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হাটঁ%  বা িনত* +িত,াপেনর (নী 
বা িহপ িরে1সেম4) জন6 
অ6ােনে,8টক (অেবদিনক) 
িনব ;াচন 
এই িলফেলট(টেত আপনার হাটঁ1  বা িনতে3র হাড় 5িত6াপেনর 
অপােরশেনর সময় আপনার অ<ােনে6(টক >থেক কী আশা করেত পােরন 
তা ব<াখ<া করা হেয়েছ। এ(ট অ<ােনে6(টC, >রাগী এবং তােদর 5িতিনিধরা 
িমিলতভােব রচনা কেরেছন। 

ভূিমকা 
আপনার িনত( বা হাটঁ-  .িত/াপেনর সময় .ধানত দু7ট িভ9 ধরেণর অ<ােনে/7টক ব<বহার করেত 
পােরন: 

■ >াইনাল অ<ােনে/7টক (অেনকসময় আপনােক শাB ও িনDিEF রাখার জন< ঘুেমর ওষুধ বা 
িসেডশেনর সােথ Mদয়া হয়) 

■ সাধারণ বা Mজনােরল অ<ােনে/7টক। 

আপনার ব<থা কমােনার জন< এবং অপােরশেনর অিভPতা আেরা আরামদায়ক করেত আপিন 
অন<ান< পQিতও Rহণ করেত পােরন। এSেলা হেলা: 

■ নাভT Uক (ব<থা কমােনা বা আটকােনার জন< Vায়ুেত অনুভূিত-নাশক ঔষধ) 

■ জেয়েY (অি/সিZ) বা [েতর আেশপােশ /ানীয় বা Mলাকাল অ<ােনে/7টক ইনিফলে^শন 
(ইে_কশন) 

■ িকছ-  M[েa এিপড- রাল। 
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অপােরশেনর আেগ 
ি5অপাের(টভ অ<ােসসেমK িLিনক (অপােরশেনর পূেব M আপনার অব6া 
মূল<ায়ন করার জন< িLিনক) 
Mবিশরভাগ হাসপাতালই আপনার শরীেরর অব/া এবং আপিন শারীিরকভােব কতটা সcdয় তা 
Mবাঝার জন< এক7ট ি.অপাের7টভ অ<ােসসেমY িfিনেক আসেত অনুেরাধ করেব। 

 
দয়া কের আপিন বতTমােন Mয ওষুধSেলা Rহণ করেছন MসSেলা Mকনার সময় Mয প<ােকেট িছল 
তােত িনেয় আসেবন অথবা আপনার বতTমান M.সcdপশেনর এক7ট কিপ আনেবন। আপনােক 
আপনার সাধারণ hা/< ও কায Tকলাপ এবং আপনার পূেব Tর অসু/তা, অপােরশন এবং 
অ<ােনে/7টক সiেকT cজেPস করা হেব। এছাড়াও আপনার Mকান অ<ালাcজT আেছ িকনা cজেPস 
করা হেব। 

hা/<কমkরা অপােরশেনর জন< আপনার hা/< পরী[া কের আপনার কী কী Mটl করেত হেব তা 
7ঠক করেবন, Mযমন রn পরী[া অথবা ইিসcজ (oদিপেpর পরী[া)। 

hা/<কমkরা আপনার অপােরশেনর জন< িবিভ9 ধরেণর অ<ােনে/7টেকর ব<াপােরও কথা বলেত 
পােরন। আপনার hা/< সiেকT আেরা জানেত এবং অ<ােনে/7টক পছেqর িবষেয় কথা বলেত 
একজন অ<ােনে/7টlও আপনার সােথ সা[াৎ করেত পােরন। আপনার hা/< িনেয় Mকানও 
ধরেণর উেEগ থাকেল তারা Mকানও িনিদTt উপােয় অ<ােনে/7টক Mদয়ার পরামশ T িদেত পােরন। 

Mযসকল Mরাগীর SDতর hা/< সমস<া রেয়েছ অথবা যােদর জেয়েYর (অি/ সিZ) দুব Tলতা ছাড়া 
অন< কারেণ শারীিরক কাজকম T অত<B সীিমত, অ<ােনে/7টl Mসসব Mরাগীর M[েa অেনক Mবিশ 
ঝঁুিক রেয়েছ বেল মেন করেত পােরন। আপিন আরও সময় িনেয় আপনার আেদৗ অপােরশন 
করােনা উিচত িকনা তা Mভেব Mদখেত পােরন এবং আপনার পিরবার বা অন<েদর সােথ আেলাচনা 
করেত পােরন। 

