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আপনার &'তর 
অপােরশেনর 
জন- অ-ােনে./টক 
পরবত%েত পিরকি)ত হাই িডেপে./0 
অথবা ইে3নিসভ 7কয়ার সহ 
যােদর &'তর অপােরশন হেত পাের এবং যােদরেক বলা হেয়েছ 5য 
অপােরশেনর পের তােঁদর হাই িডেপে:;< ইউিনট (এইচিডইউ) অথবা 
ইেAনিসভ 5কয়ার ইউিনেট (আইিসইউ) অবEান করা লাগেত পাের, এই 
িলফেলটHট তােঁদর জনJ। অJােনেEHটKরা 5রাগী ও তােঁদর Nিতিনিধেদর সাহাযJ 
িনেয় এHট িলেখেছন। 

ভূিমকা 
এই পু%&কা)টেত অপােরশেনর আেগ কী ঘটেব, িবিভ8 অ9ােনে:)টক ও ব9থা উপশেমর িবক?সমূহ, 
এবং হাই িডেপেE%F বা ইেGনিসভ Hকয়ার ইউিনেট সু: হেয় ওঠার সময় আপিন কী আশা করেত 
পােরন, Hসসব সKেকL তথ9 রেয়েছ। 

অ(ােনে+িসয়া কী? 
অ"ােনে&'টক আপনােক ব9থা এবং অN%&কর অনুভূিত অনুভব করেত Hদয় না। এটা িবিভ8 উপােয় 
Pেয়াগ করা যায় এবং এর জন9 আপনােক সবসময় অেচতন করার দরকার হয় না। 

Pেয়াগ পTিতর ওপর িনভLর কের অ9ােনে:িসয়া িবিভ8 ধরেনর হেয় থােক : 

■ *লাকাল অ"ােনে&'টক ইনেজকশেনর মাধ9েম Pেয়াগ করা হয়, এটা আপনার Hদেহর এক)ট Hছােটা 
অংশেক অসাড় কের। আপিন সেচতন থাকেবন িকW ব9থা অনুভব করেবন না। 

■ ির.জওনাল অ"ােনে&'টক (Xাইনাল বা এিপডZ 9রাল) ইনেজকশেনর মাধ9েম Pেয়াগ করা হয় এবং 
শরীেরর এক)ট বড় অংশ বা অভ9[রীণ অংশ অসাড় কের। আপিন সেচতন থাকেবন বা িকছZ  
িসেডশন ]হন করেবন, িকW ব9থা Hথেক মু^ থাকেবন, যিদও আপিন চাপ বা টান অনুভব করেত 
পােরন। 
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■ *জনােরল অ"ােনে&'টক িনয়ি_ত অেচতন অব:ায় রােখ। িকছZ  অপােরশন এবং িচিকৎসার জন9 
এটা করা জbির। আপিন অেচতন থাকেবন এবং িকছZ  অনুভব করেবন না। 

■ িসেডশন আপনােক 'ঘুেমর মেতা' অব:ায় রােখ এবং Pায়ই Hলাকাল বা ির%জওনাল অ9ােনে:)টেকর 
সােথ Pেয়াগ করা হয়। িসেডশন হালকা বা গভীর হেত পাের এবং এর পের আপনার সবিকছZ  বা অ? 
িকছZ  মেন থাকেত পাের অথবা HকােনািকছZ ই মেন না থাকেত পাের। 

িসেডশন সKেকL আরও জানেত অনু]হ কের আমােদর ওেয়বসাইেট িসেডশন এর ব9াখ9া িলফেলট)ট 
Hদখুন : www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali 

 

অ"ােনে&'ট) 
অ9ােনে:)টdরা হেeন িবেশষ PিশgণPাh িচিকৎসক যারঁা : 

■ আপনার অপােরশেনর জন9 Hকান ধরেনর অ9ােনে:)টক(jেলা) উপযু^ তা িনেয় আপনার সােথ 
আেলাচনা করেবন। বাছাই করার সুেযাগ থাকেল তারঁা আপনােক Hবেছ িনেত সহায়তা করেবন 

■ আপনার সােথ অ9ােনে:িসয়ার ঝঁুিক িনেয় আেলাচনা করেবন 

■ আপনার সােথ আেলাচনা কের অ9ােনে:)টক এবং পরবতl ব9থা িনয়_েণর পিরক?না ি:র করেবন 

■ আপনােক অ9ােনে:)টক Hদেবন এবং অপােরশন চলাকালীন ও তারপের িরকভাির bেম আপনার 
সু:তা ও িনরাপmার দািয়েn থাকেবন। 

এছাড়াও, অ9ােনে:িসয়া অ9ােসািসেয়টেদর সােথও আপনার সাgাৎ হেত পাের, তারঁা উo PিশgণPাh 
Hপশাদার Nা:9কমl। তােঁদর ভূিমকা এবং অ9ােনে:িসয়া দল সKেকL আরও জানেত আমােদর 
ওেয়বসাইট িভ%জট কbন : www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team 

অপােরশেনর আেগ 
আপনার যিদ পিরকি*ত অপােরশন হয়, তাহেল 23িতর জন5 অপােরশেনর 
আেগ আপিন অেনক িকছ8  করেত পােরন। 
■ আপিন ধূমপায়ী হেল অপােরশেনর যত আেগ সpব ধূমপান বq কbন, এটা অ9ােনে:)টেকর সময় 

