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আপনার সnােনর 
সাধারণ অ,ােনেs.ক 
(অেবদিনক) 
আপনার সnান সাধারণ অ+ােনেs.ক িদেয় অেstাপচােরর (সাজ$াির) জন( 
হাসপাতােল ভিত$ হেল িক ঘটেত পাের তা এই িলফেলট ব(াখ(া করা 
হেয়েছ। অ(ােনে:;ট<গণ ?রাগীেদর Bিতিনিধ এবং বাবা-মােয়েদর সােথ 
একসােথ িমেল এ;ট রচনা কেরেছন। 

অ"ােনেsিশয়া এবং অ"ােনেs-sগণ 
এক# সাধারণ অ*ােনেs#ক িনি#ত কের (য অেstাপচার চলাকালীন আপনার িশ3 jানহীন এবং 
(বদনামkু থাকেব। 

অ*ােনেs#sগন হেলন িবেশষj িচিকৎসক যারা অBােনেsDক pেয়াগ কেরন এবং অেstাপচার 
চলাকালীন এবং সুs হেয় ওঠার সময় আপনার সnােনর sােsBর যt িনেয় থােকন। এছাড়াও তাঁরা 
আপনার সnােনর অেstাপচার পরবতP (বদনা উপশেমর সােথও ওতেpাতভােব জিড়ত থােকন। 

অ*ােনেs#ক হল অBােনেsিশয়া 3T করেত এবং বজায় রাখেত বBবVত ওষুধXিল। 

■ িকছু অBােনেsDক কBানলুা নােমর একটা pািsক Dউেবর মাধBেম িশরায় একটা ইনেজকশন (দওয়ার 
মাধBেম 3T করা হয়, যা িনঃ&ােসর সােথ একটা গ/াস 0নয়ার মাধ/েমও চািলেয় যাওয়া হেত 
পাের। 

■ অনBানB অBােনেsDকXিল একটা গBাস gহেনর মাধBেম 3T করা হয় এবং ঘুমn অবsায় আপনার 
সnােনর শরীের একD কBানলুা pেবশ করান হয়। 
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অBােনেsDs বা pাক-মূল/ায়নকারী নাস < সাধারণত আপনার কােছ আপনার স@ােনর অ/ােনেBCটক 
বা ইনেজকশন িনেয় পূেব <র অিভIতার িবষেয় জানেত চাইেবন। এছাড়াও তারঁা সাধারণত 
অ/ােনেBCটক Mেয়ােগর সাNাব/ পOিতPিল, এবং আপনার বা আপনার স@ােনর 0কানও পছR 
আেছ িকনা 0সই িবষেয় আেলাচনা কের থােকন। (বশীরভাগ সময় িকছু কাজ একটা িনিদ_` পdিতেত 
করার িচিকৎসাজিনত িকছু কারণ থােক। তাঁরা আপনােক জানােবন (য তাঁরা অBােনেsDক কীভােব 

3T করেত চান, এবং (কারণPিল) 0কন। আপনার এবং আপনার স@ােনর ইSাPিল খুবই 
PVWপূণ <। 

অBােনেsDেsর সােথ আেলাচনার পের, আপনার সােথ আেলাচনা করা পিরকlনাXেলার মধB (থেক একD 
সাধারণত অনসুরণ করা হেব। জTরী অবsায় আপনার সnােনর pিতিkয়া এবং সাড়ার ওপর িনভ_ র কের িকছু 
(kেt pতBািশত িবনBােসর পিরবত_ ন ঘটেত পাের। 

আপিন অেstাপচােরর িদন বা তার আেগ (যেকােনা সমসBার িবষেয় জানােত পারেবন। 

এছাড়াও আপনার অBােনেsিশয়া এেসািসেয়টেদর সােথ (দখা হেত পাের যারা উc pিশkণpাp sাsBকমP। 
আমােদর ওেয়বসাইেট িগেয় তাঁেদর ভূিমকা এবং অBােনেsিশয়া দল সmেক_  আরও জানেত পারেবন: 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team 

আপনার সnানেক psত করা 
আপনার সnানেক হাসপাতােল ভিত_ র জনB psত করার িবিভn উপায় আেছ (যXেলার সাহাযB আপিন 
িনেত পােরন। 

আপনার সnান খুবই (ছাট না হেল আপনােক অবশBই (চ`া এবং বBাখBা করেত হেব: 

■ (য তােক হাসপাতােল ভিত_  হেত হেব 

■ (য তার একটা অেstাপচার বা পরীkা করা হেব 

■ তারা হাসপাতােল থাকা অবsায় তােদর িক হেত পাের (স সmেক_  িকছু সাধারণ তথB। 

িভn িশ3েদর (kেt এই তথB (দওয়ার সmক সময় িভn হেয় থােক। িp-Xুেলর িশYেদর হয়েতা Cঠক 
আেগর িদন জানা উিচৎ। একটু বড় িশ3েদর হয়েতা আরও আেগ জানােত হেত পাের। 

কেলজ ওেয়বসাইেটর িশ3, মা-বাবা এবং পিরচয <াকারীেদর জন/ তথ/ পাতায় িবিভn বয়েসর িশ3েদর 
জনB ডাউনেলাড করার জনB িলফেলট আেছ: www.rcoa.ac.uk/childrensinfo 