Oত আেরাগ<লােভর >5াPাম 
অেনক হাসপাতােলই এনহ<াwড িরকভাির বা xত আেরাগ<লােভর M.াRাম আেছ যার উেyশ< 
হেz অপােরশেনর পর Mরাগীর আেরাগ<লাভেক {রাি|ত করা এবং Mরাগীেদর xত hাভািবক 
জীবেন িফিরেয় আনা। 

এর অথ T হেz হাসপাতােলর কমkরা আপনার যে}র জন< এক7ট .মাণ-িভি~ক কায Tdম অনুসরণ 
করেবন, যােক "Mকয়ার পাথওেয়" বা যে}র পথ বলা হয়। এেত আেছ: 

■ অপােরশেনর আেগ আপনােক .�ত করা 
■ অ<ােনে/7টক এবং ব<থা দরূ করার জন< এক7ট িনিদTt পিরক�না �তির করা 
■ অপােরশেনর পের ওয়ােডT থাকাকালীন আপনার .েয়াজনীয় যে}র ব<ব/া করা 
■ অপােরশেনর পের xত খাওয়া, পান করা এবং হাটঁায় উৎসাহ Mদয়া; এর সবSিলই আপনার 

হাসপাতােল থাকার সময় কমায়। 
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xত আেরাগ<লােভর জন< অ<ােনে/7টক য} Mদয়া হেব, যা অপােরশেনর পের ব<থা ও অন<ান< 
অhc�কর .ভাব যথাস�ব কমােব। 

িহপ ও নী Rুল 
Mবশীরভাগ আেরাগ<লােভর M.াRােম অপােরশেনর আেগ তথ< Mদয়ার Mসশেনর আেয়াজন করা 
হয়। আপনার িচিকৎসা দেলর সদস<রা আপনার হাসপাতােল থাকা এবং অপােরশেনর পের 
আেরাগ<লােভর .িত7ট ধাপ ব<াখ<া করেবন। Mসখােন আপিন .cdয়া7ট এবং অ<ােনে/7টক 
সiেকT Mকানও .� থাকেল cজেPস করেত পােরন। 

আপনার অ<ােনে6(টCেক আপিন এই 5TUিল করেত পােরন 
■ অপােরশেনর আেগ আমার hাে/<র উ9িতর জন< আিম কী করেত পাির? 
■ আমােক Mক অ<ােনে/7টক Mদেবন? 
■ আপিন Mকান ধরেণর অ<ােনে/7টক Mনয়ার পরামশ T Mদেবন? 
■ আপিন িক এই ধরেণর অ<ােনে/7টক .ায়ই ব<বহার কেরন? 

■ এ ধরেণর অ<ােনে/7টেকর ঝঁুিকSেলা কী? 
■ আমার িক িবেশষ Mকানও ঝঁুিক আেছ? 
■ আিম পের কীরকম Mবাধ করেবা? 

আপিন আমােদর িফটার Mবটার সুনার (Fitter Better Sooner) সং/ান Mথেক কীভােব 
অপােরশেনর জন< আরও িফট হওয়া যায় ও আরও ভােলাভােব .�ত থাকা যায় জানেত পারেবন। 
আেরা তেথ<র জন< অনুRহ কের আমােদর ওেয়বসাইট Mদখুন: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali 

অপােরশেনর জন< 5Vিত 
পিরকি�ত অপােরশেনর M[েa সাজTাির ও আেরাগ<লােভর জন< িনেজেক আরও ভােলাভােব 
.�ত করেত আপিন অেনক িকছ-  করেত পােরন। 

■ ধূমপােনর অভ<াস থাকেল, অ<ােনে/7টেকর সময় এবং সাজTািরর পের �াস-.�ােসর সমস<া 
কমােত অপােরশেনর কেয়ক স�াহ আেগ ধূমপান Mছেড় িদন।  

■ আপনার ওজন Mবিশ হেল, ওজন কমােল অ<ােনে/7টক Mদয়ার অেনকSেলা ঝঁুিক কমেব এবং 
আপনােক xত সু/ হেত সাহায< করেব। 

■ আপনার Mকানও দাতঁ বা dাউন নড়েল, দােঁতর ডাnােরর কােছ িচিকৎসা করােল 
অ<ােনে/7টেকর Mদয়ার সময় দােঁতর [িতর ঝঁুিক কমােনা Mযেত পাের। 

