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ક"ડનો સાધંો અથવા - ૂટંણ 
બદલવા માટ" એને7થે8ટક 
પસદંગીઓ 
!યાર% તમાર( પાસે તમારા ક%ડનો સાધંો અથવા 5 ૂટંણને બદલવા<ુ ંઓપર%શન 

હોય Aયાર% તમાર( એનેCથેDટકથી Fુ ંઅપેGા રાખવી તે આ પિKકા સમLવે છે. 

તે દદNઓ અને દદNના Oિતિનિધઓ સાથે મળ(ને કામ કરતા ંએનેCથેDટક Qારા 
લખવામા ંઆવી છે. 

પDરચ 

!યાર% તમે )હપ (ક%ડનો સાધંો) અથવા 6 ૂટંણની ફ%રબદલ કરવા જઇ રAા હો Bયાર% બે CEુય Fકારના 
એનેHથ)ેટકનો ઉપયોગ થઇ શક% છે: 

■ કરોડરMNુ એનેHથ)ેટક (ક%ટલીક વાર તમને આરામ કરવા માટ% ઘને સાથ ેપણ) 

■ સામાQય (જનરલ) એનેHથ)ેટક. 

Bયા ંપણ અQય F)Rયાઓ છે T તમે FાUત કરV શકો છો, Tનાથી તમારV પીડા ઓછV થાય અને આખા 
અXભુવને વZ ુઆરામદાયક બને. Tમક%: 

■ નવ[ \લોક 

■ સાધંા અને ઘા ની આસપાસ સામાQય એનેHથ)ેટક ઇQT]શન 

■ ^ાર%ક એિપડ`રુલ (કમરની આસપાસ એનેHથિેસયા). 
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તમારા ઓપર'શન પહ'લા ં
ઑપર%શન TવૂU<ુ ંVWૂયાકંન XYલિનક 

મોટાભાગની હોaHપટલો તમને તમારા સામાQય HવાHbય અને Fcિૃeના Hતરો જોવા માટ% ઑપર%શન 

gવૂ[Xુ ંChૂયાકંન i]લિનકમા ંજોડાવા આમjંણ આપશ.ે 

kૃપા કરVને તમારા ગોળVઓને અસલ પેક%mજnગમા ંઅથવા તમારા વત[માન િFoHRUશનની એક નકલ જોડ% 
લઈને qવ. તમને તમારા સામાQય આરોrય અને Fcિૃe િવશ ેઅને પાછલી બીમારVઓ, ઓપર%શન અને 

એનેHથ)ેટકસ િવશ ેgછૂવામા ંઆવશ.ે તમને થતી કોઈપણ એલજs િવશ ેપણ gછૂવામા ંઆવશ.ે 

Hટાફ ઓપર%શન માટ% તમારા HવાHbયXુ ંChૂયાકંન કરશ ેઅને ર]ત પરVtણો અથવા ઇસીu (હાટ[  v%િસnગ) 

Tવા તમારા માટ% જwરV તમામ પરVtણોનો ઓડ[ર આપશ ે. 

તમારા ઓપર%શન માટ% એનેHથ)ેટકના Fકારો િવશ ેપણ Hટાફ તમારV સાથ ેવાત કરV શક% છે. તમે તમારા 
આરોrય િવશ ેવZ ુિવગતવાર અને તમારV એનેHથ)ેટક પસદંગી િવશ ેચચા[ કરવા માટ% એનેHથટેVHટને પણ 

મળV શકો છો. જો તમને તબીબી yચnતાઓ હોય તો તેઓ તમારા એનેHથ)ેટક લેવા માટ%ની એક િવશષે 

રVતની ભારgવૂ[ક ભલામણ કરV શક% છે. 

જ)ટલ તબીબી સમHયાઓવાળા અથવા સાધંા િસવાયના કારણસર Fcિૃeમા ંગભંીર મયા[દાઓવાળા 
દદ{ઓમા,ં શ^ છે ક% તમારા એનેHથ)ેટHટ િવચારશ ેક% જોખમ વધાર% છે. તમાર% ઓપર%શન સાથ ેઆગળ 

વધcુ ંજોઈએ ક% નહ| તે િવશ ેિવચાર કરવા અને તમારા પ)રવાર અથવા અQય લોકો સાથ ેચચા[ કરવા 
માટ% તમાર% વધાર% સમયની જwર પડV શક% છે. 

ઉ[ત Dરકવર( (CવાC\યની TનુઃOાX^ત) કાયU_મ 

ઘણી હોaHપટhસ ઉ}ત )રકવરV Fો~ામ Fદાન કર% છે, Tનો ઉ�ેશ તમારા ઓપર%શનમાથંી )રકવર થવામા ં
Tટલો સમય લે છે તે �ૂંકાવી લેવાનો છે અને તમને ઝડપથી રોજ|દા uવન તરફ લઇ જવાનો છે. 

