আপনার &চােখর
অপােরশেনর জন&লাকাল অ-ােনে0িসয়া
আপনার &চােখ &লাকাল অ-ােনে./টক 1েয়ােগর মাধ-েম অপােরশন করেল
আপিন কী আশা করেত পােরন, তা এই িলফেলট/ট ব-াখ- কের। এটা
অ-ােনে./ট>, &রাগী, এবং তাঁেদর 1িতিনিধরা িমিলতভােব রচনা কেরেছন।
&চােখর অপােরশেনর জন- &লাকাল অ-ােনে./টক
!লাকাল অ&ােনে)*টক এক ধরেনর ওষুধ যা আপনার ব&াথার অনুভূিত সামিয়ক ভােব ব> কের। !চােখর
অপােরশেন এটা !চােখর 'প এবং/অথবা ইনেজকশন িহেসেব !দওয়া হেত পাের। !লাকাল
অ&ােনে)*টক Eহেণর পেরও আপিন সজাগ থাকেবন এবং আপনার আেশপােশ কী ঘটেছ বুঝেত
পারেবন। এই অ&ােনে)*টেকর উেOশ& হেলা অপােরশেনর সময় আপিন যােত !কােনা ব&থা অনুভব না
কেরন।

!লাকাল অ&ােনে)*টেকর উপকািরতা1েলা কী?
আপনার !চােখর অপােরশেনর সময় ব&থা অনুভব Pিতেরােধ !লাকাল অ&ােনে)*টক সাধারণত খুব
ভােলা কাজ কের। এছাড়াও:
■ অপােরশেনর পের কেয়ক ঘRা আপনােক ব&থামুS রােখ
■ ঝু ঁ িক ও পাUPিতWXয়া
V
!জনােরল অ&ােনে)*টেকর তY লনায় কম
■ অপােরশেনর পের Zত সু) হেত সাহায& কের, যার ফেল আপিন সাধারণত একই িদেন ঘের িফরেত
পােরন
■ আপিন সাধারণত !যসব ওষুধ Eহণ কেরন !স\েলার !বশীরভাগই চািলেয় !যেত পারেবন
■ !জনােরল অ&ােনে)*টেকর !চেয় ]াভািবক িনয়েম খাবার !খেত পারেবন — হাসপাতােলর কম^গণ
আপনােক এ ব&াপাের পরামশ িদেবন।
V

|1

আিম !জনােরল অ&ােনে)*টক িনেত চাই, এই !9ে: আমার িক পছ< করার =াধীনতা
আেছ?
■ হ&াঁ। আপনার জন& যা পিরক_না করা হেয়েছ, আপিন !সসব বুেঝ স`িত না !দওয়া পযa
V !কােনা
িকছYই করা হেব না।
■ আপিন !জনােরল অ&ােনে)*টক িনেত চাইেল যত তাড়াতািড় সbব আপনার অ&ােনে)*টc বা
সাজVেনর সােথ এটা িনেয় আেলাচনা কdন। িচিকৎসাজিনত !কােনা কারেণ !জনােরল অ&ােনে)*টক
না !নওয়ার পরামশ !দওয়া
V
হেত পাের। !জনােরল অ&ােনে)*টক িনেয় অপােরশেনর জন& অেপfমান
!রাগীেদর তািলকা দীঘ হওয়ার
V
কারেণ আপনােক আরও !বিশ সময় অেপfা করেত হেত পাের। িকছY
হাসপাতােলর !জনােরল অ&ােনে)*টক িদেয় অপােরশন করার সfমতা নাও থাকেত পাের।

িকভােব !লাকাল অ&ােনে)*টক !দওয়া হয়?
!লাকাল অ&ােনে)*টক দুই ধরেণর:
■ িকছY অপােরশন !চােখর gপ িদেয় চালােনা !যেত পাের যা !চাখেক অসাড় কের !দয়, !কােনা
ইনেজকশেনর Pেয়াজন হয় না। আপনার অপােরশেনর !fেh এটা সbব িকনা তা আপনার সাজVন
আপনােক জানােত পারেবন
■ অেনক অপােরশেন !লাকাল অ&ােনে)*টক ইনেজকশন দরকার হয়। !যমন !চােখর !র*টনার
অপােরশন, !যখােন !চাখেক খুব ি)র রাখেত হয়। !চােখর পৃjেক অসাড় করেত Pথেম gপ !দওয়া
হয়। তারপের !চােখর কাছাকািছ এক*ট ইনেজকশন !দওয়া হয় (!চােখর িভতেরর অংেশ (eyeball)
নয়)।

