િન#ેતન અવ(થા
દરિમયાન તમારો 0સન
માગ3 અને 0ાસ

આ પિ$કાનો )થમ ભાગ સમ/વે છે ક3 એરવે 6ું છે , એને9થેટ;9<સે તેને શા માટ3
સંચા@લત કરBું જDર; છે અને તમારાી એને9થેGટક દરિમયાન તેઓ આ ક3વી ર;તે કર3 છે .
તે એ પણ સમ/વે છે ક3 એને9થેટ;9<સ કોઈપણ સંભિવત સમ9યાઓ અને એરવે
મેનેજમેMટ સાથે સંકળાયેલા સામાMય જોખમો માટ3 શPGQયા પહ3લાં તમારા SસનમાગTની
ક3વી ર;તે આકારણી કર3 છે .
બીજો ભાગ જો તમારા SસનમાગTના સંચાલનને વVુ આયોજન અને તૈયાર;ની જDર હોય
તો 6ું થાય છે તે િવશે વVુ િવગતવાર વણTન કર3 છે .

આદશ$ %સન માગ$ +યવ.થાપન
!સન માગ'
!સન માગ' અથવા !ાસનો માગ', તે માગ' છે / હવા તમારા ફ3ફસાં
5ુધી પહ:ચે છે . <યાર3 તમે !ાસ લો છો, ?યાર3 હવા તમારા નાક અને
મ:માંથી Aવેશે છે અને તમારા ફ3ફસાં 5ુધી પહ:ચવા માટ3 તમારા ગળા,
કંઠFથાન (FવરપેટG) અને !ાસનળG (િવIડપાઇપ) થી વહ3 છે . તમાLંુ
શરGર આ હવાથી જOરG ઓQRસજન લે છે .
એનેFથેિસયા દરિમયાન, ઓપર3 શન દરિમયાન તમને િનUVા રાખવામાં
મદદ માટ3 એનેFથેXટક વાYુઓ આ હવા સાથે ભળG શકાય છે .
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એને.થેિસયાને શા માટ5 એને.થેસીયા દરિમયાન %સન માગ$ને ‘મેનેજ’
કરવાની જ:ર હોય છે
એનેFથેXટક આપવાની સાથે સાથે એનેFથેXટF[સ શ\X]યાના સમયગાળા માટ3 તમારG 5ુખાકારG માટ3
જવાબદાર છે . આમાં 5ુિનિ_ત કર`ું શામેલ છે ક3 <યાર3 તમે એનેFથેસીયાવાળા હો ?યાર3 તમારા ફ3ફસાંમાં
ઓQRસજન મળa ું રહ3 છે .
સામાIય એનેFથેXટક અથવા ઠંડા ઘેન દરિમયાન તે ખાસ કરGને મહ?વc ૂણ' છે , કારણ ક3 તમારG fભ અને
ગળાની આgુબાgુના FનાYુઓ આરામ કર3 છે અને !સન માગ'ને અવરોિધત કરG શક3 છે . એનેFથેXટFટ
આનાથી બચવા માટ3 ક3ટhું iેjઠ છે તેની યોજના કરશે. આને !સન માગ'k ુ ં સંચાલન કહ3 છે

>ુ@લો %સન માગ$
A

ઉપલો હોઠ

B

હડપચી

C

*ભ

D

અ-ુનાિસક પોલાણ

E

નરમ તાળ9ું

F

*ભ નો પાછળ નો ભાગ

G

ગળાનો ભાગ ( =સન માગ> )

