
আপনি এবং আপিার 
অ্্যানিনথেটিক (অ্নবদিকারী 
ওষুধ)
এই লিফলিট আপনালে তথ্্য প্রদালনর মাধ্্যলম অ্্যালনলথেলিয়ার জন্য প্রস্তুত থ্ােলত 
িহায়তা েরলে। এটি রোরাগী ও রোরাগীর প্রলতলনলধ্লদর িহায়তায় অ্্যালনলথেটিস্টরা রচনা 
েলরলেন। এোড়াও এটালত অ্ন্যান্য দরোলর তথ্্য রোোথ্ায় পালেন তা উললেখ েরা হলয়লে।

অ্্যানিনথেনিয়া বলনে কী ববাঝায়?
অ্্যযানেনথেসিয়যা বযা অ্বশকরণ আপনালে ে্যথ্া এেং অ্স্বলতিের অ্নুভূলত অ্নুভে েরলত রোদয় না। এটা লেলভন্ন উপালয় 
প্রলয়াগ েরা রোেলত পালর এেং এর জন্য আপনালে িেিময় অ্লচতন েরার দরোর হয় না।

অ্্যালনলথেলিয়া প্রলয়ালগর পদ্ধলতর ওপর লনভ্ভ র েলর লেলভন্ন ধ্রলনর হয়:

লো�যাকযা� অ্্যযানেনথেসিয়যা ইনলজেশলনর মাধ্্যলম প্রলয়াগ েরা হয়, এটা আপনার রোদলহর এেটি রোোট অ্ংশলে অ্েশ েলর। 
আপলন িলচতন থ্ােলেন লেন্তু ে্যথ্া অ্নুভে েরলেন না।

আঞ্চস�ক (সরসিওেযা�) অ্্যযানেনথেসিয়যা, রোেমন- স্াইনাি ো এলপডুরাি অ্্যালনলথেলিয়া, এলত ইনলজেশন লদলয় 
শরীলরর এেটা েড় অ্ংশ ো অ্ভ্যন্তরীণ অ্ংশ অ্েশ েরা হয়। আপলন িলচতন থ্ােলেন ো আপনালে লেেু ঘুলমর ওষুধ্ 
রোদওয়া হলে, লেন্তু আপলন ে্যথ্া অ্নুভে েরলেন না। লেেু িাজ্ভ ালরর রোষেলরে আপলন চাপ অ্নুভে েরলত পালরন।

লোিেযানর� অ্্যযানেনথেসিয়যা আপনালে লনয়ল্রিতভালে অ্লচতন রালখ। লেেু অ্পালরশন এেং প্রলরিয়ার জন্য এটা েরা 
জরুলর। আপলন অ্লচতন থ্ােলেন এেং লেেু অ্নুভে েরলেন না।

ঘনুের ওষধু প্রনয়যাগ (সিনেশে) আপনালে 'তন্দাচ্ছন্ন অ্েথোয়' রালখ এেং প্রায়ই রোিাোি ো লরলজওনাি অ্্যালনলথেলিয়ার 
িালথ্ প্রলয়াগ েরা হয়। তন্দাচ্ছন্ন অ্েথো হািো ো গভীর হলত পালর এেং আপনার িেলেেু ো িামান্য লেেু মলন থ্ােলত 
পালর, আোর লেেুই মলন নাও থ্ােলত পালর। 

ঘুলমর ওষুলধ্র প্রলয়াগ িম্পলে্ভ  আরও তথ্্য জানলত, অ্নুগ্রহ েলর আমালদর লিফলিট লিলডশন এক্সললেইনড পড়ুন, এটি 
আমালদর ওলয়েিাইলট পালেন: rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali
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অ্্যযানেনথেটিস্ট
অ্্যালনলথেটিস্ট হলচ্ছন লেলশষ প্রলশষেণপ্রাপ্ত লচলেৎিে োরা:

 ■ আপনার অ্পালরশলনর জন্য রোোন ধ্রলনর অ্্যালনলথেলিয়া (গুলি) উপেুক্ত রোিই লনলয় আপনার িালথ্ আলিাচনা 
েরলেন। েলদ রোেলে রোনোর িুলোগ থ্ালে তাহলি তারা আপনালে রোেলে লনলত িহায়তা েরলেন 

 ■ আপনার িালথ্ অ্্যালনলথেলিয়ার ঝঁুলে লনলয় আলিাচনা েরলেন
 ■ আপনার িালথ্ আলিাচনা েলর অ্্যালনলথেলিয়া এেং পরেতীতী  ে্যথ্া লনয়্রিলণর পলরেল্পনা লথের েরলেন
 ■ আপনালে অ্্যালনলথেলিয়া রোদলেন এেং অ্পালরশন চিাোিীন ও তারপলর লরেভালর রুলম আপনার িুথেতা ও 

লনরাপত্ার দালয়ত্ব রোনলেন। 

এোড়াও আপলন হয়ত অ্্যালনলথেলিয়া অ্্যালিালিলয়টলদর িালথ্ িাষোৎ েরলেন োরা উচ্চ প্রলশষেণ প্রাপ্ত স্বাথে্যলিো েমীতী । 
আপলন আমালদর ওলয়েিাইলট তালদর ভূলমো এেং অ্্যালনলথেলিয়া দি িম্পলে্ভ  আরও তথ্্য জানলত পারলেন: 
rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team  

প্রযাক-অ্নত্যাপচযার েূ�্যযায়ে সলিসেক  
(সপ্র-অ্্যযানিিনেন্ট সলিসেক)
েলদ আপনার অ্পালরশন পূে্ভপলরেলল্পত হয় তাহলি আপনালে অ্পালরশলনর লেেু িপ্তাহ 
ো লেেু লদন আলগ লপ্রঅ্পালরটিভ অ্্যালিিলমন্ট ললিলনলে ডাো হলত পালর। তলে মালঝ 
মালঝ রোোট অ্পালরশলনর রোষেলরে, এর পলরেলত্ভ  এেজন নাি্ভ আপনালে রোফান েলর লেেু 
প্রশ্ন লজজ্ািা েরলত পালরন।
অ্নুগ্রহ েলর আপনার িালথ্ লনম্নলিলখত লজলনিগুলি লনলয় আিলেন:

