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તમા$ંુ એને*થે,ટક 
મોટ0 સ2ર0 માટ4 
આયો$જત ઉ(ચ િનભ-રતા અથવા પછ5થી સઘન 

સભંાળ સાથ ે

આ પિ$કા મોટા ઓપર,શનની અપે2ા રાખતા કોઈપણ માટ, છે 8મને 9ણ કરવામા ં
આવી છે ક, તેમને તેમની સ=ર> પછ> હાઈ @ડપેBડBસી Cિુનટ (HDU) અથવા 
ઈBટ,FBસવ ક,ર Cિુનટ (ICU)મા ંરહ,વાની જHર છે. દદJઓ અને દદJના Kિતિનિધઓની 
મદદથી એનેNથેટ>Nટ Oારા લખવામા ંઆQCુ ંછે. 

પ"રચય 

આ "$ુ%તકામા ંઑપર.શન પહ.લા ં3ુ ંથશ,ે એને%થ7ેટક અને પીડા રાહતના િવિવધ િવક?પો અને Aયાર. તમે ઉDચ 

િનભGરતા અથવા સઘન સભંાળ એકમમા ં%વ%થ થાઓ Lયાર. 3ુ ંઅપેMા રાખવી તે િવશનેી મા7હતી ધરાવ ેછે. 

એને)થેિસયા એટલે 0ુ?ં 

એને$થે&ટક તમને પીડા અને અિ1ય સવેંદનાઓ અ8ભુવવા8ુ ંબધં કર> છે. તે િવિવધ રPતે આપી શકાય છે અને 

હમેંશા તમને બેભાન કરવાની જSર નથી. 

એને%થિેસયાના િવિવધ Tકારો છે, U તેમને આપવામા ંઆવ ેછે તેના આધાર.: 

■ $થાિનક એને$થે&ટકમા ંઇWUXશનનો સમાવશે થાય છે U તમારા શરPરના નાના ભાગને Z[ુ કર. છે. તમે 

\]તૃ રહો છો પરં_ ુપીડાથી `Xુત છો 
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■ 1ાદ>િશક એને$થે&ટક (એક કરોડરabુ અથવા એિપડcરુલ) મા ંઇWUXશનનો સમાવશે થાય છે U શરPરના 
મોટા અથવા dડા ભાગને Z[ુ કર. છે. તમે \]તૃ રહો છો અથવા થોડP ઘનેની દવાઓ મેળવો છો, પરં_ ુ

તમે પીડાથી `Xુત છો, જો ક. તમે દબાણ અથવા ખgચાણની સવંદેનાથી વાક.ફ હોઈ શકો છો 

■ સામાAય એને$થે&ટક િનયિંjત બેભાન $%થિત આપે છે. તે ક.ટલાક ઑપર.શન અને T7kયાઓ માટ. જSરP છે. 

તમે બેભાન છો અને ક3ુ ંપણ અlભુવતા નથી 

■ ઘેનની દવા 'dઘ Uવી' $%થિત આપે છે અને ઘણીવાર %થાિનક અથવા Tાદ.િશક એને%થ7ેટક સાથ ેઉપયોગમા ં
લેવાય છે. િસડ.શન હલmંુ અથવા dnુ ંહોઈ શક. છે અને તમને પછP બoુ,ં કંઈક અથવા કંઈપણ યાદ ન રહ. 
તેpુ ંબની શક. છે. 

બેભાન કરવાની 7kયા િવશ ેવo ુમા7હતી માટ. mૃપા કરPને અમારP બેભાન િવશ ેસમજણ પિjકા bુઓ U અમારP 
વબેસાઇટ પર ઉપલqધ છે: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati 

અને$થેટ'$ટ 

એને%થટેP%ટ િનrણાત તાલીમવાળા ડોકટરો છે Uઓ: 

■ તમારP સાથ ેતમારા ઓપેરશન ને યોsય એને%થ7ેટકના Tકાર અથવા Tકારોની ચચાG કરશ.ે જો Lયા ં
પસદંગીઓ ઉપલqધ હોઈ તો તેઓ તમને પસદંગીઓ માથંી ઉtચત પસદં કરવા મા ંમદદ કરશ ે

■ તમારP સાથ ેએને%થિેસયાના જોખમો િવશ ેચચાG કરો 

■ પછPથી તમારા એને%થ7ેટક અને પીડા િનયjંણ માટ. તમારP સાથ ેએક યોજના સાથ ેસમંત થાઓ 

■ તેઓ તમને એને%થ7ેટક આપી સuરP દરvયાન અને સારવાર Sમ મા ંતમારP સલામતી માટ. જવાબદાર છે. 

તમે કદાચ એને%થિેસયા એસોિસએwસને પણ મળશો Uઓ ઉDચ TિશtMત હ.?થક.ર Tોફ.શન?સ છે. અમારP 
વબેસાઇટ પર તમે તેમની xિૂમકા અને એને%થિેસયા ટPમ િવશ ેવo ુવાચંી શકો છો: 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team 

ઓપર$શન પહ$લા 
જો તમે આયો(જત શ*+,યા કર0 ર1ા હોવ, તો ઓપર6શનની તૈયાર0 કરવા માટ6 
તમે ઘ<ુ ંબ@ુ ંકર0 શકો છો. 

■ જો તમે ozૂપાન કરો છો, તો ઓપેરશન પહ.લા ંક.ટલાક અઠવા7ડયાથી ozૂપાન છોડP દ.વાથી તમારા 
એને%થ7ેટક દરિમયાન |ાસની તકલીફ થવાlુ ંજોખમ ઓ} ંથશ ેઅને તમારP શ~7kયા પછP ફાયદો થશ.ે 

■ જો તમા�ંુ વજન વધાર. છે, તો તમા�ંુ વજન ઓ} ંકરવાથી એને%થ7ેટક લેવાના ઘણા જોખમો ઘટશ ેઅને 

તમારP 7રકવરPમા ંZધુારો થશ.ે અ`કુ Tકારની સuરP પહ.લાના અઠવા7ડયામા ંતમને િનિ�ત આહાર પર 

`કૂવામા ંઆવી શક. છે. 
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■ જો તમારા દાતં અથવા ડ.Wટલ ક.પ �ટક છે, તો તમારા દંત tચ7કLસકની સારવારથી તમારા દાતંને lકુસાન 

થવાlુ ંજોખમ ઓ} ંથઈ શક. છે. 

