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શામક દવાની સમજણ 
આ પિ$કા સમ)વે છે ક- શામક દવા 0ુ ંછે, તે ક-વી ર6તે કાય8 કર- છે અને તમને 

તેની જ<ર =ાર- પડ6 શક- છે. તે શામક દવાનો ઉપયોગ કરવાના ફાયદા અને 

જોખમો િવશે તથા તેનાથી ક-Eુ ંલાગી શક- તે પણ સમ)વે છે.  

ખાસ કર6ને, તે તમને જણાવે છે ક- શામક દવા આHયા પછ6 તમાર6 સભંાળ માટ- 
તમાર- 0ુ ંતૈયાર6 કરવાની જ<ર પડશે.  

તેને દદMઓ, દદMના Oિતિનિધઓ અને એનેRથેSટRટો Tારા સાથે મળ6ને કામ કર6ને 

લખવામા ંઆUVુ ંછે. 

!યાર% &'(યા દરિમયાન તમને વ0 ુહળવાશ અ6ભુવવામા ંમદદ કરવા માટ% દવાઓ આપવામા ંઆવે >યાર% 

સેડ%શન કહ%વાય છે. સેડ%શન સામા$ય ર'તે તમાર' નસમા ં(આઇવી અથવા ઇ$2ાવનેસ) આપવામા ંઆવ ેછે, 

પરં5 ુક8ટલીકવાર મ; <ારા (મૌ>ખક) અથવા ચહ8રાના માBક <ારા આપી શકાય છે. 

'િસડ8શિનBટ (શામકતાની દવા આપનાર)' એ હ8Hથક8ર Iોફ8શનલને આપવામા ંઆવLેુ ંનામ છે M આ કાયN કર8 
છે. ઓપર8શન િથયેટરમા,ં સામા$ય ર'તે એનેBથPેટBટ એ િસડ8શિનBટ હોય છે. હોQBપટલમા ંઅથવા હોQBપટલની 
બહારના STલિનTસમા ંઅ$ય Bથળોએ, આ ડૉTટર અથવા અ$ય Iિશ>Wત આરોXયસભંાળ Zયવસાયી હોઈ શક8 
છે. 

ઇ$2ાવનેસ શામકતા (નસ <ારા શામક દવા આપવા)ના \ણ ^ુદા ^ુદા Bતરો છે. તેને ‘$_નૂતમ’, ‘મaયમ’ 

(bાર8ક સભાન શામકતા પણ કહ8વામા ંઆવ ેછે) અને ‘તીc’ શામકતા કહ8વામા ંઆવ ેછે. જો ક8, Bતરો ચોeસ 

હોતા નથી અને દદf ઉપયોગમા ંલેવાતી દવા Iiયે ક8ટલો સવંદેનશીલ છે તેના પર આધાર રાખે છે. 

શામકતા અને સામાWય એનેRથેિસયા વXચે 0ુ ંતફાવત છે? 

શામકતા અને સામા$ય એનેBથિેસયા વkચેના lmુય તફાવતો છે: 

■ તમાર' સભાનતાnુ ંBતર 

■ તમને oાસ લેવામા ંસહાયતા હ85 ુસાધનોની જpPરયાત 
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■ સભંિવત આડઅસરો. 

$_નૂતમ અને મaયમ શામક દવાઓ સાથ,ે તમે આરામદાયક, qઘ અને આરામ અnભુવો છો. તમે અlકુ 

સમયે sઈૂ જશો, પરં5 ુtગuુ ંસરળ હશ.ે  

સામા$ય એનેBથિેસયા સાથ ેતમે IPvયા દરિમયાન સwંણૂNપણે Iિતભાવિવહ'ન અને બેભાન રહો છો.  

તીc શામકતા એ બેની વkચેની QBથિત છે. 

$_નૂતમ શામક દવા 
(એTઝીયો>લિસસ) 

મaયમ શામક દવા (સભાન 

શામક) 
શામક દવાઓ 

તમાર' પાસે શામક દવાની થોડ' 
મા\ા હશ ે

તમાર' પાસે થોડ' વy ુશામક 

હશ ે

તમાર' પાસે એક અથવા વy ુ

શામક દવાઓની વy ુમા\ા હશ ે 

તમાર' આસપાસ M બની રzુ ંછે 

તેનાથી તમે હળવાશ 

અnભુવશો અને ઓછ' >ચ{તા 
કરશો 

તમે |બૂ આરામ અને qઘ 

અnભુવશો  
તમાર' મોટાભાગની સારવાર 

દરિમયાન તમે sઈૂ જશો 

તમે t}તૃ હશો અને સામા$ય 

ર'તે વાત કર' શકશો 
તમને qઘ આવશ ેપરં5 ુ

સામા$ય ર'તે વાત કર' શકશો 
અને wછૂવામા ંઆવ ેતો સરળ 

sચૂનાઓnુ ંપાલન કર' શકશો 

તમાર' મોટાભાગની સારવાર 

દરિમયાન તમે sઈૂ જશો અને 

વાત કરવાની શbતા નથી 

તમને તમાર' સારવાર 

કરાZયાnુ ંયાદ રહ8શ,ે પરં5 ુબધી 
િવગત યાદ નહ� હોય. 

