অ"ােনে&িসয়ার সময়
আপনার .াসপথ এবং
.াস34য়া
!াসপথ কী, অ)ােনে,-ট/েদর 2কন এ-ট িনয়6ণ করা 8েয়াজন এবং আপনার
অ)ােনে,-টেকর সময় তারা কীভােব এটা কের থােকন — এ@েলা এই িলফেলেটর
8থম িবভােগ ব)াখ)া করা হেয়েছ।
অ)ােনে,-ট/রা অপােরশেনর আেগ কীভােব আপনার !াসপেথর 2কােনা সIাব)
সমস)া এবং !াসপথ িনয়6েণর সােথ জিড়ত সাধারণ ঝু ঁ িকর মূল)ায়ন কেরন তা এখােন
ব)াখ)া করা হেয়েছ।
িPতীয় িবভােগ আপনার !াসপথ িনয়6েণ আরও পিরকRনা এবং 8Sিতর 8েয়াজন
হেল কী হেব 2স সTেকU আরও িবশদ ব)াখ)া করা হেয়েছ।

!াসপথ িনয়)েণর সাধারণ প.িত
!াসপথ
!াসপথ বা !াস'(য়ার পেথর (breathing passage)
মাধ.েম বায়ু আপনার ফুসফুেস 3পৗ5ছায়। আপিন !াস
8হণ করার সময় বায়ু আপনার নাক এবং মুখ িদেয়
@েবশ কের আপনার গলা, DরযF (ভেয়সবH) এবং
!াসনালীর (উইLপাইপ) মাধ.েম আপনার ফুসফুেস
3পৗ5ছায়। আপনার শরীর এই বায়ু 3থেক @েয়াজনীয়
অ'Hেজন 8হণ কের।
অ.ােনেOিসয়ার সময় অ.ােনেOPটক গ.াসRিল এই
বায়ুেত িমিTত করা যায় যা অপােরশন চলাকালীন
আপনােক ঘুিমেয় থাকেত সহায়তা কের।
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অ1ােনে23ট5েদর 7কন অ1ােনে2িসয়া চলাকালীন !াসপথ ‘িনয়)ণ’ করার
<েয়াজন হয়
অ.ােনেOPটক @েয়ােগর পাশাপািশ অ.ােনেOPটWরা অপােরশন চলাকালীন আপনার সুOতার জন.
দায়ী। অ.ােনেOিসয়া চলাকালীন আপনার ফুসফুস অ'Hেজন পােX িকনা তা িন'Yত করাও এর
অ[ভ\^
] ।
3জনােরল অ.ােনেOPটক বা গভীর িসেডশেনর 3`েa এPট িবেশষ Rcdপূণ কারণ
]
এই সময়
আপনার 'জfা এবং গলার চারপােশর 3পশীRিল িশিথল হেয় !াসনালীPট অবcg কের 3ফলেত
পাের। সেবাৎক
] ৃ j পgিতেত এPট িকভােব 3রাধ করা সkব তা িনেয় অ.ােনেOPটW পিরকlনা করেবন।
এেক বেল !াসপথ ‘িনয়Fণ’ করা।

উ@ুB !াসপথ
A

উপেরর %ঠাঁট

B

থুতিন

C

/জ1া

D

নাসার3

E

নরম তালু

F

আল/জ1া

G

ফ8ািরং: (;াসপথ)