■ িরস িবয়ােরর একজন অBােনেsDক আেছ (৩-৬ বছর বয়সী িশY একজন Mা^বয়X পাঠেকর 
সােথ)। 

■ (গােয়nা (ডিভ: অ/ােনেBCটেকর িবষেয় অনুস_ান (বয়স ৭-১১ বছর) 

■ সাধারণ অBােনেsিশয়া: 0ছাটেদর জন/ একটা সংিb^ িনেদ<িশকা (বয়স ১২ এর উেO<) 

আমার একিদেনর অেstাপচার: একটা সহজ পাঠ এবং অনBানB আেkসেযাগB িরেসাস_Xেলাও এখােন 
পাওয়া যােব: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali 

এছাড়াও এখােন একটা (ছাr গভীর ঘুম – অ/ােনেBCটকPেলার িবষেয় একটা পািরবািরক িনেদ<শনা 
নােমর একটা অBািনেমশন আেছ যা ১২ বছর বয়স পয_n িশ3েদর জনB সহায়ক: 
(www.vimeo.com/138062201)। 
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িকছু হাসপাতাল অেstাপচােরর আেগর িদন আপনােক এবং আপনার সnানেক িশ3 শলBিচিকৎসা 

(সাজ<াির) ওয়াড< ঘুের 0দখার সুেযাগ িদেয় থােক। আপনার স@ানেক Mgত করা এবং উেhগ 
কমােত সাহায/ করার এটা একটা ভােলা উপায়। অেনক হাসপাতােল 0i-0থরািপ Cটম আেছ যারা 
মজাদার ভােব বBখBা করেত এবং িশ3েদর আেলাচনায় উৎসাহী কের তুলেত সkম। 

আপনার সnানেক িক বলেবন তার িকছু ধারনা 
■ তােদর পিরিsিত অনযুায়ী বBাখBা কTন (য এই অেstাপচার বা পরীkা আপনার সnানেক সুs হেত 
বা আংিশকভােব ভােলা হেত সাহাযB করেব। 

■ অেstাপচার সmেক_  কথা বলেত এবং pu করেত আপনার সnানেক উৎসািহত কTন। বই, 0গমস 
এবং গj সাহায/ করেত পাের। কেলজ ওেয়বসাইেট কালািরং িশেটর মেতা সরkামPেলা পাওয়া 
যােব: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali 

■ সমেয়র িবষেয় আপনার সnানেক জানান। কখন তােদর অেstাপচার বা পরীkা করা হেব? তােদর 
কতkণ হাসপাতােল থাকেত হেত পাের (যিদ আপিন জােনন)? 

আপনার সnানেক রােত হাসপাতােল থাকেত হেল আপিন তার সােথ থাকেত পারেবন িকনা জানান। 
এটা সmব িকনা এই িবষেয় যিদ আপিন অিনি#ত হেল িনি#ত হওয়ার জনB হাসপাতােল (ফান করেত 
পােরন। 

আপনােক হাসপাতােল িক িনেয় (যেত হেব (সই িবষেয় নাস_ আপনােক জানােবন, িকl দয়া কের 
আপনার স@ান 0য ওষুধPেলা িনয়িমত 0খেয় থােক—আসল প/ােকেট কের 0সPেলা, পাজামা, 
একটা টmথ nাশ, িচVিন, বদল করার জন/ অ@ব <াস বা ন/ািপ, এবং একটা পছেnর (টিড বা (খলনা 
িনেয় আসেবন। িশ3রা সাধারণত িক িক (নয়া হেব (সXেলা mক করেত পছn কের, িকl অেনক 
0খলনা না 0নয়াই সবেথেক ভােলা। 

(মাবাইল (ফান এবং টBাবেলট খুবই কােজর হেত পাের িকn মেন কের আপনার চাজ_ ার এবং (হডেফান 
িনেয় আসেবন। 

যখন আপনার সnান বািড় িফরেব তার জনB পBারািসটBামল বা আইবেুpােফেনর মত বBাথানাশক ওষুধ 
মজদু রাখা pেয়াজন। (সXেলা কীভােব (খেত হেব আপনােক হাসপাতাল (থেক জািনেয় (দয়া হেব। 

অেstাপচােরর 4ক আেগ অসsু 7বাধ হেc? 
আপনার সnােনর অেstাপচােরর িকছুিদন আেগ ডাইিরয়া বা বিম হেয় থাকেল বা অেstাপচােরর দইু 
সpােহর মেধB উেlখেযাগB সিদ_ বা কািশ হেল আপনার অবশBই হাসপাতােল (ফান করা উিচৎ। আপনার 
সnান ভােলা না হওয়া পয_n অেstাপচার িপিছেয় (দওয়ার pেয়াজন হেত পাের। 

সিদ_ -কািশ িশYেদর—িবেশষ কের খুব 0ছাট িশYেদর, অ/ােনেBCটক 0দয়া অবBায় &াস (নওয়া 
জDল কের তুলেত পাের। এটা িশ3েদর বেুক সংkমণ হওয়ার ঝঁুিক বািড়েয় তুলেত পাের। তাই 
আপনার সnান অসুs হেয় থাকেল হাসপাতােলর কমPেদর জানােনা জTরী। 