 ■ িাম্প্রলতে রোপ্রিলরিপশন ো প্যালেটিহ আপনার িে ঔষধ্পরে 
 ■ অ্ন্য হািপাতালি রোে িে পরীষো এেং লচলেৎিা েলরলয়লেন রোিই িম্পর্েকিত তথ্্য
 ■ আপলন ো আপনার পলরোলরর োলরা অ্্যালনলথেটিে (অ্লেদনোরী ওষুধ্) ে্যেহালরর োরলণ রোোনও িমি্যা হলয়লে 

লেনা 
 ■ েলদ িম্প্রলত রক্তচাপ মাপা হলয় থ্ালে তলে তার ফিাফি।

আপনার লচলেৎিে ো লজলপ িাজ্ভ ালর েখন আপনালে অ্পালরশলনর জন্য পাঠালেন তখন তার োলে রক্তচাপ রোমলপ 
রোনয়ার পরামশ্ভ রোদয়া হয়। এমনটা েরলি আপনার েলদ উচ্চ রক্তচাপ থ্ালে তাহলি অ্পালরশলনর অ্লনে আলগ রোথ্লে 
লচলেৎিা শুরু েরা রোেলত পালর। আপনার লচলেৎিা শুরু েরার প্রলয়াজন থ্ােুে ো না থ্ােুে, আপলন েলদ িাম্প্রলতে 
রক্তচাপ মাপার ফিাফি লনলয় আলিন তাহলি রোিটা োলজ িাগলে। 

ললিলনলের নাি্ভরা লনলম্নাক্তগুলি েরলেন:

 ■ আপনার দদনলদিন োজেম্ভ এেং শারীলরে ও মানলিে িমি্যা িম্পলে্ভ  লজজ্ািা েরলেন 
 ■ আপনালে অ্্যািার্জকি এেং প্রলতলরিয়া িম্পলে্ভ  লজজ্ািা েরলেন (অ্নুগ্রহ েলর লেশদ নলথ্পরে িালথ্ আনলেন)
 ■ আপলন দীঘ্ভলময়াদী ে্যথ্ার ওষুধ্িহ অ্ন্যান্য রোে ওষুধ্গুলি রোিেন েলরন তার এেটি িঠিে তালিো দতলর েরলেন
 ■ আপলন ধ্ূমপান, মদ্যপান ো মাদে দ্রে্য ে্যেহার েলরন লেনা লজজ্ািা েরলেন
 ■ আপনার ওজন এেং পলরমাপ রোনলেন
 ■ আপনার রক্তচাপ পরীষো েরলেন এেং হৃদস্দিলনর হার এেং অ্লক্সলজলনর মারো পরীষো েরলেন
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 ■ েলদ প্রলয়াজন হয় আপনার হৃদলপণ্ড এেং েষে রোস্টলথ্াল্কাপ লদলয় পরীষো েরলেন
 ■ প্রলয়াজন অ্নুিালর রক্তপরীষোর ে্যেথো েরলেন
 ■ ই.লি.লজ (এেপ্রোর হৃদলপলণ্ডর পরীষো) েরলেন
 ■ অ্ন্য রোোলনা ধ্রলনর িংরিমণ আলে লেনা তা পরীষোর জন্য আপনার ত্বে অ্থ্ো নালের রোথ্লে নমুনার রোিায়াে 

রোনলেন 
 ■ আপনার অ্পালরশলনর লদন রোোন ওষুধ্গুলি খাওয়া উলচৎ এেং আপনার অ্পালরশলনর পলর খাওয়ার জন্য োলড়লত 

রোোন ে্যথ্ানাশে ওষুধ্ মজতু রাখলত হলে তারা রোি িম্পলে্ভ ও আপনালে পরামশ্ভ প্রদান েরলেন
 ■ েলদ তারা মলন েলরন রোে আপনার প্রলয়াজন হলত পালর তাহলি রক্ত পলরিঞ্ািন িম্পলে্ভ  তথ্্য প্রদান েরলেন।

প্রলয়াজন না হলি িে্ভদা রক্ত পলরিঞ্ািন এলড়লয় চিা হয়। আপলন NHS ওলয়েিাইলটও এ িম্পলে্ভ  আরও তথ্্য জানলত 
পারলেন nhsbt.nhs.uk/what-we-do/blood-services/blood-transfusion 

অ্্যালনলথেলিয়া িম্পলে্ভ  আরও লেশলদ জানলত আমালদর লিফলিট অ্্যালনলথেলিয়া এক্সললেইনড পড়ুন:  
rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali

হযািপযাতযান� আিযার পূনববে
িাজ্ভ ালর এেং আলরাগ্যিালভর প্রস্তুলতর জন্য আপলন অ্লনে লেেু েরলত পালরন।

 ■ আপলন ধ্ূমপায়ী হলি অ্পালরশলনর অ্ন্তত েলয়ে িপ্তাহ আলগ রোথ্লে ধ্ূমপান েন্ধ েরুন, এটা আপনার 
অ্্যালনলথেলিয়া প্রলয়ালগর িময় এেং অ্লত্াপচালরর পলর আপনার শ্াি-প্রশ্ালির িমি্যা েমালে। 

 ■ আপনার েলদ থূেিতার িমি্যা থ্ালে তাহলি ওজন েমালি আপনার অ্্যালনলথেলিয়া প্রলয়ালগর িময় এেং 
অ্লত্াপচালরর পর অ্লনে ঝঁুলে েমলে। এর ফলি অ্লত্াপচারও  িহজ হলত পালর।

 ■ আপনার েলদ রোোনও দঁাত ো রিাউন নলড়, তাহলি অ্পালরশলনর আলগ দন্ত লচলেৎিলের োলে রোগলি, অ্্যালনলথেলিয়া 
চিাোিীন দঁালতর ষেলত হওয়ার ঝঁুলে েমলে।