આનો અથ[ એ ક% તમારV સભંાળ રાખનારા કમ[ચારVઓ સભંાળના gરૂાવા આધા)રત-આધા)રત Fો~ામXુ ં
પાલન કરશ,ે Tને ક%ર માગ[ કહ%વામા ંઆવ ેછે. આ આવરV લે છે: 

■ શ�)Rયા પહ%લા ંતમને તૈયાર કરવા 

■ એનેHથ)ેટક અને પીડા રાહત માટ% લાtyણક યોજના ગોઠવવી 

■ ઓપેરશન પછV જwરV વોડ[ પરની તમારV આવ�યક સભંાળXુ ંઆયોજન કરcુ ં

■ વહ%લા ખાવા, પીવા અને ચાલવા માટ% FોBસા)હત કરcુ,ં આ બધા તમે હોaHપટલમા ંરોકવાનો જwરV 
સમય �ૂંકાવી શકો છો. 
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ઉ}ત )રકવરV માટ%ની એનેHથ)ેટક સભંાળ તમારV પીડા અને અHપ�ટ આડઅસર પણ ઓછામા ંઓછV 
રાખશ.ે 

Dહપ અને 5 ૂટંણની શાળા 
મોટાભાગના ઉ}ત )રકવરV (HવાHbયની gનુઃFાiUત) કાય[Rમ મા)હતી સjો Fદાન કર% છે T તમારV 
શ�)Rયા પહ%લા ંથાય છે. ટVમના સ�યો ક% Tઓ તમારV દ%ખર%ખ રાખશ ેતે હોaHપટલમા ંતમારા રોકાણના 
દર%ક તબ�ા અને પછVથી તમારV )રકવરV િવશ ેસમqવશ.ે તમે F)Rયા અને એનેHથ)ેટક િવશનેા કોઈપણ 

F�ો પણ gછૂV શકો છો. 

તમે તમારા એનેCથેટ(Cટને Tછૂ( શકો તેવા O`ો 
■ શ�)Rયા પહ%લા ંમા�ંુ HવાHbય �ધુારવા માટ% �ુ ં�ુ ંકરV શkંુ? 

■ મારV એનેHથ)ેટક કોણ આપશ?ે 

■ તમે કયા Fકારના ંએનેHથ)ેટકની ભલામણ કરો છો? 

■ ક%ટલી વાર તમે આ Fકારના એનેHથ)ેટકનો ઉપયોગ કય� છે? 

■ એનેHથ)ેટકના આ Fકારના જોખમો �ુ ંછે? 

■ �ુ ંમને કોઈ િવશષે જોખમ છે? 

■ પછVથી �ુ ંક%c ુ ંઅXભુવીશ? 

અમારા "જhદVથી સારV રVતે HવHથ" સસંાધનો તમને તમારા ઓપર%શન માટ% HવHથ અને વZ ુસારV રVતે 

તૈયાર થવા માટ% જwરV મા)હતી Fદાન કરશ.ે વZ ુમા)હતી માટ% kૃપા કરV અમારV વબેસાઇટ Nુઓ: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati 

ઓપેરશન માટ%ની તૈયાર( 
જો તમા�ંુ gવૂ[યોmજત ઓપેરશન થવાXુ ંહોય તો હોવ તો તમારV સ�રV અને )રકવરV અવિધ માટ% તમારV 
qતને તૈયાર કરવા માટ% તમે ઘણી વH�ઓુ કરV શકો છો. 

■ જો તમે Z�ૂપાન કરો છો, તો ઓપેરશન પહ%લા ંક%ટલાક અઠવા)ડયાથી Z�ૂપાન છોડV દ%વાથી તમારા 
એનેHથ)ેટક દરિમયાન �ાસની તકલીફ થવાXુ ંજોખમ ઓ� ંથશ ેઅને તમારV શ�)Rયા પછV ફાયદો 
થશ.ે  

■ જો તમા�ંુ વજન વધાર% છે, તો તમા�ંુ વજન ઓ� ંકરવાથી એનેHથ)ેટક લેવાના ઘણા જોખમો ઘટશ ે

અને તમારV )રકવરVમા ં�ધુારો થશ.ે 

■ જો તમારV પાસે દાતં અથવા Cગુટ �ટક છે, તો તમારા દંત yચ)કBસકની સારવારથી તમારા દાતંને 

Xકુસાન થવાXુ ંજોખમ ઓ� ંથઈ શક% છે. 
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■ તમને ડાયાyબટVસ, અHથમા અથવા �ાસનળVનો સોજો, થાઇરોઇડ સમHયાઓ, �દયની તકલીફ 

અથવા ��ુ ં\લડ Fેશર Tવી લાબંા સમયથી તબીબી સમHયા હોય, તો તમાર% તમારા u પી. સાથ ે

તપાસ કરવી જોઈએ ક% આ સમHયાઓ તમારV શ�)Rયા પહ%લા ંશ^ તેટલી િનયિંjત છે 

■ શ�)Rયા પહ%લાનંા અઠવા)ડયામા ંતમારV Fcિૃeમા ંવધારો એ તમારા હાટ[  ફં]શન અને )ફટનેસ 

લેવલમા ં�ધુારો કરV શક% છે. અ�યયનોએ બતા��ુ ંછે ક% આ શ�)Rયાથી તમારV )રકવરVમા ંમોટો 
તફાવત લાવી શક% છે. જો તમારV સાધંા �ુ ખદાયક હોય તો તમને aHવિમnગ મદદwપ થઈ શક%. 