તમને તમાર' સારવારના 
ક8ટલાક ભાગો યાદ રહ' શક8 છે.  

તમને તમાર' ઘણી બધી 
સારવાર યાદ રહ8 તેવી શbતા 
નથી – જpર'યાત lજુબ ઘનેnુ ં
Bતર ગોઠવવામા ંઆવશ ે 

$_નૂતમ શામકતાથી તમાર' 
oાસ લેવાની IPvયાને અસર ન 

થવી જોઈએ. 

મaયમ શામકતાથી તમાર' oાસ 

લેવાની IPvયાને અસર ન થવી 
જોઈએ. 

તમારો oાસ ધીમો પડ' શક8 છે. 

તમારા શામક >ચPકiસક 

િનર'Wણ કરશ ેઅને જpર પડ� ે

મદદ કરશ.ે 

_કુ8મા,ં એનેBથPેટBટની તાલીમ 

અને કૌશHયnુ ંBતર ધરાવતા 
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કમNચાર'ઓ <ારા તીc 

શામકતાની દવાને આપuુ ં
આવ�યક છે. 

મૌ[ખક શામકતા એટલે 0ુ?ં  

આ, સામા$ય એનેBથPેટક આપતા ંપહ8લા ં|બૂ જ >ચ{િતત લોકોને હળવા કરવા માટ8 ક8ટલીકવાર ઉપયોગી થઈ 

શક8 છે, પરં5 ુસામા$ય ર'તે તે તે એકLુ ંકોઈ IPvયા દરિમયાન તમને હળવા કરવા માટ8 wરૂ5 ુ ંનથી. તે કામ 

કરવા માટ8 થોડો સમય લે છે, અને ડોઝ લોકો વkચે બદલાશ.ે 

તમે હોQBપટલમા ંઆવો તે પહ8લા ંતમાર8 તમારા �પીને મૌ>ખક શામક દવાઓ sચૂવવાnુ ંકહ8u ુ ંજોઈએ નહ�, 
િસવાય ક8 તમાર' સભંાળ રાખનાર ટ'મ તરફથી તમાર' પાસે કરાર ન હોય, અ$યથા તમાર' સારવાર માટ8 
આગળ વધuુ ંશb ન બને.  

તમારા ઓપર8શન અને IPvયાના ફાયદા અને nકુસાનના જોખમની ચચાN કરવા માટ8 �યાર8 તમે તમારા 
ડૉTટરને મળો iયાર8 તમે Bપ�ટપણે િવચાર' શકો તે મહiવwણૂN છે. પછ' તમાર8 એ જણાવવા માટ8 એક ફોમN પર 

સહ' કરવાની જpર પડશ ેક8 તમે ઓપર8શન અથવા IPvયા કરવા માટ8 સમંત છો. 

ઇW]ાવેનસ શામકતા એટલે 0ુ?ં 

ઇ$2ાવનેસ સેડ8શન એ છે �યાર8 તમને આરામ કરવા માટ8 શામક દવા તમારા હાથ અથવા હાથની નસમા ં
સામા$ય ર'તે lકૂવામા ંઆવતી �લા�Bટકની નાની નળ' (Mને ક8$_લુા પણ કહ8વાય છે) નો ઉપયોગ કર'ને 

તમારા લોહ'ના Iવાહમા ંઇ$MTટ કરવામા ંઆવ ેછે.  

તેઓને શામકતાની દવાની યોXય મા\ા આપવા અને કોઈપણ આડઅસરોnુ ંસચંાલન કરવાની તાલીમ 

આપવામા ંઆવલેી હોય છે. તમારા શામક >ચPકiસક તમાર' સારવાર દરિમયાન તમાર' સાથ ેરહ8શ ેઅને તમારા 
oાસ અને ઓQTસજન Bતરnુ ંિનર'Wણ કરશ.ે  

ઇW]ાવેનસ શામકતા (નસ Tારા શામક દવા આપવા) હ-ઠળ કઈ સારવાર હાથ ધર6 
શકાય છે? 