■ તમને ડાયાtબટPસ, અ%થમા અથવા |ાસનળPનો સોજો, થાઇરોઇડ સમ%યાઓ, �દયની તકલીફ અથવા 
d�ુ ંqલડ Tેશર Uવી લાબંા સમયથી તબીબી સમ%યાઓ હોય, તો તમાર. તમારા સuન સાથ ેતપાસ કરવી 
જોઈએ ક. આ સમ%યાઓ તમારP શ~7kયા પહ.લા ંZધુારવા માટ. તમાર. કંઈ કરpુ ંજોઈએ ક.  

■ શ~7kયા પહ.લાનંા અઠવા7ડયામા ંતમારP Tpિૃ�મા ંવધારો એ તમારા હાટG  ફંXશન અને 7ફટનેસ લેવલમા ં
Zધુારો કરP શક. છે. અ�યયનોએ બતા��ુ ંછે ક. આ શ~7kયાથી તમારP 7રકવરPમા ંમોટો તફાવત લાવી શક. 
છે. 

■ ઘર.થી તમારP %વા%�યની "નુઃTા��ત માટ. વહ.લા આયોજન કરpુ ં�rેઠ છે અને તમારા િમjો અને પ7રવારને 

જણાવો ક. તેઓ તમને ક.વી રPતે �rેઠ મદદ કરP શક. છે. તમે તમારP %વા%�યની "નુઃTા��તને સરળ 

બનાવવા માટ. તમાર. ઘર. કોઈ ફ.રફાર કરવાની જSર છે ક. ક.મ તે િવશ ેિવચારો. 

■ તમારા ઑપર.શનના 7દવસે તમે ક.મ �rેઠ રPતે સમય પસાર કરP શકો તે િવચારpુ ંમહLવ"ણૂG છે કારણ ક. 
તમાર. તમારP સuરP પહ.લા ંથોડP રાહ જોવી પડ.. પિjકાઓ/માિસકો, કોયડા અથવા હ.ડફોન �ારા સગંીત 

સાભંળpુ ંએ મદદSપ થઈ શક. છે. 

અમારા ફPટર બેટર Zનૂર સસંાધનો તમને તમારા ઑપર.શન માટ. વo ુફPટ અને વo ુસારP રPતે તૈયાર થવા 
માટ. જSરP મા7હતી Tદાન કરશ.ે વo ુમા7હતી માટ. mૃપા કરP અમારP વબેસાઇટ bુઓ: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati 

િ+ઓપર$,ટવ એસેસમે3ટ 45લિનક  

(+ી-એસેસમે3ટ 45લિનક) 
તમને સામાWય રPતે તમારા ઓપર.શનના થોડા અઠવા7ડયા પહ.લા Tીઓપર.7ટવ એસેસમેWટ �Xલિનકમા ં
આવવા માટ. કહ.વામા ંઆવશ.ે તમને આધાર આપવા માટ. mુ�ંુબના કોઈ સ�ય અથવા િમjને સાથ ેલાવpુ ં
ઉપયોગી છે. િવનિંત કરPને આ વ%_ઓુ તમારP સાથ ેલાવવી: 

■ વતGમાન િT�%k�શન અથવા તમારP દવાઓ તેમના સામાWય પેક.�જ�ગમા ંલાવો 

■ અWય હો$%પટલોમા ંપરPMણો અને સારવાર િવશ ેતમારP પાસે કોઈપણ મા7હતી 

■ તમને અથવા તમારા પ7રવારને એને%થ7ેટક સાથ ેઆવી હોય તેવી કોઈપણ એલજ� અથવા સમ%યાઓ 

િવશનેી મા7હતી 

■ કોઈપણ તાUતરના qલડ Tેશરlુ ંમાપન. 

એક નસG તમને તમારા %વા%�ય અને Tpિૃ�ના %તરો િવશ ેિવગતવાર T�ો "છૂશ.ે 
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■ રXત પરPMણો, ECG (હાટG  �.િસ�ગ) અને ક.ટલીકવાર અWય પરPMણો કરવામા ંઆવશ ેઅથવા િવનતંી 
કરવામા ંઆવશ.ે આરામ અને કસરત દરિમયાન તમા�ંુ �દય અને ફ.ફસા ંક.ટલી સારP રPતે કામ કર. છે તે 

જોવા માટ. તમને કસરત બાઇક પર CPET (કા7ડ�યોપ?મોનરP એXસરસાઇઝ ટ.�%ટ�ગ) કરવાlુ ંકહ.વામા ંઆવી 
શક. છે. શ~7kયા અને %વા%�યની "નુઃTા��ત સાથ ેતમા�ંુ શરPર ક.ટલી સારP રPતે સામનો કરશ ેતે અlમુાન 

કરવામા ંમદદ કરવા માટ. આનો ઉપયોગ કરP શકાય છે. તે તમારા માટ. સuરPના જોખમ અને તમાર. ICU ક. 
HDUમા ંસા\ થવાની જSર છે ક. ક.મ તે ન�P કરવામા ંડૉXટરોને મદદ કરશ.ે 

■ એને%થટેP%ટ તમારP સાથ ેએને%થ7ેટક અને તમારા માટ.ના ચો�સ જોખમો િવશ ેવાત કરP શક. છે. જો આ 

ઓફર કરવામા ંન આવ ેઅને તમે એને%થટેP%ટ સાથ ેવાત કરવા માગંો છો, તો તમાર. આની �યવ%થા કરવા 
માટ. કહ.p ુ ંજોઈએ. 