■ আপনার Mকানও দীঘ Tেময়াদী Mরাগ থাকেল, Mযমন ডায়ােব7টস, হাপঁািন বা ��াই7টস, 
থাইরেয়েডর সমস<া, হােটTর সমস<া বা উ� রnচাপ, অবশ<ই আপনার Mজনােরল .<াি�শনার 
সাজTািরর (GP সাজTাির) সােথ কথা বেল িনন যােত অপােরশেনর আেগ এসব সমস<া যতটা স�ব 
িনয়�েণ আনা যায়। 
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■ অপােরশেনর কেয়ক স�াহ আেগ আপনার শারীিরক সcdয়তা বাড়ােল তা আপনার oদিপেpর 
কম T[মতা এবং আপনার িফটেনস আরও উ9ত করেত পাের। গেবষণায় Mদখা Mগেছ Mয এSিল 
সাজTািরর পের আপনার আেরাগ<লােভ অেনকটা সাহায< করেত পাের। আপনার জেয়েY 
(অি/সিZ) ব<থা থাকেল 
সাতঁার কাটেত পােরন। 

■ হাসপাতােল থাকাকালীন আপনার কােছ যােত পয Tা� পিরমােণ ওষুধ এবং িহয়ািরং এইড ব<াটাির 
থােক তা িনc�ত কDন। অপােরশেনর আেগ ও পের উেEগ কমােত ও সময় কাটােত িকছ-  
ম<াগাcজন, পােজল অথবা Mহডেফান ও িকছ-  গান িনেয় আসেবন। 

■ অপােরশেনর পর বািড়েত আেরাগ<লােভর পিরক�না আেগ Mথেক কের রাখা ভাল এবং 
আপনার পিরবার ও বZুবাZবরা কীভােব আপনােক সাহায< করেত পােরন তা তােদর জািনেয় 
রাখুন। আপিন কী খােবন, আপনার অিতিরn Mকান সর_াম লাগেব িকনা অথবা xত সু/ হেয় 
ওঠার জন< বাসায় Mকানও ধরেণর পিরবতTন করা .েয়াজন িকনা এসব িচBা কDন।  

িবিভW ধরেনর অ<ােনে6(টক 
আপনার িনত( বা হাটঁ-  .িত/াপেনর অ<ােনে/িশয়া এক7ট >াইনাল অ<ােনে/7টক, এক7ট 
Mজনােরল অ<ােনে/7টক, এক7ট নাভT Uক এবং িসেডশেনর সম|েয় Mদয়া হেত পাের। Mকান7ট 
আপনার জন< সবেচেয় ভাল হেব Mস িবষেয় আপনার অ<ােনে/7টl আপনার সােথ আেলাচনা 
করেবন। 

!ম#দে&র ((াইনাল) অ.ােনে/0টক 
হাটঁ-  ও িনত( .িত/াপন, দু7টর জন<ই সাধারণত MমDদেp (>াইনাল) ইে_কশন Mদয়া হয়। 
>াইনাল হল Mলাকাল অ<ােনে/7টেকর এক7ট ইে_কশন। এিপড- রােলর M[েa অ<ােনে/7টl 
িপেঠ এক7ট নরম অত<B সD এক7ট �ািlেকর নল (এিপড- রাল ক<ােথটার) /াপন কেরন। এ7টর 
মাধ<েম .েয়াজেন অিতিরn Mলাকাল অ<ােনে/7টক Mদয়া যায়। এিপড- রােলর .ভাব >াইনাল 
অ<ােনে/7টেকর Mচেয় অেনক Mবিশ সময় থােক, তাই আপনােক আেরা Mবিশ সময় ধের িবছানায় 
থাকেত হেত পাের। 

দয়া কের আমােদর ওেয়বসাইেট MমDদেpর অ<ােনে/7টক িলফেলট7ট Mদখুন: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali 

দুই ধরেণর পিরি/িতেত অ<ােনে/7টl আপনােক >াইনাল এর বদেল এিপড- রাল Rহণ করেত 
বলেত পােরন: 

■ যিদ অপােরশেনর পের দীঘ T/ায়ী Mবদনানাশেকর িবেশষ .েয়াজন থােক 

■ যিদ আপনার অপােরশন ২ বা ৩ ঘYার Mবিশ সময় ধের চলেব বেল আশা করা হয়। 

তেব এিপড- রাল করেল আপনােক আরও Mবিশ সময় িবছানায় থাকেত হেত পাের। আপনার 
অ<ােনে/7টl এিপড- রাল আপনার জন< Mবিশ উপযুn হেব মেন করেল, িতিন তা আপনার সােথ 
আেলাচনা করেবন। 

দয়া কের আমােদর ওেয়বসাইেট এিপড- রাল Mপইন িরিলফ আফটার সাজTাির িলফেলট7ট Mদখুন: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali 
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সাধারণ (!জনােরল) অ.ােনে/0টক 
সাধারণ অ<ােনে/7টক আপনােক িনয়ি�তভােব অেচতন রােখ, Mয সময় আপিন িকছ- ই অনুভব 
কেরন না। আপনােক যা যা Mদয়া হেব: 

■ অ<ােনে/7টক ওষুধ (এক7ট ইে_কশন এবং/অথবা �ােসর সােথ Rহণ করার গ<াস) 

