কাঁধ, বা& অথবা হােতর
অপােরশেনর জন1 নাভ3
bকসমূহ
যারা কাঁধ, বা( অথবা হােত অপােরশেনর জন2 নাভ4
িলফেলট@ তােদর উেdেশ2 রচনা করা হেয়েছ। যারা
আgহী নন, অথবা শারীিরক 6কানও সমস2ার কারেণ
অপােরশেনর পরামশ4 6দওয়া হেয়েছ, তােদর জন2 এ@

bক 6নওয়ার কথা ভাবেছন, এই
6জনােরল অ2ােনেs@ক িনেত
যােদরেক নাভ4 bক িনেয়
িবেশষভােব কােজ আসেব।

6যসব 6রাগী অপােরশেনর জন2 নাভ4 bক িনেয়িছেলন, তােদর সাহায2 িনেয়
অ2ােনেs@sরা এই িলফেলট@ িলেখেছন।

নাভ$ bক সmিক$ ত তথ,
!bিকয়াল !pkাস bক
আপনার ঘাড় এবং বা+মূেলর মধ1কার sায়ু6েলােক 7bিকয়াল 7pkাস বলা হয়। এর মেধ1 7সই sায়ু6িল
রেয়েছ 7য6িল আপনার কাঁধ 7থেক আঙু েলর ডগা পযGn পুেরা বা+র নড়াচড়া এবং sেশGর অনুভূিতর
7যাগান 7দয়।
7bিকয়াল 7pkাস bক হল ঘাড়, কQািs (কলার 7বান) অথবা বা+মূেলর আশপােশ 7লাকাল অ1ােনেsSেকর
একS ইেTকশন যা এই sায়ু6েলার মাধ1েম তথ1 (ব1থার অনুভূিতসহ) 7যেত "বাধা" 7দয় বা bক কের।
ইেTকশন 7নওয়ার পের আপনার বা+ অসাড়, ভারী এবং িনWল হেয় যােব এবং আপিন 7কােনা ব1থা অনুভব
করেবন না, তেব 7কউ আপনার বা+ নাড়াচাড়া করেল আপিন 7সই নড়াচড়া এবং চাপ বা টান অনুভব
করেত পােরন।
7bিকয়াল 7pkাস bেকর উেdশ1 হল কাঁধ এবং/অথবা বা+েক অসাড় করা। িকছু পিরিsিতেত 7জনােরল
অ1ােনেsSেকর বদেল এS ব1বহার করা 7যেত পাের – 7যসকল 7রাগীর sাs1গত 7কানও সমস1ার কারেণ
7জনােরল অ1ােনেsSক 7নওয়া 7বিশ ঝুঁ িকপূণG হেত পাের, তােদর জন1 এS িবেশষভােব উপযুk। bেকর মাধ1েম
অপােরশনও আেরকS সুিবধা হল এS 7জনােরল অ1ােনেsSকজিনত িকছু জSলতা এড়ােত পাের, 7যমন বিম
বিম ভাব অথবা গলা ব1থা (অনুgহ কের আমােদর ওেয়বসাইেট আপিন এবং আপনার অ1ােনেsSক)
িলফেলটS 7দখুন: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali
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আপিন ইcা করেল 7bিকয়াল 7pkাস bক ইেTকশন 7নয়ার সময় এবং/অথবা অপােরশেনর সময় আপনােক
িসেডশন (ঘুেমর ওষুধ) 7দওয়া হেত পাের। এটা িনেল আপিন pশাn অথবা তndাcn অনুভব করেত পােরন,
তেব আপিন পুেরাপুির jান হারােবন না এবং আপনার আশপােশ কী হেc 7স ব1াপাের সজাগ থাকেত
পােরন।
7bিকয়াল 7pkাস bক অপােরশেনর পর ২৪ ঘnা পযGn ব1থা উপশম করেত পাের, তেব িকছু অংেশ ৪৮
ঘnা পযGn সংেবদনশীলতা কম থাকেত পাের অথবা িভnরকম অনুভূিত হেত পাের। এS 7জনােরল
অ1ােনেsSেকর সােথ একেt 7দওয়া 7যেত পাের। এর অথG হেc আপনার অপােরশেনর পের ব1থা উপশম হেব
এবং অপােরশেনর সময় আপিন অেচতন থাকেবন।
আপনার অ1ােনেsSs িবিভn িবকl এবং আপনার জন1 7কানS সবেচেয় ভােলা হেত পাের তা বুিঝেয়
বলেত পারেবন। অনুgহ কের মেন রাখেবন 7য সব অ1ােনেsSs এসব িবেশষ ধরেণর নাভG bক িদেত
পােরন না।

