িসেডশন এর ব*াখ*া
িসেডশন কী, এটা কীভােব কাজ কের, এবং আপনার কখন এটা দরকার হেত
পাের তা এই িলফেলট:টেত ব;াখ;া করা হেয়েছ। এছাড়াও, িসেডশন ব;বহার
করেল @কমন লাগেত পাের এবং এর সুিবধা ও ঝু ঁ িকGেলাও এখােন ব;াখ;া করা
হেয়েছ।
GHIপূণ হেলা,
L
এটা আপনােক িসেডশন পরবতM যেOর পিরকPনার জন; কী
দরকার হেব জানায়।
এ:ট অ;ােনেR:টS, @রাগী এবং তাঁেদর Tিতিনিধরা িমিলতভােব রচনা
কেরেছন।
িচিকৎসা বা ()*য়া চলাকালীন আপনার আরও িশিথল করার জন6 ওষুধ :দওয়ােক িসেডশন বেল।
ওষুধ=েলা (িসেড?টভ) সাধারণত আপনার িশরায় (ইEািভনাস বা আইিভ) :দওয়া হয়, তেব কখেনা
কখেনা মুখ িদেয় (ওরাল) অথবা এক?ট :ফস মােLর মাধ6েম :দওয়া হয়।
িযিন আপনােক িসেডশন :দন, :সই NাO6কমPেক িসেডশিন' নােম ডাকা হয়। অপােরশন িথেয়টাের
একজন অ6ােনেO?টক ডাQারই সাধারণত িসেডশিনR এর ভূ িমকা পালন কেরন। হাসপাতােলর অন6ান6
জায়গায় বা হাসপাতােলর বাইেরর িUিনক=েলােত এটা হেত পােরন একজন ডাQার অথবা অন6 :কােনা
(িশিVত NাO6কমP।
ইEািভনাস িসেডশন এর িতন?ট িভW Xর আেছ। এ=েলা হেলা ‘নূ6নতম’, ‘মাঝাির’ (কখেনা কখেনা
স[ান িসেডশনও বলা হয়) এবং ‘গভীর’ িসেডশন। তেব Xর=েলা সুিনিদ] ^ নয় এবং এ=েলা একজন
:রাগী ওষুেধর (িত কতটা সংেবদনশীল তার ওপর িনভ]র কের।

িসেডশন এবং @জনােরল অ;ােনেRিসয়ার পাথক;
L কী?
িসেডশন এবং :জনােরল অ6ােনেOিসয়ার মেধ6 (ধান পাথক6=েলা
]
হেলা :
■ আপনার সং[ার Xর
■ আপনার _াস(_ােসর সুিবধােথ (েয়াজনীয়
]
সর`াম
■ সaাব6 পা_ (িত)*য়াসমূ
]
হ।
নূ6নতম ও মাঝাির িসেডশেন আপিন আরাম, তbাcW এবং িশিথল অনুভব করেবন। আপিন মােঝ
মােঝ ঘুিমেয় পড়েত পােরন, তেব সহেজই :জেগ ওঠা যােব।
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:জনােরল অ6ােনেOিসয়ায় পুেরা ()*য়া জুেড় আপিন সgূণ সং[াহীন
]
ও অেচতন থাকেবন।
গভীর িসেডশন হেলা এই দু?টর মাঝামা)ঝ অবOা।
নূ6নতম িসেডশন
(অ6াংিযওিলিসস)

মাঝাির িসেডশন (স[ান
িসেডশন)

আপনােক অ) পিরমােণ
িসেড?টভ ওষুধ :দওয়া হেব

আপনােক আেরকট2 3বিশ
িসেড5টভ :দওয়া হেব

আপনােক অিধক পিরমােণ
এক বা একািধক িসেড5টভ
ওষুধ :দওয়া হেব

আপিন <=> 3বাধ করেবন
এবং আপনার চারপােশ কী
ঘটেছ তা িনেয় আপিন কম
উি@A হেবন

আপনার 3বশ <=> অনুভূত
হেব এবং ঘুম পােব

আপনার িচিকৎসা চলাকালীন
:বিশরভাগ সময় আপিন
ঘুমােবন

আপিন 3জেগ থাকেবন এবং
Nাভািবকভােব কথা বলেত
পারেবন

আপনার ঘুম আসেব তেব
আপিন <াভািবকভােব কথা
বলেত পারেবন এবং
আপনােক :দওয়া সহজ
িনেদ] শাবলী অনুসরণ করেত
পারেবন

