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অ"ােনে&িসয়া (অেবদন) 
এবং আপনার ওজন 
অপােরশন এবং অ,ােনে-িসয়া চলাকালীন শরীেরর বাড়িত ওজন 
কীভােব অিতির: ঝঁুিকর কারণ হেত পাের, তা এই িলফেলটCট 
ব,াখ,া কের। ঝঁুিকFিল Gাস করার জন, অপােরশন চলাকালীন 
এবং অপােরশেনর আেগ ও পের কী করা যায়, এCট তার উপেরও 
আেলাকপাত কের। 

ভূিমকা 
আপনার যিদ স্থূলতার কারেণ অে4াপচার করার পিরক6না থােক, তাহেল অিতির8 ওজন 
আপনােক িনিদ;< িকছ>  জ?টলতার উBতর ঝঁুিকেত Fফলেত পাের। এJিল অপােরশেনর কারেণ 
অথবা MNOয়া?টর জনQ Fনয়া অQােনেRিসয়ার কারেণ হেত পাের। 

স্থূলতা Mায়ই এক?ট সামাNজক সমসQা িহসােব Fদখা হয়। তেব আপিন হাসপাতােলর তVাবধােন 
থাকাকালীন আপনােক িভZ দৃ?<েত Fদখা হেব না এবং আপিন এ?ট িনেয় সংকীণ ; অনুভব করেবন 
না। এনএইচএস হাসপাতালJিলেত আপনার ময ;াদা বজায় রাখেত নীিতমালা আেছ এবং তারা 
আপনােক সেব ;াৎকৃ< মােনর Fসবা িদেত Mিত^িতব_। অQােনসেথ?ট` (অেবদনিবদ) এবং 
সাজ;নরা স্থূলতােক খারাপ দৃ?<েত Fদেখন না, তারা এ?টেক অসুRতা িহসােব Fদেখন Fয?ট 
অপােরশেনর সময় উB ঝঁুিকর কারণ হয়।  তাই MেতQেকর উিচৎ ঝঁুিক ও উেaগ Jিলর িবষেয় 
Fখালােমলা আেলাচনা করা, কারণ এ?ট সফল অপােরশন এবং আেরােগQর সdাবনা বািড়েয় ত> লেব।  

স্থূল Fরাগীেদর সdাবQ সমসQাJিল সামাল Fদয়ার জনQ অQােনেR?ট`েদর FমিডকQাল Mিশgণ 
আেছ। অQােনেR?ট`রা যােত স্থূল Fরাগীেদর Fসবা িদেত আরও ভাল Mিশgণ পান FসজনQ 
Fসাসাই?ট ফর ওেবিস?ট অQাh বQািরয়া?iক অQােনেRিসয়া—এসওিবএ (www.sobauk.co.uk) 
Mিত?jত হেয়িছল। 

আপনার স্থূলতা আেছ িকনা কীভােব বুঝেবন 
বিড মাস ইনেডk (িবএমআই) হেলা এমন এক?ট গণনা প_িত যা আপনার উBতা অনুযায়ী ওজন 
lাRQকর িকনা তা িনণ ;য় কের। এনএইচএস এর িবএমআই (NHS BMI) কQালকুেলটর বQবহার কের 



 | 2 

আপিন িনেজর িবএমআই িনণ ;য় করেত পােরন: 
www.nhs.uk/live-well/healthy-weight/bmi-calculator 
 

িবএমআই এর )*িণিবন-াস 

কম ওজন ১৮.৫ এর কম 

lাRQকর ওজন 
১৮.৫ এবং ২৪.৯ এর 
মেধQ 

অিতির8 ওজন ২৫ এবং ২৯.৯ এর মেধQ 

স্থূলতা ৩০ এবং ৩৯.৯ এর মেধQ 

মারাuক স্থূলতা ৪০ এর উপের 

 

আপনার Fপেট অতQািধক Fমদ আেছ িকনা তা Fকামেরর আকার Fদেখও বুঝা যায়। এ?ট আপনার 
vদেরাগ, ডায়ােব?টস এবং Fwােকর ঝঁুিক বািড়েয় Fতােল। 

আপনার Fকামেরর মাপ িনxyপ হেল আপনার উBতা বা িবএমআই বQিতেরেক আপনার ওজন 
কমােনার Fচ<া করা উিচত: 

■ পুyষ: ৯৪ Fসিzিমটার (৩৭ইN|) বা Fবিশ 

■ মিহলা: ৮০ Fস.িম. (৩১.৫ ইN|) বা Fবিশ। 

আপনার Fকামেরর মাপ িনx}প হেল আপিন খুব উB ঝঁুিকেত আেছন এবং আপনার উিচৎ 
একজন Nজিপর (Fজনােরল MQাক?টশনার) সােথ Fযাগােযাগ করা: 