■ જો તમને અWય તબીબી પ7ર$%થિતઓ હોય (ઉદાહરણ તરPક. ડાયાtબટPસ, અ%થમા, હાઈ qલડ Tેશર અથવા 
એપીલે�સી), તો �Xલિનકનો %ટાફ તમને તેમના િવશ ે"છૂશ.ે જો તેમને ZધુારP શકાય, તો તમને અWય 

િનrણાતો અથવા તમારા પોતાના ડૉXટરને જોવા માટ. કહ.વામા ંઆવી શક. છે. તમારP સારવારમા ંફ.રફાર 

�ાર.ક જSરP હોઈ શક. છે. �ાર.ક-�ાર.ક તમારા %વા%�યમા ંZધુારો ન થાય Lયા ંZધુી તમારા ઓપર.શનમા ં
િવલબં કરવાની જSર પડP શક. છે. 

■ ઓપર.શન પહ.લા,ં દરિમયાન અને પછP 3ુ ંથાય છે તે િવશ ેનસG તમને થોડP મા7હતી આપશ.ે T�ો "છૂવા 
અને કોઈપણ tચ�તાઓની ચચાG કરવાનો આ સારો સમય છે. 

■ તમારા ઓપર.શન પહ.લા ખાવા-પીવાlુ ં�ાર. બધં કરpુ ંતે �ગે તમને %પrટ Zચૂનાઓ આપવામા ંઆવશ.ે 

આ સલાહlુ ંપાલન કરpુ ંમહLવ"ણૂG છે. જો એને%થી7ટક દરિમયાન તમારા પેટમા ંખોરાક ક. TવાહP હોય, તો 
તે તમારા ગળા અને ફ.ફસામા ંઆવી શક. છે. 

■ તમે U પણ દવાઓ લો છો તેના િવશ ેઅને તમારP સuરPના 7દવસ Zધુી તમાર. તેને લેવાlુ ંચા� ુરાખpુ ં
જોઈએ ક. ક.મ તે �ગે પણ તમને Zચૂનાઓ આપવામા ંઆવશ.ે 

 

જોખમો િવશે િવચાર2ુ ં

તમારા સuન અને એને%થ7ેટ%ટ તમને તે િવશ ેમા7હતી આપી શક. છે ક. તેઓ 3ુ ંિવચાર. છે ક. ઓપર.શનથી થતા 
જોખમો અને ફાયદા તમારા માટ. છે. તેઓ તમને ઓપર.શન ન કરાવવાના જોખમો અને કોઈપણ વકૈ�?પક 

સારવારના જોખમો પણ કહP શક. છે. ક.ટલાક 7ક%સાઓમા ંતમારા ડોકટરો Zચૂવ ેછે ક. ઓપર.શન �બૂ જોખમી છે 

અને સફળ થવાની શ�તા નથી. 

દર.ક �ય$Xત U જોખમો લેવા તૈયાર હોય તેમા ંબદલાય છે. તમારા ડોકટરો તમને જોખમો સમ\વશ,ે પરં_ ુ

માj તમે જ ન�P કરP શકો છો ક. 3ુ ંઆગળ વધpુ ંઅને ઓપર.શન કરાવpુ ંક. ન7હ . Aયા ંZધુી તમે તમારા માટ. 
U આયોજન કરવામા ંઆ��ુ ંછે તેને સમજો અને સહમત ન થાઓ Lયા ંZધુી કંઈ થશ ેનહ . જો તમે ઓપર.શન 

કરવા માગંતા ન હોવ તો તમને ઇનકાર કરવાનો અિધકાર છે. 
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ઓપર$શનના ,દવસે 
તે આવBયક છે ક6 તમે તમાર0 દવાઓ અથવા ગોળ0ઓ ખાવા, પીવા અને લેવા 
િવશે તમને આપવામા ંઆવેલી KચૂનાઓNુ ંકાળOPવૂQક પાલન કરો. 

તમારા એને)થે"ટ)ટને મળ6ુ ં

તમારા એને%થટેP%ટ તમારા ઓપર.શન પહ.લા તમને મળશ.ે એને%થ7ેટ%ટ એ ડૉXટર છે Uમણે એને%થિેસયામા,ં 
પીડાની સારવારમા ંઅને ICUમા ંદદ¡ઓની સભંાળમા ંિનrણાત તાલીમ લીધી હોય. તેઓ કરP શક. છે: 

■ તમને તમારા %વા%�ય િવશ ેફરPથી "છૂસે , અને "વૂG આકારણી �Xલિનકમા ંન¢ધવામા ંઆવલેી મા7હતીની 
%પrટતા અથવા "�ુrટ કરશ ે 

■ તમારા પરPMણ પ7રણામોની સમીMા કરશ ે

■ તમારા �દય અને |ાસને સાભંળશ ે 

■ તમારP ગરદન, જડબા, મ¢ અને દાતં જોશ ે 

એને%થટેP%ટ તમારP સાથ ેતમારP એને%થ7ેટક િવશ ેવાત કરશ,ે ઓપર.શન દરિમયાન તમારP સભંાળ રાખવામા ં
મદદ કરવા માટ. જSરP હોય તેવી કોઈપણ વધારાની T7kયાઓ અને પીડા રાહતની પ£િતઓ િવશ ેચચાG કરશ.ે 

તેઓ તમારા T�ોના જવાબ આપી શકશ ેઅને તમારP કોઈપણ tચ�તાઓ િવશ ેચચાG કરP શકશ.ે 

અગર તમને જોઈએ તો તમે આ :;ો તમે તમારા એને$થે<ટ$ટને =છૂ' શકો. 

■ મને એને%થ7ેટક કોણ આપશ?ે 

■ તમે કયા Tકારની પીડા રાહતની ભલામણ કરો છો? 

■ 3ુ ંઆ Tકારની પીડા રાહત માટ. કોઈ િવક?પો છે? 