!লাকাল অ&ােনে)*টক ইনেজকশন িক !বদনাদায়ক?
এটা ব&WSেভেদ িভk হয়। ইনেজকশন !দওয়ার PWXয়া*ট যতটা সbব ব&াথামুS করেত Pথেম ঐ )ােন
!চােখর gপ !দওয়া হয়। এরপর খুব সুf সুই ব&বহার কের ইনেজকশন !দওয়া হয়; এক ধরেণর !খাঁচা বা
চােপর অনুভূিত হেত পাের, যা সাধারণত এক িমিনেটরও কম সময় ধের )ায়ী হয়।

Fেত&েকই িক !চােখর অপােরশেনর জন& !লাকাল অ&ােনে)*টক িনেত পারেব?
না। #লাকাল অ'ােনে)*টক ব'বহােরর মাধ'েম িনরাপেদ আপনার অপােরশন স78 করেত আপনােক িনেচর
কাজ<েলা করেত স=ম হেত হেব:

■ নড়াচড়া ছাড়া ৪৫–৬০ িমিনট স*ঠকভােব !সাজা হেয় rেয় থাকেব হেব
■ সহজ িনেদV শনাবিল অনুসরণ করেত হেব।
িনেচর সমস&া\েলা থাকেল সাধারণত !লাকাল অ&ােনে)*টক !দওয়া হয় না:
■ !লাকাল অ&ােনে)*টক ওষুেধ এলাWজV থাকেল
■ স*ঠকভােব !সাজা হেয় rেত না পারেল
■ ি)র থাকেত কs হেল বা অসbব মেন হেল, !যমন পারিকনসt !রাগ
■ কী ঘটেছ মেন রাখেত সমস&া হেল, !যমন: মাঝাির ধরেণর uৃিতvংশ (িডেমনিশয়া)
■ অিনয়িxত কািশ
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■ yবণশWSর \dতর অসুিবধা
■ কী বলা হেz বুঝেত সমস&া হেল
■ তী{ |ে}ােফািবয়া (ব~ জায়গার ভীিত) থাকেল।
আপনার এ<েলার #য #কােনা এক*ট থাকেল আপনার সাজAন আপনার সােথ িবকB<েলা িনেয় আেলাচনা করেবন,
তেব #জনােরল অ'ােনে)*টক িববচনায় থাকেব।

!লাকাল অ&ােনে)*টক !ক পিরচালনা কেরন?
অ'ােনে)*টD এবং #চােখর সাজAন উভয়ই #লাকাল অ'ােনে)*টক পিরচালনায় Jিশ=ণJাL।

!লাকাল অ&ােনে)*টেকর িক !কানও জ*টলতা আেছ?
!চােখর অপােরশেন !লাকাল অ&ােনে)*টকই অেনেকর জন& সবেচেয় িনরাপদ। ইনেজকশন*ট !চােখর
কােছ এক*ট !ছাট রSনালীর fিত করার কারেণ কখেনা কখেনা আপনার !চােখ fত সৃ*s হেত পাের বা
কালিশেট পড়েত পাের। এটা সাধারণত \dতর নয়, তেব এক স•াহ বা আরও িকছYিদন !দখেত খারাপ
লাগেত পাের। আপিন অ&াসিপিরন অথবা রS পাতলা করার !কােনা ওষুধ !খেল এটা ঘটা আরও
]াভািবক।
ইনেজকশন !দওয়ার পর রSপােতর ফেল !চােখর চারপােশ সমস&া !দখা িদেত পাের, তেব এটা িবরল।
এরকম হেল আপনার সাজVন আপনার অপােরশন িবলি€ত কের অন& িদন করার িস~াa িনেত পােরন।

./তর জ1টলতাসমূহ
Pিত ৫,০০০ জন বা তারও !বিশ মানুেষর মেধ& ১ জেনর দৃ*sশWS, রSনালী, অথবা !চােখর !পিশর
\dতর fিতর ঝু ঁ িক থােক (তাই বলা যায় িচিকৎসা !নওয়া Pিত ৫,০০০ জেনর মেধ& মাh ১ জন
fিতE‚ হন)। আপনার হাটV বা ফুসফুেস \dতর Pভাব পড়েত পাের, তেব এটা িবরল। আপনার
অ&ােনে)*টc এবং !চােখর সাজVন এই জ*টলতা\েলা সƒেকV আরও তথ& িদেত পারেবন।