আপিন ঘুিমেয় থাকেবন এবং
িচিকৎসা চলাকালীন
:বিশরভাগ সময় আপনার
কথা বলেত পারার সIাবনা
3নই

আপিন আপনার িচিকৎসার
কথা সIবত মেন রাখেত
পারেবন, তেব সবিকছh নয়

আপিন আপনার িচিকৎসার
িকছh অংশ হয়েতা মেন
রাখেবন

আপিন আপনার িচিকৎসার
অেনক িকছ2ই মেন রাখেত
পারেবন না – িসেডশেনর
মাiা (েয়াজন অনুযায়ী
িনয়jণ করা হেব

নূ6নতম িসেডশন আপনার
NাসONােস বPাঘাত ঘটােব
না

মাঝাির িসেডশন আপনার
NাসONােস বPাঘাত ঘটােব
না

আপনার NাসONাস ধীর
হেয় 3যেত পাের। আপনার
িসেডশিনR পযেবVণ
]
করেবন এবং (েয়াজেন
সাহায6 করেবন।

গভীর িসেডশন

যুQরােজ6 এমন কমPেদর kারা
গভীর িসেডশন তদারিক হেত
হেব যােদর একজন
অ6ােনেO?টক ডাQােরর
সমপযােয়র
]
(িশVণ ও দVতা
আেছ।
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ওরাল িসেডশন কী?
:জনােরল অ6ােনেO?টেকর আেগ আপিন খুব দু)lmাnX থাকেল কখেনা কখেনা এক?ট িসেড?টভ
ট6াবেলট (:যমন ডায়া)জপাম) আপনােক িশিথল করেত সাহায6 করেত পাের, তেব ()*য়া চলাকালীন
oধুমাi এ?টই আপনােক িশিথল করেত যেথ^ নয়। এ?ট কাজ করেত িকছhটা সময় :নয়, এবং :ডােজর
পিরমান িবিভW মানুেষর :Vেi পিরবিত]ত হয়।
আপনার পিরচযাকারী
]
দেলর কাছ :থেক সpিত না :পেয় থাকেল আপিন হাসপাতােল আসার আেগ
আপনার )জিপ-:ক মুেখ খাওয়ার িসেড?টভ :দওয়ার জন6 অনুেরাধ করেবন না, অন6থায় আপনার
িচিকৎসা চািলেয় যাওয়া সaব না-ও হেত পাের।
আপনার ডাQােরর সােথ সাVােতর সময় পিরqারভােব িচmা করেত পারা খুবই =rsপূণ যােত
]
অপােরশন ও ()*য়ার সুিবধা ও Vিতর ঝু ঁ িক=েলা িনেয় আেলাচনা করেত পােরন। এরপর আপনােক
এক?ট ফরেম সই করেত হেব যােত উেvখ থাকেব :য আপিন অপােরশন বা িচিকৎসায় সpত।

ইWািভনাস িসেডশন কী?
আপনােক িশিথল করার জন6 এক?ট :ছােটা wািRেকর ?টউব (ক6ানুলা নােমও পিরিচত) ব6বহার কের
আপনার রেQ ইনেজকশেনর মাধ6েম িসেড?টভ ওষুধ (েয়াগ করার পxিত হেলা ইEািভনাস িসেডশন,
এই ?টউব?ট সাধারণত আপনার হাত বা বাyর এক?ট িশরায় Oাপন করা হয়।
িসেডশিনRরা স?ঠক পিরমােণ িসেড?টভ (েয়াগ এবং :য-:কােনা পা_ (িত)*য়ার
]
:মাকােবলা করার
জন6 (িশিVত। আপনার িচিকৎসার সময় িসেডশিনR আপনার সােথ থাকেবন এবং আপনার _াস(_াস ও অ)zেজেনর মাiা পযেবVণ
]
করেবন।

