!জনােরল অ)ােনে*+ক বা িসেডশন
!থেক !সের উঠেছন এমন ব)ি8র য:
!রাগীরা &'ভােব িচ-া করেত স1ম না-ও হেত পােরন এবং !জনােরল
অ<ােনে=>ক বা িসেডশেনর পের ২৪ ঘDা পযF- তঁ ােদর িসIা- Jভািবত হেত
পাের।
এই সমেয়র মেধ) তঁ ােদর উিচত :
■ তঁ ােদর পিরচয3ায় থাকা 6কানও িশ: অথবা অন) কারও দািয়= না 6নওয়া
■ যানবাহন বা সাইেকল না চালােনা
■ রা@া না করা অথবা 6কানও যAপািত ব)বহার না করা
■ 6কানও BC=পূণ3 িসFাG না 6নওয়া, এমনিক তঁ ােদর যিদ মেনও হয় 6য তঁ ারা সুI আেছন
■ 6সাশ)াল িমিডয়া/পাবিলক 6ফারােম 6পাN করা 6থেক িবরত থাকা
■ অ)ালেকাহল পান না করা
আপনার 6কােনা আOীয় বা বQু িচিকৎসার জন) িসেডশন 6নওয়ার পের বা 6জনােরল অ)ােনেITেকর মাধ)েম
অপােরশেনর পের আপনােক বলা হেয়েছ তঁ ােক বািড়েত 6পৗWেছ িদেত এবং তঁ ার 6দখােশানা করেত। িতিন সুI
হেয় ওঠার সময় করণীয় ও বজ3 নীয় এবং এই সমেয় আপনার কী আশা করা উিচত, এই িলফেলটT 6সসব
স\েক3 সাধারণ তথ) ]দান কের। এT আপনােক আেগ 6থেক পিরক_না কের রাখেত সাহায) করেব।

আমার কী আশা করা উিচত?
িসেডশেনর ওষুধ বা অ)ােনেITক িকছa 6রাগীেক িচিকৎসার পের িকছa টা িবbাG ও
6বসামাল কের তc লেত পাের, মেন রাখা জCরী 6য এটা তঁ ােদর িবেবচনােক ]ভািবত করেত পাের যার কারেণ
তঁ ারা eাভািবকভােব িচGা করেত সfম না-ও হেত পােরন। এT ২৪ ঘjা অথ3 াৎ পেরর িদন পয3G Iায়ী হেত
পাের। এই সমেয় আপনার উিচত 6রাগীর ওপর সতক3 দৃl রাখা। হাসপাতাল 6থেক বািড়েত িফের িতিন কীভােব
িনেজর যm 6নেবন তা আেগ 6থেক 6ভেব রাখা সহায়ক হেত পাের। উদাহরণenপ, অেনেক মেন করেত পােরন
6য িনচতলায় বসবাস করেল ভােলা হেব।
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আিম কখন আমার বNু বা আPীয়েক িনেত আসেত পাির?
িচিকৎসার পর িতিন সoকভােব সুI হেয় ওঠার পেরই হাসপাতােলর কমpরা আপনােক তঁ ােক বািড় িনেয়
যাওয়ার অনুমিত 6দেবন। 6যেহতc 6রাগীেদর 6জনােরল অ)ােনেITক বা িসেডশেনর পের ২৪ ঘjা পয3G গািড়
চালােনা উিচত নয়, তঁ ােক গািড় বা ট)ািqেত কের বািড় িনেয় 6যেত আপনােক অবশ)ই একজন সfম
]াrবয়s ব)িt হেত হেব – এেfেu গণপিরবহন ব)বহার না করার পরামশ3 6দওয়া হয়।
6রাগীেক oক কখন হাসপাতাল 6থেক ছাড়া হেব তা সoকভােব বলা সvব নয়, কারণ অেনক 6রাগীর
অ)ােনেITক, িসেডশন বা অপােরশন 6থেক 6সের উঠেত অন)েদর 6চেয় 6বিশ সময় লােগ। তেব আপনােক
একT আনুমািনক সময় জানােনা হেব এবং 6যাগােযােগর জন) একT 6ফান নwর 6দওয়া হেব। নাস3 আপনার
সােথ 6যাগােযাগ করার জন) আপনার 6ফান নwরও সংxহ করেবন। 6রাগী হঁ াটেত না পারেল তঁ ার জন) একT
yইলেচয়ােরর ব)বIা করা উিচত যােত িতিন িনরাপেদ আপনার গািড় অবিধ 6পৗWছােত পােরন।

আমােক কী করেত হেব তা িক আমােক বলা হেব ?
ডাtাররা আপনার বQু বা আOীেয়র জন) িনিদ3 z িলিখত িনেদ3 শনা 6দেবন, যার মেধ) থাকেব :
■ িতিন বািড় 6গেল কী আশা করেত পােরন
■ ]ি{য়ার পের তঁ ার খাওয়া, পান এবং eাভািবক ওষুধ xহেণর িনেদ3 শনা
■ উি|} হওয়ার মেতা িকছa থাকেল জানােনা এবং আপনার বা 6রাগীর 6কানও ]~ থাকেল অথবা িতিন অসুI
6বাধ করেল হাসপাতােল 6যাগােযাগ করার জন) একT নwর
■ ]ি{য়া 6শেষ পের িতিন যা করেত পারেবন এবং পারেবন না
■ তঁ ার যিদ অন) 6কানও ওষুধ xহণ করার দরকার হয় 6স স\িক3ত তথ), 6যমন 6বদনানাশক
■ fত পির•ার করা এবং যm স\িক3ত তথ)। এই িনেদ3 শনাBেলা আপিন আপনার বQু বা আOীেয়র সােথ
পড়েবন এবং এBেলা 6মেন চলা িনি€ত করেত সাহায) করেবন।