■ આ Tકારની એને%થ7ેટકના જોખમો 3ુ ંછે? 

■ 3ુ ંમને કોઈ ખાસ જોખમો છે? 

■ પછP મને ક.p ુ ંલાગશ?ે 

■ ¤ુ ંHDU અથવા ICUમા ંક.ટલો સમય રહPશ? 

■ HDU અથવા ICU મા ંમાર. કઈ િવશષે¦ સારવારની જSર પડશ?ે 
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ઓપર8શન માટ8ની તૈયાર<  

■ તમને િથયેટર ગાઉનમા ંબદલવા માટ. કહ.વામા ંઆવશ ેઅને કvTેશન %ટો7ક�sસ માટ. માપવામા ંઆવશ.ે આ 

પહ.રવાથી તમારા પગમા ંલોહPના ગઠંાવાlુ ંઅટકાવવામા ંમદદ મળે છે. 

■ તમારP પાસે વo ુરXત પરPMણો હોઈ શક. છે. 

■ %ટાફના સ�ય એક ચેકtલ%ટ "ણૂG કરશ ેઅને તમને િથયેટરમા ંલઈ જશ.ે તમે કા ંતો િથયેટરમા ંજશો અથવા 
�હPલચેર અથવા �ોલીનો ઉપયોગ કરશો. 

■ જો તમારP પાસે ચ§મા, �વણ યjં અથવા ડ.WટસG હોય, તો તમે તેને ઓપર.7ટ�ગ િથયેટરમા ંજવા માટ. પહ.રP 
શકો છો. એને%થ7ેટક શS થાય તે પહ.લા ંતમાર. તેમને ¨ૂર કરવાની જSર પડશ ેUથી કરPને તેઓને lકુસાન 

ન થાય અથવા િવખેરાઈ ન \ય. 

ઓપર8"ટ=ગ ?મ ('િથયેટર') 

Aયાર. તમે િથયેટર મા ંઆવો છો, Lયાર. %ટાફના સ�યો તમારP ઓળખ, તમે U ઑપર.શન કરP ર©ા ંછો અને 

તમને કોઈપણ એલજ� છે તેની "�ુrટ કરશ.ે જો તમારP પાસે કોઈ T�ો અથવા tચ�તાઓ હોય, તો તમાર. %ટાફ 

સ�યને જણાવpુ ંજોઈએ. 

■ તમારા એને%થટેP%ટ, એને%થટેP%ટ અને િથયેટર નસªને મદદ કરતા હ.?થક.ર Tોફ.શન?સ તમારP સભંાળ 

રાખવા માટ. હાજર રહ.શ.ે તાલીમમા ંએને%થ7ેટ%ટ અને તબીબી િવ«ાથ�ઓ પણ હાજર હોઈ શક. છે. 

■ મશીનો જોડાયેલ છે U તમારા �દયના ધબકારા, qલડ Tેશર અને ઓ$Xસજન %તરlુ ંસતત િનરPMણ કર. છે. 

તમારP છાતી પરના %ટPકP પે¬સ તમને હાટG  મોિનટર સાથ ેજોડશ,ે અને તમારP ગળP અથવા કાનની પ®ી 
પરની એક નાની �Xલપનો ઉપયોગ તમારા લોહPમા ંઓ$Xસજનlુ ં%તર માપવા માટ. થાય છે. 

■ એને%થટેP%ટ તમારા હાથની પાછળ અથવા આગળના ભાગની નસમા ંક.W�લુા (પાતળP �લા�%ટકની નળP) 
દાખલ કરવા માટ. સોયનો ઉપયોગ કરશ.ે આનો ઉપયોગ ઑપર.શન દરિમયાન તમને દવાઓ અને TવાહP 
(એક '7¯પ') આપવા માટ. થાય છે. 

■ શ~7kયાના Tકાર અને તમારા સામાWય %વા%�ય પર આધાર રાખીને, એને%થટેP%ટ કાડંાની ધમનીમા ંબી° 

ક.W�લુા દાખલ કરP શક. છે. આને વo ુઆરામદાયક બનાવવા માટ. સૌTથમ Lવચામા ં%થાિનક એને%થ7ેટકનો 
ઉપયોગ કરવામા ંઆવશ.ે આ ક.W�લુાને ધમની ર.ખા કહ.વામા ંઆવ ેછે. તે તમારા qલડ Tેશરને સતત 

માપpુ ંઅને ઓપર.શન દરિમયાન વo ુરXત પરPMણો માટ. પણ તેનો ઉપયોગ કરP શકાય છે. 

■ જો તમારP પાસે પીડા રાહત માટ. કરોડરabુની એને%થ7ેટક અથવા એિપડcરુલ હોય, તો સામાWય રPતે તમે 

સામાWય એને%થ7ેટક લેતા પહ.લા આ કરવામા ંઆવશ.ે 
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Aયાર. બધી તૈયારPઓ "ણૂG થઈ \ય, Lયાર. એને%થટેP%ટ તમને મા%ક �ારા |ાસ લેવા માટ. ઓ$Xસજન આપશ,ે 

Aયાર. તમારP ક.W�લુામા ંએને%થ7ેટક દવાઓ ધીમે ધીમે દાખલ કરશ ેઆ tબ�¨ુથી, Aયા ંZધુી ઓપર.શન "ણૂG ન 

થાય Lયા ંZધુી તમે અWય કંઈપણ િવશ ે\ણી નઈ શકો. 

તમે એને%થટેPસ કરા�યા પછP, ક.ટલીક શ~7kયા માટ. તમારP પાસે આ પણ હોઈ શક. છે: 

■ |ાસની નળP તમારા મ¢ �ારા |ાસનળP (િવWડપાઇપ) મા ં`કૂવામા ંઆવ ેછે 

■ તમારP ગરદનની નસમા,ં કોલરબોનની નીચે અથવા જઘંા`ળૂમા ંએક મોટP ક.W�લુા `કૂવામા ંઆવ ેછે. તેને 

સેW�લ વિેનસ Tેશર લાઇન કહ.વામા ંઆવ ેછે. તેનો ઉપયોગ TવાહP આપવા, દબાણ માપવા અને/અથવા 
ઓપર.શન દરિમયાન અને પછP તમારા qલડ Tેશરને િનયિંjત કરવા માટ. દવાઓ આપવા માટ. થાય છે. 