ইWািভনাস িসেডশেনর মাধ;েম @কান @কান িচিকৎসা করা যায়?
:লাকাল অ6ােনেOিসয়ার সােথ ইEািভনাস িসেডশেনর মাধ6েম (ায়ই অেনক :ছােটাখােটা িচিকৎসা এবং
পরীVা করা যায়। কেয়ক?ট উদাহরণ হেলা :
■ sক বা Xেনর বােয়াপিস
■ ভা{া হাড় সামান6 :মরামত
■ sক, হাত বা পােয় :ছােটাখােটা অপােরশন
■ পাকOলী (এে|ােLািপ), ফুসফুস (:}াে~ােLািপ), বৃহদাj (:কালনেLািপ), বা মূiাশেয়র
(িসেRােLািপ) সমস6া িনণেয়
] সহায়তা
■ দাঁত উে€ালন অথবা দাঁেতর অন6ান6 িচিকৎসা
■ :চােখর অপােরশন, :যমন ছািন অপসারণ
■ কসেম?টক সাজ]াির
িসেডশন এবং :লাকাল অ6ােনেOিসয়ার সাহােয6 আরও িকছh িবশদ িচিকৎসা করা :যেত পাের।

দাঁেতর অপােরশন এবং কসেম1টক ি4িনক5েলােত িসেডশন
হাসপাতােল (ায়ই িসেডশন (েয়াগ কের িচিকৎসা করা হয়। তেব দাঁেতর অপােরশেন অথবা িবেশষািয়ত
দাঁেতর িUিনেকও দাঁেতর িচিকৎসায় ব6ব•ত িসেডশন (েয়াগ করা হেত পাের। কসেম?টক (:সৗƒযবধ
] ন)
]
সাজ]ািরর জন6 িUিনেক িসেডশন :দওয়া হেত পাের। আপিন একই মােনর িনরাপদ পিরচযা ] পােবন।
(া„বয়L ও িশoেদর দাঁেতর িচিকৎসার জন6 িবিভW ধরেণর িসেডশন আেছ – আপনার িসেডশিনR,
:ডি…R (দাঁেতর ডাQার), অথবা কসেম?টক সাজ]ন উপযুQ িসেডশন িনেয় আপনার সােথ আেলাচনা
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করেবন। তাঁরা অবশ6ই আপনার িচিকৎসার সময় কী ঘটেব এবং ঝু ঁ িক=েলা ব6াখ6া করেবন। আপনােক
:দওয়া :য-:কােনা পরামশ ও
] িনেদ] শনা সাবধােন অনুসরণ করা =rsপূণ।]

আপনার িচিকৎসার জন; িসেডশন এক:ট িবকP হেল এর সুিবধাGেলা কী কী?
■ িসেডশন †ত কাজ কের এবং এর :ডাজ সম‡য় করা যায় যােত আপিন একদম স?ঠক পিরমাণ?ট
পান।
■ এ?ট িচিকৎসার সময় আপনােক িশিথল হওয়ার সুেযাগ :দয়। পরবতPেত আপিন আপনার িচিকৎসার
অেনক িকছhই হয়েতা মেন করেত পারেবন না।
■ িকছh ()*য়ায় কেয়ক ধরেণর িচিকৎসা জ?টলতা থাকা :রাগীেদরেক :জনােরল অ6ােনেO?টেকর বদেল
িসেডশন :দওয়া হেত পাের।
■ :জনােরল অ6ােনেO?টেকর :চেয় এ?টর পা_ (িত)*য়া
]
সাধারণত আরও কম।
■ :জনােরল অ6ােনেO?টেকর :চেয় †ত :সের ওঠা যায়, তাই সুO :বাধ করেল িচিকৎসার এক বা দুই
ঘ…ার মেধ6ই আপিন বািড় :যেত পারেবন।