!bিকয়াল !pkাস bেকর উপকািরতা
■ অপােরশেনর পর আরও ভােলাভােব ব1থা উপশম কের।
■ শিkশালী 7বদনানাশেকর (7পইন িকলার) pেয়াজনীয়তা কমায় – এই ধরেণর ওষুেধ বিম বিম ভাব এবং
7কাpকাqন1 হেত পাের। িবরল 7kেt খুব 7বিশ িদন gহণ করেল এ6েলােত আসিkর ঝুঁ িক থােক।
■ 7জনােরল অ1ােনেsSক এবং এর ঝুঁ িক ও পাsGpিতিkয়া এড়ােনা যায়। 7জনােরল অ1ােনেsSেকর সাধারণ
পাsGpিতিkয়া6েলা হল বিম, গলা ব1থা এবং তndাcnতা।
■ আরও তাড়াতািড় উেঠ বসেত ও হাঁটাচলা করেত পারেবন এবং হাসপাতাল 7থেক তাড়াতািড় ছু S পােবন।

অন3ান3 নাভ5 bকসমূহ
আপনার সাজGাির যিদ হােতর পাতা অথবা বা+র নীেচর অংেশ (কনুই হেত হােতর কিb পযGn অংশ) করা
হয়, তাহেল বা+র আরও িনেচর িদেক হােতর পাতার কাছাকািছ sায়ু6েলােত নাভG bক 7দয়া 7যেত পাের।
আপনার অ1ােনেsSs আপনার সােথ িবকl6িল িনেয় আেলাচনা করেবন।
িরিজওনাল অ1ােনেsিসয়ার িবেশষj 7গাpী, আরএ-ইউেক (RA-UK), 7রাগীেদর জন1 নাভG bক সmেকG একS
তথ1মূলক িভিডও xতির কেরেছ: Nerve blocks: an informative video for patients
www.ra-uk.org/index.php/patient-info-video

অপােরশেনর আেগ
আপনার অপােরশন@ যিদ পূব4পিরকিlত হয় তাহেল অপােরশেনর কেয়কিদন বা
কেয়ক সpাহ আেগ আপনােক হয়ত এক@ িpঅপাের@ভ অ2ােসসেমn িkিনেক 6যেত
বলা হেব। অেনক সময় 6ছাট অপােরশেনর 6kেt, একজন নাস4 6টিলেফােন আপনােক
িকছু pZ িজjাসা করেত পােরন।
অনুgহ কের এই িজিনস6েলা সােথ আনেবন:
■ সাmpিতক 7pসিkপশন অথবা প1ােকটসহ আপনার সব ওষুধপt
■ আপিন রk পাতলা করার 7কােনা ওষুধ িনেল অবশ1ই িp-অ1ােসসেমn Sমেক জানােবন এবং অপােরশেনর
পূেবG আপনার এ6েলা 7নয়া বn করা উিচৎ িকনা 7সটা িনেয় তােদর সােথ আেলাচনা করেবন
■ অন1ান1 হাসপাতােল আপনার 7যসব পরীkা এবং িচিকৎসা হেয়েছ 7সই ব1াপাের সকল তথ1
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■ আপনার বা আপনার পিরবােরর কােরা অ1ােনেsSক 7নয়ার কারেণ কখেনা 7কানও সমস1া হেয় থাকেল
7সই তথ1
■ সmpিত রkচাপ 7মেপ থাকেল তার ফলাফল।
িkিনেক আপনার একজন অ1ােনেsSেsর সােথ সাkাৎ হেত পাের। তা না হেল অপােরশেনর িদন হাসপাতােল
আপনার অ1ােনেsSেsর সােথ সাkাৎ হেব।