 ■ আপনার েলদ রোোনও অ্লনয়ল্রিত দীঘ্ভলময়ালদ রোরাগ থ্ালে (রোেমন- ডায়ালেটিি, হঁাপালন ো ব্ংোইটিি, থ্াইরলয়লডর 
িমি্যা, দরুালরাগ্য ে্যথ্া ো হৃদলরাগ) তাহলি আপনার লজলপ িাজ্ভ ালরর িালথ্ পরামশ্ভ েরুন রোে রোিটা আরও 
ভালিাভালে লনয়্রিণ েরা োয় লেনা। 

 ■ আপনার রোোলনা মানলিে িমি্যা রোেমন- উলবেগ এেং অ্েিাদ থ্ােলি তা লেলেচনা েরলত হলে, োরণ এর ফলি 
আপনার িাজ্ভ ালর এেং রোিলর ওঠার উপর প্রভাে পড়লত পালর।

 ■ আপনার অ্পালরশলনর আলগ েলয়ে িপ্তাহ শারীলরে িলরিয়তা োড়ালি, আপনার হৃদলপলণ্ডর োে্ভষেমতা ও লফটলনি 
েৃলদ্ধ পালে। গলেষণায় রোদখা রোগলে রোে এটা িাজ্ভ ালরর পলর রোিলর উঠলত িাহাে্য েলর।

 ■ িেলচলয় ভালিা হয় েলদ আলগ রোথ্লেই োলড়লত েলি িাজ্ভ ালরর পর আপনার রোিলর ওঠার পলরেল্পনা দতলর 
েলর রোফিা এেং আপনার েনু্ধোন্ধে এেং পলরোলরর িদি্যলদর এ ে্যাপালর আলগ রোথ্লেই জালনলয় রাখা োলত 
তারা আপনালে প্রলয়াজনীয় িহায়তা েরলত পালর। আপলন েী খালেন এেং িহলজ রোিলর ওঠার জন্য োলড়লত আপনার 
খাদ্য তালিোয় রোোলনা পলরেত্ভ ন দরোর আলে লে না রোি ে্যাপালর ভােনালচন্তা েরুন। 

 ■ রোেলদন আপনার ওপর রোজনালরি অ্্যালনলথেলিয়া প্রলয়াগ েরা হলে ো পুলরাপুলর অ্লচতন েরা হলে েলদ রোিই লদনই 
আপলন োলড়লত লফলর আলিন, তাহলি পূণ্ভ েয়্ক োউলে আপনালে হািপাতাি রোথ্লে গালড় ো ট্যালক্সলত 
েলর োলড়লত লনলয় আিার এেং আপনার িালথ্ পরেতীতী  ২৪ ঘণ্া থ্াোর দালয়ত্ব লদলত হলে। িলেমারে রোজনালরি 
অ্্যালনলথেলিয়া ো ঘুলমর ওষুধ্ প্রলয়াগ েরা হলয়লে এমন ে্যলক্তর েত্নোরীলদর েী েরা উলচৎ তা জানলত আমালদর 
ওলয়েিাইট রোদখুন: rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali
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 ■ অ্পালরশলনর লদন েীভালে লচন্তামুক্ত থ্াো োয় তা ভােুন োরণ িাজ্ভ ালরর আলগ আপনালে খুে িম্ভেত রোেশ লেেুটা 
িময় অ্লপষো েরলত হলে। পরেপলরেো, পালজি ো রোহড রোফালন গান রোশানার মাধ্্যলম আপলন লচন্তা মুক্ত থ্ােলত 
পালরন।

আেযানের সিটযার লোবটযার িুেযার (Fitter Better Sooner) সরনিযািবেগুন�যার েযাধ্যনে আপসে িযােনত পযারনবে 
অ্পযানরশনের িে্য কীভযানব আরও শযারীসরকভযানব িুথে িব� এবং প্রস্তুত হওয়যা যযায়। অ্েুগ্রহ কনর আরও তন্য্যর 
িে্য আেযানের ওনয়বিযাইট লোেখুে: rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali

আপেযার অ্পযানরশনের সেে
আপনার খাোর এেং পানীয় িম্পলে্ভ  হািপাতাি রোথ্লে স্ষ্ট লনলদ্ভ শনা রোদয়া হলে। এই 
লনলদ্ভ শনাগুলিা গুরুত্বপূণ্ভ। েলদ অ্্যালনলথেলিয়া েরার িময় আপনার পােথেিীলত খাোর 
এেং পানীয় থ্ালে, তা আপনার গিায় উলঠ আিলত পালর এেং ফুিফুলি চলি রোেলত পালর, 
ো আপনার জীেন লেপন্ন েরলত পালর।
আপনার েলদ েযায়যানবটিি থ্ালে তাহলি আপনালে কখে খযাবযার ও পযােীয় বন্ধ করনত হনব এবং অ্পযানরশনের সেে 
কীভযানব আপসে ওষুধ লোেনবে রোি িম্পলে্ভ  হািপাতালির লনেট হলত রোজলন লনন। 

আপেযার ধূেপযানের অ্ভ্যযাি ্যযাকন�  অ্পালরশলনর লদন আপনার ধ্ূমপান েরা উলচৎ নয়, োরণ এর ফলি রলক্ত 
অ্লক্সলজলনর পলরমাণ েলম োয়। আপনার ইলিেট্রলনে লিগালরটও ে্যেহার েরা উলচত হলে না।

আপসে যসে সেয়সেত লোকযােও ওষুধ লোিবে কনর ্যযানকে, তাহলি অ্পালরশলনর লদন েীভালে ওষুধ্ রোিেন েরলেন 
রোি ে্যাপালর প্রাে-অ্পালরশন মূি্যায়ন দলির (লপ্রঅ্পালরটিভ অ্্যালিিলমন্ট টিলমর) লনলদ্ভ শনা অ্নুিরণ েরা উলচত। 
আপনালে প্রলয়াজন হলি ট্যােলিট খাওয়ার জন্য িামান্য পালন খাওয়ার অ্নুমলত রোদয়া হলে। 

