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જનરલ/સામા(ય 
એને,થે.ટક 
12 વષ#ની વયના (વુાનો માટ- સ0ં12ત માગ#દિશ8કા 
 

જનરલ/સામા(ય એને,થ.ેટક 
જનરલ એને'થિેસયા એ છે .યાર/ તમારા એને'થટે3'ટ તમને બેભાન કરવા માટ/ દવા (અથવા :ાર/ક 
એને'થ;ેટક ગેસ) વાપર/ છે. આ ગાઢ િન@Aા BCુ ંલાગે છે અને તેનો અથG એ છે ક/ તમે તમાર3 H;Iયા દરિમયાન 
કંઈપણ જોઈ, સાભંળ3 ક/ અMભુવી શકતા નથી (તમે Pુ ંકQુR છે). 
 
સSર3/ઓપર/શન અને ક/ટલાક તબીબી પર3Uણો સ;હત ઘણી H;Iયાઓ માટ/ જનરલ એને'થિેસયા આવXયક છે. 
 

:થાિનક એને:થેિસયા 
એને'થટે3'ટ એવા ડોકટરો છે Bમણે શZ;Iયા અને/અથવા પર3Uણો દરિમયાન લોકોને આરામદાયક અને 
સલામત રાખવા માટ/ એને'થ;ેટક દવાઓનો ઉપયોગ કરવાની િન]ણાત તાલીમ લીધી હોય છે. 
તમે અને તમારા માતા-િપતા/ક/રર તમાર3 H;Iયા પહ/લા એને'થ;ેટ'ટને મળશો. તેઓ તમારા 'વા'_ય િવશ ે
`છૂશ ેઅને તમાર3 એને'થ;ેટક અને પીડા રાહત માટ/ તમાર3 સાથ ેએક યોજના સાથ ેસમંત થશ.ે તેઓ તમારા 
કોઈપણ Hbોના જવાબ આપવા માટ/ cશુ થશ.ે 
 
અdય 'ટાફ સfયો એને'થિેસયા એસોિસએgસ, ઓપર/;ટ@ગ ;ડપાટG મેdટ HેhiટશનસG (ક/ટલીકવાર ઓડ3પી તર3ક/ 
ઓળખાય છે) અને િથયેટર નસj સ;હત એને'થટે3'ટને ટ/કો આપશ.ે 
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સમંિત 
એને$થેટી$ટ તમારી સંભાળ માટે યોજના સાથે સંમત થવા માટે તમારી અને તમારા માતાિપતા/સંભાળ સાથે 
કામ કરશે. 9ાં સુધી યોજનાની ચચા= અને સંમિત ન થાય >યાં સુધી તમારી સાથે કંઈ થશે નહી.ં તમે તમને ગમે 
તેટલા CDો પૂછી શકો છો જથેી કરીન ેતમે જ ેબની રHું છે તે બધંુ સમI શકો અને યોજનાને ‘સંમિત’ આપો 
(સંમત થાઓ). જો તમારી ઉંમર વધુ હોય તો તમે િનણ=ય લેવામાં મોટી ભૂિમકા ભજવી શકશો કારણ કે તમારી 
સમજણ વધુ ઊંડી થવાની શPતા છે. 
 
એકવાર તમે H'તાિવત એને'થ;ેટક ક/રથી cશુ થાવ પછ3 તમે અથવા તમારા માતાિપતા/સભંાળ લેનાર સમંિત 

દ'તાવજે પર સહ3 કરશ.ે તમે Qવુાન લોકો માટ/ની અમાર3 વબે માગGદિશkકા 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati) મા ંસમંિત િવશ ેવl ુવાચંી શકો છો. 
 