A

উপেরর %ঠাঁট

B

থুতিন

C

/জ1া

D

নাসার3

E

নরম তালু

F

আল/জ1া

G

/জ1া বায়ু>বাহ আটকায়

আংিশকভােব অবH. !াসপথ
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অ1ােনে23ট5রা কীভােব !াসপথ ‘িনয়)ণ’ কেরন
আপনােক সবেচেয় +,-পূণ 1য
0 গ4াস5ট 1দয়া হেব তা হল অ<=েজন। অ4ােনে?5টক @, করার আেগ
আপনােক এক5ট CািEেকর মাG অথবা নােকর নরম CািEেকর নল 1থেক IাসJIােসর মাধ4েম
অ<=েজন Lহণ করেত বলা হেব। অ4ােনে?5টক @,র আেগ এ5ট আপনার ফুসফুস+িলেত অিতিরO
অ<=েজন 1পৗQেছ িদেব।
আপনার Iাসনালী িনয়Tেণ সহায়তা করেত অ4ােনে?5টEেদর িবিভV পWিত এবং সরYাম রেয়েছ।
এ+িল তােদর পছZ, একজন 1রাগী িহসােব আপনার Jেয়াজন এবং আপনার অপােরশেনর ধরেণর
উপর িভি] কের পিরবিত0ত হেব।
মুেখ, গলায় অথবা Iাসনালীেত ?াপন করার জন4 িবিভV ধরেণর নল আেছ, যা Iাসপথ উ_ুO রােখ এবং
আপনার ফুসফুস+িলেত সহেজ অ<=েজন এবং অ4ােনে?5টক গ4াস 1পৗQছােত সাহায4 কের। এই
িডভাইস+িল সাধারণত আপিন ঘুিমেয় পড়ার পের (বা গভীর িসেডশেনর পের) আপনার শরীের Jেবশ
করােনা হয় যােত আপনার এ+িল ব4বহােরর বা Jেবেশর 1কানও eান বা fৃিত না থােক। আপনার
h4ািকয়া বা Iাসনালীর (উইiপাইপ) মেধ4 এক5ট নল ?াপন করােক ‘h4ািকয়াল ইন5টউেবশন’ বলা হয়।

অ1ােনে23ট5রা িকভােব আপনার !াসপথ মূল1ায়ন কেরন
আপনােক অ4ােনে?5টক 1দয়ার আেগ আপনার অ4ােনে?5টE বা তােদর দেলর সদস4 আপনােক িবিভV
Jj করেত চাইেবন যােত আপনার অ4ােনে?5টক এবং আপনার Iাসপথ িনয়Tেণর জন4 সবেচেয়
ভােলাভােব পিরকkনা করা যায়। পূেব কখেনা
0
আপনােক আপনার Iাসপথ িনয়Tণ এবং Iাস JIােসর
1কানও অসুিবধা সlেক0 বলা হেয় থাকেল এ+েলা আপনার অ4ােনে?5টEেক জানােনা উিচত। আপনার
পূববতm
0
অ4ােনে?5টেকর 1রকড0+িল থাকেল তারা 1স+িলও 1দখেবন।
তারা Jাসিnক oা?4গত সমস4ার িবষেয় <জeাসা করেবন, উদাহরণoqপ আপনার ঘােড়র আrাই5টস,
0
অবsাক5টভ িtপ অ4াপিনয়া (ঘুেমর সময় IাসJIােস সমস4া) বা অ4ািসড িরuা= আেছ িকনা ইত4ািদ।
আপনার অব?ার উপর িনভ0র কের িকভােব Iাসপথ িনয়Tণ করা Jেয়াজন তা অনুমান করেত আপনার
অ4ােনে?5টE িকছv পরীwা করেত পােরন। 1যমন:
■ তারা সাধারণত আপিন ভালভােব মুখ খুলেত পারেছন িকনা পরীwা করেবন এবং গলার 1ভতর
িপছেনর অংশ 1দখেবন।
■ তারা আপনােক আপনার নীেচর 1চায়াল5ট সামেন আনেত বা আপনার উপেরর 1ঠাঁেট কামড় িদেত
বলেত পােরন
■ আপনার Iাসপেথ বা ঘােড় যিদ 1কােনা ধরেনর বৃ<W বা 1ফালাভাব থােক তেব তারা আপনার
আলhাসাউi বা িস5ট G4ান+িল (আেগ কের থাকেল) 1দখেত পােরন
■ তারা এক5ট 1ছাট নমনীয় ক4ােমরার মাধ4েম আপনার নােকর 1ভতেরও 1দখেত পােরন। এ5ট ব4থাহীন।
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!াসপথ িনয়)েণর সােথ সKিকLত ঝু ঁ িক এবং সাধারণ সমস1াসমূহ
িবিভm মানুষ শn ও সংখ.ার িভm িভm অথ করেত
]
পােরন। এই 3oলPট বুঝেত সাহােয.র জন. 3দয়া
হেয়েছ।