■ �াস Mনয়ার জন< অc�েজন 

■ কখেনা কখেনা মাংসেপিশ িশিথল করার জন< এক7ট ওষুধ। 

অ<ােনে/িশয়া চলাকালীন আপনার এক7ট �াস-.�ােসর নেলর (ি�িদং 7টউব) .েয়াজন হেব যােত 
আপনার ফুসফুেস অc�েজন ও অ<ােনে/7টক গ<াস Mপৗছায়। আপনােক মাংসেপিশ িশিথল করার 
জন< ওষুধ Mদয়া হেল আপিন িনেজ িনেজ �াস িনেত পারেবন না, তাই আপনােক এক7ট �াস-
.�ােসর য� (MভিYেলটর) ব<বহার করা হেব। এই পুেরাটা সময় আপিন অPান থাকেবন। 

অপােরশন Mশষ হেল আপনােক অ<ােনে/7টক Mদয়া বZ করা হেব এবং আপিন Pান িফের 
পােবন। 

অসুিবধা 
�ধুমাa Mজনােরল অ<ােনে/7টক িদেল অপােরশেনর পের ব<থার উপশম হয়না। 

শcnশালী ব<থানাশক ওষুেধর .েয়াজন হেত পাের MযSেলার কারেণ অেনেকর বিম, cঝমুিন বা 
চ-লকািন হেত পাের। যিদ কেয়কিদন ধের ব<বহার করা হয় তাহেল Mকা�কা7ঠন< হেত পাের। 

অপােরশেনর পর ব<থা উপশেমর জন< এক7ট নাভT Uক (Vায়ুর আশপােশ ইে_কশেনর সাহােয< 
Mলাকাল অ<ােনে/7টক Mদয়া), উ� ইনিফলে^শন ([েতর আশপােশ ইে_কশেনর সাহােয< 
Mলাকাল অ<ােনে/7টক Mদয়া) অথবা, িকছ-  িবরল M[েa Mজনােরল অ<ােনে/7টেকর সােথ এক7ট 
>াইনাল অ<ােনে/7টক Mদয়া হেত পাের। 

আেরা জানেত আমােদর ওেয়বসাইেট Anaesthesia explained িলফেলট7ট Mদখুন: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali 

নাভ8 9ক 
এ7টেত পােয়র Vায়ুর কাছাকািছ Mলাকাল অ<ােনে/7টেকর এক7ট ইে_কশন Mদয়া হয়। িবিভ9 
ধরেণর নাভT Uক আেছ – আপনার অ<ােনে/7টl আল^াসাউ� Mমিশেনর সাহােয< স7ঠক নাভT7ট 
খুেঁজ Mবর করেত পােরন। অপােরশেনর পর কেয়ক ঘYার জন< আপনার পােয়র িকছ-  অংেশ 
অনুভূিত ও ব<থা থাকেব না। Mকান ধরেনর নাভT Uক ব<বহার করা হেয়েছ তার ওপর িনভTর কের এ 
সমেয় আপিন হয়েতা আপনার পা 7ঠকভােব নাড়ােত পারেবন না। 

�ধুমাa নাভT Uেকর সাহােয< অপােরশন করা যােব না। এর সােথ আপনার এক7ট >াইনাল অথবা 
এক7ট Mজনােরল অ<ােনে/7টেকর .েয়াজন হেব। 

সুিবধা 
নাভT Uক সাধারণত কেয়ক ঘYার জন< ব<থা উপশম কের এবং শcnশালী ব<থানাশক ওষুেধর 
Mতমন .েয়াজন .েয়াজন হয় না। এটা আপনােক xত আেরাগ<লাভ করেত এবং hাভািবক ভােব 
খাওয়া দাওয়া �D করেত সাহায< করেব। 
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অসুিবধা 
ব<থা কমােলও নাভT Uেকর কারেণ আপিন হয়ত hাভািবকভােব পা নাড়াচাড়া করেত পারেবন না 
এবং এই কারেণ আপনার হাটঁেত �D করায় Mদরী হেত পাের। 

উY ইনিফলেZশন ([তেত ইনেজকশন) 
এ7ট Mলাকাল অ<ােনে/7টক অথবা িকছ-  M[েa অন<ান< ব<থানাশক ওষুেধর এক7ট ইে_কশন যা 
জেয়Y বা অি/সিZেত অপােরশন করা হেz তার চারপােশ Mদয়া হয়। এটা অপােরশেনর সময় 
সােজTন .েয়াগ কেরন। অপােরশেনর পর ব<থা কমােনার জন< এটা আপনােক >াইনাল বা 
Mজনােরল অ<ােনে/7টেকর সােথ Mদয়া হেত পাের। অেনকসময় .েয়াজেন আরও ওষুধ Mদয়ার 
জন< আপনার জেয়েY এক7ট �ািlেকর নল লািগেয় রাখা হেত পাের। 