તમારા ઓપેરશન માટ- ની તૈયારB 
તમા$ંુ 'વા')ય 

§ એને'થ;ેટક લેતા પહ/લા તમાર/ શ: તેટnુ ં'વ'થ હોCુ ંજoર3 છે. તમે એને'થ;ેટક લેતા પહ/લા 'વ'થ 

pવનશલૈીમા ંફ/રફાર કરવાથી તમને વl ુઝડપથી `નુઃHાtત કરવામા ંમદદ મળશ.ે 

§ જો તમે કર3 શકો તો, તમારા ઓપર/શનના છ અઠવા;ડયા પહ/લા અdય લોકોની િસગાર/ટના lમુાડામા ંvાસ 

લેવાMુ ંટાળવાનો Hયાસ કરો અને wતે lxૂપાન કરશો નહy. જો તમે કર3 શકો તો, તમારા ઓપર/શનના છ 

અઠવા;ડયા પહ/લા અdય લોકોની િસગાર/ટના lમુાડામા ંvાસ લેવાMુ ંટાળવાનો Hયાસ કરો અને wતે 

lxૂપાન કરશો નહy. 
§ બાળકો અને Qવુાનોને સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે ક/ તેઓ 18 વષGની {મર પહ/લા દાo ન પીવ.ે તમારા 

;કશોરવયના વષj દરિમયાન દાo અને મનોરંજક |ગનો ઉપયોગ આરો}ય અને સામા~જક સમ'યાઓની 
િવશાળ �ણેી તરફ દોર3 શક/ છે. NHS વબેસાઇટ પર વl ુવાચંો (http://bit.ly/3mo2QP0). 

§ જો તમને કોઈ લાબંા ગાળાની તબીબી સમ'યાઓ હોય ક/ B સાર3 ર3તે િનયિં�ત ન હોય, તો તમાર/ અથવા 
તમારા માતાિપતા/સભંાળ રાખનારએ તમાર3 સSર3ની તાર3ખ પહ/લા ંતમારા pપી અથવા િન]ણાતનો 
સપંકG  કરવો જોઈએ અને તેમને જણાવCુ ંજોઈએ ક/ તમાર/ એને'થ;ેટક લેવાMુ ંછે. પછ3 તમે હો�'પટલમા ં
તમારા સમય દરિમયાન શ: તેટnુ ં�રુ�Uત રહ/વા માટ/ તમાર/ અને તમારા એને'થ;ેટ'ટને તમાર/ કયા 
પગલા ંલેવાની જoર છે તે િવશ ેતમે તેમની સાથ ેવાત કર3 શકો છો. 

§ તમે B દવાઓ િનયિમતપણે લો છો તે તમાર3 સાથ ેહો�'પટલમા ંલાવો. 
§ તમાર3 પોતાની સલામતી માટ/, તમારા એને'થટે3'ટને એ wણવાની જoર છે ક/ તમે ગભGિનરોધક ગોળ3 

લીધી છે ક/ કોઈ મનોરંજક દવાઓનો ઉપયોગ કયj છે. 

§ જો શ: હોય તો, કોઈપણ એલજ� અથવા પ;રવારના કોઈપણ સfયો િવશ ેમા;હતી મેળવો ક/ Bમને 

એને'થ;ેટકની Hિત;Iયા થઈ હોય, Bથી તમે તમારા એને'થ;ેટ'ટને કહ3 શકો. 
  



 

3 

§ 12 વષGથી વl ુ{મરની કોઈપણ છોકર3 માટ/ પેશાબના ન�નૂાMુ ંપર3Uણ કર3ને ગભાGવ'થા પ;રUણ કરCુ ં
સામાdય છે. આ ક/મ કરવામા ંઆવ ેછે તે wણવા માટ/, આ પિ�કા વાચંો (http://bit.ly/31Qncab).અમે 

wણીએ છ3એ ક/ આ શરમજનક લાગે છે, પરં� ુ'ટાફ શ: તેટલી િવવકે`ણૂG ર3તે આ પર3Uણો કરવા માટ/ 
ટ/વાયેલા છે. 