ઘણી નાની સારવાર અને તપાસ Bથાિનક એનેBથPેટક સાથ,ે નસમા ંશામક દવા સાથ ેહાથ ધરવામા ંઆવી શક8 
છે. અlકુ ઉદાહરણોમા ંશામેલ છે: 

■ iવચા અથવા Bતનની બાયો�સી 

■ અQBથભગં થયેલા ંહાડકાનંી સામા$ય મર�મત 

■ iવચા, હાથ અથવા પગની સામા$ય શ�Pvયા 
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■ પેટ (એ$ડોBકોપી), ફ8ફસા ં(�ો$કોBકોપી), કોલોન (કોલોનોBકોપી) અથવા l\ૂાશય (િસBટોBકોપી)ની 
સમBયાઓnુ ંિનદાન કરવામા ંસહાય માટ8ની IPvયાઓ 

■ દાતં �ૂર કરવામા ંઅથવા અ$ય દાતંની સારવાર માટ8 

■ �ખના ઓપર8શન, Mમ ક8 મોિતયો �ૂર કરવો. 

■ કોBમેPટક સ�ર'  

શામક દવાઓ અને Bથાિનક એનેBથિેસયા હ8ઠળ ક8ટલીક વy ુZયાપક સારવારો પણ હાથ ધરવામા ંઆવી શક8 છે. 

ડ"#ટલ સ'ર) અને કો/મે1ટક 23લિન3સમા ંઘેન 

ઘનેની દવા હ8ઠળની સારવાર ઘણીવાર હોQBપટલમા ંકરવામા ંઆવ ેછે. જો ક8, ડ8$ટલ સ�ર' અથવા િન�ણાત 

ડ8$ટલ STલિનકમા ંપણ ડ8$ટલ સારવાર માટ8 ઘનેની દવા wરૂ' પાડ' શકાય છે. કોBમેPટક સ�ર' માટ8 ઘનેની દવા 
STલિનકમા ંથઈ શક8 છે. તમાર' સલામત સભંાળ માટ8ના ધોરણો એ જ રહ8 છે. તમારા શામક >ચPકiસક, દંત 

>ચPકiસક અથવા કોBમેPટક સ�ન તમાર' સાથ ેયોXય શામક દવાઓના Iકારો િવશ ેચચાN કરશ ે- wmુત વયના 
લોકો અને બાળકો માટ8 દાતંની સારવાર માટ8 િવિવધ Iકારની શામક દવાઓ ઉપલ�ધ છે. તેઓએ સમtવuુ ં
જોઈએ ક8 તમાર' સારવાર દરિમયાન �ુ ંથશ ેઅને કોઈપણ જોખમો. તેઓ તમને આપેલી કોઈપણ સલાહ અને 

sચૂનાઓને તમે કાળ�wવૂNક અnસુરો તે મહiવwણૂN છે.  

જો તમાર6 સારવાર માટ- શામક દવાનો િવકaપ હોય તો તેના ફાયદા 0ુ ંછે?  

■ તે એક ઝડપી Pvયા છે અને દવાની મા\ાને ઓછ'-વધતી કર' શકાય છે Mથી તમને યોXય મા\ા મળે. 

■ તેનાથી તમે તમાર' સારવાર દરિમયાન તમે વy ુહળવા થઈ શકો છો. પછ'થી તમને તમાર' સારવાર િવશ ે

વy ુયાદ નહ� હોય.  

■ ક8ટલીક IPvયાઓ માટ8, તે એક સામા$ય એનેBથPેટકની જpPરયાતને ટાળે છે M ક8ટલીક તબીબી 
સમBયાઓવાળા દદfઓ માટ8 અયોXય હોઈ શક8 છે. 

■ સામા$ય એનેBથPેટક કરતા ંતેની આડઅસર ઓછ' હોય છે. 

■ સામા$ય એનેBથPેટકની 5લુનામા ંPરકવર' વy ુઝડપી હોય છે, તેથી જો તમને સા�ંુ લાગે તો તમે સામા$ય 

ર'તે તમાર' સારવારના એક કલાકની �દર ઘર8 જઈ શકો છો. 

શામકતાને બદલે બી) વૈકcaપક ઉપાય કયા છે? 

■ સામાBય એનેDથે'ટક: તમે સFંણૂI રJતે બેભાન થઈ જશો અને તમને &'(યાની કોઈ યાદ રહ%શે નહP. 

■ કોઈપણ શામકતા િવનાnુ ંBથાિનક એનેBથPેટક: તમે તમાર' સારવાર દરિમયાન સwંણૂNપણે ભાનમા ંરહ8શો, 
પણ આરામદાયક QBથિતમા ંહશો. તમને IPvયા જોવાથી રોકવા માટ8 એક Bv'ન (પડદો) lકૂવામા ંઆવી શક8 
છે. 
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મને શામક દવા આપી શકાય ક- ક-મ તે કોણ નd6 કર- છે? 