■ পুyষ: ১০২ Fস.িম. (৪০ ইN|) বা Fবিশ 

■ মিহলা: ৮৮ Fসিzিমটার (৩৪ইN|) বা Fবিশ। 

উৎস: এনএইচএস )হলথ এ-ট. -)জড (www.nhs.uk/conditions) 

স্থূলতা স7িক8ত অসু:তা, অ;ােনে:িসয়া এবং ঝঁুিকসমূহ 
টাইপ ২ ডায়ােব+টস 
আপনার Fদেহর হরেমান আপনার রে8 শক;রার মা~া িনয়�ণকারী ইনসুিলন Mিতেরাধী হেয় উঠেল 
এ?ট হয়।  

■ টাইপ ২ ডায়ােব?টস সাধারণত Fবিশ বয়েস ঘেট এবং এ?ট স্থূলতার সােথ স�িক;ত। 

অিনয়ি�ত ডায়ােব?টস িবিভZ সমসQার স?ৃ< কের Fযমন:  

■ িকডিন Fরাগ 

■ vদেরাগ  

■ দৃ?<শN8 gয় 
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■ আপনার পােয়র পাতা এবং পােয় র8 স|ালেন সমসQা করেত পাের, যার কারেণ অ�ে�দ 
হেত পাের 

■ �ায়ুর gিতর কারেণ অসাড়তা হেত পাের এবং কম ;gমতা বা বQথার অনুভূিত হািরেয় যায়। 

টাইপ ২ ডায়ােব?টস স�েক; আরও তথQ Fপেত িভিসট কyন: 
www.nhs.uk/conditions/type-2-diabetes 

টাইপ ২ ডায়ােব+টস এবং অ0ােনে2িসয়া 
ডায়ােব?টেস আOা� Fরাগীেদর অপােরশেনর পর সংOমেণর ঝঁুিক Fবিশ থােক, কারণ তােদর 
Fসের ওঠার গিত ধীর হেত পাের। রে8 শক;রার (�াড সুগার) মা~া Fবিশ হেল সংOমেণর ঝঁুিক 
Fবেড় যায়, তাই অপােরশেনর আেগ Fথেকই আপনার রে8র শক;রা িনয়�ণ করা জyির।  

আপনার ডায়ােব?টস থাকেল Fযেকােনা সdাবQ ঝঁুিক কমােত অপােরশেনর আেগ আপনার রে8 
শক;রার মা~া ভালভােব িনয়�ণ করা উিচৎ। িচিকৎসায় Fকানও পিরবত;ন করার Mেয়াজন আেছ 
িকনা জানেত আেগই আপনার ডায়ােব?টস নাস ; বা Nজিপর সােথ কথা বলুন। 

অব.াক+টভ ি2প অ3াপিনয়া—ওএসএ (ঘুেমর সময় ;াস<;ােস সমস3া) 
Mা�বয়� স্থূল বQN8েদর ঘাড় ও Nজ�ায় চিব ;যু8 ?টসুQর আিধেকQর কারেণ তােদর মেধQ ওএসএ 
অেপgাকৃত Fবিশ Fদখা যায়। ঘুেমর সময় গলার Fদয়ালJিল িশিথল এবং সংকীণ ; হেয় যায়, যা 
lাভািবক �াসMশাস এবং ঘুেম িব� ঘটায়।   

ওএসএ এর কারেণ যা হেত পাের: 

■ রােত Fথেম Fথেম �াসM�াস 

■ vৎিপ� এবং ফুসফুেসর উপর চাপ 

■ অপয ;া� ঘুম 

■ িদেনর Fবলায় অিতির8 �াি� 

■ অিনয়িমত �াসM�াস, যা কাব ;ন ডাই অkাইড �তির করেত পাের এবং অNkেজেনর মা~া �াস 
করেত পাের। 

ওএসএ স�েক; আরও তথQ জানেত িভিসট কyন: www.nhs.uk/conditions/sleep-apnoea 

ওএসএ এবং অ0ােনে2িসয়া 
মাঝাির বা মারাuক ওএসএ আপনােক িসেড?টভ (ঘুেমর ওষুধ), অQালেকাহল, Fপইন িকলার 
(বQাথানাশক ওষুধ) অথবা অQােনেR?টেকর Mিত খুব Fবিশ সংেবদনশীল কের ত> লেত পাের। এই 
ওষুধJিল ওএসএ-এর উপসগ ;Jিলেক আরও খারাপ করেত পাের। FসৗভাগQOেম, Mায়ই �াইনাল 
বা Fলাকাল অQােনেRিসয়ার মেতা িবক6Jিল পাওয়া যায়। প|ম (৫) পjৃায় ঝঁুিক �ােসর Fসকশন?ট 
Fদখুন। 