িসেডশেনর িবকPGেলা কী?
■ 3জনােরল অPােনেS5টক : আপিন পুেরাপুির অ[ান থাকেবন এবং ()*য়া?টর :কানও ˆৃিত
থাকেব না।
■ 3কানও িসেডশন ছাড়াই 3লাকাল অPােনেS5টক : িচিকৎসা চলাকালীন আপিন সgূণ সজাগ
]
থাকেবন, তেব :সটা আরাম(দ হেব। এক?ট পদ] া Oাপন করা হেত পাের যােত আপিন ()*য়া?ট
:দখেত না পান।

আিম িসেডশন িনেত পারব িক না @স িসYাZ @ক @নেবন?
মূল6ায়েনর সময় আপনার ডাQার বা নােসর] সােথ আপনার িচিকৎসার জন6 িসেডশন :বেছ :নওয়া যােব
িক না তা িনেয় আেলাচনা করেত পােরন। এ?টর কথা উেvখ করা না হেলও এটা :নওয়া সaব িক না
আপিন )জে[স করেত পােরন।
িবদ6মান অসুOতা িনেয় আপিন উ‰ ঝু ঁ িকেত থাকেল ডাQাররা আপনার সােথ িবকŠ=েলা িনেয়
আেলাচনা করেবন। এরপর আপনারা একসােথ :সরা িবকŠ?টর জন6 একমত হেত পােরন।

িসেডশেনর মাধ;েম T[\য়ার জন; T]িত িনেত আিম কী করেত পাির?
■ আপনার যিদ কাউেক :দখােশানা করেত হয়, :যমন িশo বা বৃx, তাহেল ()*য়ার পেরর িদন পযm
]
তােদর :দখােশানা করার জন6 আপনার অন6 কােরা কথা পিরকŠনা কের রাখা লাগেব।
■ একজন সVম (া„বয়L ব6)Q আপনােক বািড়েত িনেয় :গেল সবেচেয় ভােলা হেব, িসেডশেনর পের
গণপিরবহন ব6বহার না করার পরামশ :দওয়া
]
হয়। :যেহতh িসেডশেনর (ভাব ২৪ ঘ…া পযm
] Oায়ী
হেত পাের, তাই আপনার :দখােশানা করার জন6 তাঁর আপনার সােথ সারারাত থাকা উিচত।
■ :য-:কােনা ইনেহলার এবং আপিন িনয়িমত nহণ কেরন এমন ওভার-দ6-কাউ…ার ওষুধসহ আপনার
সমX ওষুধ সােথ কের হাসপাতােল িনন।
■ আপনার অসুOতা থাকেল বা ঠা|া লাগেল, অথবা আপিন গভ]বতী হেল অনুnহ কের আপনার
হাসপাতাল বা িUিনেকর সােথ :যাগােযাগ কrন, কারণ এই অবOায় িসেডশন :নওয়া িনরাপদ না-ও
হেত পাের। আপনার িচিকৎসার পিরকŠনা নতh ন কের সাজােনার দরকার হেত পাের।
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■ আপিন বুেকর দুধ পান করােল ()*য়ার িদন?টেত আপনার ডাQারেক :স?ট জানান।
■ হাসপাতাল বা িUিনেক আসার আেগ নেখর :নইল পিলশ সহ সকল গহনাগাঁ?ট ও :মকআপ তh েল
:ফলুন। আপিন চাইেল িবেয়র আং?ট পের থাকেত পারেবন।
■ আরাম পাওয়ার জন6 এবং িনেজেক উ• রাখার জন6 িকছh িঢেলঢালা :পাষাক আনুন, :যমন :•িসং বা
ি•স গাউন। সহেজ পােয় :ঢাকােনা যায় এরকম সমতল জুতা পrন।

