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શામક દવાની સમજણ 
આ પિ$કા સમ)વે છે ક- શામક દવા 0ુ ંછે, તે ક-વી ર6તે કાય8 કર- છે અને તમને 

તેની જ<ર =ાર- પડ6 શક- છે. તે શામક દવાનો ઉપયોગ કરવાના ફાયદા અને 

જોખમો િવશે તથા તેનાથી ક-Eુ ંલાગી શક- તે પણ સમ)વે છે.  

ખાસ કર6ને, તે તમને જણાવે છે ક- શામક દવા આHયા પછ6 તમાર6 સભંાળ 

માટ- તમાર- 0ુ ંતૈયાર6 કરવાની જ<ર પડશે.  

તેને દદMઓ, દદMના Oિતિનિધઓ અને એનેRથેSટRટો Tારા સાથે મળ6ને કામ 

કર6ને લખવામા ંઆUVુ ંછે. 

શામકતા સામાWય ર6તે તમાર6 નસમા ં(આઇવી અથવા ઇWYાવેનસ) આપવામા ં
આવે છે, પરંZ ુક-ટલીકવાર મ[ Tારા (મૌ]ખક) અથવા ચહ-રાના માRક Tારા 
આપી શકાય છે. 

ઇWYાવેનસ શામકતા એટલે 0ુ?ં 
ઇ"#ાવનેસ શામકતા એટલે 0યાર3 તમારા મન-શર4રમા ંહળવાશ લાવવા માટ3 તમારા લોહ4ના 9વાહમા ં
(નસમા)ં :4પ (નળ4) <ારા કોઈ શામક (શામકતાની દવા) ઇ"@Aટ કરવામા ંઆવ ેછે.  

'િસડ3શિનFટ (શામકતાની દવા આપનાર)' એ હ3Gથક3ર 9ોફ3શનલને આપવામા ંઆવJેુ ંનામ છે @ આ કાયL 
કર3 છે. 

તેઓને શામકતાની દવાની યોNય માOા આપવા અને કોઈપણ આડઅસરોRુ ંસચંાલન કરવાની તાલીમ 

આપવામા ંઆવલેી હોય છે. ઑપર3શન િથયેટરમા,ં સામા"ય ર4તે એનેFથUેટFટ એ િસડ3શિનFટ  હોય છે. 

અ"ય જNયાએ, આ કોઈ નસL, સWન અથવા અ"ય 9િશXYત Zયવસાયી હોઈ શક3 છે. તમારા િસડ3શિનFટ 

તમાર4 સારવાર દરિમયાન હમેંશા ંતમાર4 સાથ ેજ રહ3શ.ે  
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ઇ"#ાવનેસ  શામકતા (નસ <ારા શામક દવા આપવા)ના Oણ [ુદા [ુદા Fતરો છે. તેને ‘"\નૂતમ’, 

‘મ^યમ’ (_ાર3ક સભાન શામકતા પણ કહ3વામા ંઆવ ેછે) અને ‘તીa’ શામકતા કહ3વામા ંઆવ ેછે. 

■ !"નૂતમ શામકતા – િસડ3શિનFટ તમને શામક દવાની થોડ4 માOા આપશ.ે તમાર4 આસપાસ @ બની 
રc◌ુુ◌ ંછે તેનાથી તમે હળવાશ અને ઓછ4 Xચeતા અR◌ુુ◌ુ◌ુ◌ુવશો, પરંf ુતમે ghતૃ રહ3શો અને 

સામા"ય ર4તે વાત કર4 શકશો. તમને તમાર4 સારવાર કરાZયાRુ ંયાદ રહ3શ,ે પરંf ુબધી િવગત યાદ 

નહl હોય. "\નૂતમ શામકતાથી તમાર4 mાસ લેવાની 9Unયાને અસર ન થવી જોઈએ.  

■ મ*યમ શામકતા (સભાન શામકતા) – િસડ3શિનFટ તમને થોડ4 વo ુશામક દવા (દવાઓ) આપશ ે@થી 
તમે pબૂ જ હળવાશ અને qrુતતા અR◌ુુ◌ુભવશો. જોક3 મહsવRુ ંએ છે ક3, હt પણ તમારા િસડ3શિનFટ 

તમાર4 સાથ ેવાત કર4 શક3 છે અને તમે સરળ qચૂનાઓRુ ંપાલન કર4 શકશો. તમને તમાર4 
સારવારના ક3ટલાક ભાગો યાદ રહ4 શક3 છે. મ^યમ શામકતાથી તમાર4 mાસ લેવાની 9Unયાને અસર 

ન થવી જોઈએ. 