আপিন বা আপনার সি� যিদ মেন কেরন Fয আপনার ওএসএ থাকেত পাের, তাহেল আপনার 
Nজিপেক আপনােক এক?ট ি�প ি�িনেক (sleep clinic) Fরফার করার জনQ বলুন যােত আপনার 
কিzিনউয়াস পNজ?টভ এয়ারওেয় FMসার (CPAP) Fমিশেনর দরকার আেছ িকনা Fবাঝা যায়। এ?ট 
এক?ট Fছাট পা� যা আপনার ঘুেমর সময় এক?ট টাইট মাে�র মাধQেম িনরিবN�Zভােব 
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কমেMসড এয়ার (চাপযু8 বায়)ু সরবরাহ কের; এ?ট আপনার নাক, অথবা আপনার নাক ও মুখ 
উভয়ই Fঢেক রােখ। কমেMসড এয়ার আপনার �াসনালী ব� হেত বাধা Fদয়। 

স?ঠকভােব বQবহার করা হেল এক?ট িসিপএিপ িডভাইস আপনার জীবন বদেল িদেত পাের। এ?ট 
আপনােক ভাল ঘুমােত, িদেনর Fবলা আরও সেতজ Fবাধ করেত, আরও শN8 Fপেত এবং আপনার 
ওজন কমােত সাহাযQ করেত পাের।  

এ?ট আপনার vৎিপে�র উপর চাপ কমায়, যা নাক-ডাকা ব� কের এবং আরও ভাল ঘুমােত 
সাহাযQ কের। Jyuপূণ ; হল Fয এক?ট িসিপএিপ িডভাইস আপনােক আরও িনরাপেদ শN8শালী 
Fপইন িকলার (বQাথা িনরামক ওষুধ) সহQ করেত সাহাযQ কের।  

আপনার বQN8গত িসিপএিপ Fমিশন?ট আপনার সােথ হাসপাতােল িনেয় আসা খুব জyির যােত 
আপিন অপােরশেনর পরপরই এ?ট বQবহার করেত পােরন। আপিন যিদ িসিপএিপ Fমিশন বQবহার 
করেত না পােরন, তাহেল অবশQই আপনার সাNজ;কQাল ?টমেক জানােবন যােত তারা িবক6 
সহায়তার বQবRা করেত পােরন এবং আপনার অপােরশন চািলেয় যাওয়া িনN�ত করেত পােরন। 

=ে>ািসস (র? জমাট) 
স্থূলতা র8 জমাট বাধঁার ঝঁুিক বাড়ায়। vৎিপে�, ফুসফুেস অথবা মN�ে� র8 জমাট আপনার 
মতৃ> Qর কারণ হেত পাের। 

যারা ধূমপান কেরন, যােদর অQা?iয়াল ফাইি�েলশন (এিরথিময়াস বা অিনয়িমত হাট;িবট) রেয়েছ, 
যারা কQা�াের আOা�, যােদর ভাঙা ল�া হাড় রেয়েছ বা অেনকিদন ধের শযQাশায়ী Fরাগীেদর 
মেধQও �ে�ািসেসর ঝঁুিক Fবেড় যায়। ঝঁুিকর কারণ যতেবিশ থাকেব, �ে�ািসেসর সdাবনা তত 
বাড়েব। 

5ে6ািসস এবং অ0ােনে2িসয়া  
যােদর স্থূলতা রেয়েছ তােদর মেধQ অপােরশেনর সময় এবং এর পের �ে�ািসস হওয়ার সdাবনা 
Fবিশ থাকেত পাের। অপােরশেনর আেগ এবং পের যতটা সdব নড়াচড়ার মেধQ Fরেখ এই ঝঁুিক 
�াস করা যায়। 

এই ঝঁুিক �াস করেত পাের এমন পদেgপJিল িনেয় হাসপাতােলর কম�রা আপনার সােথ 
আেলাচনা করেবন। Fযমন:  

■ কমেMশন `িকংস পরা (আপনার নাস ; আপনােক এJিল পরেত সহায়তা করেবন) 