§ .યાર/ અને'થટે3'ટતમને lxૂપાન, દાo પીવા અને |}સ લેવા િવશ ેHbો `છેૂ, �યાર/ �ૃપા કર3ને તમારા 
જવાબોમા ંHમા�ણક બનો. અમે wણીએ છ3એ ક/ આ ��ુાઓ પર ચચાG કરવી અણઘડ હોઈ શક/ છે, તેથી જો 
તમે તમારા માતા-િપતા/ક/રર હાજર ન રહ/વાMુ ંપસદં કરો છો, તો તમે એકલા એને'થ;ેટ'ટ સાથ ેવાત 

કરવાMુ ંકહ3 શકો છો. 
§ જો તમે તમારા પોતાના સમંિત ફોમG પર હ'તાUર કરવા માટ/ `રૂતા C�ૃ ન હોવ તો તમારા માતા-

િપતા/સભંાળ રાખનારને ઑપર/શન અને તમાર3 શZ;Iયા માટ/ સમંિત આપવા માટ/ સUમ થવા માટ/ના 
કોઈપણ જોખમો િવશ ે`રૂતી wણકાર3 હોવી જoર3 છે. 

§ જો શ: હોય તો, કોઈપણ એલજ� અથવા પ;રવારના કોઈપણ સfયો િવશ ેમા;હતી મેળવો ક/ Bમને 

એને'થ;ેટકની Hિત;Iયા થઈ હોય, Bથી તમે તમારા એને'થ;ેટ'ટને કહ3 શકો. 
 

તમાર, એને'થે1ટક લેતા પહ,લા ંખા8ુ ંઅને પી8ુ ં

§ તમાર3 શZ;Iયા પહ/લા ંતમાર/ :ાર/ ખાવાMુ ંઅને પીવાMુ ંબધં કરCુ ંતે �ગે હો�'પટલે તમને 'પ]ટ 

�ચૂનાઓ આપવી જોઈએ. 

§ તમારા અને તમારા બાળક માટ/ આ �ચૂનાઓMુ ંપાલન કરCુ ંમહ�વ`ણૂG છે. જો એને'થી;ટક દરિમયાન 

તમારા પેટમા ંવધાર/ ખોરાક ક/ Hવાહ3 હોય, તો તે તમારા ગળા અને ફ/ફસામા ંઆવી શક/ છે. આ તમારા 
ફ/ફસાનેં � ૂગંળામણ અથવા ગભંીર Mકુસાન પહ�ચાડ3 શક/ છે. તમને સામાdય ર3તે ઓછ3 મા�ામા ં'પ]ટ 

Hવાહ3 (સામાdય ર3તે પાણી અથવા પાત�ં 'iવોશ) લેવા માટ/ Hો�સા;હત કરવામા ંઆવશ ે- આ તમારા 
એને'થ;ેટકના સમયની નpક ન આવ ે�યા ં�ધુી સલામત છે. 

 

કપડા ં

§ ઢ3nુ ંઅને આરામદાયક કંઈક પહ/રો B પછ3 ધોવા માટ/ સરળ હોય. 

§ `છૂો ક/ તમાર/ પાયwમા, ચtપલ અને/અથવા |/િસ@ગ ગાઉન લાવવાની જoર છે. 

§ ઘર/ જવા માટ/ કંઈક બદલવા માટ/ લાવો. 
§ તમને હો�'પટલનો ગાઉન પહ/રવાMુ ંકહ/વામા ંઆવી શક/ છે. 

§ સામાdય ર3તે .યાર/ તમે િથયેટરમા ંwવ �યાર/ તમે તમારા મોટાભાગના અdડરવરે પહ/ર3 શકો છો, Bમા ં
�ાનો સમાવશે થાય છે જો તેમા ંમેટલ �ડરવાય;ર@ગ ન હોય, પરં� ુતમાર3 નસG સાથ ેતપાસ કરો. 
ઓપર/શન અથવા ટ/'ટ દરિમયાન ક/ટલીકવાર અdડરવરેને �ૂર કરવાની જoર પડ3 શક/ છે. 
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§ :ાર/ક :ાર/ક સSન સજ�કલ િવ'તારમાથંી ક/ટલાક વાળ �ુડંાવી શક/ છે, પરં� ુસામાdય ર3તે તેઓ તમને 

અગાઉથી કહ/શ ેક/ Pુ ંઆCુ ંથશ.ે 

§ તમારા ઓપર/શન પહ/લા તમને � ૂટંણની લબંાઈના �'થિત'થાપક મોw ંપહ/રવાMુ ંકહ/વામા ંઆવી શક/ છે. 