এবং অপােরশেনর পের আপনার rাস-Prােসর সমস9া কমােব। 

■ আপনার ওজন Hবিশ থাকেল ওজন কমােল অ9ােনে:)টেকর অেনকjেলা ঝঁুিক কমেব এবং 
অপােরশেনর পের আপনােক sত সু: হেত সাহায9 করেব। িকছZ  অপােরশেনর আেগ আপনােক 
িনিদLt ডােয়ট (খাদ9াভ9াস) Hমেন চলেত বলা হেত পাের। 

■ আপনার Hকানও দাতঁ বা uাউন নড়েল, দােঁতর ডা^ােরর কােছ িচিকৎসা করােল অ9ােনে:)টক 
Hদওয়ার সময় দােঁতর gিতর ঝঁুিক কমােনা Hযেত পাের। 

■ আপনার Hকানও দীঘ L:ায়ী Hরাগ থাকেল, Hযমন ডায়ােব)টস, হাপঁািন বা vwাই)টস, থাইরেয়েডর 
সমস9া, হােটLর সমস9া বা উo র^চাপ, এjেলার অব:া উ8িত করেত িকছZ  করার দরকার আেছ িক 
না জানেত অবশ9ই আপনার %জিপ সাজLািরর সােথ কথা বলুন। 
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■ অপােরশেনর কেয়ক সhাহ আেগ আপনার শারীিরক কম Lকাx বাড়ােল তা আপনার yদিপেxর 
কম Lgমতা এবং আপনার িফটেনস আরও উ8ত করেত পাের। গেবষণায় Hদখা Hগেছ Hয এjেলা 
jbতর অপােরশেনর পের আপনার সু:তায় অেনক সাহায9 করেত পাের। 

■ অপােরশেনর পর বািড়েত আেরাগ9লােভর পিরক?না আেগ Hথেক কের রাখা ভােলা এবং আপনার 
পিরবার ও বqুবাqবরা কীভােব আপনােক সাহায9 করেত পােরন, তা তােঁদরেক জািনেয় রাখুন। 
আপনার আেরাগ9লাভ আরও সহজ করার জন9 আপনার বািড়েত Hকানও পিরবতLন করার দরকার 
আেছ িক না Hভেব Hদখুন। 

■ অপােরশেনর িদন কীভােব সময় কাটােবন Hভেব রাখা জbরী, কারণ অপােরশেনর আেগ আপনােক 
অেপgা করেত হেত পাের। ম9াগা%জন পেড়, পাজল িমিলেয় বা Hহডেফােন গান Hশানার মাধ9েম 
আপিন িচ[া মু^ থাকেত পােরন। 

আমােদর িফটার Hবটার সুনার (Fitter Better Sooner) সং:ানjেলার মাধ9েম আপিন জানেত পারেবন 
অপােরশেনর জন9 কীভােব আরও শারীিরকভােব সু: সবল এবং Pzত হওয়া যায়। আরও তেথ9র জন9 
অনু]হ কের আমােদর ওেয়বসাইট Hদখুন : 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali 

ি+অপাের,টভ অ/ােসসেম2 ি3িনক — 
অপােরশেনর পূেব 7 আপনার অব8া মূল/ায়ন 
করার ি3িনক  
(ি+-অ/ােসসেম2 ি3িনক) 
আপনােক সাধারণত আপনার অপােরশেনর কেয়ক সhাহ আেগ এক)ট িPঅপাের)টভ অ9ােসসেমG 
ি{িনেক আসেত বলা হেব। আপনােক সহায়তা করার জন9 পিরবােরর একজন সদস9 বা বqুেক সােথ 
িনেয় আসেল ভােলা হয়। অনু]হ কের এই %জিনসjেলা আপনার সােথ িনেয় আসেবন : 

■ সা|িতক HPস%uপশন বা প9ােকটসহ আপনার সব ওষুধপ} 

■ অন9 হাসপাতােল করােনা সকল পরীgা এবং িচিকৎসা সংuা[ তথ9 

■ আপিন বা আপনার পিরবােরর কারও অ9ােনে:)টক ব9বহােরর কারেণ Hকানও এলা%জL বা সমস9া হেয় 
থাকেল Hসjেলার তথ9 

■ সা|িতক র^চাপ পিরমােপর ফলাফল। 

একজন নাস L আপনার আপনার Nা:9 এবং কায Lকলােপর মা}া সKেকL িব&ািরত P~ করেবন। 

■ র^ পরীgা, ইিস%জ (হাটL H�িসং) এবং কখনও কখনও অন9ান9 পরীgা করা হেব বা করেত অনুেরাধ 
করা হেব। িব�াম এবং ব9ায়ােমর সময় আপনার yদিপx ও ফুসফুস কতটা ভােলা কাজ কের Hদখার 
জন9 আপনােক এক)ট ব9ায়ােমর সাইেকেল (এ�ারসাইজ বাইক) িসিপই)ট (কািডLওপালেমানাির 
এ�ারসাইজ Hটd) করেত বলা হেত পাের। অপােরশন এবং আেরাগ9লােভর সােথ আপনার শরীর 
কেতাটা ভােলাভােব মািনেয় Hনেব তা অনুমােন সহায়তা করেত এটা ব9বহার করা হেত পাের। এ)ট 
আপনার অপােরশেনর ঝঁুিক এবং সু: হেত আপনার আইিসইউ বা এইচিডইউ দরকার হেব িক না 
বুঝেত ডা^ারেদর সহায়তা কের। 
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■ একজন অ9ােনে:)টd আপনার সােথ অ9ােনে:)টক এবং আপনার জন9 িনিদLt ঝঁুিক সKেকL কথা 
বলেত পােরন। যিদ আপনােক এ ব9াপাের বলা না হয় এবং আপিন একজন অ9ােনে:)টেdর সােথ 
কথা বলেত চাইেল আপিন অবশ9ই এর ব9ব:া করার জন9 জানােবন। 

