!জনােরল
অ)ােনে*িসয়া
১২ বছেরর কম বয়সীেদর জন/ সংি23 িনেদ4 িশকা
!জনােরল অ)ােনে*িসয়া
!জনােরল অ)ােনে*িসয়া হেলা এমন এক2ট ওষুধ (অথবা অেনক সময় অ)ােনে*2টক গ)াস) যা আপনার
অ)ােনে*2ট> আপনােক অেচতন করেত ব)বহার কেরন। এটা !দওয়া হেল গভীর ঘুেমর অনুভূিত হয়,
যার অথ হেলা
F
GHIয়া চলাকালীন (আপিন !য িচিকৎসা িনেKন) আপিন !কােনািকছM !দখেত, Oনেত বা
অনুভব করেত পারেবন না।
সাজFাির/অপােরশন এবং িকছM Rা*) পরীSাসহ জন) অেনক GHIয়ার জন) !জনােরল অ)ােনে*িসয়া
অপিরহায।F

অ)ােনে*িসয়া দল
অ)ােনে*2ট> হেলা !সসকল ডাUার যাঁেদর অ)ােনে*2টক ওষুধ ব)বহােরর মাধ)েম মানুষেক অপােরশন
বা পরীSার সময় আরােম ও িনরাপেদ রাখার িবেশষ GিশSণ আেছ।
GHIয়া OXর আেগ আপিন এবং আপনার অিভভাবক/পিরচযাকারী
F
একজন অ)ােনে*2টে>র সােথ
সাSাত করেবন। িতিন আপনার Rা*) সYেকF জানেত চাইেবন এবং আপনার অ)ােনে*2টক ও ব)াথা
উপশম িনেয় এক2ট পিরক\নায় স]ত হেবন। আপনার !যেকােনা Gে^র উ_র িদেত পারেল তাঁরা খুিশ
হেবন।
অ)ােনে*িসয়া অ)ােসািসেয়ট, অপাের2টং িডপাটF েম` G)াক2টশনার (অেনকসময় “ওিপিড” নােম ডাকা
হয়), িথেয়টার নাসসহ
F অন) কমaগণও অ)ােনে*2ট>েক সাহায) করেবন।
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স/িত
আপনার জন) এক2ট িচিকৎসা পিরক\না 2ঠক করেত অ)ােনে*2ট> আপিন এবং আপনার
অিভভাবক/পিরচযাকারীর
F
সােথ কাজ করেবন। পিরক\না2ট িনেয় আেলাচনা করা এবং স]ত হওয়ার
আেগ িকছMই OX করা হেব না। কী হেK বুঝেত এবং পিরক\নায় “স]িত” dাপন করেত আপিন যত
খুিশ G^ করেত পােরন। আপনার বয়স িকছূটা !বিশ হেল িসeাf gহেণ আপিন আরও !বিশ ভূ িমকা
পালন করেত পারেবন !যেহতM আপনার !বাঝার Sমতা !বিশ হেব।
Ghািবত অ)ােনে*2টক পিরক\নায় রাHজ থাকেল আপিন অথবা আপনার অিভভাবক/পিরচযাকারী
F
এক2ট স]িত পেi RাSর করেবন। আমােদর ওেয়বসাইেট !ছাটেদর জন) িনেদF িশকায় আপিন স]িত
সYেকF আরও জানেত পারেবন (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali).