■ તી/ શામકતા – િસડ3શિનFટ તમને એક અથવા વo ુદવાઓની ઉvચ માOા આપશ ે@નાથી તમાર4 
સારવારના મોટાભાગના સમય દરિમયાન તમને wઘ આવશ.ે તમારા ડૉAટર તમાર4 સારવાર 

દરિમયાન તમાર4 સાથ ેવાત કરવાની અપેYા રાખશ ેનહl. તમને mાસ લેવામા ંતકલીફ થઈ શક3 છે 

અને તમારા િસડ3શિનFટ તમારા mાસોv{ાસ પર નજર રાખશ ેઅને જ|ર પડવા પર તમને મદદ કરશ.ે 

તમને _ાર3ક તમાર4 સારવારનો કોઈ ભાગ યાદ રહ4 શક3 છે. \કુ3મા,ં એનેFથUેટFટની તાલીમ અને 

કૌશGયRુ ંFતર ધરાવતા કમLચાર4ઓ <ારા તીa શામકતાની દવાને આપ~ુ ંઆવ�યક છે.  

મૌ]ખક શામકતા એટલે 0ુ?ં  
આ, સામા"ય એનેFથUેટક આપતા ંપહ3લા ંpબૂ જ Xચeિતત લોકોને હળવા કરવા માટ3 ક3ટલીકવાર ઉપયોગી 
થઈ શક3 છે, પરંf ુસામા"ય ર4તે તે તે એકJુ ંકોઈ 9Unયા દરિમયાન તમને હળવા કરવા માટ3 �રૂf ુ ંનથી. 
તેની અસર થવામા ંથોડો સમય લાગે છે અને લોકોથી લોકોમા ંતેની માOા અલગ હોવાથી તેની યોNય 

માOા મેળવવી ��ુક3લ થઈ શક3 છે. 

0પૃા કર4ને તમારા હો89પટલમા ંઆવતા ંપહ?લા ંતમે મ@ Aારા લઈ શકો તે માટ? શામક દવા લખી 

આપવાEુ ંતમારા G.પી.ને કહ?શો નહH, િસવાય ક? તમે પહ?લેથી જ તમારા સમંિત ફોમM પર હ9તાNર કયાM 

હોય, કારણ ક? તે તમારા િવચારો અને િનણMયશ8Rતને અસર કર4 શક? છે.  

તે મહsવRુ ંછે ક3 0યાર3 તમે જોખમો �ગે ચચાL કરવા અને ફોમL પર હFતાYર કરવા માટ3 તમારા ડોAટર 

સાથ ેમળો sયાર3 તમે ઑપર3શન અથવા 9Unયા કરવા માટ3 સમંત છો તે જણાવવા માટ3 Fપ�ટપણે િવચાર 

કર4 શકો. 
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શામકતા અને સામાWય એનેRથેિસયા વ`ચે 0ુ ંતફાવત છે? 
શામકતા અને સામા"ય એનેFથિેસયા વvચેના ��ુય તફાવતો છે: 

■ તમાર4 સભાનતાRુ ંFતર 

■ તમને mાસ લેવામા ંસહાયતા હ3f ુસાધનોની જ|Uરયાત 

■ સભંિવત આડઅસરો. 

"\નૂતમ અને મ^યમ શામકતા સાથ ેતમે qrુતતા, આરામદાયક, િનe�ાધીન અને હળવાશ અRભુવો છો, 
પરંf ુતમે સમ� 9Unયા દરિમયાન સભાન રહો છો.  

સામા"ય એનેFથિેસયા સાથ ેતમે 9Unયા દરિમયાન સ�ંણૂLપણે 9િતભાવિવહ4ન અને બેભાન રહો છો.  

તીa શામકતા એ બેની વvચેની �Fથિત છે. 