■ আপনার অন9ান9 সমস9া (Hযমন ডায়ােব)টস, হাপঁািন, উo র^চাপ, অথবা মগৃীেরাগ) থাকেল 
ি{িনেকর কমl আপনােক ওই ব9াপাের %জে�স করেবন। Hসjেলার অব:া উ8ত করা Hগেল 
আপনােক অন9 িবেশষ� অথবা আপনার %জিপর সােথ কথা বলার পরামশ L Hদওয়া হেত পাের। 
কখনও কখনও আপনার িচিকৎসার পিরবতLন দরকার হেত পাের। মােঝ মােঝ আপনার Nাে:9র 
উ8িত না হওয়া পয L[ আপনার অপােরশন িবলি�ত হেত পাের। 

■ অপােরশেনর আেগ, চলাকালীন এবং পরবতlেত কী ঘেট Hস সKেকL নাস L িকছZ  তথ9 Hদেবন। P~ 
করার এবং Hকানও উে�গ িনেয় আেলাচনা করার জন9 এ)ট এক)ট ভােলা সময়। 

■ আপনার অপােরশেনর আেগ কখন খাবার ও পানীয় বq করেত হেব Hস সKেকL আপনােক Xt 
িনেদLশনা Hদওয়া হেব। এই িনেদLশনা অনুসরণ করা jbnপূণ L। অ9ােনে:)টেকর সময় আপনার 
পাক:লীেত খাবার বা তরল থাকেল এjেলা গলায় উেঠ আসেত পাের এবং ফুসফুেস চেল Hযেত 
পাের। 

■ এছাড়াও আপনােক Hকান Hকান ওষুধ Hখেত হেব এবং Hসjেলা অপােরশেনর িদন চািলেয় যাওয়া 
লাগেব িক না Hস সKেকL আপনােক অবশ9ই িনেদLশনা Hদওয়া হেব। 

 

ঝঁুিক িনেয় ভাবনা 
আপনার সাজLন এবং অ9ােনে:)টd আপনার জন9 অপােরশেনর ঝঁুিক ও সুিবধাjেলা কী হেত পাের বেল 
মেন কেরন, Hস সKেকL আপনােক তথ9 িদেত পােরন। তারঁা আপনােক অপােরশন না করা এবং িবক? 
িচিকৎসার ঝঁুিক সKেকLও বলেত পাের। িকছZ  Hgে} ডা^াররা পরামশ L িদেত পােরন Hয অপােরশন)ট 
খুবই ঝঁুিকপূণ L এবং সফল হওয়ার সpাবনা Hনই। 

এেককজেনর ঝঁুিক Hনওয়ার ইeা এেকক রকম। আপনার ডা^াররা আপনােক ঝঁুিকjেলা ব9াখ9া 
করেবন, তেব এিগেয় যাওয়া এবং অপােরশেনর ব9াপাের �ধুমা} আপিনই িসTা[ িনেত পারেবন। 
আপনার জন9 যা পিরক?না করা হেয়েছ, আপিন Hসসব বুেঝ স�িত না Hদওয়া পয L[ Hকানও িকছZ ই করা 
হেব না। আপিন অপােরশন করেত না চাইেল Pত9াখ9ান করার অিধকার আপনার আেছ। 

অপােরশেনর িদন 
আপনার খাওয়া, পান করা এবং ওষুধ বা ট(াবেলট <সবেনর িবষেয় 
আপনােক <দওয়া িনেদ>শাবলী সাবধােন অনুসরণ করা অপিরহায >। 

আপনার অ(ােনে+CটেDর সােথ সাFাৎ করা 
অপােরশেনর আেগ আপনার অ9ােনে:)টd আপনার সােথ Hদখা করেবন। একজন অ9ােনে:)টd হেলন 
একজন ডা^ার িযিন অ9ােনে:িসয়া, ব9থার িচিকৎসা এবং আইিসইউ-Hত Hরাগীেদর য� Hনওয়ার Hgে} 
িবেশষ Pিশgণ িনেয়েছন। তারঁা সpবত : 
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■ আপনার Nা:9 সKেকL আপনােক আবারও %জ�াসা করেবন, এবং িP-অ9ােসসেমG ি{িনেক HরকডL 
করা তথ9jেলা সKেকL Xt বা িন%�ত হেবন 

■ আপনার িবিভ8 পরীgার ফলাফল পয Lােলাচনা করেবন 

■ আপনার yৎিপx এবং rাসPrােসর শ� য_ িদেয় �নেবন 

■ আপনার ঘাড়, Hচায়াল, মুখ এবং দাতঁ Hদখেবন। 

আপনােক Hয অ9ােনে:)টক Hদওয়া হেব, অপােরশেনর সময় আপনার Hদখােশানা করার জন9 অিতির^ 
HকােনািকছZ  করার দরকার হেল এবং ব9াথা উপশেমর পTিতjেলা িনেয় অ9ােনে:)টd আপনার সােথ 
কথা বলেবন। তারঁা আপনার Pে~র উmর িদেত এবং আপনার Hয Hকানও উে�গ িনেয় আেলাচনা করেত 
পারেবন। 

আপনার অ"ােনে&'ট)েক 5যসব 89 করেত পােরন 
■ আমােক Hক অ9ােনে:)টক Hদেবন? 

■ আপিন Hকান ধরেনর Hবদনানাশক সুপািরশ কেরন? 

■ এই ধরেনর Hবদনানাশেকর িবক? আেছ িক? 

■ এই ধরেনর অ9ােনে:)টেকর ঝঁুিকjেলা কী? 