તમે તપાસણીના સમયે તમારા ડૉTટર ક8 નસNની સાથ ેશામકતા �ગેના િવકHપની ચચાN કર' શકો છો. જો તેનો 
િવકHપ આપવામા ંઆZયો નથી, તો તમે તે લેવી શb છે ક8 નહ� તે tણવા માટ8 bાર8ય પણ wછૂ' શકો છો. 

જો તમને હાજર તબીબી બીમાર'ઓથી વy ુજોખમ હોય, તો તમારા ડૉTટર તમાર' સાથ ેિવકHપોની ચચાN કરશ ે

અને તમે સાથ ેમળ'ને િનણNય sધુી પહ;ચી શકો છો. પછ' તમે તમારા માટ8 ��ેઠ િવકHપ સાથ ેસમંત થઈ શકો 
છો. 

ઘેનની દવા સાથેની OSfયા માટ- gુ ં0ુ ંકર6 શhંુ?  

■ જો તમારા પર આિ�ત કોઈ લોકો હોય ક8 Mની તમે સભંાળ રાખતા હોવ, ઉદાહરણ તર'ક8, બાળકો અથવા 
u�ૃ લોકો, તો તમાર8 આગલા Pદવસ sધુી બી� કોઈ ZયQTત તેમની સભંાળ લે તેવી ZયવBથા કરવાની જpર 

પડશ.ે 

■ કોઈ wmુત વયની સમથN ZયQTતએ તમને કાર અથવા ટ8Tસી <ારા – આદશN ર'તે tહ8ર પPરવહન <ારા નહ� – 

ઘર8 લઈ જવાની જpર પડશ.ે શામકતાની અસરો 24 કલાક sધુી રહ' શકતી હોવાથી તેઓએ તમાર' સભંાળ 

રાખવા માટ8 રાતવાસો કરવો જોઈએ. 

■ તમાર' બધી દવાઓ તમાર' સાથ ેહોQBપટલમા ંલઈ tઓ, Mમા ંકોઈપણ ઈ$હ8લર અને કોઈપણ ઓવર-ધ-

કાઉ$ટર દવાઓનો સમાવશે થાય છે M તમે િનયિમતપણે લો છો. 

■ જો તમને કોઈ બીમાર' હોય, શરદ' થઈ હોય અથવા તમે ગભNવતી હો, તો �ૃપા કર'ને તમાર' હોQBપટલનો 
સપંકN  કરો ક8મ ક8 શામક દવા લેuુ ંsરુ>Wત ન પણ હોઈ શક8. તમાર' સારવારની ફર' ZયવBથા કરવી પડ' શક8 
છે. 

■ જો તમે Bતનપાન કરાવતા હોવ તો IPvયા થવાના Pદવસે તમારા ડૉTટરને તે �ગે જણાવો. 

■ હોQBપટલમા ંઆવતા પહ8લા ં– નેઇલ વિન�શ અને દાગીના સPહત – બધો મેકઅપ �ૂર કરો. તમે લXનની વ�ટ' 
પહ8ર8લી રાખી શકો છો. 

■ ઝ�ભા/�તૂ� ક8 �લીસ (ઊનnુ ંMક8ટ) Mવા થોડાક ઢ'લા ંકપડા ંસાથ ેલાવો, Mમા ંતમે આરામ અnભુવો અને 

M તમને ગરમાવો આપી શક8. એડ' વગરના ં^ૂતા ંપહ8રો ક8 Mને સહ8લાઈથી પાછા પહ8ર' શકાય. 

0ુ ંgુ ંમાર6 સારવાર પહ-લા ંખાઈ-પી શhંુ i?ં 

તમાર8 bાર8 ખાવા-પીવાnુ ંબધં કરuુ ંતે �ગે STલિનક અથવા હોQBપટલ તમને sચૂનાઓ આપશ.ે 

તમને સામા$ય ર'તે તમાર' સારવારના છ કલાક પહ8લા ંખાવાnુ ંબધં કરવાnુ ંકહ8વામા ંઆવશ,ે પણ તમે 

તમાર' સારવારના બે કલાક પહ8લા ંsધુી Bપ�ટ Iવાહ' પદાથ�nુ ંસેવન કર' શકો છો. સાફ Iવાહ'મા ંપાણી, 
પાતળો રસ (>બ�સ નહ�) અને કાળ' ચા અથવા કોફ'નો સમાવશે થાય છે. 