খুব সাধারণ

সাধারণ

সাধারণত ঘেট না

িবরল

খুবই িবরল

১০ জেনর মেধ2
১ জন

১০০ জেনর
মেধ2 ১ জন

১,০০০ জেনর
মেধ2 ১ জন

১০,০০০ জেনর
মেধ2 ১ জন

আপনার
পিরবাের
একজন

আপনার
পিরবাের
পাড়ায় একজন

আপনার
পিরবাের
8ােম একজন

একPট 3ছাট
শহেরর মেধ.
একজন

১,০০,০০০
জেনর মেধ2 ১
জন
একPট বড়
শহেরর মেধ.
একজন

গলা ব)থা
আপনার গলায় !াসনালীর সরrাম Oাপেনর ফেল অপােরশেনর পের আপনার গলা ব.থা হেত পাের।
এPট খুব সাধারণ িবষয়।

দাঁেতর /িত এবং আপনার 5ঠাঁট বা 8জ:ায় জখম
যখন !াস@!ােসর নলPট Oাপন করা বা সিরেয় 3ফলা হয় তখন আপনার দাঁত, 3ঠাঁট এবং 'জfায়
`িতর ঝু ঁ িক থােক। আপনার যিদ ভuু র দাঁত, দাঁেতর (াউন অথবা িনয়Fণ করা কPঠন এমন !াসপথ
থােক, তাহেল এPট হওয়ার সkাবনা 3বিশ। 3ঠাঁট বা 'জfায় হালকা জখম অথবা সামান. 3কেট যাওয়া
সাধারণ ঘটনা, এPট @িত ২০Pট অ.ােনেOPটেকর মেধ. ১Pটর 3`েa হেত পাের। 3ছাট আঘাতRিল
সাধারণত yুত 3সের যায়। দাঁেত আঘােতর ফেল িচিকৎসার @েয়াজন হওয়ার ঘটনা সাধারণত ঘেট না;
সুO দাঁেতর 3`েa @িত ৪,৫০০ অ.ােনেOPটেকর মেধ. ১Pটেত এPট হেত পাের।

অসফল ইনAটউেবশন (!াসনালীেত নল Eেবেশর E8Fয়া)
যিদও এPট সাধারণত ঘেট না, তেব অ.ােনেOPটেWর জন. আপনার বায়ুচলাচেলর পেথ একPট
এেLা|.ািকয়াল Pটউব (!াসনালীেত নল) Oাপন করা কPঠন বা অসkব হেত পাের। এটােক অসফল
ইনPটউেবশন বেল। এPট হেল অ.ােনেOPটW আপনােক জািগেয় ত\ লেত পােরন এবং আপনার
অপােরশন Oিগত করেত পােরন। পিরকিlত অপােরশেনর 3`েa @ায় ২,০০০ অ.ােনেOPটেকর
মেধ. ১Pটেত ইনPটউেবশন ব.থ হেত
]
পাের। এPট সাধারণত জcির অপােরশেনর 3`েa ঘটেত 3দখা
যায় এবং গভ]বতী 3রাগীেদর জcির অ.ােনেOিসয়ার 3`েa আরও 3বিশ ঘেট, 3যখােন এPট @ায় ৩০০
অ.ােনেOPটেকর মেধ. ১Pটেত হেত পাের।
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GHতর জAটলতাসমূহ
িবরল 3`েa 3রাগীেদর !াসপেথ সমস.াজিনত কারেণ Rcতর জPটলতা 3দখা িদেত পাের।
এর একPট কারণ হল পাকOলীর সাম8ী যিদ ফুসফুেস চেল যায়। এেক বলা হয়
‘অ.াসিপেরশন’(!াসপেথ বািহ.ক ব~ @েবশ করা)। এই ঝু ঁ িক •াস করেত িনয়িমতভােব 3রাগীেদরেক
পিরকিlত অে€াপচােরর পূেব ছয়
]
ঘ•া ধের িকছ\ না খাওয়ার পরামশ 3দয়া
]
হয় এবং িকছ\ 3রাগীেক
পাকOলীেত এিসেডর পিরমাণ কমােনার জন. ট.াবেলটও 3খেত 3দয়া হয়।
খুবই িবরল হেলও অন.ান. Rcতর জPটলতার কারেণ মৃত\., ম'‚েƒর `িত এবং মােঝ মােঝ
অ@ত.ািশতভােব ইনেটনিসভ 3কয়াের ভিত] করেত হেত পাের।
যু^রােজ. ২০১১ সােলর এক সমী`ায় 3দখা 3গেছ 3য @ায় ১৬,০০০ অ.ােনেOPটেকর মেধ. ১Pটেত
Rcতর জPটলতা 3দখা 3দয়।

