!થાિનક એને!થેિસયા
તમાર. /ખના ઓપર3 શન
માટ3
!યાર% &થાિનક એને&થે-ટક હ%ઠળ 2ખ4ુ ં ઓપર% શન થાય :યાર% ;ું અપે=ા રાખવી તે
આ પિBકા સમEવે છે . તે એને&થે-ટ&Gસ, દદIઓ અને દદIના Jિતિનિધઓ Lારા
મળMને કામ કરMને લખવામાં આOPું છે .
2ખના ઓપર% શન માટ% &થાિનક એને&થે-ટક
!થાિનક એને!થે)ટક એ એક +કારની દવા છે 1 તમને પીડાની લાગણી બંધ કર< છે . =ખની શ@)Aયા માટ< , તેને
!ખના ટ&પાં અને/અથવા ઇ*+,શન તરDક< આપી શકાય છે . તમે !થાિનક એને!થે)ટક લીધા પછD, તમે હG
પણ HIૃત રહ<શો અને તમને Lું થઈ રOું છે તેની HણકારD હશે. હ<P ુ એ છે ક< ઓપર< શન દરિમયાન તમને કોઈ
Rુખ ન લાગે.

!થાિનક એને!થેિસયાના ફાયદા - ંુ છે ?
!થાિનક એને!થે)ટક સામાTય રDતે =ખ પરના ઓપર< શન દરિમયાન તમને Rુખાવો ન થાય તે માટ< U ૂબ સારD
રDતે કામ કર< છે . તે પણ:
■ ઓપર< શન પછD તમને ક<ટલાક કલાકો Wુધી Rુખાવામાં રાહત આપે છે
■ સામાTય એને!થે)ટક કરતાં સામાTય રDતે ઓછા જોખમો અને આડઅસરો હોય છે , ખાસ કરDને જો તમે Y ૃZ
હોવ
■ શ@)Aયા નીચેના ઝડપી ]ુનઃ+ા_`ત સ)Aય, 1થી તમે સામાTય રDતે તે જ )દવસે ઘર< જઈ શકો છો
■ તમને તમારD મોટાભાગની સામાTય દવાઓ લેવાcુ ં ચાdુ રાખવા દ< છે
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■ તમને સામાTય એને!થે)ટકની સરખામણીમાં વeુ fુgતપણે ખાવા -પીવાની પરવાનગી આપે છે હોh!પટલનો !ટાફ તમને આ િવશે સલાહ આપશે.

1ું સામા3ય એને!થે4ટક પસંદ કર8શ; - ંુ માર8 પાસે પસંદગી છે ?
■ હા. jયાં Wુધી તમે તમારા માટ< 1 આયોજન કરવામાં આklું છે તેને સમજો અને સહમત ન થાઓ mયાં Wુધી
તમને કંઈ થશે નહn.
■ જો તમારD પાસે સામાTય એને!થે)ટકની પસંદગી હોય, તો તમાર< શo તેટલી વહ<લી તક< તમારા
એને!થે)ટ!ટ અથવા સpન સાથે ચચાq કરવી જોઈએ. તબીબી કારણ હોઈ શક< છે ક< શા માટ< સામાTય
એને!થે)ટકની સલાહ આપવામાં આવશે નહn. તમાર< તમારા ઓપર< શન માટ< લાંબા સમય Wુધી રાહ જોવી
પડD શક< છે , કારણ ક< સામાTય એને!થે)ટક હ<ઠળ શ@)Aયા માટ< +તીtા યાદDઓ લાંબી હોઈ શક< છે . ક<ટલીક
હોh!પટલો સામાTય એને!થે)ટક હ<ઠળ કામગીરD ] ૂરD પાડD શકશે નહn.

!થાિનક એને!થે4ટક ક<વી ર8તે આપવામાં આવે છે ?
!થાિનક એને!થે)ટકના બે +કાર છે :
■ =ખના ટDપાંથી ક<ટલાક ઓપર< શન કરD શકાય છે 1 =ખને Wુu કર< છે . કોઈ ઇT1gશનની જwર નથી.
તમારા ઓપર< શનના +કાર માટ< આ શo છે ક< નહn તે તમારા સpન તમને કહD શકશે
■ ઘણા ઓપર< શTસને !થાિનક એને!થે)ટક ઇT1gશનની જwર પડ< છે . આમાં ઓપર< શનનો સમાવેશ થાય છે
jયાં =ખને U ૂબ જ h!થર રાખવી જોઈએ - ઉદાહરણ તરDક< ર< )ટના પર ઓપર< શન. =ખની સપાટDને Wુu
કરવા માટ< +થમ ટDપાં આપવામાં આવે છે . પછD =ખની નGક એક ઇT1gશન આપવામાં આવે છે (પરં P ુ
=ખની કDકDમાં જ નહn).

- ંુ !થાિનક એને!થે4ટક ઇ3ABશન પીડાદાયક છે ?
આ kયhgત -kયhgતમાં બદલાય છે . =ખના ટDપાં 1 =ખની સપાટDને Wુu કર< છે તેનો ઉપયોગ સૌ +થમ શo
તેટલો આરામદાયક બનાવવા માટ< થાય છે . U ૂબ જ સરસ સોયનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને mયાં ડંખ
અથવા દબાણની લાગણી હોઇ શક< છે , 1 સામાTય રDતે એક િમિનટથી ઓછા સમય Wુધી ચાલે છે .