অ)ােনে*1টেকর জন) 45ত হওয়া
আপনার &া'(

§

অ)ােনে*2টক !নওয়ার পূেব আপনার
F
যতটা সjব সু* থাকা জXরী। অ)ােনে*2টেকর আেগ
জীবনযাপেন Rা*)কর পিরবতFন আপনার kত আেরাগ)লােভ সহায়তা করেব।

§

যিদ পােরন, অপােরশেনর ছয় সlাহ আেগ !থেক পেরাS ধূমপান (অন) মানুেষর ধূমপােনর !ধাঁয়া)
এিড়েয় চলুন এবং িনেজ ধূমপান !থেক িবরত থাকুন। বাসার !কউ ধূমপান কের থাকেল তাঁেদরেক
এই সময়টােত ঘেরর বাইের িগেয় ধূমপান করেত অনুেরাধ কXন।

§

িশO এবং ১৮ বছেরর কম বয়সীেদর অ)ালেকাহল gহণ করা উিচত নয়। িকেশার বয়েস অ)ালেকাহল
এবং !নশাজাতীয় ওষুধ gহণ অেনক ধরেণর Rা*)গত ও সামাHজক সমস)া !ডেক আনেত পাের। এ

§

সYেকF এনএইচএস-এর ওেয়বসাইেট আরও পড়ুন (http://bit.ly/3mo2QP0)।
আপনার যিদ দীঘ !ময়াদী
F
অিনয়িpত Rা*)গত সমস)া থােক, আপিন বা আপনার
অিভভাবক/পিরচযাকারীর
F
উিচত অপােরশেনর আেগ আপনার Hজিপ বা িবেশষd ডাUােরর সােথ
!যাগােযাগ করা এবং আপিন অ)ােনে*2টক িনেত যােKন !স2ট তাঁেদরেক জানােনা। হাসপাতােল
থাকা অব*ায় আপনােক যতটা সjব িনরাপেদ রাখেত আপিন এবং আপনার অ)ােনে*2ট> কী
পদেSপ িনেত পােরন তা িনেয় তাঁেদর সােথ আেলাচনা করেত পােরন।

§
§

আপিন িনয়িমত !য ওষুধqেলা খান !সqেলা সােথ কের হাসপাতােল িনেয় আসুন।

§

সjব হেল আপনার অ)ালাHজFর তথ) অথবা পিরবােরর !কােনা সদেস)র অ)ােনে*2টক !দওয়ার হেল
সমস)া হেয়িছল িক না জানুন যােত আপিন আপনার অ)ােনে*2ট>েক জানােত পােরন।

§

১২ বছর বয়েসর !বিশ !যেকােনা !মেয়র Gtােবর নমুনা সংgহ কের গভFাব*া পরীSা করা
Rাভািবক। এটা !কন করা হয় তা জানেত এই িলফেলট2ট পড়ুন (http://bit.ly/31Qncab)। আমরা
জািন !য এটা িবvতকর লাগেত পাের, তেব হাসপাতােলর কমaরা যতটা সjব !গাপনীয়তার সােথ এই
পরীSা সYw করেত GিশিSত।

§

আপনার অ)ােনে*2ট> আপনােক ধূমপান, মদ)পান এবং ওষুধ সYেকF Hজেdস করেল অনুgহ
কের সত) কথা বলুন। আমরা জািন !য এই িবষয়qেলা িনেয় কথা বলা সহজ নয়, তাই আপিন যিদ
আপনার অিভভাবক/পিরচযাকারীেক
F
এই সমেয় সামেন রাখেত না চান, আপনার অ)ােনে*2ট>েক
জানান !য আপিন একা কথা বলেত চান।

আপিন !কােনা জrিনয়pণ ওষুধ বা !নশাজাতীয় ওষুধ িনেয়েছন িক না তা আপনার িনেজর
িনরাপ_ার জন) অ)ােনে*2ট> জানেত চাইেবন।
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§

আপিন িনেজ আপনার স]িত ফরেম RাSর করার জন) যেথx বয়y না হেল আপনার
অিভভাবক/পিরচযাকারীর
F
অপােরশেন রাHজ হেত অপােরশন এবং এর ঝু ঁ িকqেলা সYেকF
িবhািরত জানা লাগেব।

§

যিদ সjব হয়, !কােনা অ)ালাHজF থাকেল অথবা পিরবােরর !কােনা সদেস)র অ)ােনে*2টেক সমস)া
আেছ িক না জানুন যােত কের আপনার অ)ােনে*2ট>েক হাসপাতােল আসার আেগই জািনেয়
রাখেত পােরন।

