
તમે અને તમારંુ 
એનેસ્્ેથટિક
આ પત્રિકા તમને તમારા એનેસ્્થેટિક માિે તૈયાર રહવેા માિે માટહતી આપે છે. 
તે દદદીઓ અને દદદીના પ્રત્તત્નત્િઓ સા્થે મળીને કામ કરતા ંએનેસ્્થેટિસ્િ દ્ારા 
લખવામા ંઆવી છે. તે આપને વધ ુજાણકાર માટહતી કેવી રીતે મેળવવી તેના 
ત્વષે મદદ કરશે.

એનેસ્્થેત્સયા એિલે શુ?ં
એનેસ્્ેથસિયાતમને પીડા અને અત્પ્રય સવંેદનાનો અનભુવ કરવા્થી રોકે છે. તે ત્વત્વિ રીતે આપી શકાય 
છે અને તમને હમંેશા બેભાન કરવા જરૂરી ન્થી.

એનેસ્્થેત્સયાના ત્વત્વિ પ્રકારો છે, તેઓ જે રીતે આપવામા ંઆવે તેના પર ત્નભ્ભર છે:

સ્્થાસનક અ્થવા લોકલ એનેસ્્ેથસિયામા ંએવા ંઈન્જેક્શન શામેલ છે જે તમારા શરીરના નાના ંભાગને 
ત્નશ્તેન કરે છે. તમે સભાન હો પણ પીડા્થી મકુ્ત રહો છો.

પ્ાદેસિક એનેસ્્ેથસિયા, દા.ત. કરોડરજ્્ુજ અ્થવા એત્પડ્યરુલ જેવા ંશરીરના મોિા અ્થવા ઊંડા ભાગને 
ત્નશ્તેન કરાવતા ઈન્જેક્શનનો સમાવેશ કરે છે. તમે સભાન રહશેો અ્થવા ્થોડુ ંશાતં્તદાયક અનભુવો, 
પરંત ુપીડા્થી મકુ્ત રહો છો. કેિલીક શસ્ત્રટરિયા માિે તમે દબાણની સવંેદના્થી પટરચિત હોઈ શકો છો.

િામાન્ય અ્થવા જનરલ એનેસ્્ેથસિયા તમને ટૂંક સમય માિે બેભાન અવસ્્થા મા ંરાખે છે. અમકુ 
કાય્ભવાહી અને ઓપેરશન માિે આ જરૂરી છે. તમે બેભાન હોવા ્થી કશુ ંપણ અનભુવતા ન્થી.

િાસંતદાયક અ્થવા સિડિેન એક ‘ત્નદં્ા જેવી’ સ્સ્્થત્ત આપ ેછે અન ેતનેો ઉપયોગ સ્્થાત્નક અ્થવા પ્રાદેત્શક 
એનસે્્થટેિક સા્થ ેકરવામા ંઆવ ેછે. શાતં્તદાયક અ્થવા ત્સડેશન હલકંુ અ્થવા ઊંડુ ંહોઈ શકે છે અન ેતમને 
શાતં્તદાયક અ્થવા ત્સડેશન પછી બધુ,ં કંઈક અ્થવા કંઈપણ યાદ ન રહ ેતવે ુ ંબની શકે છે. 

શાતં્તદાયક અ્થવા ત્સડેશન ત્વશે વધ ુમાટહતી માિેકૃપા કરીને અમારી પત્રિકા ્ુજઓ જે અમારી વેબસાઇિ 
પર ઉપલબ્િ છે: rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati

એનેસ્્ેથિીસ્્ટ્િ
એનેસ્્થેિીસ્િ ત્નષ્ણાતં તાલીમવાળા ડોકિરો છે જેઓ:

 ■ તમારી સા્થે તમારા ઓપેરશન ને યોગ્ય એનેસ્્થેટિકના પ્રકાર અ્થવા પ્રકારોની િિા્ભ કરશે. તેઓ 
તમને ઉપલબ્િ પસદંગીઓ મા્ંથી ઉચિત પસદં કરવા મા ંમદદ કરશે 