আপিন আপনার অ,ােনেs3sেক এই p89িল িজjাসা করেত পােরন
1 ইেTকশন 7ক pেয়াগ করেব?
2 অপােরশন চলাকালীন আিম 7কমন অনুভব করেবা?
3 এই ধরেণর অ1ােনেsSক িনেল আমার কী িবেশষ 7কােনা ঝুঁ িক হেত পাের?
4 7জনােরল অ1ােনেsSক িনেল আমার িক 7কানও িকছু হওয়ার ঝুঁ িক 7বিশ আেছ?
5 7কানS আমার জন1 সবেচেয় ভাল হেব?
6 bকS কাজ না করেল এবং আিম ব1থা অনুভব করেল কী হেব? এরকম হওয়ার সmাবনা কতটা?
7 আমার বা+েত sাভািবক অনুভূিত কখন িফের পােবা?
8 bেকর পের 7কােনা pিতিkয়া িনেয় উেdগ হেল আিম 7কান নাmাের 7ফান করেবা?
আপিন আমােদর িফটার 7বটার সুনার (Fitter Better Sooner) সংsান 7থেক কীভােব অপােরশেনর জন1
আরও িফট হওয়া যায় এবং আরও ভােলাভােব psত থাকা যায় জানেত পারেবন। আরও তেথ1র জন1
অনুgহ কের আমােদর ওেয়বসাইট 7দখুন:
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali
কেলজ ওেয়বসাইেট আপিন আরও তথ1মূলক িলফেলট পােবন:
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali আপনার হাসপাতােলর অ1ােনেsSক
িবভাগ অথবা িp-অ1ােসসেমn িkিনেকও এই িলফেলট6েলা পাওয়া 7যেত পাের।

অপােরশেনর িদন
খাবার খাওয়া ও তরল পান করা সmেক4 হাসপাতাল 6থেক আপনােক s^ িনেদ4 শনা
6দওয়া হেব। এই িনেদ4 শনা_িল 6মেন চলা _`tপূণ।
4 অ2ােনেs@েকর সময় আপনার
পাকsিলেত খাবার বা তরল থাকেল এ_েলা আপনার গলায় এবং ফু সফু েস উেঠ
আসেত পাের এবং আপনার জীবন িবপn কের তু লেত পাের।

ইে=কশন ?নয়া
নাভG bক 7দওয়ার জন1 আপনােক সাধারণত অপােরSং িথেয়টােরর কােছর একS •েম িনেয় যাওয়া হেব।
7bিকয়াল 7pkাস bেকর ইেTকশনS আপনার ঘােড়র পােশ, বা+মূেল, অথবা কQািsর (কলার 7বান) কােছ
7দয়া হেত পাের। কনুইেয়র কােছ, বা+র ঊƒGাংশ, কবিজ অথবা হােতর পাতার অন1ান1 sায়ু6েলাও bক করা
হেত পাের।
pশাn রাখেত এবং উেdগ কমােনার জন1 আপনােক িসেডশন 7নয়ার psাবও 7দয়া হেত পাের। আপিন যিদ
একইসােথ 7জনােরল অ1ােনেsSকও িনেয় থােকন, তাহেল এS ইেTকশেনর আেগ বা পের 7দয়া হেত পাের।
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7যখােন ইেTকশন 7দওয়া হেব 7সই sােনর tক পির†ার করা হেব এবং tক অসাড় করার জন1 7লাকাল
অ1ােনেsSেকর 7ছাট একS ইনেজকশন 7দওয়া হেব – এS Sসু1 7ভদ করার সময় সামান1 যntণা হেব।
অ1ােনেsSs একS আলˆাসাউn 7মিশন এবং/অথবা একS 7ছাট 7মিশন ব1বহার করেবন, এS আপনার
ঁ ু িন xতির করেব যােত sায়ু6েলার অবsান জানা যায়।
বা+েত সামান1 িখচ
7বিশরভাগ মানুেষর কােছই এই ইেTকশন 7নয়া িশরায় ক1ানুলা ঢু কােনার 7চেয় 7বিশ যntণাদায়ক মেন হয়
না। ক1ানুলা এবং 7জনােরল অ1ােনেsিসয়া সmেকG আেরা তথ1 জানেত অনুgহ কের আপিন এবং আপনার
অ1ােনেsSক িলফেলটS 7দখুন। এS আমােদর ওেয়বসাইেট আেছ:
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali
আপনার বা+েত গরম অনুভূিত হেব ও িশরিশর বা িঝনিঝন করেব, এবং অবেশেষ ভারী ও অবশ হেয়
যােব। ইেTকশনS কাজ করেত সাধারণত ২০ 7থেক ৪০ িমিনট সময় 7নয়। অ1ােনেsSs আপনার বা+ এবং
কাঁেধর িবিভn অংেশর সংেবদনশীলতা পরীkা করেবন। অ1ােনেsSs যতkণ না সn• হেবন 7য bকS
qকভােব কাজ করেছ, ততkণ পযGn আপনােক অপােরশন িথেয়টাের 7নয়া হেব না।
bকS পুেরাপুির কাজ না করেল আপনােক আেরা 7লাকাল অ1ােনেsSক, অিতিরk ব1থানাশক অথবা 7জনােরল
অ1ােনেsSক 7নয়ার psাব 7দওয়া হেব।