অ(ােনে'+টেকর আেগ খাওয়া ও পান করা

§

অপােরশেনর কতSণ আেগ খাওয়া ও পান করা বz করেত হেব !স ব)াপাের হাসপাতাল !থেক
আপনােক পির{ার িনেদF শনা !দওয়া হেব।

§

আপনার িনরাপ_ার জন) এই িনেদF শনাqেলা অনুসরণ করা qX|পূণ।F অ)ােনে*2টেকর সময়
আপনার পাক*লীেত খাবার বা অিতিরU তরল থাকেল এqেলা গলায় উেঠ আসেত পাের এবং
ফুসফুেস !যেত পাের। এ2ট }াসG}ােস সমস)া করেত পাের অথবা ফুসফুেসর মারা~ক Sিত করেত
পাের। আপনােক সাধারণত R\ পিরমােণ পির{ার তরল !খেত উৎসািহত করা হেব (সাধারণত পািন
বা পাতলা !yায়াশ) – এটা আপনার অ)ােনে*2টেকর সময় ঘিনেয় আসা পযf
F িনরাপদ।

কাপড়

§
§
§
§
§

িঢেলঢালা এবং আরামদায়ক কাপড় পXন !যটা সহেজ !ধায়া যায়।
পায়জামা, ি€পার এবং/অথবা !•িসং গাউন িনেয় আসার দরকার হেব িক না Hজেdস কXন।
বািড় !ফরার আেগ পরার জন) কাপড় আনুন।
আপনােক হাসপাতাল !থেক !দওয়া গাউন পরেত বলা হেত পাের।
ধাতব পদাথ না
F থাকেল আপিন অপােরশন িথেয়টাের সাধারণত vা-সহ আপনার !বশীরভাগ
অfবাসই
F
পের থাকেত পারেবন, তবুও এ ব)াপাের নােসরF সােথ কথা বলুন। অপােরশন বা পরীSার
সময় অেনক !Sেi অfবাস
F !খালার দরকার হেত পাের।

§

অপােরশেনর *ােন চMল থাকেল সাজFন অেনকসময় !সqেলা !শভ কের !ফলেত পােরন, তেব এ
ব)াপাের তাঁরা আপনােক সাধারণত আেগই জািনেয় রাখেবন।

§

অপােরশেনর আেগ আপনােক হাঁটM সমান ইলাি>ক !মাজা পরেত বলা হেত পাের। এটা আপনার
পােয়র আেশপােশ রU চলাচেল সাহায) কের এবং রU জমাট বাধা !রাধ কের।

অলংকার ও 5মক আপ

§

যিদ সjব হয়, আপনার অলংকার এবং সাজস‚ার িপয়ািসংF অনুgহ কের বাসায় !রেখ আসুন।
আপিন !সqেলা খুলেত না পারেল নাসরা
F !টপ িদেয় !সqেলা মুেড় !দেবন যােত !সqেলার এবং
আপনার |েকর !কানও Sিত না হয়।

§

অনুgহ কের !মক আপ ব)বহার এবং নখ উƒল করা !থেক িবরত থাকুন। আপনােক পযেবSেণ
F
রাখার জন) হাসপাতােলর কমaরা এqেলা খুেল রাখেত পােরন।

সময় কাটােনা

§
§

Gায়ই অেনকSণ অেপSা করেত হয়।
সময় কাটােনার জন) িকছM িনেয় আসুন (!যমন বই, ম)াগাHজন অথবা আপনার !মাবাইল !ফান)।
অনুgহ কের আপনার !হডেফান ও চাজFার আনেত ভMলেবন না।

3

§

অনুgহ কের অেপSা করার সময় ধূমপান করেবন না বা চMইং গাম খােবন না, এবং খাওয়া ও পান
করার িনেদF শনা সতকFতার সােথ !মেন চলুন।

