হােট% র অপােরশেনর জন,
আপনার অ,ােনে./টক
এই িলফেলট(ট আপনােক .া/বয়2েদর হাট6 (কািড6য়াক) সাজ6ািরর জন:
অ:ােনে<(টক এবং আপনার অপােরশেনর আেগ, অপােরশেনর সময়
এবং পের আপিন কী আশা করেত পােরন Cস সDেক6 তথ: Cদয়।
ি.-অ:ােসসেমF িGিনক (টম, আপনার অ:ােনে<(টH এবং সাজ6ন
আপনার িনিদ6 I িচিকৎসা, সুিবধা এবং ঝু িকঁ Pেলা সDেক6 িবQািরত
জানােবন।
এখােন অেনক তথ: জানার আেছ, কারণ এই ধরেনর সাজ6াির অন:ান:
ধরেনর সাজ6ািরর Cচেয় জ(টল। আপনার হাসপাতাল Cথেক Cদওয়া
অন:ান: তেথ:র সােথ এই িলফেলট(ট পড়া উিচত।
হাট$ সাজ$ািরর জন* আমার কীভােব 23িত 5নওয়া উিচত?
গেবষণায় (দখা (গেছ (য শারীিরকভােব সু5 (রাগীরা অপােরশেনর মাধ;েম <ত আেরাগ; লাভ কের
থােকন। আপনার যিদ জBরী িচিকৎসার Eেয়াজন না হয়, তাহেল আপনার িবদ;মান Gা5;গত
সমস;াHেলা উJিতর িবষেয় িচKা করা উিচত এবং আপনার সাজNািরর আেগ যতটা সPব িফট হওয়ার
জন; আপিন যা করেত পােরন তা করার (চSা কBন। আপনার Gাে5;র উJিতর জন; আপিন (য
পদেTপHেলা িনেত পােরন তার একUট সারসংেTপ িনেচ (দওয়া হেলা, এছাড়াও আমােদর িফটার
(বটার সুনার টWলিকেট (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali) সাজNািরর
EXিতর িবষেয় দরকারী তথ; রেয়েছ।

ধূমপান
আমরা জািন (য যিদ আপিন ধূমপান কেরন তাহেল সাজNািরর পের জUটলতার সPাবনা (বিশ থােক।
ভােলা খবর হেলা (য সাজNািরর আেগ অZ সমেয়র জন; হেলও ধূমপান ব[ করা Tত িনরাময় <ত
করেত, আপনার ফুসফুসেক আরও ভােলাভােব কাজ করেত এবং আপনার হাসপাতােল অব5ােনর সময়
কমােত পাের। আপনার \জিপর পরামশ বা
N 5ানীয় ]প (^ািকং সািভNস (www.nhs.uk/quit smoking)
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আপনােক ধূমপান কমােত বা ব[ করেত সাহায; করেত পারেব, তাই তােদরেক আপনার জন; (সরা
িবকZHেলা স`েকN \জaাসা কBন।
আপিন এখােন ধূমপান এবং সাজNাির স`েকN অিতিরb তথ; (পেত পােরন : এএসএইচ (ASH) িcিফং :
ধূমপান এবং সাজNাির (www.ash.org.uk).

অ(ালেকাহল
শরীের অ;ালেকাহেলর অেনক Eভাব রেয়েছ। Tত সারার জন; Eেয়াজনীয় িব\dং eক fতির করেত এUট
িলভারেক কম কাজNকর কের (তােল। সাজNািরর পের আপনার শরীেরর Tত িনরাময় Tমতা উJত করেত
এটা িন\gত কBন (য আপিন fদিনক সুপািরশকৃত সীমার মেধ; বা তার (চেয় কম অ;ালেকাহল পান
করেছন। অ;ালেকাহল iহণ কীভােব কমােনা যায় এবং এUট কমােনার উপকািরতা – এসব দরকারী তথ;
এনএইচএস (বটার (হলথ ওেয়বসাইেট (www.nhs.uk/better-health/drink-less) পােবন।

খাদ(াভ(াস (ডােয়ট)
সাজNািরর পের সু5 হেয় ওঠার জন; Gা5;কর খাবার খাওয়ায় (চSা কBন।
আপানার অিতিরb ওজন থাকেল ওজন কমােনা আপনার kৎিপl ও ফুসফুেসর ওপর চাপ কমােত
সাহায; করেব। এUট আপনার রbচাপ কমােত, আপনার ডায়ােবUটস আরও ভােলাভােব িনয়nণ করেত,
অপােরশেনর পর রb জমাট বাঁধার ঝু ঁ িক কমােত পাের এবং আপনােক আরও সহেজ ব;ায়াম করেত
সাহায; করেত পাের।
আপনার জন; (কানও সং5ান বা সাহায; পাওয়া যায় িক না জানেত আপনার \জিপর সােথ আেলাচনা
কBন।
অ;ােনে5িসয়া এবং আপনার ওজন স`িকNত অিতিরb তথ; আমােদর ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali).