■ ખાતરV કરો ક% તમારV પાસે તમારV હોaHપટલમા ંરોકાણ દરિમયાન ટકV રહ%વા માટ% gરૂતી દવાઓ છે, 

તેમજ �વણસહાયક સાધનની બેટરVઓ પણ છે. તમારV શ�)Rયા પહ%લા ંઅને પછV તમને આરામ 

કરવામા ંસહાય માટ% ક%ટલાક સામિયકો, કોયડા અથવા સગંીતસાભંળવા હ%ડફોન પેક કરો. 

■ ઓપર%શન પછVની ઘર%� ુ)રકવરV માટ% વહ%લી તક% યોજના બનાવવાXુ ં��ેઠ છે અને તમારા િમjો અને 

kુ�ંુબને જણાવો ક% તેઓ તમને ક%વી રVતે ��ેઠ રVતે મદદ કરV શક%. તમે �ુ ંખાવ છો તે િવશ ેિવચારો, 
તમને કોઈ વધારાના ઉપકરણોની જwર છે ક% નહ|, તમારV )રકવરVને સરળ બનાવવા માટ% ઘર% કોઈ 

ફ%રફાર કરV શકો છો.  

એનેCથેDટક િવકWપો 
તમારા )હપ અથવા 6 ૂટંણની ફ%રબદલ માટ% એનેHથિેસયા એ કરોડરMNુના એનેHથ)ેટક, સામાQય 

એનેHથ)ેટક, નવ[ \લોક અને સે)ડશનના સયંોજન સાથ ેહાથ ધરવામા ંઆવી શક% છે. તમારા એનેHથ)ેટHટ 

તમારV સાથ ેચચા[ કરશ ેT તમારા માટ% ��ેઠ િવકhપ છે. 

કરોડર%&ુ ((પાઈનલ) એને(થે1ટક 

કરોડરMNુના ઇQT]શન સામાQય રVતે )હપ અને 6 ૂટંણની બદલી માટ% એનેHથિેસયા આપવા માટ% થાય છે. 

Hપાઈનલ એ Hથાિનક એનેHથ)ેટકXુ ંએક ઇQT]શન છે. એિપડ`રુલ માટ%, એનેHથ)ેટHટ બરડા પર એક 

UલાoHટક ટ�બુ (એપીડ`રુલ ક%થટેર) Cકૂ% છે. આ જwર પડ% તો વધારાના લો અલ એનેHથ)ેટકને આપવાની 
સગવડ આપે છે. એિપડ`રુલની અસરો કરોડરMNુના એનેHથ)ેટક કરતા ંઘણા લાબંા સમય �ધુી ટકV શક% 
છે અને તમને લાબંા સમય �ધુી પથારVમા ંરાખી શક% છે. 

kૃપા કરV અમારV પિjકા "તમારV Hપાઇનલ એનેHથ)ેટક" Nુઓ T અમારV વબેસાઇટ પરથી ઉપલ\ધ છે: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati  

બે પ)રaHથિતઓ છે !યાર% એનેHથટેVHટ એ કરોડરMNુના એનેHથ)ેટકને બદલે એિપડ`લુર �ચૂવી શક% છે: 

■ જો પછVથી લાબંા સમય �ધુી ચાલતી પીડા રાહતની કોઈ ખાસ જwર હોય 

■ જો તમા�ંુ ઓપર%શન બેથી jણ કલાકથી વZ ુચાલશ ેતેવી અપેtા છે. 



 5 

પરં�,ુ કરોડરMNુ ના નીચેના ભાગે આપે�ુ ંઇQT]શન (એિપડ�રુાલ) તમને પથારVમા ંવધાર% સમય માટ% 
રાખી શક% છે. કરોડરMNુ ના નીચેના ભાગે આપે�ુ ંઇQT]શન (એિપડ�રુાલ) તમારા માટ% મદદwપ થશ ેક% 
ન)હ એની ચચા[ તમારV સાથ ેતમારા એનેHથી)ટHટ કરશ.ે 

kૃપા કરVને અમારV gaુHતકા Epidural pain relief after surgery (સ�રV પછV એિપડ�રુાલ દદ[  
િનવારણ)Nુઓ, T અમારV આ વબેસાઇટ પર ઉપલ\ધ છે: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati 

સામા5ય એને(થી1ટક/િન9ેતક 

સામાQય એનેHથી)ટક/િન તેક િનયિંjત બેભાનીની અવHથાXુ ંિનમા[ણ કર% છે, T દરિમયાન તમે કંઈ પણ 

અXભુવી શકતા નથી. તમને આ મળશ:ે 

■ એનેHથી)ટક/િન તેક  દવાઓ (એક ઇQT]શન અને/અથવા �ાસ લેવા માટ% ગેસ/Fાણવા�)ુ 

■ �ાસ લેવા માટ% Fાણવા� ુ(ઑa]સજન) 

■ ^ાર%ક, તમારા Hના�ઓુને આરામ આપવા માટ% દવા. 