সুিবধা 
এটা পােয়র Mপশীর শcn না কিমেয় ব<থা উপশেম সাহায< কের। ব<থা কতটা উপশম হেব তা 
িবিভ9 Mরাগীর M[েa িভ9 হেলও, নাভT Uেকর ত- লনায় আপিন আরও xত উেঠ দাড়ঁােত পারেবন। 

ঘুেমর ওষুধ বা িসেডশন 
অপােরশেনর সময় আপনােক শাB ও ঘুমB রাখেত .ায়ই >াইনাল অ<ােনে/7টেকর সােথ 
িসেডশন ব<বহার করা হয়। 

■ িসেডশেনর পিরমাণ অেনক সময় আপিন ইzামেতা 7ঠক করেত পােরন (Mযমন কম, মাঝাির 
অথবা গভীর ঘুম)। 

■ যারা িসেডশন Mনন তােদর অেনক সময়ই অপােরশন িথেয়টাের Mজেগ থাকার িকছ-  �িৃত থােক। 

দয়া কের আপনার অ<ােনে/7টেlর সােথ িসেডশেনর ব<াপাের কথা বলুন যােত িতিন আপনার 
পছq বুঝেত পােরন। 

িসেডশন সiেকT আেরা জানেত আমােদর ওেয়বসাইেট Sedation explained িলফেলট7ট 
Mদখুন: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali 

অপােরশেনর িদন 
কখন খাবার ও তরল খাওয়া ব+ করেত হেব .সই ব1াপাের হাসপাতাল .থেক 45 
িনেদ8শনা .দয়া হেব। এই িনেদ8শনা;েলা ;<=পূণ 8। অ1ােনেABটেকর সময় আপনার 
পাকAলীেত খাবার বা তরল থাকেল এটা গলায় উেঠ আসেত বা ফুসফুেস চেল .যেত 
পাের। এর ফেল আপনার জীবন িবপO হেত পাের। 

আপনার ডায়ােব+টস থাকেল হাসপাতাল Mথেক Mজেন িনন Mয কখন খাবার ও তরল 4খেত 
পারেবন অপােরশেনর িদন ডায়ােব+টেসর 4কান ওষুধ খােবন। 
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আপিন ধূমপায়ী হেয় থাকেল অপােরশেনর িদন ধূমপান করেবন না। Mভপও (ই-িসগােরট) Rহণ 
করেবন না। 

আপিন যিদ 4কানও ওষুধ ?হণ কেরন, তাহেল অপােরশেনর িদন আপিন Mকান Mকান ওষুধ 
খােবন তা ি.-অ<ােসসেমY 7টেমর কাছ Mথেক Mজেন Mনেবন। .েয়াজন হেল ওষুধ খাওয়ার জন< 
আপিন এক চ- মুক পািন Mখেত পােরন। 

আপিন যিদ রA পাতলা করার জনC 4কানও ওষুধ (Dাড িথিনং Fাগ) 4নন Mযমন 
ওয়ারফািরন, Mfািপডগেরল বা িরভার�াবান (warfarin, clopidogrel বা rivaroxab) তাহেল 
আপনার িচিকৎসেকর সােথ আেলাচনা কের Mজেন Mনেবন Mয MসSেলা কখন বZ করেত হেব। 
তেব এসব ওষুধ বZ করেল ঝঁুিক থাকেত পাের এবং আপনােক তার জন< িবক� Mকানও ওষুধ Mদয়া 
হেত পাের। 

হাসপাতােল আসার আেগ অসু/ Mবাধ করেল অনুRহ কের ওয়ােডT Mটিলেফান কের পরামশ T িনন। 

আপনার অ<ােনে6(টেCর সােথ সা[াৎ করা 
অপােরশেনর আেগ আপনার অ<ােনে/7টl আপনার সােথ Mদখা করেবন। তার সােথ আপনার 
আেগ Mদখা না হেয় থাকেল িতিন আপনার জন< Mকান অ<ােনে/7টক উপযুn হেব তা িনেয় 
আেলাচনা করেবন। 

এছাড়াও আপিন হয়ত অ<ােনে/িসয়া অ<ােসািসেয়টেদর সােথ সা[াৎ করেবন যারা উ� .িশ[ণ 
.া� hা/<েসবা কমk। আপিন আমােদর ওেয়বসাইেট তােদর ভূিমকা এবং অ<ােনে/িসয়া দল 
সiেকT আরও তথ< জানেত পারেবন: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team 