 ■ તમારી સા્થે એનેસ્્થેત્સયાના જોખમો ત્વશે િિા્ભ કરશે
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 ■ તમારી સા્થે એનેસ્્થેટિક અને ટરિયા પછી ની પીડા  નુ ંત્નયરંિણ ત્વષે યોજના કરશે
 ■ તેઓ તમને એનેસ્્થેટિક આપી સર્જરી દરમ્યાન અને સારવાર રૂમ મા ંતમારી સલામતી માિે 
જવાબદાર છે. 

તમે કદાિ એનેસ્્થેત્સયા એસોત્સએટ્સને પણ મળશો જેઓ ઉચ્િ પ્રત્શચષિત આરોગ્ય સભંાળ વ્યાવસાત્યકો 
છે. તમે તેમની ભતૂ્મકા અને એનેસ્્થેત્સયા િીમ ત્વશે અમારી વેબસાઇિ પર વધ ુમાટહતી વાિંી શકો છો:   
rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team

પવૂ્વ-ઓપરેિીવ એિેિમેન્િ ક્્લલસનક 
(સપ્-એિેિમેન્િ ક્્લલસનક)
જો તમે આયોજજત ઓપરેશન કરી રહ્ા છો, તો તમને તમારી શસ્ત્રટરિયાના 
્થોડા અઠવાટડયા અ્થવા ટદવસો પહલેાના કોઈ આકારણી ક્ક્લત્નકમા ંઆમતં્રિત 
કરવામા ંઆવી શકે છે. ઘણી વાર, વધ ુનજીવી શસ્ત્રટરિયા માિે કોઈ નસ્ભ તમને 
કેિલાક પ્રશ્ો ફોન પરજ પછૂશે.
ત્વનતં્ત કરીને આ વસ્તઓુ તમારી સા્થે લાવવી:

 ■ વત્ભમાન ત્પ્રસ્સ્રિપ્શન અ્થવા તમારી દવાઓ તેમના સપંણૂ્ભ પેકેજજંગમા ંલાવો 
 ■ અન્ય હોસ્સ્પિલોમા ંપરીષિણો અને સારવાર ત્વશેની કોઈપણ માટહતી તમારી પાસે હોય 
 ■ તમને અ્થવા તમારા પટરવારને એનેસ્્થેટિકસ્થી ્થતી કોઈપણ સમસ્યાઓ ત્વષેની માટહતી 
 ■ કોઈપણ તાજેતરના બ્લડ પ્રેશરનુ ંમાપન.

સામાન્ય રીતે એવી ભલામણ કરવા મા ંઆવે છે કે જીપી સર્જરી મા ંજ્યારે શસ્ત્રટરિયા/સર્જરી સિૂવે ત્યારે 
તમારંુ રક્તદબાવ /બ્લડ પ્રેશર પણ તપાસે. આ રીતે, જો તમારંુ બ્લડ પ્રેશર વિારે હોય તો ઓપરેશન 
કરતા પહલેા સારવાર શરૂ કરી શકાય છે. ભલે સારવાર િાલ ુકરવાની જરૂટરયાત હોય કે નટહ, તમારા 
તાજેતરના રક્તદબાવ/બ્લડ પ્રેશર ના માપ ની નોંિ મદદરૂપ ્થઇ શકે છે. 

