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એને$થેિસયા 
અને તમા-ંુ વજન 
આ પિ$કા શર)ર*ુ ંઅિત/ર0ત વજન શા માટ6 અને ક6વી ર)તે સ:ર) અને 

એને<થેિસયાની ?/@યા દરિમયાન વધારાની CDુક6લીઓ અને જોખમો*ુ ંકારણ 

બની શક6 છે તે સમLવે છે. તે આ જોખમોને ઘટાડવા માટ6 સ:ર) પહ6લા,ં 
દરિમયાન અને તેના પછ) Pુ ંકર) શકાય તેને પણ હાઇલાઇટ કર6 છે. 

પ/રચય 

જો તમે &'ળૂતાથી પી.ડત હો અને ઓપર5શન કરાવવાનો િવચાર કર; ર<ા હો, તો વધારાના વજન કારણે 

તમારા માટ5 અ@કુ ચોBસ D ૂચંવણો આવવાGુ ંજોખમ વI ુહોઈ શક5 છે. આ D ૂચંવણો સLર;ના લીધે જ 

અથવા N.Oયા માટ5 તમને જQર પડતા એને&થિેસયાથી થઈ શક5 છે. 

&'ળૂતાને ઘણીવાર એક સામાTજક સમ&યા તર;ક5 જોવામા ંઆવ ેછે, પણ Uયા ંVધુી તમાર; હોW&પટલ 

સભંાળની વાત છે, તમાર; સાથ ેકોઈ Yુદો [યવહાર કરવામા ંઆવશ ેએ\ુ ંઅGમુાન બાધંશો નહ^ અથવા 
તમાર5 Nિત_ળૂ પ.રW&થિતનો સામનો કરવો પડશ ેએ\ુ ંઅGભુવશો નહ^. NHS હોW&પટલોએ તમારા માટ5 
ઉaચતમ ધોરણોની સારસભંાળ Nદાન કરવાની રહ5શ ેઅને તમાbંુ ગૌરવ eળવવામા ંમદદ કરવા માટ5 તે 

નીિતઓ ધરાવતી હોવી જોઈએ. એને&થ.ેટ&ટ અને સLનો &'ળૂતાને ચોBસ અfભNાય બાધંવાની gૃijટએ 

નહ^ પણ એક તબીબી W&થિત તર;ક5 Yુએ છે ક5 kને લીધે સLર; દરિમયાન જોખમ વI ુહોય છે.  આ ર;તે, 

એ મહllવmણૂn હોય છે ક5 દર5ક જણ opુલા .દલથી જોખમો અને fચqતાઓ િવશ ેવાત કર5, કારણ ક5 તેનાથી 
સLર; અને .રકવર; સફળતાmવૂnક થવાની શsતાઓ વધી જશ.ે  

એને&થ.ેટ&ટને &'ળૂતાથી પી.ડત દદtઓમા ંઆવનાર; સભંિવત સમ&યાઓને સભંાળ; લેવાની તબીબી 
ર;તે તાલીમ આપવામા ંઆવલેી હોય છે. એને&થ.ેટ&ટ uારા &'ળૂતાથી પી.ડત દદtઓને વI ુસાર; 
સારસભંાળ આપવામા ંઆવ ેઅને તે માટ5 એને&થ.ેટ&ટને વI ુસાર; તાલીમ આપવામા ંઆવ ેતે બાબતને 
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Nોlસાહન આપવા માટ5, ધી સોસાયટ; ફોર ઓબેિસટ; એvડ બે.રયા.wક એને&થિેસયા (SOBA) 

(www.sobauk.co.uk)ની &થાપના કરવામા ંઆવી હતી. 

તમે <Sળૂતાથી પી/ડત છો ક6 નહV તે ક6વી ર)તે LણWુ ં
બોડ; માસ ઇvડ5yસ (BMI) એ એક Nકારની ગણતર; છે ક5 kનો ઉપયોગ તમાર; zચાઈ Nમાણે તમાbંુ 

&વ&થ વજન છે ક5 નહ^ તે eણવા માટ5 થાય છે. તમે અહ^ આપેલ NHS BMI હ5pથ વઇેટ ક5લ{લેુટરનો 
ઉપયાગ કર;ને તમાbંુ BMI eણી શકો છો: 
www.nhs.uk/live-well/healthy-weight/bmi-calculator 

BMI વગ#કરણ 

ઓ| ંવજન 18.5 થી ઓ| ં

&વ&થ વજન 18.5 અને 24.9 ની વaચે 

વધાર5 વજન 25 અને 29.9 ની વaચે 

&'ળૂતા 30 અને 39.9 ની વaચે 

રોfગjઠ &'ળૂતા 40 થી વI ુ

 

કમરGુ ંકદ પણ એ બાબતનો Vચૂકાકં હોય છે ક5 તમે તમારા પેટની આYુબાYુના ભાગે oબૂ વI ુપડતી 
ચરબી ધરાવો છે ક5 ક5મ, kનાથી તમને ~દયરોગ, ડાયાfબટ;સ થવાGુ ંઅને &wોક આવવાGુ ંજોખમ વધી 
eય છે. 