આનાથી વy ુસમય માટ8 ખાવા-પીવાnુ ંબધં ન કરવાનો Iયાસ કરો.  
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$_નૂતમ ઘનેની દવા માટ8, ઉપવાસની ઘણીવાર આવ�યકતા હોતી નથી, પરં5 ુતમાર' હોQBપટલ સાથ ેચોeસ 

sચૂનાઓ તપાસવી મહiવwણૂN છે. 

જો તમને ડાયા>બટ'સ હોય, તો તમાર8 bાર8 તમાર' દવા લેવી અને ભોજન ખાવાnુ ંબધં કરuુ ંજોઈએ તે િવશનેી 
ચોeસ sચૂનાઓ �ગે wછૂuુ ંજોઈએ. 

માર6 સારવારના Sદવસે 0ુ ંથશે? 

તમે સામા$ય ર'તે કપડા ંબદલી હોQBપટલનો ગાઉન પહ8રશો. �યાર8 તમે IPvયા pમમા ંજશો, iયાર8 તમારા 
સીડ8શિન�ટ તમારા શર'ર સાથ ેિનર'Wણ કરવાના ક8ટલાકં સાધનોને જોડશ.ે ઉપયોગમા ંલેવાતા સાધનોમા ં
સામા$ય ર'તે શામેલ હશ:ે 

■ તમારા હાથની �tુ પર �લડ Iેશર િનર'Wણનો પ�ો 

■ તમારા �દયના ધબકારા ન;ધવા માટ8 તમાર' છાતીના ઉપરના ભાગે લી સ 

■ તમારા Iાણવા_ ુ(ઓQTસજન) ના Bતરોને માપવા માટ8 તમાર' �ગળ' પર એક STલપ 

■ �લા�Bટકની એક પાતળ' નળ' ક8 M તમે oાસ વાટ8 ક8ટલો કાબNન ડાયોTસાઇડ છોડો છો તેની મા\ાને માપે છે. 

આ, સામા$ય ર'તે Iાણવા_ ુ(ઓQTસજન) ના માBકથી જોડ8લી હોય છે. 

ક-વી ર6તે નસ Tારા શામક દવા આપવામા ંઆવે છે? 

■ તમારા હાથની �tુ અથવા તમારા હાથની પાછળના ભાગમા ંઆવલેી એક નસમા ંદાખલ કર8લા એક P¡પ 

(ક8$_લુા) મારફતે શામક દવા આપવામા ંઆવ ેછે. IPvયા દરિમયાન તમને Mમ Mમ તે¢ેની જpર પડ8 તે 

Iમાણે વy ુઆપવામા ંઆવી શક8 છે. તીc શામકતાવાળ' સારવાર દરિમયાન સામા$ય ર'તે તમને તમાર' 
નસમા ંસતત pપથી દવા આપવામા ંઆવતી રહ8શ.ે 

■ તમે સામા$ય ર'તે તમારા નાકની જરાક �દર બેસાડ8લી �લા�Bટક નળ' અથવા ચહ8રા પર લગાવલેા માBક 

વાટ8 Iાણવા_ ુ(ઓQTસજન) લઈ શકશો. 

શામક દવા લેવા પર ક-વી અjkુિૂત થાય છે? 

દર8ક લોકોમા ંઆની અલગ-અલગ અn�ુિૂત થશ,ે M તેમને દવાની ક8ટલી મા\ા અપાય છે તેના પર આધાર 

રાખશ.ે તીc શામકતાની અવBથામા ંતમે qઘમા ંસર' પડશો, પણ હળવી શામકતાની અવBથામા ંતમે સામા$ય 

ર'તે sખુકારક pપી હળવાશ અnભુવશો. 

�યાર8 અમે ક8ટલાક દદfઓને wછૂ£ુ ંક8 તેની ક8વી અn�ુિૂત થાય છે, iયાર8 નીચેના lજુબ ક8ટલાક જવાબ મ¤યા 
હતા: 

‘મને PદવાBવ�નમા ંહોવાની અને અiયતં sખુાભાસની અn�ુિૂત થઈ’ 

‘મને લાX_ુ ંક8 તે wરૂા સમય દરિમયાન ¥ુ ંt}તૃ અવBથામા ંહતો/હતી પણ વkચે-વkચે ¥ુ ંqઘમા ંસર' 
પડ�ો/પડ' હોઈ શક8 છે કારણ ક8 અચાનકથી થોડ' વારમા ંએક કલાક થઈ ગયો હતો’ 
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‘મને ખર8ખર હળવાશ અને |શુીની અn�ુિૂત થઈ હતી’ 

‘ત ેિવ>ચ\ હ5 ુ ં– મન ેમાર' આસપાસ M કંઈ બની રzુ ંહ5 ુ ંતનેાથી |બૂ જ િવ_Tુત હોવાની અn�ુિૂત થઈ 

હતી.’ 