অপােরশন চলাকালীন
আপিন অপােরশন pিkয়াS 7দখেত না চাইেল আপনার সামেন একS পদG া 7দয়া হেব।
আপিন চাইেল আপনার িডভাইেস গান Žনেত পােরন – এS সmব িকনা িজেjস ক•ন।
অপােরSং িথেয়টার একS ব1s জায়গা। 7সখােন সাধারণত পাঁচ 7থেক আটজন 7লাক থােকন যােদর
pেত1েকই আপনার যt িনেত িনজs দািয়t পালন কেরন। অপােরশন চলাকালীন পুেরা সময় অ1ােনেsSক
দেলর একজন সদস1 আপনার সােথ থাকেবন এবং মােঝমেধ1 দেলর অন1ান1 সদস1রাও আপনার সােথ কথা
বলেত অথবা আপনার 7দখাŽনায় সাহায1 করেত পােরন।
এছাড়াও আপনার অ1ােনেsিসয়া অ1ােসািসেয়টেদর সােথ সাkাৎ হেত পাের, তারা উc pিশkণpাp 7পশাদার
sাs1কম’। তােদর ভূ িমকা এবং অ1ােনেsিসয়া দল সmেকG জানেত আমােদর ওেয়বসাইট 7দখুন:
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team
িসেডশন িনেল আপিন pশাn এবং তndাcn থাকেবন। pািsেকর একS হালকা 7ফসমােsর মাধ1েম আপনােক
অিkেজন 7দওয়া হেত পাের। আপনার অপােরশন িথেয়টাের থাকার িবিcn িকছু sৃিত থাকেত পাের।
িসেডশন সmেকG আরও জানেত আমােদর ওেয়বসাইেট িসেডশন (ঘুেমর ওষুধ) এর ব1াখ1া িলফেলটS 7দখুন:
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali
7জনােরল অ1ােনেsSক িনেল অপােরশেনর ব1াপাের আপনার িকছু ই মেন থাকেব না।

অপােরশেনর পের
bকS যতkণ পযGn কাজ করেব, আপনার বা+ অেনক ভারী লাগেব এবং মাংসেপিশ আবার sাভািবকভােব
কাজ করা Ž• না করা পযGn বা+ িsং এর সাহােয1 ঝু িলেয় রাখেত হেব। আপনার xদনিnন কাজ করার
জন1 কােরা সাহায1 7নয়ার pেয়াজন হেত পাের।
নাভG bকSর কাযGকািরতা 7শষ হেয় 7গেল আপিন আপনার হােতর আ˜ুেল িশরিশর বা িঝনিঝেন অনুভূিতই
হেত পাের। এটা সmূণভ
G ােব sাভািবক।
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বািড়েত পরবতE যt
আপনার বা+েক অবলmন িদেত ও সুরিkত রাখেত আপনােক 7য িsংS 7দয়া হেয়েছ তােত হাত ঝু িলেয়
রাখেবন। আপনার বা+ আসেল 7কান অবsােন আেছ তা আপিন বুঝেত পারেবন না – যার ফেল বা(েত
আঘাত লাগেত পাের। এই অসাড়তা সাধারণত ৪৮ ঘ6া পয8
7 থাকেত পাের।
■ উtp িজিনেসর আশপােশ সাবধােন থাকেবন, 7যমন আ6ন বা 7রিডেয়টর। আপনার বা+ অসাড় থাকা
অবsায় আপিন উtাপ 7টর পােবন না ফেল বা+ পুেড় 7যেত পাের।
■ 7য 7কােনা ধরেণর 7মিশনপt ও গৃহsািলর যntপািত ব1বহার 7থেক িবরত থাkন। আপনার বা+ অসাড়
থাকাকালীন আঘাত লাগার সmাবনা 7বিশ থােক।
■ হাসপাতােলর িনেদG শনা অনুযায়ী bেকর কাযGকািরতা 7শষ হওয়ার আেগই ব1থানাশক ওষুধ খাওয়া Ž•
ক•ন। এS জ•ির কারণ হঠাৎ কের ব1থা Ž• হেত পাের।