■ আমার িক িবেশষ Hকানও ঝঁুিক আেছ? 

■ এরপের আিম Hকমন অনুভব করব? 

■ আিম কতgণ এইচিডইউ বা আইিসইউ-Hত থাকব? 

■ এইচিডইউ বা আইিসইউ-Hত আমার Hকান Hকান িবেশষ িচিকৎসার Pেয়াজন হেব? 

অপােরশেনর জন( IJিত 
■ আপনােক এক)ট িথেয়টার গাউন পরেত বলা হেব এবং সpবত কে|শন dিকংেসর (Hমাজা) জন9 

পিরমাপ Hনওয়া হেব। এjেলা পরেল আপনার পােয় র^ জমাট বাধঁা Pিতেরাধ করেত সহায়তা কের। 

■ আপনার আরও র^ পরীgা করা হেত পাের। 

■ কমlেদর একজন সদস9 এক)ট Hচকিলd পূরণ করেবন এবং আপনােক িথেয়টাের িনেয় যােবন। 
আপিন পােয় Hহঁেট বা �ইলেচয়াের অথবা �িলেত কের অপােরশন িথেয়টাের যােবন। 

■ আপনার যিদ চশমা, �বণ য_ বা আলগা দাতঁ থােক, আপিন অপাের)টং িথেয়টাের যাওয়ার সময় 
Hসjেলা পরেত পােরন। অ9ােনে:)টক �b হওয়ার আেগ আপনােক Hসjেলা অপসারণ করেত হেব 
যােত Hসjেলা gিত]: না হয় বা নেড় না যায়। 

অপােরCটং িবভাগ ('িথেয়টার') 
আপিন যখন িথেয়টােরর জায়গায় Hপৗ�ছােবন, দেলর কমlরা আপনার পিরচয়, আপনার Hয অপােরশন 
হেব, এবং আপনার Hকানও অ9ালা%জL আেছ িক না িন%�ত হেবন। আপনার Hকানও P~ বা উে�গ 
থাকেল আপিন অবশ9ই একজন কমlেক জানােবন। 

■ আপনার Hদখােশানা করেত অ9ােনে:)টd ও িথেয়টার নাস L, এবং তােঁদরেক সাহায9 করার জন9 
Hপশাদার Nা:9কমlরা Hসখােন থাকেবন। Hসখােন Pিশgণাথl অ9ােনে:)টd এবং Hমিডেকল 
িশgাথlরাও উপি:ত থাকেত পােরন। 
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■ আপনার yদX�ন, র^চাপ এবং অ%�েজেনর মা}া uমাগত পয Lেবgেণর জন9 িবিভ8 য_ 
লাগােনা থাকেব। আপনার বুেক লাগােনা িdিক প9াড আপনােক হাটL মিনটেরর সােথ যু^ করেব, 
এবং আপনার আঙZ ল বা কােনর লিতেত লাগােনা এক)ট Hছােটা ি{প আপনার রে^ অ%�েজেনর 
মা}া পিরমাপ করেত ব9বyত হয়। 

■ আপনার অ9ােনে:)টd Pথেম এক)ট সুইঁ ব9বহার কের আপনার হােত বা বা�েত এক)ট ক9ানুলা (সb 
�ািdেকর )টউব) Pেবশ করােবন। এ)ট অপােরশেনর সময় আপনােক ওষুধ এবং তরল ('%�প') িদেত 
ব9বyত হয়। 

■ অপােরশেনর ধরন এবং আপনার সাধারণ Nা:9 িবেবচনা কের অ9ােনে:)টd আেরক)ট ক9ানুলা 
আপনার কি�র এক)ট ধমনীেত Pেবশ করােত পােরন। এ)টেক আরও আরামদায়ক করেত Pথেম 
nেক Hলাকাল অ9ােনে:)টক ব9বহার করা হেব। এই ক9ানুলােক আটLািরয়াল লাইন বলা হয়। এ)ট 
আপনার র^চাপ uমাগত পিরমাপ করেত Hদয় এবং অপােরশন চলাকালীন আরও র^ পরীgার 
জন9ও ব9বহার করা Hযেত পাের। 

■ আপনার যিদ ব9থা উপশেমর জন9 Xাইনাল অ9ােনে:)টক বা এিপডZ রাল িনেত হয়, তাহেল এ)ট 
সাধারণত আপনােক Hজনােরল অ9ােনে:)টক Hদওয়ার আেগই করা হেব। 

সকল Pzিত সK8 হেয় Hগেল অ9ােনে:)টd আপনােক এক)ট মাে�র মাধ9েম rাস Hনওয়ার জন9 
অ%�েজন Hদেবন এবং ধীের ধীের ইনেজকশেনর সাহােয9 আপনার ক9ানুলায় অ9ােনে:)টক ওষুধ 
Hদেবন। এই সময় Hথেক অপােরশন Hশষ না হওয়া পয L[ আপিন অন9 HকােনািকছZ  সKেকL অবগত 
থাকেবন না। 

িকছZ  অপােরশেনর Hgে} আপনার অ9ােনে:)টক কায Lকর হওয়ার পের যা যা করা হেত পাের : 

■ rাস-Prােসর জন9 আপনার মুেখর মধ9 িদেয় rাসনালীেত (উইEপাইপ) এক)ট নল :াপন 

■ আপনার ঘােড়, কলারেবােনর নীেচ বা কঁুচিকেত এক)ট িশরায় এক)ট বড় ক9ানুলা :াপন। এেক 
Hস�াল Hভনাস HPসার লাইন বেল। এ)ট তরল িদেত, চাপ পিরমাপ করেত এবং/অথবা অপােরশেনর 
সময় এবং পের আপনার র^চাপ িনয়_ণ করার জন9 ওষুধ িদেত ব9বyত হয় 