■ ইzারিমেটz কাফ কে�সর বQবহার করা – এই বুটJিল অপােরশন চলাকালীন আপনার 
পােয়র িনেচর অংশেক Fচেপ রােখ, এ?ট অপােরশেনর চলাকালীন এবং এর পের 
আেরাগQলােভর সময় র8 চলাচল অবQাহত রােখ 

■  ত সচল হওয়া – Fবিশরভাগ অপােরশেনর Fgে~ এর অথ ; হল আপনার অপােরশেনর িদন বা 
এর পেরর িদন িবছানা Fথেক উঠা 

■ আপনার অপােরশেনর ধরেণর উপর িনভ;র কের আপনার র8 পাতলা করার জনQ টQাবেলট বা 
ইনেজকশন FMসOাইব করা হেত পাের। আপনার এJিল বািড়েত িনেয় যাওয়ারও Mেয়াজন 
হেত পাের। 
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vৎিপ� আপনার শরীেরর চারপােশ অNkেজন পা� কের এবং স্থূলতা আপনার vৎিপে�র 
উপর চাপ স?ৃj কের। এ?ট Mায়ই উB র8চাপ এবং উB Fকােলে`রেলর সােথ স�ক;যু8, যা 
Fশষ পয ;� vদেরােগর কারণ হেত পাের। এছাড়াও স্থূলতা থাকেল অিনয়িমত হাট;িবট 
(অQািরথিময়াস), Fwাক এবং িকডিন Fরাগ Fবিশ Fদখা যায়।  

7দেরাগ এবং অ0ােনে2িসয়া 
অQােনেRিসয়া এবং অপােরশন শরীর ও vৎিপে�র উপর অিতির8 চাপ স?ৃj করেত পাের। 
স্থূলতা অপােরশন চলাকালীন এবং এর পের হাট; অQাটাক বা হাট; Fফইলার বা অQািরথিময়ােসর 
ঝঁুিক বাড়ােত পাের।  

আপনার উB র8চাপ বা vৎিপে�র Fকােনা সমসQা থাকেল সdাবQ ঝঁুিক কমােত অপােরশেনর 
আেগ এJিল ভালভােব িনয়�ণ করা উিচত। অপােরশেনর অেনক আেগই আপনার র8চাপ 
পরীgা কyন – িকছ>  Nজিপ সাজ;ািরর কােছ lয়ংNOয় য� থােক, আপিন Fযেকােনা সময় Fসখান 
Fথেক পরীgা কিরেয় িনেত পােরন। র8চাপ Fবিশ থাকেল আপনার Nজিপ অপােরশেনর আেগ 
আপনার ওষুধJিলেত Mেয়াজনীয় পিরবত;ন করেত পােরন। 

হাটBবান B (অCেরাগ)  
হাট;বান ; হল বুেক ¡লার অনুভূিত, যা Fপেটর অQািসড উলেটা পেথ গলার িদেক চেল আসার কারেণ 
হয় (অQািসড ির¢াk)। অিতির8 ওজেনর বা স্থূল Fরাগীেদর এই সমসQা হওয়ার সdাবনা Fবিশ।  

হাট<বান < এবং অ0ােনে2িসয়া  
হাট;বান ; হেল অQােনেR?টেকর সময় পাকRলীর Nজিনস ফুসফুেস চেল আসার উB ঝঁুিক রেয়েছ। 
এই ঝঁুিক কমােত Mায়ই এক?ট �াস নল বQবহার করা হয়। তেব স্থূল বা অিতির8 ওজেনর 
Fরাগীেদর Fgে~ �াস নল Mেবশ করােনা আরও ক?ঠন হেত পাের। 

অপােরশেনর িদন সহ এর আেগ িনয়িমত অQাzািসড ওষুধ Fখেল এবং ওজন কমােল উপকার হয়। 

বাড়িত ঝঁুিক এবং জCটলতা 
আধুিনক Fজনােরল অQােনেRিসয়া আসেল খুব িনরাপদ। তেব আপনার যিদ gিতকর মা~ায় 
অিতির8 ওজন থােক, তাহেল অপােরশন ও অQােনেRিসয়া চলাকালীন িনিদ;< িকছ>  MNOয়া 
স�াদন করেত আরও Fবিশ সময় লাগেত পাের এবং ক?ঠন হেত পাের, Fযমন: 

■ ওষুধ এবং তরল Fদওয়ার জনQ িশরা খুেঁজ পাওয়া। এ?ট যেথ< সময়সােপg হেত পাের এবং এ?ট 
করেত িগেয় আপনার বা£েত জখম হেত পাের, তেব অQােনেR?টক Fদওয়ার জনQ এ?ট 
অপিরহায ; 