- ંુ દર< ક DયEBત Fખના ઓપર< શન માટ< !થાિનક એને!થે4ટક કર8 શક<?
ના. #થાિનક એને#થે)ટકનો ઉપયોગ કર1ને તમા4ંુ ઓપર8 શન :ુર;<ત ર1તે કરવા માટ8 , તમાર8 આની જAર પડશે:

■ kયાજબી રDતે સપાટ અને હzુ પણ 45-60 િમિનટ Wુધી W ૂઈ રહો
■ સરળ W ૂચનાઓcુ ં પાલન કરો.
!થાિનક એને!થે)ટકની સામાTય રDતે ભલામણ કરવામાં આવતી નથી જો તમે:
■ !થાિનક એને!થે)ટક દવાઓ માટ< Hણીતી એલજ{ છે
■ kયાજબી સપાટ ખો|ું બોલી શકતા નથી
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■ h!થર રહ<Y ું fુ}ક<લ અથવા અશo લાગે છે , દા.ત. પા)ક~Tસન રોગ
■ Lું થઈ રOું છે તે યાદ રાખYું fુ}ક<લ છે , દા.ત. મ•યમ ઉTમાદ
■ ઉધરસ છે 1ને તમે િનયંિ€ત કરD શકતા નથી
■ ગંભીર •વણ fુ}ક<લીઓ છે
■ Lું કહ<વામાં આવે છે તે સમજવામાં fુ}ક<લી પડશે
■ ગંભીર gલો!‚ોફોƒબયા છે .
જો આમાંથી કોઈ તમને લાEુ પડ8, તો તમારા સGન તમારા એને#થે)ટ#ટ સાથે િવકHપોની ચચાJ કરશે, પરં K ુ સામાLય
એને#થે)ટકને Mયાનમાં લેવામાં આવશે.

!થાિનક એને!થે4ટકI ંુ સંચાલન કોણ કર< છે ?
એને#થે)ટ#ટ અને Oખના સGન બંનેને #થાિનક એને#થે)ટકRુ ં સંચાલન કરવાની તાલીમ આપવામાં આવે છે .

- ંુ !થાિનક એને!થે4ટકસથી કોઈ Oચ
ં ૂ વણો છે ?
=ખની સpરD માટ< !થાિનક એને!થે)ટકસ ઘણા લોકો માટ< સલામત િવક„પ છે . ક<ટલીકવાર તમે ઉઝરડા
અથવા કાળD =ખ િવકસાવી શકો છો, કારણ ક< ઈT1gશન =ખની આસપાસ એક નાની રgત વા)હનીને
cુકસાન પહ…ચાડ< છે . આ સામાTય રDતે ગંભીર હોP ું નથી પરં P ુ એક ક< તેથી વeુ અઠવા)ડયા માટ< કદw]ું દ< ખાઈ
શક< છે . જો તમે એh!પ)રન અથવા લોહDને પાત†ં કરતી અTય દવાઓ લો તો તે વeુ સામાTય છે .
ભા‡યે જ, ઈT1gશન પછD રgત@ાવ =ખની આસપાસ સમ!યા ભી કરD શક< છે . તમારા સpન નˆD કરD શક< છે
ક< ઓપર< શનને બીH )દવસે મો‰ું કરYું પડશે.

ગંભીર 2ચ
ં ૂ વણો
તમારD RૃŠ‹ટ, રgતવા)હનીઓ અથવા =ખના !નાlુઓને અસર કરતી તમારD =ખને ન…ધપા€ cુકસાન
થવાcુ ં જોખમ 5,000 માંથી 1 અથવા Rુલqભ છે (તેથી દર 5,000 સારવારવાળા દદŒઓમાંથી ફgત 1 જ
અસર•!ત છે ). ભા‡યે જ તમારા Žદય અથવા •ાસ પર ગંભીર અસરો થઈ શક< છે . તમારા એને!થે)ટ!ટ અને
ં ૂ વણો િવશે વeુ મા)હતી આપી શકશે.
=ખના સpન આ Iચ
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ઓપર$ શન પહ$લા
જો તમે આયોSજત શT-Uયા કરM રVા હો તો તમારM સWરM અને Xુન JાYZત અવિધ
માટ% તમારM Eતને તૈયાર કરવા માટ% તમે ઘ]ું કરM શકો છો.
■ ઘર< થી તમારD ]ુન +ા_`ત માટ< વહ<લા આયોજન કરYું •ે‹ઠ છે અને તમારા િમ€ો અને પ)રવારને જણાવો ક<
તેઓ તમને ક<વી રDતે •ે‹ઠ મદદ કરD શક< છે . તમે Lું ખાશો અને તમારD ]ુન +ા_`ત સરળ બનાવવા માટ<
તમાર< ઘર< કોઈ ફ<રફાર કરવાની જwર છે ક< ક<મ તે િવશે િવચારો.
■ જો તમે સામાTય એને!થે)ટક અથવા શામક કયાq પછD તે જ )દવસે ઘર< પરત આવો, તો તમાર< કાર અથવા
ટ< gસી •ારા ઘર< લઈ જવા અને 24 કલાક Wુધી તમારD સાથે રહ<વા માટ< એક જવાબદાર ]ુ‘ત kયhgતને
ગોઠવવાની જwર પડશે. 1મને સામાTય એને!થે)ટક અથવા સેડ<શન થlું હોય તેમની સંભાળ રાખનારાઓ
માટ< મા)હતી અમારD પિ€કામાં મળD શક< છે 1મને સામાTય એને!થે)ટક અથવા સેડ<શન થlું હોય તેની
સંભાળ: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/sedation
■ મોિતયાની શ@)Aયાની તૈયારD “ગેની મા)હતી માટ< , ”ૃપા કરDને મોિતયાની શ@)Aયાની તૈયારD કરતી
અમારD પિ€કા zુઓ 1 અમારD વેબસાઇટ પર મળD શક< છે :
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/cataract

