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ખભા, બાવળા અથવા હાથ 
પર શ-./યા માટ3 ચેતા 
7લોક 
આ પિ$કા તે દર+ક માટ+ છે / ખભા, બાવળા અથવા હાથ પર ઓપર+શન માટ+ નવ; 
<લોક કરાવવાનો િવચાર કર@ રAા છે. તે ખાસ એવા લોકો માટ+ રસનો િવષય હશે / 

સામાFય એનેGથેHટક ન લેવાIુ ંપસદં કર+ છે, અથવા તેમને સલાહ આપવામા ંઆવી છે 

ક+ તેમની શMHNયા Oતગ;ત આરોQયની RGથિતને કારણે એક <લોક હ+ઠળ થવી જોઈએ. 

આ પિ$કા એનેGથેHટGWસ Xારા દદYઓની સહાય માટ+ લખવામા ંઆવી છે /મને 

તેમના ઓપર+શન માટ+ નવ; <લોક કરાવેલ છે. 

નવ# $લોક િવશે 

!ે#કયલ 'લે(સસ *લોક 

!ે#કયલ 'લે(સસ એ ચેતા .ૂથ છે 2 તમાર5 ગળા અને તમાર5 બગલની વ=ચે આવલે છે. આમા ંતે બધી ચેતા 
શામેલ છે 2 તમારા હાથને હલનચલન અને, લાગણી Dરૂ5 પાડG છે - તમારા ખભાથી તમાર5 Jગળ5 Kધુી. 

!ેક5અલ 'લે(સસ અવરોધ એ તમારા ગળા, કોલરની અNOથ અથવા બગલની આસપાસના Oથાિનક 

એનેOથ#ેટકRુ ંએક ઇT2(શન છે 2 આ ચેતા સાથ ેUસુાફર5 કરતી મા#હતી (પીડા સકંGતો સ#હત) ને ‘Wલોક’ કરવા 
માટG છે. ઈT2(શન પછ5, તમારો હાથ KYુ, ભારG અને NOથર થઈ Zય છે અને તમને કોઈ પીડા નહ[ લાગે, તેમ 

છતા,ં તમે હ\ પણ ]યારG તમારો હાથ તમારા માટG ખસેડવામા ંઆવ ે^યારG હલનચલન અને દબાણ અથવા 
ખ̀ચાણ અRભુવી શકો છો.  

ખભા અને / અથવા હાથને KYુ કરવા માટG !ેક5યલ 'લે(સસ Wલોકની રચના કરવામા ંઆવી છે. કGટલાક 

સજંોગોમા ંસામાTય એનેOથ#ેટકની જbયાએ તેનો ઉપયોગ કર5 શકાય છે - આ તે દદdઓ માટG ખાસ કર5ને 

ફાયદાકારક છે 2 તેમને સામાTય એનેOથ#ેટકથી વf ુજોખમમા ંUકૂG તેવી તબીબી NOથિત ધરાવ ેછે. Wલોક હGઠળ 
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શh#iયા કરવાનો બીજો ફાયદો એ છે કG તે સામાTય એનેOથ#ેટકસ સાથ ેથતી કGટલીક સભંિવત j ૂચંવણોને ટાળ5 
શકG છે, 2મ કG માદંગી અRભુવવી અથવા ગળામા ંkુખાવો થવો (lૃપા કર5ને અમાર5 પિnકા .ુઓ તમ ેઅન ે

તમાoંુ એનOેથ#ેટક 2 અમાર5 વબેસાઇટ પર ઉપલWધ છે:  
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati). 

જો તમે ઈ=છો છો, ]યારG તમને !ેક5અલ 'લે(સસ Wલોક ઇT2(શન આપવામા ંઆવ ે^યારG અને / અથવા 
ઓપરGશન દરિમયાન, તમે સેડGશન લઈ શકો છો. આનાથી તમને હળવાશ અથવા KOુતી અRભુવાઈ શકG છે 

પરંp ુતમે સDંણૂq એનેOથસેીયામા ંનહ[ હોવ અને તમાર5 આસપાસની બાબતોથી વાકGફ હશો. 