તમારા ફ%ફસામા ંFાણવા� ુ(ઑa]સજન) અને એનેHથી)ટક ગેસ/િન તેક વા� ુયોrય રVતે પહ¡ચે એની 
ખાતરV કરવા માટ%, તમને !યાર% એનેHથિેસયા/િન તેક આપે�ુ ંહોય Bયાર% તમને તમારા ગળામા ં�ાસન 

માટ%ની નળVની જwર પડશ.ે જો તમને એવી દવાઓ આપવામા ંઆવી છે T તમારા Hના�ઓુને આરામ 

આપે છે, તો તમે તમારા માટ% �ાસ લઈ શકશો નહ| અને �ાસ લેવાની મશીન (વoેQટલેટર) નો ઉપયોગ 

કરવામા ંઆવશ.ે આ દરિમયાન તમે બેભાન રહ%શો. 

!યાર% તમા�ંુ ઓપેરશન સમાUત થાય છે, Bયાર% એનેHથ)ેટક બધં કરવા મા ંઆવ ેછે અને તમે ફરVથી 
ચેતના મેળવી શકો છો. 

ગેરફાયદા 

એક�ુ ંસામાQય િન તેક /એનેHથી)ટક પણ ઑપર%શન પછV પીડામા ંરાહત આપ�ુ ંનથી. 

અસરકારક પીડા શામક દવાઓની જwર પડV શક% છે, Tનાથી અCકુ લોકોને ઉબકા આવ ેછે, ઘને ચઢ% છે 

અથવા તો ખજંવાળ ઉપડ% છે. જો અCકુ )દવસથી વZ ુઉપયોગ કરવામા ંઆવ,ે તો તેનાથી કબmજયાત 

થઈ શક% છે. 

ઑપર%શન બાદ પીડામા ંરાહત આપવા માટ%, નસ \લોક કરવામા ંઆવ ેછે (!યા ંનસની આNુબાNુ 

એનેHથી)ટક દવાઓ ઇQT]શનથી આપવામા ંઆવ ેછે), જખમમાથંી Rિમક Fસરણ (!યા ંજખમની 
આNુબાNુથી એનેHથી)ટક દવાઓ ઇQT]શનથી ધીમે ધીમે દાખલ કરવામા ંઆવ ેછે) અથવા મોટ%ભાગે 

સામાQય એનેHથી)ટક સાથ ેકરોડરMNુ ના નીચેના ભાગે એનેHથી)ટક/િન તેક ઇQT]શન (એિપડ�રુાલ) 

આપવામા ંઆવ ેછે. 
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તમે એનેHથી)ટક િવષે વZ ુિવગત અમારV gaુHતકા "એનેHથી)ટક િવષે સમજણ" વાચંી શકો છો, T અમારV 
આ વબેસાઇટ પર ઉપલ\ધ છે: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati 

નસ ;લોક (ચેતા અવરોધ) 

આ તમારા પગ પર જતા ચેતાની નuક Hથાિનક એનેHથ)ેટકXુ ંએક ઇQT]શન છે. નસ \લોકના અલગ-

અલગ Fકારો છે – તમારા એનેHથી)ટHટ અhvાસાઉQડ મશીન વાપરVને યોrય નસ શોધી શક% છે. પછVથી 
ક%ટલાક કલાકો �ધુી તમારા પગનો ભાગ �}ુ અને પીડા-C]ુત હોવો જોઈએ. નસ \લોક કરV હોય તે 

Cજુબ, તે સમય દરિમયાન તમે તમારા પગXુ ંબરાબર હલન-ચલન કરV શકશો ન)હ. 

માj નસ \લોક કરVને ઑપર%શન કરV શકા� ુ ંનથી. તમાર% કરોડરMNુ ના નીચેના ભાગે આપે�ુ ંઇQT]શન 

અથવા સામાQય એનેHથી)ટક લેcુ ંજwરV થશ.ે 

ફાયદા 

નસ \લોક કરવાથી અCકુ કલાકો પીડામા ંરાહત મળવી જોઈએ અને તેનાથી પીડા શામક વZ ુ

FમાણવાળV દવાઓની ઓછV જwર પડશ.ે આ gનુ: FાiUત અને ખાવા પીવાના ઝડપી વળતરમા ંમદદ 

કરશ.ે 

ગેરફાયદા 

જો ક% તમારV પીડા રાહત સારV છે, ચેતા અવરોધ તમારા પગની સgંણૂ[ ગિત અટકાવી શક% છે અને તમે 

ચાલતા પહ%લા સમય લબંાવી શકો છો. 