আমার িচিকৎসার আেগ আিম @খেত বা পান করেত পারব?
কখন খাওয়া ও পান করা ব‘ করেত হেব :স=েলা সহ অন6ান6 িবষেয় িUিনক বা হাসপাতাল :থেক
আপনােক পিরqার িনেদ] শনা :দওয়া হেব।
মাঝাির এবং গভীর িসেডশেনর 3WেX িচিকৎসার ছয় ঘ…া আেগ আপনার খাওয়া ব‘ করেত হেব,
তেব আপিন আপনার িচিকৎসার দুই ঘ…া আগ পযm
] Nাভািবক পিরমােণ 'Nc তরল' পান করেত
পারেবন। Nc তরল=েলার মেধ6 রেয়েছ জল, জল-িমি’ত ফেলর রস (:কানও টhকেরা অংশ ছাড়া) এবং
দুধ ছাড়া চা বা কিফ।
এর :চেয় :বিশ সময় ধের খাওয়াদাওয়া বা পান করা ব‘ না রাখার :চ^া কrন।
নূ6নতম িসেডশেনর :Vেi সাধারণত উেপাস থাকার (েয়াজন হয় না, তেব এেVেi হাসপাতােলর :থেক
পাওয়া িনেদ] শনা :মেন চলা =rsপূণ।]
আপনার ডায়ােব?টস থাকেল কখন ডােয়েব?টেসর ওষুধ খাওয়া উিচত এবং খাবার খাওয়া ব‘ করা উিচত
:স ব6াপাের অবশ6ই সুিনিদ] ^ িনেদ] শনা চাইেবন।

আমার িচিকৎসার িদেন কী ঘটেব?
আপনােক সাধারণত এক?ট গাউন পরেত :দওয়া হেব। আপিন অপােরশন কেV :গেল িসেডশিনR
আপনার শরীের িকছh পযেবVেণর
]
যj যুQ করেবন। এই যjপািত=েলার মেধ6 সাধারণত থাকেব :
■ আপনার বাyেত এক?ট রQচাপ মাপার যj (“াডে(শার কাফ)
■ •ৎযেjর তর{ :রকড] করার জন6 আপনার বুেকর উপেরর অংেশ দু?ট িRকার
■ আপনার শরীের অ)zেজেনর মাiা িনণেয়র
]
জন6 আপনার আ{ু েল এক?ট িUপ
■ আপনার িনঃ_ােসর সােথ িনগত] কাবন] ডাইঅzাইড এর পিরমাণ িনণেয়র
]
জন6 এক?ট wািRেকর
পাতলা ?টউব। এ?ট সাধারণত এক?ট অ)zেজন মােLর সােথ সংযুQ থােক।

কীভােব ইWািভনাস িসেডশন @দওয়া হয়?
■ িসেডশন?ট এক?ট )•েপর (ক6ানুলা) সাহােয6 আপনার বাy অথবা হােতর উে•া িদেকর িশরায় :দওয়া
হয়। ()*য়া চলাকালীন আপনার (েয়াজন অনুযায়ী আরও িসেড?টভ :দওয়া হেত পাের। গভীর
িসেডশেন সাধারণত আপনার িশরায় *মাগত এক?ট ওষুধ (েয়াগ করা হয়।
■ আপিন সাধারণত আপনার নােকর :ভতের Oাপন করা এক?ট wািRক ?টউব অথবা এক?ট :ফস
মােLর মাধ6েম িনঃ_াস :নওয়ার জন6 অিতিরQ অ)zেজন পােবন।
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িসেডশেন কীরকম অনুভূিত হয়?
ওষুেধর মাiার উপর িনভ]র কের এ?ট এেকক জেনর :Vেi এেকক রকম হেব। গভীর িসেডশেন আপিন
ঘুিমেয় থাকেবন, তেব হালকা বা মাঝাির িসেডশেন আপনার সাধারণত আরামদায়ক N)Xর অনুভূিত
হেব।
আমরা কেয়কজন :রাগীেদরেক )জে[স কেরিছলাম :য তাঁেদর :কমন :লেগিছল, িকছh উ€র িছল :
'আমার খুব ঘুম ঘুম লাগিছল এবং মেন হ)cল আিম N– :দখিছলাম।'
‘আমার মেন হ)cল আিম পুেরাটা সময় জুেড়ই :জেগ িছলাম, িক— আিম িনlয়ই মােঝ মােঝ ঘুিমেয়
পেড়িছলাম, কারণ :চাখ খুলেতই :দখিছলাম এক ঘ…া হেয় :গেছ।’
‘আমার সিত6ই আরাম লাগিছল এবং আিম সুিখ অনুভব করিছলাম।’
'এটা অদ্ভhত িছল – আিম আমার চারপােশর পিরেবশ :থেক খুব িব)cW অনুভব করিছলাম।'