!ેક5યલ 'લે(સસ Wલોક શh#iયા પછ5ના 24 કલાક Kધુી પીડા રાહત પણ આપી શકG છે, જોકG કGટલાક 

િવOતારોમા ં48 કલાક Kધુી ઓછ5 અથવા બદલાયેલ સવંદેના હોઈ શકG છે. સામાTય એનેOથ#ેટક કરતા ંતેની 
આડઅસર ઓછ5 હોય છે. આનો અથq એ કG તમને પછ5 પીડા રાહતનો ફાયદો મળશ,ે પરંp ુતમે ઓપરGશન 

દરિમયાન બેભાન પણ હશો. 

તમારા એનેOથ#ેટOટ ઉપલWધ િવકrપો અને તમારા માટG sુ ંtuેઠ હોઈ શકG છે તે સમZવી શકG છે. lૃપા કર5ને 

નvધો કG બધા એનેOથટે5Owસ આ િનuણાત ચેતા Wલો(સ કરવા માટG સxમ નહ[ હોય.  

!ેક,અલ 'લે(સસ *લોકના ફાયદા 

■ સyર5 પછ5 kુખાવાથી સાર5 રાહત.  

■ મજzતૂ પેઇન #કલસqની ઓછ5 જ{#રયાત - આનાથી તમને બીમાર હોવાRુ ંલાગી શકG છે અને કબ|જયાતRુ ં
કારણ બની શકG છે. જો તમે તેને લાબંા સમય Kધુી લેશો તો }યસનRુ ંજોખમ ~બૂ જ kુલqભ હોય છે. 

■ તેના જોખમો અને આડઅસરો સ#હત સામાTય એનેOથ#ેટકને ટાળ�ુ.ં સામાTય એનેOથ#ેટકની સામાTય 

આડઅસરોમા ંમાદંગી, ગળામા ંkુખાવો અને KOુતી શામેલ છે. 

■ વહGલી તકG ઊભા થવા અને આસપાસ ફરવા સxમ બન�ુ ંઅને જrદ5થી હોNOપટલ છોડવી. 

અ2ય નવ4 *લો(સ 

જો તમાoંુ ઓપરGશન હાથ અથવા બાવળા પર છે, તો હાથની વf ુન\ક, ચેતા પર નવq Wલોક કરવાRુ ંશ� છે. 

તમારા એનેOથ#ેટOટ તમાર5 સાથ ેિવકrપોની ચચાq કર5 શકG છે. 

આરએ-�કુG, �ાદGિશક એનેOથિેસયા માટGની િનuણાત સોસાયટ5, એ નવq Wલો(સ પરના દદdઓ માટG એક મા#હતી 
િવડ5યો બના}યો છે: નવq Wલો(સ: દદdઓ માટG મા#હતી િવડ5યો  
www.ra-uk.org/index.php/patient-info-video 
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શ"#$યા પહ)લા ં
જો તમે આયોZજત ઓપર+શન કરાવી રAા છો, તો તમને તમાર@ શMHNયાના થોડા 
અઠવાHડયા અથવા Hદવસો પહ+લા કોઈ આકારણી માટ+ \]લિનકમા ંઆમિં$ત કરવામા ં
આવશે. ક+ટલીકવાર, વ^ ુન_વી શMHNયા માટ+, કોઈ નસ; તમાર@ સાથે ક+ટલાક `aો 
bછૂવા માટ+ ટ+dલફોન કોલની ગોઠવણ કરશે.  

lૃપા કર5ને તમાર5 સાથ ેઆટ�ુ ંલઈ આવો:  

■ વતqમાન િ��Oi'શન અથવા તમાર5 દવાઓ તેમના સDંણૂq પેકG|જ�ગમા ં

■ જો તમે તમારા લોહ5ને પાતળા કરવા માટG કોઈ દવાઓ લેતા હોવ તો, તે મહ^વRુ ંછે કG Dવૂq-આકારણી ટ5મ 

તમારG તેની શh#iયા પહGલા ંઆ દવાઓ લેવાRુ ંબધં કરવાની જ{ર છે કG નહ[ તે Zણ�ુ ંઅને ચચાq કરવી. 