ি5->মড (ি5েমিডেকশন) >নয়া 
এSিল Mসই ওষুধপa যা অ<ােনে/7টেকর আেগ Mদয়া Mদয়া হয়। এর মেধ< বিম আটকােনার ওষুধ, 
পাক/লীেত অ<ািসড কমােনার ওষুধ Mবদনানাশক বা আপনােক শাB ও িচBামুn রাখার ওষুধ 
থাকেত পাের। 

যখন আপনােক অপােরশেনর জন< ডাকা হেব 
■ একজন কমk আপনার সােথ অপােরশন িথেয়টার পয TB যােবন। 

■ সাধারণত Mয ঘের অ<ােনে/7টক Mদয়া হেব Mসখােন .েবশ করার আেগ পয TB আপনার চশমা, 
িহয়ািরং এইড, Mডনচার (নকল দাতঁ) পের থাকা যায়। Mজনােরল অ<ােনে/7টক Mদয়া না হেল 
আপিন হয়ত MসSেলা তারপেরও পের থাকেত পারেবন। 

■ Mলাকাল বা িরcজওনাল অ<ােনে/7টক Mদয়া হেল আপিন গান Mশানার জন< Mহডেফানসহ 
আপনার িনেজর ইেলক^িনক িডভাইস সােথ রাখেত পােরন (আেগ Mথেক আপনার নাস Tেক 
cজPাসা কের িনন)। 

■ আপনােক একজন কমkর সােথ পােয় Mহঁেট Mযেত পােরন, অথবা আপনােক �ইলেচয়াের অথবা 
Mবড বা ^িলেত কের অপােরশন িথেয়টাের িনেয় যাওয়া হেত পাের। Mহঁেট Mগেল আপিন হয়ত 
িনেজর M�িসং গাউন এবং চ7ট পের থাকেত পারেবন। 
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আপিন অপাের)ং িডপাট-েমে/ 0পৗ2ছােল অ5ােনে6িশয়া 9: করার আেগ িনয়মমািফক িকছ)  পরী-া 
করা হেব। আপনােক আপনার নাম, জ� তািরখ, আপনার Mকান অপােরশন করা হেব, ডান না বা 
িদেক (.েযাজ< M[েa) অপােরশন করা হেব তা জানেত চাওয়া হেব, আপিন কখন Mশষবার খাবার 
বা তরল িকছ-  Mখেয়েছন এবং Mকানও অ<ালাcজT আেছ িকনা তা জানেত চাওয়া হেব। সব 
হাসপাতােলই সাধারণত এSেলা cজেPস করা হয়। 

অ<ােনে6(টক ab করা 
অ<ােনে/7টক Dেম বা অপােরশন িথেয়টাের আপনার অ<ােনে/7টক �D করা হেত পাের। 
আপনার অ<ােনে/7টl 
একজন .িশ[ণ.া� সহকারীর সােথ কাজ করেবন। অ<ােনে/7টl বা সহকারী আপনার 
oদিপেpর গিত, রnচাপ এবং 
অc�েজেনর মাaা (এবং কখেনা কখেনা অন<ান< আরও িকছ- ) পরী[া করার জন< আপনার 
শরীেরর সােথ িবিভ9 য� যুn করেবন। 

একটা সূেচর সাহােয< আপনার হােত বা বা�র িশরায় এক7ট Mছাট �ািlেকর 7টউব (ক<ানুলা) 
.েবশ করােনা হেব। 

অপােরশন চলাকালীন 
একজন অ<ােনে/7টl (বা তার ত�াবধােন কম Tরত একজন Mযাগ<তা সi9 অ<ােনে/িশয়া 
.<াক7টশনার) পুেরা অপােরশেনর সময়ই আপনার সােথ থাকেবন এবং আপনার অব/া 
সতকTভােব পয Tেব[ণ করেবন, এবং .েয়াজন অনুযায়ী আপনার অ<ােনে/7টেকর মাaা কম-Mবিশ 
করেবন। আপিন সজাগ থাকেল বা িসেডশন Mদয়া হেল, অ<ােনে/7টl আপনার সােথ কথা বলেবন 
যােত আপিন দুc�Bামুn থাকেত পােরন এবং শাB Mবাধ কেরন। 

cাড Zাdিফউশন (রe পিরসfালন) 
অপােরশেনর সময় বা িকছ-  অপােরশেনর পের আপিন Mবশ িকছ-  পিরমােণ রn হারােত পােরন। 

.েয়াজেন শরীর Mথেক Mবর হেয় যাওয়া রn পূণ T করার জন< আপনােক রn Mদয়া হেত পাের। 

আপিন Uাড ^াwিফউশন এবং অন< উপল� িবক� সiেকT জানেত চাইেল দয়া কের আপনার 
সােজTন বা অ<ােনে/7টেlর সােথ আেলাচনা কDন। NHS ওেয়বসাইেটও আপিন এব<াপাের আেরা 
তথ< জানেত পােরন: www.nhs.uk/conditions/blood-transfusion 