OSfયા પછ6 ઘર- જEુ ં
■ જો તમે હળવી ક8 મaયમ શામકતાની અવBથામા ંહશો, તો સામા$ય પણે તમે તમાર' સારવારના એક 

કલાકની �દર ઘર8 જઈ શકો છો. 

■ જો તમે તીc શામકતાની અવBથામા ંહશો, તો તમાર' Pરકવર'મા ંસભંિવત ર'તે એકથી બે કલાકનો સમય 

લાગી શક8 છે. તમે bાર8 ઘર8 જઈ શકો છો તે IPvયામાથંી જ તમને સાt થવામા ંક8ટલો સમય લાગશ ેતેના 
પર પણ આધાર રાખે છે. 

■ આ પહ8લા ંજણાZ_ુ ંતે lજુબ, કોઈ wmુત વયની સમથN ZયQTતએ તમને કાર અથવા ટ8Tસી <ારા – આદશN ર'તે 

tહ8ર પPરવહન <ારા નહ� – ઘર8 લઈ જવાની જpર પડશ ેઅને તમાર' સાથ ેઆખી રાત રહ8u ુ ંપડશ.ે જો તમે 

સારવાર પછ' કોઈ તમાર' સાથ ેરહ8 તે માટ8 આયોજન ન ક_ુ¦ હોય, તો તમાર8 રાતોરાત હોQBપટલમા ંરહ8વાની 
જpર પડ' શક8 છે, અથવા તમાર' સારવાર lલુતવી રાખવાની જpર પડ' શક8 છે. 

■ શામકતાને લીધે તમે હલનચલનમા ંઅQBથરતા અnભુવો એuુ ંબને શક8 છે. �ૃપા કર'ને દાદરો પર તક8દાર' 
રાખો અને જો તમને અQBથરતા અnભુવાય તો કોઈને તમાર' સાથ ેરહ8વા માટ8 કહો. 

■ તમાર' સારવાર બાદ 24 કલાક sધુી તમાર' િનણNય લેવાની Wમતા પર કદાચ અસર પડ' શક8 છે, તેથી 
કર'ને તે સમય દરિમયાન તમાર8 કોઈ મહiiવના િનણNયો લેવા જોઈએ નહ�. તમાર8 સોિશયલ 

મીPડયા/પ§�લક ફોરમ પર પણ પોBટ કરવાnુ ંટાળuુ ંજોઈએ. 

■ તમાર8 કામ પર પાછા આવuુ ંજોઈએ નહ�, આિ�તોની સભંાળ રાખવી, વાહન ચલાવuુ,ં રાધંuુ ંઅથવા 
કોઈપણ મશીનર' 24 કલાક ચલાવવી જોઈએ નહ� કારણ ક8 દવાઓ તમારા શર'રને છોડવામા ંઆટલો 
સમય લાગી શક8 છે. 

■ તમાર8 IPvયા બાદ 24 કલાક sધુી કોઈ આHકોહોલnુ ંસેવન કરuુ ંજોઈએ નહ� અથવા qઘની ગોળ'ઓ લેવી 
જોઈએ નહ�. 

■ તમારા ડૉTટર હ^ુ આગળની સારવાર િવશનેી >લ>ખત sચૂનાઓ આપશ ેક8 Mને ઘર8 અnસુરવાની રહ8શ.ે 

■ હોQBપટલ તમને એક સપંકN  ટ8>લફોન નબંર આપશ ેક8 Mના પર તમે ઘર8 સા�ંુ ન લાગવા પર કૉલ કર' શકશો. 

■ જો IPvયા પછ' તમે >ચ{િતત હોવ, અBવBથતા અnભુવો અથવા હોQBપટલનો સપંકN  નબંર શોધી શકતા નથી, 
તો તમે તમારા �પી, 111 પર ફોન કર' શકો છો અથવા તમારા Bથાિનક અકBમાતમા ંજઈ શકો છો અને  

જો જpર' હોય તો સWમ wmુત સાથ ેકટોકટ' િવભાગ. 
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આડ-અસરો, ' ૂચંવણો અને જોખમો 
આyિુનક એનેBથિેસયામા,ં ગભંીર સમBયાઓ અસામા$ય છે. જોખમને સwંણૂNપણે �ૂર કર' શકા5 ુ ંનથી, પણ 

તાMતરના વષ�મા ંઆyિુનક દવાઓ, સાધનો અને તાલીમને કારણે એનેBથિેસયાની IPvયા વy ુસલામત બની 
ગઈ છે.  