■ અ?�ાસાઉWડ Tોબ નાક અથવા મ¢ �ારા અ[નળP (]લેુટ અથવા ²ડ પાઇપ) મા ંદાખલ કરવામા ંઆવ ેછે. 

આ એને%થટેP%ટને તમને ક.ટ�ુ ંTવાહP આપpુ ંતેlુ ં`?ૂયાકંન કરવામા ંમદદ કર. છે અને તમારા �દયના 
કાયGlુ ંિનરPMણ કરP શક. છે 

■ નાકમાથંી એક નળP તમારા પેટમા ં\ય છે U ઓપર.શન દરિમયાન અને પછP તમારા પેટને ખાલી રાખે છે 

■ તમારા `jૂાશયમા ંએક નળP (ક.થટેર) પસાર થાય છે U `jૂાશયને ખાલી રાખે છે. ઓપર.શન દરિમયાન 

અને તે પછP તમારP 7કડની U પેશાબ ઉLપ[ કર. છે તે માપવા માટ. પણ તેનો ઉપયોગ થાય છે. 

લોહ< ચઢાવ6ુ ં

બધી મોટP શ~7kયા દરિમયાન લોહP ચઢાવવાની શ�તા છે. જો એકદમ જSરP હોય તો જ લોહP આપવામા ં
આવ ેછે. જો તમે લોહP ચઢાવવા માગંતા ન હોવ તો તમાર. તમારા ઑપર.શનના 7દવસ પહ.લા તમારા ડૉXટરો 
સાથ ેઆ �ગે ચચાG કરવી જોઈએ. 

તમે તમારા એને%થ7ેટ%ટને અગાઉથી "છૂPને qલડ �ાWસફ´ઝુન અને Lયાનંા કોઈપણ િવક?પો િવશ ેવo ુ\ણી 
શકો છો. અથવા તમે NHS રXત સેવાઓની વબેસાઇટની `લુાકાત લઈ શકો છો: 
www.nhsbt.nhs.uk/what-we-do/blood-services/blood-transfusion 

પીડા રાહત 

સારP પીડા રાહત મહLવ"ણૂG છે. તે તમને સા�ંુ લાગે છે, તમને વo ુઝડપથી "નુઃTા�ત કરવામા ંમદદ કર. છે 

અને ક.ટલીક ] ૂચંવણોની શ�તા ઘટાડP શક. છે: 

■ જો તમે તમારા ઓપર.શન પછP dડો |ાસ લઈ શકો અને સારP રPતે ઉધરસ કરP શકો, તો તમને છાતીમા ં
ચેપ થવાની શ�તા ઓછP છે. 

■ જો તમે તમારા પગને ખસેડP શકો છો અને ચાલી શકો છો, તો તમને પગમા ંઅથવા અWય જsયાએ લોહPના 
ગઠંાવાlુ ં(ડPપ વઈેન µોvબોિસસ અથવા ડPવીટP) થવાની શ�તા ઓછP છે. 
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તમને િનયિમત પીડા રાહત ટ.qલેટ અથવા મ¢ �ારા TવાહP તરPક. અથવા તમારા ક.W�લુામા ંઆપવામા ંઆવશ.ે 

તમારા માટ. પીડા રાહતના નીચેનામાથંી એક અથવા વo ુ%વSપો લેવા યોsય હોઈ શક. છે, Uની તમારા 
એને%થટેP%ટ તમારP સાથ ેચચાG કરશ.ે 

એક એિપડCરુલ 

તમારા એને%થટેP%ટ તમારP પીઠના હાડકા ંવDચે �લા�%ટકની ઝીણી નળP નાખવા માટ. સોયનો ઉપયોગ કર. છે. 

આ સામાWય રPતે તમે Zતૂા પહ.લા કરવામા ંઆવ ેછે. %થાિનક એને%થ7ેટક આ ટ¶બુ �ારા ઓપર.શન દરિમયાન 

આપવામા ંઆવ ેછે, અને તે પછP થોડા 7દવસો માટ.. એિપડcરુલનો ઉપયોગ કરતી વખતે તમારP છાતી, પેટ 

અને પગ Z[ુ થઈ શક. છે અને તમારા પગ સામાWય Uટલા મજ·તૂ ન લાગે. Aયાર. એિપડcરુલ કામ કર_ ુ ંહોય 

Lયાર. આની અપેMા રાખવામા ંઆવ ેછે અને Aયાર. %થાિનક એને%થ7ેટક બધં થઈ જશ ેLયાર. તે સામાWય થઈ 

જશ.ે 

$પાઇનલ એને$થે<ટક 

કમરથી �]ઠૂા Zધુીની ચેતાને Z[ુ કરવા માટ. તમારP પીઠના નીચેના ભાગમા ંહાડકાનંી વDચે `કૂવામા ં
આવલેી સોય �ારા %થાિનક એને%થ7ેટકlુ ંઇWUXશન આપવામા ંઆવ ેછે. િન�rkયતા સામાWય રPતે બે થી ચાર 

કલાકની વDચે રહ. છે. લાબંી અtભનયની પીડા રાહત દવા પણ ઇWUXટ કરવામા ંઆવી શક. છે, U 12 કલાક ક. 
તેથી વo ુસમય Zધુી ચાલી શક. છે. 