আপলন েলদ ‘রক্ত পাতিা’ েরার জন্য রোোন ওষধু্ রোিেন েলর থ্ালেন রোেমন ওয়ারলফলরন, রোলিালপডগলরি ো লরভারক্সাোন 
(warfarin, clopidogrel or rivaroxaban) ইত্যালদ তাহলি আপনালে আপনার লচলেৎিে ো প্রাে-অ্পালরশন মিূ্যায়ন 
দিলে (লপ্রঅ্পালরটিভ অ্্যালিিলমন্ট টিম) লজজ্ািা েরলত হলে রোে েখন এেং েীভালে আপনার এই ওষধু্ রোিেন েরা েন্ধ 
েরা উলচত। তারা রক্তষেরলণর ঝঁুলে এেং লচলেৎিা েন্ধ েরার ঝঁুলে পে্ভালিাচনা েলর রোদখলেন এেং আপনার িালথ্ এেটি 
পলরেল্পনা দতলর েরলেন। আপনার িাজ্ভ ালরর আলগ আপনার নাি্ভ আপনালে এ ে্যাপালর স্ষ্ট লনলদ্ভ শনা রোদলেন।

হযািপযাতযান� আিযার িেয় যসে আপসে অ্িুথে অ্েভুব কনরে তাহলি দয়া েলর পরামলশ্ভর জন্য ওয়ালড্ভ  রোফান েরুন।

হািপাতালি আিার আলগ দয়া েলর রোনইি পালিশ ো রোজি তুলি রোফিলেন। এর ফলি আপনালে অ্্যালনলথেলিয়া েরার িময় 
আপনার অ্লক্সলজলনর মারো পলরমাপ েরার জন্য আপনার আঙুলি রোে ললিপ িাগালনা হলে তা িঠিেভালে োজ েরলে।

আপিার অ্্যানিনথেটিনটের িানে িাক্াৎ করা
অ্পালরশলনর পূলে্ভ আপনার অ্্যালনলথেটিস্ট (লেলন অ্্যালনলথেলিয়া েরলেন) আপনার িালথ্ রোদখা েরলেন। লতলন প্রাে-
অ্পালরশন অ্্যালিিলমন্ট ললিলনলে ো আপনার অ্পালরশলনর লদলন রোদখা েরলত পালরন। লতলন আপনালে রোোন ধ্রলনর 
অ্্যালনলথেটিে (অ্লেদলনর ওষুধ্) রোদয়া হলে এেং রোিটার িুলেধ্া, ঝঁুলে এেং আপনার োলে েী েী লেেল্প রলয়লে রোিগুলি 
লনলয় আলিাচনা েরলেন। 

লতলন আপনার িালথ্ আলিাচনা েলর আপনার জন্য রোিরা অ্্যালনলথেটিে লনে্ভাচন েরলেন। িেি ধ্রলনর অ্্যালনলথেলিয়া 
িেি ধ্রলনর অ্পালরশলনর জন্য উপেুক্ত নয়।
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েলদ রোেলে রোনোর িুলোগ থ্ালে তাহলি রোোন অ্্যালনলথেটিে ে্যেহার েরলত হলে তা এগুলিার ওপর লনভ্ভ র েরলে:

 ■ আপনার রোে অ্পালরশন েরা হলে এেং আপনার অ্ন্য রোোনও রোরাগ আলে লেনা
 ■ আপনার রোষেলরে রোে ঝঁুলেগুলিা রলয়লে
 ■ আপনার পেদি এেং পেলদির োরণ
 ■ িুপালরশ এেং আপনার অ্্যালনলথেটিলস্টর লনর্দকিষ্ট দষেতা
 ■ হািপাতালি উপিব্ধ িরঞ্াম, েমীতী  এেং িুলোগিুলেধ্া

আপনি আপিার অ্্যানিনথেটিটে এবং িাি্সনক এই প্রশ্নগুনলা নিজ্ািা করনে পানরি
আপনার অ্্যালনলথেটিে (অ্লেদনোরী ওষুধ্) িম্পলে্ভ  আপনার রোোলনা প্রশ্ন থ্ােলি রোিগুলি লিলখ রাখুন ো লেপরীত 
পৃষ্ায় রোদয়া উদাহরণ রোদখুন। আপলন েলদ অ্পালরশলনর লদলনর আলগ অ্্যালনলথেটিলস্টর িালথ্ েথ্া েিলত চান তাহলি 
প্রাে-অ্পালরশন অ্্যালিিলমন্ট টিলমর িালথ্ রোোগালোগ েরুন, তারা রোফালন অ্্যালনলথেটিলস্টর িালথ্ আপনালে েথ্া 
েলিলয় লদলত পালরন ো ললিলনলে রোদখা েরার ে্যেথো েরলত পালরন।

অ্পানরশনির িি্য প্রস্তুনে
আপনার নাি্ভ আপনালে পরার জন্য এেটি হািপাতালির গাউন রোদলেন এেং আপনালে েিলেন রোে লে ধ্রলনর অ্ন্তে্ভাি 
পড়লত পারলেন। িাধ্ারণত পালয় রক্ত জমাট েঁাধ্ার ঝঁুলে েমালনার জন্য ইিাস্টিে স্টলেংি ো রোমাজা পরলত েিা হয়। 
আপনার নাি্ভ আপনার েলজিলত ো রোগাড়ালিলত শনাক্তোরী ে্যান্ড পলরলয় লদলেন এেং আপনার রোোনও অ্্যািার্জকি 
থ্ােলি লেেু হািপাতালি রোিজলন্যও এেটা ে্যান্ড পরালনা হয়।