િJઓપર% -ટવ એસેસમે^ટ Y_લિનક
એકવાર ઓપર< શનની તારDખcુ ં આયોજન કરવામાં આવે, પછD આરો‡ય તપાસ જwરD છે . તમને તમારા
ૂ D +–ાવલી મોકલવામાં આવી શક< છે અથવા તમને િ+ઓપર< )ટવ એસેસમેTટ _gલિનકમાં
!વા!•ય િવશે |ંક
હાજરD આપવા માટ< કહ<વામાં આવી શક< છે . નસ— સામાTય રDતે િ+ઓપર< )ટવ એસેસમેTટ _gલિનક ચલાવે છે ,
1માં સલાહ માટ< ડgટર ઉપલ˜ધ હોય છે .
તેઓ તમને તમારા સામાTય આરો‡ય, દવાઓ, એલજ{ અને તમારD +Y ૃિ™ના !તર િવશે િવગતવાર +–ો
] ૂછશે. જો તમને કોઈ પરDtણોની જwર હોય, તો આ _gલિનકમાં ગોઠવવામાં આવશે.
ઓપર< શન પછD તમારD પાસે ] ૂરતો ટ< કો છે તેની ખાતરD કરવા માટ< તેઓ તમને તમારા ઘરની પ)રh!થિત િવશે
પણ ] ૂછશે. ઓપર< શન પછD તમે ઘર< ક<વી રDતે મેનેજ કરશો તેની યોજના કરવી અને તમારD સંભાળ રાખવા
અને તમારD =ખના ટDપાંમાં મદદ કરવા માટ< કોઈ તમારD સાથે રહD શક< છે ક< ક<મ તે મહmવcુ ં છે . જો તમારD
બીG =ખમાં નબળD RૃŠ‹ટ હોય તો આ ખાસ કરDને મહmવcુ ં છે . તમે શ@)Aયા પછD તમારા માટ< ફિનšચર સરળ
બનાવવા માટ< પણ ખસેડD શકો છો.
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તમારM સામા^ય દવાઓ
િ+ઓપર< )ટવ એસેસમેTટ _gલિનકનો !ટાફ તમે લેતી દવાઓ ર< કોડq કરશે. ”ૃપા કરDને તેમના બgસમાં એક W ૂƒચ
અથવા દવાઓ લાવો. આમાં તમે લો છો તે કોઈપણ ઓવર-ધ-કાઉTટર અથવા હબqલ દવાઓ શામેલ હોવી
જોઈએ.
ઓપર< શન પહ<લા મોટાભાગની દવાઓ રાબેતા fુજબ લઈ શકાય છે . જો ક<, ક<ટલીક દવાઓ અથવા ગોળDઓ તે
)દવસે અથવા થોડા )દવસો પહ<લા બંધ થવી જોઈએ. તમને Lું લેY ું અને Lું રોકYું જોઈએ તે “ગેની W ૂચનાઓ
આપવામાં આવશે. આ W ૂચનાઓ મહmવ] ૂણq છે અને કાળG] ૂવક
q તેc ુ ં પાલન કરYું જોઈએ.
જો તમે gલોપીડો•ેલ, )રવરોgસાબન, વોરફરDન અથવા અTય 'લોહD પાત†ં' દવાઓ લો છો તો તમને તેમના
િવશે ચોˆસ W ૂચનાઓની જwર પડD શક< છે . આ દવાઓ રોકવા માટ< જોખમ હોઈ શક< છે અને તમાર< તમારા
સલાહકાર સાથે તમારા જોખમોની ચચાq કરવી જોઈએ. મોિતયાની સpરD માટ< તમાર< આ દવાઓ બંધ કરવાની
જwર નહn પડ<.

