!ম#দে&র অ)ােনে,-ক
(অেবদনকারী ওষুধ)
আপনার &ম(দে+ অেবদনকারী ওষুধ (4াইনাল অ7ােনে89ক) িদেয় সাজ> াির
বা অে?াপচার করেল আপিন িক Aত7াশা করেত পােরন তা এই িলফেলেট
ব7াখ7া করা হেয়েছ। এ9 &রাগী ও তােদর Aিতিনিধ এবং অ7ােনে89Lরা
একসােথ িমেল রচনা কেরেছন।
ভ" িমকা
এই িলফেলেট এই িবষয়+িল িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ:
■ !াইনাল অ'ােনে)*ক কী
■ এ5 কীভােব কাজ কের
■ /কন অে8াপচােরর সময় এ5 ব<বহার কের আপিন উপকৃত হেত পােরন।

''াইনাল' (+ম,দে/র অ2ােনে34ক) কী?
অেনক অে8াপচােরই @রাগীেদর সাধারণ অেবদনকারী বা @জনােরল অ<ােনেE5ক @দয়া হয়। তেব,
শরীেরর নীেচর অংেশর অে8াপচার করার জন< কখেনা কখেনা তার পিরবেতI Jাইনাল অ<ােনেE5ক
ব<বহার করা @যেত পাের। @সই @LেM আপনার িপেঠর নীেচর অংেশ অ<ােনেE5ক ইনেজO করা হয়
(আপনার @মPদেQর দু5 হােড়র মােঝ)। এেত আপনার শরীেরর নীেচর অংশ অসাড় হেয় যায়, যার
ফেল আপিন অে8াপচােরর @বদনা অনুভব না কের @জেগ থাকেত পােরন।
সাধারণত Jাইনাল বা @মPদেQর অ<ােনেE5েকর Wভাব এক @থেক দুই ঘYা থােক। একই সমেয়
অন<ান< ওষুধও ইে[O করা হেত পাের যােত অ<ােনেE5েকর Wভাব চেল যাওয়ার পেরও @বশ কেয়ক
ঘ\া আপিন @বদনা অনুভব না কেরন।
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Jাইনাল অ<ােনেE5ক কাযIকর থাকার সময় আপিন হয়ত:
■ স]ূণI সজাগ থাকেত পােরন
■ ঘুম @পেত পাের – এমন ওষুেধর সাহােয< যা আপনােক শা_ রােখ িক` অেচতন কের না।
িকছa অে8াপচােরর @LেM অে8াপচােরর পের @বদনা কমােনার জন< @জনােরল অ<ােনেE5েকর আেগ
Jাইনাল অ<ােনেE5ক @দওয়া হয়।
আপনার অ<ােনেE5b আপনােক এই িসcা_ িনেত সহায়তা করেবন @য এর মেধ< @কান5 আপনার
জন< সবেচেয় উপযুd হেব।
শরীেরর নীেচর অংেশ অেনক অে8াপচােরর @LেM @জনােরল অ<ােনেE5েকর সােথ বা তা ছাড়াই
Jাইনাল অ<ােনেE5ক ব<বহার করা যায়। আপনার ব<িdগত eােE<র উপর িনভI র কের Jাইনাল
অ<ােনেE5ক ব<বহার করেল আপিন িকছa উপকার @পেত পােরন। আপিন আপনার অ<ােনেE5েbর
সােথ এ িবষেয় আেলাচনা কের িসcা_ িনেত পােরন @য @কানটা আপনার জন< সবেচেয় উপযুd হেব।
িনেfাd @LেM @জনােরল অ<ােনেE5েকর সােথ বা তা ছাড়াই Jাইনাল অ<ােনেE5ক ব<বহার করা যায়:
■ পােয়র অিE সিg বা হােড়র অে8াপচােরর জন<
■ কুঁচিকর হািনIয়া, িশরার iীিত (@ভিরেকাজ @ভইন), অেশI র (পাইলস) অে8াপচােরর জন<
■ ধমনীর অে8াপচার: পােয়র ধমনীর অে8াপচােরর জন<
■ 8ীেরাগ: জরায়ু @নেম আসা (@Wাল<াj), িহেbেরােkািপ এবং কেয়ক ধরেণর িহেbেরকটিম
■ ইউেরালিজ: Wেbেটর সাজI াির, মূMথিল বা l<াডােরর অে8াপচার, @যৗনােoর অে8াপচার।

কীভােব 'াইনাল (+ম,দে/র অ2ােনে3িশয়া) করা হয়?