রোোলনা রোোলনা অ্্যালনলথেটিে (অ্লেদনোরী ওষুধ্) প্রলয়ালগর আলগ সপ্রনেসেনকশে (‘লপ্র-রোমড’) রোদওয়া হয়। লপ্র-রোমড 
আপনার শরীরলে িাজ্ভ ালরর জন্য প্রস্তুত েলর – এগুলিা ে্যথ্া উপশম েরা শুরু েরলত পালর, পােথেিীলত অ্্যালিলডর 
পলরমাণ েমালত ো আপনালে লচন্তামুক্ত হলত িহায়তা েরলত পালর।

আপনার েয়ি েলদ গভ্ভ ধ্ারলণর উপেুক্ত হয় তাহলি নাি্ভ আপনার প্রস্ালের নমুনা িংগ্রহ েলর গভ্ভ েতী লেনা তা পরীষো 
েরলেন। এটি এেটি িাধ্ারণ লনয়ম। 

আপনালে িে গয়না এেং বেকিধ্ালনা ো লপয়ার্িকিং-এ ধ্াতুর লেেু থ্ােলি 
রোিইিে খুলি রাখলত হলে। আপলন েলদ খুিলত না পালরন তাহলি নাি্ভরা 
রোিগুলিা রোটপ লদলয় মুলড় রোদলেন োলত রোিগুলিার এেং আপনার ত্বলের 
রোোনও ষেলত না হয়। িাধ্ারণত লেলয়র আংটি পলর থ্ােলত রোদয়া হয়।

আপিানক যখি অ্পানরশনির িি্য ডাকা হনব
 ■ রোোলনা এেজন েমীতী  আপনার িালথ্ অ্পালরশন লথ্লয়টালর োলেন।
 ■ অ্্যালনলথেলিয়া প্রলয়াগ েরার রুলম োওয়া পে্ভন্ত িাধ্ারণত আপলন 

আপনার চশমা, লহয়ালরং এইড এেং নেি দঁাত পলর থ্ােলত পালরন। 
আপনালে েলদ রোজনালরি অ্্যালনলথেলিয়া (িম্পূণ্ভ অ্জ্ান েরা) রোদয়া 
না হয়  তাহলি হয়ত আপলন রোিগুলিা পলর থ্ােলত পারলেন ।

 ■ আপনালে েলদ রোিাোি ো আঞ্লিে (লরলজওনাি) অ্্যালনলথেলিয়া 
েরা হয় তাহলি হয়ত আপলন গান রোশানার জন্য লনলজর রোহডলফান 
ও ইলিেট্রলনে লডভাইি িালথ্ রাখলত পারলেন,  (আলগ রোথ্লে নাি্ভলে 
লজজ্ািা েলর রোনলেন)।

 e আমানক নক বিিানরল 
অ্্যানিনথেনিয়া করানেই হনব?

 e অ্ি্য বকানিা উপায় আনে নক?
 e আপিারা বকাি ধরনির 
অ্্যানিনথেনিয়ার পরামশ্স বদি?

 e এ ধরনির অ্্যানিনথেনিয়ার ঝুনঁকগুনলা কী?
 e আমার বকানিা নবনশষ ঝুনঁক আনে নক?
 e আমার নক ধরনির ব্যোিাশক দরকার হনব?
 e এরপনর আনম বকমি অ্িুভব করনবা?
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 ■ আপলন রোোলনা েমীতী র িালথ্ অ্পালরশন লথ্লয়টার পে্ভন্ত  রোহঁলট রোেলত পালরন ো আপনালে হুইি রোচয়ালর ো লেোনায় 
ো ট্রলিলত েলর লনলয় োওয়া হলত পালর।  আপলন েলদ রোহঁলট োন তাহলি আপলন লনলজর রোরেলিং গাউন এেং চটি পরলত 
পারলেন  ।

অ্পযানরশে স্যনয়টযানর লোপৌঁঁছযানেযার পনর অ্্যযানেনথেসিয়যা শুরু েরার আলগ সেয়েেযাসিক সকছু পরীক্যা েরা হলে। 
আপনালে আপনার নাম, জন্ম তালরখ, আপনার রোোন অ্পালরশন েরা হলে, ডান না ো লদলে (প্রলোজ্য রোষেলরে) 
অ্পালরশন েরা হলে তা জানলত চাওয়া হলে, আপলন েখন রোশষোর খাোর ো পালন রোখলয়লেন এেং রোোনও অ্্যািার্জকি 
আলে লে না তা জানলত চাওয়া হলে। এগুলি হািপাতালির িাধ্ারণ লনয়ম অ্নুিালর োচাই েরা হয়।

অ্্যানিনথেনিয়া শুরু করা
আপনার অ্্যালনলথেলিয়া অ্্যালনলথেটিে রুলম ো অ্পালরশন লথ্লয়টালর শুরু েরা হলত পালর। আপনার অ্্যালনলথেটিস্ট 
এেজন প্রলশষেণপ্রাপ্ত িহোরীর িালথ্ োজ েরলেন। অ্্যালনলথেটিস্ট ো িহোরী আপনার হৃদলপলণ্ডর গলত, রক্তচাপ এেং 
অ্লক্সলজলনর মারো এেং অ্ন্যান্য প্রলয়াজনীয় পরীষো েরার জন্য লেলভন্ন রোমলশলনর লিড আপনার রোদলহ িাগালেন।

একটযা িূনচর িযাহযানয্য সশরযায় একটযা ক্যযােু�যা বযা রোোট লোস্টিলের টিউে প্রলেশ েলরলয় রোিটির মাধ্্যলমই িাধ্ারণত 
প্রাপ্তেয়্কলদর অ্্যালনলথেটিে (অ্লেদনোরী ওষুধ্) রোদয়া হয়। এরপর রোিই ে্যানুিার িাহালে্যই িেি ধ্রলনর ওষুধ্ 
আপনার লশরায় প্রলেশ েরালনা োলে। এ িম্পলে্ভ  েলদ আপনার রোোলনা উলবেগ থ্ালে তাহলি দয়া েলর আপনার 
অ্্যালনলথেটিলস্টর িালথ্ েথ্া েিুন।