A

ઉપલો હોઠ

B

હડપચી

C

*ભ

D

અ-ુનાિસક પોલાણ

E

નરમ તાળ9ું

F

*ભ નો પાછળ નો ભાગ

G

*ભ હવાના @વાહને અવરોધે છે

Bિશક અવરોિધત %સન માગ$
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એને.થેટF.Gસ ક5વી રFતે %સન માગ$નેHે ‘મેનેજ’ કર5 છે
તમને અગ?યનો ગેસ આપવામાં આવશે તે છે ઓQRસજન. એનેFથેXટક શO થાય તે પહ3લાં તમને
lલાmFટકના ચહ3રાના માFકથી અથવા તમારા નસકોરામાં નરમ lલાmFટક ટnુબમાંથી ઓQRસજનનો !ાસ
લેવાkુ ં કહ3વામાં આવશે. એનેFથેXટક શO થાય તે પહ3લાં આ તમારા ફ3ફસાંને વધારાની ઓQRસજન આપે છે .
એનેFથેટGFટ પાસે તમારG !સન માગ'ને સંચાoલત કરવામાં તેમની સહાય માટ3 િવિવધ પpિતઓ અને
ઉપકરણો છે . આ તેમની પસંદગીઓના આધાર3 , એક દદr તરGક3 અને તમે કયા Aકારનાં ઓપર3 શન કરG
રsા છો તેના આધાર3 બદલાશે.
?યાં િવિવધ Aકારનાં ટnુબ છે / કાં તો મ:માં, ગળામાં અથવા !ાસનળGમાં t ૂકG શકાય છે , /થી વાYુનો
માગ' ખોલો અને ઓQRસજન અને એનેFથેXટક વાYુઓને ફ3ફસામાં સરળતાથી પહ:ચાડG શકાય. તમે 5 ૂઈ
ગયા પછG આ ઉપકરણોને સામાIય રGતે t ૂકવામાં આવે છે (અથવા ગહન બેભાન કરવામાં આવે છે ) /થી
તમને તેમના ઉપયોગ અથવા દાખલની કોઈ vણકારG અથવા Ft ૃિત ન હોય. તમારા !ાસનળG
(િવIડપાઇપ) માં કોઈ નળG નાંખવાને ‘x3 ચેલ ઇનટnુબેશન’ તરGક3 ઓળખવામાં આવે છે .

એને.થેટF.Gસ તમારા %સન માગ$ને ક5વી રFતે આકારણી કર5 છે
તમારG પાસે એનેFથેXટક હોય તે પહ3લાં, તમારG એનેFથેટGFટ અથવા તેમની ટGમનો સyય તમને િવિવધ
Azો c ૂછવા માંગશે, /થી તમારા એનેFથેXટક અને તમારા !સન માગ' સંચાલન માટ3 iેjઠ યોજના
બનાવી શકાય. જો અગાઉ તમને તમારા !સન માગ'ને સંચાoલત કરવામાં અને !ાસ લેવામાં કોઈ
tુ{ક3લીઓ િવશે કહ3વામાં આ|Yું હa,ું તો તમાર3 એનેFથેટGFટને vણ કરવી જોઈએ. જો તેઓ ઉપલ}ધ
હોય તો તે તમારા અગાઉના એનેFથેXટકસના ર3 કો~સ' પણ જોશે.
તેઓ સંબિં ધત તબીબી પXરQFથિતઓ િવશે c ૂછશે, ઉદાહરણ તરGક3 તમારG ગળામાં સંિધવા, અવરોધક
Fલીપ એપિનયા અથવા એિસડ Xર•લRસ.
તમારG પXરQFથિત માટ3 કયા Aકારનાં એરવે મેનેજમેIટની જOર છે તેની આગાહG કરવામાં તમારG
એનેFથેટGFટ થોડા પરG€ણો કરG શક3 છે . દાખલા તરGક3:
■ તેઓ સામાIય રGતે તપાસ કરશે ક3 તમે તમાLંુ મ: |યાપકપણે ખોલી શકો છો અને તમારા ગળાના
પાછલા ભાગને જોઈ શકો છો
■ તેઓ તમને તમારા તoળયાના જડબાને આગળ વધારવા અથવા તમારા હોઠને ડંખવા માટ3 કહG શક3 છે
■ જો તમને તમારા વાYુમાગ' અથવા ગળામાં ` ૃ•p થાય છે અથવા સોજો આવે છે , તો તે તમને
અ‚xાસાઉIડ અથવા સીટG Fક3ન જોશે.
■ તેઓ તમારા નાકને નાના પXરવત'ન€મ ક3મેરાથી પણ જોઈ શક3 છે . આ પીડારXહત છે .
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જોખમો અને સામાKય ઘટનાઓ એરવેઝOુ ં સંચાલન સાથે સંકળાયેલ છે
લોકો શ}દો અને સંƒયાઓkુ ં અથઘ
' ટન ક3વી રGતે કર3 છે તેનાથી બદલાય છે . આ માપ સહાય માટ3
આપવામાં આ|Yું છે .