আমার বNু বা আPীয় বািড়েত কী কী করেবন?
এটা িতিন 6য ]ি{য়ার মধ) িদেয় 6গেছন 6সTর ধরণ এবং হাসপাতােলর িনেদ3 শনার ওপর িনভ3 র করেব। তঁ ার
সাধারণত যা যা করা উিচত :
■ সুI হেয় উঠেত ]চc র পিরমােণ িব•াম 6নওয়া
■ 6বসামাল 6বাধ করেল করেল সাহায) ছাড়া না হঁ াটা এবং িসঁিড় এিড়েয় চলা
■ eাভািবক ওষুধ xহণ এবং অিতিরt 6য-6কােনা 6বদনানাশক xহণ স\েক3 হাসপাতােলর িনেদ3 শনা
সাবধােন 6মেন চলা
■ খাওয়া, পান করা এবং পির•ার করার িবষেয় হাসপাতাল 6থেক ]াr িনেদ3 শনা 6মেন চলা করা।

তঁ ার কী করা উিচৎ নয়?
িতিন ‚zভােব িচGা করেত সfম না-ও হেত পােরন এবং অ)ােনেITক বা িসেডশেনর পের ২৪ ঘjা পয3G
তঁ ার িসFাG ]ভািবত হেত পাের। এই সমেয়র মেধ) তঁ ার যা িকছa 6থেক িবরত থাকা উিচত :
■ তঁ ার পিরচয3ায় থাকা 6কানও িশ: অথবা অন) কারও দািয়= 6নওয়া
■ যানবাহন বা সাইেকল চালােনা
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■ রা@া করা অথবা 6কানও যAপািত ব)বহার করা
■ অ)ালেকাহল পান করা
■ 6কানও BC=পূণ3 িসFাG 6নওয়া, এমনিক তঁ ার যিদ মেনও হয় 6য িতিন সুI আেছন
■ 6সাশ)াল িমিডয়া/পাবিলক 6ফারােম 6পাN করা
!"#$ %& '()*(*+# ,-. /01 2 3$(4$5$617, #$8$# /*9:$,;$*9 <*=>$ 1'#, '1? ,$# '4@A,$ B62A$ /C9
4A। !"#$ <,.$E$ 1'# 4$ BF %& /$G$#H ,*-. !I4$# /C$9. /"J <*K# LM# B62A$ 3*A*N O-9$ !I4$# P4.
Q#RSITH: /"J '9UA '4*A '9E*6 !*($=4$ 1#$ 3*A*N। %& '()*(+V*1 '4*6:E4$ '3*/*9 9.93$# 1*#, !I4$#
'4PW INX-OINX %9Y L*Z5 '4*A !I4$# '='1[/$ 6*(# /$*- !*($=4$ 1#$ L'=[। %& '()*(+*1
I7-1;$*9 '='1[/$ I#$"E: '3*/*9 9.93$# 1#$ L'=[ 4A। %V B1$42 9$'H'P.1 9$ 9.9/$# L*\*E. 9.93$# 1#$
F$*9 4$। /]TH: 6$A 9P:4 '997', B68*, %8$*4

(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali) '^1 1#R4।
/"J O4_9$6 `$a*(+/: L&6$L+ 9b:$*/:# (Translators without Borders) O4_9$615H /#9#$3 1*#*N4।

O4_9$6Q'(*1 F-$/C9 '4;_ :( 1#*, B/Q'(# "$4 I#cd$ 1#$ 3*A*N, ,*9 '1N_ ,*-.# ;_ ( O-: %9Y ;_ ( 9.$8.$#
/C$94$ #*A*N।

আমরা আপনার মতামত জানেত আ*হী
এই িলফেলটT আরও উ@ত করার জন) আমরা আপনােদর পরামশ3 জানেত চাই।
আপনার 6কানও মGব) থাকেল অনুxহ কের এই oকানায় 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
ি"তীয় সং(রণ, নেভ.র ২০২১
এই িলফেলটT ]কাশনার তািরখ 6থেক িতন বছেরর মেধ) পয3ােলাচনা করা হেব।
© 2021 Royal College of Anaesthetists
!রাগীেদর তথ* সরবরােহর উপকরণ 23েতর জন* এই িলফেলট< কিপ করা !যেত পাের। অনু@হ কের 2কৃত সূC উেDখ কFন। আপিন যিদ এই
িলফেলট<র অংশিবেশষ অন* !কানও 2কাশনার কােজ ব*বহার করেত চান তাহেল কৃতMতা Nীকার করেত হেব, এবং !লােগা, O*ািPং ও িচC
অপসারণ করেত হেব। আরও তথ* জানেত অনু@হ কের আমােদর সােথ !যাগােযাগ কFন।
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