ব(ায়াম
ব;ায়াম করা অপােরশেনর সময় আপনার kদিপq এবং ফুসফুসেক অিতিরb কােজর জন; EXত হেত
সাহায; করেত পাের। আপনার জন; Uঠক (কান কাজUট করা িনরাপদ হেব জানেত অনুiহ কের
আপনার \জিপ বা সাজNেনর সােথ আেলাচনা কBন।
তেব, আপনােক অিতিরb (কানও শারীিরক কমকাl
N
না করার পরামশ (দওয়া
N
হেলও আপনার সাজNাির
িনরাপেদ করা (যেত পাের।

িবদ(মান 6া7( সমস(াসমূহ

আপনার যিদ িবদ;মান Gা5;গত সমস;া থােক, (যমন ডায়ােবUটস, উr রbচাপ, হাঁপািন বা অন;ান;
ফুসফুেসর সমস;া, তাহেল আপিন সUঠক ওষুধ খােsন িক না এবং সUঠক (ডাজ িনেsন িক না জানেত
সাজNািরর যেথS আেগ আপনার \জিপর সােথ কথা বলুন। এUট আপনার অপােরশেন িবলt Eিতেরােধ
সাহায; করেত পাের এবং আপনােক আপনার অপােরশন এবং (সের ওঠার সেবাuম
N
সুেযাগ িদেত পাের।
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আপনার রbশূন;তা থাকেল সাজNািরর আেগ আপনার রbকিনকার সংখ;া বাড়ােনার িচিকৎসার িবষেয়
আপনার \জিপর সােথ কথা বলা উিচত। আপিন সু5 হেয় ওঠার সময় এUট আপনােক আরও শ\b (দেব
এবং আপনার রb পিরসvালেনর Eেয়াজন ব[ করেত পাের।
আপনার যিদ ডায়ােবUটস থােক তাহেল রেb শকNরার মাwা ভােলাভােব িনয়nণ করা জBির। এUট <ত
Tত িনরাময় করেব এবং আপনার সংxিমত হওয়ার সPাবনা কমােব। সাজNািরর আেগ আপনার রেbর
শকNরা যথাসPব সেবাuমভােব
N
িনয়nেণর (চSা করেত আপনার \জিপ এবং ডায়ােবUটস Uটেমর সােথ কাজ
কBন।

দাঁত এবং <ডনচার

আপনার যিদ (কানও আলগা দাঁত বা xাউন থােক, তাহেল আপনার সাজNািরর আেগ অনুiহ কের
আপনার (ডিyে]র কােছ যান এবং (কানও Eেয়াজনীয় িচিকৎসা করার থাকেল তা কিরেয় িনন।
আপনার অ;ােনে5Uটেকর সময় zাস-Ezােসর UটউবUট 5াপন করার সময় আলগা দাঁেতর Tিত হওয়ার
(ছাট একUট ঝু ঁ িক থােক। সাজNািরর আেগ আপনার দাঁত ও মািড় ভােলা অব5ায় থাকা এবং এHেলােত
(কানও ধরেনর সংxমণ না হওয়া িন\gত করা HB{পূণ,N কারণ এর ফেল ব;াকেটিরয়া রbEবােহ
Eেবশ করেত পাের এবং kৎিপেl এেqাকাডNাইUটস নােম একUট HBতর সংxমণ ঘটােত পাের।