এছাড়াও সাmpিতক সমেয় আপনার সnান িচেকন পk, হাম বা অন/ 0কানও সংoমেণর সংpেশ < 
এেস থাকেল দয়া কের হাসপাতােলর কমPেদর জানান। 
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Dকা একD XTtপূণ_ িচিকৎসা পdিত এবং আমরা সকল িপতা-মাতােক এনএইচএস ওেয়বসাইেটর 
Cটকা িনেদ<িশকা অনুসরণ করেত উৎসািহত কির: www.nhs.uk/conditions/vaccinations 

অেstাপচােরর mক আেগ শরীেরর তাপমাtা (বিশ (বেড় না (গেল অBােনসেথDক (নয়া অবsায় আধুিনক 

Dকা pেয়ােগ িশ3েদর সাধারণত (কান সমসBা হয়না, তেব এ অবBায় অেrাপচার িবলs করা ভাল। 
এ ধরেণর ঘটনা 0তমন একটা ঘেটনা, তাই আমরা অিভভাবকেদর পিরকjনা অনুযায়ী Cটকা 
চািলেয় 0যেত পরামর্শ (দই এবং পূব_পিরকিlত অেstাপচােরর কারেণ Dকাদান sিগত না করেত 
পরামশ_ (দই। 

িp-অপাের&টভ মূল,ায়ন ি0িনক/2টিলেফান 45িনং 
সাজ_ ািরর আেগ আপনার সnােনর sাsB এবং ওষুেধর িবষেয় িকছু িবsািরত জানেত হাসপাতােলর 
একজন নাস_ আপনােক (ফান করেত পােরন। যিদ দরকার হয়, এCট তােঁদর অপােরশেনর আেগর িদন 
বাড়িত 0টu এবং সরkােমর ব/বBা করেত সাহায/ কের। 

অেনক হাসপাতাল, দীঘ <িদেনর অসুBতা অথবা বড় ধরেনর সাজ<াির করা হেয়েছ, এমন িশYেদর 
একCট িM-অপােরCটভ অ/ােসসেমv িwিনেক 0যাগদােনর জন/ আমxণ জানােব। এখােন তারা 
আপনার সnােনর sাsB, ওষুধ এবং অ/ালাyজ< সzেক< yজIাসা করেব। তারঁা সাজ<ািরর পূেব < 
0যেকােনা ধরেনর ইনেফকশন যাচাই করার জন/ Wেকর (Wেক নরম তmলার কাCঠ িদেয় আলেতা 
কের ঘষা হেব) 0সায়াব িনেবন এবং Mেয়াজনীয় র| পরীbা করেবন। তারঁা আপনােক এবং 
আপনার িশY(ক (কাথায় (যেত হেব (সই ওয়াড_ D (দিখেয় িদেত পােরন এবং আপনার সnােনর 
অেstাপচােরর িবষেয় তথB িদেবন। আপিন একজন অBানােsDেsর সােথও (দখা করেত পােরন িযিন 
অBানােsDক এবং (যেকােনা িনিদ_` ঝঁুিকর িবকl িনেয় আেলাচনা করেত পােরন। 

আপনার িশ(র অপােরশেনর িদন 
আপনার সnানেক কখন খাওয়া ও পান করােনা বn করেত হেব ;স িবষেয় 
হাসপাতাল আপনােক পির>ার িনেদ?শনা pদান করেব। আপনার এবং আপনার 
সnােনর জন+ এই িনেদ?শাবলী অনসুরণ করা IJtপূণ?। অ+ােনেs.ক 
চলাকালীন আপনার বাcার ;পেট যিদ ;কােনা খাবার বা তরল থােক তেব 

তা গলার িপছেন, এমনিক ফুসফুেসও চেল ?যেত পাের। 
খাবার ও পানীয় ছাড়া pেয়াজেনর (চেয় (বিশ অেপkা করেত না হেলই িশ3রা অেনক (বিশ sাcnB 
(বাধ কের। 

XTতর নয় এমন সাজ_ ািরর আেগ আপিন আপনার িশ3েক িনেচর সময় অনযুায়ী িকছু (খেত বা পান 
করেত িদেত পােরন। তেব সময় িভn হেলও হাসপতােলর িনেদ_শনা (মেন চলনু। 

■ আপনার িশ3 অেstাপচােরর ছয় ঘ~া আেগ হালকা খাবার এবং/অথবা এক }াস দুধ পান করেত 
পাের। এরপর তােদর অবশ/ই িমC~ জাতীয় খাবার এবং চm ইংগাম এড়ােনা উিচত। 
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■ sনBপান কের এমন িশ3রা অেstাপচােরর চার ঘ~া আগ পয_n বেুকর দধু পান করেত পারেব। 

■ (বাতেল খায় এমন িশ3েদর সাজ_ ািরর ছয় ঘnা আগ পয_n ফমু_লা দধু খাওয়ােনা (যেত পাের 
(খুব 0ছাট বা অপিরপ� িশYেদর জন/ িভ� িভ� িনেদ<শনা 0পেত দয়া কের আপনার 
হাসপাতােলর সােথ 0যাগােযাগ কVন)। 

■ িশ3েদর অেstাপচােরর এক ঘ~া আগ পয_n পািন পান বা খুব পাতলা (sায়াশ চািলেয় যাওয়া 
উিচত। এD তােদর হাইে�েটড রাখেত এবং আরাম (পেত সহায়তা কের। 