જો તમાર; કમરGુ ંકદ નીચે @જુબ હોય, તો તમાર; zચાઈ ક5 BMI ને અGલુ�ીને તમાર5 વજન 

ઘટાડવાનો Nયાસ કરવો જોઈએ: 

■ mbુુષો માટ5 94 સેમી (37 �ચ) ક5 તેથી વI ુ

■ �ીઓ માટ5 80 સેમી (31.5 �ચ) ક5 તેથી વI.ુ 

જો તમાર; કમરGુ ંકદ નીચે @જુબ હોય, તો તમને &'ળૂતા થવાGુ ંઘ�ુ ંવI ુજોખમ છે અને તમાર5 GP નો 
સપંકn  કરવો જોઈએ: 

■ mbુુષો માટ5 102 સેમી (40 �ચ) ક5 તેથી વI ુ

■ �ીઓ માટ5 88 સેમી (34 �ચ) ક5 તેથી વI.ુ 

!ોત: NHS હ%&થ A–Z (www.nhs.uk/conditions). 
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<Sળૂતાથી સબંિંધત તબીબી X<થિતઓ, એને<થેિસયા અને જોખમો 

ટાઇપ 2 ડાયા-બટ/સ 

આ lયાર5 થાય છે Uયાર5 તમાbંુ શર;ર તમારા �લડ Vગુરના &તરને િનયિં�ત કરતા હોમ�ન ઇv&�fુલન 

Nlયે Nિતરોધક બની eય છે.  

■ ટાઇપ 2 ડાયાfબટ;સ સામાvયપણે �વનના પછ;ના વષ�મા ંથાય છે અને તે &'ળૂતા સાથ ેસકંળાયેલ 

હોય છે. 

નબળ; ર;તે િનયિં�ત કર5લ ડાયાfબટ;સથી નીચેના kવી સમ&યા આવ ેછે:  

■ .કડની રોગ 

■ ~દય રોગ  

■ gૃijટ Gકુસાન 

■ તમારા પગ અને તેના પeં-પાનીના ભાગમા ંbુિધરાfભસરણ સબંધંી સમ&યાઓ, kને લીધે 

�ગિવaછેદન કર\ુ ંપડ; શક5 છે 

■ �ાનત�ંGુ ુ ંGકુસાન, kને લીધે ખાલી ચઢ; શક5, .Oયાઓ કરવાની �મતા Dમુાવવી પડ; શક5 અથવા 
પીડા થઈ શક5 છે. 

તમે ટાઇપ 2 ડાયાfબટ;સ િવશ ેવI ુમા.હતી અહ^ મેળવી શકો છો: 
www.nhs.uk/conditions/type-2-diabetes 

ટાઇપ 2 ડાયા'બટ)સ અને એને/થેિસયા 

ડાયાfબટ;સથી પી.ડત દદtઓમા ંસLર; પછ; ચેપ લાગવાGુ ંજોખમ વધાર5 હોય છે, કારણ ક5 તેમના સાe 

થવાની N.Oયા ધીમી હોઈ શક5 છે. �લડ Vગુરના ઉaચ &તરની સાથ ેચેપ લાગવાGુ ંજોખમ વધે છે, તેથી 
તમાર; સLર; થવાના સમયની આસપાસના સમયે �લડ VગુરGુ ંસાbંુ િનય�ંણ મહllવmણૂn છે.  

જો તમને ડાયાfબટ;સ છે, તો કોઈપણ સભંિવત જોખમોને ઘટાડવા માટ5 સLર; પહ5લા ંતમારા �લડ 

VગુરGુ ં&તર સાર; ર;તે િનયિં�ત થયે�ુ ંહો\ુ ંજોઈએ. તમારા ડાયાfબટ;સની સારવારને સભંાળનાર નસn 
અથવા GP એ તમાર; સારવારમા ંકોઈપણ ફ5રફાર કરવાની જQર છે ક5 ક5મ તે જોવા તેમની સાથ ેવહ5લી 
તક5 વાત કર; Yુઓ. 

ઓબ234ટ/વ 2લીપ એપિનયા (:ઘ દરિમયાન નડતરકારક અ2થાયી Aાસ અવરોધ - OSA) 

OSA એ સાપે� ર;તે &'ળૂતાથી પી.ડત m�ુત વયની [યWyતઓમા ંજોવા મળતો સામાvય િવકાર છે, 

કારણ ક5 તેમનામા ંગળાના ભાગે અને �ભ પર વI ુચરબી�yુત પેશીઓ આવલેી હોય છે. zઘ 

દરિમયાન, ગળાની .દવાલો .રલેyસ થાય છે અને સકંોચાય છે, k સામાvય �સન.Oયા અને zઘમા ં
િવ�ેપ સenય છે.   
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OSAને લીધે નીચેની સમ&યાઓ ઉ�વી શક5 છે: 

■ રા�ે Vતૂી વખતે વaચે-વaચે �ાસોa�ાસની N.Oયા અટક; eય છે 

■ ~દય અને ફ5ફસા ંપર દબાણ આવ\ુ ં

■ નબળ; zઘ 

■ .દવસ દરિમયાન વધાર5 પડતો થાક લાગવો 

■ �ાસોa�ાસની અિનયિમત N.Oયા, kનાથી કાબnન ડાયોyસાઇડGુ ંNમાણ વધી eય છે અને 

ઓWyસજનના &તરમા ંઘટાડો થાય છે. 

તમે OSA િવશ ેવI ુમા.હતી અહ^ મેળવી શકો છો: www.nhs.uk/conditions/sleep-apnoea 

OSA અને એને/થેિસયા 

સાધારણ અથવા ગભંીર OSAને લીધે તમે શામક દવાઓ, આpકોહોલ, પેઇન .કલર અથવા એને&થ.ેટક 

Nlયે oબૂ જ સવંદેનશીલ થઈ eવ છો. આ દવાઓથી OSA ના લ�ણો વણસી શક5 છે. સ�ા�યે, 

&પાઈનલ અથવા &થાિનક એને&થિેસયા kવા વકૈ�pપક ઉપાય ઘણી વાર ઉપલ�ધ હોય છે. જોખમ 

ઘટાડવાની મા.હતી આપતો િવભાગ અહ^ Yુઓ (પાGુ ં5). 