■ અTય હોNOપટલોમા ંપર5xણો અને સારવાર િવશ ેતમાર5 પાસે હોઈ શકG તેવી કોઈપણ મા#હતી  

■ તમને અથવા તમારા પ#રવારને એનેOથ#ેટકસથી હોઈ શકG તેવી કોઈપણ સમOયાઓ િવશનેી મા#હતી  

■ કોઈપણ તા2તરના Wલડ �ેશર માપન. 

તમે �(લિનકમા ંએનેOથટે5Oટ સાથ ેUલુાકાત કર5 શકો છો. અTયથા તમે તમાર5 સyર5ના #દવસે હોNOપટલમા ં
તમારા એનેOથટે5Oટને મળશો.  

તમને તમારા એને0થેટ30ટને 4છૂવા હોઈ શક9 તેવા :;ો 
1 ઇT2(શન કોણ કરશ?ે 

2 શh#iયા દરિમયાન મને કG� ુ ંઅRભુવાશ?ે 

3 sુ ંમને આ �કારના એનેOથ#ેટક લેવાથી કોઈ િવશષે જોખમો છે? 

4 sુ ંમને સામાTય એનેOથ#ેટકથી વf ુજોખમ છે?  

5 મારા માટG tuેઠ િવકrપ sુ ંછે? 

6 જો Wલોક કામ કરp ુ ંનથી અને �ુ ંપીડા અRભુવી શlંુ તો sુ ંથાય છે? આ કGટલી વાર થાય છે? 

7 મારો હાથ �ારG સામાTય લાગશ?ે 

8 જો Wલોકની અસરો પછ5 મને �ચ�તા હોય તો મારG કયા નબંર પર કોલ કરવો જોઈએ? 

અમારા ફ5ટર બેટર Kનૂર (વf ુ#ફટ, બહGતર, જrદ5) સસંાધનો તમને વf ુ#ફટ, અને તમારા ઓપરGશન માટG વf ુ

સાર5 ર5તે તૈયાર થવા માટG જ{ર5 મા#હતી �દાન કરશ.ે વf ુમા#હતી માટG lૃપા કર5ને અમાર5 વબેસાઇટ .ુઓ: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati 
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તમે કોલેજ વબેસાઇટ પર વf ુમા#હતી પિnકાઓ મેળવી શકો છો: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati. પિnકાઓ તમાર5 હોNOપટલમા ં
એનેOથ#ેટક િવભાગ અથવા Dવૂq-આકારણી �(લિનકથી પણ મળ5 શકG છે. 

ઓપર)શનના #દવસે 
હોRGપટલે તમને ખાવા પીવા િવશે Gપfટ gચૂનાઓ આપવી જોઈએ. આ gચૂનાઓ 

મહhવbણૂ; છે. જો તમારા એનેGથેHટક દરિમયાન તમારા પેટમા ંખોરાક અથવા `વાહ@ 
હોય, તો તે તમારા ગળામા ંઅને ફ+ફસામા ંઆવી શક+ છે અને તમાiંુ _વન જોખમમા ં
jકૂ@ શક+ છે.  

ઈ<=>શન લે?ુ ં
નવq Wલોક કરખવા માટG તમને સામાTય ર5તે ઓપરGશન િથયેટર ન\કના {મમા ંલઈ જવામા ંઆવશ.ે 

!ેક5અલ 'લે(સસ Wલોકસ માટGRુ ંઇT2(શન કા ંતો તમાર5 ગળાની બા.ુમા,ં તમાર5 બગલમા ંઅથવા તમારા 
કોલરના હાડકાની ન\ક આપવામા ંઆવી શકાય છે. અTય ચેતા કોણીની ન\ક અથવા બાવળામા,ં કાડંા 
અથવા હાથમા ંWલોક કર5 શકાય છે.  

તમને આરામ કરવામા ંઅને ઓછ5 અOવOથતા અRભુવવામા ંમદદ કરવા માટG તમને ઇT2(શન પહGલા ંસેડGશન 

(ઘને) ઓફર કરવામા ંઆવી શકG છે. જો તમને સામાTય એનેOથ#ેટક પણ આપવામા ંઆવી ર�ુ ંહોય તો આ 

ઇT2(શન પહGલા ંઅથવા પછ5 આપવામા ંઆવી શકG છે. 