ઘા<ુ ંOસરણ 

આ એનેHથીિસઆXુ ંઅને અCકુ વાર બીu પીડા શામક દવાXુ ંઇQT]શન છે, એને ઑપર%શનની જrયાની 
આNુબાNુ સાધંામા ંઆપવામા ંઆવ ેછે. ઑપર%શન દરિમયાન સ�ન £ારા તેને આપવામા ંઆવ ેછે. તમને 

ઑપર%શન પછV વZ ુઆરામ આપવા માટ% કરોડરMNુ ના નીચેના ભાગે અથવા સામાQય એનીHથી)ટક wપે 

પણ તેની સાથ ેઆપી શકાય છે. ફરV ઇQT]શન ભરવા માટ% અCકુ વાર એક નાની UલાoHટકની ટ�બૂ 

સાધંામા ંરાખવામા ંઆવ ેછે. 

ફાયદા 

તે પગના Hના�ઓુની તાકાતને અસર કયા[ વગર, પીડા રાહતમા ં�ધુારો કર% છે. પીડા રાહત Xુ ંપ)રણામ 

દર%ક મા ંઅલગ છે, પરં� ુનવ[ \લોક કરતા તમે ઊઠવામા ંવZ ુયશHવી થશો. 

શામક દવાઓ 

ઑપર%શન દરિમયાન તમને આરામ આપવા અને ઘનેમા ંરાખવા માટ% કરોડરMNુના એનેHથી)ટક સાથ ે

ઘણી વાર શામક દવાઓનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે. 
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■ શામક દવાઓને ઘણી વાર તમારV પસદંગી Fમાણે બધંબેસતી બનાવવામા ંઆવ ેછે (Tમ ક% નuવી, 
સામાQય ક% તી¥ શામક દવા). 

■ T લોકોમા ંબેભાન થાય છે તેઓને િથયેટરમા ંq¦તૃ થવાની ક%ટલીક યાદો હોય છે. 

kૃપા કરVને શામક દવાઓના ઉપયોગ િવષે તમારા એનેHથી)ટક જોડ% ચચા[ કરો, Tથી તેઓને Eયાલ આવ ે

ક% તમને �ુ ંપસદં છે. 

તમે શામક દવાઓ િવષે વZ ુઅમારV gaુHતકા Sedation explained મા ંવાચંી શકો છો, T અમારV આ 

વબેસાઇટ પર ઉપલ\ધ છે: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati 

ઑપર'શનના .દવસે 
હોcCપટલ તરફથી તમને ખાવા-પીવા<ુ ંબધં કરવા િવશે Cપeટ fચૂનાઓ 

મળવી જોઈએ. આ fચૂનાઓ અગAયની છે. જો એનેCથીDટક દરિમયાન તમારા 
પેટમા ંખોરાક ક% Oવાહ( હોય, તો તે તમારા ગળા અને ફ%ફસામા ંઆવી શક% છે. 

આનાથી તમાjંુ kવન જોખમમા ંVકૂાઈ શક% છે. 

જો તમને ડાયાબીટ,સ/મ/મેુહ હોય, તો kૃપા કરVને તમારV હૉaHપટલ સાથ ે2ાર3 ખા5ુ ંઅને પી5ુ ંતથા 
ઑપર%શનના )દવસે ડાયાબીટ,સ/મ/મેુહની કઈ દવાઓ લેવી તેની તપાસ કરો. 

જો તમે /Cૂપાન કરતા હો તો તમાર% ઑપર%શનના )દવસે Z�ૂપાન ન કરcુ ંજોઈએ. તમાર% વપૅ પણ ના 
કરcુ ંજોઈએ. 

જો તમે દવાઓ લેતા હો, તો ઑપર%શન પહ%લા ંતપાસતી ટVમ પાસેથી તમાર% કઈ દવાઓ તે )દવસે લેવી 
જોઈએ તે િવષે ચો�સ �ચૂનાઓની જwર પડશ.ે જw)રયાત Cજુબ તમે કોઈ પણ દવાઓ લેવા માટ% એક 

પાણીનો 6 ૂટંડો પી શકો છો. 

જો તમે ‘લોહ, પાતDં કરવાની’ કોઈ દવાઓ લેતા હોTમ ક% વોરફ%રVન, કલોિપડો~ેલ, )રવારોકસાબાન, 

તો તમાર% તમારા ડૉ]ટરને તેને ^ાર% બધં કરવી જોઈએ તે િવષે gછૂવાની જwર પડશ.ે જોક%, તમે આ 

દવાઓ લેવાXુ ંબધં કરો તો જોખમ થઈ શક% છે એટલે એના કરતા ંતમને બીu કોઈ દવા આપી શક% છે. 