■ অ<ােনেEিশয়া Pেম বা অপােরশন িথেয়টাের আপনার Jাইনাল অ<ােনেEিশয়া করা হেত পাের।
আপনার অ<ােনেE5ক অ<ািসb<ােYর সােথ সাLাৎ হেব, িতিন @সই দেলর সদস< যারা আপনার
@দখাqনা করেবন।
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■ আপনার অ<ােনেE5b Wথেম এক5 সূচ ব<বহার কের আপনার হােত বা বাrেত এক5 পাতলা
sািbেকর 5উব (ক<ানুলা) Wেবশ করােবন। এর মাধ<েম আপনার অ<ােনেE5b আপনােক তরল
(tuিয়ড) এবং Wেয়াজনীয় ঔষধ িদেত পারেবন।
■ @মPদেQর অ<ােনেE5ক @দওয়ার জন< আপনােক সwক ভিoেত থাকেত সাহায< করা হেব। হয়
আপিন @ছাট এক5 টx েল পা @রেখ িবছানার Wাে_ বসেবন অথবা একপােশ কাত হেয়, বুেকর মেধ<
হঁ াটx মুেড় @শােবন।
■ অ<ােনেE5ক দল আপনােক বলেত থাকেবন @য কী করা হেy।
■ চামড়ােক অসাড় করার জন< এবং @মPদেQর ইে[কশেন যােত @বিশ ব<থা না হয় @সজন< Wথেম
এক5 Eািনক অেবদনকারী (@লাকাল অ<ােনেE5ক) ইনেজO করা হেব। এেত কেয়ক @সেকz
আপনার হালকা ব<থা লাগেব। এরপর অ<ােনেE5b আপনার @মPদেQ ইে[কশন @দেবন আর এটা
করার সময় আপনােক @কানও নড়াচড়া না কের এেকবাের িEর থাকেত হেব। ইে[কশন @দওয়ার
সময় সাধারণত একজন নাসI বা eাE<কম{ আপনােক ধের থাকেবন এবং আ|} করেবন।
আপনার অ<ােনেEিশয়া এেসািসেয়েটর সােথও সাLাৎ হেত পাের যারা উ~ WিশLণWা• eাE< কম{।
আপিন আমােদর ওেয়বসাইেট িগেয় তােদর ভ€ িমকা এবং অ<ােনেEিশয়া দেলর অন<ান<েদর ভ€ িমকা
স]েকI আেরা জানেত পারেবন: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team

আিম +কমন অনুভব করব?
@মPদেQর ইে[কশেন সাধারণত রd পরীLা বা শরীের ক<ানুলা Wেবশ করােনার মেতাই ব<থা হয়। এটা
িদেত সাধারণত কেয়ক িমিনট সময় লােগ, িক` আপনার িপেঠ সমস<া থাকেল বা E• ল‚ থাকেল আেরা
@বিশ সময় লাগেত পাের।
■ ইে[কশন @দয়ার সময় আপিন এক পােয় িঝনিঝন বা তীƒ য„ণা অনুভব করেত পােরন—যিদ এমন
হয় তেব িEর থাকার @চ…া কPন আর আপনার অ<ােনেE5bেক বলুন।