જો તમને અથવા તમારા પાટnનરને લાગે છે ક5 તમને OSA હોઈ શક5 છે, તો તમાર5 તમારા GPને તમને 

કોઈ &લીપ �yલિનકનો સદંભn આપવાGુ ંકહ5\ ુ ંજોઈએ kથી કર;ને તમે એ જોઈ શકો ક5 તમે કivટv�અુસ 

પોfઝ.ટવ એરવ ેNેશર (CPAP) મશીન માટ5 પા� છો ક5 નહ^. આ એક નાનો પપં હોય છે ક5 k તમે Vતૂા 
હો lયાર5 સ_ુંfચત હવાનો િનરંતર mરુવઠો તમારા નાક અથવા તો તમારા નાક અને મોઢાને આવરતા 
ટાઇટ મા&ક મારફતે પહ�ચાડતો રહ5 છે. સ_ુંfચત હવા તમારા ગળાને બધં થવાથી અટકાવ ેછે. 

જો યો�ય ર;તે ઉપયોગમા ંલેવાય, તો CPAP ઉપકરણ તમને સાર; ર;તે Vવૂામા,ં .દવસ દરિમચાન વI ુ

eDતૃ રહ5વામા,ં વI ુશWyત ધરાવવામા ંમદદ કર; તથા તમને તમાbંુ વજન ઘટાડવામા ંમદદ કર;ને 

�વન પ.રવિત�ત કરનાbંુ બની શક5 છે.  

તેનાથી તમારા ~દય પર આવતી તાણમા ંપણ ઘટાડો થાચ છે, kનાથી નસકોરા ંઘોરવાGં ુ ંઅટક; eય છે 

અને વI ુસાર; ર;તે Vવૂામા ંસહાય મળે છે. મહllવGુ ંએ છે ક5 CPAP ઉપકરણથી તમે સૌથી વI ુ

અસરકારક પેઇન .કલરને વI ુસલામત ર;તે સહન કર; શકો છો.  

તમારા [યWyતગત CPAP મશીનને તમાર; સાથ ેહોW&પટલમા ંલાવ\ુ ંએ oબૂ મહllવGુ ંછે kથી કર;ને 

તમે તમાર; સLર; પછ; તરત જ તેનો ઉપયોગ કર; શકો. જો તમે CPAP મશીનનો ઉપયોગ કર; શકતા 
નથી, તો તમાર5 તમાર; સTLકલ ટ;મને તે �ગે જણાવ\ુ ંઆવ�યક છે kથી કર;ને તેઓ વકૈ�pપક 

સપોટnની [યવ&થા કર; શક5 અને તમાbંુ ઓપર5શન આગળ વધી શક5 તે Vિુનિ�ત કર; શક5. 
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DોEબોસીસ (ઘનાFતા કG લોહ/Iુ ંગઠંાઈ જOુ)ં 

&'ળૂતાને લીધે લોહ;ના ગઠંાઈ જવાGુ ંજોખમ વધી eય છે. ~દય, ફ5�સા ંક5 મગજમા ંલોહ;ના ગઠંાઈ 

જવાથી તમાbંુ @lૃ�ુ ંથઈ શક5 છે. 

�ો�બોસીસGુ ંજોખમ એવા લોકોમા ંપણ વ��ુ ંછે ક5 kઓ I�ૂપાન કર5 છે, kઓ કણnક િવક�પન 

(અતાલતા અથવા અિનયિમત ધબકારા)થી પી.ડત છે, kમને ક5vસર છે, ભાગેંલા લાબંા હાડકાવાળા લોકો 
અથવા લાબંા સમયગાળા માટ5 પથાર;વશ છે. જોખમના પ.રબળો kટલા વધાર5, �ો�બોસીસ થવાની 
શsતા તેટલી વI.ુ 

2ો4બોસીસ અને એને/થેિસયા  

k લોકો &'ળૂતાથી પી.ડત હોય તેમને સLર; દરિમયાન અને તે પછ; �ો�બોસીસ થવાની શsતા વI ુ

હોઈ શક5 છે. સLર; પહ5લા ંઅને તેના પછ; શs એટલી હલનચલન ચા� ુરાખીને આ જોખમને ઓ| ંકર; 
શકાય છે. 

હોW&પટલ ખાતેનો &ટાફ તમાર; સાથ ેઆ જોખમ ઘટાડવા માટ5 લઈ શકાય એવા પગલાઓંની ચચાn કરશ.ે 

તેમા ંનીચેની બાબતો સામેલ હોઈ શક5 છે:  

■ ક�Nેશન &ટો.કqગ પહ5ર\ુ ં(તમારા નસn તમને આ પહ5રવામા ંમદદ કરશ)ે 

■ ઇvટિમ�ટvટ કાફ ક�Nેસરનો ઉપયોગ – આ �ટૂ, તમાર; સLર; દરિમયાન mરૂો સમય અને તમાર; 
.રકવર;ના Nારંfભક તબBામા ંલોહ;Gુ ં મણ થ�ુ ંરહ5 તે માટ5 તમારા પગના નીચલા ભાગને દબાવ ેછે 

■ Nારંfભક તબBામા ંહલનચલન – મોટાભાગના Nકારની સLર;ઓ માટ5, આનો અથn થાય તમારા 
ઓપર5શનના .દવસે અથવા તેના આગલા .દવસે પથાર; પરથી ઊભા થ\ુ ં

■ તમે કરાવી ર<ા છો તે સLર;ના Nકારના આધાર5, તમારા લોહ;ને પાત¢ં કરવા માટ5 તમને ગોળ;ઓ 

અથવા �kyશન લખી આપવામા ંઆવી શક5 છે. તમાર5 આને ઘર5 પણ લેવાની જQર પડ; શક5 છે. 