5জনােরল অ)ােনেKিসয়া চলাকালীন অEত)ািশতভােব Oান 5ফরা
আপনার যখন ঘুিমেয় থাকার কথা তখন আপনার …ান িফের এেল এটা ঘেট। এPট িবরল যা
আনুমািনক ২০,০০০ অ.ােনেOPটেকর মেধ. ১Pটেত হেত পাের।
…ান থাকার ঘটনা সাধারণত অ.ােনেOPটক †c করার এবং অ.ােনেOিসয়া 3থেক জা8ত হওয়ার
সময় 3বিশ 3দখা যায়। যিদ আপনার !াসপথ িনয়Fণ করেত সমস.া হয় তেব এই সমেয় …ান 3ফরার
আরও 3বিশ সkাবনা থােক।

আপিন ঝু ঁ িক কমােত কী করেত পােরন
দাঁত
3কানও অ.ােনেOPটেকর আেগ আপনার দাঁত এবং দাঁেতর 3কােনা কাজ 3যমন (াউন বা ‡ীজ
িনরাপদ এবং সুO আেছ িকনা িন'Yত হেয় িনন (@েয়াজেন একজন দাঁেতর ডা^ােরর কােছ যান)।
এPট দাঁেতর `িত হওয়ার ঝু ঁ িক এবং দাঁত আলগা হেয় !াসপেথ যাওয়ার ঝু ঁ িক •াস করেব।

অ)াসিপেরশন 5রােধর জন) না 5খেয় থাকা এবং আেগ 5থেক ওষুধ খাওয়া
অ.ােনেOPটেকর আেগ কখন খাওয়া এবং পান করা বˆ করেত হেব, 3স িবষেয় আপনােক 3দয়া
িনেদ] শনা অনুসরণ কcন। সাধারণত ছয় ঘ•া আেগ খাবার এবং দুই ঘ‰া আেগ পািন বˆ করার
িনেদ] শনা 3দওয়া হেয় থােক। অ.াসিপেরশেনর ঝু ঁ িক •াস করেত অ.ােনেOPটেWর িনেদ] শমেতা ওষুধ
8হণ কcন।

অবTাকAটভ িUপ অ)াপিনয়া (ঘুেমর সময় !াসE!ােস সমস)া)
যিদ আপনার অবŠাকPটভ ি‹প অ.াপিনয়া থােক, তাহেল আপনার !াসপেথ জPটলতার ঝু ঁ িক 3বেড়
যায় এবং অ.ােনেOPটেকর পের আপনােক িনিবড় পযেব`েণ
]
রাখার @েয়াজন হেব। এমনিক
3ছাটখােটা @'(য়ার জন.ও আপনােক সারারাত হাসপাতােল থাকেত হেত পাের। আপনার কােছ
কনPটিনউয়াস প'জPটভ এয়ারওেয় 3@সার (িসিপএিপ) 3মিশন থাকেল আপিন অবশ.ই 3সPট
হাসপাতােল িনেয় আসেবন। অ.ােনেOPটেকর 3থেক 3সের উঠার সময় আপিন @ায়ই এPট ব.বহার
করেবন।
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দািড় এবং মুেখর চXল
ঘন দািড়র কারেণ 3ফস মাoRিল আপনার মুেখ সPঠকভােব নাও লাগেত পাের, যার ফেল আপনার
!াসনালীর 3দখােশানা আরও কPঠন হেত পাের। আপনার দািড় 3ছাট কের কাটেল করেল অথবা 3শভ
করেল ভাল হেব। আপনার অ.ােনেOPটW আপনােক পুেরাপুির 3শভ করেত বলেত পােরন।

