ac.uk/gpas).  

■ FাGHেসবা @িPয়ায় িনরাপদ িসেডশন অনুশীলন: মানদ� এবং িনেদO িশকা। অHাকােডিম অব 

Eমিডেকল রয়Hাল কেলেজস। AoMRC 2013 (http://bit.ly/301ndq8).  

আপিন কেলজ ওেয়বসাইেট আরও তথHমূলক িলফেলট পােবন: www.rcoa.ac.uk/patientinfo। 

এই িলফেলটYেলা আপনার হাসপাতােলর অHােনেG0ক িবভাগ অথবা ি@-অHােসসেম~ ি�িনক Eথেকও 

পাওয়া Eযেত পাের। 
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আপনার অ;ােনেR:েকর সােথ সdিকL ত ঝঁুিকসমূহ 
অHােনেG0ক বা অHােনেG0ক প�িতর িনিদO k ঝঁুিক সsিকO ত িলফেলটYিল কেলজ ওেয়বসাইেটও 

পাওয়া যােব: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/risk-leaflets। এYেলা উপের উি¡িখত Eরাগী 

তেথHর িলফেলটYিলর পিরপূরক। 

 

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। 

 

আমরা আপনার মতামত জানেত আ*হী 
এই িলফেলট0 আরও উVত করার জনH আমরা Eযেকােনা পরামশOেক Fাগত জানাই।  

আপনার Eকানও ম`বH থাকেল অনু�হ কের এই Kকানায় ইেমইল কdন: 
patientinformation@rcoa.ac.uk 

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

www.rcoa.ac.uk 
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এই িলফেলট0 @কাশনার তািরখ Eথেক িতন বছেরর মেধH পযOােলাচনা করা হেব। 
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