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સામા$ય એને)થે+ટક અથવા ઘેનની 
દવામાથંી સા4 થનાર 6ય78તની સભંાળ 
રાખવી 
સામા$ય એને)થે+ટક અથવા ઘેનની દવા લીધા પછ7 દદ8ઓ )પ:ટ ર7તે િવચાર7 
શકતા નથી અને 24 કલાક @ધુી તેમના િનણCયને અસર થઈ શકE છે. 

આ સમય દરિમયાન, તેમણે: 

■ બાળકો અથવા તેમની સભંાળમા ંરહ8લા અ:ય લોકો માટ8 જવાબદાર= ન ઉઠાવવી 

■ વાહન અથવા સાયકલ ચલાવવી નહ= 

■ રાધંBુ ંનહ= અથવા કોઈપણ મશીનર=નો ઉપયોગ કરવો નહ= 

■ કોઈપણ મહHવIણૂK િનણKયો લેવા નહ=, ભલે તેમને એમ લાગે ક8 તેઓ ઠ=ક છે 

■ સોિશયલ મીOડયા/પQRલક ફોરમ પર પોTટ કરવાUુ ંટાળBુ ંજોઈએ 

■ દાV ન પીવો. 

 
તમને કોઈ સબંધંી અથવા િમWને ઘર8 લઈ જવા અને તેમની સાર-સભંાળ રાખવાUુ ંકહ8વામા ંઆZ[ુ ંછે, \મને 

તેમની સારવાર માટ8 અથવા સામા:ય એનેTથOેટક હ8ઠળની ]O^યા માટ8 ઘનેની દવા મળ= છે. આ પિWકા તમને 

તેઓ TવTથ થાય Hયા ં_ધુી `ુ ંકરBુ ંજોઈએ અને `ુ ંન કરBુ ંજોઈએ અને તમાર8 `ુ ંઅપેaા રાખવી જોઈએ તે 

િવશ ેસામા:ય માOહતી આપે છે. આ તમને આગોતbંુ આયોજન કરવામા ંમદદ કરશ.ે 

મારE Fુ ંઅપેHા રાખવી જોઈએ? 

ઘનેની દવા અથવા એનેTથOેટક ક8ટલાક દદcઓને સહ8જ d ૂઝંવણમા ંdકૂ= શક8 છે અને  

તેમની સારવાર પછ= અfTથર. ખાસ કર=નેgે, તે તેમના િનણKયને અસર કર= શક8 છે \થી તેઓ Tપhટ ર=તે 

િવચાર= શકતા નથી. આ 24 કલાક _ધુી ચાલી શક8 છે, એટલેક8 બીi Oદવસ _ધુી. આ સમય દરિમયાન તમાર8 
તેમના પર jયાન રાખBુ ંજોઈએ. kયાર8 તેઓ હોfTપટલમાથંી ઘર8 આવશ ેHયાર8 તેઓ ક8વી ર=તે ગોઠવણ કરશgેે 
તે jયાનમા ંલેBુ ંમદદVપ થઈ શક8 છે. ઉદાહરણ તર=ક8, જો પલગંને ભlયતmળયે ખસેડવામા ંઆવ ેતો ક8ટલાકને 

તે મદદVપ થઈ શક8 છે. 
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Lુ ંમારા િમM અથવા સબંધંીને OારE લઇ જઈ શQંુ? 

હોfTપટલનો Tટાફ તેમને Hયાર8 જ ઘર8 જવા દ8શ ેkયાર8 તેઓ ]O^યામાથંી સાર= ર=તે TવTથ થઈ ગયા હોય, અને 

તમે તેમની સાથ ેરહ8વા માટ8 Hયા ંહોવ. સામા:ય એનેTથOેટક અથવા ઘનેની દવા પછ= દદcઓએ 24 કલાક _ધુી 
વાહન ચલાવBુ ંજોઈએ નહn, તમે 18 વષKથી વp ુqમરના સaમ Irુત હોવા જોઈએ \ તેમને કાર અથવા 
ટ8sસી tારા ઘર8 લઈ જઈ શક8 - iહ8ર પOરવહન થી નહn. 

Tટાફ તમને ચોuસ OડTચાv કરવાનો સમય આપી શકશ ેનહn કારણ ક8 ક8ટલાક દદcઓને એનેTથOેટક, ઘનેની 
દવા અથવા શwO^યા પછ= TવTથ થવામા ંબીi કરતા વp ુસમય લાગે છે. જો ક8, તમને xદાyજત સમય 

અથવા કોલ કરવા માટ8 નબંર આપવામા ંઆવશ.ે તમારો સપંકK  કરવા માટ8 નસK તમારો ફોન નબંર પણ લેશ.ે 

જો દદc ચાલવા માટ8 અસમથK હોય, તો તેમને તમારા વાહન _ધુી _રુmaત ર=તે લઇ જઈ શકવા માટ8 Zહ=લચેર 

આપવી જોઈએ. 

Fુ ંમને કહEવામા ંઆવશે કE મારE Fુ ંકરવાની જTર છે? 