5রাগীেদর পছZ
যিদ আপনার !াসপথ িনয়Fণ করেত অসুিবধা হেব বেল মেন হয় তেব অ.ােনেOPটWেদর 3সPট
সŒেক] পূণ ব.াখ.া
]
3দয়া উিচত এবং আপনার !াসপথ িনয়Fেণর জন. 3য 3কানও িবকl িনেয়
আপনার সােথ আেলাচনা করা উিচত।

‘জ"টল’ %াসপেথর িনয়/ণ
আপনার !াসপথ িনয়)েণর জন1 আরও পিরকQনা এবং <Rিতর <েয়াজন
হেল কী করেত হেব 7স সKেকL এই িবভােগ আরও িবশদ ব1াখ1া করা
হেয়েছ।
কী !াসপথেক ‘জ3টল’ কের তW লেত পাের
এক বা একািধক কারেণ !াসপথ িনয়Fণ আরও ‘জPটল’ হেয় উঠেত পাের। এর অথ হল
]
অ.ােনেOPটW সkবত অ.ােনেOিসয়ার পূেব এবং
]
@দােনর সময় আরও 3বিশ িবেশষািয়ত সরrাম বা
3কৗশল ব.বহার করেবন।
এর মেধ. িকছ\ কারণ আপনার মুখ, 3চায়াল এবং ঘােড়র আকার এবং অবOার উপর িনভ]র করেত
পাের, 3যমন:
■ আপনার মুখ খুলেত অসুিবধা হেল
■ আলগা দাঁত থাকেল
■ নীেচর 3চায়াল Dাভািবেকর ত\ লনায় 3ছাট হেল
■ ল•া দািড় থাকেল
■ আপনার !াসপেথ আঘাত বা 3ফালাভাব থাকেল (মুখ, 3চায়াল, গলা, ঘাড়)।
অন.ান. কারণRিল 3রাগীর DাO.গত সমস.া বা পূববতŽ
]
িচিকৎসার উপর িনভ]র কের হেত পাের:
■ স্থূলতা
■ অবŠাকPটভ ি‹প অ.াপিনয়া (ঘুেমর সময় !াস@!ােস সমস.া)
■ তী‡ ির•াH (পাকOলীর উপাদান গলায় উেঠ আসা) বা বিম করা
■ গভ]াবOা
■ িরউম.াটেয়ড আ‘াইPটস
]
■ !াসপেথ Pটউমার বা অন. 3কােনা ধরেনর বৃ'g (ক.া’ারজিনত এবং অ-ক.া’ারজিনত)
■ আপনার মাথা বা ঘােড় 3রিডওেথরািপ
■ পূেবর] 3কােনা অ.ােনেOPটেকর কারেণ জPটলতার ইিতহাস।
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কীভােব অ1ােনে2িস5রা এক3ট ‘জ3টল’ !াসপেথর 7দখােশানা কেরন
আপনার অ.ােনেOPটW তার মূল.ায়ন এবং আপনার 3য সব পরী`া করা হেয়েছ তার ফলাফেলর
উপর িভি“ কের !াসপথ িনয়Fণ করার 3সরা পgিতPট িবেবচনা করেবন। আপনার অ.ােনেOPটW
যিদ মেন কেরন আপনার !াসপথ িনয়Fেণর জন. অিতির^ হ‚ে`েপর @েয়াজন হেত পাের,
তাহেল তারা অপােরশেনর সময় আপনােক সুরি`ত রাখেত উপল” িবকlRিল িনেয় আেলাচনা
করেব।