ઇWYાવેનસ શામકતા (નસ Tારા શામક દવા આપવા) હ-ઠળ કઈ સારવાર હાથ 

ધર6 શકાય છે? 
ઇ"#ાવનેસ શામકતા (નસ <ારા શામક દવા આપવા)થી ઘણી બધી નાની સારવારો કર4 શકાય છે. અ�કુ 

ઉદાહરણોમા ંશામેલ છે: 

■ sવચા અથવા Fતનની બાયોrસી 

■ અ�Fથભગં થયેલા ંહાડકાનંી સામા"ય મર�મત 

■ sવચા, હાથ અથવા પગની સામા"ય શ�Unયા 

■ પેટ (એ"ડોFકોપી), ફ3ફસા ં(�ો"કોFકોપી), કોલોન (કોલોનોFકોપી) અથવા �Oૂાશય (િસFટોFકોપી)ની 
સમFયાઓRુ ંિનદાન કરવામા ંસહાય માટ3ની 9Unયાઓ 

■ દાતં �ૂર કરવામા ંઅથવા અ"ય દાતંની સારવાર માટ3 

■ �ખના ઓપર3શન, @મ ક3 મોિતયો �ૂર કરવો. 

ઇWYાવેનસ શામકતા (નસ Tારા શામક દવા આપવા) ના ફાયદા 0ુ ંછે?  
■ તે એક ઝડપી Unયા છે અને દવાની માOાને ઓછ4-વધતી કર4 શકાય છે @થી તમને યોNય માOા મળે. 

■ તેનાથી તમે તમાર4 સારવાર દરિમયાન તમે વo ુહળવા થઈ શકો છો. તેનો અથL એમ પણ થઈ શક3 ક3 
સારવાર પછ4થી તમાર4 સારવાર િવશ ેતમને બ� ુઓ� ંયાદ રહ3 છે.  

■ ક3ટલીક 9Unયાઓ માટ3, તે એક સામા"ય એનેFથUેટકની જ|Uરયાતને ટાળે છે @ ક3ટલીક તબીબી 
સમFયાઓવાળા દદ�ઓ માટ3 અયોNય હોઈ શક3 છે.  

■ સામા"ય એનેFથUેટક કરતા ંતેની આડઅસર ઓછ4 હોય છે. 
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■ સામા"ય એનેFથUેટકની fલુનામા ંUરકવર4 વo ુઝડપી હોય છે, તેથી જો તમને સા�ંુ લાગે તો તમે 

સામા"ય ર4તે તમાર4 સારવારના એક કલાકની �દર ઘર3 જઈ શકો છો. 

નસ Tારા શામક દવા આપવાના 0ુ ંજોખમ હોય છે? 
■ તમારા mાસોv{ાસનો દર ધીમો થઈ શક3 છે. આમ થ~ુ ંએ તીa શામકતાની 9Unયામા ંસામા"ય છે, 

પરંf ુ0યાર3 પણ શામકતાનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે sયાર3 આRુ ંજોખમ રહ3 જ છે. સીડ3શિન�ટ 

તમા�ંુ િનર4Yણ કરવામા ં�ુશળ હોય છે અને જ|ર પડવા પર તમને mાસ લેવામા ંસહાય કર4 શક3 છે.  

■ તમારા �લડ 9ેશરમા ંઘટાડો થવો સામા"ય છે, પરંf ુસીડ3શિન�ટને આની સારવાર કરવાની પણ 

તાલીમ મળેલી હોય છે. 

■ સા�ંુ ન લાગે અથવા ઊલટ4 થવા લાગે એ~ુ ંબની શક3, પરંf ુતે અ�કુ UકFસામા ંજ થાય છે. 

■ શામકતાથી કોઈ 9િત�ળૂ 9િતUnયા થવાના UકFસા બ� ુ[ૂજ હોય છે. 

■ તમારા શર4રમા ં0યાથંી ક3"\લુા દાખલ કરા\ુ ંહોય અથવા દાખલ કરવાનો 9યાસ કરાયો હોય તે 

જNયાએ નાનો ઉઝરડો પડ�ો હોઈ શક3 છે. 

■ સારવાર પછ4થી, તમે હલનચલનમા ંથોડ4 અ�Fથરતા અRભુવો એ~ુ ંબની શક3 અને તમે નીચે પડ4 
જવાRુ ંવo ુજોખમ ધરાવતા હોઈ શકો છો, ખાસ કર4ને જો તમે ~�ૃ Zય�Aત હોવ. 

■ શામક દવાથી 24 કલાક qધુી તમાર4 િનણLય-શ�Aત અને Fમરણ-શ�Aત પર અસર પડ4 શક3 છે. 