&'ળૂતાને લીધે ~દય પર દબાણ આવ ેછે કારણ ક5 ~દયને તમારા શર;રના ભાગોમા ંઓWyસજન 

પહ�ચાડવામા ંવI ુપ.ર£મ કરવાની જQર પડ5 છે. તેને ઘણીવાર હાઈ �લડ Nેશર અને હાઈ કોલે&ટરોલ 

હોવાની સાથ ેસાકંળવામા ંઆવ ેછે, k છેવટ5 ~દય રોગ તરફ દોર; લઈ જઈ શક5 છે. જો તમે &'ળૂતાથી 
પી.ડત હો તો ~દયના અિનયિમત ધબકારા (અતાલતા), &wોક અને .કડનીને લગતા રોગ પણ 

સામાvયપણે વI ુજોવામા ંઆવ ેછે.  

6દય રોગ અને એને/થેિસયા 

એને&થિેસયા અને સLર;થી શર;ર અને ~દય પર વધારાની તાણ આવી શક5 છે. &'ળૂતાથી પી.ડત હોવા 
પર સLર; દરિમયાન અથવા તેના પછ; હદય રોગનો ¤મુલો આવવાGુ ંઅથવા ~દયની ગિત અટક; 
જવાGુ ંક5 અતાલતાGુ ંજોખમ વધી શક5 છે.  
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જો તમને હાઈ �લડ Nેશર હોય અથવા તમારા ~દય સબંધંી કોઈપણ સમ&યાઓ હોય, તો કોઈપણ 

સભંિવત જોખમોને ઘટાડવા માટ5 સLર; પહ5લા ંઆ બાબતો સાર; ર;તે િનયિં�ત થયેલી હોવી જોઈએ. 

તમારા ઓપર5શનના ખા&સા એવા સમય પહ5લા ંતમાર; સLર; થવાના &થાને તમાbંુ લોહ;Gુ ંદબાણ ચેક 

કરાવડાવો – ક5ટલાકં GP સLર; &થાનોમા ંઓટોમેટ5ડ મશીન હોય છે kથી કર;ને તમે ગમે lયાર5 તે ચેક 

કરાવી શકો છો. જો તે હાઈ હોય, તો તમારા GP તમાર; દવાઓને તપાસી શક5 છે અને ઓપર5શન થવાના 
ખા&સા એવા સમય પહ5લા ંજQર; હોય એવા કોઈપણ ફ5રફાર કર; શક5 છે. 

Pદયદાહ  

~દયદાહ, છાતીમા ંથતી બળતરા છે ક5 k જઠરનો એિસડ ખોટ; ર;તે ઉપરની તરફ અ¥નળ;મા ંપાછો 
ઠ5લાવાને લીધે થાય છે (એિસડ .ર�લyસ). વધાર5 વજન ધરાવતા અથવા &'ળૂતાથી પી.ડત દદtઓમા ં
આ બીમાર; થવાની સભંાવના વI ુહોય છે.  

6દયદાહ અને એને/થેિસયા  

~દયદાહની સાથ,ે વધારાGુ ંજોખમ એ હોય છે ક5 એને&થ.ેટકની N.Oયા દરિમયાન જઠરમાનંી સામ¦ીઓ 

ફ5�સામંા ંફ5લાઈ શક5 છે. આ જોખમને ઘટાડવા માટ5 ઘણીવાર �ાસોa�ાસ માટ5ની નળ;નો ઉપયોગ 

કરવામા ંઆવતો હોય છે. જોક5, �ાસોa�ાસ માટ5ની નળ;ને દાખલ કરવાGુ ંએ વધાર5 વજન ધરાવતા 
અથવા &'ળૂતાથી પી.ડત હોય એવા ક5ટલાક દદtઓમા ંવI ુ@�ુક5લ થઈ શક5 છે. 

સLર; પહ5લા ંવજન ઘટાડવાથી અને સLર;ના .દવસે લેવા સ.હત િનયિમત Qપે એvટાિસડની દવા 
લેવાથી મદદ મળ; રહ5 છે. 

વધારાના જોખમો અને Y ૂચંવણો 
આIિુનક સામાvય એને&થિેસયા ખર5ખર તો oબૂ જ સલામત હોય છે. જોક5, તમાbંુ વજન ન�ધપા� &તર5 
વધાર5 પડ�ુ ંહોય તો સLર; અને એને&થિેસયાની N.Oયા દરિમયાન અ@કુ ચોBસ N.Oયાઓને કરવાGુ ં
વI ુ@�ુક5લ થઈ શક5 છે અને તેમા ંવI ુસમય લાગી શક5 છે, kમ ક5: 

■ દવાઓ અને Nવાહ;ઓ આપવા માટ5 નસ શોધવી. આમા ંખા&સો એવો સમય લાગી શક5 છે અને તેના 
પ.રણામે તમારા હાથ પર ઉઝરડાઓ પડ; શક5 છે, પરં� ુતમાbંુ એને&થ.ેટક આપવા માટ5 તે અિનવાયn 
હોય છે 

■ તમારા �લડ NેશરGુ ંિનર;�ણ કર\ુ ં

■ શામક દવાના ડોઝને યો�ય Nમાણમા ંઓછ;-વધતી કરવી, ખાસ કર;ને જો તમે OSA થી પી.ડત હો 

■ તમને ઓપર5શન દરિમયાન �ાસ લેવામા ંમદદ મળ; રહ5 તે માટ5 તમારા ગળામા ં�ાસોa�ાસ માટ5ની 
નળ; દાખલ કરવી (વiેvટલેશન). જો કોઈપણ Nકારનો િવલબં થાય તો તમારા ઓWyસજનના &તર 

oબૂ જ ઝડપથી નીચલા &તર5 પહ�ચી શક5 છે. તમારા એને&થ.ેટક પહ5લા ંઓWyસજન આપવાથી આ 

જોખમને ઘટાડવામા ંમદદ મળ; રહ5 છે 
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■ તમારા ઓપર5શન માટ5 તમને યો�ય W&થિતમા ંઆમ-તેમ ખસેડવામા ં@�ુક5લીઓ. તમને eતે જ જઈને 