ક્ક્લત્નક મા ંનસ્ભ નીિે મજુબ કરશે:

 ■ તમારી પ્રવતૃ્તિ અને કોઈ શારીટરક અને માનત્સક સ્વાસ્્થ્ય સમસ્યાઓ ત્વશે તમને ત્વગતવાર પછૂશે 
 ■ તમને એલજજી અને પ્રત્તટરિયાઓ ત્વશે પછૂશે (કૃપા કરીને ત્વગતો લાવવી)
 ■ લાબંા ગાળાના પીડા ની દવાઓ/પેઇનટકલસ્ભ સટહત તમે જે હમણા ંલેતા હો તે દવાઓની સિોિ 
સિુી ત્વનતંી કરી બનાવશો

 ■ તમારા ધમૂ્રપાન, દારૂ અ્થવા આનદંપ્રમોદ દવાઓ/ડ્રગ્સ ના સેવન ત્વષે પછૂતાછ કરશે
 ■ તમારુ વજન અને ઉંિાઇ માપશે
 ■ તમારંુ લોહીનુ ંદબાણ/બ્લડ પ્રેશર માપશે અને તમારા હ્રદય િબકારા નો દર અને લોહી મા ં
પ્રાણવાય/ુઓક્સીજનના પ્રમાણને તપાસશે

 ■ જો જરૂરી હોય તો તમારા હૃદય અને છાતીના િબકારાને સાભંળશે
 ■ જરૂટરયાત મજુબ કોઈપણ લોહીના પરીષિણો ગોઠવશે
 ■ ઇસીજી (હાિ્ભ  ટે્ત્સંગ) કરશે
 ■ કોઈપણ િેપ તપાસવા માિે ત્વિા અને / અ્થવા નાકનુ ંસ્વેબ/સેમ્પલ લેશે 
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 ■ તમારી શસ્ત્રટરિયા/સર્જરીના ટદવસે તમારે કઈ દવા લેવી જોઈએ અને તમારી પનુઃપ્રાક્પ્ત/ટરકવરી 
માિે તમારે ઘરે કઈ પીડા રાહત માિે શુ ંતૈયારી કરવી જોઈએ તે અંગે સલાહ આપશે

 ■ જો તેમને લાગે કે તમને લોહી િઢાવાની જરૂર પડી શકે તો તેને ત્વષે માટહતી આપશે.

જ્યા ંસિુી જરૂરી ન હોય ત્યા ંસિુી લોહી િઢાવવાનુ ંહમંશેા ંિાળવામા ંઆવ ેછે. તમ ેરાષ્ટ્ીય આરોગ્ય સવેા 
(એન.એિ.એસ.) ની વબેસાઇિ nhsbt.nhs.uk/what-we-do/blood-services/blood-transfusion પર 
પણ માટહતી મળેવી શકો છો. 

કૃપા કરીને અમારી પત્રિકા એનેસ્્થેત્સયા ત્વષે જાણકારીવાિંો. જો તમે એનેસ્્થેત્સયા ત્વશે વધ ુત્વગતવાર 
માટહતી વાિંવા માગંતા હો તો અહીં જાઓ: rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati

હોસ્સ્પિલમા ંઆવતા પહલેાં
શસ્ત્રટરિયા અને પનુઃપ્રાક્પ્ત/ટરકવરીના સમયગાળા માિે તમારી જાતને તૈયાર 
કરવા માિે તમે ઘણુ ંબધુ ંકરી શકો છો.
 ■ જો તમે ધમૂ્રપાન કરતા હો તો ઑપરેશનના ્થોડા અઠવાટડયા પહલેા ંતેને છોડી દેવા્થી તમારી 
એનેસ્્થેત્સયા દરત્મયાન અને શસ્ત્રટરિયા પછી શ્ાસની તકલીફોનુ ંજોખમ ઓછુ ં્થશે. 

 ■ જો તમે સ્્થળૂતા/જાડાપણુ ંિરાવતા હો તો તમારંુ વજન ઓછુ ંકરવા્થી એનેસ્્થેત્સયા દરત્મયાન અને 
શસ્ત્રટરિયા પછી 
આવતા ંઘણા ંજોખમો ઘિી જશે. તે શસ્ત્રટરિયાને પણ સરળ બનાવી શકે છે.