অপােরশেনর আেগ আমােক কীভােব মূল*ায়ন করা হেব?
(বিশরভাগ হাসপাতােলই িEঅপােরUটভ অ;ােসসেমy ি}িনক (ভিতNর পূেব (রাগীর
N
অব5া মূল;ায়েনর
ি}িনক) আেছ। এই ি}িনক আপনােক আপনার হাটN সাজNািরর জন; EXত কের এবং আপনার রb, হাটN ,
ফুসফুস এবং িকডিনেত Eেয়াজনীয় (য-(কােনা ধরেনর পরীTার ব;ব5া কের। আপনােক একািধক
অ;াপেয়yেমy িনেত হেত পাের।
একজন অ;ােনে5Uট] বা িEঅপােরUটভ নাস আপনার
N
সাধারণ Gা5; এবং কাযকলােপর
N
মাwা স`েকN
জানেত চাইেবন। িতিন আপনার ওষুধ (সবন, (য-(কােনা ধরেনর অ;ালা\জN, হােটN র সমস;া এবং অতীেত
আপিন (কানও অ;ােনে5Uটক িনেয় থাকেল (সHেলা িনেয় E~ করেবন। আপিন সাধারণত (য ওষুধHেলা
(সবন কেরন তার একUট তািলকা আপনার সােথ িনেয় আসা উuম (আপিন আপনার ফামািস]
N
বা \জিপ
(থেক এই তািলকার একUট অনুিলিপ (পেত পােরন)।
এছাড়াও তাঁরা আপনার দাঁত, xাউন বা (ডনচার (আলগা বাঁধােনা দাঁেতর পাUট) স`েকN এবং আপনার
মুখ খুলেত বা ঘাড় নাড়ােত (কানও সমস;া আেছ িক না \জেaস করেবন।
আপনার অপােরশেনর আেগ কখন খাওয়া-দাওয়া ব[ করেত হেব তা একজন নাস বা
N অ;ােনে5Uট]
আপনােক জানােবন। সাধারণত, আপিন অপােরশেনর ছয় ঘyা আগ পযK
N খাবার (খেত এবং দুই ঘyা
আগ পযK
N পািন পান করেত সTম হেবন; িকছW (Tেw এই সময় আরও কম হেত পাের।
একজন অ;ােনে5Uট] বা নাস আপনােক
N
সাজNািরর িদেন (কান ওষুধHেলা iহণ করা উিচত (স স`েকN
িনেদN শনা (দেবন। দরকার হেল সাজNািরর সময় পযK
N এক চWমুক পািন িদেয় এHেলা (সবন করা (যেত
পাের।
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িEঅপােরUটভ অ;ােসসেমy ি}িনেক আপিন (য-(কােনা E~ \জেaস করার এবং অপােরশন ও
অ;ােনে5Uটক িনেয় আপনার (য-(কােনা উে•গ িনেয় আেলাচনার সুেযাগ পােবন। (য (রাগীরা িনেজেদর
িচিকৎসা িবষয়ক িস€াK (নওয়ার (Tেw স\xয় ভূ িমকা পালন কেরন, তােদর অনুেশাচনা কম থােক
এবং সাজNািরর পর তারা আরও ভােলা ফলাফল পান। Gা5;কম•েদর সােথ আেলাচনায় সুিবধার জন;
(সyার ফর (পিরঅপােরUটভ (কয়ার ওেয়বসাইেট (www.cpoc.org.uk/shared-decision-making)
আপিন স\‚িলত িস€াK iহণ এবং দরকাির টWল স`েকN আরও তথ; পােবন।

2কৃত অপােরশেনর সময় কী ঘেট?

আপনার অপােরশেনর আেগ (য অ;ােনে5Uট] আপনার (দখােশানা করেবন িতিন হাসপাতােল
আপনােক (দখেত যােবন। িকছW িকছW হাসপাতােল অ;ােনে5Uট] আপনােক িশিথল হেত সাহায; করার
জন; অ;ােনে5Uটক ওষুেধর আেগ আপনােক িসেডUটভ (ঘুেমর ওষুধ) িদেত পােরন।
অপােরশেনর পূেব আপনােক
N
কাপড় পিরবতNন কের একUট িথেয়টার গাউন পরেত বলা হেব। আপনার
পিরচয় এবং Eেয়াজেন (কানও অ;ালা\জN আেছ িক না িন\gত করেত আপনার নাস আপনােক
N
(cসেলট
পিরেয় (দেবন। িকছW অপােরশেনর (Tেw আপনার পােয় রb জমাট বাঁধা Eিতেরােধ সহায়তার জন;
আপিন কেƒশন ]িকংস পরেবন।
আপিন অপােরশন িথেয়টাের (পৗ…ছােল অ;ােনে5Uটক সহকারী আপনার সােথ (দখা করেবন এবং
আপনার সম† িব†ািরত পরীTা করেবন। তারপর িতিন আপনার শরীের (বশ কেয়কUট (মিশন (মিনটর)
সংযুb করেবন। এর মেধ; রেয়েছ একUট ইিস\জ (আপনার kদ‡ˆন িনরীTণ করার জন;), একUট
রbচাপ পিরমাপক এবং আপনার রেb অ\‰েজেনর মাwা পিরমাপ করার জন; আপনার আঙWল বা
কােন লাগােনা একUট ি}প। আপনার অ;ােনে5Uটেকর সময় আপনার ঘুেমর গভীরতা এবং ম\†ে‹
অ\‰েজেনর মাwা পিরমাপ করেত কপােল িকছW ি]কার লাগােনা থাকেত পাের।
আপনার িশরা ও ধমনীেত দুUট বা িতনUট ক;ানুলা (Œাি]েকর Uটউব বা '\•পস') (দওয়া হেব। (লাকাল
অ;ােনে5Uটক আপনার {কেক অসাড় কের (দেব, তাই এেত সাধারণ রb পরীTার (চেয় (বিশ ব;াথা হেব
না। এই সমেয় আপনােক িশিথল করা এবং zাস Ezাস (নওয়ার অিতিরb অ\‰েজেনর জন; িসেডশন
(দওয়া হেত পাের।

অপােরশন চলাকালীন সময় কী হয়?