! ૂબ જ સામા(ય

સામા(ય

અસામા(ય

+ુલ.ભ

ુ જ 0ૂજ
!બ

10 માં 1

100 માં 1

1000 માં 1

10,000 માં 1

100,000 માં 1

એક |યQRત

એક |યQRત

એક |યQRત

નાના શહ3રમાં એક

મોટા શહ3રમાં એક

તમારા „ુ…ુંબમાં

શેરGમાં

એક ગામમાં

|યQRત

|યQRત

(*ુ ુ ગ+ં
તમારા ગળામાં એરવે ઉપકરણોને t ૂકવાથી તમારા ઓપર3 શન પછG ગળામાં †ુખાવો થઈ શક3 છે . આ ‡ ૂબ
સામાIય છે .

તમારા હોઠ અથવા 5ભને ડ9:ટલ =કુ સાન અને ઇ@ઓ
<યાર3 !ાસની નળG t ૂકવામાં આવે છે અથવા †ૂર કરવામાં આવે છે ?યાર3 તમારા દાંત, હોઠ અને fભને
kુકસાન થવાkુ ં જોખમ છે . જો તમારG પાસે નાgુક દાંત, તાજ અથવા વાYુમાગ' હોય /kુ ં સંચાલન કર`ું
tુ{ક3લ હોય તો આ સંભિવત છે . નાના ઉઝરડા અથવા હોઠ અથવા fભમાં નાના ‰Flલ[સ સામાIય છે
અને 20 એનેFથેXટકસમાં 1 માં થાય છે . નાની ઇvઓ સામાIય રGતે ઝડપથી મટાડતી હોય છે . સારવાર
માટ3 જOરG દાંતને kુકસાન અસામાIય છે અને તં†ુરFત દાંતમાં દર 4,500 એનેFથેXટકસમાં 1 થાય છે
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ુ ે શન
િનCફળ ઇ:ટFબ
જો ક3 તે અસામાIય છે , પણ એનેFથેટGFટને તમારા િવIડપાઇપમાં એIડોx3 સીઅલ ટnુબ t ૂકવાkુ ં tુ{ક3લ
અથવા અશŠ લાગે છે . તેને િનjફળ ઇIટnુબેશન કહ3વામાં આવે છે . જો આ`ું થાય છે તો એનેFથેટGFટને
તમને vગે અને તમારG શ\X]યા tુલતવી રાખવાની જOર પડG શક3. આયો‹જત શ\X]યા માટ3 િનjફળ
ઇIટnુબેશન 2,000 એનેFથેXટકસમાં 1 ની આસપાસ થાય છે . તે ઇમરજIસી સŒરGમાં વ•ુ સામાIય છે
અને ઇમŒIસી એનેFથેિસયા ધરાવતા સગભા' દદrઓમાં હf વધાર3 છે , <યાં તે આશર3 300 માં
એનેFથેXટકસમાં 1 માં થાય છે .

ગંભીર Jચ
ં ૂ વણો
ં ૂ વણો હોઈ શક3 છે .
†ુલ'ભ Aસંગોએ, દદrઓના વાYુમાગ'માં સમFયાને કારણે ગંભીર Žચ
એક કારણ પેટમાં ફ3ફસાંમાં જતા સમાિવjટો હોઈ શક3 છે . આને ‘આકાં€ા’ કહ3 છે . આ જોખમને ઓ•ં કરવા
માટ3 , દદrઓને િનયિમતપણે સલાહ આપવામાં આવે છે ક3 આયો‹જત શ\X]યા પહ3લાં છ કલાક ન ખાઓ
અને ક3ટલાકને પેટમાં એિસડkુ ં Aમાણ ઘટાડવા માટ3 ગોળGઓ પણ આપવામાં આવે છે .
ં ૂ વણો t ૃ?Yુ, મગજને kુકસાન અને સઘન સંભાળમાં
‡ ૂબ જ †ુલ'ભ હોવા છતાં, અIય ગંભીર Žચ
અનપેo€ત Aવેશ તરફ દોરG શક3 છે .
ં ૂ વણો આવે છે .
Yુક3માં 2011 ના અ•યયનમાં vણવા મ‘Yું ક3 16,000 એનેFથેXટકસમાં 1 માં ગંભીર Žચ