■ আপনার র8চাপ পয ;েবgণ 

■ ঘুেমর ওষুধJিল স?ঠক পিরমােণ Fদওয়া, িবেশষ কের আপনার যিদ ওএসএ থােক 

■ অপােরশন চলাকালীন আপনােক �াস িনেত সহায়তা করার জনQ আপনার গলায় এক?ট �াস 
নল Mেবশ করােনা (Fভিzেলশন)। িবল� হেল আপনার অNkেজেনর মা~া খুব  ত �াস পােব। 
অQােনেR?টেকর আেগ অNkেজন Fদওয়া এই ঝঁুিক �াস করেত সহায়তা করেত পাের 
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■ অপােরশেনর জনQ আপনােক স?ঠক অবRােন রাখেত সমসQা। আপনােক নড়ােনার জনQ কম�র 
Mেয়াজনীয়তা �াস করেত আপনােক সুিবধাজনকভােব অবRান িনেত বলা হেত পাের। 
অিতির8 ওজন চাপজিনত আঘােতর ঝঁুিক বাড়ােত পাের 

■ অপােরশেনর পর বুেক এবং gেত সংOমেণর বিধ ;ত ঝঁুিক 

■ অপােরশেনর পর হাসপাতােল অিতির8 সময় অবRান। 

এছাড়াও, স্থূল Fরাগীেদর অQােনেR?টক Fদওয়ার পর Fসের উঠেত করেত আরও Fবিশ সময় 
লাগেত পাের। 

ঝঁুিক কমােনা 
সাধারণ অ3ােনেG+টেকর পিরবেতB িরIজওনাল অ3ােনেGিসয়া Kকৗশল ব3বহার করা 
িকছ>  MNOয়ার Fgে~ আপিন িরNজওনাল অQােনেR?টক িনেয় সেচতন (জা¤ত) থাকার মাধQেম 
Fজনােরল অQােনেRিসয়ার ঝঁুিক এড়ােত পােরন। কখেনা কখেনা িশিথল করার জনQ আপনােক 
িকছ>  ঘুেমর ওষুধ Fদওয়া হেত পাের। অনQানQ MNOয়ার Fgে~ িরNজওনাল অQােনেRিসয়ার 
পাশাপািশ Fজনােরল অQােনেR?টক Fদয়া হেত পাের। আপনার শরীেরর Fয অংেশ অপােরশন 
Mেয়াজন, তার চারপােশর �ায়ুJিল অসাড় হেয় যােব। MNOয়া?ট যিদ আপনার শরীেরর নীেচর 
অংেশ হয়, তাহেল এিপড> Qরাল বা �াইনাল (Fমyদে�র অQােনেR?টক) উপযু8 হেত পাের। 
আপিন অপােরশন?ট Fদখেত পারেবন না, তেব MNOয়া চলাকালীন ?টেমর একজন সদসQ আপনার 
Fখয়াল রাখেবন।  

িরNজওনাল অQােনেRিসয়ার আেরক?ট সুিবধা হল এ?ট F�াে�ািসেসর ঝঁুিক �াস কের আপনােক 
অপােরশেনর পের খুব শী¥ই আবার সচল কের ত> লেত পাের।  

আমােদর কাধঁ, বা£ বা হােত অপােরশেনর জনQ নাভ; �ক এবং আপনার Fমyদে�র অQােনেR?টক 
িলফেলটJেলা Fথেক নাভ; �ক এবং �াইনাল অQােনেR?টক স�েক; আরও জানেত পারেবন। 
এJেলা আমােদর ওেয়বসাইেট পােবন:  
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali 

তেব স্থূলতা থাকেল িরNজওনাল �ক Rাপন করা আরও ক?ঠন হেত পাের। িকছ>  মানুেষর Fgে~ 
এই Fকৗশল?ট বQবহার করা সdব নাও হেত পাের। তেব সdাবQ সুিবধা এবং ঝঁুিক �াস িবেবচনা 
করেল Fজনােরল অQােনেR?টেকর িবক6 িহসােব িরNজওনাল অQােনেRিসয়া িবেবচনা করা ভাল।  

অপােরশেনর িদন অথবা িM-অQােসসেমz ি�িনেক আপনার অQােনেR?ট` আপনার সােথ িবিভZ 
ধরেণর অQােনেR?টক িবক6 এবং আপনার Fgে~ এসেবর ঝঁুিকJেলা িনেয় আেলাচনা করেবন।  