ઇT2(શન મારવાની જbયાની આ.ુબા.ુની ^વચા સાફ થઈ જશ ેઅને Oથાિનક એનેOથ#ેટકના નાના ઇT2(શનનો 
ઉપયોગ તમાર5 ^વચાને KYુ કરવા માટG કરવામા ંઆવશ ે- તે પેશીઓમા ંZય છે ^યારG તે થો�ુ ંડખંી શકG છે. 

એનેOથ#ેટOટ એક અr�ાસાઉTડ મશીન અને / અથવા એક નાRુ ંમશીનનો ઉપયોગ કરશ ે2 ચેતાને શોધવા માટG 
તમારા હાથને Jચકો આપી શકG છે. 

મોટાભાગના લોકોને િશરામા ંકGT�લુા નાખવા કરતા ંઆ ઈT2(શન વધારG પીડાદાયક નથી લાગpુ.ં lૃપા કર5ને 

અમાર5 પિnકા .ુઓ તમ ેઅન ેતમારા એનOેથ#ેટકકGT�લુા અને સામાTય એનેOથિેસયા િવશ ેવf ુમા#હતી માટG. 
આ અમાર5 વબેસાઇટ પરથી ઉપલWધ છે: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati 

છેવટG ભારG અને KYુ લાગે તે પહGલા ંતમારો હાથ �ૂફંાળો અને કળતર�(ુત અRભુવવાRુ ંશ{ કરશ.ે આ �2(શન 

સામાTય ર5તે કામ કરવામા ં20 થી 40 િમિનટનો સમય લે છે. એનેOથ#ેટOટ (િન�તેન �ચ#ક^સક તમને તમારા 
હાથ અને ખભાના .ુદા .ુદા ભાગોમા ંઅRભુવી શકો તેવી સવંદેનાની તપાસ કરશ.ે ]યા ંKધુી તમે 
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એનેOથટે5Oટને ~શુ ન થાય ^યા ંKધુી તમને િથયેટરમા ંલઈ જવામા ંઆવશ ેનહ[, ]યા ંKધુી Wલોક સાoંુ કામ 

કર5 ર�ુ ંછે. 

જો Wલોક સDંણૂq ર5તે કામ કરp ુ ંનથી, તો તમને વf ુOથાિનક એનેOથ#ેટક, વધારાની પીડા રાહત અથવા 
સામાTય એનેOથ#ેટક આપવામા ંઆવશ.ે 

ઓપર9શન દરિમયાન 

એક Oi5ન એવી ર5તે ગોઠવવામા ંઆવશ ેકG ]યા ંKધુી તમે ઇ=છો નહ[ ^યા ંKધુી તમે સyર5ને જોઈ શકશો નહ[.  

તમે શh#iયા દરિમયાન હGડફોનો સાથ ેતમારા પોતાના ઉપકરણ પર તમાoંુ પોતાRુ ંસગંીત સાભંળ5 શકશો - 
Dછૂો કG આ શ� છે કG નહ[.  

ઓપરG#ટ�ગ િથયેટર એ એક }યOત Oથળ છે - િથયેટરમા ંસામાTય ર5તે પાચંથી આઠ લોકો હશ,ે દરGક તમાર5 
સભંાળ રાખવામા ંતમાર5 પોતાની �િૂમકા સાથ ેહશ.ે તમાર5 એનેOથ#ેટક ટ5મનો સ�ય સyર5 દર�યાન તમાર5 
સાથ ેરહGશ ેઅને કGટલીકવાર ટ5મના અTય સ�યો પણ તમાર5 સાથ ેવાત કર5 શકG છે અને તમાર5 સભંાળમા ં
મદદ કરશ.ે 

તમે એનેOથિેસયા એસોિસએwસને પણ મળ5 શકો છો, 2ઓ ઉ=ચ �િશ�xત આરોbય સભંાળ }યવસાિયકો છે. 