એપીડcરુલ અને કરોડરabુની આડઅસરો અને ] ૂચંવણો િવશ ેવo ુમા7હતી માટ., mૃપા કરPને અમારP વબેસાઇટ 

પરની મા7હતી bુઓ: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati 

દદG - િનયિંIત એનલJિસયા (PCA) 

આ પીડા રાહતનો એક Tકાર છે U તમે તમારP \તે િનયિંjત કરP શકો છો. મો7ફ�ન (અથવા સમાન) ની િસર જ 

ધરાવતો પપં તમારP ક.W�લુા સાથ ેજોડાયેલ છે. તમને એક બટન સાથ ેહ.Wડસેટ આપવામા ંઆવ ેછે U પપંને 

સ7kય કર. છે. Aયાર. તમે બટન દબાવો છો, Lયાર. એક નાની માjા આપવામા ંઆવ ેછે. તમને આક$%મક રPતે 

વo ુપડતા અટકાવવા માટ. પપંમા ંસલામતી સે7ટ�sસ છે. 

ઘા કMથેટર 

%થાિનક એને%થ7ેટક એક અથવા વo ુનાની �લા�%ટકની નળPઓ �ારા તમારા ઘાની આસપાસના િવ%તારમા ં
આપવામા ંઆવ ેછે. ઉ¸ે§ય ઘાની આસપાસ એક જડ િવ%તાર ઉLપ[ કરવાનો છે. સuન અથવા એને%થટેP%ટ 

ઓપર.શન દરિમયાન આ નળPઓ `કૂ. છે. તેઓ એક પપં સાથ ેજોડાયેલા છે U સતત %થાિનક એને%થ7ેટક 

પહ¢ચાડ. છે. ઘાના ક.થટેર તમારા ઓપર.શન પછP ઘણા 7દવસો Zધુી જsયાએ રહP શક. છે. 

ક.ટલાક લોકો માટ., ઓપર.શન પછP પીડા રાહતના આયો�જત %વSપમા ંફ.રફાર કરવાની જSર પડP શક. છે. 

■ ક.ટલાક લોકોને અWય કરતા ંવo ુપીડા રાહતની જSર હોય છે અથવા પીડા-રાહતની દવાઓને અલગ રPતે 

Tિતભાવ આપે છે. બેચેની અlભુવવાથી લોકો U પીડા અlભુવ ેછે તે વધારP શક. છે. 
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■ જો તમને ¨ુખાવો થતો હોય, તો તમને Zચૂવવામા ંઆવલે પીડા રાહતની માjા વધારP શકાય છે, વo ુ

વખત આપવામા ંઆવ ેછે અથવા િવિવધ સયંોજનોમા ંઆપવામા ંઆવ ેછે. 

■ Tસગંોપાત, પીડા એ ચેતવણીlુ ંtચ¹ છે ક. બoુ ંબરાબર નથી, તેથી જો તમને પીડા હોય તો તમાર. તમારP 
સભંાળ રાખતા %ટાફને જણાવpુ ંજોઈએ. 

ઓપર$શન પછ: 
મોટાભાગના લોકો શ*+,યા પછ0 PનુઃTાUVત િવWતારમા ંXગી જશે. એક +રકવર0 
નસQ હમેંશા તમાર0 સાથે રહ6શે. ક6ટલાક લોકો સીધા ICUમા ંજઈ શક6 છે. 

તેઓ. 

■ તમારા qલડ Tેશર, ઓ$Xસજન %તર અને પ?સ ર.ટlુ ંિનરPMણ કરશ.ે 

■ નાકની �દર `કુવામા ંઆવલેા મા%ક અથવા સોºટ �લા�%ટકના કણક �ારા તમને ઓ$Xસજન આપશ.ે 

■ તમારા પીડાના %તરlુ ં`?ૂયાકંનો કરશ ેઅને જો જSરP હોય તો તમને વo ુપીડા-રાહત આપશ.ે 

■ જો તમે બીમાર અlભુવો તો તમને બીમારP િવરોધી દવાઓ આપશ.ે 

■ જો તમને શરદP હોય તો તમને વોિમ»ગ qલેWક.ટથી ઢાકંશ.ે 

■ Aયાર. તમે \ગી \ઓ Lયાર. તમારા ડ.WટસG, �વણ સાધન અને ચ§મા પરત કરશ.ે 

જો તમારP પાસે પીડા રાહત માટ. એપીડcરુલ છે, તો તે ક.ટ�ુ ંઅસરકારક છે તે જોવા માટ. "નુઃTા��ત નસG 
તપાસ કરશ.ે જો તમને અ%વ%થતા હોય, તો તમારા એને%થટેP%ટ એપીડcરુલને સમાયો�જત કરP શક. છે અથવા 
તમને વધારાની પીડા રાહત આપી શક. છે. 

સઘન અથવા ઉHચ િનભJરતા સભંાળ (ICU અથવા HDU) 

Aયાર. તમે \]તૃ અને આરામદાયક હોવ, Lયાર. તમને "નુઃTા��ત િવ%તારમાથંી ICU અથવા HDUમા ં
ખસેડવામા ંઆવશ,ે Aયા ંતમને વધારાની ન°કથી દ.ખર.ખ અને જો જSરP હોય તો િનrણાત સારવાર Tા�ત 

થશ.ે 

Tસગંોપાત, ઑપર.શન થોડા કલાકો Zધુી સમા�ત થયા પછP અથવા તમારP $%થિત $%થર ન થાય Lયા ંZધુી 
એને%થ7ેટક ચા� ુરાખpુ ંજSરP છે. જો તમને આ Tકારની સભંાળની જSર હોય, તો તમારા એને%થ7ેટ%ટ તમારP 
સuરP પછP સીધા જ તમને ICUમા ંલઈ જશ.ે એને%થ7ેટક ચા� ુરહ.શ ેઅને તમારા |ાસને િનયિંjત કરવા માટ. 
વ�ેWટલેટર (|ાસ મશીન)નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવશ.ે Aયાર. તમારP $%થિત પરવાનગી આપે છે, Lયાર. ICU 

ટPમ તમને તમારા માટ. |ાસ લેવાની મbૂંરP આપશ ેઅને તમે ધીમે ધીમે \ગી જશો. 
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HDU અથવા ICU પર, તમારP દ.ખર.ખ ડોકટરો, નસª, 7ફtઝયોથરેાિપ%ટ અને આહાર િનrણાતો �ારા કરવામા ં
આવશ ેUઓ ઉDચ િનભGરતા અને સઘન સભંાળમા ંિનrણાત છે. તમારP 7રકવરP સારP રPતે આગળ વધી રહP છે 

તેની ખાતરP કરવા માટ. તેઓ તમારP સ�uકલ ટPમ સાથ ેમળPને કામ કર. છે. Uમ Uમ તમારP "નુઃTા��ત ચા� ુ

રહ. છે, તેમ તમને ICUમાથંી HDUમા ંખસેડવામા ંઆવી શક. છે. 