આ લોહ3ના ગઠંાવાMુ ંઅટકાવવા માટ/ તમારા પગની આસપાસ લોહ3ને સાર3 ર3તે ફરતા રાખવામા ંમદદ 

કર/ છે. 
 

<વેલર= અને મેક-અપ 

§ જો શ: હોય તો, �ૃપા કર3ને ઘર/ કોઈપણ ઘર/ણા ંઅને �શુોભન વધેન છોડ3 દો. જો તમે તમારા દાગીનાને 

�ૂર કર3 શકતા નથી, તો તેને તમાર3 �વચાને Mકુસાન અટકાવવા માટ/  ટ/પથી ઢાકંCુ ંજોઈએ જો શ: હોય 

§ મહ/રબાની કર3ને મેક-અપ અને નેઇલ વાિનkશ પહ/રવાMુ ંટાળો. આને હો�'પટલ 'ટાફ �ારા �ૂર કરવાની 
જoર પડ3 શક/ છે Bથી તેઓ H;Iયા દરિમયાન તમા�ંુ િનર3Uણ કર3 શક/. 

 

સમય પસાર કરવા 

§ આસપાસ ઘણી વાર રાહ જોવાતી હોય છે. 

§ સમય પસાર કરવા માટ/ કંઈક લાવો (ઉદાહરણ તર3ક/, `'ુતક, મેગે�ઝન અથવા તમારો મોબાઈલ ફોન). 

�ૃપા કર3ને તમારા હ/ડફોન અને ચાSર યાદ રાખો. 
§ મહ/રબાની કર3ને યાદ રાખો ક/ રાહ જોવાના આ સમય દરિમયાન lxૂપાન ન કરો અથવા ગમ �Q ુન કરો, 

અને ખાવા-પીવા �ગેના માગGદિશkકાMુ ંકાળp`વૂGક પાલન કરો. 
 

એને:થેCટક લેવાની CEયા 
§ તમારા એને'થટે3'ટ ઘણીવાર ઑપર/;ટ@ગ િથયેટરની બા�ુના oમમા ંતમાર3 એને'થ;ેટક શo કરશ,ે Bને 

એને'થ;ેટક oમ કહ/વાય છે. :ાર/ક તે oમમા ંથઈ શક/ છે .યા ંઓપર/શન/પર3Uણ થશ.ે 

§ તમારા એને'થટે3'ટ સામાdય ર3તે ક/dQલુા �ારા તમને ક/ટલીક દવા આપીને તમાર3 એને'થ;ેટક શo કરશ ે

(આ �ગે વl ુમા;હતી માટ/ નીચે �ુઓ). ઓછા સામાdય ર3તે તેઓ તમને એવા ગેસમા ંvાસ લેવાMુ ંકહ/શ ે

Bની ગધં થોડ3 ફ3�ડ-ટ3પ પેન Bવી હોય. ક/ટલીકવાર તમે પસદં કર3 શકો છો ક/ કQુ ંજોઈએ છે . 

§ તમાર3 ક/dQલુા �ારા દવા આપવી એ તમને એને'થટે3સ કરવાનો સૌથી ઝડપી ર'તો છે. જો તમે ગેસનો 
vાસ લો છો, તો એકવાર તમે બેભાન થઈ wવ પછ3 તમાર3 પાસે ક/dQલુા �કૂવામા ંઆવશ,ે Bથી 
એને'થટે3'ટ તમાર3 H;Iયા દરિમયાન તમને વl ુએને'થ;ેટક, પેઇન;કલસG અથવા અdય દવાઓ અને 

Hવાહ3 આપી શક/ છે. તમે બેભાન થાઓ તે પહ/લા ંકોઈપણ પ�િત તમને હળવા માથાનો અMભુવ કરાવશ.ે 