আেরা সহায়তা
আপনােক জ•ির িচিকৎসা সহায়তা িনেত হেব যিদ:
■ 7কানও কারণ ছাড়া sাসক• হয়
■ ট1াবেলেট িনয়ntণ হেc না এমন তীb ব1থা হয়।
অপােরশেনর দুই িদন পেরও bেকর pভাব সmূণভ
G ােব 7শষ না হেল আপনার িডসচাজG 7পপাের 7দয়া নmের
7ফান কের আপনার অ1ােনেsSেsর সােথ 7যাগােযাগ ক•ন।

পাH$pিতিkয়া, জ3লতা এবং ঝুঁ িক
আধুিনক অ1ােনেsSেক 6•তর সমস1া সাধারণত ঘেট না, তবুও পুেরাপুির ঝুঁ িক এড়ােনা যায় না। নতু ন
ওষুধপt, যntপািত এবং pিশkণ সাmpিতক বছর6িলেত এSেক আেরা িনরাপদ কের তু েলেছ।
িবিভn মানুষ শb ও সংখ1ার িভn িভn অথG করেত পােরন। এই 7sলটা বুঝেত সাহােয1র জন1 7দয়া
হেয়েছ।
এই িবভােগ বিণGত ঝুঁ িক6েলা এড়ােত অ1ােনেsSsগণ অেনক সাবধানতা অবলmন কেরন। ঝুঁ িক6েলা এড়ােত
কী কী সতকG তামূলক ব1বsা 7নয়া হেয়েছ 7সই সmেকG আপনার অ1ােনেsSs আপনােক আেরা তথ1 িদেত
পারেবন। কেলজ ওেয়বসাইেটর 7পেশn ইনফরেমশন 7সকশেনও আেরা তথ1 পােবন:
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali

বা;েত নাভ5 bেকর ঝঁু িকসমূহ
■ ঘােড়র পােশ ইেTকশন: ককG শ কQsর, 7চােখর পাতা ঝু েল পড়া, দৃি•শিkর পিরবতG ন এবং সmবত sাস
িনেত িকছু টা ক• হওয়া। এসব পাsGpিতিkয়া6েলা সাধারণ এবং bেকর কাযGকািরতা 7শষ হওয়ার সােথ
সােথ চেল যায়।
■ কQািsর আশপােশ ইেTকশন: এেkেt একS িবরল ঝুঁ িক আেছ: ১,০০০ জেনর মেধ1 ১ জেনরও কম
মানুেষর ফু সফু েসর আবরেণর kিত হয়। এেত ফু সফু স িকছু টা চু পেস 7যেত পাের – এSেক িনউেমােথারাk
(pneumothorax) বলা হয়। বুক ও ফু সফু েসর 7দয়ােলর মােঝর জায়গায়, pরাল 7sেস (pleural
space) বাতাস ঢু েক যায়। এটা কত বড় তার উপর িভিt কের িচিকৎসা করা হয় – এেত হয়েতা
7কােনা উপসগG 7দখা 7দেব না, Žধুমাt বুেকর এk-7র 7ত 7দখা যােব। যিদ এS বড় হয় এবং আপনার
sাস িনেত ক• হয়, তাহেল আপনার একS 7চs 7žইেনর (একS pািsেকর নল) এর দরকার হেত পাের।
আপনার অ1ােনেsSেsর কাছ 7থেক আপিন এS সmেকG আেরা িবsািরত জানেত পােরন।
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■ ইেTকশন 7দয়ার সব sােন: ইেTকশন 7দয়ার সময় 7কােনা রkনালী ফু েটা হেয় যাওয়া একS সাধারণ
ঘটনা – রkপাত বn করার জন1 আপনার অ1ােনেsSs ঐ জায়গার ওপর চাপ pেয়াগ করেবন।
ঁ ু িন হওয়া অথবা অন1 7কােনা pাণঘাতী ঘটনার খুব িবরল ঝুঁ িক আেছ। আপনার অ1ােনেsSs খুব
■ িখচ
dত এ6িলর জন1 ব1বsা 7নেবন। তারা আপনােক এসব অত1n িবরল ঘটনা সmেকG আেরা জানােত
পারেবন।