તમારP પાસે તમારP પોતાની નસG અથવા એક નસG હોઈ શક. છે U બે દદ¡ઓની સભંાળ રાખે છે. તેઓ Zિુનિ�ત 

કરશ ેક. તમે આરામદાયક છો અને માદંગીને િનયિંjત કરવા અને લોહPના ગઠંાવાlુ ંઅટકાવવા માટ. Zચૂવલે 

દવાઓ આપશ.ે તમે ઘર. U દવાઓ લેતા હતા તેમાથંી ક.ટલીક દવાઓ તમારP "નુઃTા��તમા ંમદદ કરવા માટ. 
બધં થઈ શક. છે અથવા બદલાઈ શક. છે. શSઆતમા ંતમને તમારP નસોમા ંTવાહP આપવા માટ. કદાચ 7¯પની 
જSર પડશ,ે પરં_ ુતમારP નસG તમને શ� તેટલી વહ.લી તક. પીવા અને ખાવા માટ. TોLસા7હત કરશ ેકારણ ક. 
આ તમારP "નુઃTા��તમા ંમદદ કરશ.ે 

ICU અથવા HDU મા,ં તમારા �દયના ધબકારા, qલડ Tેશર, |ાસો|ાસ અને 7કડનીના કાયGlુ ંન°કથી 
િનરPMણ કરવામા ંઆવશ.ે તમારP Tગિત તપાસવા અથવા કોઈપણ સમ%યાઓlુ ંિનદાન કરવા માટ. તમારP 
પાસે રXત પરPMણ, એXસ-ર. અથવા %ક.ન પણ કરP શક. છે Uમ Uમ તમારP "નુઃTા��ત આગળ વધે છે તેમ, 

તમાર. ઓછા દ.ખર.ખની જSર પડશ,ે અને તમારા ક.ટલાક 7¯પ, ટ¶બુ અને મોિનટર ¨ૂર કરવામા ંઆવશ.ે 

નસª અને 7ફtઝયોથરેાિપ%ટ તમને િનયિમત |ાસ લેવાની કસરતો શીખવાડશ.ે તે �બૂ જ મહLવ"ણૂG છે ક. તમે 

ICU અથવા HDU મા ંતમારા સમ¼ સમય દરિમયાન dડો |ાસ લઈ શકો અને અસરકારક રPતે ઉધરસ કરP 
શકો. આ છાતીમા ંચેપ ટાળવામા ંમદદ કરશ.ે 

7ફtઝયોથરેાિપ%ટ તમને પથારPમાથંી બહાર નીકળવામા ંઅને શ� તેટલી વહ.લી તક. હલનચલન કરવામા ંપણ 

મદદ કરશ.ે આ તમારા |ાસ લેવાની કસરતમા ંમદદ કર. છે. તમારા %ના�ઓુની મજ·તૂાઈ \ળવવા, પગમા ં
પ7ર½મણ Zધુારવા અને તમારા %વા%�યને વધારવા માટ. હલનચલન અને ચાલpુ ંખાસ કરPને મહLવ"ણૂG છે. 

ICU અથવા HDU મા ંહોય Lયાર. તમે `લુાકાતીઓ મેળવી શકશો. તમારP નસG તમને `લુાકાત લેવાના સમય 

અને મbૂંર `લુાકાતીઓની સ¾ંયા િવશ ેસલાહ આપી શકશ.ે તમારP દ.ખભાળ એવા િવ%તારમા ંથઈ શક. છે Aયા ં
અWય દદ¡ઓ છે Uઓ �બૂ બીમાર છે. નાના બાળકો માટ. `લુાકાત લેવા માટ. તે યોsય ન હોઈ શક. અને, જો Lયા ં
ઘણી બધી Tpિૃ� હોય, તો અ%થાયી Sપે `લુાકાતને Tિતબિંધત કરવાની જSર પડP શક. છે. 

વોડJ પર પાછા 

Aયાર. તમારP સભંાળ રાખતી ટPમ સ_ંrુટ થાય ક. તમે ZરુtMત રPતે %વ%થ થઈ ર©ા છો, Lયાર. તમે સજ�કલ 

વોડGમા ંપાછા જશો. 

તમે ICU અથવા HDU મા ંક.ટલો સમય પસાર કરો છો તે તમને કયા Tકારlુ ંઑપર.શન થ�ુ ંછે, કોઈ 

જ7ટલતાઓ છે અને તમને અWય કોઈપણ %વા%�ય સમ%યાઓ હોઈ શક. છે તેના પર િનભGર રહ.શ.ે 
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જોખમો >ુ ંછે? 
લોકો શqદો અને સ¾ંયાઓlુ ંઅથGઘટન ક.વી રPતે કર. છે તેમા ંtભ[તા હોય છે. આ %ક.લ મદદ કરવા માટ. 
આપવામા ંઆવ ેછે. 