ઓપર5.ટqગ ટ5બલ પર અG_ુળૂ W&થિતમા ંબેસવા માટ5 કહ5વામા ંઆવી શક5 છે kથી કર;ને &ટાફ uારા 
તમને ખસેડવાની જQ.રયાત ઘટ; eય. એકલા વધારાના વજનના કારણે જ દબાણને લીધે થતી 
ઇeઓના જોખમમા ંવધારો થઈ શક5 છે 

■ તમાર; સLર; પછ; છાતીમા ંઅને ઘાને લીધે ચેપ લાગવાGુ ંજોખમ વધી eય છે 

■ સLર; પછ; હોW&પટલમા ંરોકાવાની અવિધમા ંવધી eય છે. 

આ ઉપરાતં, &'ળૂતાથી પી.ડત દદtઓને એને&થ.ેટક મ§યા પછ; સાe ંથવામા ંવI ુસમય લાગી શક5 છે. 

જોખમને ઘટાડWુ ં

સામાQય (જનરલ) એને2થેSટકનો ઉપયોગ કરવાને બદલે ર/જનલ એને2થેિસયાની તકનીકોનો 

ઉપયોગ કરવો 

અ@કુ N.Oયાઓ માટ5, તમે ર;જનલ એને&થ.ેટક લઈ તથા સભાન (eDતૃ) રહ;ને સામાvય (જનરલ) 

એને&થિેસયાથી ઉ�વતા જોખમોને ટાળ; શકો છો. sાર5ક, તમને િશિથલ કરવા માટ5 તમને શામક દવા 
ઓફર કરવામા ંઆવી શક5 છે. અvય N.Oયાઓ માટ5, સામાvય (જનરલ) એને&થિેસયાની સાથોસાથ 

ર;જનલ એને&થિેસયા પણ આપવામા ંઆવી શક5 છે. તમારા શર;રના k ભાગમા ંસLર;ની જQર છે તેની 
આસપાસની ચેતાઓ V¥ુ કરવામા ંઆવશ.ે જો N.Oયા તમારા શર;રના નીચલા ભાગ પર થવાની હોય, 

તો એિપડ¨રુલ અથવા &પાઈનલ એને&થ.ેટક અG_ુળૂ હોઈ શક5 છે. N.Oયા દરિમયાન સLર; ટ;મના એક 

સ©ય તમાર; સભંાળ રાખશ ેઅને તમે વા&તિવક સLર;ને જોઈ શકશો નહ^.  

ર;જનલ એને&થિેસયાથી બીજો લાભ એ થાય છે ક5 તેનાથી તમે સLર; પછ; ªૂંક સમયમા ંજ ફર;થી 
હલનચલન કર; શકો છો, kને લીધે �ો�બોસીસ થવાના જોખમો ઘટ; eય છે.  

તમે ચેતા અવરોધો (નવn �લોક) અને &પાઈનલ એને&થ.ેટક િવશ ેઅમાર; પિ�કાઓ, ખભા, «eુ, હાથ 

પરની સLર; માટ5 થતા ંચતેા અવરોધો (નવn �લોક) અને તમાbંુ &પાઈનલ એન&ેથ.ેટક માથંી વI ુમા.હતી 
મેળવી શકો છો, k બનેં અહ^ અમાર; વબેસાઇટ પર ઉપલ�ધ છે: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati 

જોક5, તમે &'ળૂતાથી પી.ડત હો તો ર;જનલ અવરોધ (�લોક) @કૂવો વI ુ@�ુક5લ થઈ શક5 છે. ક5ટલાક 

લોકો માટ5 આ તકનીકનો ઉપયોગ કરવો શs ન હોય એમ બની શક5 છે. જોક5, સભંિવત લાભો અને 

જોખમમા ંથતા ઘટાડાને �યાનમા ંલેતા,ં સામાvય (જનરલ) એને&થ.ેટકના વકૈ�pપક ઉપાય તર;ક5 
ર;જનલ એને&થિેસયાનો િવચાર કરવો સામાvયપણે ખર5ખર લાભદાયી હોય છે.  

Uયાર5 તમે ઓપર5શન પહ5લાનંી આકારણી કરતા �yલિનકની @લુાકાત લો lયાર5 અથવા તમાર; સLર;ના 
.દવસે, તમારા એને&થ.ેટ&ટ તમાર; સાથ ેતમાર; સLર; માટ5 એને&થ.ેટકના િવકpપો અને તેને લગતા 
જોખમોની ચચn કરશ.ે  
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સ:ર) થવાના થોડા સમય પહ6લાથંી Zવનશૈલી \ધુારવી 
આયોTજત સLર; માટ5, જોખમ ઘટાડવા અને N.Oયાને શs એટલી સલામત બનાવવા માટ5 એવી ઘણી 
વ&�ઓુ છે ક5 k તમે કર; શકો છો. નીચે એવા પગલા ંઆ¬યા છે ક5 k D ૂચંવણો ઊભી થવાની તમાર; 
શsતાઓને ઘટાડવા અને તમાર; .રકવર;ને વગે આપવામા ંમદદ કરવા માટ5 તમે સLર;ની રાહ જોતી 
વખતે લઈ શકો છો.  