T[\য়ার পর বািড় @ফরা
■ আপনােক হালকা বা মাঝাির িসেডশন :দওয়া হেল আপিন সাধারণত িচিকৎসার এক বা দুই ঘ…ার
মেধ6 বািড় :যেত পারেবন।
■ গভীর িসেডশন :দওয়া হেল :সের উঠেত আপনার দুই ঘ…া বা তার :চেয় :বিশ সময় লাগেত পাের।
আপিন কখন বািড় িফরেত পারেবন তা ()*য়া?ট :থেক :সের উঠেত কীরকম সময় লাগেব, তার
ওপেরও িনভ]র করেত পাের।
■ :যমন?ট আেগই বলা হেয়িছল, একজন সVম (া„ বয়L ব6)Qর আপনােক গািড়েত বা ট6া)zেত
(গণপিরবহন ব6বহার না করাই :’য়) কের বািড় িনেয় যাওয়া লাগেব এবং িতিন সারা রাত আপনার
সােথ থাকেবন। আপিন যিদ িচিকৎসার পের কাউেক আপনার সােথ থাকার ব6বOা না কের থােকন,
তাহেল আপনােক সারা রাত হাসপাতােল থাকেত হেত পাের, অথবা আপনার িচিকৎসা Oিগত করার
দরকার হেত পাের।
■ িসেডশেনর ফেল আপিন সaবত ?ঠকভােব দাঁড়ােত পারেবন না। িসঁিড় িদেয় ওঠানামা করার সময়
অনুnহ কের সাবধােন থাকুন এবং হাঁটায় সমস6া হেল কাউেক সােথ রাখুন।
■ িচিকৎসার পর ২৪ ঘ…া পযm
] আপনার িসxাm nহণ ও িবেবচনা করার Vমতা (ভািবত হেত পাের,
তাই ঐ সমেয় আপনার :কানও =rsপূণ িসxাm
]
:নওয়া উিচত হেব না। :সাশ6াল িমিডয়া/পাবিলক
:ফারােমও :পাR করা :থেক আপনার িবরত থাকা উিচত।
■ আপনার শরীর :থেক ওষুেধর কাযকািরতা
]
কাটেত ২৪ ঘ…া পযm
] লাগেত পাের, তাই এই সমেয়র
মেধ6 আপনার কােজ :ফরা, আপনার ওপর িনভ]রশীল কারও :দখােশানা করা, রাWা করা অথবা
:কানও যjপািত চালােনা উিচত হেব না।
■ ()*য়া :শষ হওয়ার ২৪ ঘ…া পযm
] আপনার অ6ালেকাহল nহণ করা অথবা ঘুেমর ওষুধ খাওয়া উিচত
নয়।
■ ঘের :মেন চলার জন6 আপনার ডাQার আপনােক িলিখত িনেদ] শনা :দেবন।
■ আপিন বািড়েত অসুO :বাধ করেল :যাগােযােগর জন6 হাসপাতাল :থেক আপনােক এক?ট :ফান নšর
:দওয়া হেব।
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■ যিদ ()*য়া?টর পের আপিন উিk› হন, অসুO :বাধ কেরন বা হাসপাতােল :যাগােযােগর নšর?ট খুেঁ জ
না পান তেব আপিন আপনার )জিপ-:ক বা ১১১ নšের :ফান করেত পােরন, অথবা
(েয়াজেন একজন সVম (া„বয়L ব6)Qর সােথ আপনার Oানীয় দুঘটনা
]
ও জrির িবভােগ :যেত
পােরন।