■ আপিন বেস থাকেল, ইে[কশন @দওয়া হেয় @গেল আপনােক সাধারণত িচৎ হেয় qেত বলা হেব।
কেয়ক িমিনেটর মেধ< @মPদেQর অ<ােনেE5ক কাজ করা qP করেব।
■ qPেত আপনার চামড়া গরম লাগেব, তারপর আপিন অসাড় অনুভব করেবন। †েম আপনার পা
ভারী হেয় যােy বেল মেন হেব এবং পা নাড়ােত পারেবন না।
■ ইে[কশন পুেরাপুির কাজ করেত qP করেল আপিন আপনার পা উপের তx লেত পারেবন না বা
শরীেরর নীেচর অংেশ @কােনা @বদনা অনুভব করেবন না।
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+ম,দে/র অ2ােনে34ক কাজ করেছ িকনা তার পরী@া
অ<ােনেE5ক wকভােব কাজ করেছ িকনা তা পরীLা করার জন< আপনার অ<ােনেE5b কেয়ক5
সাধারণ পরীLার করেবন, @যমন:
■ ঠাzা তরল িছ5েয় িজে‡স করেবন আপিন ঠাzা অনুভব করেছন িক না
■ এক5 @সায়াব বা অন< উপকরণ ‚েক বুিলেয় িজ‡াসা করেবন @য আপিন কী অনুভব করেছন
■ আপনােক পা তx লেত বলেবন।
এই পরীLা+েলা করার সময় মেনােযাগ @দওয়া জPরী যােত আপিন ও আপনার অ<ােনেE5b আ|}
হেত পােরন @য অ<ােনেE5ক wকভােব কাজ করেছ। অ<ােনেE5ক wকভােব কাজ করেছ তা পুেরাপুির
আ|} হওয়ার পেরই অ<ােনেE5b অে8াপচার qP করার অনুমিত িদেবন।

অেAাপচােরর সময় (DধুমাF 'াইনাল অ2ােনে34ক +দয়া হেল)
■ অপােরশন িথেয়টাের eাE<কম{েদর একটা পুেরা দল আপনার @দখােশানা করেবন। যিদ আপিন
সজাগ থােকন তাহেল তারা িনেজেদর পিরচয় @দেবন এবং আপনােক শা_ ও আরামদায়কভােব
রাখেত @চ…া করেবন।
■ অে8াপচােরর জন< আপনােক সwক ভিoেত qইেয় @দওয়া হেব। যিদ আরামদায়কভােব থাকার জন<
আপনার িকছa Wেয়াজন হয় তাহেল আপনার অ<ােনেE5bেক @সটা বলেবন, @যমন এক5 অিতিরd
বািলশ বা হাত রাখার জায়গা (আমIেরb)।
■ আপনার রেdর অিˆেজেনর মাMা বাড়ােত আপনােক এক5 হালকা ey sািbেকর মাk পিরেয়
|াস-W|ােসর সােথ অিˆেজন @দওয়া হেত পাের।
■ অপােরশন িথেয়টােরর কমIব<}তা আপিন qনেত ও বুঝেত পারেবন, তেব আপনার অ<ােনেE5b
আপনােক শা_ ও িনPি‰Š থাকেত সহায়তা করেবন।
■ অে8াপচার চলাকালীন হয়ত আপিন চাইেল গান qনেত পােরন। অনুমিত @দয়া হেল িনেজর @হডেফান
এবং @য গান qনেত চান তা িনেয় আসেবন। িকছa ইউিনট @হডেফান সরবরাহ কের বা অপােরশন
িথেয়টাের গান বাজায়।
■ অে8াপচার চলাকালীন আপিন অ<ােনেE5b এবং অ<ােনেE5ক অ<ািসb<ােYর সােথ কথা বলেত
পারেবন।
অে8াপচার চলাকালীন আপনােক Wশা_ রাখার ওষুধ বা িসেডশন @দয়া হেল আপিন শা_ @বাধ করেবন
এবং আপনার ঘুম @পেত পাের। অে8াপচােরর সময় আপিন ঘুিমেয় পড়েত পােরন, অথবা িকছa Lণ বা
পুেরা সময়ই সজাগ থাকেত পােরন।
অপােরশন িথেয়টাের থাকার সময় কী ঘেটিছল তার িকছa িকছa ‹ৃিত বা স]ূণI ‹ৃিত আপনার মেন
থাকেত পাের অথবা আপিন @সটা পুেরাপুির ভx েল @যেত পােরন।