સામા:ય એનેPથેિસયા દરિમયાન આકSPમક @Jિૃ ત
vગOકતા ?યાર3 આવે છે <યાર3 તમે 5 ૂવાના હોવાની અપે€ા કરતા હો ?યાર3 સભાન બનશો. તે †ુલભ
' છે ,
લગભગ 20,000 એનેFથેXટકસમાં 1 માં થાય છે .
એનેFથેXટક શO કરતી વખતે અને vગવાની vŽૃિત એ વ•ુ સામાIય છે . જો તમારા વાYુમાગ'k ુ ં સંચાલન
કર`ું tુ{ક3લ હોય તો આ સમય દરિમયાન vŽૃિતની સંભાવના વધાર3 છે .

જોખમો ઘટાડવા તમે Tું કરF શકો છો
દાંત
ખાતરG કરો ક3 તમારા દાંત અને આવા ]ાઉન અથવા cુલ તરGક3 કોઇ ડ3Iટલ કામ 5ુરo€ત અને
એનેFથેXટક પહ3લાં તં†ુરFત છે (એક દં ત oચXક?સક tુલાકાત લો જો જOરG હોય તો). આ તેમને kુકસાન
થવાkુ ં જોખમ ઘટાડશે અને દાંતkુ ં જોખમ ’ટક બનશે અને વાYુપથમાં ઘટાડો થશે.

મહાUાણને રોકવા માટ9 V ૂખમરો અને િUમેXડક9શન
કોઈપણ 5 ૂચનો તમે <યાર3 તમે ખાવાથી અને તમારા એનેFથેXટક પહ3લાં પીવાના બંધ કર`ું જોઈએ પર
આપવામાં આવે છે અkુસરો. આ સામાIય રGતે ખોરાક માટ3 છ કલાક અને પાણી માટ3 બે કલાક છે .
િન_ેતનકતા' “ારા 5 ૂચ|યા tુજબ મહાAાણના જોખમને ઘટાડવા માટ3 તમાર3 કોઈ દવા પણ લેવી જોઈએ.
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ઓYPZ[\ટવ Pલીપ એપિનયા (^ઘ દરિમયાન નડતરકારક અPથાયી !ાસ અવરોધ)
ં ી તકલીફો થવાના
જો તમે ઓ}FxmRટવ Fલીપ એપિનયાથી પીXડત હો, તો આ તમને !સનમાગ' સંબધ
વ•ુ જોખમમાં t ૂકશે અને તમારા એનેFથેXટકના પગલે તમાLંુ નfકથી િનરG€ણ કરવાની જOર પડશે.
તમે હોQFપટલમાં રાતોરાત રહ3વા માટ3 જOર પડG શક3 છે , પણ નાના કાયવ
' ાહG માટ3 . જો તમારG પાસે
સતત હકારા?મક એરવે Aેશર (સીપીએપી) મશીન હોય તો તમાર3 તેને તમારG સાથે હોQFપટલમાં લાવ`ું
જોઈએ. તમે ઘણી વખત તમારા એનેFથેXટક માંથી તમારા cુનઃAા‰lત દરિમયાન તેનો ઉપયોગ કરશે.

દાઢb અને મોઢા પરના વાળ
મોટG દાઢGથી તમારા !સનમાગ'ની સંભાળ લેવામાં વ•ુ tુ{ક3લી થાય છે કારણે ફ3સ માFક તમારા ચહ3રા
પર બરાબર બંધ ન બેસે એ`ું બની શક3 છે . તમારG દાઢGને આછG કરવાથી અથવા તેને c ૂરG કાઢG લેવાથી
મદદ મળશે. તમારા એનેFથેXટFટ તમને તે c ૂર3 c ૂરG કાઢG નાખવા કહG શક3 છે .

દદcની પસંદગી
જો તમારા વાYુપથkુ ં સંચાલન કરવામાં અપેo€ત tુ{ક3લીઓ હોય, તો એનેFથેટGF[સે સંc ૂણ' સમgૂતી
આપવી જોઈએ અને તમારG સાથે તમારા વાYુપથkુ ં સંચાલન કરવા માટ3 ના કોઈપણ િવક‚પોની ચચા'
કરવી જોઈએ.