ઓપર$ શનના *દવસે
તમાર% `ાર% અને `ાર% ખાવા4ુ ં અને પીવા4ુ ં બંધ કરbું જોઈએ તેના િવશે તમને
&પdટ e ૂચના મળવી જોઈએ.
jયાં Wુધી અને અTયથા W ૂચના આપવામાં ન આવે mયાં Wુધી, તમાર< તમારD િનયિમત દવાઓ લેવી જોઈએ.
તમારD સpરD પહ<લા તમાર< ખાવા -પીવા “ગે આપવામાં આવેલી કોઈપણ W ૂચનાઓcુ ં પાલન કરYું જોઈએ.
તમને જોઈતી કોઈપણ ગોળDઓ લેવા માટ< તમારD પાસે પાણી હોઈ શક< છે .
જો તમને શ@)Aયાના )દવસે ઉધરસ અથવા ભાર< શરદD હોય, તો તમાર< સલાહ માટ< વોડqને ટ< ƒલફોન કરવો
જોઈએ. તમા›ંુ ઓપર< શન fુલતવી રાખવાની જwર પડD શક< છે .
”ૃપા કરDને તમારD બધી દવાઓ, ગોળDઓ અને ઇTહ<લસq તમારD સાથે લાવો 1થી ડોકટરો અને નસ— તેમને
ચકાસી શક<.

તમારા સWનને મળbું
તમને તમારા =ખના સpન (ને€ ƒચ)કmસક) •ારા જોવામાં આવશે. તેઓ તપાસ કરશે ક< કઈ =ખcુ ં
ઓપર< શન થઈ રOું છે અને તમારD સાથે ઓપર< શનની ચચાq કરશે. તમને સંમિત ફોમq પર સહD કરવાcુ ં
કહ<વામાં આવશે અને તેઓ ઓપર< શન કરવા માટ< =ખની નGક એક િનશાન f ૂકશે.
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તમારા એને&થે-ટ&ટ સાથે hુલાકાત
જો એને!થે)ટ!ટ =ખના સpન સાથે કામ કર< છે , તો તમે તેમને મળશો અને તેઓ તમને એને!થે)ટક િવશેના
કોઈપણ +–ોના જવાબ આપશે.
તમે કદાચ એને!થેિસયા એસોિસએœસને પણ મળશો 1ઓ ઉ•ચ +િશƒtત આરો‡ય સંભાળ kયાવસાિયકો છે .
અમારD વેબસાઇટ પર તમે તેમની ž ૂિમકા અને એને!થેિસયા ટDમ િવશે વeુ વાંચી શકો છો:
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team

તમારા એને&થે-ટ&ટ ક% નસiને X ૂછવા માંગતા હો તે Jkો
■ મને એને!થે)ટક કોણ આપશે?
■ તમે ક<ટલી વાર આ +કારના એને!થે)ટકનો ઉપયોગ કય— છે ?
■ Lું માર< લોકલ એને!થે)ટક લેવાની જwર છે ?
■ આ +કારના એને!થે)ટકના જોખમો Lું છે ?
■ Lું માર< કોઈ િવશેષ જોખમ છે ?
■ પછDથી મને ક<Y ું લાગશે?

;ું મને આરામ કરવા માટ% કંઈક મળM શક%?
તમારા એને!થે)ટ!ટ અને અTય !ટાફ આ•ાસન આપવા અને લોકોને આરામ કરવામાં મદદ કરવા માટ< U ૂબ જ
ટ< વાયેલા છે . oાર< ક બેભાન કરવાની દવાઓ આપી શકાય છે . જો ક<, ઓપર< શન દરિમયાન તેઓ સમ!યાઓ
ઉભી કરD શક< છે જો તમે

ઘી Hવ અને પછD અચાનક Hગીને હલો અથવા જો તમારા •ાસ ધીમા પડD Hય.

”ૃપા કરDને તમારા એને!થે)ટ!ટ અથવા સpન સાથે તમારD ƒચ¡તાઓની ચચાq કરો. તેઓ તમારD સાથે તમારા
માટ< ઉપલ˜ધ િવક„પોની ચચાq કરD શક< છે .
બેભાન થવા િવશે વeુ મા)હતી માટ< ”ૃપા કરDને અમારD બેભાન િવશે સમજણ પિ€કા zુઓ 1 અમારD વેબસાઇટ
પર ઉપલ˜ધ છે : www.rcoa.ac.uk/patientinfo/sedation

પછM ;ું થાય છે ?
■ તમને હોh!પટલનો ગાઉન પહ<રવાcુ ં કહ<વામાં આવી શક< છે . ક<ટલીક હોh!પટલો લોકોને પોતાના કપડાં
પહ<રવાની ¢ટ આપે છે . તમાર< આરામદાયક કપડાં પહ<રવા જોઈએ 1 ગરદનની આસપાસ ઢDલા હોય.
■ ક<ટલાક ઓપર< શTસ માટ< વોડqની એક નસq તમને તમારD )કકDને મોટD કરવા માટ< =ખના ટDપાં આપશે (તેને
ંૂ
મો|ું બનાવો). થોડા સમય માટ< તમારD RૃŠ‹ટ eધળD
થઈ જશે.
■ તમે ઓપર< શન િથયેટરમાં Hઓ તે પહ<લાં શૌચાલયનો ઉપયોગ કરવો સમજદાર પગdું છે 1થી તમે િનરાંતે
W ૂઈ શકો.
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■ એક નસq તમને ઓપર< શન િથયેટર Wુધી સંગાથ આપશે.
િથયેટર !ટાફ તમને તમારD ઓળખ અને તમારા પર કlુ ઓપર< શન કરD ર¤ા છો તેની ખાતરD કરવા માટ<
ક<ટલાક +–ો ] ૂછશે. તેઓ તમારD સાથે ફરD તપાસ કરશે ક< કઈ =ખcુ ં ઓપર< શન થઈ રOું છે અને તમા›ંુ
સંમિત ફોમq તપાસશે.