§ જો તમે ઇ�છો તો, તમારા માતા-િપતા/ક/રર .યા ં�ધુી તમે બેભાન ન થાઓ �યા ં�ધુી તમાર3 સાથ ેરહ3 
શકશ.ે તે પછ3, તેઓ તમાર3 રાહ જોતા oમમા ંઅથવા વોડGમા ંજોઈ શક/ છે. વકૈ��પક ર3તે, .યાર/ 
એને'થ;ેટક કામ કરવાMુ ંશo કરશ ે�યાર/ એક નસG તમાર3 સાથ ેરહ/શ.ે 
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ક,?@લુા 

§ ક/dQલુા એ પાતળ3, લવચીક tલાh'ટકની નળ3 છે B સામાdય ર3તે તમારા હાથની પાછળની બા�ુએ નસમા ં
નાખવામા ંઆવ ેછે. 

§ .યાર/ ક/dQલુા નાખવામા ંઆવ ે�યાર/ કોઈપણ અ'વ'થતા ઘટાડવા માટ/ તમને તમારા હાથના પાછળના 
ભાગ માટ/ ન��બ�ગ I3મ અથવા ખાસ કો�ડ 'Hે ઓફર કરવામા ંઆવી શક/ છે. 

§ ક/dQલુાને �દર નાખવા માટ/ ઝીણી સોયનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે, પછ3 સોયને તરત જ �ૂર કરવામા ં
આવ ેછે. 

§ એકવાર ક/dQલુા 'થાને આવી wય, પછ3 તમાર3 દવાઓ વl ુસોયનો ઉપયોગ કયાG િવના તેના �ારા આપી 
શકાય છે. ક/ટલીકવાર આ થોડ3 શરદ3, કળતર અથવા હળવી અ'વ'થતાMુ ંકારણ બની શક/ છે. 

§ જો તમને પાછળથી પેઇન;કલસG, Hવાહ3 અથવા અdય દવાઓની જoર હોય તો ઑપર/શન પછ3 તમાર3 
ક/dQલુા સામાdય ર3તે જ}યાએ છોડ3 દ/વામા ંઆવ ેછે. 

 

એને:થેCટક દરિમયાન 
§ એક એને'થટે3'ટ હમેંશા તમાર3 સાથ ેરહ/શ.ે 

§ એને'થટે3'ટMુ ંકામ તમને �રુ�Uત રાખવાMુ ંઅને ઓપર/શન `�ંુૂ ન થાય �યા ં�ધુી તમને બેભાન રાખવા 
માટ/ `રૂતી એને'થ;ેટક અને પીડા રાહત આપવાMુ ંછે. 

§ એને'થ;ેટકની વ�ચે wગCુ ંઅ�યતં �ુલGભ છે, કારણ ક/ એને'થટે3'ટ તમને યો}ય 'તર/ એને'થ;ેટક Hાtત 

થQુ ંછે તેની ખાતર3 કરવા માટ/ (તમારા �લડ Hેશર, �દયના ધબકારા અને vાસ સ;હત) તમાર3 cબૂ 

નpકથી દ/ખર/ખ રાખે છે. 
 

પછB GગHુ ં
§ ઑપર/શન/પર3Uણો બધામા ંઅલગ-અલગ સમય લાગે છે, પરં� ુH;Iયા `રૂ3 થતા ંજ એને'થટે3'ટ તમને 

એને'થ;ેટક દવાઓ આપવાMુ ંબધં કર3 દ/શ.ે આ તમને લગભગ પાચં િમિનટ પછ3 wગવાની મ�ૂંર3 
આપશ.ે 

§ તમે સભંવતઃ `નુઃHા�tત oમમા ંwગી જશો પરં� ુતમને Hથમ થોડ3 િમિનટો યાદ નહy હોય અથવા તમે 

:ા ંછો તે બરાબર સમp શકશો નહy. િથયેટર ટ3મના Hિશ�Uત સfય, સામાdય ર3તે `નુઃHા�tત નસG, 
તમાર3 સભંાળ રાખશ.ે 