সেচতন বা িসেডেটড Y1ািকয়াল ইন3টউেবশন
Dাভািবক পgিত ব.বহার কের ইনPটউেবশেন ল`ণীয় সমস.া হওয়ার সkাবনা থাকেল, যা সাধারণত
হয় না, অ.ােনেOPটW 'সেচতন' (বা িসেডেটড) ইনPটউেবশন করার পরামশ িদেত
]
পােরন। এই 3`েa
আপিন সেচতন বা িসেডেটড থাকাকালীন PটউবPট আপনার !াসনালীেত @েবশ করােনা হয়। এভােব
ইনPটউেবশন কPঠন বা ব.থ হেল,
]
তারা ইনPটউেবশন করা বˆ করেত পারেবন এবং আপিন িনেজই
!াস @!াস চািলেয় যােবন। যিদ িসেডশন ব.বহার করা হয় তাহেল @'(য়াPট সŒেক] আপনার
সামান. িকছ\ •ৃিত থাকেত পাের।
সেচতন ইনPটউেবশন অ.ােনেOPটক cম বা অপােরPটং িথেয়টাের করা হয়। আপনার অ.ােনেOPটW
আপনার র^চাপ, –দিপে—র কাযকািরতা
]
এবং অ'Hেজেনর ‚র পযেব`ণ
]
করেত আপনার শরীের
িবিভm যFপািত যু^ করেবন। অন.ান. অ.ােনেOPটক এর মেতাই তারা আপনার হােত বা বাহ\েত
একPট ক.ানুলা (একPট পাতলা ˜ািWেকর নল যার মাধ.েম ওষুধRিল @েবশ করােনা হয়) লাগােবন।
আপনােক আপনার নােকর িভতের একPট নরম ˜ািWেকর নল অথবা মাo িদেয় অ'Hেজন @দান
করা হেব।
আপনার অ.ােনেOPটW সাবধানতার সােথ আপনার নাক, মুখ এবং গলার অভ.[ের কেয়কবার
অ.ােনেOPটক 3™ ব.বহার করেবন যােত এই OানRিল অসাড় থােক। 3লাকাল অ.ােনেOPটেকর
কারেণ আপনার কািশ হেত পাের এবং আপনার িগলেত সমস.া হেত পাের। এPট Dাভািবক এবং
আপনার অ.ােনেOPটW আপনার সুর`া িন'Yত করার জন. আপনােক 3দখােশানা করেবন।
OানPট অসাড় হেয় 3গেল অ.ােনেOPটW আপনার মুখ বা নাক িদেয় একPট ক.ােমরাযু^ 3ছাট নমনীয়
নল @েবশ করেবন। এPট আপনার !াসনালীেত !াসনল 3পৗ5ছােত সাহায. কের। !াস নলPট িনরাপেদ
Oাপন করা হেল আপনার অ.ােনেOPটW 3জনােরল অ.ােনেOPটক †c করেবন এবং আপিন অ…ান
হেয় যােবন।
একজন 3রাগীেক সেচতন |ািকয়াল ইনPটউেবশেনর একPট িভিডও িডিফকাš এয়ারওেয় 3সাসাইPটর
(িডএএস) ওেয়বসাইেট 3দখেত পােরন: http://bit.ly/DAS-AFI_video
আপিন ঘুম 3থেক ওঠার পর আপনার মুখ এবং গলায় িকছ\`েণর জন. অসাড় লাগেত পাের, এPট
অপােরশেনর ›দেঘ.র
] উপর িনভ]র কের। দম বˆ হওয়া @িতেরােধর জন. আপনােক কেয়ক ঘ•া
খাওয়া এবং পান না করার পরামশ 3দয়া
]
হেত পাের।
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জ3টল !াসপেথর সতকLতা কাডL
যিদ আপনার অ.ােনেOPটW মেন কেরন ভিবষ.েত আপনার !াসনালীর জন. িনিদ] j ব.বOাপনার
@েয়াজন হেব অথবা আপনার !াসনালী িনয়Fেণ উেœখেযাগ. অসুিবধা হেয়েছ, তাহেল তারা
আপনার জন. সাধারণত একPট ‘জPটল !াসপেথর সতক]তা কাড]’ বা একPট ফম পূ
] রণ করেবন।
আপিন ভিবষ.েত হাসপাতােলর অ.াপেয়•েমে• অংশ 3নওয়ার সময় এPট সােথ রাখেবন যােত
ভিবষ.েত আপনার অ.ােনেOPটWগণ অসুিবধাRিল কী িছল তা সŒেক] অবগত হন এবং আপনার
পরবতŽ অ.ােনেOPটেকর জন. পিরকlনা করেত পােরন। এই তথ.Pট আপনার 3রকেড] থাকা িন'Yত
করেত আপনার 'জিপেক (3জনােরল িফ'জিশয়ান) এই কাড]Pট 3দখােনা উিচৎ।
িডএএস হল !াসপথ িনয়Fেণ আ8হী িবেশষ… অ.ােনেOPটWেদর একPট গ্cপ। !াসপথ িনয়Fণ
সং(া[ 3রাগীেদর জন. আরও তথ. িডএএস ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব:
www.das.uk.com/patient_education
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আমরা এই িলফেলেটর তথ. সPঠক ও হালনাগাদকৃত রাখার সেবাতভােব
]
@েচjা কির, িকž তার
িনYয়তা 3দওয়া সkব নয়। আমরা @ত.াশা কির না 3য এই সাধারণ তেথ. আপনার সkাব. সম‚
@েŸর উ“র 3দওয়া হেয়েছ অথবা আপনার জন. Rcdপূণ সম‚
]
িবষয় িনেয় িবশেদ আেলাচনা করা
হেয়েছ। এই িলফেলটPটেক িনেদ] শনা িহেসেব ব.বহার কের, আপনার িনজD পছ -অপছ এবং
উে¡গ িনেয় আপনার িচিকৎসা দেলর সােথ আেলাচনা করা উিচৎ। এই িলফেলটেক পৃথকভােব
িচিকৎসা পরামশ িহেসেব
]
ব.বহার করা উিচৎ নয়। এPট 3কানও বািণ'জ.ক বা ব.বসার উে¢েশ.
ব.বহার করা যােব না। সŒূণ দায়
]
বজ]ন িববৃিত 3দখেত এখােন (www.rcoa.ac.uk/patientinformation/translations/bengali) ি£ক কcন।
সম‚ অনুবাদ |া’েলটস উইদাউট
]
বড]ােসর] (Translators without Borders) অনুবাদকগণ সরবরাহ
কেরেছন। অনুবাদRিলেক যথাসkব িনভ\ল
] করেত 3সRিলর মান পরী`া করা হেয়েছ, তেব িকছ\
তেথ.র ভ\ল অথ এবং
]
ভ\ল ব.াখ.ার সkাবনা রেয়েছ।