જો તમને હોaHપટલમા ંઆવવાXુ ંછે Bયાર% તમે અHવHથતા અXભુવતા હો, તો સલાહ માટ% વોડ[ને ટ%yલફોન 

કરો. 
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તમારા એનેCથેDટCટ સાથેની Vલુાકાત 

તમારા ઓપેરશન પહ%લા ંતમારા એનેHથટેVHટ તમને મળશ.ે જો તમે તેમને અગાઉ મ©યા ન હો, તો તેઓ 

તમને કઈ એનેHથી)ટક દવાઓ અXkુળૂ આવશ ેતે િવષે ચચા[ કરશ.ે 

તમે એનેHથિેસયા એસોિસએªસને પણ મળV શકો છો Tઓ ઉ«ચ Fિશytત આરોrય સભંાળ �યવસાિયકો 
છે. તમે તેઓની ¬િૂમકા અને એનેHથીિસઆ ટVમ િવષે વZ ુઅમારV આ વબેસાઇટ પર વાચંી શકો છો: 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team 

‘િO-મેડ’ (એનેCથીિસઆ પહ%લા ંલેવાતી દવા) 
આ તે દવાઓ છે, T એનેHથી)ટક પહ%લા ંઆપી શકાય છે. ઊલટV અટકાવવા, પેટમા ંએિસડ ઓ� ંકરવા, 
પીડામા ંરાહત શw કરવા ક% આરામમા ંમદદ મળV રહ% તે માટ%ની દવા હોઈ શક% છે. 

!યાર% તમને ઑપર%શન માટ% બોલાવવામા ંઆવે 

■ Bયાર% ઓપેરશન કtમા ંHટાફના એક સ�ય તમારV સાથ ેજશ.ે 

■ સામાQયતઃ તમે તમારા ચ�મા,ં સાભંળવાXુ ંમશીન અને ચોકંુ એ wમ �ધુી પહ%રV શકો છો !યા ંતમને 

એનેHથી)ટક આપવામા ંઆવશ.ે જો તમને સામાQય એનેHથી)ટક ન આપવાXુ ંહોય, તો તમે તેને પહ%રV 
રાખી શકો છો. 

■ જો તમને અCકુ ®ગ gરૂ� ુ ંએનેHથીિસઆ આપવામા ંઆ��ુ ંહોય, તો તમે સગંીત સાભંળવા માટ% 
હ%ડફોન સાથ ેતમા�ંુ પોતાXુ ંઇલે]vોિનક ઉપકરણ લઈ જઈ શકશો (આપની નસ[ સાથ ેપહ%લેથી તેની 
તપાસ કરV લેજો). 

■ તમે ઓપેરશન કtમા ંચાલતા જઈ શકો છો, Tમા ંતમારV સાથ ેHટાફના સ�ય હશ,ે અથવા તમે 

િવલચેરમા ંજઈ શકો છો અથવા ખાટલા ક% vોલીમા.ં જો તમે ચાલતા હોવ, તો તમે સામાQય રVતે 

તમારા પોતાના %̄િસnગ ગાઉન અને ચપંલ પહ%રV શકો છો. 

ઓપર%)ટnગ િવભાગમા ંઆવતાનંી સાથ ેતમારV એનેHથ)ેટક શw થાય તે પહ%લા ંEFટન તપાસ કરવામા ં
આવશ.ે તમને તમા�ંુ નામ, તમારV જQમ તારVખ, તમા�ંુ ક�ુ ંઓપર%શન થઇ ર°ુ ંછે, ડાબી બાNુ અથવા 
જમણી બાNુ (જો લા¦ ુહોય તો), તમે છેhલે ^ાર% ખાZુ ંક% પીZુ ંહ� ુ ંઅને કોઈપણ એલજs છે ક%±ે ક%મ તે 

gછૂવામા ંઆવશ.ે આ તપાસ તમામ હોaHપટલોમા ંસામાQય છે. 
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એનેCથેDટકની શlઆત 

તમારV એનેHથ)ેટક શwઆત એનેHથ)ેટક wમમા ંઅથવા ઓપર%)ટnગ િથયેટરમા ંથઈ શક% છે. તમારા 
એનેHથ)ેટHટ એક Fિશytત સહાયક સાથ ેકામ કરશ.ે એનેHથટેVHટ અથવા સહાયક તમને એવા મશીનોથી 
જોડશ ેT તમારા હાટ[  ર%ટ, \લડ Fેશર અને ઓa]સજનના Hતરને માપે છે (અને ક%ટલીક વખત ક%ટલાક 

વધારાના પણ). 

તમારા હાથ અથવા હાથની પાછળની નસમા ંપાતળV નરમ UલાoHટક ટ�બુ (ક%Q�લુા) નાખવા માટ% 
સોયનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે. 

ઓપેરશન દરિમયાન 

એનેHથટેVHટ (અથવા તેમની દ%ખર%ખ હ%ઠળ કાય[રત એનેHથિેસયાના �યવસાયી) આખા ઓપર%શન 

દરિમયાન તમારV સાથ ેરહ%શ ેઅને તમારV aHથિતને ²બૂ નuકથી િનરVtણ કરશ,ે એનેHથ)ેટકને 

જw)રયાત Cજુબ �યવaHથત કરવા માટ%. જો તમે q¦તૃ છો અથવા બેભાન થઈ રAા છો, તો એનેHથટેVHટ 

તમને ખાતરV આપવા અને આરામ કરવામા ંતમારV સહાય માટ% તમારV સાથ ેવાત કરV શકશ.ે 

લોહ( ચઢાવnુ ં
ક%ટલાક ઓપર%શન દરિમયાન અથવા પછV, તમે લોહVની ન¡ધપાj માjા ¦મુાવી શકો છો. 