অপােরশেনর আেগ জীবনযাHা উJত করা 
পিরকি6ত অপােরশেনর Fgে~ ঝঁুিক �াস করেত এবং MNOয়া?ট যথাসdব িনরাপদ করেত আপিন 
অেনক িকছ> ই করেত পােরন। জ?টলতার ঝঁুিক কমােত এবং এর পর  ত Fসের উঠেত 
অপােরশেনর জনQ অেপgাকালীন আপিন িনেচর পদেgপJেলা ¤হণ করেত পােরন।  

  



 | 7 

ওজন কমােনা 
অপােরশেনর আেগ ওজন কমােনােত অেনক সুিবধা রেয়েছ।  

■ লQাপােরাে�ািপক (কীেহাল) অপােরশেনর Fgে~: অপােরশেনর আেগ আপিন কম চিব ;, কম 
শক;রা, উBতর FMা?টনযু8 খাবার ¤হণ কের, এমনিক কেয়ক FকNজ ওজন কিমেয়ও আপনার 
তলেপেটর গ�েরর িভতেরর চিব ;র পিরমাণ �াস করেত পােরন। এ?ট আপনার অভQ�রীণ 
অ�Jিলর আকার সংকুিচত কের, িবেশষ কের িলভােরর, যা সাজ;েনর কাজ সহজ কের Fদয়।  

■ স্থূল বQN8েদর মেধQ সাধারণত ফQা?ট িলভার িডNজজ Fদখা যায়। অপােরশেনর আেগ দুই 
স�ােহর জনQ কম চিব ;যু8 ডােয়ট Jyuপূণ ;, এ?ট আপনার িলভার এর কম ;gমতা উZত কের। 

■ আপিন হাড় বা জেয়েzর সাজ;াির করার পিরক6না কের থাকেল এ?ট আপনার অপােরশন 
পরবত� চলােফরা এবং িফNজওেথরািপেক আরও সহজ কের Fতােল। 

■ অQােনেR?ট`রা এিপড> Qরাল এবং �াইনাল অQােনেR?টেকর মেতা উZত বQাথা িনরাময় 
FকৗশলJিল সহেজ Mেয়াগ করেত পােরন, তাই এJেলা কায ;কর হওয়ার সdাবনা Fবিশ। 

■ এ?ট অQােনেR?টেকর পর �াসক<জিনত সমসQা, ি�প অQাপিনয়া, বুেক সংOমণ এবং র8 
জমাট বাধঁার ঝঁুিক �াস করেব। এছাড়াও, অপােরশেনর পর Fসের উঠেত আপনার শরীের পয ;া� 
িভটািমন এবং FMা?টেনর মা~া িনN�ত করেত lাRQকর Nজিনস খাওয়া জyির।  

■ এ?ট আপনােক িবদQমান অসুখ, Fযমন ডায়ােব?টস এবং ওএসএ িনয়�েণ সহায়তা করেব। 

ধূমপান এবং অ3ালেকাহল Pহণ বQ করা 
ধূমপান আপনার রে8 অNkেজন পিরবহেণর মা~া �াস কের এবং আপনার ফুসফুসেক সংOমণ 
Fথেক রgার িকছ>  প_িতর gিত কের। অপােরশেনর আেগ কমপেg ছয় স�াহ ধের ধূমপান ব� 
রাখেল তা আপনার রে8 অNkেজেনর মা~া বাড়ােত সহায়ক হয়। এ?ট আপনার অQােনেR?টক 
িনরাপদ কের Fতােল, gত িনরামেয়র উZিত কের এবং অপােরশন পরবত� কািশ এবং বুেক 
সংOমেণর ঝঁুিক �াস কের।  

অপােরশেনর আেগ আপিন যিদ অQালেকাহলও পান করা ব� কেরন তেব এ?ট িলভােরর 
কায ;কািরতা উZত কের এবং ওএসএ-এর তী�তা �াস কের।  

আরও শরীরচচBা করা 
Fকানও অপােরশেনর আেগ শারীিরক কম ;কা� বাড়ােনা সিতQকার অেথ ;ই  ত এবং ভােলাভােব 
Fসের উঠেত অেনক সাহাযQ কের। শরীরচচ;া ওজন কমােত সহায়তা কের, তেব Jyuপূণ ; হল Fয 
এ?ট আপনার vৎিপ� এবং ফুসফুেসর কায ;কািরতা উZত কের।  