িকছু ইউিনট িশ3D আসার সােথ সােথ িকছু পান করার অনমুিত (দয় বা উৎসাহ pদান কের। 

আপনার িশ3 খুব সাmpিতক সমেয় খাবার (খেয় থাকেল অপােরশনD িবলিmত বা অনB িদন পয_n 
sিগত করা হেব। 

আপনার সnােনর অেstাপচােরর িদন িনেদ_শনা অনযুায়ী ওষুধ (সবন করা উিচত। 

আপিন হাসপাতােল (পৗঁছােল আপনার সnােনর ওজন পিরমাপ করা হেব (যিদ পূেব <র অ/াপেয়vেম(n 
করা না হেয় থােক)। একজন নাস_ তােদর তাপমাtা, পালস এবং &াস-M&াস 0চক করেবন এবং 
তােদর অy�েজেনর �র এবং র|চাপ পিরমাপ করেবন। 

১২ বছর বয়েসর (বিশ (যেকােনা (মেয়র psােবর নমনুা সংgহ কের গভ_ াবsা পরীkা করা একD 
মানসmত পdিত। আেরা তেথBর জনB দয়া কের রেয়ল কেলজ অব (পিডয়াি�k অBাn চাইl (হলথ 
ওেয়বসাইটD (দখুন: 

www.rcpch.ac.uk/resources/pre-procedure-pregnancy-checking-under-16s-
guidance-clinicians 

নাস_ ওষুধ এবং অBালািজ_ র িবষেয় িজjাসা করেবন এবং আপনার সnােনর কিb বা (গাড়ািলেত দDু 

পিরচয় বBাn (আইেডিvCট ব/া�) লািগেয় 0দেবন। তােদর 0কােনা অ/ালাyজ< থাকেল িকছm  
হাসপাতাল তােদর একCট অিতির| ব/া� বা আলাদা রেঙর আেরকCট বBাn লািগেয় (দেব। 

আপনার স@ােনর অ/ােনেBCটক িবষেয় আেলাচনার জন/ এই Myoয়ার পূেব < একজন 
অ/ােনেBCটu আপনার সােথ সাbাত করেবন। 

অ/ােনেBCটেuর আপনার স@ােনর সাধারণ �াB/সহ যা জানা Mেয়াজন: 

■ প◌ূেব_র অBােনেsিসয়ার অিভjতা 

■ আপনার সnান (যসব ওষুধ gহণ করেছ  

■ (কােনা ধরেনর অBালািজ_  থাকেল 

■ সাmpিতক (যেকােনা কফ, ঠা�া বা ডায়িরয়া ও বিম। 

আপনার সnান বা পিরবােরর অনBানB সদসBেদর অতীেত অBােনেsDক gহেণ (কােনা অসুিবধা থাকেল 
এবং আপনার বা (কােনা আtীেয়র এ িবষয়ক (যেকােনা তথB অBানােsিসsেক জানােনা খুবই 
XTtপূণ_। 

অBােনেsDেকর বBাপাের আপনার বা আপনার সnােনর (য (কােনা উেdেগর িবষেয় কথা বলার এটাই 
উপযুk সময়। আপিন যা যা জানেত চান তার একD তািলকা �তির করেল আপনার জনB সহায়ক 
হেত পাের। 
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আপনার সnান ঘুমn থাকা অবsায়, সাজ<ািরর ধরেণর উপর িনভ_ র কের অপােরশন পরবতP বBাথা 
উপশেমর জনB অBােনেsDs একD (লাকাল অBােনেsDক ইে�কশন pেয়াগ করেত পােরন। 

তাঁেদর অিতিরk ি�পস বা কBানলুা বBবহার করা pেয়াজন হেত পাের। ঘুমn অবsায় আপনার 
সnানেক িনরাপেদ রাখেত এবং (জেগ উঠেল আরামেবাধ করােত এ কাজXেলা করার কারণ এবং 
সর�ামXেলার XTt সmেক_  তাঁরা আপনার সােথ আেলাচনা করেবন। 

অপােরশন বা ইনেভিsেগশন িবলm করা 
অেনক সময় আপনার সnােনর অBােসসেমেnর সময় অBানােsDs তার সmেক_  এমন িকছু জানেত 
পােরন যার কারেণ ঐ িদেন কাজD না করাই ভাল হেব। যিদ এD ঘেট থােক তেব তাঁরাই পরামশ_ 
(দেবন (য কখন আগােনা িনরাপদ হেব। 

িpেমিডেকশন (‘ি"-#মড’) 
এD একD ওষুেধর নাম (যD অBােনেsDেকর পূেব_ (দওয়া হয়। 

অBােনেsDক আপনার সnােনর আরােমর জনB িসেডDভ (ত�াS�কারী) জাতীয় ওষুধ 0দওয়ার িবষেয় 
আেলাচনা করেত পা(র। তেব এXিল িনয়িমত (দওয়া হয় না, কারণ এ জাতীয় ওষুধ অপােরশেনর 
পের িশYেদর িনে�জ কের তmলেত পাের। Mাক-িচিকৎসা িহেসেবও ব/থানাশক ওষুধ 0দওয়া 0যেত 
পাের, বা হাপঁািনর মেতা 0রােগর জন/ অ/ােনেBCটu অিতির| িচিকৎসার পরামশ < িদেত পােরন। 

pাক-িচিকৎসার ওষুধ (বিশরভাগ সময় তরল িহেসেব (দয়া হয়। 

7লাকাল অBােনেsCক িkম 
pায় সকল িশ3েদর হােতর (পছেন ‘ম/াyজক yoম’ লাগােনা হেব এবং পির�ার 0�িসংেয়র 
আSাদন থাকেব। এCটেক কখনও ‘Ametop’, ‘EMLA’ অথবা অন/ 0কানও বািণyজ/ক নােম 
ডাকা হয়। এCট একCট 0লাকাল অ/ােনেBCটক িkম যা কাজ করেত ৩০–৬০ িমিনট সময় 0নয়। 