એનેBથPેટBટો આ િવભાગામા ંદશાNવલેા બધા જોખમોને ટાળવા માટ8 ઘણી બધી કાળ� લેતા હોય છે. તમારા 
એનેBથPેટBટ તમને આમાનંા કોઈપણ જોખમો અને તેનાથી બચવા માટ8 લેવામા ંઆવતી સાવચેતીઓ િવશ ેવy ુ

માPહતી આપશ.ે 

લોકો શ�દો અને સmંયાઓnુ ંઅથNઘટન ક8વી ર'તે કર8 છે તેમા ં>ભ©તા હોય છે. આ Bક8લ મદદ કરવા માટ8 
આપવામા ંઆવ ેછે. 

 
 
 

Qબૂ જ સામાBય સામાBય  અસામાBય RુલIભ  Qબુ જ Tૂજ  

10 મા ં1  

એક ZયQTત 

તમારા �ુªંુબમા ં 

100 મા ં1  

એક ZયQTત 

શરે'મા ં 

1000 મા ં1  

એક ZયQTત 

એક ગામમા ં 

10,000 મા ં1  

નાના શહ8રમા ંએક 

ZયQTત  

100,000 મા ં1  

મોટા શહ8રમા ંએક 

ZયQTત  

તમે કોલેજની વબેસાઇટ પર રહ8લા દદfની માPહતીના પેજ પરથી પણ વy ુમાPહતી મેળવી શકો છો: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati 

તમારા શામક દવા દરિમયાન જોખમો 
■ તમારા oાસોk«ાસનો દર ધીમો થઈ શક8 છે. આમ થuુ ંએ તીc શામકતાની IPvયામા ંસામા$ય છે, પરં5 ુ

�યાર8 પણ શામકતાનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે iયાર8 આnુ ંજોખમ રહ8 જ છે. સીડ8શિન�ટ તમા�ંુ િનર'Wણ 

કરવામા ં�ુશળ હોય છે અને જpર પડવા પર તમને oાસ લેવામા ંસહાય કર' શક8 છે. 

■ તમારા �લડ Iેશરમા ંઘટાડો થવો સામા$ય છે, પરં5 ુસીડ8શિન�ટને આની સારવાર કરવાની પણ તાલીમ 

મળેલી હોય છે. 

■ �યા ંતમાર' ક8$_લુા lકૂવામા ંઆવી હતી iયા ંએક નાનો ઉઝરડો રહ8 તે |બૂ જ સામા$ય છે. 

■ સા�ંુ ન લાગે અથવા ઊલટ' થવા લાગે એuુ ંબની શક8, પરં5 ુતે અlકુ PકBસામા ંજ થાય છે. 

■ પેટની સામ¬ી તમારા ફ8ફસામા ંજવાnુ ં�ુલNભ જોખમ છે. આ જોખમને |બૂ ઓ ંરાખવા માટ8 ખાવા-પીવાની 
sચૂનાઓnુ ંપાલન કરuુ ંજpર' છે. 

■ શામકતાથી કોઈ Iિત�ળૂ IિતPvયા થવાના PકBસા બ¥ ુ^ૂજ હોય છે. 
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તમારા શામક દવા પછ6ના જોખમો 
■ તમારા પગ પર sBુતી અને ઓછ' QBથરતા અnભુવવી |બૂ જ સામા$ય છે. તમને પડવાnુ ંવy ુજોખમ હોઈ 

શક8 છે, ખાસ કર'ને જો તમે u�ૃ હો. 

■ શામક દવાથી 24 કલાક sધુી તમાર' િનણNય-શQTત અને Bમરણ-શQTત પર અસર પડ' શક8 છે.  

અગર તમને જોઈએ તો તમે આ Omો તમે તમારા એનેRથેSટRટને nછૂ6 શકો. 
1 મને શામક દવા કોણ આપશ?ે 

2 મારા માટ8 કયા Iકારની શામક દવા ��ેઠ છે અને ¥ુ ંM IPvયા કર' ર®ો ?ં 

3 �ુ ંમને કોઈ ખાસ જોખમો છે? 

4 માર' શામકતાના પહ8લા ંમાર8 bાર8 ખાવા-પીવાnુ ંબધં કરuુ ંજોઈએ? 

5 માર8 િપક-અપની ZયવBથા કયા સમય માટ8 કરવી જોઈએ? 