વજન ઘટાડOુ ં

તમારા ઓપર5શન પહ5લા ંવજન ઘટાડવાથી અનેક ફાયદા થાય છે.  

■ લેNો&કોિપક (ક;હોલ) સLર; માટ5, સLર; પહ5લા ંથોડાક .કલો¦ામGુ ંપણ વજન ઘટાડ\ુ ંઅને ઓછ; 
ચરબીવાળા, ઓછ; શકnરાવાળા, Nોટ;નની વI ુમા�ા ધરાવતા આહારGુ ંસેવન કરવાથી તમારા 
પેટની �દરના પોલાણમા ંચરબીGુ ંNમાણ ઘટ; શક5 છે. તેનાથી તમારા ત.રક �ગોના કદ પણ 

સકંોચાઈ શક5 છે, ખાસ કર;ને તમાbંુ ય_ૃત (લીવર), kનાથી સLનને ઓપર5ટ કરવા માટ5 વI ુ

મોકળાશ મળ; રહ5 છે.  

■ વI ુપડતી ચરબી�yુત ય_ૃત (ફ5ટ; લીવર)નો રોગ એ &'ળૂતાથી પી.ડત m�ુત વયની [યWyતઓમા ં
જોવા મળતો સામાvય રોગ છે. સLર; mવૂ® બે સ¬તાહ માટ5 ઓછ; ચરબીવાળા 
આહારGુ ંસેવન કર\ુ ંમહllવmણૂn છે અને તે તમારા ય_ૃત (લીવર) ની .Oયામા ંVધુારો કરવા માટ5 
મદદQપ થઈ શક5 છે. 

■ જો તમે હાડકા ંક5 સાધંાની સLર; કરાવી ર<ા હો, તો વજન ઘટાડાથી તમારા ઓપર5શન પછ; અહ^-
તહ^ હલનચલન કરવામા ંઅને .ફfઝયોથરેાપીમા ંવI ુસરળતા થઈ રહ5 છે. 

■ એિપડ¨રુલ અને &પાઈનલ એને&થ.ેટક kવી એને&થ.ેટ&ટ uારા કરવામા ંઆવતી પીડા રાહતની 
એડવાvસ તકનીકોને કરવાGુ ંસરળ બની રહ5 છે અને તેથી કર;ને તે વI ુઅસરકારક રહ5 તેવી 
સભંાવના વધાર5 હોય છે. 

■ તે, એને&થ.ેટક આ¬યા બાદ �સન.Oયાને લગતી તકલીફો થવાના, &લીપ એપિનયા થવાના, છાતીમા ં
ચેપ લાગવાના અને લોહ;ના ગઠંાઈ જવાના જોખમોને ઘટાડ; દ5શ.ે આ ઉપરાતં, સLર; પછ; તમારા 
શર;રને સાe ંથવામા ંમદદ મળ; રહ5 તે માટ5 mરૂતા Nમાણમા ંિવટાિમન અને Nોટ;નના &તરો 
જળવાઈ રહ5 તે Vિુનિ�ત કરવા માટ5 &વા&¯યNદ ર;તે ભોજન કર\ુ ંમહllવmણૂn છે.  

■ તેનાથી તમને ડાયાfબટ;સ અને OSA kવી હાજર તબીબી બીમાર;ઓને િનયિં�ત કરવામા ંમદદ મળ; 
રહ5શ.ે 
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UWૂપાન કરવાIુ ંતથા દાXIુ ંસેવન બધં કર/ દGO ુ ં

I�ૂપાન કરવાથી તમારા લોહ;મા ંલઈ જવામા ંઆવી શકતા ઓWyસજનની મા�ામા ંઘટાડો થાય છે અને 

તમારા ફ5�સાનેં ચેપ લાગવાથી બચાવતી ક5ટલીક ત.રક રચનાઓને Gકુસાન પહ�ચે છે. સLર; પહ5લા ં
આદશn Qપથી ઓછામા ંઓછા છ સ¬તાહ માટ5 I�ૂપાન બધં કર; દ5વાથી, તમારા લોહ;મા ંઓWyસજનના 
&તરોને વધારવામા ંમદદ મળ; રહ5 છે. આનાથી તમાbંુ એને&થ.ેટક વI ુVરુf�ત બને છે, ઘાના સાe ં

થવાની N.Oયા બહ5તર ર;તે થાય છે અને ઓપર5શન પછ; ઉધરસ અને છાતીમા ંચેપ લાગવાના 
જોખમમા ંઘટાડો થાય છે.  

જો તમે સLર; પહ5લા ંઆpકોહોલGુ ંસેવન પણ બધં કર; દો, તો આનાથી ય_ૃત (લીવર) ની .Oયામા ં
Vધુારો થાય છે અને OSAની ઉ¦તામા ંઘટાડો થાય છે.  

વU ુકસરત કરવી 

ઓપર5શન પહ5લા ંતમાર; N\િૃ°ના &તરોમા ંવધારો કરવાથી સLર; પછ; તમે ક5ટલી સાર; ર;તે અને 

ક5ટલી ઝડપથી સાe ંથશો તેમા ંખર5ખર ફરક પડ; શક5 છે. કસરતથી વજન ઘટાડવામા ંમદદ મળ; રહ5 છે, 

પરં� ુતેને લીધે ખાસ Qપથી તમારા ~દય અને ફ5�સાનંી .Oયામા ંVધુારો થાય છે.  