অ)ােনে*1টক !নওয়া
§

সাধারণত অপােরশন িথেয়টােরর পােশর Xেম অ)ােনে*2ট> আপনােক অ)ােনে*2টক !দেবন, ঐ
Xমেক অ)ােনে*2টক Xম বলা হয়। মােঝমােঝ এটা অপােরশন/পরীSার *ােনও হেত পাের।

§

সাধারণত এক2ট ক)ানুলার মাধ)েম ওষুধ Gেয়াগ কের অ)ােনে*2ট> আপনার অ)ােনে*2টক GHIয়া
OX করেবন (এ2ট সYেকF আরও তথ) জানেত িনেচ !দখুন)। এছাড়াও িতিন আপনােক িনঃ}ােসর
মাধ)েম এক2ট গ)াস gহণ করেত বলেত পােরন !যটার গz অেনকটা !ফ†-2টপ (মাকFার) কলেমর
মেতা, তেব এটা সচরাচর করা হয় না। অেনকসময় আপিন !কানটা িনেত চান তা আপিন িনেজই
পছ‡ করেত পারেবন।

§

অ)ােনে*2টক !নওয়ার সবেচেয় kত পeিত হেলা ক)ানুলার মাধ)েম ওষুধ Gদান। আপিন িনঃ}ােসর
সােথ গ)াস2ট !নওয়ার পের আপিন অdান অেচতন হেয় !গেল আপনার শরীের এক2ট ক)ানুলা
সংযুU করা হেব, যােত অ)ােনে*2ট> GHIয়া চলাকালীন এ2টর মাধ)েম আপনােক আরও
অ)ােনে*2টক, ব)াথানাশক বা অন)ান) ওষুধ িদেত পােরন। দু2ট GHIয়ােতই অেচতন হওয়ার আেগ
আপনার িনেজেক হালকা মেন হেব।

§

আপিন চাইেল আপনার অিভভাবক/পিরচযাকারী
F
আপিন অdান থাকা অব*ায় আপনার সােথ
অব*ান করেত পােরন। এর পের তাঁরা ওেয়2টং Xেম বা ওয়ােডF অেপSা করেত পােরন। অথবা,
আপনার শরীের অ)ােনে*2টক কাজ OX করার সময় একজন নাস আপনার
F
সােথ থাকেত পােরন।

ক(ানুলা

§

ক)ানুলা হেলা এক2ট িচকন, নরম ˆাি>ক নল যা সাধারণত হােতর িপেঠর অংেশর িশরায় লাগােনা
হয়।

§

ক)ানুলা লাগােনার পের আপনার হােতর িপেঠর অংেশ অRHh কমােনার জন) আপনােক এক2ট
অনুভূিতনাশক HIম বা এক2ট িবেশষ ধরেণর !কা‰ !Š !দওয়ার Ghাব করা হেত পাের।

§
§

ক)ানুলা *াপেনর জন) এক2ট পাতলা সুই ব)বহার করা হেব এবং সােথ সােথ সিরেয় !ফলা হেব।
ক)ানুলা *াপন করা হেয় !গেল সুই ছাড়াই এর মাধ)েম ওষুধ Gেয়াগ করা যােব। অেনকসময় এর
কারেণ িকছMটা ঠা‹া, িশহরণ বা মৃদু অRHh লাগেত পাের।

§

ব)াথানাশক, তরল বা অন) ওষুধ Gেয়াগ করা লাগেত পাের িবধায় অপােরশেনর পেরও সাধারণত
আপনার ক)ানুলা লাগােনা থােক।

অ)ােনে*1টেকর সময়
§
§

একজন অ)ােনে*2ট> সবসময় আপনার সােথ থাকেবন।

§

অ)ােনে*2টক চলাকালীন !জেগ ওঠা খুব িবরল, কারণ অ)ােনে*2ট> আপিন স2ঠক পিরমােণ
অ)ােনে*2টক !পেয়েছন িক না তা খুব কাছ !থেক পযেবSণ
F
করেবন।