જો જwરV જણાય, તો તમે ¦મુાવલે લોહVને બદલવા માટ% તમને લોહV ચઢાવી શક% છે. 

જો તમે લોહV ચઢાવcુ ંઅને T અQય િવકhપો ઉપલ\ધ છે તેના િવશ ેવZ ુqણવા માગંતા હો, તો kૃપા 
કરVને તમારા સ�ન અથવા એનેHથટેVHટને gછૂો. તમે NHS વબેસાઇટ પરથી પણ વZ ુમા)હતી મેળવી 
શકો છો: www.nhs.uk/conditions/blood-transfusion 

ઓપર%શન પછ( 
■ ઓપર%)ટnગ િથયેટરની નuકમા ંતમને )રકવરV wમમા ંલઈ જવામા ંઆવશ.ે 

■ તમને )રકવરV wમમા ંહ%hથક%ર Fોફ%શનલ તરફથી એકથી એક સભંાળ મળશ.ે તે wમમા ંઅQય દદ{ઓ 

પણ હશ.ે તમારા હાટ[  ર%ટ, \લડ Fેશર અને ઓa]સજનના HતરXુ ંકાળugવૂ[ક િનરVtણ કરવામા ં
આવશ.ે હળવા UલાoHટક ફ%સ માHક £ારા તમને સામાQય રVતે ઓa]સજન આપવામા ંઆવશ.ે તમારV 
પાસે )¯પ હોઈ શક% છે (જ�ંરુ)હત FવાહVની થલેી તમારV ક%Q�લુા સાથ ેજોડાયેલ છે, T તમને સારV 
રVતે હાઇ %̄ટ%ડ રાખે છે). 

■ જો તમને �ુખાવો અથવા માદંગી હોય, તો તેની તાBકાyલક સારવાર કરવામા ંઆવશ.ે 

■ તમને પીવા માટ% કંઈક ઓફર કરવામા ંઆવી શક% છે.  



 10 

■ !યાર% )રકવરV wમના કમ[ચારVઓ સ�ં�ુટ હોય ક% તમે તમારા એનેHથ)ેટકથી �રુytત )રકવર થયા છો, 
Bયાર% તમને પાછા વોડ[મા ંલઈ જવામા ંઆવશ.ે 

દદUમા ંરાહત 

)હપ અથવા 6 ૂટંણની ફ%રબદલ માટ% એનેHથ)ેટક સામાQય રVતે તમારા ઓપર%શન પછV પીડા ઘટાડવા પર 

ક%oQ³ત હોય છે, પરં� ુપીડા એ )રકવરV F)Rયાનો સામાQય ભાગ છે. તમારા ઓપર%શન પછV પીડા 
રાહતનો ઉ�ેશ પીડાથી સહનશીલ બનાવવાનો છે અને તમને ઉભા થવા અને તમારા નવા સાધંાનો 
ઉપયોગ શw કરવાXુ ંછે. પીડા એકસાથ ે�ૂર કરવી શ^ નથી અને ચો�સ Hતર �ધુી પીડા અપેytત છે. 

અહ| પીડામાથંી રાહતની ક%ટલીક રVતો આપેલી છે: 

ગોળDઓ અથવા FવાહD દવાઓ 

)હપ અને 6 ૂટંણની ફ%રબદલ પછV પીડાની રાહતની આ સૌથી વZ ુઉપયોગમા ંલેવાતી પµિત છે. 

સપોHઝટરDઝ 

આ વ]ેસી ગોળVઓ તમારા પાછલા પેસેજમા ં(¦દુામાગ[) Cકૂવામા ંઆવ ેછે. તેઓ ^ાર%ક ઉપયોગમા ં
લેવાય છે. 

નવJ ;લોKસ અને એિપડLરુMસ 

આ ઓપર%શન પછVના કલાકો અથવા )દવસો �ધુી પીડાને અસરકારક રાહત આપી શક% છે. 

ઘાOુ ંFસરણ 

આ તમને ઓપર%શન પછV ક%ટલાક કલાકો માટ% આરામદાયક બનાવી શક% છે. 

ઈ5Rકશન 

નસમા ંઇQT]શન ²બૂ જ ઝડપથી અસર કર% છે. પગ અથવા િનતબંના Hના�મુા ંઇQT]શન વZ ુધીમેથી 
કામ કર% છે. મો)ફ¶ન, પેથી)ડન અથવા કોડVન Tવી અસરકારક રVતે પીડા-રાહત આપતી દવાઓ આપી 
શકાય છે. 

Fસગંોપાત, પીડા એ ચેતવણી આપનારV િનશાની છે ક% બZ ુબરાબર નથી, તેથી તમાર% હમેંશા તેની 
નસ[ને qણ કરવી જોઈએ અને તેમની સલાહ અને મદદ લેવી જોઈએ. 