অপােরশেনর পের 
■ আপনােক অপােরশন িথেয়টােরর কােছ িরকভাির Dেম িনেয় যাওয়া হেব। 

■ িরকভাির Dেম একজন Mপশাদার hা/<কমk সiূণ Tভােব আপনার যে}র .িত িনেয়াcজত 
থাকেবন। ঐ Dেম অন< Mরাগীরাও থাকেবন। আপনার oদিপেpর গিত, রnচাপ, অc�েজেনর 
মাaা সতকTভােব পয Tেব[ণ করা হেব। আপনােক সাধারণত এক7ট হালকা �ািlেকর Mফস-
মাে�র মাধ<েম অc�েজন Mদয়া হেব। আপনােক এক7ট c�প'ও Mদয়া হেত পাের (এক7ট 
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জীবাণুমুn তরেলর ব<াগ আপনার ক<ানুলার সােথ Mযাগ করা হেব যা আপনােক শরীের পয Tা� 
পিরমােণ পািন বজায় রাখেব)। 

■ আপনার ব<থা বা বিম হেল, সােথ সােথ তার িচিকৎসা করা হেব। 

■ আপনােক িকছ-  পান করেত Mদয়া হেত পাের।  

■ িরকভাির Dেমর কমkরা যখন িনc�ত হেবন Mয আপিন অ<ােনে/7টেকর .ভাব িনরাপেদ 
কা7টেয় উেঠেছন, তখন আপনােক ওয়ােডT িনেয় যাওয়া হেব। 

ব<থা উপশম 
সাধারণত িনত( বা হাটঁ-  .িত/াপেন অ<ােনে/7টেকর উেyশ< হল অপােরশেনর পের আপনার 
ব<থা যথাস�ব কমােনা, তেব ব<থা আেরাগ<লােভর এক7ট hাভািবক অংশ। অপােরশেনর পর ব<থা 
উপশেমর উেyশ< হল ব<থা সহনীয় �ের রাখা এবং আপনােক উেঠ নত- ন জেয়Y ব<বহার করেত 
সাহায< করা। ব<থা সiূণ T দরূ করা স�ব না এবং িকছ- টা ব<থা থাকেব Mসজন< মানিসকভােব .�ত 
থাকা উিচৎ। 

ব<থা উপশেমর ওষুধ Mদয়ার কেয়ক7ট পQিত: 

িগেল খাওয়ার বিড়, ট.াবেলট অথবা তরল ওষুধ 
এটা িনত( এবং হাটঁ-  .িত/াপেনর পের ব<থা উপশেমর জন< সবেচেয় Mবিশ ব<বoত পQিত। 

সােপাFজটির 
এSিল Mমােমর মেতা মসণৃ Mছাট বিড় যা আপনার িপছেনর িদেক (মলEার) ঢ- িকেয় রাখা হয়। 
এSেলা মােঝ মােঝ ব<বহার করা হয়। 

নাভ8 9ক এবং এিপডJরাল 
এSেলা অপােরশেনর পর কেয়ক ঘ�া বা কেয়ক িদন ধের কায Tকরভােব ব<থা উপশম করেত 
পাের। 

উL ইনিফলেNশন (Pতেত ইনেজকশন) 
অপােরশেনর পর কেয়ক ঘYা পয TB এটা আপনার ব<থার উপশম করেত পাের। 

ইেQকশন 
িশরায় ইে_কশন খুব xত কাজ কের। পােয় বা িনতে(র Mপশীেত ইে_কশন অেনক ধীের কাজ 
কের। মরিফন, Mপিথিডন বা Mকােডইন (morphine, pethidine বা codeine) এর মেতা 
শcnশালী ব<থানাশক ওষুধ Mদয়া হেত পাের। 

মােঝ মেধ<, ব<থা িকছ-  সমস<ার ল[ণ িহেসেব Mদখা Mদয়, তাই ব<থা হেল অবশ<ই নাস Tেক জানােবন 
এবং তােদর পরামশ T ও সাহায< Mনেবন। 

পাg M-5িতhiয়া, সাধারণ সমস<া এবং ঝঁুিক 
আধুিনক অ<ােনে/7টেক SDতর সমস<া Mতমন একটা Mদখা যায় না। ঝঁুিক সiূণ Tভােব দরূ করা 
স�ব নয়, তেব আধুিনক য�পািত, .িশ[ণ এবং ওষুেধর কারেণ সা�িতক বছরSেলােত 
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অ<ােনে/িশয়া করা অেনকটাই িনরাপদ। অনুRহ কের আমােদর ওেয়বসাইেট পথৃক পথৃক ঝঁুিকর 
িলফেলটSিল Mদখুন: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali 