'!#ુ ક%લ' એરવેઝ, ંુ સંચાલન
આ િવભાગ સમVવે છે ક5 જો તમારા વાWુપથOુ ં સંચાલન વXુ આયોજન અને
તૈયારFની જ:ર હોય તો Tું થાય છે .
Tું ઍર '[ુ\ક5લ' બનાવી શક5 છે
ઘણા પXરબળો એકલા અથવા સાથે મળGને 5 ૂચવે છે ક3 / તમારા ઍર |યવFથાપન વ•ુ 'tુ{ક3લ હોઈ શક3
છે .’ આનો અથ' એ થાય ક3 એનેFથેXટFટ એનેFથેિસયાની AX]યા પહ3લાં અને તે દરિમયાન વ•ુ
Fપેિશયલાઇ—ડ સાધનો અથવા તકનીકોનો ઉપયોગ કર3 તેની સંભાવના છે .
ક3ટલાક પXરબળો આકાર અને તમારા મ: QFથિત સાથે ˜ું કર`ું હોઈ શક3 છે , જડબાના અને ગરદન, દાƒલા
તરGક3:
■ તમારા મોઢાને ખોલવામાં tુ{ક3લી
■ ઢGલો પડG ગયેલો દાંત
■ નાkુ ં નીચhું જડ™ુ ં
■ મોટG દાઢG
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■ તમારા !સનમાગ' (મોšું, જડ™ુ,ં ગ›ં, ગરદન)ની ઈv અથવા સોજો.
અIય પXરબળો તબીબી તકલીફો અથવા અગાઉની તબીબી સારવારોને લગતા હોઈ શક3 છે :
■ Fœ ૂળતા
■ ઓ}FxmRટવ Fલીપ એપિનયા (•ઘ દરિમયાન નડતરકારક અFથાયી !ાસ અવરોધ)
■ ગંભીર Oપે Xર•લRસ અથવા ઊલટGની સમFયા
■ ગભા'વFથા
■ સંિધવાનો રોગ
■ !સનમાગ'માં ગાંઠ અથવા વધારો થવો (ક3Iસર અને નોન-ક3Iસર)
■ તમારા માથા અથવા ગરદનની ર3 Xડયોથેરાપી
ં ૂ વણોનો ર3 કોડ'.
■ અગાઉ અપાયેલ એનેFથેXટકથી ઉŸવેલી Žચ

ક5વી રFતે એને.થે^ટ.ટ '[ુ\ક5લ' %સનમાગ$ની સંભાળ લે છે
તમારા એનેFથેXટFટ તેમની આકારણી અને કોઈપણ પરG€ણોના પXરણામોના આધાર3 તમારા
!સનમાગ'ને સંભાળવા માટ3 ની iેjઠ પpિતને •યાનમાં લેશ.ે જો તમારા એનેFથેXટFટને લાગે ક3 તમારા
!સનમાગ'ને સંભાળવામાં વધારાના ઇIટરવેIશનની જOર પડG શક3 છે , તો તેઓ ઓપર3 શન દરિમયાન
તમને 5ુરo€ત રાખવાના ઉપલ}ધ િવક‚પો

ગે તમારG સાથે ચચા' કરશે.