આડઅસરો, સામાoય ઘટનાઓ અને જોખમો 
આZિુનક એનેHથ)ેટક સાથ ેભાrયે જ સમHયાઓ હોય છે. જોખમ સgંણૂ[પણે �ૂર કરV શકા� ુ ંનથી, પરં� ુ

આZિુનક ઉપકરણો, તાલીમ અને દવાઓએ એનેHથિેસયાને તાTતરના વષ�મા ંવZ ુસલામત F)Rયા 
બનાવી છે. kૃપા કરVને અમારV વબેસાઇટ પર ઉપલ\ધ �યa]તગત જોખમ પિjકાઓ Nુઓ: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati 
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એનેHથ)ેટક પછVની ²બૂ જ સામાQય અસરોમા ં�kુુ ગ·ં, નબળાઈ, તરસ, કંપન અને ઉઝરડા શામેલ છે. 

યાદશa]તમા ંtyણક ખોટ વતા[ઇ શક% છે; Tની ઉમર 60 વષ[થી વZ ુછે તેમનામા ંઆ સામાQય છે. 

દાતંને Xકુસાન અને ચેતાને Xકુસાન સ)હતના જવhલે જોવા મળતા ંજોખમો છે. દવામા ંગભંીર એલજsક 

)રઍ]શન થવાXુ ંજોખમ 10,000 માથંી 1 હોવાનો ®દાજ છે. 

તમારા એનેHથ)ેટકના સમયગાળા દરિમયાન સભાન રહ%વાXુ ં²બૂ જ જવhલે જોવા મળ�ુ ંજોખમ 

(20,000 માથંી 1) છે. એનેHથ)ેટકના પ)રણામે સીધા CBૃ�Xુ ુ ંજોખમ ત�ુંરHત છે એવા લોકોમા ં1,00,000 

માથંી 1 હોવાનો ®દાજ છે. 

આ ઘટનાઓ અને જોખમો ઘટાડવા એનેHથ)ેટHªસ ²બૂ કાળu લે છે. તમારા એનેHથ)ેટHટ તમને આમાનંા 
કોઈપણ જોખમો અને તેનાથી બચવા માટ% લેવામા ંઆવતી સાવચેતીઓ િવશ ેવZ ુમા)હતી આપશ.ે 

તમે એનેHથિેસયામા ંસામાQય ઘટનાઓ અને જોખમોનો સારાશં અમારV વબેસાઇટ પર શોધી શકો છો: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati 

વધતી ¹મર અને આરોrયની yચnતા સાથ ેતમારા પગ અથવા ફ%ફસામા ંલોહVના ગઠંાઇ જવાના જોખમો 
અને ઓપર%શનના સમયે �દય રોગ અને Hvોક અને CBૃ�નુા વધતા જોખમો છે. તમાર% તમારા સ�ન, 

એનેHથટેVHટ અથવા પહ%લા Chૂયાકંન કરતી ટVમ સાથ ેઆ જોખમોની ચચા[ કરવી જોઈએ. 
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અમે આ પિjકામાનંી મા)હતીને સચોટ અને અºતન રાખવા માટ% ²બૂ જ Fયાસ કરVએ છVએ, પરં� ુઅમે 

તેની ખાતરV આપી શકતા નથી. અમે આ સામાQય મા)હતી તમારV પાસેના બધા F�ોને અથવા તમારા 
માટ% મહBવgણૂ[ હોય તે દર%ક વH� ુસાથ ે�યવહાર કર% એવી અપેtા રાખતા નથી. માગ[દિશ»કા તરVક% આ 

પિjકાનો ઉપયોગ કરVને, તમાર% તમારV મે)ડકલ ટVમ સાથ ેતમારV પસદંગીઓ અને કોઈપણ yચnતાઓની 
ચચા[ કરવી જોઈએ. આ પિjકા qતે જ સલાહ તરVક% માનવી જોઈએ નહ|. તેનો ઉપયોગ કોઈપણ 

�યાવસાિયક હ%� ુમાટ% કરV શકાય ન)હ. સgંણૂ[ અHવીકરણ માટ%, kૃપા કરVને અહ| i]લક કરો 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati). 
 

બધા અXવુાદો Translators without Borders (vાનHલેટર િવથાઉટ બૉડ[સ[) સCદુાયના અXવુાદકો 
£ારા Fદાન કરવામા ંઆવ ેછે. અXવુાદોની ¦ણુવeા શ^ તેટલી સચોટ બનાવવા માટ% ચકાસવામા 
આવલે છે, પરં� ુતેમા ંક%ટલીક મા)હતીના અચો�સ અને ખોટા અથ[ઘટનXુ ંજોખમ છે. 

તમે 3ુ ંિવચારો છો તે અમને કહો 
અમે આ પિjકામા ં�ધુારો કરવાના �ચૂનોXુ ંHવાગત કરVએ છVએ.  

જો તમારV પાસે કોઈ કોમેQટ છે T તમે કરવા માગંતા હો, તો kૃપા કરVને તેમને ઇમેઇલ કરો: 
patientinformation@rcoa.ac.uk 

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

www.rcoa.ac.uk 
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