તમે તેમની �િૂમકા અને એનેOથિેસયા ટ5મ િવશ ેવf ુઅમાર5 વબેસાઇટ પર વાચંી શકો છો: 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team  

જો તમને બેભાન થઈ ર�ુ ંછે, તો તમે હળવા અને Kખુી થાઓ છો. તમને 'લા�Oટકના લાઇટ ફGસ માOક �ારા 
ઓN(સજન આપવામા ંઆવી શકG છે. ઓપરG#ટ�ગ િથયેટરમા ંરહGવાની તમાર5 યાદો હોઈ શકG છે, જો કG તે ~બૂ 

ઓછ5 હોઇ શકG. 

બેભાન થવા િવશ ેવf ુમા#હતી માટG, lૃપા કર5ન ેઅમાર5 �રેણા સમZવાયલે પિnકા .ુઓ 2 અમાર5 વબેસાઇટ 

પર ઉપલWધ છે: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati 

જો તમાર5 પાસે સામાTય એનેOથ#ેટક છે, તો તમને ઓપરGશન િવશ ેકંઈપણ યાદ રહGશ ેનહ[. 

ઓપર9શન પછ3 
તે સમય દર�યાન ]યારG Wલોક કામ કરG છે ^યારG તમારો હાથ ~બૂ ભારG લાગે છે અને તમારા Oના�ઓુ ફર5થી 
કામ કરવાRુ ંશ{ કરG ^યા ંKધુી NOલ�ગ સાથ ેટGકો આપવાની જ{ર છે. તમને રો|જ�દા કાય� કરવામા ંમદદ માટG 
કોઈની જ{ર પડ5 શકG છે. 

ચેતા Wલોક પહGરG છે ^યારG તમે તમાર5 Jગળ5ઓમા ંિપન અને સોયનો અRભુવ કર5 શકો છો. આ સDંણૂqપણે 

સામાTય છે. 
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ઘર9 સભંાળ પછ3 
ટGકો અને Kરુxા માટG તમને આપવામા ંઆવતી NOલ�ગમા ંતમારG તમારો હાથ રાખવો જોઈએ. તમારો હાથ �ા ં
છે તે તમે સDંણૂq ર5તે Zણશો નહ[ - તેથી પ#રણામે તે ઘાયલ થઈ શકG છે. આ િનuકપટ સામાTય ર5તે 48 કલાક 

Kધુી ટક5 શકG છે. 

■ ગરમીના �ોતો, 2મ કG આગ અથવા રG#ડએટસqની આસપાસ ખાસ કાળ\ લો. તમારો હાથ KYુ થાય ^યારG 
તમને ગરમીનો અRભુવ નહ[ થાય અને તમે Zતે જ બળ5 શકો છો. 

■ કોઈપણ મશીનર5 અથવા ઘરG�ુ ંઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવાRુ ંટાળો. ]યારG તમારા હાથમા ંકોઈ 

સનસનાટ5ભયાq ન હોય ^યારG ઇZ થવાની સભંાવના વf ુહોય છે. 

■ હોNOપટલના Kચૂન Uજુબ, Wલોક બધં થાય તે પહGલા ંતમાર5 પીડા રાહતની દવાઓ લેવાRુ ંશ{ કરો. આ 

અગ^યRુ ંછે કારણ કG પીડા એકદમ અચાનક શ{ થઈ શકG છે. 

વ5 ુમદદ 

તમારG કટોકટ5ની તબીબી સેવાઓથી સહાય લેવાની જ{ર રહGશ ેજો: 

■ તમે અ}યવNOથત �ાસ લેવાની નvધ લો 

■ તમે તી� પીડા અRભુવો છો 2 તમારા ગોળ5ઓ �ારા િનયિંnત નથી. 

જો ઓપરGશન પછ5ના બે #દવસ પછ5 Wલોક સDંણૂq ર5તે ખીલતો નથી, તો તમારG તમારા #ડOચાy પેપરવકq  પર 

આપેલા નબંર પર કોલ કર5ને તમારા એનેOથટે5Oટનો સપંકq  કરવો જોઈએ.  

આડઅસરો, M ૂચંવણો અને જોખમો 
આfિુનક એનેOથેિસયામા,ં ગભંીર સમOયાઓ અસામાTય છે, પરંp ુજોખમ સDંણૂqપણે kૂર કર5 શકાp ુ ંનથી. 
આfિુનક દવાઓ, ઉપકરણો અને તાલીમ એ એનેOથેિસયાને તા2તરના વષ�મા ંવf ુKરુ�xત �#iયા બનાવી છે. 