શામકતાને બદલે બી) વૈકdeપક ઉપાય કયા છે? 
■ સામા!ય એને9થેUટક: તમે સમ� 9Unયામા ંસ�ંણૂLપણે બેભાન અવFથામા ંરહ3શો અને તમને તે 

9Unયાની કોઈ F�િૃત રહ3શ ેનહl 

■ કોઈપણ શામકતા િવનાEુ ં9થાિનક એને9થેUટક: તમે તમાર4 સારવાર દરિમયાન સ�ંણૂLપણે ભાનમા ં
રહ3શો, પણ આરામદાયક �Fથિતમા ંહશો. તમને 9Unયા જોવાથી રોકવા માટ3 એક Fn4ન (પડદો) 
�કૂવામા ંઆવી શક3 છે. 

મને શામક દવા આપી શકાય ક- ક-મ તે કોણ નf6 કર- છે? 
તમે તપાસણીના સમયે તમારા ડૉAટર ક3 નસLની સાથ ેશામકતા �ગેના િવકGપની ચચાL કર4 શકો છો. જો 
તેનો િવકGપ આપવામા ંઆZયો નથી, તો તમે તે લેવી શ_ છે ક3 નહl તે gણવા માટ3 _ાર3ય પણ �છૂ4 
શકો છો. 

જો તમને હાજર તબીબી બીમાર4ઓથી વo ુજોખમ હોય, તો તમારા ડૉAટર તમાર4 સાથ ેિવકGપોની ચચાL 
કરશ ેઅને તમે સાથ ેમળ4ને િનણLય qધુી પહ�ચી શકો છો. 
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મને શામક દવા આપવામા ંઆવશે, gુ ંહોhRપટલમા ંઆEુ ં
તે પહ-લા ંમાર- 0ુ ંકરEુ ંજોઈએ?  
■ જો તમારા પર આિ�ત કોઈ લોકો હોય ક3 @ની તમે સભંાળ રાખતા હોવ, ઉદાહરણ તર4ક3, બાળકો 

અથવા ~�ૃ લોકો, તો તમાર3 આગલા Uદવસ qધુી બીt કોઈ Zય�Aત તેમની સભંાળ લે તેવી ZયવFથા 
કરવાની જ|ર પડશ.ે 

■ કોઈ ��ુત વયની સમથL Zય�Aતએ તમને કાર અથવા ટ3Aસી <ારા – આદશL ર4તે gહ3ર પUરવહન <ારા 
નહl – ઘર3 લઈ જવાની જ|ર પડશ.ે શામકતાની અસરો 24 કલાક qધુી રહ4 શકતી હોવાથી તેઓએ 

તમાર4 સભંાળ રાખવા માટ3 રાતવાસો કરવો જોઈએ. 

■ તમે ઉપયોગમા ંલેતા હો તેવા કોઈ ઇ"હ3◌ેલર સUહત તમાર4 બધી દવાઓ તમાર4 સાથ ેહો�Fપટલમા ં
લઈ gવ.  

■ જો તમને કોઈ બીમાર4 હોય, શરદ4 થઈ હોય અથવા તમે ગભLવતી હો, તો �ૃપા કર4ને તમાર4 
હો�Fપટલનો સપંકL  કરો ક3મ ક3 શામક દવા લે~ુ ંqરુXYત ન પણ હોઈ શક3. તમાર4 સારવારની ફર4 
ZયવFથા કરવી પડ4 શક3 છે. 

■ જો તમે Fતનપાન કરાવતા હોવ તો 9Unયા થવાના Uદવસે તમારા ડૉAટરને તે �ગે જણાવો. 

■ હો�Fપટલમા ંઆવતા પહ3લા ં– નેઇલ વિન�શ અને દાગીના સUહત – બધો મેકઅપ �ૂર કરો. તમે લNનની 
વlટ4 પહ3ર3લી રાખી શકો છો. 

■ ઝ�ભા/�તૂ� ક3 �લીસ (ઊનRુ ં@ક3ટ) @વા થોડાક ઢ4લા ંકપડા ંસાથ ેલાવો, @મા ંતમે આરામ અRભુવો 
અને @ તમને ગરમાવો આપી શક3. એડ4 વગરના ં[ૂતા ંપહ3રો ક3 @ને સહ3લાઈથી પાછા પહ3ર4 શકાય. 