অপােরশেনর আেগ এবং পের যতটা সdব হাটঁাচলা করা র8 জমাট বাধঁার ঝঁুিক �াস করেত পাের। 
আপিন Fয ধরেণর অপােরশেনর করেছন তার উপর িনভ;র কের Fযমন এক?ট নত> ন অেথ ;ােপিডক 
জেয়z, আপনার Fপলিভক (F¦াণী) F¢ার, অথবা আপনার শরীেরর অনQানQ অংশJিলেক 
সহায়তা করেত আপনার Fপশী শN8 বNৃ_র জনQ িনিদ;< িকছ>  অনুশীলন করেত পােরন।   

Fকান বQায়াম আপনার জনQ িনরাপদ হেব জানেত অনু¤হ কের আপনার সাজ;ন বা Nজিপর সােথ 
আেলাচনা কyন। 
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অপােরশেনর িদন 
অপােরশেনর িদন অবিধ FMসNOপশেনর ওষুধJিল ¤হণ করেবন এবং আপনার সম� ওষুধ এবং 
ইনেহলারJিল আপনার সােথ কের হাসপাতােল িনেয় আসেবন। Fকানও ওষুধ খাওয়া ব� করার 
Mেয়াজন হেল হাসপাতাল Fথেক আপনােক জানােনা হেব। আপিন র8 পাতলা করার ওষুধ Fখেয় 
থাকেল এ?ট িবেশষভােব Jyuপূণ ;। অপােরশেনর আেগ ওষুধ খাওয়ার িনেদ;শনা না মানেল 
আপনার অপােরশন না করার িস_া� Fনয়া হেত পাের।  

খাওয়া ও পান করা স�েক; হাসপাতাল Fথেক আপনােক পির�ার িনেদ;শনা Fদয়া হেব। এই 
িনেদ;শনাJিল Jyuপূণ ;। অQােনেR?টেকর সময় আপনার পাকRিলেত খাবার অথবা তরল থাকেল 
এJেলা আপনার গলায় এবং ফুসসুেস উেঠ আসেত পাের এবং আপনার জীবন িবপZ কের ত> লেত 
পাের। 

অপােরশেনর আেগ 
■ হাসপাতােল ভিত;র সময় আপনার উBতা, ওজন এবং িবএমআই আবার পরীgা করা হেব। 

তাহেল আপনার ওজেনর সােথ সাম§সQপূণ ; য�পািত আপনার িচিকৎসায় বQবহার করা যােব। 

■ অপােরশেনর জনQ আপনােক উপযু8 আকােরর গাউন এবং কমেMশন `িকংস Fদওয়া হেব। 

■ আপনােক অপাের?টং িথেয়টাের Fহঁেট Fযেত এবং অপাের?টং Fটিবেল সুিবধাজনক ভােব 
অবRান িনেত বলা হেত পাের।  

■ আপিন ঘুমােনার আেগ আপনার অQােনেR?ট` এক?ট Fফসমাে�র মাধQেম আপনােক 
অNkেজন ¤হণ করেত বলেবন। 

■ অপােরশেনর সময় আপনার পালস (নািড়), র8চাপ এবং অNkেজেনর মা~া পয ;েবgণ করার 
জনQ আপনার Fদেহর সােথ িকছ>  য�পািত যু8 করা হেব।  

অেLাপচােরর Cঠক পের 
■ অপােরশেনর পর সচরাচর িরকভাির yেম আপনার ¨ান িফরেব এবং �াসM�ােস সাহাযQ 

করেত আপনােক Fসাজা কের বসােনা হেব। 

■ আপনার �াসM�াস আরও সহজ করেত Fনবুলাইজার বা ইনেহলােরর Mেয়াজন হেত পাের। 

■ আপনার যিদ ওএসএ থােক এবং আপনার কােছ এক?ট িসিপএিপ িডভাইস থাকেল এ?ট বQবহার 
করেত কম�রা Mেয়াজেন আপনােক সাহাযQ করেবন। 

■ িনিদ;< িকছ>  অপােরশেনর Fgে~ স্থূলতা থাকেল অপােরশেনর পর আপনার gিতর ঝঁুিক 
কমােত আপনােক হাই িডেপনেডN� ইউিনট (HDU) অথবা ইনেটN�ভ Fকয়ার ইউিনেট (ICU) 
পাঠােনার Mেয়াজন হেত পাের। এ?টর পিরক6না থাকেল অপােরশেনর আেগ আপনার সােথ 
আেলাচনা করা হেব। এইচিডইউ বা আইিসইউ-Fত অবRান িনেয় জানেত আমােদর ওেয়বসাইেট 
বড় অপােরশেনর জনQ আপনার অQােনেR?টক িলফেলট?ট পড়ুন: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali 
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িরকভাির ওয়াড8 
■ আপিন িনজ Fথেক নড়েত না পারেল আপনােক সাহাযQ করার জনQ অিতির8 কম� বা িবেশষ 