অ<ােনে/7টেকর পের খুব সাধারণ কেয়ক7ট সমস<া হল গলা ব<থা, বিম, তৃ া, কাপুঁিন এবং 
কালিশেট। সামিয়ক িব�িৃত ঘটেত পাের; সাধারণত ৬০ বছেরর Mবিশ বয়সীেদর মেধ< ঘেট। 

এছাড়াও িবরল ঝঁুিক রেয়েছ Mযমন দােঁতর এবং Vায়ুর [িত। আনুমািনক .িত ১০,০০০ জেনর 
মেধ< ১ জেনর মেধ< ওষুেধর .িত তী� অ<ালাcজTক .িতcdয়া Mদখা যায়। 

অত<B িবরল ঝঁুিকর মেধ< রেয়েছ অ<ােনে/7টক চলাকালীন িকছ-  সমেয়র জন< সেচতন থাকা 
(২০,০০০ জেনর মেধ< ১ জন)। সাধারণভােব সু/ মানুেষর মেধ< সরাসির অ<ােনে/7টেকর কারেণ 
মতৃ- <র ঝঁুিক আনুমািনক .িত ১,০০,০০০ জেনর মেধ< ১ জন। 

অ<ােনে/7টlগণ এসব ঘটনা ও ঝঁুিক কমােত অেনক সাবধানতা অবল(ন কেরন। আপনার 
অ<ােনে/7টl এই ঝঁুিকSেলা সiেকT আেরা তথ< এবং এসব এড়ােত কী কী পদে[প Mনয়া হয় তা 
ব<াখ<া করেত পারেবন। 

আমােদর ওেয়বসাইেট অ<ােনে/িশয়া জিনত সাধারণ সমস<া এবং ঝঁুিকSেলার সংি[� িববরণ 
রেয়েছ: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali 

বয়স এবং hা/<গত সমস<া বাড়ার সােথ সােথ অপােরশেনর সময় বা তার পের পােয় ও ফুসফুেস 
রn জমাট বাধঁা এবং Mসই কারেণ oদিপেpর অসুখ এবং M¤ােকর, এমনিক মতৃ- <র ঝঁুিক বাড়েত 
থােক। আপিন অবশ<ই ঝঁুিকSেলা িনেয় আপনার সােজTন, অ<ােনে/7টl অথবা ি.-অ<ােসসেমY 
7টেমর সােথ আেলাচনা করেবন। 
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আমরা এই িলফেলেটর তথ< স7ঠক ও হালনাগাদকৃত রাখার সেব Tাতভােব .েচtা কির, িক¥ তার 
িন�য়তা Mদওয়া স�ব নয়। আমরা .ত<াশা কির না Mয এই সাধারণ তেথ< আপনার স�াব< সম� 
.ে�র উ~র Mদওয়া হেয়েছ অথবা আপনার জন< SD{পূণ T সম� িবষয় িনেয় িবশেদ আেলাচনা 
করা হেয়েছ। এই িলফেলট7টেক িনেদTশনা িহেসেব ব<বহার কের, আপনার িনজh পছq-অপছq 
এবং উেEগ িনেয় আপনার িচিকৎসা দেলর সােথ আেলাচনা করা উিচৎ। এই িলফেলটেক 
পথৃকভােব িচিকৎসা পরামশ T িহেসেব ব<বহার করা উিচৎ নয়। এ7ট Mকানও বািণcজ<ক বা ব<বসার 
উেyেশ< ব<বহার করা যােব না। সiূণ T দায় বজTন িববিৃত Mদখেত এখােন 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali) িfক কDন।  

সম� অনুবাদ ^াwেলটস T উইদাউট বডTােস Tর (Translators without Borders) অনুবাদকগণ সরবরাহ 
কেরেছন। অনুবাদSিলেক যথাস�ব িনভ- Tল করেত MসSিলর মান পরী[া করা হেয়েছ, তেব িকছ-  
তেথ<র ভ- ল অথ T এবং ভ- ল ব<াখ<ার স�াবনা রেয়েছ। 

আমরা আপনার মতামত জানেত আ.হী 
এই িলফেলট7ট আরও উ9ত করার জন< আমরা Mযেকােনা পরামশ Tেক hাগত জানাই।  

আপনার Mকানও মBব< থাকেল অনুRহ কের এই 7ঠকানায় ইেমইল কDন: 
patientinformation@rcoa.ac.uk 

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

www.rcoa.ac.uk 

প"ম সং&রণ, )ফ+য়াির ২০২০ 
এই িলফেলট7ট .কাশনার তািরখ Mথেক িতন বছেরর মেধ< পয Tােলাচনা করা হেব। 
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