অপােরশেনর আেগ
পিরকিEত অপােরশেনর &FেG সাজIাির ও আেরাগ-লােভর জন- িনেজেক
আরও ভােলাভােব 1Kত করেত আপিন অেনক িকছLই করেত পােরন।
■ অপােরশেনর পর বািড়েত আেরাগ&লােভর পিরক_না আেগ !থেক কের রাখা ভােলা এবং আপনার
পিরবার ও ব>ুবা>বরা িকভােব আপনােক সাহায& করেত পােরন, তা তােদরেক জািনেয় রাখুন।
আপিন কী খােবন এবং আপনার আেরাগ&লাভ সহজতর করার জন& আপনার বািড়েত !কােনা
পিরবতVন আনেত হেব িকনা !ভেব !দখুন।
■ আপিন !যিদন !জনােরল অ&ােনে)িসক বা িসেডশন িনেবন !সিদনই যিদ বািড়েত িফেরন, তাহেল পূণ V
বয়„ কাউেক আপনােক হাসপাতাল !থেক গািড় বা ট&াW…েত কের বািড়েত !পৗ‡েছ !দওয়ার এবং
আপনার সােথ পরবত^ ২৪ ঘRা থাকার দািয়‰ িদেত হেব। মাhই !জনােরল অ&ােনে)*টক বা িসেডশন
!নওয়া ব&WSর পিরচযাকারীর
V
জন& তথ& আমােদর !জনােরল অ&ােনে)*টক বা িসেডশন !নওয়া
ব&WSর যŠ িলফেলেট পাওয়া যােব:
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali
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■ ছািন অপােরশেনর P‹িত সƒিকVত তেথ&র জন& আমােদর ওেয়বসাইেট !চােখর ছািন অপােরশেনর
জন& P‹িত িলফেলট*ট !দখুন: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/cataract

ি1-অপাের/টভ অ-ােসসেমM িNিনক (অপােরশেনর পূেব আপনার
I
অব.া
মূল-ায়ন করার জন- িNিনক)
অপােরশেনর তািরখ িনধািরত
V
হেল এক*ট ]া)& পরীfার Pেয়াজন হেব। আপনার ]াে)&র অব)া জানার
জন& আপনােক এক*ট সংিf• PŒপh পাঠােনা হেত পাের বা আপনােক এক*ট িP-অপাের*টভ
ি|িনেক উপি)ত থাকেত বলা হেত পাের। িP-অপাের*টভ ি|িনক সাধারণত নাসেদর
V
•ারা পিরচািলত
হয়, !সখােন পরামশ !দওয়ার
V
জন& একজন ডাSারও থােকন।
তাঁরা আপনার সাধারণ ]া)&, ওষুধ, অ&ালাWজV এবং আপনার কাজVকলােপর মাhা সƒেকV জানেত
িব‚ািরত PŒ করেবন। আপনার !কােনা পরীfার দরকার হেল এই ি|িনেকই !স\েলার ব&ব)া করা
হেব।
অপােরশেনর পের আপনার বািড়েত পযা•
V সহায়তা আেছ িকনা িনWŽত হেত তাঁরা আপনার বািড়র
পিরি)িত সƒেকVও Wজ•াসা করেবন। অপােরশেনর পের আপিন িকভােব বাসায় থাকেবন এবং
আপনার !দখােশানা করেত ও !চােখর gপ িদেত !কউ আপনােক সাহায& করেবন িকনা, এ\েলা আেগ
!থেক পিরক_না কের রাখা \d‰পূণ।V আপনার অন& !চােখর দৃ*sশWS খারাপ হেল এটা িবেশষভােব
\d‰পূণ।V অপােরশন পরবত^ জীবনযাপেনর সুিবধােথ আপিন
V
বাসার আসবাবপh সুিবধামেতা )ােন
সরােনার কথাও িচaা করেত পােরন।

আপিন সাধারণত &য ওষুধTেলা খান
িP-অ&ােসসেম• ি|িনেকর কম^রা আপিন !য ওষুধ\েলা খান !স\েলার !রকডV িনেবন। অনুEহ কের
ওষুধ\েলার এক*ট তািলকা আনুন অথবা সব ওষুধ !স\েলার আসল প&ােকেট িনেয় আসুন। এখােন
অবশ&ই আপনার খাওয়া !য !কােনা ওভার-দ&-কাউ•ার (ও*টিস) বা !ভষজ ওষুধও অaভYS
V করেবন।
অপােরশেনর পূেব !বিশরভাগ
V
ওষুধই ]াভািবক িনয়েম !খেত পারেবন। তেব িকছY ওষুধ বা ট&াবেলট
অবশ&ই ঐ িদন বা কেয়ক িদন আেগ ব> করেত হেব। !কান\েলা !খেত পারেবন এবং !কান\েলা
অবশ&ই ব> করেত হেব !সই ব&াপাের আপনােক িনেদV শনা !দওয়া হেব। এই িনেদV শনা\েলা \d‰পূণ V
এবং এ\েলা অবশ&ই যŠসহকাের !মেন চলেবন।
আপিন !|ািপেডােEল, িরভার…াব&ান, ওয়ারফািরন বা অন& !কােনা রS পাতলা করার ওষুধ !খেয়
থাকেল !স\েলার জন& আপনার িনিদV s িনেদV শনার Pেয়াজন হেত পাের। এই ওষুধ\েলা ব> করেল ঝু ঁ িক
থাকেত পাের, তাই এই ব&াপাের আপিন অবশ&ই আপনার িচিকৎসেকর সােথ আেলাচনা করেবন।
!চােখর ছািন অপােরশেনর !fেh আপনার এই ওষুধ\েলা ব> করার Pেয়াজন নাও হেত পাের।
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অপােরশেনর িদন
কখন খাওয়া ও পান করা বU করেত হেব &সই ব-াপাের আপনােক WX
িনেদI শনা &দওয়া হেব।
অন& !কােনা িনেদV শনা !দওয়া না হেল আপিন ]াভািবক িনয়েম ওষুধ খােবন। অপােরশেনর আেগ
হাসপাতাল !থেক !দওয়া িনেদV শনা !মাতােবক খাওয়াদাওয়া করেবন। !কােনা ওষুধ খাওয়ার দরকার হেল
আপিন পািন !খেত পােরন।
অপােরশেনর িদন কািশ হেল বা ভাির সিদV লাগেল জন& অবশ&ই ওয়ােডV !ফান কের জানােবন। এেfেh
আপনার অপােরশন )িগত করার Pেয়াজন হেত পাের।
আপনার সম‚ ওষুধ, ট&াবেলট এবং ইনেহলার\েলা আপনার সােথ িনেয় আসুন যােত িচিকৎসক এবং
নাসরা
V !স\েলা পরীfা করেত পােরন।