એને&થે-ટક lમમાં
ઓપર< )ટ¡ગ ‚ોલી પર તમને આરામથી Wુવડાવવામાં આવશે. તમારD પીઠ અને થાપાના ભાગમાંથી તાણ Rૂર
ંૂ
કરવા માટ< ઘણીવાર તમારા ¥ટણની
નીચે ઓશી”ું રાખવામાં આવે છે .
તમારા એને!થે)ટ!ટ મોિનટર કરવા માટ< સાધનો ગોઠવી શક< છે :
■ તમા:ં ુ <દય: તમારD છાતી પર !ટDકર (ઇલેg‚ોકા)ડ~યો•ામ અથવા ઇસીG)
■ તમા:ં ુ ?લડ Bેશર: તમારા હાથ પર ˜લડ +ેશર મશીન f ૂકD શકાય છે . તે ઓપર< શન દરિમયાન દર 5 થી 15
િમિનટ< તમા›ંુ ˜લડ +ેશર માપી શક< છે . આ તમને તમારા હાથમાં ¦ુ!તતાની લાગણી આપી શક< છે
■ તમારા લોહ&માં ઓF,સજનI ંુ Bમાણ: તમારD =ગળD પર એક _gલપ (પ„સ ઓhgસમીટર) f ૂકવામાં આવશે.
તમારા હાથ અથવા હાથની પાછળની નસમાં ક<Tlુલા (પાતળD `લાŠ!ટકની નળD) f ૂકવા માટ< સોયનો ઉપયોગ
થઈ શક< છે . આ એક એડહ<િસવ §<િસ¡ગથી Wુરƒtત છે . આ એને!થે)ટ!ટ માટ< છે 1 તમને જwર હોય તેવી દવાઓ
આપે.
એને!થેિસયા ટDમ તમા›ંુ નામ, જTમ તારDખ અને તમારા પર ¨ુ ઓપર< શન થઈ રOું છે તેની ]ુŠ‹ટ કરવા માટ<
ફરDથી તપાસ કરશે.
mયારબાદ એને!થે)ટ!ટ અથવા =ખના સpન તમને =ખના ટDપાં અને/અથવા ઇT1gશન આપશે 1 તમારD
=ખને Wુu કરશે.

એને&થે-ટકની શlઆત
- ંુ લોકલ એને!થે4ટક ઇ3ABશન પીડાદાયક છે ?
આ kયhgત -kયhgતમાં બદલાય છે . mયાં ડંખ, દબાણ અથવા પીડા હોઈ શક< છે , 1 સામાTય રDતે એક િમિનટથી
ઓછા સમય Wુધી રહ< છે .

લોકલ એને!થે4ટક આQયા પછ8 - ંુ થાય છે ?
ં ં ઓપર< શન થઈ રOું છે તેને બંધ
=ખની સપાટDને કLું ન !પશ© અને cુકસાન ન થાય તે માટ< 1 =Uુcુ
રાખવામાં આવશે. !ટાફ તમારD =ખની માƒલશ કરD શક< છે , દબાણ લાવી શક< છે અથવા બંધ =ખ પર નાcુ ં
વજન f ૂકD શક< છે 1થી એને!થે)ટકને સમાન રDતે ફ<લાવવામાં મદદ મળે .
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1ું ક<વી ર8તે ખબર પડશે ક< એને!થે4ટક કામ કર< છે ?
તમારા એને!થે)ટ!ટ અથવા =ખના સpન તમારD =ખ Wુu થઈ ક< ન)હ તેની ખરાઈ કરવા માટ< તેની તપાસ
કરશે. એને!થે)ટકની અસરોcુ ં f ૂ„યાંકન કરવા માટ< તમને zુદD zુદD )દશામાં જોવાcુ ં કહ<વામાં આવી શક< છે .
jયાર< તેઓ Uુશ છે ક< એને!થે)ટક સારD રDતે કામ કરD રOું છે , mયાર< તમને ઓપર< )ટ¡ગ િથયેટરમાં લઈ જવામાં
આવશે.