■ নাক বা মুেখর মাধ9েম খাদ9নালীেত (গােলট বা ফুড পাইপ) এক)ট আল�াসাউE HPাব Pেবশ 
করােনা। এটা আপনােক কতটা তরল িদেত হেব তা বুঝেত অ9ােনে:)টdেক সহায়তা কের এবং 
আপনার yদযে_র কায Lকািরতা পয Lেবgণ করেত পাের 

■ আপনার নাক িদেয় Hপেট এক)ট )টউব Pেবশ করােনা যা অপােরশেনর সময় এবং পের আপনার 
Hপট খািল রােখ 

■ আপনার মূ}াশেয় এক)ট )টউব (ক9ােথটার) Pেবশ করােনা যা মূ}াশয়েক খািল রােখ। এ)ট 
অপােরশেনর সময় এবং পের আপনার িকডিন Hয পিরমাণ P�াব �তির করেছ তা পিরমাপ করেতও 
ব9বyত হয়। 

Mাড OাPিফউশন (রS পিরসTালন) 
সব jbতর অপােরশেনর সময় র^ পিরস�ালন দরকার হেত পাের। �ধুমা} অত9াবশ9ক হেলই র^ 
Hদওয়া হয়। আপিন র^ পিরস�ালন করেত না চাইেল অপােরশেনর Hবশ কেয়কিদন আেগই আপনার 
ডা^ারেদর সােথ এ)ট িনেয় আেলাচনা করেত হেব। 
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আপিন আেগ Hথেকই আপিন আপনার অ9ােনে:)টেdর কাছ Hথেক র^ পিরস�ালন এবং এর Hয 
Hকানও িবক? সKেকL আরও জানেত পােরন। অথবা আপিন এনএইচএস �াড সািভLস ওেয়বসাইট)ট 
Hদখেত পােরন : www.nhsbt.nhs.uk/what-we-do/blood-services/blood-transfusion 

<বদনানাশক 
ভােলা Hবদনানাশক jbnপূণ L। এ)ট আপনােক ভােলা Hবাধ করায়, আরও sত সু: হেত সাহায9 কের, 
এবং িকছZ  জ)টলতার সpাবনা কমােত পাের : 

■ আপিন যিদ আপনার অপােরশেনর পের গভীরভােব rাস িনেত পােরন এবং )ঠকমেতা কািশ িদেত 
পােরন, তাহেল আপনার বুেক সংuমণ হওয়ার সpাবনা কম। 

■ আপিন যিদ আপনার পা নাড়ােত পােরন এবং হাটঁেত পােরন, তেব আপনার পােয় বা অন9 Hকাথাও 
র^ জমাট বাধঁার (িডপ Hভইন �ে�ািসস বা িডিভ)ট) সpাবনা কম। 

মুেখ ট9াবেলট বা তরল বা ক9ানুলা িদেয় আপনােক িনয়িমত Hবদনানাশক Hদওয়া হেব। িন�িলিখত এক বা 
একািধক ধরেণর Hবদনানাশক আপনার জন9 উপযু^ হেত পাের, যা আপনার অ9ােনে:)টd আপনার 
সােথ আেলাচনা করেবন। 

এিপড=রাল 
আপনার অ9ােনে:)টd আপনার িপেঠর হােড়র মেধ9 এক)ট সুg �ািdেকর )টউব Hঢাকােনার জন9 
এক)ট সুইঁ ব9বহার করেবন। এ)ট সাধারণত আপিন ঘুিমেয় যাওয়ার আেগই করা হয়। অপােরশেনর সময় 
এবং আরও কেয়কিদন পেরও এই )টউেবর মাধ9েম Hলাকাল অ9ােনে:)টক Hদওয়া হয়। এিপডZ রাল কাজ 
করার সময় আপনার বুক, Hপট এবং পােয় অসাড় লাগেত পাের এবং আপনার পােয় Nাভািবেকর মেতা 
শ%^ না-ও অনুভব করেত পােরন। এিপডZ রাল কাজ করার সময় এ)ট Pত9ািশত এবং Hলাকাল 
অ9ােনে:)টক বq হেয় Hগেল Nাভািবক অব:ায় িফের আসেব। 

 

?াইনাল (5মBদেDর) অ"ােনে&'টক 
Hকামর Hথেক পােয়র আ�ুল পয L[ �ায়ুjেলােক অসাড় করার জন9 আপনার িপেঠর নীেচর অংেশর 
হােড়র মেধ9 :াপন করা এক)ট সুেচর মাধ9েম Hলাকাল অ9ােনে:)টক ইনেজকশন Hদওয়া হয়। এই 
অসাড়তা সাধারণত দুই Hথেক চার ঘ�া থােক। ল�া সময় ধের কায Lকর এক)ট ব9াথানাশক ওষুধও 
ইনেজকশেনর মাধ9েম Hদওয়া হেত পাের, যা ১২ ঘGা বা তারও Hবিশ সময় ধের কায Lকর থাকেব। 

এিপডZ রাল এবং Xাইনােলর পাr LPিত%uয়া এবং জ)টলতাjেলা সKেকL আরও তেথ9র জন9 অনু]হ 
কের আমােদর ওেয়বসাইেট Hদখুন : 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali  
 