sায়ুর kিত
■ 7bিকয়াল 7pkাস bেকর কারেণ sায়ুর দীঘGেময়াদী kিত এবং 7সই কারেণ সংেবদনশীলতা বা শিk হারােনা
বা কেম যাওয়ার ঝুঁ িক সqকভােব পিরমাপ করা কqন। গেবষণায় 7দখা িগেয়েছ 7য ৭০০Sর মেধ1 ১S
7থেক ৫,০০০Sর মেধ1 ১S bেকর 7kেt এS ঘটেত পাের, যার অথG হেc এটা 7তমন একটা 7দখা যায়
না অথবা িবরল।
■ বা+র িনেচর িদেক bক 7দয়া হেল sায়ুর kিতর ঝুঁ িক এবং তার ফলাফল কম হেত পাের।
■ বা+েত একS 7ছাট জায়গায় দীঘGিদন অসাড়তা বা িশরিশরািন অনুভব করা অত1n সাধারণ, pায় ১০
জেনর মেধ1 ১ জন এটা অনুভব কেরন। ৯৫ শতাংশ 7রাগীর 7kেt এই উপসগG6িল ছয় সpােহর মেধ1
এবং ৯৯ শতাংশ 7রাগীর 7kেt এক বছেরর মেধ1 7কেট যায়।
■ 7য অ1ােনেsSকই ব1বহার করা 7হাক না 7কন, 7য 7কােনা অপােরশেনর পর sায়ুর kিতর ঝুঁ িক 7থেক
যায়। এটা অপােরশেনর কারেণ, আপিন 7যভােব Žেয় িছেলন অথবা টিনGেকট (বা+র উপেরর িদেক বাঁধা
একS টাইট ব1াn 7যS অপােরশেনর সময় রkপাত বn কের) ব1বহােরর কারেণ হেত পাের। অপােরশেনর
জায়গায় ফু েল যাওয়া অথবা পূেবGর সমস1া 7যমন ডায়ােবSসও sায়ুর kিতর কারণ হেত পাের।
sায়ুর kিত িনেয় আেরা তথ1 জানেত অনুgহ কের আমােদর ওেয়বসাইেট Nerve damage associated
with peripheral nerve block িলফেলটS 7দখুন:
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali
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আমরা এই িলফেলেটর তথ> স?ঠক ও হালনাগাদকৃত রাখার সেবাতভােব
7
HেচJা কির, িকK তার িনLয়তা
Nদওয়া সOব নয়। আমরা Hত>াশা কির না Nয এই সাধারণ তেথ> আপনার সOাব> সমQ HেRর উTর
Nদওয়া হেয়েছ অথবা আপনার জন> WXYপূণ সমQ
7
িবষয় িনেয় িবশেদ আেলাচনা করা হেয়েছ। এই
িলফেলট?টেক িনেদ7 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 7
িহেসেব ব>বহার করা উিচৎ নয়। এ?ট Nকানও বািণaজ>ক বা ব>বসার উেbেশ> ব>বহার করা যােব না। সcূণ 7
দায় বজ7ন িববৃিত Nদখেত এখােন (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali)
িdক কXন।
সমQ অনুবাদ fাgেলটস উইদাউট
7
বড7ােসর7 (Translators without Borders) অনুবাদকগণ সরবরাহ
কেরেছন। অনুবাদWিলেক যথাসOব িনভiল
7 করেত NসWিলর মান পরীkা করা হেয়েছ, তেব িকছi তেথ>র
ভiল অথ এবং
7
ভiল ব>াখ>ার সOাবনা রেয়েছ।

আমরা আপনার মতামত জানেত আgহী
এই িলফেলটS আেরা উnত করার জন1 আমরা আপনার পরামশG জানেত চাই।
আপনার যিদ 7কােনা মতামত থােক তাহেল অনুgহ কের আমােদরেক ইেমইল ক•ন:
patientinformation@rcoa.ac.uk
Royal College of Anaesthetists
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG
020 7092 1500

www.rcoa.ac.uk
িdতীয় সংsরণ, +ফbয়াির ২০২০
এই িলফেলটS pকাশনার তািরখ 7থেক িতন বছেরর মেধ1 পযGােলাচনা করা হেব।
© 2020 Royal College of Anaesthetists
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