V_ૃત અથવા બેભાન અવ.થામાં %ાસનળFમાં ટa ૂબ નાંખવી
અસામાIયપણે, જો !ાસનળGમાં ટn ૂબ નાંખવાની સામાIય રGતનો ઉપયોગ કરવામાં ન:ધપા¡ tુ{ક3લીઓ
આવવાની સંભાવના હોય, તો એનેFથેXટFટ 'vŽૃત' (અથવા બેભાન) અવFથામાં ટn ૂબ નાંખવાkુ ં 5 ૂચવી
શક3 છે . આ XકFસામાં, તમે <યાર3 vŽૃત અથવા બેભાન અવFથામાં હોવ ?યાર3 તમારG !ાસનળGમાં ટn ૂબ
t ૂકવામાં આવે છે . આ રGતે, જો ટn ૂબ નાંખવાkુ ં tુ{ક3લ થાય અથવા િનjફળ vય, તો તેઓ બસ તે
કરવાkુ ં અટકાવી દઈ શક3 છે અને તમે તમારG મેળે !ાસ લેવાkુ ં ચાhુ રાખી શકો છો. જો બેભાન કરવાની
X]યાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો તમને તે AX]યાની થોડG યાદ આવી શક3 છે .
અવેક ઇIટnુબેશનની AX]યા એનેFથેXટક Oમ અથવા ઓપર3 XટUગ િથયેટરમાં કરવામાં આવે છે . તમારો
એનેFથેXટFટ તમારા }લડ Aેશર, ¢દયની કામગીરG અને ઓQRસજનના Fતર પર નજર રાખવા માટ3 તમને
ુ ા
િવિવધ મશીનો સાથે જોડશે. તેઓ કોઈપણ એનેFથેXટFટની /મ જ તમારા પંv અથવા હાથમાં ક3kલ
(lલાmFટકની પાતળG નળG ક3 /ના “ારા દવાઓ દાખલ કરG શકાય છે ) t ૂકશે. તમને તમારા નસકોરાની
દર માFક અથવા નરમ lલાmFટકની ટnુબ “ારા ઓQRસજન પણ આપવામાં આવશે.
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તમારા એનેFથેXટFટ તમારા નાક, મોઢા અને ગળાની

દર લોકલ એનેFથેXટકનો ઉપયોગ કરGને ઘણી

વાર કાળfc ૂવક
' છંટકાવ કરશે /થી તેઓ 5ુ£ થઈ vય. લોકલ એનેFથેXટFટકને કારણે તમને ઉધરસ
થઈ શક3 છે અને તમારG ગળવાની €મતાને અસર થઈ શક3 છે . આ સામાIય છે અને તમે 5ુરo€ત છો તેની
ખાતરG કરવા માટ3 તમારો એનેFથેXટFટ તમારG સંભાળ રાખશે.
એકવાર આ િવFતાર 5ુ£ થઈ vય પછG, એનેFથેXટFટ તમારા મોઢા અથવા નાક “ારા ક3મેરાથી જોડાયેલી
એક નાનકડG •લેQRસબલ નળG પસાર કરશે. આ તમારા !ાસનળGમાં !ાસની નળGkુ ં માગ'દશન
' આપે છે .
એકવાર !ાસની નળG સલામત થઈ vય પછG, તમારો એનેFથેXટFટ સામાIય એનેFથેXટકની શOઆત
કરશે અને તમે બેભાન થઈ જશો.
અહ¤ XડXફક‚ટ એરવેઝ સોસાયટG (ડGએએસ) વેબસાઇટ પર એક દદrનો vŽૃત અવFથામાં x3 કલ
ઇIટnુબેશન હોવાનો વીXડયો ઉપલ}ધ છે : http://bit.ly/DAS-AFI_video
તમાLંુ ઓપર3 શન ક3ટhું લાં™ ુ ચાલે છે તેના આધાર3 , તમે v¥યા પછG થોડા સમય માટ3 તમાLંુ મોšું અને
ં ૂ ળામણ અટકાવવા માટ3 તમને બે કલાક 5ુધી ન
ગ›ં હf પણ 5ુ£ હોવાkુ ં અkુભવી શકો છો. Žગ
ખાવાની અને પીવાની સલાહ આપવામાં આવી શક3 છે .