লো�যাকযা� এবং সরসিওেযা� অ্্যযানেনথেটিক
আপনালে রোিাোি ো লরলজওনাি, রোে ধ্রলনরই অ্্যালনলথেলিয়াই প্রদান েরা রোহাে না রোেন:

 ■ আপনার অ্্যালনলথেটিস্ট আপনালে ইনলজেশন রোদওয়ার িময় লথের থ্ােলত েিলেন। আপনার অ্্যালনলথেলিয়া োজ 
শুরু েরলি আপনার  এেটা উষ্ণ লশরলশলর অ্নুভূলত হলত পালর

 ■ থোনটি অ্েশ হলয়লে এটা আপলন ও আপনার অ্্যালনলথেটিস্ট লনলচিত েরার পরই অ্পালরশন শুরু েরা হলে
 ■ আপনালে ঘুলমর ওষুধ্ না রোদয়া হলি আপলন চারপাশ িম্পলে্ভ  িজাগ এেং িলচতন থ্ােলেন। আপলন অ্পালরশন 

রোদখলত না চাইলি অ্পালরশলনর থোন এেটি ল্রিন লদলয় রোেলে রাখা হলে
 ■ লরলজওনাি অ্্যালনলথেলিয়ার রোষেলরে অ্্যালনলথেলিয়া টিলমর এেজন িদি্য িেিময় আপনার োলে থ্ােলেন এেং 

আপনার দরোর হলি আপলন তার িালথ্ েথ্া েিলত পারলেন।

লোিেযানর� অ্্যযানেনথেসিয়যা
রোজনালরি অ্্যালনলথেলিয়া দইুভালে শুরু েরা োয়:

 ■ ে্যানুিার মাধ্্যলম অ্লেদনোরী ওষধু্ লশরায় ইনলজক্ট েরার মাধ্্যলম। এটা িাধ্ারণত প্রাপ্ত েয়্কলদর রোষেলরে ে্যেহার  
েরা হয় এেং এটা লনয়্রিণ েরা িহজ 

 ■ মা্ক ে্যেহার েলর অ্্যালনলথেটিে গ্যাি এেং অ্লক্সলজন শ্াি প্রশ্ালির মাধ্্যলম গ্রহণ েলর, আপলন চাইলি এটা লনলজ 
ধ্রলত পালরন। আপলন অ্লচতন হলয় োোর পর আপনার অ্্যালনলথেটিস্ট এেটি ে্যানুিা লশরায় প্রলেশ েরালেন। 
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সরকভযাসর রুে
অ্পালরশলনর পলর আপনালে িম্ভেত লরেভালর রুলম লনলয় োওয়া হলে। লরেভালর রুলমর েমীতী রা আপনালে েতটা িম্ভে 
আরামদায়েভালে রাখার ে্যেথো েরলেন এেং প্রলয়াজন মলতা ওষুধ্পরে রোদলেন। আপলন অ্্যালনলথেলিয়ার প্রভাে লনরাপলদ 
োটিলয় উলঠলেন রোি ে্যাপালর তারা লনলচিত হলি এেং রোেড খালি থ্ােলি আপনালে ওয়ালড্ভ  রোফরত লনলয় োওয়া হলে।

িাি্স ানরর পনর ব্যোর উপশম
আপনার অ্পালরশলনর ধ্রন এেং অ্পালরশলনর পর আপনার ে্যথ্ার মারোর ওপর লনভ্ভ র েলর ে্যথ্ানাশলের ধ্রণ ও 
পলরমাণ ঠিে েরা হলে। লেেু মানুলষর অ্ন্যান্যলদর তুিনায় রোেলশ ে্যথ্ানাশলের প্রলয়াজন হয়। 

িাধ্ারণত, রোিলর ওঠার িময় আপলন লেেুটা ে্যথ্া ো অ্স্বলতি আশা েরলত পালরন। শলক্তশািী ে্যথ্া নাশে অ্ত্যন্ত 
োে্ভেরভালে ে্যথ্া উপশম েরলত পারলিও রোিগুলিার পাশ্্ভ-প্রলতলরিয়া থ্ােলত পালর রোেমন- েলম েলম ভাে, রোোষ্োঠিন্য 
এেং দীঘ্ভ লদন ে্যেহালরর ফলি আিলক্ত। 

মালঝ মালঝ ে্যথ্া রোোনও িমি্যার িংলেত হলত পালর, তাই িেিময় আপনার ে্যথ্ার ে্যাপালর নাি্ভলে জানালেন এেং 
তালদর পরামশ্ভ ও িহায়তা রোনলেন।

ে্যথ্ানাশে প্রলয়ালগর েলয়েটি পদ্ধলত:

 ■ বসি, ট্যযাবন�ট বযা সগন� খযাবযার িে্য তর� – এগুলিা িেি ধ্রলনর ে্যথ্া উপশলমর জন্য ে্যেহার েরা হয়। 
িাধ্ারণত এিে ওষুলধ্র  োজ শুরু েরলত অ্ন্তত আধ্াঘণ্া িময় িালগ। এই ওষধু্ োজ েরার জন্য আপনালে 
রোখলত,  ও পান েরলত  িষেম হলত হলে এেং েলম েলম ভাে থ্ােলি চিলে না

 ■ ইেনিকশে – এগুলিা লশরায় প্রদান েরা হলত পালর (দ্রুত োজ েরার জন্য ে্যানুিার মাধ্্যলম আপনার লশরায় 
প্রলেশ েরালনা হলত পালর) অ্থ্ো মাংিলপলশলত (িূলচর িাহালে্য আপনার থ্াই ো লনতলবে প্রলয়াগ েরা হয়, এটা োজ 
েরলত প্রায় ২০ লমলনট িময় িালগ) রোদয়া হলত পালর 

 ■ িযানপযাসিটসর – এই মিৃণ প্যালিট ো েলড় রোরেটাম ো মিবোলর প্রলেশ েরালনা হয়। প্যালিটগুলিা দ্রেীভূত হলয় োয় 
এেং ওষুধ্ শরীলর রোশালষত হয়।  আপলন েলদ লগলি রোখলত না পালরন ো আপনার েলদ েলম হয় তাহলি এই পদ্ধলত 
োলজ িালগ