0ુ ંgુ ંમાર6 સારવાર પહ-લા ંખાઈ-પી શiંુ j?ં 
તમાર3 _ાર3 ખાવા-પીવાRુ ંબધં કર~ુ ંતે �ગે �Aલિનક અથવા હો�Fપટલ તમને qચૂનાઓ આપશ.ે 

તમને સામા"ય ર4તે તમાર4 સારવારના છ કલાક પહ3લા ંખાવાRુ ંબધં કરવાRુ ંકહ3વામા ંઆવશ,ે પણ તમે 

તમાર4 સારવારના બે કલાક પહ3લા ંqધુી Fપ�ટ 9વાહ4 પદાથ�Rુ ંસેવન કર4 શકો છો. તમને @ Fપ�ટ 

9વાહ4 પદાથ�Rુ ંસેવન કરવા દ3વામા ંઆવશ ેતેમા ંપાણી, પાતળો કર3લો રસ (નાના  ુકડા વગરનો) અને 

કાળ4 ચા ક3 કૉફ4 (�ૂધ અથવા મલાઈ વગર) નો સમાવશે થાય છે. 

જો તમને ડાયાXબટ4સ હોય, તો તમાર3 _ાર3 તમાર4 દવા લેવી અને ભોજન ખાવાRુ ંબધં કર~ુ ંજોઈએ તે 

િવશનેી ચો¡સ qચૂનાઓ �ગે �છૂ~ુ ંજોઈએ.  

માર6 સારવાર પહ-લા ં0ુ ંથશે? 
તમે સામા"ય ર4તે કપડા ંબદલી હો�Fપટલનો ગાઉન પહ3રશો. 0યાર3 તમે 9Unયા |મમા ંજશો, sયાર3 
તમારા સીડ3શિન�ટ તમારા શર4ર સાથ ેિનર4Yણ કરવાના ક3ટલાકં સાધનોને જોડશ.ે ઉપયોગમા ંલેવામા ં
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આવનારા સાધનો તમને કયા 9કારની 9Unયા અને શામક દવા આપવામા ંઆવી રહ4 છે તેના પર 

આધાર રાખશ,ે પણ સામા"ય ર4તે તેમા ંનીચેનાનો સમાવશે થશ:ે 

■ તમારા હાથની ¢gુ પર �લડ 9ેશર િનર4Yણનો પ£ો 

■ તમારા ¤દયના ધબકારા ન�ધવા માટ3 તમાર4 છાતીના ઉપરના ભાગે લી¥સ 

■ તમારા 9ાણવા\ ુ(ઓ�Aસજન) ના Fતરોને માપવા માટ3 તમાર4 �ગળ4 પર એક �Aલપ 

■ rલા¦Fટકની એક પાતળ4 નળ4 ક3 @ તમે mાસ વાટ3 ક3ટલો કાબLન ડાયોAસાઇડ છોડો છો તેની માOાને 

માપે છે. આ, સામા"ય ર4તે 9ાણવા\ ુ(ઓ�Aસજન) ના માFકથી જોડ3લી હોય છે. 

ક-વી ર6તે નસ Tારા શામક દવા આપવામા ંઆવે છે? 
■ તમારા હાથની ¢gુ અથવા તમારા હાથની પાછળના ભાગમા ંઆવલેી એક નસમા ંદાખલ કર3લા એક 

U:પ (ક3"\લુા) મારફતે શામક દવા આપવામા ંઆવ ેછે. 9Unયા દરિમયાન તમને @મ @મ તે◌ેની જ|ર 

પડ3 તે 9માણે વo ુઆપવામા ંઆવી શક3 છે. તીa શામકતાવાળ4 સારવાર દરિમયાન સામા"ય ર4તે 

તમને તમાર4 નસમા ંસતત |પથી દવા આપવામા ંઆવતી રહ3શ.ે 

■ તમે સામા"ય ર4તે તમારા નાકની જરાક �દર બેસાડ3લી rલા¦Fટક નળ4 અથવા ચહ3રા પર લગાવલેા 
માFક વાટ3 9ાણવા\ ુ(ઓ�Aસજન) લઈ શકશો. 