আপনার সাজIেনর সােথ সাFাৎ
আপনােক সােথ আপনার !চােখর সাজVেনর (অফথালমলWজc বা চfু িবেশষ•) !দখা হেব। িতিন !কান
!চােখ অপােরশন করা হেব তা !দখেবন এবং আপনার সােথ অপােরশন িনেয় আেলাচনা করেবন।
আপনােক এক*ট স`িত ফরেম (কনেস• ফম)V ]াfর করেত বলা হেব এবং !য !চােখ অপােরশন করা
হেব !স*টর কােছ এক*ট িচ‘ !দওয়া হেব।

আপনার অ-ােনে./টে>র সােথ সাFাৎ
!চােখর সাজVেনর সােথ !কােনা অ&ােনে)*টc কাজ করেল তাঁর সােথ আপনার সাfাত হেব এবং িতিন
অ&ােনে)*টক সƒেকV আপনার !য !কােনা PেŒর উ’র িদেবন।
এছাড়াও অ&ােনে)িসয়া অ&ােসািসেয়টেদর সােথও আপনার সাfাৎ হেত পাের, তাঁরা উ“ PিশfণPা•
!পশাদার ]া)&কম^। তাঁেদর ভূ িমকা এবং অ&ােনে)িসয়া দল সƒেকV আরও জানেত আমােদর
ওেয়বসাইট িভWজট কdন: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team

আপনার অ-ােনে./ট> অথবা সাজIনেক &যসব 1[ করেত পােরন
■ !ক আমার অ&ােনে)*টক Pেয়াগ করেবন?
■ আপিন িক Pায়ই এই ধরেণর অ&ােনে)*টক ব&বহার কেরেছন?
■ আমােক িক !লাকাল অ&ােনে)*টক িনেত হেব?
■ এই ধরেনর অ&ােনে)*টেকর ঝু ঁ িক\েলা কী?
■ আমার িক িবেশষ !কােনা ঝু ঁ িক আেছ?
■ এরপের আিম !কমন অনুভব করেবা?
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আরাম &বাধ করার জন- আিম িক িকছL &পেত পাির?
আপনার অ&ােনে)*টc এবং অপােরশন িথেয়টােরর অন&ান& কম^রা আপনােক ভরসা িদেত এবং
আপনােক িশিথল রাখেত দf। অেনক সময় আপনােক িসেড*টভ !দওয়া হেত পাের। তেব এ\েলা
!নওয়ার পের আপিন যিদ ঘুম !থেক হঠাৎ !জেগ উেঠ নড়াচড়া rd কেরন অথবা আপনার
UাসPUােসর গিত ধীর হেয় আসেল অপােরশেনর সময় সমস&ার সৃ*s হেব। !কােনা িবষয় িনেয় আপনার
উে•গ থাকেল অনুEহ কের আপনার অ&ােনে)*টc অথবা সাজVেনর সােথ আলাপ কdন। তাঁরা
আপনার সােথ হােত থাকা িবিভk িবক_ িনেয় আেলাচনা করেবন।
িসেডশন সƒেকV আরও জানেত অনুEহ কের আমােদর ওেয়বসাইেট িসেডশন (ঘুেমর ওষুধ) এর ব&াখ&া
িলফেলট*ট !দখুন: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali

এরপর কী হেব?
■ আপনােক হাসপাতাল !থেক !দওয়া গাউন পরেত বলা হেত পাের। িকছY হাসপাতাল !রাগীেদরেক
তােদর িনেজেদর !পাশাক পরার অনুমিত !দয়। অপােরশেনর সুিবধােথ গলার
V
িদেক িঢেলঢালা এমন
আরামদায়ক !পাশাক পরেবন।
■ িকছY অপােরশেনর !fেh ওয়ােডVর একজন নাস আপনার
V
!চাখ Pসািরত করেত !চােখর gপ িদেবন।
িকছY সমেয়র জন& আপনার দৃ*s ঝাপসা হেয় যােব।
■ Pেয়াজন হেল অপােরশন িথেয়টাের যাওয়ার আেগ টয়েলট ব&বহার কের আসুন যােত আপিন
আরােম rেয় থাকেত পােরন।
■ একজন নাস আপনােক
V
•িল বা –ইলেচয়াের কের অপােরশন িথেয়টাের িদেয় আসেবন। আপিন
চাইেল !হঁ েটও !যেত পােরন।
িথেয়টােরর কম^রা আপনার পিরচয় এবং আপনার কী অপােরশন হেব িনWŽত হেত আপনােক িকছY PŒ
করেবন। তাঁরা আপনার !কান !চােখ অপােরশন হেব পুনরায় িনWŽত হেবন এবং আপনার স`িত ফম*ট
V
!দখেবন।

অ-ানে./টক \েম
অপাের*টং •িলেত আপনার আরােমর ব&ব)া করা হেব। আপনার িপঠ এবং িনতে€র উপর চাপ
কমােনার জন& আপনার হাঁটYর িনেচ এক*ট বািলশ রাখা হেত পাের।
পযেবfেণর
V
জন& আপনার অ&ােনে)*টc !যসব যxপািত )াপন করেত পােরন:
■ আপনার 9দিপ<: আপনার বুেক িcকার (ইেলে—াকািডVওEাম বা ইিসWজ)
■ আপনার র=চাপ: আপনার বা–েত এক*ট ˜াড !Pসার কাফ লাগােনা হেত পাের। এটা অপােরশন
চলাকালীন Pিত ৫ !থেক ১৫ িমিনট পর পর আপনার রSচাপ পিরমাপ করেত পাের। কাফ লাগােনার
কারেণ আপনার বা–েত িকছYটা টান অনুভব করেত পােরন
■ আপনার রে= অ?@েজেনর মাAা: আপনার আ™ু েল এক*ট ি|প )াপন করা হেব (পালস
অW…িমটার)।

|6

এক*ট সূেচর সাহােয& আপনার হােত বা বা–র িশরায় এক*ট ক&ানুলা (!ছাট šািcেকর *টউব) Pেবশ
করােনা হেব। এটা খুেল না যাওয়ার জন& এক*ট আঠােলা !টপ িদেয় !ঢেক !দওয়া হয়। অ&ােনে)*টcরা
এটার (ক&ানুলা) মাধ&েম আপনার শরীের !য !কােনা দরকাির ওষুধ Pেবশ করােত পােরন।
অ&ােনে)িসয়া *টম আপনার নাম, জ›তািরখ, এবং আপনার !কান অপােরশন হেz পুনরায় িনWŽত
হেবন।
এরপের অ&ােনে)*টc বা !চােখর সাজVন আপনােক !চােখর gপ এবং/অথবা ইনেজকশন িদেবন, এটা
আপনার !চাখেক অসাড় কের !ফলেব।

অ-ােনে./টক 1েয়াগ সং]া^ িকছL 1ে[র উ`র
!লাকাল অ&ােনে)*টক ইনেজকশন*ট িক ব&াথা িদেব?
এটা ব&WSেভেদ িভk হয়। !খাঁচা, চাপ অথবা ব&াথা অনুভব করেত পােরন, তেব এটা সাধারণত এক
িমিনেটর !বিশ )ায়ী হয় না।

!লাকাল অ&ােনে)*টক !দওয়ার পের কী ঘটেব?
!য !চােখ অপােরশন হেব !স*ট ব> কের রাখা হেব যােত এেত !কােনা িকছYর œশ না
V পেড় অথবা
!চােখর !কােনা fিত না হয়। অ&ােনে)*টক সমানভােব ছিড়েয় পড়ার জন& কম^রা আপনার !চােখ
মািলশ করেত পােরন, হালকা চাপ Pেয়াগ করেত পােরন অথবা ব> !চােখর উপর হালকা ওজন রাখেত
পােরন।

অ&ােনে)*টক কাজ করেছ িকনা আিম িকভােব বুঝেবা?
আপনার অ&ােনে)*টc বা চfু সাজVন আপনার !চাখ*ট অসাড় হেয়েছ িকনা িনWŽত হেত পরীfা
করেবন। অ&ােনে)*টেকর Pভাব বুঝার জন& আপনােক িবিভk িদেক তাকােত বলা হেত পাের। তাঁরা
যখন িনWŽত হেবন !য অ&ােনে)*টক স*ঠকভােব কাজ করেছ, আপনােক তখন অপাের*টং িথেয়টাের
!নওয়া হেব।