§ પછ3 તમે ક/C ુ ંઅMભુવો છો તે H;Iયાના Hકાર અને તમે લીધેલ એને'થ;ેટક પર આધાર રાખે છે. ક/ટલાક 

લોકોને P]ુક ગ�ં, માથાનો �ુખાવો, કંપાર3 અથવા થોડ3 બીમાર હોઈ શક/ છે. તમારા એને'થટે3'ટ સામાdય 

ર3તે તમને બીમાર લાગવાથી બચવા માટ/ દવા આપશ.ે ક/ટલીક બાબતોમા ંતમને થોડ3 ક/ડ અથવા 
 wુર3નો અMભુવ થઈ શક/ છે - જો એમ હોય તો તમને ઝડપથી �ૃિમ �ૂર કરવા માટ/ તમને ગરમ �લેdક/ટ 

આપવામા ંઆવશ.ે 
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પીડા સારવાર 

§ પીડાને રોકવા અને સારવાર કરવી મહ�વ`ણૂG છે, અને ક/ટલાક લોકોને (અને અ�કુ Hકારના ઓપર/શન) ને 

અdય લોકો કરતા વl ુપીડા રાહતની જoર છે. 

§ પીડા ખરાબ થાય તે પહ/લા ંતેની સારવાર કરવી સરળ છે, તેથી .યાર/ પણ તમે અ'વ'થતા અMભુવો �યાર/ 
તમાર/ તમાર3 ;રકવર3 નસG અથવા એને'થ;ેટ'ટને મદદ માટ/ `છૂCુ ંજોઈએ, તે વl ુખરાબ થાય �યા ં�ધુી 
રાહ જોવાને બદલે. 

 

વોડC પર પાછા 

§ તમે શoઆતમા ંcબૂ થાક અMભુવી શકો છો. 
§ જો તમને કોઈ સમ'યા હોય, તો કોઈને જણાવો Bથી તેઓ મદદ કર3 શક/. તમાર/ બઝર દબાવCુ ંપડશ ે

અથવા તમારા માતાિપતા/સભંાળ રાખનારને તમારા માટ/ નસG શોધવાMુ ંકહ/C ુ ંપડશ.ે 

§ તમે ક/ટલી વાર ફર3થી ખાઈ-પી શકો છો તે H;Iયાના Hકાર અને તમે લીધેલી પેઈન;કલસG પર આધાર 

રાખે છે. તમાર3 નસG અથવા એને'થ;ેટ'ટ તમને સલાહ આપી શકશ.ે 

§ .યા ં�ધુી તમારા ઘર/ જCુ ંસલામત ન થાય �યા ં�ધુી તમે હો�'પટલમા ંજ રહ/શો. જો તમે સામાdય ર3તે 

'વ'થ હો અને H;Iયા સીધી હોય તો ઘણી H;Iયાઓ માટ/ તમે તે જ ;દવસે ઘર/ જઈ શકો છો. 
 

એને:થેિસયાના જોખમો 
એને'થેિસયા પછ3 ગભંીર સમ'યાઓ અ�યતં �ુલGભ છે. તમે એને'થેિસયાના જોખમો િવશે વl ુઅહy મેળવી શકો છો: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati 
 

:થાિનક અને Lાદ-િશક એને:થેિસયા 
§ ક/ટલીકવાર તમે તમાર3 સSર3 દરિમયાન w�તૃ રહ/વાMુ ંપસદં કર3 શકો છો. જો આ શ:તા છે, તો 

તમારા સSન અને/અથવા એને'થટે3'ટ તમાર3 અને તમારા માતા-િપતા/ક/રર સાથ ેતેની ચચાG કરશ.ે તે 

;ક'સામા,ં તમે તમારા શર3રના એક ભાગને �¡ુ કરવા માટ/ 'થાિનક એને'થ;ેટકના ઇdBiશન લગાવી શકો 
છો Bથી તમને �યા ં�ુખાવો ન થાય. 