|4

িসেডশেনর (শা_ রাখার ওষুধ) িবষেয় আেরা তথ< জানেত অনুŒহ কের আমােদর ওেয়বসাইেট ‘িসেডশন
এˆেsইনড’ িলফেলট5 @দখুন:
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali
িকছa @LেM আপনার @জনােরল অ<ােনেE5েকরও Wেয়াজন হেত পাের যিদ:
■ আপনার অ<ােনেE5b @মPদেQ অ<ােনেE5ক িদেত না পােরন
■ শরীেরর @যখােন অে8াপচার করা হেব @সই জায়গার চারপােশ Jাইনাল অ<ােনেE5ক ভােলাভােব
কাজ না কের
■ অে8াপচার আরও জ5ল হেল বা Wত<ািশত সমেয়র @চেয় @বিশ সময় লাগেল।

অেAাপচােরর পের
■ পুেরাপুির অনুভ€িত িফের আসেত চার ঘYা পযI_ সময় লােগ। আপনার @কােনা উে‰গ বা দুঃিŽ_া
থাকেল তা ওয়ােডI র কম{েদর অবশ<ই বলেবন।
■ অনুভ€িত যখন িফের আসেব আপিন তখন িকছa টা িশরিশরািন অনুভব করেত পােরন। তার পাশাপািশ
অে8াপচােরর জায়গায় ব<থা অনুভব করেত পােরন এবং Wেয়াজন হেল আপিন @বদনানাশক ওষুধ
চাইেত পােরন।
■ Wথেম যখন Jাইনাল অ<ােনেE5েকর Wভাব চেল যােব তখন দঁ াড়ােত বা হঁ াটেত @গেল পা টলমল
করেত পাের এবং আপনার রdচাপ কম থাকেল মাথা ঘুরেত পাের। Wথম যখন আপিন িবছানা @থেক
নামেবন তখন অনুŒহ কের @য কম{রা আপনার @দখাqনা করেছন তােদর সাহায< @নেবন।
■ সাধারণত @জনােরল অ<ােনেE5েকর তx লনায় Jাইনাল অ<ােনেE5েকর @LেM আরও তাড়াতািড়
খাবার ও পািন খাওয়া qP করা যায়।

+কন 'াইনাল +নেবন?
@জনােরল অ<ােনেE5েকর তx লনায় qধুমাM Jাইনাল অ<ােনেE5ক @নয়ার সুিবধা হল:
■ অে8াপচােরর পের বুেকর সং†মণ হওয়ার কম ঝুঁিক
■ ফুসফুস ও |াসW|ােসর ওপর কম Wভাব পেড়
■ অে8াপচােরর পের ব<থা অেনক কম থােক
■ পা|I Wিতি†য়া আেছ এমন শিdশালী @বদনানাশক ওষুেধর Wেয়াজন কম হয়
■ বিম বিম ভাব এবং বিম কম হয়
■ অে8াপচােরর পের তx লনামূলকভােব তাড়াতািড় খাবার ও পািন খাওয়া qP করা যায়।
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ঝুঁিকIেলা +বাঝা
িবিভ• মানুষ শ• ও সংখ<ার িভ• িভ• অথI করেত পােরন। এই @kলটা বুঝেত সাহােয<র জন< @দয়া
হেয়েছ।