ઓપર< 4ટSગ િથયેટરમાં - ંુ થાય છે ?
■ હાટq અને પ„સ મોિનટર ફરDથી જોડવામાં આવશે.
■ નસq તપાસે છે ક< તમેªે િનરાંતે W ૂઈ ર¤ા છો.
■ ઓપર< )ટ¡ગ ટDમ તમારD િવગતોની ]ુŠ‹ટ કરવા અને તમામ સાધનો સાચા છે તે માટ< બીG તપાસ કરશે.
■ !ટાફનો સ«ય સમ• કામગીરD દરિમયાન તમારો હાથ પકડD રાખવાની ઓફર કરD શક< છે .
ુ ી 1મ તમારા ચહ<રા પર જPં ુર)હત
■ તમારD =ખની આzુબાzુના િવ!તારને !વ•છ રાખવા માટ< તં¬ન
સ-pકલ શીટ f ૂકવામાં આવશે. શીટમાં િછ® હશે 1થી સpન તમારD =ખ પર કામ કરD શક<.
■ સ-pકલ શીટ હ<ઠળ એક નળD f ૂકD શકાય છે , 1 તમારા મ… અને નાકની આસપાસ તાG હવા/ઓhgસજન
ઉડાડશે. આ ઓપર< શન દરિમયાન તમને આરામદાયક લાગે તે માટ< છે .
તમારD =ખની આસપાસનો િવ!તાર ઠંડા +વાહDથી સાફ થશે. ઓપર< શન દરિમયાન, પાણીનો ઉપયોગ તમારD
=ખને ભેજવા માટ< કરવામાં આવે છે . જો ક< આ પાણી તમારા ચહ<રાની બાzુથી ટપકP ું અટકાવવા માટ< કાળG
લેવામાં આવે છે , ક<ટલીકવાર તેને ટાળYું fુ}ક<લ છે .

- ંુ 1ું ઓપર< શન દરિમયાન બોલી શTું ?
સJન તમાર& !ખ પર ઓપરK શન કરતી વખતે ન બોલN ંુ વO ુ સા:ં ુ છે , િસવાય કK સJન તમને BR S ૂછે .
તમારા ચહ<રાને ખસેડYું શ@)Aયાને અસર કરD શક< છે . જો તમે કંઇક કહ<વા માંગતા હો, તો તમારા હાથને
હલાવYું વeુ સા›ંુ છે અને =ખના સpન ઓપર< ટ કરવાcુ ં બંધ કરશે 1થી તમે બોલી શકો.

1ું - ંુ સાંભળ8શ?
તમે સpનને ઓપર< શન દરિમયાન િથયેટર ટDમ સાથે બોલતા સાંભળશો. િથયેટરમાં સાધનો િવિવધ અવાજો
કરD શક< છે . હાટq મોિનટર 'બીપ' કરD શક< છે . ક<ટલાક મશીનોમાં @ી અવાજ હોય છે 1 દર વખતે સંદ<શો વાંચે છે .
આ સpનને સે)ટ¡‡સમાં ફ<રફાર િવશે જણાવવાcુ ં છે . જો સpન ઇ•છે ક< તમે કંઇક કરો, દા.ત. તમારD હડપચી
થોડD ઉપર કરો, તેઓ તમને નામથી બોલાવશે. જો તમા›ંુ નામ બોલાવવામાં ન આવે, તો તમાર< જવાબ
આપવાની જwર નથી.
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1ું કં ઈ જોઈશ?
તમે સામાTય રDતે તેજ!વી લાઇટ જોઈ શકશો અને ઓપર< શન દરિમયાન તમને થોડD હલચલ દ< ખાશે. આ
kયhgત -kયhgતમાં બદલાય છે . તમે કોઈપણ િવગત જોઈ શકશો નહn અને વ!P ુઓ અ!પ‹ટ દ< ખાઈ શક< છે .

બીXુ ં - ંુ થશે?
ં સાધનોથી કાયq કર< છે - તમારD =ખને તેની સામાTય h!થિતથી
સpન તમારD =ખોની “દર પહ…ચતા Wુદર
Rૂર કરવામાં આવતી નથી.

- ંુ ઓપર< શન દરિમયાન મને Yુખાવો થશે?
તમે Hણતા હશો ક< સpન કામ કરD ર¤ા છે અને સામાTય રDતે થોડો !પશq અને દબાણ અcુભવશે. તેમ છતાં
તમાર< કોઈ પીડાનો અcુભવ ન કરવો જોઈએ. જો તમને અUવUથતા અથવા પીડા લાગે છે , તો તમારK તમારા
સJનને જણાવN ંુ જોઈએ +થી જો જYર& હોય તો તેઓ તમને વO ુ Uથાિનક એનેUથેZટક આપી શકK.

જો 1ું ઝબTું તો?
એક નાની _gલપ =ખના પોપચાને ઓપર< શન કરતી વખતે Uુ„લી રાખે છે . તેનો અથq એ ક< તમે હG પણ
તમારD બીG =ખથી ઝબકD શકો છો. jયાં Wુધી તમે મા¯ું હલાવતા નથી, mયાં Wુધી ઝબકYું સા›ંુ છે .

જો 1ું સળવળ[,ંુ ઉધરસ, મા^ં ુ ગ_ં સાફ કરવા અથવા મારા નાકને ખંજવાળવા માંO ંુ તો -?
ંુ
તમાર< હળવાશથી એકદમ શાંત રહ<Y ું જોઈએ. તમાર< કોઈ ન…ધપા€ હલનચલન (ઉધરસ, ખંજવાળ અથવા
તમારD h!થિતને સમાયો-જત કરવા માટ< કરચલીઓ સ)હત) પહ<લાં હાથ લહ<રાવીને સpનને ચેતવણી
આપવાની જwર છે . સpન કામ કરવાcુ ં બંધ કરD દ< શે 1થી તમે Wુરƒtત રDતે ખસેડD શકો.