এই িkমD আপনার সnােনর হাত বা বা�েত কBানলুার তীb বBথা hাস কের। দশজেনর মেধB নয়জন 
িশ3র বBথা কমােত এD ভাল কাজ কের। 

yoমCট ব/বহার করা না 0গেল ঐ BানCট অসাড় করেত yoেমর পিরবেত< একCট 0লাকাল 
অ/ােনেBCটক 0কা�-0� ব/বহার করা 0যেত পাের। 

অপােরশন িথেয়টাের যাওয়া 
(বিশরভাগ হাসপাতাল আপনার সnানেক অপােরশন িথেয়টাের পরার জনB রিঙন গাউন সরবরাহ কের। 
তেব আপনার সnান হয়েতা তার িনেজর (পাশাক বা পায়জামা পরেত পারেব। pেয়াজন অনযুায়ী 

একD নBািপ বা পুল-আপও পরেত পাের। িক ধরেণর অ@ব <াস (আ�ারওয়/ার) পরা 0যেত পাের 0স 
িবষেয় আপনার নাস_ আপনােক পরামশ_ (দেবন। 

আপনার সnান (হঁেট, িবছানায় Yেয়, �ইলেচয়াের বা হাসপাতােলর �িলেত কের অ/ােনেBCটক Vেম 
0যেত পাের অথবা তােক বহন কের 0নয়া হেত পাের। িকছm  ইউিনট আরও মজার পিরবহণ সুিবধা 
0দয়। িকছm  হাসপাতাল �বদু/িতক গাড়ীেত চড়ার M�াব িদেত পা(র। 
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অBানেsCক Jেম 
একজন নাস_ বা sাsBেসবাকমP, 0যমন একজন 0i-0pশািলu (play specialist) আপনার এবং 
আপনার স@ােনর সােথ অ/ানেBCটক Vেম যােবন। আপনার িশY একCট 0খলনা বা তার ভাল 
লাগার মেতা িকছm  িনেত পারেব। 0মাবাইল 0ফান বা ট/াবেলেট 0গম 0খলেত 0দয়া অথবা িpয় 
িসেনমা (দখােনা িশ3েদর মন অনBিদেক সরােত িবেশষভােব কায_কর। 

আপিন চাইেল আপনার সnানেক অBােনেsDক (দয়ার সময় তােক সাnনা িদেত তার সােথ থাকেত 
পারেবন। খুব কম পিরিsিতেতই এটা সmব হেব না। আপনার সnান ঘুিমেয় যাওয়ার সােথ সােথ 
একজন sাফ আপনােক অপােরশন িথেয়টােরর বাইের িনেয় যােবন যােত অBােনেsDক দল তাঁেদর কাজ 
সmn করেত পােরন। 

আপিন খুব (বিশ উিdg হেয় থাকেল আপনার সnানেক অBােনেsDক Tেম স� না িদেলও চলেব। 
আপনার পিরবেত< পিরবােরর 0কান Mা^বয়X সদস/ অথবা একজন ওয়াড< নাস < বা একজন 0i-
0থরািপs (যেত পােরন। 

আপনার সnান �িলেত 3েয় থাকা অবsায় অBােনেsDক কাজ 3T করেত পাের। (ছাট িশ3েদর 
আপনার (কােল থাকা অবsায় অBােনেsDক (দয়া হেত পাের। এরপর হাসপাতােলর sাফরা তােদরেক 

�িলেত তুলেবন, Mেয়াজন 0বােধ আপনার সাহায/ িনেবন। 

অBােনেsDs (ফসমাs অথবা Dউব িদেয় গBাস িদেয়, অথবা ক/ানুলার মাধ/েম ইেkকশন িদেয় 
অ/ােনেBCটক YV করেবন। এ ব/াপাের আেগ 0থেকই আপনার সােথ আেলাচনা করা হেব, তেব 
আপনার স@ান সহেযাগীতা করেত না পারেল অেনক সময় পিরকjনার পিরবত<ন হেত পাের। 

(বশীরভাগ বয়s িশ3েদর কBানলুার মাধBেম ইে�কশন (দয়া হেব। কBানলুা বBবহার করা হেল আপনার 
সnান খুব dত অেচতন ও অসাড় হেয় যােব। অেনকসময় ইে�কশনD বা�েত ঠাnা বা (খাঁচা লাগার 
মেতা অনভূুিত িদেত পাের। অBােনেsDs এরপর অBােনেsিশয়া চািলেয় যাওয়ার জনB একD মাs 
িদেবন এবং িনরাপtার জনB অিতিরk অিkেজন সরবরাহ করেবন। 