য�পািতর Mেয়াজন হেত পাের। 

■ িসিপএিপ Fমিশন বQবহার করেল হাসপাতােলর কম� আপনােক এ?ট বQবহার করেত সাহাযQ 
করেবন।  

■ অপােরশেনর িদন আপনােক উেঠ দাড়ঁােত এবং হাটঁাচলা করেত উৎসািহত করা হেব। এ?ট র8 
জমাট বাধঁার ঝঁুিক �াস করেব এবং আপনার সুR হওয়ার MNOয়ার উZিত করেব। 

সারসংেQপ 
স্থূল Fরাগীরা সাধারণত অনQানQ Fরাগীেদর মেতা একই প_িতেত িচিকৎসা Fপেত সgম।  

ঝঁুিক িকছ> টা Fবিশ থাকেলও অপােরশেনর আেগ ওজন কমােনা, আরও Fবিশ বQায়াম করা, এবং 
ধূমপান ও অQালেকাহল ¤হণ ব� করার মাধQেম ঝঁুিকJেলা কমােনা Fযেত পাের।  

কৃতSতাTীকার 
এই সংRান �তিরেত পরামশ ; এবং িদকিনেদ;শনা িদেয় সহেযািগতার জনQ আমরা ওেয়ইট 
কনসান <েক (www.weightconcern.org.uk) ধনQবাদ জানাই। 

আরও তেথ;র উৎস 
আপনার জন3 
■ এনএইচএস (www.nhs.uk/live-well)। 

■ আপনার Nজিপ। 

■ অপােরশেনর জনQ M©িত – িফটার Fবটার সুনার 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali) 

■ অQােনেRিসয়া এবং ঝঁুিক (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali) 

■ তথQ িলফেলট এবং িভিডও সংRানসমূহ  
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali) 

■ ডায়ােব?টস ইউেক (www.diabetes.org.uk). 

আপনার ডা?ােরর জন3 
■ Fসাসাই?ট ফর ওেবিস?ট অQাh বQািরয়া?iক অQােনেRিসয়া (SOBA) (www.sobauk.co.uk)। 

■ স্থূল Fরাগীর অপােরশেনর জনQ িM-অপাের?টভ মQােনজেমz 
(https://bit.ly/periop-obese-patient)। 
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আমরা এই িলফেলেটর তথQ স?ঠক ও হালনাগাদকৃত রাখার সেব ;াতভােব Mেচ<া কির, িকª তার 
িন�য়তা Fদওয়া সdব নয়। আমরা MতQাশা কির না Fয এই সাধারণ তেথQ আপনার সdাবQ সম� 
Mে«র উ¬র Fদওয়া হেয়েছ অথবা আপনার জনQ Jyuপূণ ; সম� িবষয় িনেয় িবশেদ আেলাচনা 
করা হেয়েছ। এই িলফেলট?টেক িনেদ;শনা িহেসেব বQবহার কের, আপনার িনজl পছ-অপছ 
এবং উেaগ িনেয় আপনার িচিকৎসা দেলর সােথ আেলাচনা করা উিচৎ। এই িলফেলটেক 
পথৃকভােব িচিকৎসা পরামশ ; িহেসেব বQবহার করা উিচৎ নয়। এ?ট Fকানও বািণNজQক বা বQবসার 
উে®েশQ বQবহার করা যােব না। স�ূণ ; দায় বজ;ন িববিৃত Fদখেত এখােন 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali) ি�ক কyন।  

সম� অনুবাদ iা�েলটস ; উইদাউট বড;ােস ;র (Translators without Borders) অনুবাদকগণ সরবরাহ 
কেরেছন। অনুবাদJিলেক যথাসdব িনভ> ;ল করেত FসJিলর মান পরীgা করা হেয়েছ, তেব িকছ>  
তেথQর ভ> ল অথ ; এবং ভ> ল বQাখQার সdাবনা রেয়েছ। 

 

আমরা আপনার মতামত জানেত আ+হী 
এই িলিফেলট?ট আরও উZত করার জনQ আমরা Fযেকােনা পরামশ ;েক lাগত জানাই।  

আপনার Fকানও ম�বQ থাকেল অনু¤হ কের এই ?ঠকানায় ইেমল কyন: 
patientinformation@rcoa.ac.uk 

Royal College of Anaesthetists 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
!থম সং'রণ, *ফ,য়ারী ২০২০ 
এই িলফেলট?ট Mকােশর তািরেখর িতন বছেরর মেধQ পয ;ােলাচনা করা হেব। 
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