আপনার বাŽেত থাকা একUট \•প বা স;ালাইেনর সাহােয; ইনেজকশেনর মাধ;েম ধীের ধীের
অ;ােনে5Uটক ওষুধHেলা Eেয়াগ করা হেব। আপিন পুেরাপুির অেচতন হেয় (গেল অ;ােনে5Uট]
আপনার মুখ িদেয় একUট zাস-Ezােসর Uটউব 5াপন করেবন। তারপর (ভিyেলটর নামক একUট (মিশন
আপনার ফুসফুেস অ\‰েজন সরবরাহ করেব এবং আপনােক (চতনাহীন রাখার জন; অ;ােনে5Uটক
গ;াস Eবািহত করেব।
এছাড়াও, আপিন (চতনাহীন হওয়ার পর আপনার িকডিন কতটা E•াব fতির করেছ তা (দখেত আপনার
মূwাশেয়র সােথ একUট নরম Uটউব (ক;ােথটার) সংযুb করা হেব। (চতনাহীন করার পের অপােরশেনর
সময় আপনার হােটN র ছিব (পেত িতিন আপনার মুেখর (ভতর িদেয় (পট পযK
N একUট আল্‘াসাউq
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Uটউব (‘াে’ােসােফ\জয়াল ইেকাকািডNওiাম বা Uটওই) Eেবশ করােবন। আপিন ঘুম (থেক (জেগ ওঠার
আেগ এUট সিরেয় (নওয়া হেব।
আপনােক (চতনাহীন (অ;ােনে5Uটক িদেয় ঘুিমেয় রাখা) করার পর আপনার ঘােড় আেরকUট বড়
ক;ানুলা 5াপন করা হেব। এUট িনিদN S িকছW ওষুধ িদেত ব;বkত হেব এবং আপনার হাটN কতটা ভােলাভােব
পা` করেছ তা জানেত সহায়তা করেব। সাধারণত আপিন ঘুিমেয় পরার পের এUট করা হয়। যিদ
আপনার অ;ােনে5Uট] মেন কেরন (য আপনােক (চতনাহীন করার ((লাকাল অ;ােনে5Uটক ব;বহার
কের {ক অবশ করা) আেগ এUট লাগােনার Eেয়াজন আেছ, তাহেল িতিন আপনার সােথ এই িবষেয়
আেলাচনা করেবন।
kদ‡ˆন হেল অেনক হােটN র অপােরশন করা সPব হয় না। যিদ আপনার সাজNািরর (Tেw এমন হয়,
তাহেল আপনার Uটম আপনােক কািডNওপালেমানাির বাইপাস (মিশন (হাটN -লাং (মিশন) নােম একUট
িবেশষ পাে`র সােথ সংযুb করেব। এই যnUট হােটN র কাজ করেব এবং আপনার পুেরা শরীের রb
Eবািহত (পা`) করেব। এছাড়াও এUট আপনার রেb অ\‰েজেনর (যাগান (দেব। এর অথ হেলা
N
অপােরশন Uটম অপােরশেনর একUট অংেশর জন; িনরাপেদ আপনার kদ‡ˆন ব[ করেত পারেব।
অেনক হাটN অপােরশন িতন (থেক পাঁচ ঘ“া পযK
N চেল। আপনার অ;ােনে5Uট] এবং (টকিনিশয়ান
যারা বাইপাস (মিশনUটর (দখােশানা কেরন তাঁরা এই সমেয় আপনােক িনিবড়ভােব পযেবTণ
N
করেবন।
হােটN র সাজNািরর সময় িকছW রb Tরণ হওয়া Gাভািবক। রbপােতর Tিত পুিষেয় িনেত আপনার Uটম
ক;ানুলার মাধ;েম তরল Eেবশ করােব। (যখােন সPব, তাঁরা একUট িবেশষ (মিশন ((সল (সভার) ব;বহার
কের আপনার রb সংiহ করেব এবং আবার (সই রb আপনার শরীের সvািলত করেবন। তেব
অপােরশন চলাকালীন বা তার পের আপনার রb পিরসvালেনর Eেয়াজন হেত পাের। রb
পিরসvালেনর জন; ব;বkত রb সাবধােন পরীTা করা হয়, এবং আধুিনক প€িতর রb পিরসvালন
অত;K িনরাপদ। িনরাপেদ সু5 হেয় ওঠার জন; Eেয়াজেনর (চেয় (বিশ রb তাঁরা আপনােক (দেবন না।
আপনার রেb অন;ান; উপাদােনরও Eেয়াজন হেত পাের, (যমন তাজা িহমািয়ত Œাজমা বা (Œটেলট।
আপনার অ;ােনে5Uট] আপনার সােথ এর সবিকছWই আেলাচনা করেবন এবং আপনােক একUট পৃথক
স‚িত ফরেম GাTর করেত বলেত পােরন।

অপােরশেনর পের কী হেব?