સLર; પહ5લા ંઅને તેના પછ; શs એટલી હલનચલન ચા� ુરાખવાથી પણ 

લોહ;ના ગઠંાઈ જવાGુ ંજોખમ ઘટાડ; શકાય છે. તમાbંુ &ના� ુબળ વધારવા માટ5 તમે ક5ટલીક ચોBસ 

કસરતો કરવાGુ ંપણ િવચાર; શકો છો, ઉદાહરણ તર;ક5, તમે કરાવી ર<ા છો તે સLર;ના Nકારના 
આધાર5, નવા 
ઓથ�પે.ડક જોઇvટ, તમારા પે�pવક �લોર ક5 તમારા શર;રના અvય અવયવોના &ના�ઓુને સશyત 

બનાવવા માટ5ની કસરતો.   

તમારા માટ5 કઈ કસરત કરવાGુ ંસલામત રહ5શ ેતે �ગે _ૃપા કર;ને તમારા સLન અથવા GP સાથ ેચચાn 
કરો. 

ઓપર6શનના /દવસે 

તમાર5 ઓપર5શનના .દવસ Vધુી ડૉyટર5 લખી આ¬યા @જુબની તમાર; દવાઓ લેવી જોઈએ અને 

ઓપર5શનના .દવસે તમાર; બધી દવાઓ અને ઇvહ5લર તમાર; સાથ ેહોW&પટલ લાવવા જોઈએ. તમાર5 
કોઈ દવા લેવાGુ ંબધં કરવાની જQર છે ક5 નહ^ તે �ગે હોW&પટલ તમને સલાહ આપશ.ે જો તમે તમારા 
લોહ;ને પાત¢ં કરવા માટ5 કોઈપણ દવાઓ લઈ ર<ા હો તો આ ખાસ Qપથી મહllવGુ ંહોય છે. જો તમે 

ઓપર5શન પહ5લા ંતમાર; દવા ક5વી ર;તે લેવી તે બાબતની Vચૂનાઓને અGસુરતા નથી તો તમાbંુ 

ઓપર5શન આગળ વધારવામા ંન આવ ેએમ બની શક5 છે.  
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હોW&પટલ તમને ખાવા-પીવા �ગેની &પjટ Vચૂનાઓ આપશ.ે આ Vચૂનાઓ મહllવmણૂn છે. જો તમારા 
એને&થ.ેટક દરિમયાન તમારા પેટમા ંખા² ક5 Nવાહ; પદાથn હશ,ે તો તે તમારા ગળા અને ફ5�સામંા ંપાછો 
ઠ5લાઈ શક5 છે અને તમારા �વનને જોખમમા ં@કૂ; શક5 છે. 

સ:ર) પહ6લા ં
■ હોW&પટલમા ંદાખલ કરવા પર તમાર; zચાઈ, વજન અને BMI ફર;થી તપાસવામા ંઆવશ.ે તમારા 

વજન Nમાણે k સલામત હશ ેતેવી સાધનસામ¦ીનો ઉપયોગ પછ; તમાર; સભંાળ લેવા દરિમયાન 

કર; શકાશ.ે 

■ તમને બરાબર માપમા ંઆવ ેતેવો ગાઉન અને ક�Nેશન &ટો.કqગ આપવામા ંઆવશ,ે k તમારા 
ઓપર5શન માટ5 પહ5રવાના રહ5શ.ે 

■ તમને ચાલીને ઓપર5.ટqગ િથયેટર Vધુી જવા અને આરામથી ઓપર5.ટqગ ટ5બલ પર બેસવા માટ5 
કહ5વામા ંઆવી શક5 છે.  

■ તમે zઘમા ંસર; eઓ તે પહ5લા ંતમારા એને&થ.ેટ&ટ તમને ફ5સમા&ક મારફતે ઓWyસજનનો �ાસ 

લેવાGુ ંકહ5શ.ે 

■ ઓપર5શન દરિમયાન તમાર; નાડ;, �લડ Nેશર અને ઓWyસજનના &તરોGુ ંિનર;�ણ કરવા માટ5 
સાધનોને તમારા શર;રથી જોડવામા ંઆવશ.ે  

સ:ર) પછ) તરત જ 

■ તમે સામાvય ર;તે mનુઃNા�¬ત Qમમા ંતમાર; શ�.Oયા પછ; eDતૃ થશો અને તમને �ાસ લેવામા ં
મદદ કરવા માટ5 સીધા બેસાડવામા ંઆવશ.ે 

■ તમારા �ાસને આગળ વધારવા માટ5 તમાર5 ને��fુલઝર અથવા ઇvહ5લસnની જQર પડ; શક5 છે. 

■ જો તમાર; પાસે ઓએસએ અને સીપીએપી .ડવાઇસ છે, તો &ટાફ તમને જQર પડ5 તો તેનો ઉપયોગ 

કરવામા ંમદદ કરશ.ે 

■ eડાપ�ુ ંસાથ,ે અને ખાસ કર;ને અ@કુ Nકારની શ�.Oયા પછ;, તમાર; શ�.Oયા પછ; તમને ઉaચ 

અવલબંન એકમ (એચડ;�)ુ અથવા સઘન સભંાળ એકમ (આઈસી�)ુ મા ંકાળ� લેવાની જQ.રયાતGુ ં
જોખમ વ��ુ ંછે. જો આGુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ[�ુ ંછે, તો તે તમાર; સLર; પહ5લા ંતમાર; સાથ ેચચાn 
કરવામા ંઆવશ.ે તમે અમાર; પિ�કા વાચંીને એચડ;� ુઅથવા આઈસી�મુા ંઆયોTજત રોકાણ િવશ ે

વI ુમેળવી શકો છો, @�ુય સLર; માટ5 તમાર; એન&ેથ.ેટક ક5 k અમાર; વબેસાઇટ પર ઉપલ�ધ છે: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati 
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/રકવર) વોડ] પર 

■ જો તમે તમાર; eતને ખસેડવામા ંઅસમથn છો, તો તમને મદદ કરવા માટ5 વધારાના &ટાફ અથવા 
િવશષે ઉપકરણોની જQર પડ; શક5 છે. 