গBাস িদেয় অBােনেsDক 3T হেল অBােনেsDs সাধারণত একD মাs বBবহার করেবন, অথবা হাত 
কােপর মেতা 0গাল কের আলেতা ভােব আপনার স@ােনর নাক এবং মুেখর ওপর 0রেখ তার মধ/ 
িদেয় গ/াস িদেবন। অ/ােনেBCটক গ/ােসর গ_ 0ফl-Cটপ কলেমর (felt-tip pens) মেতাই। 

এ পdিতেত অBােনেsDক কায_কর হেত অl িকছুkণ সময় (নয় (কেয়ক 0সেক� 0থেক কেয়ক 
িমিনট পয <@)। এ সমেয়র মেধ/ আপনার স@ােনর একটm  অিBর হেয় যাওয়া বা িনঃ&ােসর শ� িভ� 
হেয় যাওয়া খুব �াভািবক। তারা হয়েতা 0বশ আওয়াজ কের নাকও ডাকেত পাের। sাফরা আপনার 
সnানেক আলেতা তেব শk কের ধের রাখেত সাহাযB করেবন। 

এরপর আপনােক অBােনেsDক Tম তBাগ করেত বলা হেব। একজন sাফ (মmার আপনার সােথ 
অপােরশন িথেয়টার (থেক (বর হেবন। 

আপনার সnােনর ওপর অBােনেsDক কায_কর হেয় (গেল অBানেsDs একD কBানলুা লািগেয় িদেবন 
যােত এর মাধBেম pেয়াজনীয় বBাথানাশক এবং অBােনেsDক ওষুধ (দয়া যায়। 
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এরপর কী হেব? 
আপনার সnানেক অপােরশন বা িচিকৎসা করােনার জনB অপােরDং িথেয়টাের িনেয় যাওয়া হেব। 

পুেরাটা সময় অBােনেsDs আপনার সnােনর সােথ থাকেবন এবং আপনার সnােনর রkচাপ, pRন 
(পালস), িনঃ&াস এবং অy�েজেনর মা�া গভীরভােব পয <েবbণ করেবন যােত এ সময়টােত 0স 
িনরাপদ এবং অেচতন থােক। 

এখন আপিন িকছু পান করেত বা (খেত (যেত পােরন, তেব যাওয়ার আেগ অবশ/ই uাফেক জািনেয় 
যােবন এবং আপনার সােথ 0যাগােযােগর জন/ একD (ফান নাmার িদেয় যােবন। 

অপােরশেনর পর 
িরকভাির Jেম 
(বশীরভাগ িশ3ই িরকভাির Tেম (জেগ ওেঠ। অBােনেsDs কাছাকািছ থাকেবন এবং দরকার হেল 
সাহাযB করেবন। তাঁরা কBানলুা সুরিkত রাখেত এবং এটা না (দখা যাওয়ার জনB এর ওপর একD 
বBােnজ লািগেয় িদেবন। 

pেতBকD িশ3র যt িনি#ত করার জনB একজন িবেশষj নাস_ অথবা উপযুk (যাগBতাসmn (কউ 
থাকেবন। pেয়াজন হেল তাঁরা অিতিরk বBাথানাশক অথবা অনBানB ওষুধ িদেবন। আপনার সnােনর 
(জেগ ওঠার pিkয়ায় যথা সমেয় আপনােক তার সােথ থাকার জনB ডাকা হেব। 

7জেগ ওঠার সময় সমসBা 
িকছু িশ3 (জেগ ওঠার সময় িব�াn থােক এবং/অথবা যxনার উপসগ < 0দখায়। এটা 0ছাট িশYেদর 
মেধ/ 0বিশ হেয় থােক। 

খুব কম সংখBক িশ3ই (বিশ িবচিলত হয়। তারা গড়াগিড় িদেয় কাnাকাD করেত পাের অথবা তােদর 

হাত-পা নাড়ােত পাের। এ ধরেণর আচরণ ৩০ িমিনেটর মেতা চলেত পাের, এবং 0b�িবেশেষ আেরা 
0বশ িকছm bণ। িরকভাির Vেমর uাফরা এ সময়টােত আপনার স@ােনর য� 0নয়ার ব/াপাের 
Mিশিbত। আরও ব/থা Mশমণকারী ওষুধ সাহায/ করেব িকনা তা তারঁা িবেবচনা করেবন। কীভােব 
আপনার বা�ােক �y� 0দওয়া এবং আ&� করা যায় 0স িবষ(য় তাঁরা আপনােক পরামশ_ (দেবন। 

(কানও িশ3 যntণায় (জেগ উঠেল তা sাভািবকভােবই বাবা-মােয়র জন/ উেhগজনক। আপনার িশY 
যিদ অতীেত এই ধরেণর সমস/ায় পেড় থােক তেব আপনার অ/ােনেBিসuেক জানান যােত তারঁা 
ভিবষ/েত এ ধরেণর সমস/া এড়ােত আেলাচনা করেত পােরন। 

বBথা pশমন 
আপনার িশ3 যতটা সmব sিs িনেয় জাgত হয় তা িনি#ত করার জনB অBানােsDেকর সময় বBথা 
উপশমকারী ওষুধ এবং কখনও কখনও (লাকাল অBানােsDক ইনেজকশন (দওয়া হয়। বBথা pশমেনর 
ধরণD পdিতর উপর িনভ_ র করেব। 