অপাের*টং িথেয়টাের কী ঘেট?
■ হাটV এবং পালস মিনটর পুনরায় সংযুS করা হেব।
■ আপিন আরাম কের rেত !পেরেছন িকনা নাস পরীfা
V
কের !দখেবন।
■ আপনার িব‚ািরত স*ঠক িকনা এবং স*ঠক যxপািত )াপন করা হেয়েছ িকনা — অপাের*টং *টম
এসব আেরকবার যাচাই কের !দখেব।
■ কম^েদর একজন সদস& অপােরশেনর পুেরাটা সময়জুেড় আপনার হাত ধের রাখার P‚াব িদেত
পােরন।
■ আপনার !চােখর চারপাশ পির•ার রাখার জন& আপনার মুেখর উপর তাঁবুর মেতা কের এক*ট
জীবাণুমুS সাWজVক&াল শীট রাখা করা হেব। শীট*টেত এক*ট িছž থাকেব যােত সাজVনরা তাঁেদর কাজ
করেত পােরন।
■ সাWজVক&াল শীেটর িনেচ এক*ট *টউব )াপন করা হেত পাের, এটা আপনার মুখ ও নােকর আেশপােশ
তাজা বাতাস/অW…েজন Pবািহত করেব। অপােরশেনর সময় আপনােক আরাম !দওয়ার জন& এটা
করা হয়।
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এক Pকার ঠাŸা তরল িদেয় আপনার !চােখর চারপাশ পির•ার করা হেব। অপােরশেনর সময় আপনার
!চাখ আžV রাখেত পািন ব&বহার করা হয়। আপনার মুেখর পাশ িদেয় পািন গিড়েয় না পড়ার জন&
যথাসাধ& !চsা করা হয়, তেব অেনক সময় এটা আটকােনা যায় না।

আিম িক অপােরশন চলাকালীন কথা বলেত পারব?
আপনােক !কােনা PŒ করা না হেল সাজBন আপনার !চােখ অপােরশন করার সময় কথা না বলাই
ভােলা। আপনার মুখ নাড়ােনার ফেল অপােরশেন ব&াঘাত ঘটেত পাের। আপিন িকছY বলেত চাইেল হাত
নাড়ােলই ভােলা, তাহেল সাজVন অপােরশন থািমেয় আপনােক কথা বলার সুেযাগ িদেবন।

আিম কী Mনেবা?
অপােরশন চলার সময় আপিন সাজVন এবং অপােরশন িথেয়টার *টেমর কথাবাতVা rনেত পােবন।
িথেয়টাের থাকা যxপািত\েলা িবিভk শ

করেত পাের। হাটV মিনটর ‘বীপ’ শ

করেত পাের। িকছY

যেxর এক*ট মিহলা ক¡ থােক যা িকছYfণ পর পর বাতVা পাঠ কের। এটা সাজVনেক !স*টংেস িবিভk
পিরবতVন সƒেকV জানায়। সাজVন আপনােক িকছY করেত বলেল, !যমন আপনার িচবুক হালকা উপের
!তালা লাগেল িতিন আপনােক আপনার নাম ধের ডাকেবন। আপনার নাম ডাকা না হেল আপনােক
সাড়া িদেত হেব না।

আিম িক িকছN !দখেত পারেবা?
অপােরশেনর চলাকালীন আপিন সাধারণত উ¢ল আেলা !দখেবন এবং আপনার চারপােশ িকছY
নড়াচড়া !দখেত পােরন। এটা ব&WSেভেদ িভk হয়। আপিন পির•ারভােব িকছY !দখেবন না, সবিকছYই
ঝাপসা লাগেত পাের।

আর কী হেব?
সাজVন অপােরশেন এমন সব সুf যxপািত ব&বহার করেবন !য\েলা আপনার !চােখর িভতের ঢYকেত
পাের, তেব আপনার !চাখেক এর ]াভািবক অব)ান !থেক সরােনা হেব না।

অপােরশেনর সময় আিম িক ব&াথা অনুভব করব?
আপিন বুঝেত পারেবন !য সাজVন তাঁর কাজ করেছন এবং আপিন সাধারণত িকছY œশ ও
V চাপ অনুভব
করেবন। তেব আপনার !কােনা ব&াথা অনুভব করার কথা নয়। এরপেরও যিদ আপিন অJ?Kেবাধ
কেরন বা বMাথা অনুভব কেরন, অবশMই সােথ সােথ সাজBনেক জানােবন যােত িতিন আপনােক
Oেয়াজেন আরও !লাকাল অMােনেP1টক িদেত পােরন।