^ડ^ફક@ટ એરવેઝ એલટ$ કાડ$
જો તમારા એનેFથેXટFટને લાગે છે ક3 તમારા !સનમાગ'ને ભિવjયમાં ચો¦સ |યવFથાપનની જOર પડશે,
અથવા તમારા !સનમાગ'ના સંચાલનમાં ન:ધપા¡ tુ{ક3લીઓ આવી છે , તો તેઓ સામાIય રGતે તમારા
માટ3 'XડXફક‚ટ એરવેઝ એલટ' કાડ'' ક3 ફોમ' ભરશે. <યાર3 તમે ભિવjયમાં હોQFપટલની એપોઇIટમેIટમાં લો
છો ?યાર3 તમાર3 આ તમારG સાથે રાખ`ું જોઈએ, /થી ભિવjયમાં / એનેFથેXટF[સ તમારG સંભાળ રાખે છે
તેને ˜ું tુ{ક3લીઓ હતી તે િવશે માXહત મળે અને તમારા આગામી એનેFથેXટક માટ3 યોજના બનાવી શક3.
માXહતી તમારા ર3 કો~સ' પર છે ક3 નહ¤ તે તપાસવા માટ3 આ કાડ' તમારા ડોRટરને બતાવ`ું ઉપયોગી છે .
ડGએએસ એ એનેFથેXટF[સkુ ં િનjણાત gૂથ છે , / એરવેઝ મેનેજમેIટમાં િવશેષ રસ ધરાવે છે . એરવેઝ
પર દદrની વધારાની માXહતી સંબિં ધત સંસાધનો ડGએએસ વેબસાઇટ પર મળG શક3 છે :
www.das.uk.com/patient_education
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અમે આ પિ¡કામાંની માXહતીને સચોટ અને અ¨તન રાખવા માટ3 ‡ ૂબ જ Aયાસ કરGએ છGએ, પરં a ુ અમે
તેની ખાતરG આપી શકતા નથી. અમે આ સામાIય માXહતી તમારG પાસેના બધા Azોને અથવા તમારા
માટ3 મહ?વc ૂણ' હોય તે દર3 ક વFa ુ સાથે |યવહાર કર3 એવી અપે€ા રાખતા નથી. માગ'દિશ©કા તરGક3 આ
પિ¡કાનો ઉપયોગ કરGને, તમાર3 તમારG મેXડકલ ટGમ સાથે તમારG પસંદગીઓ અને કોઈપણ oચUતાઓની
ચચા' કરવી જોઈએ. આ પિ¡કા vતે જ સલાહ તરGક3 માનવી જોઈએ નહ¤. તેનો ઉપયોગ કોઈપણ
|યાવસાિયક હ3a ુ માટ3 કરG શકાય નXહ. સંc ૂણ' અFવીકરણ માટ3 , „ૃપા કરGને અહ¤ ‰Rલક કરો
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati).

બધા અkુવાદો Translators without Borders (xાનFલેટર િવથાઉટ બૉડ'સ)' સtુદાયના અkુવાદકો
“ારા Aદાન કરવામાં આવે છે . અkુવાદોની Žુણવ«ા શŠ તેટલી સચોટ બનાવવા માટ3 ચકાસવામા
આવેલ છે , પરં a ુ તેમાં ક3ટલીક માXહતીના અચો¦સ અને ખોટા અથઘ
' ટનkુ ં જોખમ છે .

અમને તમારા િવચાર જણાવો
અમે આ પિ¡કામાં 5ુધારો કરવા 5 ૂચનોkુ ં Fવાગત કરGએ છGએ.
જો તમે કોઈ કોમેIટ કરવા માંગતા હો, તો „ૃપા કરGને તેમને ઇમેઇલ કરો:
patientinformation@rcoa.ac.uk
રોયલ કોલેજ ઓફ એને:થે<ટ:>સ
ચoચ¬લ હાઉસ, ૩૫ ર3 ડ લાયન FRવેર, લંડન WC1R 4SG
020 7092 1500

www.rcoa.ac.uk
ુ ર; 2020
)થમ આB ૃિY, ફ3[આ
Aકાશનની તારGખના ¡ણ વષ'ની

દર આ પિ¡કાની સમી€ા કરવામાં આવશે.

© 2020 Royal College of Anaesthetists
ુ ી આ પિ5કાની નકલ કર9 શકાય છે . >ૃપા કર9ને આ @ ૂળ Cોતનો ઉFલેખ કરો. જો તમે આ
દદ"ની મા'હતી સામ+ીના િનમા-ણના હ/0થ
પિ5કાના કોઈ ભાગને બીM Nકાશનમાં વાપરવા માંગતા હો, તો યોQય માRયતા આપવી જ જોઇએ અને લોગો, Vાં'ડXગ અને છબીઓ Zૂ ર
કરવી આવ[યક છે . વ\ુ Mણકાર9 માટ/ અમારો સંપક- કરો.
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