অBানােsDs, সাজ<ন এবং/ অথবা ওয়ােড_ র কমPরা আপনার সnােনর জনB সবেচেয় ভাল বBথা (থেক 
pশমনকারী পdিত িনেয় আপনার সােথ কথা বলেবন। 
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বািড় যাওয়া 
অপােরশন িনেয় সাজ_ ন এবং অBানােsDs যিদ িনরাপদ (বাধ কেরন কেরন এবং মেন কেরন (য 
আপনার সnান সুs হেয় উঠেছ, তাহেল অেনক (kেt অপােরশেনর িদনই আপনার সnান বািড় িফের (যেত 
পাের। 

কীভােব ঘের (থেক বBথা pশমেনর ওষুধ (দওয়া যায় (স সmেক_  আপনােক পরামশ_ (দওয়া হেব।  
আপনার পরামশ_D সাবধানতার সােথ অনসুরণ করা উিচত। 

িকছু িশ3 বািড়র (ফরার পেথ অসুs (বাধ করেত বা অসুs হেয় (যেত পাের। এর জনB psত থাকা 
জTরী! 

অপােরশেনর িদনই আপনার সnানেক বািড় িনেয় (গেল বািড়েত থাকা অবsায় (কান উেdগ (দখা িদেল 
(যাগােযােগর জনB আপনােক একD (ফান নাmার (দয়া হেব। 

এরপর 
িকছু িশ3র জনB হাসপাতােল যাওয়া উেdগজনক হয়। অl িকছু িশ3 হাসপাতােল একবার থাকেলও 
পরবতPেত mকমেতা ঘুমােত পােরনা। তারা আপনােক (ছেড় যাওয়ার িবষেয় উিdg হেত পাের। তােদর 
আচরণ আেগর (চেয় (বিশ কmন হেত (যেত পাের। এটা সাধারণত িতন (থেক চার সpােহর মেধB 
sাভািবক অবsায় িফের আসেব। 

আপনার সnােনর অ"ানােs-েকর সােথ সmিক< ত ঝঁুিক এবং পা@< 
pিতিkয়াসমূহ 
আধুিনক অBানােsDকXিলর (kেt XTতর সমসBাXিল িবরল। (বিশরভাগ িশ3 dত সুs হয় এবং 
অপােরশন ও অBােনেsDেকর পর শী�ই তােদর sাভািবক অবsায় িফের আেস। অেনক িশ3র অসুsতা 
(বাধ বা গলা বBথা হেত পাের। এXিল সাধারণত sl সমেয়র জনB sায়ী হয়। বিম এবং অসুsতার 
ওষুধ সহেজই পাওয়া যায় এবং pায়ই এXেলা (দওয়া হয়। 

একজন সুs িশ3র (kেt (ছাটখােটা অপােরশন হেল (১০ জেনর মেধ/ ১ জেনর 0বিশ) এসব হওয়া 
খুবই �াভািবক: 

■ মাথাবBথা বা গলা বBথা 

■ অসুsতা বা মাথা (ঘারা 

■ উৎক�া িনেয় (জেগ ওঠা। 

িবরল জDলতাXেলা (থেক (দখা যায় (য pায় ১০,০০০ জেনর মেধ/ ১ জন িশYর মেধ/ 
অ/ানােBCটেকর Mিত মারা�ক অ/ালাyজ<র Mিতyoয়া গেড় ওেঠ। 

(ছাrখাট বা মাঝাির ধরেণর অ-জVির অপােরশন হওয়া সুB বা�ােদর 0bে� অ/ােনেBিসয়াজিনত 
মতৃm /র ঝঁুিক সNবত ১,০০,০০০ জেনর ম(ধB ১ জেনরও কম। অেstাপচােরর সময় ঘেট যাওয়া 
(বিশরভাগ মতুৃBর ঘটনা সরাসির অBােনেsDেকর dারা ঘেট না, তেব 0কান ব/y|র �ােB/র সােথ 
সংযু| বা তােদর অপােরশন জিনত অন/ান/ কারেণ হয়। 

অBােনেsDক বা অBানােsDক pিkয়া করার সােথ সmিক_ ত সাধারণ ঝঁুিকর িবষেয় পড়েত দয়া কের 
আমােদর ওেয়বসাইেট ঝঁুিক িবভাগD (দখুন: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali 
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ঝঁুিক ব"াখ"া 
িবিভn মানষু শb ও সংখBার িভn িভn অথ_ ধরেত পােরন। এই (sলটা বঝুেত সাহােযBর জনB (দয়া 
হেয়েছ। 
 
 

খুব সাধারণ সাধারণ সাধারণত ঘেটনা িবরল খুবই িবরল 

১০ জেনর মেধ* 
১ জন 
আপনার 
পিরবােরর মেধB 
একজন 

১০০ জেনর মেধ* 
এ ১ জন 
আপনার পাড়ায় 
বসবাসকারীেদর 
মেধB একজন 

১,০০০ জেনর 
মেধ( ১ জন 
একD gােমর 
মেধB একজন 

১০,০০০ জেনর 
মেধ( ১ জন 
একD (ছাট শহের 
একজন 

১,০০,০০০ 
জেনর মেধ( ১ 
জন 
একD বড় শহের 
একজন 

 
আধুিনক অBােনেsিসয়ােত XTতর সমসBা সাধারণত ঘেট না। 

আপনার সnােনর XTতর অসুsতা, জCটল িচিকৎসার ইিতহাস, বা চার বছেরর কম বয়সী এবং/ 
অথবা বড় অপােরশন করা হেল PVতর ঝঁুিক বা জCটলতার সNাবনা 0বিশ থােক। 