খুব সাধারণ

সাধারণ

সাধারণত ঘেট না

িবরল

খুবই িবরল

১০ জেনর মেধ'
১ জন

১০০ জেনর মেধ'
১ জন

১,০০০ জেনর
মেধ' ১ জন

১০,০০০ জেনর
মেধ' ১ জন

আপনার
পিরবােরর মেধ<
একজন

আপনার পাড়ায়
বসবাসকারীেদর
মেধ<
একজন

এক5 Œােমর
মেধ<
একজন

এক5 @ছাট
শহেরর মেধ<
একজন

১,০০,০০০
জেনর মেধ' ১
জন
এক5 বড় শহেরর
মেধ< একজন

আধুিনক অ<ােনেE5েকর @LেM +Pতর সমস<া সাধারণত ঘেট না। নতx ন য„পািত এবং @কৗশল,
WিশLেণর মান এবং আেরা কাযIকারী ঔষধ এ5েক আেরা িনরাপদ কের তx েলেছ।
এ5 ব<বহাের ঝুঁিক আেছ িক না তা বুঝেত আপনােক অবশ<ই জানেত হেব @য:
■ @সটা ঘটার স‘াবনা কতটা
■ @সটা কতটা +Pতর হেত পাের
■ কীভােব @সটার িচিকৎসা করা @যেত পাের।
আপিন এই ঝুঁিক+েলা এবং @কান ধরেণর অ<ােনেE5ক আপনার জন< সবেচেয় উপযুd হেব @স িবষেয়
আপনার অ<ােনেE5েbর সােথ আেলাচনা করেত পােরন।

পাJK LিতিMয়া এবং জ4লতা
সব ধরেণর অেবদনকারী @কৗশেলর মেতাই @মPদেQর অ<ােনেE5েকর @LেMও িকছa অবাি’ত পা|I Wিতি†য়া
বা জ5লতার স‘াবনা রেয়েছ। @মPদেQর অ<ােনেE5েকর পা|I Wিতি†য়া এবং জ5লতা স]েকI আরও
জানেত আমােদর ওেয়বসাইট @দখুন:
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali

যা ঘটা খুব সাধারণ এবং িকছ1 সাধারণ পা34 5িতি7য়া
■ র;চাপ কেম যাওয়া – Jাইনাল কাজ করা qP করেল আপনার রdচাপ কেম @যেত পাের। এর
ফেল আপনার মূছIা যাওয়ার অনুভ€িত বা বিম বিম ভাব হেত পাের। আপনার অ<ােনেE5b িশরার
মাধ<েম আপনােক tuিয়ড িদেয় এবং রdচাপ বাড়ােনার ওষুধ িদেয় এটা িনয়„ণ করেবন।
■ চA লকািন – Jাইনাল অ<ােনেE5েক মরিফন-জাতীয় ওষুধ ব<বহার করা হেল সাধারণত এমন হেয়
থােক। আপনার খুব @বিশ চx লকািন হেল তা কমােত এক5 ঔষধ @দয়া হেত পাের।
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■ BCাব করেত কE হওয়া (মূHথিলেত মূH জেম থাকা) বা BCােবর িনয়Jণ হারােনা
(ইনকিKেনL) – @মPদেQর অ<ােনেE5েকর Wভাব থাকাকালীন আপনার সাধারণভােব মূMত<াগ
করেত সমস<া হেত পাের অথবা আপিন W“ােবর ওপর িনয়„ণ হারােত পােরন, যিদও এটা খুব একটা
ঘেট না। @মPদেQর অ<ােনেE5েকর Wভাব চেল @গেল আপিন আবার eাভািবকভােব W“াব করেত
পারেবন। Jাইনােলর Wভাব যতLণ না চেল যােy এবং এরপের িকছa সময় পযI_ আপনার l<াডাের
সামিয়কভােব এক5 ক<ােথটার পড়ােনার Wেয়াজন পড়েত পাের। Jাইনােলর কারেণ আপনার মল
ত<ােগর Lমতা @কােনাভােব Wভািবত হেব না।
■ ইেMকশন /দওয়ার সময় /বদনা – @যখােন সুঁচ @ঢাকােনা হেy @সখােন ছাড়া অন< @কাথাও @বদনা
অনুভব করেল সােথ সােথ আপনার অ<ােনেE5bেক জানােবন। আপনার পােয় বা িনতে• ব<থা হেত
পাের, স‘বত সূচ @কানও –ায়ু JশI করার কারেণ এমনটা হেত পাের। তখন সূেচর অবEান পিরবতI ন
করা হেব।
■ /পাP িডউরাল পাংচার /হেডক – অপােরশেনর পের পািনশূন<তা, না @খেয় থাকা এবং দুিŽ_া এবং
অন<ান< অেনক কারেণ মাথাব<থা হেত পাের। @বিশরভাগ মাথাব<থাই সাধারণ @বদনানাশক িদেয়
কমােনা যায়। তেব িকছa @LেM @মPদেQ অ<ােনেE5ক @দয়ার পের তী— ও একটানা মাথা ব<থা হয়
যােক @পাb িডউরাল পাংচার @হেডক বেল এবং তার জন< িনিদI … িচিকৎসা আেছ। গেড় ২০০5
@মPদেQর ইে[কশেনর মেধ< ১5র @LেM এমনটা ঘেট। বেস থাকেল এই মাথাব<থা আেরা @বেড় যায়,
এজন< িচৎ হেয় qেয় থাকা ভােলা। এই মাথাব<থার সােথ কােন না @শানা অথবা কম @শানা বা
আওয়াজ অন<ভােব @শানার মেতা সমস<া @দখা িদেত পাের।
@পাb-িডউরাল পাংচার @হেডেকর িবষেয় িব}ািরত জানেত অনুŒহ কের @হেডক আফটার Jাইনাল ওর
এিপডa রাল ইনেজকশন িলফেলট5 প›ন যা আমােদর ওেয়বসাইেট পােবন:
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali

িবরল জ;লতা
Tায়ুর Uিত – এ5 @মPদেQর অ<ােনেEিশয়ার এক5 িবরল জ5লতা। সামিয়কভােব অসাড় অনুভব
করা, িঝনিঝন করা বা িকছa @LেM @পশীর দুবIলতা @দখা @দয় যা কেয়ক িদন @থেক কেয়ক স•াহ থাকেত
পাের, িক` সমেয়র সােথ সােথ @বিশরভাগই wক হেয় যায় আর পুেরাপুির সুE হেয় ওঠা যায়।
–ায়ুর Eায়ী Lিত িবরল @LেM ঘেট (Wায় ৫০,০০০ Jাইনােলর মেধ< ১5র @LেM এমনটা ঘেট)।
@জনােরল অ<ােনেEিশয়ার @LেMও এমন +Pতর জ5লতা হওয়ার স‘াবনা Wায় একই।
–ায়ুর Lিত স]েকI িব}ািরত জানেত অনুŒহ কের নাভI ড<ােমজ এেসািসেয়েটড উইথ এ Jাইনাল: অর
এিপডa রাল ইনেজকশন িলফেলট5 প›ন যা আমােদর ওেয়বসাইেট পােবন:
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali
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Lায়শই িজPািসত LQাবলী
<াইনাল ?দওয়ার আেগ আিম িক খাবার এবং পানীয় ?খেত পাির?
আপনােক @সই সব িনয়ম @মেন চলেত বলা হেব যা @জনােরল অ<ােনেEিশয়ার @LেM @মেন চলেত হয়।
কারণ কখেনা কখেনা Jাইনােলর পিরবেতI @জনােরল অ<ােনেE5ক @দওয়ার Wেয়াজন হেত পাের।
অে8াপচােরর কতLণ আেগ খাওয়া ও পান করা বg করেত হেব @স ব<াপাের হাসপাতাল @থেক
আপনােক পির•ার িনেদI শনা @দয়া হেব।

আমােক কী পুেরাপুির সেচতন থাকেত হেব?
অে8াপচােরর আেগ আপিন আপনার অ<ােনেE5েbর সােথ পরামশI কের wক করেত পােরন @য
অপােরশেনর সময় আপিন পুেরাপুির @জেগ থাকেবন নািক তžাy• (িসেডশন) থাকেত চান যােত পুেরা
Wি†য়ার ব<াপাের অতটা সজাগ না থােকন। িসেডশেনর পিরমাণ সাধারণত কম-@বিশ করা যায় যােত
আপনার ‡ান থাকেলও আপিন শা_ থােকন। Jাইনােলর সােথ সােথ @জনােরল অ<ােনেEিশয়া করা
হেত পাের িক` এর অথI হেy দুই ধরেনর অ<ােনেEিশয়ার ঝুঁিকই @থেক যােব।