5রাগীর Gারা িনয়িHত 5বদনানাশক (িপিসএ) 
এ)ট একধরেনর Hবদনানাশক যা আপিন িনেজই িনয়_ণ করেত পারেবন। এক)ট পাK আপনার 
ক9ানুলার সােথ সংযু^ থাকেব Hযখােন এক িসির¢ মরিফন (বা অনু£প) থাকেব। আপনােক এক)ট 
Hবাতাম সহ এক)ট হ9াEেসট Hদওয়া হেব যা পাK)টেক স%uয় কের। যখন আপিন Hবাতাম )টপেবন, 
তখন এক)ট Hছােটা Hডাজ Hদওয়া হয়। পাK)টেত এক)ট িনরাপmা Hস)টংস আেছ যােত আপিন 
দুঘ Lটনাuেম খুব Hবিশ ওষুধ না পান। 
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উK ক"ােথটার 
এক বা একািধক Hছােটা �ািdেকর )টউেবর মাধ9েম আপনার gেতর চারপােশর :ােন Hলাকাল 
অ9ােনে:)টক Hদওয়া হয়। এর উে¤শ9 হেলা gেতর চারপােশর জায়গা অনুভূিতহীন করা। সাজLন বা 
অ9ােনে:)টd অপােরশেনর সময় এই )টউবjেলা :াপন কেরন। এjেলা এক)ট পােKর সােথ সংযু^ 
থােক যা uমাগত Hলাকাল অ9ােনে:)টক সরবরাহ কের। আপনার অপােরশেনর পের Hবশ কেয়ক িদন 
ধের উE ক9ােথটারjেলা লাগােনা থাকেত পাের। 

িকছZ  মানুেষর জন9 অপােরশেনর পের Hবদনানাশেকর পিরকি?ত ধরন পিরবতLন করার দরকার হেত 
পাের। 

■ িকছZ  মানুেষর অন9েদর Hচেয় Hবিশ Hবদনানাশেকর Pেয়াজন হয় অথবা ব9থা উপশমকারী ওষুেধর 
Pিত তােদর Pিত%uয়া িভ8রকম হয়। উি�¥তা মানুেষর ব9থার অনুভূিত বািড়েয় িদেত পাের। 

■ আপনার ব9থা হেল আপনার িনধ Lািরত Hবদনানাশেকর পিরমান বাড়ােনা হেত পাের, আরও ঘন ঘন 
Hদওয়া হেত পাের, বা িবিভ8ভােব সংিম�ণ কের Hদওয়া Hযেত পাের। 

■ মােঝমেধ9, ব9থা এক)ট সতকLতা সংেকত Hয সবিকছZ  )ঠক Hনই, তাই আপনার যিদ ব9থা হয় তেব 
অবশ9ই আপনােক Hযসব কমl Hদখােশানা করেছন তােঁদরেক জানােবন। 

অপােরশেনর পর 
9বিশরভাগ 9রাগী অপােরশেনর পের িরকভাির =ােন 9জেগ উঠেবন। একজন 
িরকভাির নাস B সব সময় আপনার সােথ থাকেবন। কাউেক কাউেক সরাসির 
আইিসইউ-9ত 9নওয়া হেত পাের। 
তারঁা যা করেবন : 

■ আপনার র^চাপ, অ%�েজেনর মা}া এবং নািড়র X�ন (পালস Hরট) পয Lেবgণ করেবন 

■ এক)ট মা� বা নােকর Hভতের রাখা নরম �ািdেকর )টউব িদেয় আপনােক অ%�েজন Hদেবন 

■ আপনার ব9থার মা}া মূল9ায়ন করেবন এবং Pেয়াজেন আপনােক আরও Hবদনানাশক Hদেবন 

■ আপনার বিম বিম অনুভব হেল আপনােক বিমর ওষুধ Hদেবন 

■ আপনার ঠাEা লাগেল উ¦তার জন9 আপনােক এক)ট ক�ল িদেয় Hঢেক Hদেবন 

■ আপিন Hজেগ উঠেল আপনার আলগা দাতঁ, �বণয_ এবং চশমা িফিরেয় Hদেবন। 

Hবদনানাশক িহেসেব আপনােক এিপডZ রাল Hদওয়া হেল এ)ট কতটা কায Lকর আেছ তা িরকভাির নাস L 
পরীgা করেবন। আপিন অN%&েবাধ করেল আপনার অ9ােনে:)টd এিপডZ রােলর পিরমাণ সম§য় 
করেত পােরন অথবা আপনােক আরও Hবদনানাশক িদেত পােরন। 
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ইেWনিসভ বা হাই িডেপেXYP <কয়ার (আইিসইউ বা এইচিডইউ) 
যখন আপিন Hজেগ উঠেবন এবং আরাম Hবাধ করেবন, তখন আপনােক িরকভাির :ান Hথেক আইিসইউ 
বা এইচিডইউ-Hত :ানা[িরত করা হেব, Hযখােন Pেয়াজন হেল আপিন অিতির^ িনিবড় পয Lেবgণ এবং 
িবেশষ�েদর িচিকৎসা পােবন। 

মােঝমেধ9, অপােরশন Hশষ হওয়ার কেয়ক ঘGা পর বা আপনার অব:া ি:িতশীল না হওয়া পয L[ 
অ9ােনে:)টক চািলেয় যাওয়া Pেয়াজন। আপনার যিদ এধরেনর যে�র Pেয়াজন হয়, আপনার 
অ9ােনে:)টd আপনােক অপােরশেনর পের সরাসির আইিসইউ-Hত িনেয় যােবন। অ9ােনে:)টক চলেত 
থাকেব এবং আপনার rাসPrাস িনয়_েণর জন9 এক)ট HভিGেলটর (কৃ%}মভােব rাস িনেত 
সহায়তাকারী য_) ব9বহার করা হেব। আপনার অব:া ভােলা হেল আইিসইউ )টম আপনােক িনেজ িনেজ 
rাস িনেত Hদেবন এবং আপিন ধীের ধীের Hজেগ উঠেবন। 