■ જો સીપીએપી મશીનનો ઉપયોગ કરો છો, તો તેનો ઉપયોગ કરવામા ં&ટાફ તમને મદદ કરશ.ે  

■ તમારા ઓપર5શનના .દવસે તમને ઉભા થવા અને ફરવા માટ5 Nોlસા.હત કરવામા ંઆવશ,ે આ 

લોહ;ના ગઠંાઇ જવાGુ ંજોખમ ઘટાડશ ેઅને તમાર; mનુઃNા�¬તમા ંVધુારો કરશ.ે 

સં̂ ેપ 

મેદ&વીપણાવાળા દદtઓ સામાvય ર;તે અvય દદtઓની kમ જ કાયnવાહ; કરવામા ંસ�મ હોય છે.  

તેમા ંજોખમો વધાર5 છે, પરં� ુજો શ�.Oયા પહ5લા ંસમય હોય, તો વજન ઘટાડ\ુ,ં કસરત વધારવી અને 

શ�.Oયા પહ5લા ંI�ૂપાન અને દાQ પીવાGુ ંબધં કર;ને આ ઘટાડ; શકાય છે.  

<વી_ૃિતઓ 

(www.weightconcern.org.uk) અમે આ ´ોતGુ ંિનમાnણ કરવામા ંતેમની સલાહ અને માગnદશnન 

માટ5 વઇેટ કvસનnનનો આભાર માનવા માગંીએ છ;એ. 

વa ુમા/હતીના bોત 

તારા માટG 
■ NHS (www.nhs.uk/live-well). 

■ તમારા �.પી. 

■ શ�.Oયા માટ5 તૈયાર; - .ફટ વI ુસાbંુ જpદ; 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati). 

■ એને&થિેસયા અને જોખમ www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati 

■ મા.હતી પિ�કાઓ અને િવ.ડઓ સસંાધનો 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati) 

■ ડાયાfબટ;ઝ �.ુક5. (www.diabetes.org.uk). 

તમારા ડોકટરો માટG 

■ સોસાયટ; ફોર ઓબેિસટ; એvડ બે.રયા.wક એને&થિેસયા (SOBA) (www.sobauk.co.uk). 

■ મેદ&વી સTLકલ દદtGુ ંપે.રઓએપર5.ટવ મેનેજમેvટ (https://bit.ly/periop-obese-patient). 

  



 12 

અમે આ પિ�કામાનંી મા.હતીને સચોટ અને અ²તન રાખવા માટ5 oબૂ જ Nયાસ કર;એ છ;એ, પરં� ુઅમે 

તેની ખાતર; આપી શકતા નથી. અમે આ સામાvય મા.હતી તમાર; પાસેના બધા Nµોને અથવા તમારા 
માટ5 મહlવmણૂn હોય તે દર5ક વ&� ુસાથ ે[યવહાર કર5 એવી અપે�ા રાખતા નથી. માગnદિશ�કા તર;ક5 આ 

પિ�કાનો ઉપયોગ કર;ને, તમાર5 તમાર; મે.ડકલ ટ;મ સાથ ેતમાર; પસદંગીઓ અને કોઈપણ fચqતાઓની 
ચચાn કરવી જોઈએ. આ પિ�કા eતે જ સલાહ તર;ક5 માનવી જોઈએ નહ^. તેનો ઉપયોગ કોઈપણ 

[યાવસાિયક હ5� ુમાટ5 કર; શકાય ન.હ. સmંણૂn અ&વીકરણ માટ5, _ૃપા કર;ને અહ^ �yલક કરો 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati). 
 

બધા અGવુાદો Translators without Borders (wાન&લેટર િવથાઉટ બૉડnસn) સ@દુાયના અGવુાદકો 
uારા Nદાન કરવામા ંઆવ ેછે. અGવુાદોની Dણુવ°ા શs તેટલી સચોટ બનાવવા માટ5 ચકાસવામા 
આવલે છે, પરં� ુતેમા ંક5ટલીક મા.હતીના અચોBસ અને ખોટા અથnઘટનGુ ંજોખમ છે. 

 

તમે $ુ ંિવચારો છો તે અમને કહો 
અમે આ પિ�કામા ંVધુારો કરવા VચૂનોGુ ં&વાગત કર;એ છ;એ.  

જો તમાર; પાસે કોઈ .ટ¬પણીઓ છે k તમે કરવા માગંતા હો, તો _ૃપા કર;ને તેમને ઇમેઇલ કરો: 
patientinformation@rcoa.ac.uk 

રોયલ કોલેજ એને/થે>ટ/?સ 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
!થમ આ%િૃ(, ફ*+આુર. ૨૦૨૦ 

Nકાશનની તાર;ખના �ણ વષnમા ંઆ પિ�કાની સમી�ા કરવામા ંઆવશ.ે 

૨૦૨૦ રોયલ કોલેજ એને,થે.ટ,0સ 

દદ)ની મા.હતી સામ0ીના િનમા2ણના હ%4થુી આ પિ8કાની નકલ કર< શકાય છે. Aૃપા કર<ને આ Cળૂ !ોતને ટાકંો. જો તમે આ પિ8કાના બીJ 

ભાગને બીJ Mકાશનમા ંવાપરવા માગંતા હો, તો યોOય PવીAૃિત આપવી આવQયક છે અને લોગો, Sા.ંડUગ અને છબીઓ Wૂર કરવી જોઈએ. 

વZ ુમાહ<તી માટ% Aૃપા કર< અમને સપંક2  કરો: 