ડૉsટરો તમારા િમW અથવા સબંધંીને ચોuસ લેmખત _ચૂનાઓ આપશ,ે \મા ંનીચેનાનો સમાવશે થવો જોઈએ:  

■ kયાર8 તેઓ ઘર8 iય Hયાર8 `ુ ંઅપેaા રાખવી 

■ ]O^યા પછ= ખાવા, પીવા અને તેમની સામા:ય દવાઓ લેવા િવશ ે_ચૂનાઓ 

■ mચ|તાની કોઈ બાબત હોય અને જો તમને અથવા તેમને કોઈ ]}ો હોય અથવા જો તેમની તmબયત સાર= ન 

હોય તો હોfTપટલનો સપંકK  કરવા માટ8નો નબંર 

■ \ વT~ઓુ તેઓ તેમની ]O^યા પછ= કર= શક8 છે અને કર= શકતા નથી 

■ કોઈપણ વધારાની દવા િવશનેી માOહતી \ તેમને લેવાની જVર પડ= શક8 છે, \મ ક8 પીડા મા ંરાહતની દવા  

■ ઘા ધોવા અને તેની કાળ� િવશ ેમાOહતી. તમાર8 તમારા િમW અથવા સબંધંી સાથ ેઆ _ચૂનાઓ વાચંવી 
જોઈએ અને તેUુ ંપાલન કરવામા ંઆવ ેછે તેની ખાતર= કરવામા ંમદદ કરવી જોઈએ.  

મારા િમM કE સબંધંીએ ઘરE Fુ ંકરUુ ંજોઈએ? 

આ તેઓની ]O^યાના ]કાર અને હોfTપટલની _ચૂનાઓ પર િનભKર રહ8શ.ે સામા:ય ર=તે, તેમણે:  

■ તેમને ફર= સાi થવામા ંમદદ કરવા માટ8 Ihુકળ આરામ લેવો 

■ જો તેઓ અfTથર હોય તો સહાય િવના ચાલBુ ંનહn, અને શ� હોયતો સીડ= ચઢBુ ંટાળBુ ં

■ તેમની સામા:ય દવાઓ લેવા અને કોઈપણ વધારાની પીડા શામક દવાઓ િવશ ેહોfTપટલની _ચૂનાઓને 

કાળ�IવૂKક અUસુરBુ ં

■ ખાવા, પીવા અને ધોવા િવશ ેહોfTપટલ tારા આપવામા ંઆવલેી _ચૂનાઓUુ ંપાલન કરો. 
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તેઓએ Fુ ંન કરUુ ંજોઈએ? 

દદcઓ Tપhટ ર=તે િવચાર= શકતા નથી અને સામા:ય એનેTથOેટક અથવા ઘનેની દવા લીધા પછ= 24 કલાક 

_ધુી તેમના િનણKયને અસર થઈ શક8 છે. આ સમય દરિમયાન, તેમણે: 

■ બાળકો અથવા તેમની સભંાળમા ંરહ8લા અ:ય લોકો માટ8 જવાબદાર= ન ઉઠાવવી 

■ વાહન અથવા સાયકલ ચલાવવી નહ= 

■ રાધંBુ ંનહ= અથવા કોઈપણ મશીનર=નો ઉપયોગ કરવો નહ= 

■ દાV ન પીવો. 

■ કોઈપણ મહHવIણૂK િનણKયો લેવા નહ=, ભલે તેમને એમ લાગે ક8 તેઓ ઠ=ક છે 

■ તમાર8 સોિશયલ મીOડયા/પQRલક ફોરમ પર પણ પોTટ કરવાUુ ંટાળBુ ંજોઈએ. 

 
 

અમે આ પિWકામાનંી માOહતીને સચોટ અને અ�તન રાખવા માટ8 �બૂ જ ]યાસ કર=એ છ=એ, પરં~ ુઅમે તેની 
ખાતર= આપી શકતા નથી. અમે આ સામા:ય માOહતી તમાર= પાસેના બધા ]}ોને અથવા તમારા માટ8 
મહHવIણૂK હોય તે દર8ક વT~ ુસાથ ેZયવહાર કર8 એવી અપેaા રાખતા નથી. માગKદિશ�કા તર=ક8 આ પિWકાનો 
ઉપયોગ કર=ને, તમાર8 તમાર= મેOડકલ ટ=મ સાથ ેતમાર= પસદંગીઓ અને કોઈપણ mચ|તાઓની ચચાK કરવી 
જોઈએ. આ પિWકા iતે જ સલાહ તર=ક8 માનવી જોઈએ નહn. તેનો ઉપયોગ કોઈપણ Zયાવસાિયક હ8~ ુમાટ8 
કર= શકાય નOહ. સIંણૂK અTવીકરણ માટ8, �ૃપા કર=ને અહn �sલક કરો 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati). 
 

બધા અUવુાદો Translators without Borders (�ાનTલેટર િવથાઉટ બૉડKસK) સdદુાયના અUવુાદકો tારા 
]દાન કરવામા ંઆવ ેછે. અUવુાદોની �ણુવ�ા શ� તેટલી સચોટ બનાવવા માટ8 ચકાસવામા આવલે છે, 
પરં~ ુતેમા ંક8ટલીક માOહતીના અચોuસ અને ખોટા અથKઘટનUુ ંજોખમ છે. 
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તમે $ુ ંિવચારો છો તે અમને કહો 
અમે આ પિWકામા ં_ધુારો દશાKવતા _ચૂનોUુ ંTવાગત કર=એ છ=એ.  

જો તમાર= પાસે કોઈ Oટ�પણી છે \ તમે કરવા માગંતા હો, તો �ૃપા કર=ને તેમને ઇમેઇલ કરો: 
patientinformation@rcoa.ac.uk 

રોયલ કોલેજ ઓફ એને,થેટ/,0સ 

ચmચ�લ હાઉસ, 35 ર8ડ લાયન Tsવરે, લડંન WC1R4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 

 

બી# આ%િૃ(, નવ,ેબર 2021 

]કાશનની તાર=ખના Wણ વષKમા ંઆ પિWકાની સમીaા કરવામા ંઆવશ.ે 
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