আমােক কী করা হেJ তা িক আিম ?দখেত পাব?
আপনার বুেকর কােছ শরীেরর নীেচর অংশ @ঢেক এক5 পদI া টানােনা থাকেব যােত আপিন অে8াপচার
@দখেত না পান। কখেনা কখেনা 'কী-@হাল (keyhole)' সাজI ািরর @LেM িভিডও ক<ােমরা এবং
@টিলেkাপ ব<বহার করা হয়। িকছa হাসপাতােল @রাগীেদর িক ঘটেছ তা িŸেন @দখার সুেযাগ @দয়া হয়।

আিম কী অLােনেM;ক িনব4াচন করেত পাির?
হঁ <া, সাধারণত করেত পারেবন, তেব @সটা @কান অে8াপচার করা হেব এবং Jাইনাল @দয়ার ফেল
আপনার @কানও সমস<া হওয়ার স‘াবনা রেয়েছ িকনা তার ওপর িনভI র কের। আপনার অ<ােনেE5b
কী কী িবক

রেয়েছ তা িনেয় আপনার সােথ আেলাচনা করেবন।

কেয়ক5 িবরল কারণ রেয়েছ যার জন< হয়ত আপনােক Jাইনাল অ<ােনেE5ক @দয়া যােব না বা না
@নয়ার পরামশI @দয়া হেব। @যমন:
■ আপনার @মPদেQ িনিদI … ধরেণর অeাভািবকতা থাকেল বা আপনার িপেঠ আেগ অে8াপচার হেয়
থাকেল
■ 'রd পাতলা করার ওষুধ' বg করা না @গেল বা আপনার রd জমাট বঁাধেত সমস<া থাকেল
■ আপনার িপেঠর চামড়ায় @কানও সং†মণ থাকেল বা ¡র থাকেল
■ িনিদI … িকছa ¢দেরাগ থাকেল।

আিম কী <াইনাল না ?নয়ার িসNাO িনেত পাির?
হঁ <া। যিদ আপনার অ<ােনেE5েbর সােথ আেলাচনার করার পের আপিন িসcা_ Œহণ কেরন @য আপিন
Jাইনাল অ<ােনেEিশয়া িনেত চান না অথবা @সটা করেত অeাy£< @বাধ কেরন, আপিন সবসময়ই না
বলেত পােরন।
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অেPাপচােরর সময় আিম ?কানও িকছ1 অনুভব করব?
অে8াপচােরর সময় আপিন @বদনা অনুভব করেবন না, তেব িকছa @LেM অে8াপচার দল তােদর কাজ
করার সমেয় আপিন চাপ অনুভব করেত পােরন।

অেPাপচার চলাকালীন আমার িক অLােনেM;Rেক িকছ1 বলা উিচত?
হঁ <া, অে8াপচার চলাকালীন আপনার কী ধরেনর অনুভ€িত হেy বা অন<িকছa অনুভব করেছন িকনা তা
আপনার অ<ােনেE5b জানেত চাইেবন; এ5 তােদর অ<ােনেE5ক পযIেবLেণর অংশ।

<াইনাল এবং এিপড1 রাল িক একই িজিনস?
না। যিদও দুই @LেMই @মPদেQর হােড়র মেধ< @লাকাল অ<ােনেE5ক ইনেজO করা হয়, তেব ইনেজকশন
সামান< িভ•ভােব কাজ কের। এিপডa রাল করেল অে8াপচার চলাকালীন একটা পাতলা sািbেকর 5উব
আপনার িপেঠ @ঢাকােনা থােক যােত Wেয়াজন হেল আরও অ<ােনেE5ক ব<বহার করা যায়।
আরও জানেত এিপডa রাল @পইন িরিলফ আফটার সাজI াির িলফেলট5 @দখুন যা আমােদর ওেয়বসাইেট
পােবন: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali

<াইনাল করা সUেক4 ?কাথায় আিম আরও তথL ?পেত পাির?
আপিন আপনার অ<ােনেE5েbর সােথ কথা বলেত পােরন অথবা Wাক-মূল<ায়ন ি¤িনক (িWঅ<ােসসেমY ি¤িনক) িকংবা Eানীয় হাসপাতােলর অ<ােনেEিশয়া িবভােগর সােথ @যাগােযাগ করেত
পােরন।
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