લોકો શWદો અને સ�ંયાઓRુ ંઅથqઘટન કGવી ર5તે કરG છે તેનાથી બદલાય છે. આ OકGલ સહાય માટG આપવામા ં
આ}�ુ ંછે. 

આ િવભાગમા ંઆપેલા તમામ જોખમોને ટાળવા માટG એનેOથટે5Owસ ~બૂ કાળ\ લે છે. તમારા એનેOથ#ેટOટ 

તમને આમાનંા કોઈપણ જોખમો અને તેનાથી બચવા માટG લેવામા ંઆવતી સાવચેતીઓ િવશ ેવf ુમા#હતી 
આપશ.ે તમે કોલેજ વબેસાઇટ પર દદdની મા#હતી Duૃઠોથી પણ વf ુમા#હતી મેળવી શકો છો: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati  
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હાથમા ંચેતા *લો(સના જોખમો 

■  ગળાની બા.ુમા ંઇT2(શન: કકqશ અવાજ, �ોપી પોપચા, તમાર5 ��uટમા ંફGરફાર અને સભંવત: �ાસની 
તકલીફ. આ આડઅસરો સામાTય છે અને Wલોક બધં થતા ંજ જતા રહG છે.  

■ કોલર હાડકાની આસપાસની ઇT2(શન: એક ભાbયે જ જોખમ રહG�ુ ંછે: ફGફસાનંા ઢાકણને Rકુસાન 

પહvચાડવાRુ ં1000 મા ં1 કરતા ઓ� ંજોખમ. આ ફGફસાનંા કGટલાક પતનના પતન તરફ દોર5 શકG છે - 2ને 

T�મુોથોરG(સ કહGવામા ંઆવ ેછે. હવા છાતીની #દવાલ અને ફGફસાનંી વ=ચેની જbયામા ંZય છે, 2ને 

'��ુ ુqલમ Oપેસ કહG છે. સારવાર આ કGટલી મોટ5 છે તેના પર િનભqર છે - તેનાથી કોઈ લxણો દGખાઈ શકતા 
નથી અને છાતીના એ(સ-રG પર તે નvધવામા ંઆવ ેછે. જો તે મો ંુ છે, અને તમને �ાસ લેવામા ંતકલીફ પડG 
છે, તો તેને સચંા�લત કરવામા ંતમને છાતીના �Gઇન ('લા�Oટક ટ¡બુ) ની જ{ર પડ5 શકG છે. તમે તમાર5 
એનેOથટે5Oટને તમાર5 સાથ ેવf ુિવગતવાર ચચાq કરવા માટG કહ5 શકો છો.  

■ બધી ઇT2(શન સાઇwસ: લોહ5ની નળ5ને પચંર કરવીસામાTય છે - કોઈપણ એનેOથટે5Oટ કોઈપણ 

ર(તhાવને રોકવા માટG આ િવOતારમા ંદબાણ લાવશ.ે  

■ ફ5ટ હો�ુ ંઅથવા \વલેણ ઘટનામા ંભાગ લેવાRુ ંજોખમ ઓ� ંછે . તમાoંુ એનેOથટે5Oટ આRુ ંતા^કા�લક 

સચંાલન કરશ.ે તેઓ તમને આ ~બૂ જ kુલqભ ઘટનાઓ િવશ ેવf ુકહ5 શકG છે. 

ચેતા ?કુસાન 

■ લાબંા ગાળાની ચેતા RકુસાનRુ ંજોખમ 2 !ેક5અલ 'લે(સસ Wલોકને કારણે બદલાઈ Zય છે અથવા 
સવંદેના અથવા શN(તના Rકુસાન તરફ દોર5 Zય છે તે ચો¢સપણે માપ�ુ ંU£ુકGલ છે. અ¤યયનો દશાqવ ેછે 

કG તે 700 મા ં1 અને 5,000 Wલોકમા ં1 ની વ=ચે થાય છે - એટલે કG તે અસામાTય અથવા kુલqભ છે. 