এইচিডইউ বা আইিসইউ-Hত আপনােক ডা^ার, নাস L, িফ%জওেথরািপd এবং ডােয়)টিশয়ানরা Hদখােশানা 
করেবন যারা হাই িডেপেE%F এবং ইেGনিসভ Hকয়াের িবেশষ�। আপনার সু:তা )ঠকভােব হওয়া 
িন%�ত করেত তারঁা সা%জLক9াল )টেমর সােথ ঘিন¨ভােব কাজ করেবন। আপিন সু: হেয় উঠেত উঠেত 
আপনােক আইিসইউ Hথেক এইচিডইউ-Hত :ানা[িরত করা হেত পাের। 

একজন নাস L একাই আপনার Hদখােশানা করেবন অথবা একজন নাস L একসােথ দুইজন Hরাগীর দািয়েn 
থাকেবন। িতিন িন%�ত করেবন Hয আপিন Nাe�9 Hবাধ করেছন এবং অসু:তা িনয়_ণ ও র^ জমাট 
বাধঁা Pিতেরাধ করার জন9 িনধ Lািরত ওষুধ Hদেবন। আপনার সু:তায় সহায়তা করার জন9 আপিন বািড়েত 
Hয ওষুধjেলা ]হণ কেরেছন তার মেধ9 িকছZ  বq বা পিরবতLন করা হেত পাের। আপনার িশরায় তরল 
Hদওয়ার জন9 Pাথিমকভােব সpবত এক)ট %�প লাগেব, তেব নাস L আপনােক যত তাড়াতািড় সpব পান 
করেত এবং Hখেত উৎসািহত করেবন কারণ এ)ট আপনার সু:তায় সহায়তা করেব। 

আইিসইউ বা এইচিডইউ-Hত আপনার yদX�ন, র^চাপ, rাস-Prাস এবং িকডিনর কায Lকািরতা 
িনিবড়ভােব পয Lেবgণ করা হেব। এছাড়াও আপনার অ]গিত পরীgা করেত বা Hয Hকানও সমস9া িনণ Lয় 
করেত র^ পরীgা, এ�-Hর বা �9ান করা হেত পাের। আপিন সু: হেত হেত আপনার পয Lেবgেণর 
Pেয়াজন কমেত থাকেব, এবং আপনার িকছZ  %�প, )টউব এবং মিনটর সরােনা হেব। 

নাস L এবং িফ%জওেথরািপdরা আপনােক Nাভািবক rাস-Prােসর ব9ায়াম Hশখােবন। আইিসইউ বা 
এইচিডইউ-Hত থাকাকালীন গভীরভােব rাস িনেত পারা এবং কায Lকরভােব কাশেত পারা অত9[ 
jbnপূণ L। এ)ট বুেকর সংuমণ এড়ােত সাহায9 করেব। 

িফ%জওেথরািপdরা আপনােক যত তাড়াতািড় সpব িবছানা Hথেক উঠেত এবং নড়াচড়া করেত সাহায9 
করেবন। এ)ট আপনার rাসPrােসর ব9ায়ােম সাহায9 করেব। আপনার মাংসেপশীর শ%^ বজায় রাখেত, 
পােয়র র^ স�ালন উ8ত করেত এবং আপনার সু:তা উ8ত করেত নড়াচড়া এবং হাটঁাচলা িবেশষভােব 
jbnপূণ L। 

অিতিথরা আইিসইউ বা এইচিডইউ-Hত থাকাকালীন আপনােক Hদখেত আসেত পারেবন। আপনার নাস L 
আপনােক পিরদশ Lেনর জন9 িনধ Lািরত সময় এবং অনুেমািদত অিতিথর সংখ9া সKেকL পরামশ L িদেত 
পারেবন। আপনােক হয়েতা এমন এক)ট :ােন Hদখােশানা করা হেব Hযখােন অন9ান9 jbতর অসু: 
Hরাগীরা থাকেবন। Hছােটা িশ�েদর জন9 :ান)ট উপযু^ না-ও হেত পাের। যিদ Hসখােন অেনক কম Lকাx 
চেল, তাহেল পিরদশ Lন সামিয়কভােব সীমাবT করার Pেয়াজন হেত পাের। 
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ওয়ােড> িফের যাওয়া 
আপিন িনরাপেদ সু: হেeন িক না এটা িনেয় যখন আপনার পিরচয Lাকারী দল সWt হেব, তখন 
আপনােক সা%জLক9াল ওয়ােডL িফিরেয় Hনওয়া হেব। 

আপনার Hকান ধরেনর অপােরশন হেয়েছ, জ)টলতা, এবং অন9 Hকানও Nা:9গত সমস9া হেত পাের িক 
না — এjেলার ওপর আপনার আইিসইউ বা এইচিডইউ-Hত থাকার সময় িনভLর করেব। 

ঝঁুিক?েলা কী? 
িবিভ8 মানুষ শ� ও সংখ9ার িভ8 িভ8 অথ L করেত পােরন। এই H�ল)ট বুঝেত সাহােয9র জন9 Hদওয়া 
হেয়েছ। 