જો 1ું ઓપર< શન દરિમયાન ઉતર8 ab તો?
તે મહmવcુ ં છે ક< તમે ઓપર< શન દરિમયાન HIૃત રહો કારણ કં

ઘમાંથી Hગવાની અચાનક હલનચલન

તમારD =ખને cુકસાન પહ…ચાડD શક< છે . સpન િનયિમતપણે તપાસ કરશે ક< તમે HIૃત અને આરામદાયક
છો. જો તમને ખાસ કરDને h!થર રહ<વાની જwર હોય તો તેઓ તમને ચેતવણી પણ આપશે.

માર8 પાસે c ૂdાશય નબ_ં છે . જો માર< શૌચાલય જવાની જfર હોય તો -?
ંુ
તમને િથયેટરમાં લાવવામાં આવે તે પહ<લાં તમે તમારા f ૂ€ાશયને ખાલી કરો તે જwરD છે . જો તમને
શૌચાલયમાં જવાની અરજ લાગે અને તમે પકડD ન શકો, તો ”ૃપા કરDને િથયેટર ટDમને જણાવો ક< તમારD મદદ
માટ< જwરD પગલાં કોણ લઈ શક< છે .

1ું પર< શન દરhયાનમાં મને પીડા થઈ શક< છે ?
હા. ક<ટલીક કાયવ
q ાહDમાં, એને!થે)ટક કપડા પહ<રવાcુ ં શw કરD શક< છે . જો તમને કોઈ પણ સમયે અ!વ!થતા
અથવા પીડા લાગે છે , તો તમાર< સpનને જણાવYું જોઈએ.
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શi4jયા ક<ટલો સમય ચાલે છે ?
મોટાભાગની કાયqવાહD અડધાથી એક કલાકની વ•ચે રહ< છે . ક<ટલીક કાયqવાહDમાં બે કલાકનો સમય લાગી શક<
છે . સpન તમને ક<ટલો સમય ટકD શક< તેનો “દાજ આપશે.

ુ ાવણી સહાય પહ<ર8 શTું ?
- ંુ 1ું ઓપર< શન દરિમયાન માર8 kન
Wુનાવણી સહાય તે જ બાzુથી Rૂર કરવાની સામાTય +થા છે ક< 1મ =ખcુ ં સંચાલન કરવામાં આવે છે , કારણ
ક<, કાળG લીધા પછD પણ, કાન કાનમાં +વેશી શક< છે અને Wુનાવણી સહાયમાં ખામી થઈ શક< છે અને અવાજ
કરવો શw થઈ શક< છે . તમે તમારD Wુનાવણી સહાય તે બાzુ પર પહ<રD શકો છો 1cુ ં સંચાલન કરવામાં આવP ું
નથી.

ઓપર$ શન પછ0
એક નસi તમને OહMલચેરવાળા વ wardડiમાં પાછા લઈ જશે. તમારM 2ખ બેથી
Bણ કલાક eુo રહM શક% છે , જોક% તે લાંબી થઈ શક% છે .
બીH )દવસે mયાં Wુધી તમારD =ખ પેડથી beªંકાયેલ હોઈ શક< છે , તેને Wુરƒtત રાખવા અને jયાર< તમે W ૂતા
હોવ mયાર< તમને તેને સળDયાથી રોકો. jયાર< આઇ પેડ Rૂર કરવામાં આવે છે , mયાર< તમે ક<ટલાક કલાકો Wુધી
ડબલ િવઝનનો અcુભવ કરD શકો છો.

1ું lાર< ખાવા-પીવાI ંુ શf કર8 શTું ?
એકવાર તમે વ wardડqમાં હોવ mયાર< તમાર< ખાવા પીવાcુ ં શw કરYું જોઈએ.

1ું lાર< ઘર< જઈ શTું ?
jયાર< તમને સા›ંુ લાગે અને તમને ખાવા-પીવા માટ< કંઇક મ°lું હોય, mયાર< તમે ઘર< જઇ શકો છો.
જો તમને બેભાન થઈ ગlું છે , તો જવાબદાર ]ુ‘ત વયે તમને કાર અથવા ટ< gસી •ારા ઘર< લઈ જવો જોઈએ.
તમાર< 24 કલાક બાળકોની સંભાળ રાખવી જોઈએ નહn અને નીચેના પિ€કામાં આપેલી સલાહcુ ં પાલન કરYું
જોઈએ.
1ની પાસે ફgત સામાTય એને!થે)ટક અથવા શામક દવા છે તેની સંભાળ રાખવા માટ< ની મા)હતી આપણી
પિ€કામાં મળD શક< છે , 1ને કોઈ સામાTય એને!થે)ટક અથવા ઘેન હોય તે kયhgતની સંભાળ, 1 અમારD
વેબસાઇટ પર ઉપલ˜ધ છે : www.rcoa.ac.uk/patientinfo/sedation
વોડq નસq તમને 1 દવા લેવાની જwર છે તે િવશે જણાવીશ અને તમને લેƒખત W ૂચનાઓ આપશે. બળતરા
(સોજો) ઘટાડવા અને ચેપને રોકવામાં મદદ કરવા માટ< , શ@)Aયા બાદ =ખના ટDપાંનો ઉપયોગ કરD શકાય
છે . જો તમાર< તપાસ માટ< _gલિનકમાં પાછા આવવાની જwર હોય, તો તમને આ િવશે કહ<વામાં આવશે.
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મને પીડા થશે?
jયાર< એને!થે)ટક બંધ થઈ Hય mયાર< તમને fromપર< શનમાંથી થોડD પીડા અcુભવાય છે . પેરાસીટામોલ 1વા
પેઇન)કલરની જwર પડD શક< છે .
જો તમને ગંભીર પીડા અcુભવે છે , તો ”ૃપા કરDને તમારા કાગળ પર આપવામાં આવેલા નંબર પર સંપકq કરો
કારણ ક< આ સામાTય નથી અને સમ!યા W ૂચવી શક< છે .