আিম !চােখর পলক !ফলেল কী হেব?
!য !চােখ অপােরশন করা হয় !সই !চােখ এক*ট !ছাট ি|প লাগােনা থােক !য*ট !চােখর পাতা !খালা
রােখ। এর অথ হেলা
V
আপিন অন& !চােখর পলক !ফলেত পারেবন। তেব মাথা নাড়ােল অপােরশেন
ব&াঘাত ঘটেব।

আিম যিদ শরীর নাড়ােত, কাশেত, গলা পিরTার করেত, অথবা নাক চNলকােত চাই
তাহেল কী করব?
তখনও আপনার ি)র হেয় rেয় থাকা উিচৎ। হঠাৎ কের !য !কােনা নড়াচড়ার (কািশ !দওয়া, শরীর
চYলকােনা অথবা শরীর আরামদায়ক অব)ায় আনার জন& গা !মাচড়ােনা) পূেব অবশ&ই
V
হাত নািড়েয়
সাজVনেক সংেকত িদেবন। সাজVন তখন অপােরশন ব> করেবন যােত আপিন িনরাপেদ নড়েত পােরন।
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অপােরশন চলাকালীন আিম যিদ ঘুিমেয় পির?
অপােরশন চলাকালীন আপনার !জেগ থাকা খুবই \d‰পূণ;V ঘুম !থেক !জেগ উেঠ হঠাৎ নড়াচড়া
করেল আপনার !চােখর fিত হেত পাের। সাজVন িকছYfণ পরপরই আপিন জাEত আেছন িকনা এবং
আপনার !কােনা অসুিবধা হেz িকনা !দখেবন। !য !কােনা সময় আপনােক িবেশষভােব ি)র থাকেত
হেল িতিন আপনােক সাবধান করেবন।

আিম FUাব ধের রাখেত পািরনা। আমার টয়েলেট যাওয়ার দরকার হেল কী করব?
অপােরশন িথেয়টাের আসার *ঠক আেগ অবশ&ই মূhত&াগ কের আসেবন। তবুও আপিন যিদ টয়েলেট
যাওয়ার তািগদ অনুভব কেরন, অনুEহ কের িথেয়টােরর দলেক জানান। তাঁরা আপনার জন& Pেয়াজনীয়
ব&ব)া Eহণ করেবন।

অপােরশেনর মাঝখােন আিম িক ব&াথা অনুভব করেত পাির?
হ&াঁ। িকছY PWXয়ার অ&ােনে)*টেকর Pভাব কমা rd করেত পাের। !য !কােনা সময় ব&াথা বা অ]W‚
অনুভব করেল অবশ&ই সােথ সােথ সাজVনেক জানােবন।

অপােরশন*ট কত9ণ )ায়ী হয়?
!বিশরভাগ PWXয়াই আধা ঘ•া !থেক এক ঘ•া সময় !নয়, িকছY PWXয়া দুই ঘ•া পযa
V সময় িনেত
পাের। এটা আনুমািনক কতfণ চলেত পাের তা সাজVন আপনােক জানােবন।

অপােরশন চলাকালীন আিম িক আমার িহয়ািরং এইড পের থাকেত পারব?
িনয়ম হেলা !য !চােখ অপােরশন হেz !সই পােশর কােনর িহয়ািরং এইড খুেল !ফলা। কারণ সাবধানতা
অবল€ন করা সে£ও কােন ও িহয়ািরং এইেড পািন ঢYেক !যেত পাের এবং যx*টেত !গালেযাগ হেয়
আওয়াজ rd করেত পাের। !য !চােখ অপােরশন হেz না !সই পােশর কােন আপিন িহয়ািরং এইড
পরেত পােরন।

অপােরশেনর পর
একজন নাস আপনােক
I
aইলেচয়াের কের ওয়ােডI িনেয় যােব। আপনার &চাখ
দুই &থেক িতন ঘMা অবশ থাকেত পাের, তেব এটা আরও দীঘ হেত
I
পাের।
আপনার !চাখ পরিদন পযa
V এক*ট প&াড িদেয় ঢাকা থাকেত পাের, এটা !চাখেক িনরাপেদ রাখেব এবং
আপিন ঘুমােনার সময় !চাখ ঘষেত চাইেল বাধা িদেব। আই প&াড !খালার পের কেয়ক ঘ•া পযa
V
আপনার ডাবল িভশন (এক*ট ব‹ দুেটা !দখা) হেত পাের।

আিম কখন খাওয়া ও পান করা MX করেত পারব?
ওয়ােডV আসার পরপরই আপনার ]াভািবক িনয়েম খাওয়া ও পান করেত rd করেত পারার কথা।