পা# %িত()য়া,
$
জ,টলতা এবং ঝঁু িকসমূহ
আধুিনক িসেডশেন =rতর সমস6া=েলা সাধারণত ঘেট না। ঝু ঁ িক সgূণভােব
]
দূর করা সaব নয়, তেব
আধুিনক ওষুধ, যjপািত এবং (িশVণ িসেডশন ()*য়ােক সা•িতক বছর=েলােত অেনকটাই িনরাপদ
কেরেছ।
িসেডশিনR খুব যেžর সােথ এখােন বিণত] ঝু ঁ িক=েলা এিড়েয় যান। তাঁরা আপনােক এই ঝু ঁ িক=েলার :য:কােনা?ট সgেক] আরও তথ6 িদেত পারেবন এবং :স=েলা এড়ােত তাঁরা কী কেরন তা বলেত পারেবন।
িবিভW মানুষ শŸ ও সংখ6ার িভW িভW অথ করেত
]
পােরন। এই :Lল?ট বুঝেত সাহােয6র জন6 :দওয়া
হেয়েছ।

খুব সাধারণ

সাধারণ

অ<াভািবক

িবরল

খুবই িবরল

১০ জেনর মেধP
১ জন

১০০ জেনর
মেধP ১ জন

১,০০০ জেনর
মেধP ১ জন

১০,০০০ জেনর
মেধP ১ জন

আপনার
পিরবাের
একজন

আপনার পাড়ায়
বসবাসকারীেদর
মেধ6 একজন

এক?ট nােমর
মেধ6
একজন

এক?ট :ছােটা
শহেরর মেধ6
একজন

১০০,০০০
জেনর মেধP ১
জন
এক?ট বড়
শহেরর মেধ6
একজন

কেলজ ওেয়বসাইেট :রাগীেদর জন6 তেথ6র :পজ=েলা :থেক আপিন আরও তথ6 পােবন :
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali

আপনার িসেডশেনর সময় ঝু ঁ িকসমূহ
■ আপনার _াস(_ােসর গিত ধীর হেয় :যেত পাের; গভীর িসেডশেন সাধারণ হেলও :য-:কােনা
িসেডশেনই এ?ট এক?ট ঝু ঁ িক। আপনার িসেডশিনR আপনােক পযেবVেণ
]
রাখেত দV এবং িতিন
(েয়াজেন আপনােক _াস(_াস িনেত সাহায6 করেত পারেবন।
■ আপনার রQচাপ সামান6 কেম যাওয়া খুবই সাধারণ ঘটনা, তেব িসেডশিনR এ?ট সামাল িদেতও
(িশিVত।
■ আপনার ক6ানুলা :যখােন লাগােনা হেয়িছল :সখােন এক?ট :ছােটা কালেচ দাগ :থেক যাওয়া খুবই
Nাভািবক।
■ অসুO :বাধ করা বা বিম হওয়ার ঘটনা সচরাচর ঘেট না।
■ আপনার পাকOলীর উপাদান=েলা ফুসফুেস চেল যাওয়ার এক?ট িবরল ঝু ঁ িক থােক। এই ঝু ঁ িক সবিনে
]
রাখেত খাওয়া এবং পান করার িনেদ] শনা :মেন চলা জrির।
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■ িসেডশেনর :কানও অ6ালা)জ]ক পা_ (িত)*য়া
]
খুবই িবরল।

িসেডশন পরবতM ঝু ঁ িকসমূহ
■ তbাcW হওয়া এবং পা টলমল করা করা খুবই সাধারণ। আপিন পেড় যাওয়ার উ‰ ঝু ঁ িকেত থাকেত
পােরন, িবেশষ কের আপিন যিদ বয়L হন।
■ িসেডশেনর পর ২৪ ঘ…া পযm
] আপনার িবেবচনার Vমতা এবং ˆৃিতশ)Q িবি¡ত হেত পাের।