 ■ লোরযাগী-সেয়স্রিত ব্য্যযােযাশক (লোপনশন্ট কনট্যা�ে অ্্যযােযা�নিসিয়যা, সপসিএ) – এেটি রোোতামেুক্ত রোমলশন, আপলন 
রোোতাম টিপলি স্বল্প মারোয় শলক্তশািী ে্যথ্ানাশে িরািলর আপনার ে্যানুিা ো লরেলপ প্রলেশ েরালনা হয়। এটা 
এমনভালে রোপ্রাগ্রাম েরা থ্ালে োলত আপলন অ্ত্যলধ্ে মারোয় ওষুধ্ প্রলয়াগ েরলত না পালরন। লপলিএ-র মাধ্্যলম 
আপলন লনলজ আপনার ে্যথ্ানাশে লনয়্রিণ েরলত পালরন

 ■ লো�যাকযা� অ্্যযানেনথেসিয়যা ও সরসিওেযা� ব্লক  – অ্পালরশলনর পর এ ধ্রলনর অ্্যালনলথেলিয়া ে্যথ্া উপশলমর জন্য 
অ্ত্যন্ত োে্ভের হলত পালর। আমালদর লিফলিট - এলপডুরাি রোপইন লরলিফ আফটার িাজ্ভ ালরলত এ িম্পলে্ভ  আরও 
তথ্্য পালেন, এটি আমালদর ওলয়ে িাইলট পাওয়া োলে:  
rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali
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হািপাোল বেনক েুটির পনর ব্যো উপশম
েলদও হািপাতাি রোেলড় োোর িময় আপনালে পে্ভাপ্ত পলরমালণ ে্যথ্ানাশে ওষুধ্ রোদয়া হলে, তেু রোপ্রিলরিপশন োড়াই 
রোেনা োয় এমন লেেু ে্যথ্ানাশে োলড়লত লেলন রাখা ভালিা। হািপাতাি রোথ্লে েুটির দইু িপ্তাহ পলরও েলদ আপনার 
ে্যথ্া নাশে প্রলয়াজন হয়, তাহলি এ ে্যাপালর আলিাচনা েরার জন্য আপনার লচলেৎিলের িালথ্ রোোগালোগ  েরা 
উলচৎ। 

অ্পালরশলনর পলর আপনালে োলড়লত খাওয়ার জন্য মরলফন ধ্রলনর ে্যথ্ানাশে রোদয়া হলত পালর। এই ধ্রলনর ওষুধ্ েত 
তাড়াতালড় িম্ভে েমালনা ও েন্ধ েরা অ্ত্যন্ত জরুলর োরণ এগুলিা রোেলশ লদন ে্যেহার েরলি আপনার মারাত্মে ষেলত 
হলত পালর।

ঝঁুসক এবং অ্্যযানেনথেসিয়যা
িাধ্ারণ িাজ্ভ ালরর জন্য েখন রোজনালরি অ্্যালনলথেলিয়া েরা হয় তখন এেজন স্বাভালেে ওজলনর িুথে প্রাপ্তেয়্ক রোরাগীর 
রোষেলরে ো ো ঘটলত পালর এেং রোে রোে ঝঁুলে থ্ালে তা এই লেভালগর ইনলফাগ্রালফেটিলত রোদখালনা হলয়লে (লেলশষ রোোনও 
িাজ্ভ ালরর রোষেলরে অ্ন্য ঝঁুলে থ্ােলত পালর)। 

আধ্ুলনে অ্্যালনলথেটিেগুলিা (অ্লেদনোরী ওষুধ্) অ্ত্যন্ত লনরাপদ। অ্্যালনলথেটিে ওষুধ্ এেং িরঞ্াম ে্যেহালরর লেেু 
িাধ্ারণ পাশ্্ভ প্রলতলরিয়া রলয়লে তলে এগুলিা িাধ্ারণত গুরুতর ো দীঘ্ভথোয়ী হয় না। লেলভন্ন ে্যলক্তলদর রোষেলরে ঝঁুলে লভন্ন 
লভন্ন হয় এেং তা রোোন অ্পালরশন েরা হলচ্ছ এেং অ্্যালনলথেলিয়ার জন্য ে্যেহৃত রোেৌশলির ওপর লনভ্ভ র েলর।
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আপনার রোষেলরে রোোনও ঝঁুলের পলরমাণ রোেলশ হলি রোিটা লনলয় আপনার অ্্যালনলথেটিস্ট আপনার িালথ্ আলিাচনা 
েরলেন। এোড়াও আরও লেেু লেরি ঝঁুলে রলয়লে রোেগুলি লনলয় অ্্যালনলথেটিস্টরা িাধ্ারণত আলিাচনা েলরন না, েলদ 
না রোিগুলির আপনার রোষেলরে ঘটার উচ্চ িম্ভােনা থ্ালে। এগুলিা লিফলিলট উললেখ েরা হয়লন।

আপলন েলদ এগুলিা িম্পলে্ভ  আরও লেতিালরত জানলত চান এেং ঝঁুলে িম্পলে্ভ  পড়লত চান তাহলি অ্নুগ্রহ েলর পৃথ্ে 
পৃথ্ে ঝঁুলের লিফলিটগুলি রোদখুন ো আমালদর ওলয়েিাইলট পালেন: 
rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali  

উললেলখত লিলকের মাধ্্যলম উপলরর ইনলফাগ্রালফেটিও স্বত্রি োড্ভ  লহিালে ডাউনলিাড েরলত পালরন।

বিরল – ১,০০০ জনে ১ জে এিং ১০,০০০ জনে ১ জনের মন্যযে 
একটা ছোট শহনরর মন্যযে একজনের সমতুলযে 

সা্যারণত ঘনট ো – ১০০ জনে ১ জে এিং ১,০০০ জনে ১ জনের মন্যযে 
গ্ানমর মন্যযে একজনের সমতুলযে 