আপনার অপােরশেনর পের আপনােক ইেyনিসভ (কয়ার ইউিনট (আইিসইউ) বা হাই িডেপনেড\’
ইউিনেট (এইচিডইউ) িনেয় যাওয়া হেব। এর কারণ হেলা আপনার উr মাwার ”•ষা ও িচিকৎসা (সবা
এবং আরও িবেশষ সর–ােমর Eেয়াজন হেব যা একUট সাধারণ ওয়ােডN সরবরাহ করা যায় না।
আইিসইউ Uটম আপনার kদ‡ˆেনর হার, রbচাপ, zাস-Ezাস এবং িকডিনর কাযকািরতা
N
সাবধানতার
সােথ পযেবTণ
N
করেব। আপনার নাস আপনার
N
Eেয়াজন অনুযায়ী তরল ও ঔষধ সম˜য় করেবন।
যতTণ পযK
N আপনােক স`ূণ™েপ
N
অ;ােনে5Uটক (থেক িফিরেয় আনার সUঠক সময় না হয় ততTণ
পযK
N িতিন আপনােক ঘুম পািড়েয় এবং (ভিyেলটেরর সােথ সংযুb রাখেবন।
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তারপর আইিসইউ Uটম আপনার zাস-Ezােসর UটউবUট সিরেয় (ফলেব এবং আপনােক মুখ এবং নােকর
উপর একUট মােšর মাধ;েম অ\‰েজন (দেব। এUট সাধারণত আপনার অপােরশন (শষ হওয়ার চার
(থেক ছয় ঘyা পযK
N (দওয়া হেয় থােক। জUটল (কেসর (Tেw বা আপনার zাসকS থাকেল এUট আরও
(বিশ সময় ধের হেত পাের (এমনিক িদেনর পর িদন)। আপনার সাজNন এবং অ;ােনে5Uট] যিদ মেন
কেরন (য এUটর Eেয়াজন হেত পাের তাহেল তাঁরা অপােরশেনর আেগ আপনার সােথ আেলাচনা
করেবন।
আপিন যখন (জেগ উঠেবন, তখনও সম† \•প এবং মিনটেরর সােথ আপনােক সংযুb রাখা হেব।
এছাড়াও আপনার সােথ একUট বা দুUট Uটউব থাকেব যা আপনার বুক (থেক (য-(কােনা তরল িন‹াশন
করেব। আপনার হােটN র সােথ িকছW সূ› তার যুb থাকেত পাের ((পিসং ওয়;ার) যা অ;ােনে5Uট]
Eেয়াজেন আপনার kদ‡ˆেনর হার িনয়nেণ ব;বহার করেত পােরন। এHেলা সাধারণত কেয়ক িদেনর
জন; রাখা হয়। এছাড়াও মূw ত;ােগ সহায়তার জন; আপনার মূwাশেয় তখনও ক;ােথটারUট লাগােনা
থাকেত পাের।
আপনার অপােরশন চলাকালীন সময় এবং তার পের আপিন (যন আরােম থােকন (স জন;
অ;ােনে5Uট] \•েপর মাধ;েম িকছW শ\bশালী ব;থানাশক ওষুধ (দেবন। িতিন আপনার বুেকর তরলHেলা
িন‹াশন কের (ফলেল আপনার শ\bশালী ব;থানাশক ওষুধHেলার Eেয়াজন কম হেত পাের এবং তার
পিরবেতN আপিন মুখ িদেয় ট;াবেলট (সবন করেত সTম হেবন।
আপনার নাস িনয়িমতভােব
N
আপনার ব;থার মাwা পরীTা করেবন। এUট HB{পূণ (য
N আপিন যেথS
ব;থানাশক iহন কের ব;থা (থেক মুb থাকেত পােরন যােত আপিন গভীর zাস িনেত এবং ভােলাভােব
কািশ িদেত পােরন। আপনার ফুসফুসেক Uঠক রাখেত এবং আপনার বুেকর সংxমণ (রাধ করেত কািশর
মাধ;েম (œ•া িন‹াশন HB{পূণ।N একজন িফ\জওেথরািপ] আপনােক zাস-Ezােসর ব;ায়ামHেলা
ব;াখ;া করেবন এবং কীভােব সUঠকভােব কািশ িদেত হয় তা (দখােবন।
আপিন আইিসইউ বা এইচিডইউ-(ত থাকাকালীন অিতিথরা হয়েতা আপনােক (দখেত আসার অনুমিত
(পেত পােরন। আপনার নাস আপনােক
N
পিরদশেনর
N
জন; িনধািরত
N
সময় এবং অনুেমািদত অিতিথর
সংখ;া স`েকN পরামশ িদেত
N
পারেবন। কারণ আপনােক এমন একUট 5ােন (দখােশানা করেত হেত
পাের (যখােন খুব অসু5 (রাগীরা থাকেবন, (যUট (ছাট বাrােদর পিরদশেনর
N
জন; উপযুb না-ও হেত
পাের।
আপনার যখন আর িনিবড় পিরচযায়
N পযেবTেণ
N
থাকা এবং িচিকৎসার (কানও Eেয়াজন হেব না, তখন
আপনােক ওয়ােডN 5ানাKর করা হেব। এUট সাধারণত আপনার অপােরশেনর দুই বা িতন িদন পর হেব।
আপনার সু5 হেত কতিদন সময় লাগেত পাের এবং আপিন কেব বািড় িফরেত পারেবন বেল আপনার
সাজNন আশা করেছন তা জানেত আপিন তাঁর সােথ আেলাচনা করেত পােরন।
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কািড$য়াক সাজ$ািরর জCটলতার ঝু ঁ িকGেলা কী কী?