શામક દવા લેવા પર ક-વી અklુિૂત થાય છે? 
દર3ક લોકોમા ંઆની અલગ-અલગ અR¢ુિૂત થશ,ે @ તેમને દવાની ક3ટલી માOા અપાય છે તેના પર 

આધાર રાખશ.ે તીa શામકતાની અવFથામા ંતમે wઘમા ંસર4 પડશો, પણ હળવી શામકતાની અવFથામા ં
તમે સામા"ય ર4તે qખુકારક |પી હળવાશ અRભુવશો.  

0યાર3 અમે ક3ટલાક દદ�ઓને �છૂ§ુ ંક3 તેની ક3વી અR¢ુિૂત થાય છે, sયાર3 નીચેના �જુબ ક3ટલાક જવાબ 

મ¨યા હતા: 

‘મન ેUદવાFવrનમા ંહોવાની અન ેઅsયતં qખુાભાસની અR¢ુિૂત થઈ’ 

‘મન ેલાN\ુ ંક3 ત ે�રૂા સમય દરિમયાન �ુ ંghતૃ અવFથામા ંહતો/હતી પણ વvચ-ેવvચ ે�ુ ંwઘમા ંસર4 
પડ�ો/પડ4 હોઈ શક3 છે કારણ ક3 અચાનકથી થોડ4 વારમા ંએક કલાક થઈ ગયો હતો’ 

‘મન ેખર3ખર હળવાશ અન ેpશુીની અR¢ુિૂત થઈ હતી’ 

‘ત ેિવXચO હf ુ ં– મન ેમાર4 આસપાસ @ કંઈ બની રcુ ંહf ુ ંતનેાથી pબૂ જ િવ\Aુત હોવાની અR¢ુિૂત થઈ 

હતી.’ 
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gુ ં=ાર- ઘર- જઈ શiંુ? 
■ જો તમે હળવી ક3 મ^યમ શામકતાની અવFથામા ંહશો, તો સામા"ય પણે તમે તમાર4 સારવારના એક 

કલાકની �દર ઘર3 જઈ શકો છો. 

■ જો તમે તીa શામકતાની અવFથામા ંહશો, તો તમાર4 Uરકવર4મા ંસભંિવત ર4તે એકથી બે કલાકનો 
સમય લાગી શક3 છે. તમે _ાર3 ઘર3 જઈ શકો તે ઘણીવાર 9Unયાથી જ થતી Uરકવર4 પર આધાUરત 

હોઈ શક3 છે. 

0ુ ંતેના પછ6ના સમય માટ- કોઈ મહooવpણૂ8 qચૂનાઓ અkસુરવાની છે? 
■ આ પહ3લા ંજણાZ\ુ ંતે �જુબ, કોઈ ��ુત વયની સમથL Zય�Aતએ તમને કાર અથવા ટ3Aસી <ારા – 

આદશL ર4તે gહ3ર પUરવહન <ારા નહl – ઘર3 લઈ જવાની જ|ર પડશ ેઅને તમાર4 સાથ ેઆખી રાત 

રહ3~ ુ ંપડશ.ે જો સારવાર બાદ તમાર4 સાથ ેજવા માટ3 કોઈ Zય�Aતની ZયવFથા કરવામા ંઆવી નહl 
હોય, તો 9Unયા બાદ તમે કદાચ ઘર3 જઈ શકશો નહl.  

■ શામકતાને લીધે તમે હલનચલનમા ંઅ�Fથરતા અRભુવો એ~ુ ંબને શક3 છે. �ૃપા કર4ને દાદરો પર 

તક3દાર4 રાખો અને જો તમને અ�Fથરતા અRભુવાય તો કોઈને તમાર4 સાથ ેરહ3વા માટ3 કહો. 

■ તમાર4 સારવાર બાદ 24 કલાક qધુી તમાર4 િનણLય લેવાની Yમતા પર કદાચ અસર પડ4 શક3 છે, 

તેથી કર4ને તે સમય દરિમયાન તમાર3 કોઈ મહssવના િનણLયો લેવા જોઈએ નહl. જો સોિશયલ 

મીUડયાનો ઉપયોગ કર4 ર©ા હોવ તો તક3દાર4 રાખજો. 

■ તમાર3 24 કલાક માટ3 કામ પર પાછા ફર~ુ ંન જોઈએ, તમારા પર આિ�ત Zય�Aતઓની સભંાળ 

રાખવામા ંશામેલ ન થ~ુ ંજોઈએ, :ાઇવ, રસોઈ ન કરવી જોઈએ અથવા કોઈપણ યOંોને ચલાવ~ુ ં
જોઈએ નહl. તમારા શર4રમાથંી દવાની અસર ªટવામા ં24 કલાકનો સમય લાગી શક3 છે. 