আমরা আপনার মতামত জানেত আ4হী
এই িলফেলটPট আরও উmত করার জন. আমরা আপনােদর পরামশ জানেত
]
চাই।
আপনার যিদ 3কােনা মতামত থােক তাহেল অনু8হ কের আমােদরেক ইেমইল কcন:
patientinformation@rcoa.ac.uk
Royal College of Anaesthetists
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG
020 7092 1500

www.rcoa.ac.uk
8থম সংVরণ, 2ফব্Xয়ারী ২০২০
এই িলফেলটPট @কাশনার তািরখ 3থেক িতন বছেরর মেধ. পুনরায় পযােলাচনা
]
করা হেব।
© 2020 Royal College of Anaesthetists
!রাগীেদর তথ* সরবরােহর উপকরণ 23েতর জন* এই িলফেলট<ট কিপ করা যােব। অনু@হ কের 2কৃত সূC উেDখ কFন। আপিন
যিদ এই িলফেলট<টর !কান অংশ অন* !কােনা 2কাশনার কােজ ব*বহার করেত চান তাহেল কৃতKতাLীকার করেত হেব এবং !লােগা,
M*াNOং এবং িচC অপসারণ করেত হেব। আরও তথ* জানেত অনু@হ কের আমােদর সােথ !যাগােযাগ কFন।
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