অ)ােনে*2টে>র কাজ হেলা অপােরশন !শষ হওয়া পযf
F আপনােক অেচতন রাখেত আপনার
িনরাপ_া িনH•ত করা, আপনােক যেথx পিরমােণ অ)ােনে*2টক ও ব)াথানাশক !দওয়া।
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49:য়া !শেষ !জেগ ওঠা
§

অপােরশন/পরীSা িবিভw Žদেঘ)র
F হেয় থােক, তেব GHIয়া !শষ হওয়ার পরই অ)ােনে*2ট>
আপনােক অ)ােনে*2টক ওষুধ !দওয়া বz করেবন। এটা আপনােক আনুমািনক পাঁচ িমিনট পের
জািগেয় তM লেব।

§

আপিন সjবত িরকভাির Xেম !জেগ উঠেবন, তেব আপনার Gথম কেয়ক িমিনেটর কথা মেন না-ও
থাকেত পাের অথবা !কাথায় আেছন তা বুঝেত সমস)া হেত পাের। িথেয়টার 2টেমর একজন
GিশিSত কমa আপনার !দখােশানা করেবন।

§

GHIয়ার পের আপিন কীরকম অনুভব করেবন !সটা আপনার !নওয়া অ)ােনে*2টেকর ওপর িনভFর
করেব। িকছM মানুেষর গলা Oিকেয় যাওয়া, গলা ব)াথা, মাথা ব)াথা, কাঁপুিন অথবা খািনকটা অসু*তার
অনুভূিত হেত পাের। আপনার অসু* অনুভব করা বা অসু* হওয়া Gিতেরাধ করেত আপনার
অ)ােনে*2ট> আপনােক ওষুধ িদেত পােরন। অেনকসময় আপনার হালকা ঠা•া লাগেত পাের বা
কাঁপুিন আসেত পাের – !সেSেi আপনােক এক2ট ক•ল !দওয়া হেত পাের।

ব(াথা উপশম

§

ব)াথা Gিতেরাধ ও দূর করা qX|পূণ,F এবং িকছM মানুেষর (এবং কেয়ক ধরেণর অপােরশেনর !Sেi)
অন)েদর !চেয় !বিশ !বদনানাশেকর দরকার হেত পাের।

§

ব)থা !বিশ বাড়ার আেগই এর িচিকৎসা করা সহজ, তাই আপনার খারাপ লাগেল অেপSা না কের
সােথ সােথ আপনার নাস বা
F অ)ােনে*2ট>েক জানােবন।

ওয়ােড> িফের যাওয়া

§
§
§

Gথেম আপিন অেনক ‘াf অনুভব করেত পােরন।
আপনার !কােনা সমস)া হেল সাহােয)র জন) কাউেক জানান। আপনােক এক2ট !বল 2টপেত হেত
পাের অথবা আপনার অিভভাবক/পিরচযাকারীেক
F
একজন নাসেক
F ডাকার জন) বলুন।
আপিন কত তাড়াতািড় খাওয়া ও পান করা OX করেত পারেবন তা আপনার GHIয়া ও আপনার
!নওয়া ব)াথানাশেকর ধরেণর ওপর িনভFর করেব। আপনার নাস বা
F অ)ােনে*2ট> আপনােক এ
ব)াপাের পরামশ িদেত
F
পারেবন।

§

আপনার জন) বািড় !ফরা িনরাপদ না হওয়া পযf
F আপিন হাসপাতােল থাকেবন। অেনক GHIয়ার
!Sেi আপিন সু* থাকেল এবং GHIয়া সহজ হেল আপিন একই িদেন বািড় !যেত পারেবন।

অ)ােনে*িসয়ার ঝঁু িকসমূহ
অ)ােনে*িসয়া পরবতa জ2টল সমস)া হওয়া খুব িবরল। অ)ােনে*িসয়ার ঝু ঁ িক সYেকF আরও জানেত
িভHজট কXন:Error! Hyperlink reference not valid.
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!লাকাল এবং ির9জওনাল অ)ােনে*িসয়া
§