আপনার অপােরশন চলাকালীন বা পরবত•েত জUটলতার ঝু ঁ িক আপনার হাটN সাজNািরর ধরন, হাটN কতটা
ভােলা কাজ করেছ এবং সাজNািরর আগ পযK
N আপনার সাধারণ Gাে5;র ওপর িনভNর কের।

কািড?য়াক সাজ?ািরর সময় আপনার অ(ােনে7Bটক

§ এখােন লাইন, ি)প এবং মিনটিরং এর য1পািত 3াপন িনেয় ঝুঁিক আেছ। এর মেধ< রেয়েছ র=পাত,
সং?মণ এবং হােটBর কাছাকািছ আপনার শরীেরর অন<ান< অংেশর Fিত। এGেলা সাধারণ ঝুঁিক –
সাধারণত ১০০ J Kকেসর মেধ< ১ Jেত হয়।

§ Jওই-এর জন< আNাসাউP Jউব Kথেক আপনার খাদ<নালীর Fিত হওয়ার ঝুঁিক িবরল – ১০,০০০
Kকেসর মােঝ ১ Jরও কম।

§ Kজনােরল অ<ােনে3িসয়ার সমS ঝুঁিক এবং পাTB Uিতি?য়াসমূহ কািডB য়াক অপােরশেনর KFেXও Uেযাজ<:
● অসু5 (বাধ করা এবং পের গলা ব;থা হওয়া খুবই সাধারণ ব;াপার
● অGাভািবক ঝু ঁ িকর মেধ; রেয়েছ দাঁত, žায়ু এবং (চােখর Tিত
● কািডNয়াক সাজNািরর সময় সেচতন থাকা অGাভািবক – একUট বড় গেবষণায় (দখা (গেছ (য হাটN
সাজNািরর সময় ৮,৬০০ জেনর মােঝ ১ জন কািডNয়াক সাজNািরর সময় সেচতন থাকার কথা
জািনেয়েছন
● অ;ােনে5Uটক ওষুধHেলােত অ;ালা\জNর Eিত\xয়া িবরল।
অ;ােনে5Uটক (নওয়া বা অ;ােনে5Uটক প€িতর ঝু ঁ িকHেলা স`েকN িলফেলটHেলা কেলজ
ওেয়বসাইেটও পাওয়া যােব : www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali

কািড?য়াক সাজ?াির <থেক আপনার সু7 হেয় ওঠার সময়
কািডNয়াক সাজNাির (থেক সু5তা অন;ান; অপােরশেনর তW লনায় আরও জUটল হেত পাের। আপনার িনিদN S
(কেসর ওপর িনভNর কের িকছW অিতিরb িচিকৎসার Eেয়াজন হেত পাের, উদাহরণG™প :