আিম কখন বািড় !যেত পারব?
আপিন সু) !বাধ করেল এবং িকছY খাওয়ার পের বািড় !যেত পারেবন।
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আপিন যিদ িসেড*টভ িনেয় থােকন তাহেল অবশ&ই একজন দািয়‰শীল Pা•বয়„ !কােনা ব&WS
আপনােক গাড়ী বা ট&াW…েত কের বাসায় িদেয় আসেবন। আপনার ২৪ ঘ•া পযa
V !কােনা িশrর
!দখােশানা করা উিচত হেব না। অনুEহ কের িনেচর িলফেলট*টর পরামশ অনু
V
সরণ কdন।
মাhই !জনােরল অ&ােনে)*টক বা িসেডশন িনেয়েছন এমন ব&WSর পিরচযাকারীর
V
জন& তথ& আমােদর
!জনােরল অ&ােনে)*টক বা িসেডশন !নওয়া ব&WSর যŠ িলফেলেট পাওয়া যােব:
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali
আপনার !কােনা ওষুধ খাওয়ার দরকার হেল ওয়ােডVর নাস আপনােক
V
জানােবন এবং িলিখত িনেদV শনা
িদেবন। অপােরশেনর পের !চাখ ¤লা (ফুেল যাওয়া) কমােত এবং সংXমণ !রােধ সহয়তা করেত
!চােখর gপ !দওয়া হেত পাের। অপােরশন পরবত^ সমেয় !চাখ !দখােত ি|িনেক আসেত হেল
আপনােক জানােনা হেব।

আমার িক ব&থা হেব?
অ&ােনে)*টেকর Pভাব !কেট !গেল অপােরশেনর কারেণ িকছYটা ব&থা অনুভব করেত পােরন। এেfেh
প&ারািসটামেলর মেতা ব&াথানাশক ওষুধ দরকার হেত পাের।
তেব তী{ ব&থা হওয়া অ]াভািবক এবং এটা !কােনা সমস&ার লfণ হেত পাের; এরকম হেল !দির না কের
Zত হাসপাতাল !থেক Pা• কাগজপেh থাকা ন€ের !যাগােযাগ কdন।

আমার িক !কােনা িবেশষ যেZর দরকার আেছ?
■ !কান অব)ােতই !চাখ কচলােবন না।
■ !চাখ সুরিfত রাখুন (িবেশষ কের ঝেড়া আবহাওয়ায়) যােত !চােখ িকছY না পের।
■ আপনার পিরচযাকারী
V
দেলর পরামশ অনু
V
যায়ী ভারী িকছY উে’ালন, কেঠার অনুশীলন এবং িকছY
সমেয়র জন& সাঁতার কাটা !থেক িবরত থাকুন।
■ আপনার দৃ*sশWS খারাপ হেত থাকেল অথবা !চােখর ব&থা খুব !বিশ !বেড় !গেল !দির না কের
হাসপাতােল !যাগােযাগ কdন।
■ আপনার ডাSােরর সােথ আেলাচনা না করা পযa
V ক•া¥ !লt পরা !থেক িবরত থাকুন।
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আমরা এই িলফেলেটর তথ& স*ঠক ও হালনাগাদকৃত রাখার সেবাতভােব
V
Pেচsা কির, িক¦ তার িনŽয়তা
!দওয়া সbব নয়। আমরা Pত&াশা কির না !য এই সাধারণ তেথ& আপনার সbাব& সম‚ PেŒর উ’র
!দওয়া হেয়েছ অথবা আপনার জন& \d‰পূণ সম‚
V
িবষয় িনেয় িবশেদ আেলাচনা করা হেয়েছ। এই
িলফেলট*টেক িনেদV শনা িহেসেব ব&বহার কের, আপনার িনজ] পছ§-অপছ§ এবং উে•গ িনেয়
আপনার িচিকৎসা দেলর সােথ আেলাচনা করা উিচৎ। এই িলফেলটেক পৃথকভােব িচিকৎসা পরামশ V
িহেসেব ব&বহার করা উিচৎ নয়। এ*ট !কানও বািণWজ&ক বা ব&বসার উেOেশ& ব&বহার করা যােব না।
সƒূণ দায়
V
বজVন িববৃিত !দখেত এখােন (www.rcoa.ac.uk/patientinformation/translations/bengali) ি|ক কdন।
সম‚ অনুবাদ •াtেলটস উইদাউট
V
বডVােসরV (Translators without Borders) অনুবাদকগণ সরবরাহ
কেরেছন। অনুবাদ\িলেক যথাসbব িনভYল
V করেত !স\িলর মান পরীfা করা হেয়েছ, তেব িকছY তেথ&র
ভYল অথ এবং
V
ভYল ব&াখ&ার সbাবনা রেয়েছ।

আমরা আপনার মতামত জানেত আ/হী
এই িলফেলট*ট আরও উkত করার জন& আমরা আপনার পরামশ জানেত
V
চাই।
আপনার !কােনা মaব& থাকেল অনুEহ কের এই *ঠকানায় ইেমইল কdন:
patientinformation@rcoa.ac.uk
Royal College of Anaesthetists
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG
020 7092 1500
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