- ંુ માર< કોઈ િવશેષ કાળo લેવાની જfર છે ?
■ તમારD =ખમાં સળDયાથી બચો.
■ જો તમને તમારD =ખમાં કંઇક મળે તો તમારD =ખોને Wુરƒtત કરો (ખાસ કરDને પવન હવામાનમાં).
■ તમારD સંભાળ રાખતી ટDમે સલાહ આપેલી સલાહ +માણે સમયગાળા માટ< U ૂબ જ ભાર< +િશtણ, સખત
કસરત અને તરવાcુ ં ટાળો.
■ જો તમારD ®Š‹ટ વeુ ખરાબ થાય અથવા =ખ U ૂબ પીડાદાયક બને, તો તમાર< સલાહ માટ< તાmકાƒલક
હોh!પટલનો સંપકq કરવો જોઈએ.
■ jયાં Wુધી તમે તમારા ડૉgટર સાથે ચચાq ન કરો mયાં Wુધી કોTટ< gટ લેTસ પહ<રવાcુ ં ટાળો.
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અમે આ પિ€કામાંની મા)હતીને સચોટ અને અ²તન રાખવા માટ< U ૂબ જ +યાસ કરDએ છDએ, પરં P ુ અમે તેની
ખાતરD આપી શકતા નથી. અમે આ સામાTય મા)હતી તમારD પાસેના બધા +–ોને અથવા તમારા માટ<
મહmવ] ૂણq હોય તે દર< ક વ!P ુ સાથે kયવહાર કર< એવી અપેtા રાખતા નથી. માગqદિશšકા તરDક< આ પિ€કાનો
ઉપયોગ કરDને, તમાર< તમારD મે)ડકલ ટDમ સાથે તમારD પસંદગીઓ અને કોઈપણ ƒચ¡તાઓની ચચાq કરવી
જોઈએ. આ પિ€કા Hતે જ સલાહ તરDક< માનવી જોઈએ નહn. તેનો ઉપયોગ કોઈપણ kયાવસાિયક હ<P ુ માટ<
કરD શકાય ન)હ. સં] ૂણq અ!વીકરણ માટ< , ”ૃપા કરDને અહn _gલક કરો

(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati).
બધા અcુવાદો Translators without Borders (‚ાન!લેટર િવથાઉટ બૉડqસ)q સfુદાયના અcુવાદકો •ારા
+દાન કરવામાં આવે છે . અcુવાદોની Iુણવ™ા શo તેટલી સચોટ બનાવવા માટ< ચકાસવામા આવેલ છે ,
પરં P ુ તેમાં ક<ટલીક મા)હતીના અચોˆસ અને ખોટા અથઘ
q ટનcુ ં જોખમ છે .

તમે 3 ંુ િવચારો છો તે અમને કહો
અમે આ પિ€કામાં Wુધારો કરવા W ૂચનોcુ ં !વાગત કરDએ છDએ.
જો તમારD પાસે કોઈ )ટ`પણી છે 1 તમે કરવા માંગતા હો, તો ”ૃપા કરDને તેમને ઇમેઇલ કરો:
patientinformation@rcoa.ac.uk
રોયલ કોલેજ ઓફ એનેUથેટ&U]સ
ચƒચ³લ હાઉસ, 35 ર< ડ લાયન !gવેર, લંડન ડબ„lુસી 1 આર 4 એસG
020 7092 1500

www.rcoa.ac.uk
ુ ર1 2020
પાંચમી આ( ૃિ+, ફ-.આ
+કાશનની તારDખના €ણ વષqમાં આ પિ€કાની સમીtા કરવામાં આવશે.
20 2020 Royalિન#થેટ'#(સની રોયલ કોલેજ
ુ ી આ પિ5કાની નકલ કર9 શકાય છે . >ૃપા કર9ને આ @ ૂળ Cોતને અવતરણ કરો. જો તમે આ પિ5કાના
દદ"ની મા'હતી સામ+ીના િનમા-ણના હ/0થ
બીI ભાગને બીI Lકાશનમાં વાપરવા માંગતા હો, તો યોNય માOયતા આપવી જ જોઇએ અને લોગો, Rાં'ડTગ અને છબીઓ Vૂ ર કરવી આવWયક છે .
વXુ મા'હતી માટ/, >ૃપા કર9ને અમારો સંપક- કરો.
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