মােঝমেধ) আপিন অ)ােনে*িসয়ার সময় !জেগ থাকেত ইKMক হেত পােরন। এটা সjব হেল
আপনার সাজFন এবং/অথবা অ)ােনে*2ট> আপনার এবং আপনার অিভভাবক/পিরচযাকারীর
F
সােথ
এটা িনেয় আেলাচনা করেবন। এেSেi আপনার শরীেরর এক2ট অংশ অবশ করার জন) আপিন
!লাকাল অ)ােনে*2টক িনেত পােরন যােত আপিন ব)াথা না পান।

§

আপনার যিদ মেন হয় !য অপােরশেনর সময় আপিন !জেগ থাকেত চান, আপনার িচিকৎসা
পূববতa
F
মূল)ায়েনর সময় এটা িনেয় অ)ােনে*2টে>র সােথ কথা বলেত পােরন অথবা এটা সYেকF
আরও জানেত িভHজট কXন : www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali

আরও জানেত চাইেল
§

আপিন এবং আপনার অ+ােনে-.টক এবং অ+ােনে-িসয়ার ব+াখ+া িলফেলটqেলা RCoA-এর
ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব এবং আপনার এলাকার হাসপাতােলও পাওয়া !যেত পাের।

§

ওেয়বসাইেট আপিন আরও তথ) পােবন:
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali
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আমরা এই িলফেলেটর তথ) স2ঠক ও হালনাগাদকৃত রাখার সেবাতভােব
F
Gেচxা কির, িক’ তার িন•য়তা
!দওয়া সjব নয়। আমরা Gত)াশা কির না !য এই সাধারণ তেথ) আপনার সjাব) সমh Gে^র উ_র
!দওয়া হেয়েছ অথবা আপনার জন) qX|পূণ সমh
F
িবষয় িনেয় িবশেদ আেলাচনা করা হেয়েছ। এই
িলফেলট2টেক িনেদF শনা িহেসেব ব)বহার কের, আপনার িনজR পছ‡-অপছ‡ এবং উে”গ িনেয়
আপনার িচিকৎসা দেলর সােথ আেলাচনা করা উিচৎ। এই িলফেলটেক পৃথকভােব িচিকৎসা পরামশ F
িহেসেব ব)বহার করা উিচৎ নয়। এ2ট !কানও বািণHজ)ক বা ব)বসার উে•েশ) ব)বহার করা যােব না। সYূণ F
দায় বজFন িববৃিত !দখেত এখােন (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali)
ি‘ক কXন।
সমh অনুবাদ –া—েলটস উইদাউট
F
বডFােসরF (Translators without Borders) অনুবাদকগণ সরবরাহ
কেরেছন। অনুবাদqিলেক যথাসjব িনভMল
F করেত !সqিলর মান পরীSা করা হেয়েছ, তেব িকছM তেথ)র
ভMল অথ এবং
F
ভMল ব)াখ)ার সjাবনা রেয়েছ।

আমরা আপনার মতামত জানেত আ*হী
এই িলফেলট2ট আরও উwত করার জন) আমরা আপনার পরামশ জানেত
F
চাই।
আপনার !কােনা মfব) থাকেল অনুgহ কের এই 2ঠকানায় ইেমইল কXন :
patientinformation@rcoa.ac.uk
Royal College of Anaesthetists
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG
020 7092 1500

www.rcoa.ac.uk
তৃতীয় সং'রণ, এি,ল ২০২১
এই িলফেলট2ট Gকাশনার তািরখ !থেক িতন বছেরর মেধ) পযােলাচনা
F
করা হেব।
© 2021 Royal College of Anaesthetists and Association of Paediatric Anaesthetists of Great Britain and Ireland
!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।

7