§ જો તમને લાગ�ુ ંહોય ક/ તમને wગતા રહ/વાMુ ંગમશ,ે તો તમે એને'થ;ેટ'ટ સાથ ેતમાર3 `વૂG-��ૂયાકંન 

બેઠકમા ંઆ �ગે ચચાG કર3 શકો છો અથવા તેના િવશ ેવl ુવાચંો: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati 

 

જો તમે વM ુGણવા માગંતા હો 
§ Q ુએdડ યોર એને'થ;ેટક અને એને'થિેસયા સમwવાયેલ નામની પિ�કાઓ RCoA વબેસાઇટ પર 

ઉપલ�ધ છે અને તમાર3 'થાિનક હો�'પટલમા ંઉપલ�ધ હોઈ શક/ છે. 

§ તમે અહy વl ુમા;હતી મેળવી શકો છો: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati 
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અમે આ પિ�કામાનંી મા;હતીને સચોટ અને અ¢તન રાખવા માટ/ cબૂ જ Hયાસ કર3એ છ3એ, પરં� ુઅમે તેની 
ખાતર3 આપી શકતા નથી. અમે આ સામાdય મા;હતી તમાર3 પાસેના બધા Hbોને અથવા તમારા માટ/ 
મહ�વ`ણૂG હોય તે દર/ક વ'� ુસાથ ે£યવહાર કર/ એવી અપેUા રાખતા નથી. માગGદિશkકા તર3ક/ આ પિ�કાનો 
ઉપયોગ કર3ને, તમાર/ તમાર3 મે;ડકલ ટ3મ સાથ ેતમાર3 પસદંગીઓ અને કોઈપણ �ચ@તાઓની ચચાG કરવી 
જોઈએ. આ પિ�કા wતે જ સલાહ તર3ક/ માનવી જોઈએ નહy. તેનો ઉપયોગ કોઈપણ £યાવસાિયક હ/� ુમાટ/ 
કર3 શકાય ન;હ. સં̀ ણૂG અ'વીકરણ માટ/, �ૃપા કર3ને અહy �iલક કરો 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati). 
 

બધા અMવુાદો Translators without Borders (¤ાન'લેટર િવથાઉટ બૉડGસG) સ�દુાયના અMવુાદકો �ારા 
Hદાન કરવામા ંઆવ ેછે. અMવુાદોની �ણુવ¦ા શ: તેટલી સચોટ બનાવવા માટ/ ચકાસવામા આવલે છે, 
પરં� ુતેમા ંક/ટલીક મા;હતીના અચો§સ અને ખોટા અથGઘટનMુ ંજોખમ છે. 

 
 

તમે %ુ ંિવચારો છો તે અમને કહો 
અમે આ પિ�કામા ં�ધુારો કરવા �ચૂનોMુ ં'વાગત કર3એ છ3એ.  

જો તમાર3 પાસે કોઈ ;ટtપણીઓ છે B તમે કરવા માગંતા હો, તો �ૃપા કર3ને તેમને ઇમેઇલ કરો: 
patientinformation@rcoa.ac.uk 

 
રોયલ કોલેજ ઓફ એને-થેટ0-1સ 

ચ�ચ̈લ હાઉસ, 35 ર/ડ લાયન 'iવરે, લડંન WC1R4SG 
020 7092 1500 
 

www.rcoa.ac.uk 
 
!ી# આ%િૃ(, એિ*લ 2021 
 
Hકાશનની તાર3ખના �ણ વષGમા ંઆ પિ�કાની સમીUા કરવામા ંઆવશ.ે 
 
© 2021 રોયલ કોલેજ ઓફ એને,થેટ/,ટ અને એસોિસએશન ઓફ પે5ડયા58ક એને,થેટ/,ટ ઓફ 9ેટ :;ટન અને આયલ=>ડ 
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પિ$કાના ભાગને બીK Lકાશનમા ંવાપરવા માગંતા હો, તો લોગો, Mા,ંડOગ અને છબીઓ Rૂર કરવી આવSયક છે અને તેને યોTય માUયતા આપવી 
જ જોઇએ. વX ુમા,હતી માટ3, ?ૃપા કર5ને અમારો સપંકZ  કરો. 
 
 