વધારાના oોતો 
■ સામા$ય એનેBથPેટક અથવા ઘનેની દવા લીધી હોય તેવી ZયQTતની સભંાળ રાખવી 

www.rcoa.ac.uk/patientinfo/cataract 

■ મેPડકલ રોયલ કોલેજોની એક8ડમી. આરોXયસભંાળની IPvયાઓ માટ8 સલામત શામકતા Iે�Tટસ: ધોરણો 
અને માગNદશNન. એક અપડ8ટ. AoMRC, 2021 (https://bit.ly/3wEoHGy). 

■ મેPડકલ રોયલ કોલેજોની એક8ડમી. આરોXયસભંાળની IPvયાઓ માટ8 સલામત શામકતા Iે�Tટસ: ધોરણો 
અને માગNદશNન. ધોરણો અન ેમાગNદશNન. AoMRC, 2013 (http://bit.ly/301ndq8). 

■ દંત >ચPકiસામા ંસેડ8શન માટ8 ઇ$ટરકોલે¯જયેટ એડવાઇઝર' કિમટ'. ડ8$ટલ ક8રની જોગવાઈમા ંસભાન 

શામકતા માટ8ના ધોરણો. RCS, 2020 (https://bit.ly/3vz0YWP). 

■ એનેBથPેટકની સેવા લેવાથી અથવા એનેBથPેટક IPvયા ઉપયોગમા ંલેવાથી સકંળાયેલા ચોeસ જોખમો 
િવશનેી પિ\કાઓ કોલેજની વબેસાઇટ મારફતે પણ ઉપલ�ધ છે: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati 
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અમે આ પિ\કામાનંી માPહતીને સચોટ અને અ°તન રાખવા માટ8 |બૂ જ Iયાસ કર'એ છ'એ, પરં5 ુઅમે તેની 
ખાતર' આપી શકતા નથી. અમે આ સામા$ય માPહતી તમાર' પાસેના બધા I±ોને અથવા તમારા માટ8 
મહiવwણૂN હોય તે દર8ક વB5 ુસાથ ેZયવહાર કર8 એવી અપેWા રાખતા નથી. માગNદિશ�કા તર'ક8 આ પિ\કાનો 
ઉપયોગ કર'ને, તમાર8 તમાર' મેPડકલ ટ'મ સાથ ેતમાર' પસદંગીઓ અને કોઈપણ >ચ{તાઓની ચચાN કરવી 
જોઈએ. આ પિ\કા tતે જ સલાહ તર'ક8 માનવી જોઈએ નહ�. તેનો ઉપયોગ કોઈપણ Zયાવસાિયક હ85 ુમાટ8 
કર' શકાય નPહ. સwંણૂN અBવીકરણ માટ8, �ૃપા કર'ને અહ� STલક કરો 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati). 
 

બધા અnવુાદો Translators without Borders (2ાનBલેટર િવથાઉટ બૉડNસN) સlદુાયના અnવુાદકો <ારા 
Iદાન કરવામા ંઆવ ેછે. અnવુાદોની }ણુવ²ા શb તેટલી સચોટ બનાવવા માટ8 ચકાસવામા આવલે છે, 
પરં5 ુતેમા ંક8ટલીક માPહતીના અચોeસ અને ખોટા અથNઘટનnુ ંજોખમ છે. 

 
 

તમે 3ુ ંિવચારો છો તે અમને કહો 
અમે આ પિ\કામા ંsધુારો કરવા sચૂનોnુ ંBવાગત કર'એ છ'એ.  

જો તમાર' પાસે કોઈ Pટ�પણી છે M તમે કરવા માગંતા હો, તો �ૃપા કર'ને તેમને ઇમેઇલ કરો: 
patientinformation@rcoa.ac.uk 

રોયલ કોલેજ ઓફ એનેDથેટJDVસ 

ચ>ચ³લ હાઉસ, 35 ર8ડ લાયન BTવરે, લડંન ડબH_સુી 1 આર 4 એસ� 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 

 

બી# આ%િૃ(, ફ*+આુર. 2021 

Iકાશનની તાર'ખના \ણ વષNમા ંઆ પિ\કાની સમીWા કરવામા ંઆવશ.ે 

20 2021 Royalિન#થેટ'#(સની રોયલ કોલેજ 
દદ"ની મા'હતી સામ+ીના િનમા-ણના હ/0થુી આ પિ5કાની નકલ કર9 શકાય છે. >ૃપા કર9ને આ @ળૂ Cોતને અવતરણ કરો. જો તમે આ પિ5કાના 
બીI ભાગને બીI Lકાશનમા ંવાપરવા માગંતા હો, તો યોNય માOયતા આપવી જ જોઇએ અને લોગો, Rા'ંડTગ અને છબીઓ Vૂર કરવી આવWયક છે. 

વX ુમા'હતી માટ/, >ૃપા કર9ને અમારો સપંક-  કરો. 

 