§ আপনার ফুসফুেস অবােধ বায়ুচলাচেলর জন; Gাভািবেকর (চেয় (বিশ সময় ধের সাহােয;র দরকার
হেত পাের এবং এই সমেয় আপনােক সাধারণত ঘুম পািড়েয় রাখা হেব। এUট খুবই সাধারণ – Eায় ১০
Uট (কেসর মােঝ ১ Uট
§ আপনােক যিদ কেয়ক িদেনর (বিশ (ভিyেলটের রাখেত হয়, তাহেল আপনার মুেখর zাস-Ezােসর
UটউবUট '‘;ািকওে]ািম'-(ত পিরবতNন করেত হেব। এUট একUট Uটউব যা আপনার ঘােড়র সামেন িদেয়
সরাসির zাসনালীেত Eেবশ করােনা হয়। এUট সাধারণ – ১০০ (কেসর মােঝ ১ Uট। ‘;ািকওে]ািম
UটউবUট আর Eেয়াজন না হেল সহেজই (বর কের (ফলা যােব
§ অপােরশেনর পর অভ;Kরীণভােব িকছW রbপাত হওয়া Gাভািবক এবং আপনার ডাbার ও নাসরাN এUট
সাবধােন পযেবTণ
N
করেবন। অিতিরb রbপাত হেল তা ব[ করেত অ;ােনে5Uট] ও সাজNন আপনার
আরও একUট অপােরশন করার জন; আপনােক আবার িথেয়টাের িনেয় যাওয়ার িস€াK িনেত পােরন।
অপােরশন (শষ হওয়ার পরও আপনােক কেয়ক ঘyার জন; অ;ােনে5িশয়ায় রাখার এUট একUট কারণ
§ যােদর কািডNয়াক সাজNাির হয় তারা (সের ওঠার সময় তােদর মেধ; Eিত দশজেনর মেধ; িতনজেনর
হােটN র ছেˆ িকছWটা অGাভািবকতা থাকেব। অপােরশেনর সময় আপনার সাজNন Eায়ই অ5ায়ী (পিসংএর তারHেলা 5াপন করেবন যােত Eেয়াজেন আপনার kদ‡ˆন Gাভািবক করা যায়। খুব অZ
সংখ;ক (রাগীর সাজNািরর পর 5ায়ী (পসেমকার Eেয়াজন হয়
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§ হাটN সাজNািরর পেরও (£ােকর ঝুঁ িক রেয়েছ – সাজNািরর ধরেনর ওপর িনভNর কের এই ঝুঁ িক Eিত ১০০
(কেস ৩ (থেক ৫ এর মেধ;। (£ােকর কারেণ িকছW অ5ায়ী বা দীঘ5ায়ী
N
সমস;া হেত পাের যা আপনার
চলােফরা, কথা বলা এবং খাবার (গলায় Eভাব (ফেল। কখনও কখনও এUট মারা¦ক হেত পাের
§ আপনার িকডিন সUঠকভােব কাজ করার জন; মােঝ মােঝ অিতিরb সাহােয;র Eেয়াজন হয় এবং
আপনার িকডিনর (সের ওঠার সময় আপনার রেbর বজN; পদাথ পির‹ার
N
করেত একUট ডায়ালাইিসস
(মিশন ব;বহার করা হেত পাের। এUট সাধারণত – ৫০ Uট (কেসর মােঝ ১ Uটর মেতা। আপনার
Eেয়াজন হেল আপনার অ;ােনে5Uট] আপনার (য-(কােনা একUট িশরায় আেরকUট বড় \•প
লাগােবন
§ (সের ওঠার সময় আপনার হাটN যােত ভােলাভােব রb পা` করেত পাের (সজন; সাহােয;র Eেয়াজন
হেত পাের। এUট সাধারণ ঘটনা – ১০০ Uট (কেসর মােঝ ১ Uটর মেতা। (বিশরভাগ (Tেw আপনার
অ;ােনে5Uট] আপনােক এর জন; ওষুধ (দেবন, তেব মােঝ মােঝ কৃ\wমভােব পা` ব;বহার করা হয়
যতTণ না হাটN িনেজ (থেক আবারও কাজ করেত পাের
§ অপােরশন চলাকালীন আপিন বাইপাস (মিশেনর সােথ সংযুb থাকেল হােটN র (ভতের সংxমেণর
ঝু ঁ িক থােক। ঝু ঁ িকUট িবরল – ৫,০০০ (কেসর মােঝ ১ Uটরও কম।
সা\জNক;াল Uটম যিদ মেন কের (য আপনার এHেলার Eেয়াজন হেত পাের, তাহেল আপনার
অপােরশেনর আেগ তাঁরা আপনার সােথ এই প€িতHেলার ঝু ঁ িক িনেয় আেলাচনা করেবন। আপনার যিদ
এই অিতিরb িচিকৎসাHেলার (কােনাUটর Eেয়াজন হয়, িচিকৎসা করেল (য ঝু ঁ িক থােক (সUট িচিকৎসা
না করার ফেল ঝু ঁ িকর (চেয় অেনক কম।
কািডNয়াক সাজNাির এবং সPাব; জUটলতাHেলা স`েকN িব†ািরত তথ; (সাসাইUট ফর কািডNওেথারািসক
সাজNাির (এসিসUটএস) এবং িcUটশ হাটN ফাউেqশন (িবএইচএফ) এর ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব :

▪ (রাগী (www.scts.org/patients)
▪ হাটN ও সংবহন অব5ার িচিকৎসাসমূহ : (www.bhf.org.uk/informationsupport/treatments)
িবিভJ মানুষ শ§ ও সংখ;ার িভJ িভJ অথ করেত
N
পােরন। এই (šলUট বুঝেত সাহােয;র জন; (দয়া
হেয়েছ।

খুব সাধারণ

সাধারণ

অ*াভািবক

িবরল

খুবই িবরল

১০ জেনর মেধ6
১ জন
আপনার
পিরবােরর মেধ;
একজন

১০০ জেনর
মেধ6 ১ জন
আপনার
পিরবােরর মেধ;
মেধ; একজন

১,০০০ জেনর
মেধ6 ১ জন
আপনার
পিরবােরর মেধ;
একজন

১০,০০০ জেনর
মেধ6 ১ জন
একUট (ছাট
শহের একজন

১০০,০০০
জেনর মেধ6 ১
জন
একUট বড় শহের
একজন
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আিম আরও তথ* 5কাথায় পােবা?

(বিশরভাগ হাসপাতাল হাটN সাজNাির স`েকN তােদর িনজG তেথ;র িলফেলট fতির কের থােক এবং এর
অেনকHেলােত অ;ােনে5িসয়া স`েকN তথ; থােক।
কেলজ ওেয়বসাইটUটেত আপিন আরও তথ;মূলক িলফেলট পােবন:
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali এই িলফেলটHেলা আপনার
হাসপাতােলর অ;ােনে5Uটক িবভাগ অথবা িE-অ;ােসসেমy ি}িনক (থেকও পাওয়া (যেত পাের।

আমরা এই িলফেলেটর তথ; সUঠক ও হালনাগাদকৃত রাখার সেবাতভােব
N
EেচSা কির, িক¨ তার িনgয়তা
(দওয়া সPব নয়। আমরা Eত;াশা কির না (য এই সাধারণ তেথ; আপনার সPাব; সম† Eে~র উuর
(দওয়া হেয়েছ অথবা আপনার জন; HB{পূণ সম†
N
িবষয় িনেয় িবশেদ আেলাচনা করা হেয়েছ। এই
িলফেলটUটেক িনেদN শনা িহেসেব ব;বহার কের, আপনার িনজG পছˆ-অপছˆ এবং উে•গ িনেয়
আপনার িচিকৎসা দেলর সােথ আেলাচনা করা উিচৎ। এই িলফেলটেক পৃথকভােব িচিকৎসা পরামশ N
িহেসেব ব;বহার করা উিচৎ নয়। এUট (কানও বািণ\জ;ক বা ব;বসার উে©েশ; ব;বহার করা যােব না।
স`ূণ দায়
N
বজNন িববৃিত (দখেত এখােন
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali) ি}ক কBন।
সম† অনুবাদ ‘া’েলটস উইদাউট
N
বডNােসরN (Translators without Borders) অনুবাদকগণ সরবরাহ
কেরেছন। অনুবাদHিলেক যথাসPব িনভWল
N করেত (সHিলর মান পরীTা করা হেয়েছ, তেব িকছW তেথ;র
ভWল অথ এবং
N
ভWল ব;াখ;ার সPাবনা রেয়েছ।

আমরা আপনার মতামত জানেত আ*হী
এই িলফেলটUট আরও উJত করার জন; আমরা আপনার পরামশ জানেত
N
চাই।
আপনার যিদ (কানও মKব; থােক, তাহেল অনুiহ কের এই Uঠকানায় ইেমইল কBন :
patientinformation@rcoa.ac.uk
Royal College of Anaesthetists
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG
020 7092 1500

www.rcoa.ac.uk
িIতীয় সংKরণ, এি2ল ২০২২
এই িলফেলটUট Eকাশনার তািরখ (থেক িতন বছেরর মেধ; পযােলাচনা
N
করা হেব।
© 2022 Royal College of Anaesthetists
!রাগীেদর তথ* সরবরােহর উপকরণ 23েতর জন* এই িলফেলট<ট কিপ করা !যেত পাের। অনু@হ কের 2কৃত সূC উেDখ কFন। আপিন
যিদ এই িলফেলট<টর অংশিবেশষ অন* !কানও 2কাশনার কােজ ব*বহার করেত চান তাহেল কৃতMতা Nীকার করেত হেব, এবং !লােগা,
O*াPQং ও িচC অপসারণ করেত হেব। আরও তথ* জানেত অনু@হ কের আমােদর সােথ !যাগােযাগ কFন।
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