XTতর অসুs বা অেstাপচার করা িশ3েদর (kেt মােঝ মােঝ অBােনেsDেকর সােথ সmিক_ ত িবেশষ 
ঝঁুিক থােক। অপােরশেনর আেগ অBােনেsDs আপনার সােথ এD আেলাচনা করেত পােরন। আধুিনক 
সর�াম, Mিশbণ এবং ঔষধ অ/ােনেBCটকেক 0বশ িনরাপদ কের তm েলেছ, যিদও সকল ঝঁুিক 
পুেরাপুির বাদ 0দয়া যায় না। 

িশ3 এবং খুব অl বয়সী বাcােদর উপর অBােনেsিশয়ার সmাবB দীঘ_েময়াদী pভাবXিল িনেয় গেবষণা 
চলেছ। বত_ মােন অBানােsDকXিল আপনার উnিতর (kেt kিতকর বেল শk (কান pমাণ (নই। এবং 
একD িচিকৎসাপdিত বা শলBিচিকৎসায় অBােনেsিশয়া pেয়ােগর সামিgক XTেtর সােথ (য (কান 
ঝঁুিকর কথা ভারসােমBর সােথ িবেবচনা করা XTtপূণ_।  

িশ3েদর অBােনেsিশয়ায় জDল ঘটনাXেলার তথB অনলাইেন পাওয়া যােব: 
যুkরােজB িশ3েদর অBােনেsিশয়ার মারাtক ঘটনাসমহূ: িশYেদর ওপর অ/ােনেBিশয়ার 
পয <েবbণমূলক পরীbার 0গৗণ িবে�ষণ (APRICOT study): 
www.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/anae।14520 

(gট িbেটন এবং আয়ারলBােnর (পিডয়াি�ক অBােনেsDs অBােসািসেয়শন এর আরও তেথBর জনB 
(দখেত পােরন: 

www.apagbi.org.uk/guidelines অথবা 
www.apagbi.org.uk/children-and-young-people  

কেলজ ওেয়বসাইেট বয়s িশ3 এবং অl বয়s (লাকেদর অBােনেsDেকর সাধারণ ঝঁুিক সmেক_  তথB 
(পেত: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali 

বBথা pশমন সmিক_ ত তথB আমােদর িলফেলেট অBােনেsিশয়ার বBাখBা, যা আমােদর ওেয়বসাইেট 
আেছ: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali 
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আমরা এই িলফেলেটর তথ/ সCঠক ও হালনাগাদকৃত রাখার সেব <াতভােব Mেচ~া কির, িকl তার 
িন�য়তা 0দওয়া সNব নয়। আমরা Mত/াশা কির না 0য এই সাধারণ তেথ/ আপনার সNাব/ সম� 
Mে�র উ�র 0দওয়া হেয়েছ অথবা আপনার জন/ PVWপূণ < সম� িবষয় িনেয় িবশেদ আেলাচনা 
করা হেয়েছ। এই িলফেলটCটেক িনেদ<শনা িহেসেব ব/বহার কের, আপনার িনজ� পছR-অপছR 
এবং উেhগ িনেয় আপনার িচিকৎসা দেলর সােথ আেলাচনা করা উিচৎ। এই িলফেলটেক 
পথৃকভােব িচিকৎসা পরামশ < িহেসেব ব/বহার করা উিচৎ নয়। এCট 0কানও বািণyজ/ক বা ব/বসার 
উে�েশ/ ব/বহার করা যােব না। সzূণ < দায় বজ<ন িববিৃত 0দখেত এখােন 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali) িwক কVন।  

সম� অনুবাদ �া েলটস < উইদাউট বড<ােস <র (Translators without Borders) অনুবাদকগণ 
সরবরাহ কেরেছন। অনুবাদPিলেক যথাসNব িনভm <ল করেত 0সPিলর মান পরীbা করা হেয়েছ, 
তেব িকছm  তেথ/র ভmল অথ < এবং ভmল ব/াখ/ার সNাবনা রেয়েছ। 

আমরা আপনার মতামত জানেত আ*হী 
এই িলফেলটCট আরও উ�ত করার জন/ আমরা আপনােদর পরামশ < জানেত চাই।  

আপনার যিদ 0কােনা মতামত থােক তাহেল অনু¡হ কের আমােদরেক ইেমইল কVন:  
patientinformation@rcoa.ac.uk  

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

www.rcoa.ac.uk 
ষQ সংsরণ, #ফ(য়াির ২০২০ 
এই িলফেলটD pকাশনার তািরখ হেত িতন বছেরর মেধB পয_ােলাচনা করা হেব। 

© 2020 Royal College of Anaesthetists 
!রাগীেদর তথ* সরবরােহর উপকরেণর জন* এই িলফেলট: কিপ করা যােব। অনুgহ কের pকৃত সূt উেlখ করেবন। আপিন যিদ এই 
িলফেলট: অন* !কান pকাশনার কােজ ব*বহার করেত চান তাহেল কৃতjতা sীকার করেত হেব এবং !লােগা, !"া$%ং এবং িচ+ 
অপসারণ করেত হেব। আরও তথ" জান!ত অনুgহ কের আমােদর সােথ !যাগােযাগ কMন। 