অপােরশন 

আপনার অপােরশেনর ধরণ, সাধারণ িফটেনস এবং অন9ান9 Nা:9 সমস9াjেলার ওপর আপনার 
অপােরশেনর ঝঁুিকjেলা িনভLর কের। এই ঝঁুিকjেলা িনেয় িচ[া আপনার মেধ9 িকছZ  উে�েগর স)ৃt 
করেত পাের, তেব অপােরশন না করার পিরণিতর সােথ এjেলার তZ লনা করা জbরী। আপনার সাজLন 
এবং অ9ােনে:)টd আপনার ব9%^গত পিরি:িতর িভিmেত এই ঝঁুিকjেলার তZ লনা করেত আপনােক 
সাহায9 করেত পারেবন। 

অ"ােনে&'টক  
িকছZ  জ)টলতা বা ঘটনা আেছ Hযjেলা অ9ােনে:)টেকর সােথ সKিকLত। এর মেধ9 িকছZ  খুবই সাধারণ, 
তেব সাধারণত Hছােটা বা N?:ায়ী হয়। িকছZ  jbতর জ)টলতা Hদখা Hদয়, তেব এjেলা অNাভািবক বা 
িবরল। 

■ সাধারণ ঘটনাjেলার মেধ9 রেয়েছ : অসু: Hবাধ করা এবং বিম হওয়া, গলা ব9থা, কাপুঁিন, চZলকািন, 
%�প Hদওয়ার জায়গায় ব9থা, বুেক সংuমণ এবং সামিয়ক িব©াি[। 

■ অNাভািবক জ)টলতাjেলার মেধ9 রেয়েছ : অ9ােনে:িসয়ার Hশেষ rাসকt, দােঁতর gিত, আেগ Hথেক 
িবদ9মান Nা:9 সমস9াjেলা আরও খারাপ হওয়া এবং অ9ােনে:িসয়া চলাকালীন Hজেগ ওঠা। 

■ িবরল এবং খুব িবরল জ)টলতার মেধ9 রেয়েছ : Hচােখর gিত, ওষুেধ jbতর অ9ালা%জL, এবং �ায়ুর 
gিত। অ9ােনে:িসয়ার কারেণ সরাসির মতৃZ 9 অত9[ িবরল, এবং এরকম ঘটনা যু^রােজ9 আনুমািনক 
১০০,০০০ অ9ােনে:)টেকর মেধ9 ১ )ট ঘেট। 

অিতিরS তথ( 
তািলকাভZ ^ সাধারণ ঝঁুিকjেলার তZ লনায় আপনার িনিদLt Hকানও ঝঁুিক থাকেল আপনার অ9ােনে:)টd 
আপনার সােথ আেলাচনা করেত পারেবন। 

অ9ােনে:িসয়ার কারেণ পথৃক ঝঁুিক এবং সাধারণ ঘটনা ও ঝঁুিকর সারসংেgপ সKেকL আরও িব&ািরত 
জানেত অনু]হ কের আমােদর ওেয়বসাইট িভ%জট কbন : 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali 
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অিতিরS তেথ(র উৎস 
কেলজ ওেয়বসাইেট আপিন আরও তথ9মূলক িলফেলট পােবন : 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali এই িলফেলটjেলা আপনার 
হাসপাতােলর অ9ােনে:)টক িবভাগ অথবা িP-অ9ােসসেমG ি{িনক Hথেকও পাওয়া Hযেত পাের। 

Hরাগী এবং ইনেটনিসভ Hকয়ােরর পিরচয Lাকারীেদর জন9 ইনেটনিসভ Hকয়ার Hসাসাই)টর উপকারী 
সং:ান রেয়েছ : www.members.ics.ac.uk/ICS/patients-and-relatives.aspx 
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আমরা এই িলফেলেটর তথ9 স)ঠক ও হালনাগাদকৃত রাখার সেব Lাতভােব Pেচtা কির, িকW তার িন�য়তা 
Hদওয়া সpব নয়। আমরা Pত9াশা কির না Hয এই সাধারণ তেথ9 আপনার সpাব9 সম& Pে~র উmর 
Hদওয়া হেয়েছ অথবা আপনার জন9 jbnপূণ L সম& িবষয় িনেয় িবশেদ আেলাচনা করা হেয়েছ। এই 
িলফেলট)টেক িনেদLশনা িহেসেব ব9বহার কের, আপনার িনজN পছ�-অপছ� এবং উে�গ িনেয় 
আপনার িচিকৎসা দেলর সােথ আেলাচনা করা উিচৎ। এই িলফেলটেক পথৃকভােব িচিকৎসা পরামশ L 
িহেসেব ব9বহার করা উিচৎ নয়। এ)ট Hকানও বািণ%জ9ক বা ব9বসার উে¤েশ9 ব9বহার করা যােব না। 
সKূণ L দায় বজLন িববিৃত Hদখেত এখােন 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali) ি{ক কbন।  

সম& অনুবাদ �াFেলটস L উইদাউট বডLােস Lর (Translators without Borders) অনুবাদকগণ সরবরাহ 
কেরেছন। অনুবাদjিলেক যথাসpব িনভZ Lল করেত Hসjিলর মান পরীgা করা হেয়েছ, তেব িকছZ  তেথ9র 
ভZ ল অথ L এবং ভZ ল ব9াখ9ার সpাবনা রেয়েছ। 

 
 

আমরা আপনার মতামত জানেত আCহী 
এই িলফেলট)ট আরও উ8ত করার জন9 আমরা আপনার পরামশ L জানেত চাই।  

আপনার Hকানও ম[ব9 থাকেল অনু]হ কের এই )ঠকানায় 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 
ি"তীয় সং(রণ, +ফ-য়াির ২০২০ 

এই িলফেলট)ট Pকাশনার তািরখ Hথেক িতন বছেরর মেধ9 পুনরায় পয Lােলাচনা করা হেব। 
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