■ તમાર3 9Unયા બાદ 24 કલાક qધુી કોઈ આGકોહોલRુ ંસેવન કર~ુ ંજોઈએ નહl અથવા wઘની 
ગોળ4ઓ લેવી જોઈએ નહl. 

■ તમારા ડૉAટર હ[ુ આગળની સારવાર િવશનેી XલXખત qચૂનાઓ આપશ ેક3 @ને ઘર3 અRસુરવાની 
રહ3શ.ે 

■ હો�Fપટલ તમને એક સપંકL  ટ3Xલફોન નબંર આપશ ેક3 @ના પર તમે ઘર3 સા�ંુ ન લાગવા પર કૉલ કર4 
શકશો. 

■ જો 9Unયા બાદ તમે Xચeિતત હો, સા�ંુ લાગfુ ંન હોય અથવા આ નબંર મળ4 શકતો ન હોય, તો તમે 

તમારા GPને કૉલ કર4 શકો છો, 111 પર Uરeગ આપી શકો છો અથવા તો જ|ર પડવા પર કોઈ ��ુત 

વયની સમથL Zય�Aતની સાથ ેતમારા Fથાિનક અકFમાત અને કટોકટ4 િવભાગ ખાતે જઈ શકો છો. 

  



www.rcoa.ac.uk/patientinfo | 8 

તમે કદાચ તમારા એનેRથેSટRટને pછૂવા માગંતા હો તેવા Orો 
1 મને શામક દવા કોણ આપશ?ે 

2 તમે શનેી ભલામણ કરશો – શામક દવાની ક3 જનરલ એનેFથUેટકની? 

3 «ુ ંમને કોઈ ખાસ જોખમો છે? 

4 માર4 શામકતાના પહ3લા ંમાર3 _ાર3 ખાવા-પીવાRુ ંબધં કર~ુ ંજોઈએ? 

5 માર3 િપક-અપની ZયવFથા કયા સમય માટ3 કરવી જોઈએ? 

આડ-અસરો, s ૂચંવણો અને જોખમો  
આoિુનક એનેFથિેસયામા,ં ગભંીર સમFયાઓ ભાNયે જ થતી હોય છે. જોખમને સ�ંણૂLપણે �ૂર કર4 શકાf ુ ં
નથી, પણ તા@તરના વષ�મા ંઆoિુનક દવાઓ, સાધનો અને તાલીમને કારણે એનેFથિેસયાની 9Unયા 
વo ુસલામત બની ગઈ છે.  

એનેFથUેટFટો આ િવભાગામા ંદશાLવલેા બધા જોખમોને ટાળવા માટ3 ઘણી બધી કાળt લેતા હોય છે. 

તમારા એનેFથUેટFટ તમને આ જોખમો પૈક4 કોઈપણ િવશ ેતથા તેને ટાળવા માટ3 લેવામા ંઆવલેા 
સાવચેતીના ંપગલા ંિવશ ેવo ુમાUહતી આપી શકશ.ે 

દર3ક Zય�Aત શ�દો અને �કડાઓRુ ંઅલગ-અલગ ર4તે અથLઘટન કર3 છે. આ ધોરણ તમાર4 સહાય માટ3 
ઉપલ�ધ કરાયેલ છે. 
 
 
 

Vબુ જ સામા!ય સામા!ય અસાધારણ િવરલ ભાYયે જ 

દશમાથંી એક 

તમારા �ુ ંુબની 
એક Zય�Aત 

સોમાથંી એક 

રFતા પરની 
એક Zય�Aત 

હZરમાથંી એક 

ગામની 
એક Zય�Aત 

દશ હZરમાથંી 

એક 

નાનકડા ંશહ3રની 
એક Zય�Aત 

લાખમાથંી એક 

મોટા શહ3રની એક 

Zય�Aત 

 

તમે કોલેજની વબેસાઇટ પર રહ3લા દદ�ની માUહતીના પેજ પરથી પણ વo ુમાUહતી મેળવી શકો છો: 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo 

  



www.rcoa.ac.uk/patientinfo | 9 

વધારાના tોતો  
■ @ને જનરલ એનેFથUેટક અથવા શામક દવામા ંઆપવામા ંઆવી હોય તેવી કોઈ Zય�Aતની સાર-

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

■ ડ3"ટલ ક3રની જોગવાઈમા ંસભાન શામકતા માટ3ના ધોરણો. રોયલ કોલેજ ઓફ સW"સ ઓફ ®Nલે"ડ 

અને રોયલ કોલેજ ઓફ એનેFથUેટF¯સ. RCoA 2015 (http://bit.ly/2T2mZh6). 