■ જો તમાર5 પાસે હાથ નીચે એક Wલોક છે, તો ચેતા RકુસાનRુ ંજોખમ અને તેના પ#રણામો ઓછા હોઈ શકG છે. 

■ સામાTય ર5તે, 10 માથંી 1 દદdઓ તેમના હાથમા ંલાબંા સમય Kધુી િન�uiયતા આવ ેછે અથવા કળતર કરG 
છે. આ લxણો 95 ટકા દદdઓમા ંછ અઠવા#ડયામા ંઅને એક વષqમા ં99 ટકા દદdઓમા ંઆ લxણો ઉકGલાશ.ે 

■ એનેOથ#ેટક તકનીકના ઉપયોગને ¤યાનમા ંલીધા િવના કોઈપણ ઓપરGશન પછ5 ચેતા Rકુસાન થવાRુ ં
જોખમ રહG�ુ ંછે. આ ઓપરGશન, તમે 2 NOથિતમા ંછો અથવા ટો#રિનકGટ (ઉપલા હાથ પર એક ¥Oુત બેTડ, 2 

ઓપરGશન દરિમયાન ર(ત�ાવ અટકાવ ેછે) ના ઉપયોગને કારણે હોઈ શકG છે. ઓપરGશન સાઇટની 
આસપાસ સોજો અથવા ડાયા�બટ5સ 2વી અNOત^વમા ંરહGલી તબીબી NOથિત, ચેતા Rકુસાનમા ંપણ ફાળો 
આપી શકG છે. 

ચેતા Rકુસાન ¦ગેની વf ુમા#હતી માટG,lૃપા કર5ન ેપ#ેરફGરલ નવq Wલોક સાથ ેસકંળાયલે અમાoંુ પિnકા નવq 
Rકુસાન .ુઓ 2 અમાર5 વબેસાઇટ પર ઉપલWધ છે: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati  
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અમે આ પિnકામાનંી મા#હતીને સચોટ અને અ§તન રાખવા માટG ~બૂ જ �યાસ કર5એ છ5એ, પરંp ુઅમે તેની 
ખાતર5 આપી શકતા નથી. અમે આ સામાTય મા#હતી તમાર5 પાસેના બધા �¨ોને અથવા તમારા માટG 
મહ^વDણૂq હોય તે દરGક વOp ુસાથ ે}યવહાર કરG એવી અપેxા રાખતા નથી. માગqદિશ©કા તર5કG આ પિnકાનો 
ઉપયોગ કર5ને, તમારG તમાર5 મે#ડકલ ટ5મ સાથ ેતમાર5 પસદંગીઓ અને કોઈપણ �ચ�તાઓની ચચાq કરવી 
જોઈએ. આ પિnકા Zતે જ સલાહ તર5કG માનવી જોઈએ નહ[. તેનો ઉપયોગ કોઈપણ }યાવસાિયક હGp ુમાટG 
કર5 શકાય ન#હ. સDંણૂq અOવીકરણ માટG, lૃપા કર5ને અહ[ �(લક કરો 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati). 
 

બધા અRવુાદો Translators without Borders (�ાનOલેટર િવથાઉટ બૉડqસq) સUદુાયના અRવુાદકો �ારા 
�દાન કરવામા ંઆવ ેછે. અRવુાદોની jણુવ«ા શ� તેટલી સચોટ બનાવવા માટG ચકાસવામા આવલે છે, 
પરંp ુતેમા ંકGટલીક મા#હતીના અચો¢સ અને ખોટા અથqઘટનRુ ંજોખમ છે. 

 

તમે $ુ ંિવચારો છો તે અમને કહો 
અમે આ પિnકામા ંKધુારો કરવા KચૂનોRુ ંOવાગત કર5એ છ5એ.  

જો તમાર5 પાસે કોઈ #ટ'પણીઓ છે 2 તમે કરવા માગંતા હો, તો lૃપા કર5ને તેમને ઇમેઇલ 

કરો:patientinformation@rcoa.ac.uk  

રોયલ કોલેજ ઓફ એને,થેટ/,0સ 

ચ�ચ¬લ હાઉસ, 35 રGડ લાયન O(વરે, લડંન WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
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