ઓપર$શન 

તમારા ઓપર.શનના જોખમો તમે ક.વા Tકારની સuરP કરP ર©ા છો, તમારP સામાWય તં̈ ુ ર%તી અને તમારP 
અWય કોઈપણ %વા%�ય સમ%યાઓ પર આધાર રાખે છે. આ જોખમો િવશ ેિવચારવાથી તમને થોડP tચ�તા થઈ 

શક. છે, પરં_ ુઓપર.શન ન કરાવવાના પ7રણામો સાથ ેતેમની સરખામણી કરવી મહLવ"ણૂG છે. તમારા સuન 

અને એને%થ7ેટ%ટ તમારા �ય$Xતગત સજંોગોના આધાર. આ જોખમોની સરખામણી કરવામા ંતમારP મદદ કરP 
શકશ.ે 

એને$થે<ટક 

ક.ટલીક ] ૂચંવણો અથવા ઘટનાઓ છે U એને%થ7ેટક સાથ ેસબંિંધત છે. આમાનંા ક.ટલાક સામાWય રPતે જોવા 
મળે છે, પરં_ ુસામાWય રPતે નાના અથવા અ?પ°વી હોય છે. ગભંીર ] ૂચંવણો થાય છે, પરં_ ુઆ અસામાWય 

અથવા ¨ુલGભ છે. 

■ સામાWય ઘટનાઓમા ંનીચેનાનો સમાવશે થાય છે: માદંગી અને ઉલટP થવી, ગળામા ં¨ુખાવો, ¿\ુરP, 
ખજંવાળ, 7¯પના જsયાઓ પર ¨ુખાવો, છાતીમા ંચેપ લાગવો, અને અ%થાયી સમયગાળો ` ૂઝંવણ. 

■ અસામાWય ] ૂચંવણોમા ંસમાવશે થાય છે: એને%થિેસયાના �તે |ાસ લેવામા ંતકલીફ, દાતંને lકુસાન, 

પહ.લાથી અ$%તLવમા ંરહ.લી તબીબી સમ%યાઓ વo ુખરાબ થઈ રહP છે અને એને%થિેસયા દરિમયાન 

\]િૃત. 

■ ¨ુલGભ અને અLયતં ¨ુલGભ ] ૂચંવણોમા ંસમાવશે થાય છે: ખોને lકુસાન, દવાઓની ગભંીર એલજ� અને 

ચેતા lકુસાન. એને%થિેસયાના કારણે સીoુ ં`Lૃ� ુઅLયતં ¨ુલGભ છે, અને �કુ.મા ં100,000 એને%થ7ેટXસમાથંી 
1મા ંથવાનો �દાજ છે. 

વL ુમ"હતી 

જો તમને Ztૂચબ£ Tમાણxતૂ જોખમોની _લુનામા ંકોઈ ચો�સ જોખમ હોય તો તમારા એને%થ7ેટ%ટ તમારP 
સાથ ેચચાG કરP શકશ.ે 

એને%થિેસયામા ં�ય$Xતગત જોખમો અને સામાWય ઘટનાઓ અને જોખમોના સારાશં િવશ ેવo ુિવગતો માટ., mૃપા 
કરPને અમારP વબેસાઇટ પર ઉપલqધ મા7હતી bુઓ: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati 
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મા"હતીના વધારાના Nોત 

તમે કૉલેજની વબેસાઇટ પર વo ુમા7હતી પિjકાઓ મેળવી શકો છો: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati. આ પિjકાઓ તમારP હો$%પટલના 
એને%થ7ેટક િવભાગ અથવા Tી-એસેસમેWટ �Xલિનકમાથંી પણ ઉપલqધ હોઈ શક. છે. 

ઇWટ.$Wસવ ક.ર સોસાયટP પાસે દદ¡ઓ અને સઘન સભંાળ પર સભંાળ રાખનારાઓ માટ. ઉપયોગી સસંાધનો છે: 
www.members.ics.ac.uk/ICS/patients-and-relatives.aspx 
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અમે આ પિjકામાનંી મા7હતીને સચોટ અને અ«તન રાખવા માટ. �બૂ જ Tયાસ કરPએ છPએ, પરં_ ુઅમે તેની 
ખાતરP આપી શકતા નથી. અમે આ સામાWય મા7હતી તમારP પાસેના બધા T�ોને અથવા તમારા માટ. 
મહLવ"ણૂG હોય તે દર.ક વ%_ ુસાથ ે�યવહાર કર. એવી અપેMા રાખતા નથી. માગGદિશÀકા તરPક. આ પિjકાનો 
ઉપયોગ કરPને, તમાર. તમારP મે7ડકલ ટPમ સાથ ેતમારP પસદંગીઓ અને કોઈપણ tચ�તાઓની ચચાG કરવી 
જોઈએ. આ પિjકા \તે જ સલાહ તરPક. માનવી જોઈએ નહ . તેનો ઉપયોગ કોઈપણ �યાવસાિયક હ._ ુમાટ. 
કરP શકાય ન7હ. સ"ંણૂG અ%વીકરણ માટ., mૃપા કરPને અહ  �Xલક કરો 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati). 
 

બધા અlવુાદો Translators without Borders (�ાન%લેટર િવથાઉટ બૉડGસG) સ`દુાયના અlવુાદકો �ારા 
Tદાન કરવામા ંઆવ ેછે. અlવુાદોની ]ણુવ�ા શ� તેટલી સચોટ બનાવવા માટ. ચકાસવામા આવલે છે, 
પરં_ ુતેમા ંક.ટલીક મા7હતીના અચો�સ અને ખોટા અથGઘટનlુ ંજોખમ છે. 

 

તમે >ુ ંિવચારો છો તે અમને જણાવો 
અમે આ પિjકાને Zધુારવા માટ.ના Zચૂનોlુ ં%વાગત કરPએ છPએ.  

જો તમારP પાસે કોઈ 7ટ�પણીઓ છે U તમે કરવા માગંો છો, તો mૃપા કરPને તેમને ઇમેઇલ 

કરો:patientinformation@rcoa.ac.uk 

રોયલ કોલેજ ઓફ એને$થે&ટ$Gસ 

ચtચÁલ હાઉસ, ૩૫ ર.ડ લાયન %Xવરે, લડંન WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
બી# આ%િૃ(, ફ*+આુર. 2020 
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