■ શામકતા સબંધંી સેવાઓની જોગવાઈ �ગેRુ ંમાગLદશLન. RCoA 2016 
(www.rcoa.ac.uk/gpas). 

■ આરોNયસભંાળની 9Unયાઓ માટ3 સલામત શામકતા 9ે¦Aટસ: ધોરણો અને માગLદશLન. મેUડકલ રોયલ 

કોલેજોની એક3ડમી. AoMRC 2013 (http://bit.ly/301ndq8).  

તમે કોલેજની વબેસાઇટ પર આપેલી પિOકાઓમાથંી વo ુમાUહતી મેળવી શકો છો 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo. પિOકાઓ, એનેFથUેટક િવભાગમાથંી અથવા તમાર4 હો�Fપટલમા ં
રહ3લા �વૂL-તપાસણી �Aલિનકમાથંી પણ ઉપલ�ધ થઈ શક3 છે. 

તમારા એનેRથેSટકથી સકંળાયેલા જોખમો 
એનેFથUેટકની સેવા લેવાથી અથવા એનેFથUેટક 9Unયા ઉપયોગમા ંલેવાથી સકંળાયેલા ચો¡સ જોખમો 
િવશનેી પિOકાઓ કોલેજની વબેસાઇટ મારફતે પણ ઉપલ�ધ છે: 

www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/risk-leaflets. તે ઉપર યાદ4બ� કર3લી દદ�ની માUહતીની 
પિOકાઓને �રૂક છે. 
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અમે આ પિOકામાનંી માUહતીને સચોટ અને અ°તન રાખવા માટ3 pબૂ જ 9યાસ કર4એ છ4એ, પરંf ુઅમે 

તેની ખાતર4 આપી શકતા નથી. અમે આ સામા"ય માUહતી તમાર4 પાસેના બધા 9±ોને અથવા તમારા 
માટ3 મહsવ�ણૂL હોય તે દર3ક વFf ુસાથ ેZયવહાર કર3 એવી અપેYા રાખતા નથી. માગLદિશ�કા તર4ક3 આ 

પિOકાનો ઉપયોગ કર4ને, તમાર3 તમાર4 મેUડકલ ટ4મ સાથ ેતમાર4 પસદંગીઓ અને કોઈપણ Xચeતાઓની 
ચચાL કરવી જોઈએ. આ પિOકા gતે જ સલાહ તર4ક3 માનવી જોઈએ નહl. તેનો ઉપયોગ કોઈપણ 

Zયાવસાિયક હ3f ુમાટ3 કર4 શકાય નUહ. સ�ંણૂL અFવીકરણ માટ3, �ૃપા કર4ને અહl �Aલક કરો 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati). 
 

બધા અRવુાદો Translators without Borders (#ાનFલેટર િવથાઉટ બૉડLસL) સ�દુાયના અRવુાદકો 
<ારા 9દાન કરવામા ંઆવ ેછે. અRવુાદોની hણુવ²ા શ_ તેટલી સચોટ બનાવવા માટ3 ચકાસવામા 
આવલે છે, પરંf ુતેમા ંક3ટલીક માUહતીના અચો¡સ અને ખોટા અથLઘટનRુ ંજોખમ છે. 

 

 

તમારો &ુ ંમતં)ય છે તે અમને જણાવો 
અમે આ પિOકાને બહ3તર બનાવવા માટ3ના qચૂનોને આવકાર4એ છ4એ.  

જો તમે કોઈ Uટrપણી કરવા માગંતા હો, તો �ૃપા કર4ને આ સરનામે તેને ઇમેઇલથી મોકલો: 
patientinformation@rcoa.ac.uk 

રોયલ કોલેજ ઓફ એને9થેUટ9\સ (Royal College of Anaesthetists) 

ચXચ³લ હાઉસ, 35 ર3ડ લાયન FAવરે, લડંન WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
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