তৃষ্ণা রোোধ্ েরা* গিা ে্যথ্া

েঁাপুলনেলম েলম ভাে

৪,৫০০ জলন ১ জন  
দঁালতর ষেলত োর জন্য 
লচলেৎিার প্রলয়াজন হয় 

নালভ্ভ  রোোটখালটা আঘাত

২,৮০০ জলন ১ জন  
ের্নকিয়ায় ঘষ্ভণ (রোচালখ 
আঁচড় িাগা) 

ইনলজেশন রোদয়ার জায়গায় ে্যথ্া*

১০,০০০ জলন ১ জন  
অ্্যানাফাইি্যালক্সি 
(Anaphylaxis)
(ওষুলধ্র প্রভালে তীব্ 
অ্্যািার্জকিঘটিত 
প্রলতলরিয়া) 

১,০০০ জলন ১ জন  
প্রান্তীয় স্ায়ুর থোয়ী ষেলত 

অতযেন্ত সা্যারণ – ১০ জনের মন্যযে ১ জনের ছেনে ছিবশ 
আপোর পবরিানরর মন্যযে একজনের সমতুলযে 

সা্যারণ – ১০ জনে  ১ জে এিং ১০০ জনে ১ জনের মন্যযে 
পাড়ার মন্যযে একজনের সমতুলযে 

অতযেন্ত বিরল – ১০,০০০ জনে ১ জে এিং ১,০০,০০০ িা তনতাব্যক জনে ১ জনের মন্যযে  
একটা িড় শহনর একজনের সমতুলযে 

রোঠাঁট এেং লজলভ রোোটখালটা োটােড়া 

১,০০,০০০ জলন ১ জন  
িরািলর অ্্যালনলথেলিয়ার োরলণ 
মৃতু্য 

২০,০০০ জলন ১ জন  
অ্্যালনলথেলিয়া চিাোিীন িলচতন থ্াো 

িামলয়ে লেস্ৃলত (প্রধ্ানত ৬০ 
েেলরর রোেলশ েয়িীলদর) 

আমালদর স্বাভালেে জীেলন আমরা রোে ঝঁুলে লনই, রোেমন- িড়লে ভ্রমণ, তারমারো  নীলচর ঝঁুলে রোথ্লে অ্লনে রোেলশ।

১,০০,০০০ জলন ১ জন  
দষৃ্টি শলক্ত হারালনা 

োিলশলট

* প্রথ্ম ল্রিন্ট জাতীয় অ্্যালনলথেলিয়া প্রেল্প (এিএনএলপ -১) গলেষণা। Br J Anaesth 2016  

(https://academic.oup.com/bja/article/117/6/758/2671124). 

অ্্যালার্িজি
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আমরা এই লিফলিলটর তথ্্য িঠিে ও হািনাগাদেৃত রাখার িলে্ভাতভালে প্রলচষ্টা েলর, লেন্তু তার লনচিয়তা রোদওয়া িম্ভে নয়। আমরা প্রত্যাশা 
েলর না রোে এই িাধ্ারণ তলথ্্য আপনার িম্ভাে্য িমতি প্রলশ্নর উত্র রোদওয়া হলয়লে অ্থ্ো আপনার জন্য গুরুত্বপূণ্ভ িমতি লেষয় লনলয় লেশলদ 
আলিাচনা েরা হলয়লে। এই লিফলিটটিলে লনলদ্ভ শনা লহলিলে ে্যেহার েলর, আপনার লনজস্ব পেদি-অ্পেদি এেং উলবেগ লনলয় আপনার লচলেৎিা 
দলির িালথ্ আলিাচনা েরা উলচৎ। এই লিফলিটলে পৃথ্েভালে লচলেৎিা পরামশ্ভ লহলিলে ে্যেহার েরা উলচৎ নয়। এটি রোোনও োলণলজ্যে ো 
ে্যেিার উলদেলশ্য ে্যেহার েরা োলে না। িম্পূণ্ভ দায় েজ্ভ ন লেেৃলত রোদখলত এখালন ললিে েরুন। 

িমতি অ্নুোদ ট্রান্সলিটি্ভ উইদাউট েড্ভ ালি্ভর (Translators without Borders) অ্নুোদেগণ িরেরাহ েলরলেন। অ্নুোদগুলিলে েথ্ািম্ভে 
লনভু্ভি েরলত রোিগুলির মান পরীষো েরা হলয়লে, তলে লেেু তলথ্্যর ভুি অ্থ্্ভ এেং ভুি ে্যাখ্যার িম্ভােনা রলয়লে।

আেরযা আপেযার েতযােত িযােনত আগ্রহী
এই লিফলিটটি আরও উন্নত েরার জন্য আমরা আপনালদর পরামশ্ভ জানলত চাই। 

আপনার েলদ রোোলনা মতামত থ্ালে তাহলি অ্নুগ্রহ েলর আমালদরলে ইলমইি েরুন:  
patientinformation@rcoa.ac.uk 

Royal College of Anaesthetists
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG
020 7092 1500

rcoa.ac.uk

পঞ্চম সংস্করণ, ছেব্রুোবর ২০২০
এই লিফলিটটি প্রোশনার তালরখ রোথ্লে লতন েেলরর মলধ্্য পে্ভালিাচনা েরা হলে।

© 2020 Royal College of Anaesthetists
রোরাগীলদর তথ্্য িরেরালহর উপেরণ প্রস্তুলতর জন্য এই লিফলিটটি েলপ েরা োলে। অ্নুগ্রহ েলর  প্রেৃত িূরে উললেখ েরলেন। আপলন েলদ এই লিফলিটটি অ্ন্য 
রোোলনা প্রোশনার োলজ ে্যেহার েরলত চান তাহলি েৃতজ্তাস্বীোর েরলত হলে এেং রোিালগা, ব্্যালন্ডং এেং লচরে অ্পিারণ েরলত হলে। আরও তলথ্্যর জন্য 
অ্নুগ্রহ েলর আমালদর িালথ্ রোোগালোগ েরুন।
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