আপনার িসেডশন স_েকL @যসব T` করেত পােরন
1 আমার িসেডশন :ক (েয়াগ করেবন?
2 আমার ও আমার িচিকৎসা ()*য়ার জন6 :কান ধরেনর িসেডশন সবেচেয় ভােলা?
3 আমার িক িবেশষ :কানও ঝু ঁ িক আেছ?
4 ()*য়া orর কতVণ আেগ আিম খাওয়া ও পান করা ব‘ করব?
5 আমােক হাসপাতােল :নওয়ার ব6বOা করার জন6 আিম :কান সময়টা ?ঠক করব?

অিতিরa সংRানসমূহ
■ :জনােরল অ6ােনেO?টক বা িসেডশন :নওয়া ব6)Qর যž
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali).
■ Academy of Medical Royal Colleges. Safe Sedation Practice for Healthcare
Procedures: An update. AoMRC, 2021 (https://bit.ly/3wEoHGy).
■ Academy of Medical Royal Colleges. Safe Sedation Practice for Healthcare
Procedures: Standards and Guidance. AoMRC, 2013 (http://bit.ly/301ndq8).
■ Intercollegiate Advisory Committee for Sedation in Dentistry. Standards for Conscious
Sedation in the Provision of Dental Care. RCS, 2020 (https://bit.ly/3vz0YWP).
■ অ6ােনেO?টক বা অ6ােনেO?টক পxিতর িনিদ] ^ ঝু ঁ িক সgিক]ত িলফেলট=েলা কেলজ ওেয়বসাইেটও
পাওয়া যােব : www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali
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!"#$ %& '()*(*+# ,-. /01 2 3$(4$5$617, #$8$# /*9:$,;$*9 <*=>$ 1'#, '1? ,$# '4@A,$ B62A$ /C9
4A। !"#$ <,.$E$ 1'# 4$ BF %& /$G$#H ,*-. !I4$# /C$9. /"J <*K# LM# B62A$ 3*A*N O-9$ !I4$# P4.
Q#RSITH: /"J '9UA '4*A '9E*6 !*($=4$ 1#$ 3*A*N। %& '()*(+V*1 '4*6:E4$ '3*/*9 9.93$# 1*#, !I4$#
'4PW INX-OINX %9Y L*Z5 '4*A !I4$# '='1[/$ 6*(# /$*- !*($=4$ 1#$ L'=[। %& '()*(+*1
I7-1;$*9 '='1[/$ I#$"E: '3*/*9 9.93$# 1#$ L'=[ 4A। %V B1$42 9$'H'P.1 9$ 9.9/$# L*\*E. 9.93$# 1#$
F$*9 4$। /]TH: 6$A 9P:4 '997', B68*, %8$*4 (www.rcoa.ac.uk/patientinformation/translations/bengali) '^1 1#R4।

/"J O4_9$6 `$a*(+/: L&6$L+ 9b:$*/:# (Translators without Borders) O4_9$615H /#9#$3 1*#*N4।

O4_9$6Q'(*1 F-$/C9 '4;_ :( 1#*, B/Q'(# "$4 I#cd$ 1#$ 3*A*N, ,*9 '1N_ ,*-.# ;_ ( O-: %9Y ;_ ( 9.$8.$#
/C$94$ #*A*N।

আমরা আপনার মতামত জানেত আ>হী
এই িলফেলট?ট আরও উWত করার জন6 আমরা আপনার পরামশ জানেত
]
চাই।
আপনার :কানও মmব6 থাকেল অনুnহ কের এই ?ঠকানায় ইেমইল কrন :
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, জুন ২০২১
এই িলফেলট?ট (কাশনার তািরখ :থেক িতন বছেরর মেধ6 পুনরায় পযােলাচনা
]
করা হেব।
© 2021 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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