 ■ જો તમે દાતં અ્થવા રિાઉન ગમુાવી દીિા છે, તો ઑપરેશન પહલેા ંતમારા દંત ચિટકત્સકની મલુાકાત 
લેવા્થી એનેસ્્થેત્સયા દરત્મયાન તમારા દાતંને નકુસાન ્થવાનુ ંજોખમ ઓછુ ં્થઈ શકે છે.

 ■ જો તમને કોઈ લાબંાગાળે િાલતી તબીબી સમસ્યા અ્થવા બીમારી હોય જે તમને લાગે છે કે તે 
સરખી રીતે ત્નયરંિણમા ંન્થી (દા.ત. ડાયાચબિીસ, અસ્્થમા અ્થવા બ્ોન્કાઇટિસ, ્થાઇરોઇડ સમસ્યાઓ, 
્ુજનો દુખાવો અ્થવા હૃદય રોગો), તો તેને સિુારવા માિે કંઈ કરી શકાય તે ત્વષે જીપી સર્જરી પાસે 
જાણકારી મેળવો. 

 ■ વ્યગ્રતા અને હતાશા જેવી માનત્સક સ્વાસ્્થ્ય સબંિંી તકલીફો ને પણ ધ્યાનમા ંલેવી મહત્વપણૂ્ભ છે, 
કારણ કે આ પણ તમારી શસ્ત્રટરિયા મા ંઅને ટરકવરીમા ંઅસર કરી શકે છે.

 ■ શસ્ત્રટરિયા પહલેાનંા અઠવાટડયાઓમા ંતમારી પ્રવતૃ્તિઓમા ંવિારો કરવા્થી તમારા હૃદયના કાયયો 
અને સ્વાસ્્થ્યના સ્તરમા ંસિુારો ્થઈ શકે છે. અધ્યયનો દશા્ભવે છે કે એવુ ંકરવા્થી શસ્ત્રટરિયા મા્ંથી 
પનુઃપ્રાક્પ્ત/ટરકવરી મા ંઘણો ફેર ્થઈ શકે છે.

 ■ ઘરે્થી આગળ જતાની તમારી પનુઃપ્રાક્પ્ત/ટરકવરી માિે વહલેી તકે યોજના બનાવવી શ્ેષ્ઠ છે અને 
તમારા ત્મરિોઅને પટરવારનેજણાવો કે તેઓ કેવી રીતે શ્ેષ્ઠ મદદ કરી શકે. તમે ઘરે જઈ શુ ંખાઈ 
શકો અને ઘરમા ંકોઈ ફેરફાર ની જરૂર છે કે નહીં તે ત્વષે ત્વિારવા્થી તમારી પનુઃપ્રાક્પ્ત/રીકેવરી 
સરળ બનશે. 

 ■ જો તમે સામાન્ય એનેસ્્થેત્સયા અ્થવા ઘને/મછૂા્ભવાળી દવા લીિા ના ટદવસે જ ઘરે પાછા જતા હો 
તો કોઈ જવાબદાર વયસ્ક વ્યસ્ક્ત ની વ્યવસ્્થા કરવી જરૂરી છે જે તમને િેક્સી કે વાહન મા ંઘરે 
લઇ જઈ તમારી સા્થે ૨૪ કલાક સિુી રહી શકે. જેને હમણા ંજ સમાન્ય એનેસ્્થેત્સયા અ્થવા ઘને/
મછૂા્ભવાળી દવા લીિી છે તેઓ ની સભંાળ લેણાર વ્યસ્ક્ત માિે માટહતી અમારી આ વેબસાઇિ પર 
મળી શકે છે:  rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati
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 ■ તમારા ઑપરેશનના ટદવસે તમે કેમ શ્ેષ્ઠ રીતે આરામ કરી શકો તે ત્વિારવુ ંમહત્વપણૂ્ભ છે કારણ 
કે તમારે તમારી શસ્ત્રટરિયા/સર્જરી પહલેા ં્થોડી રાહ જોવી પડે. પત્રિકાઓ/માત્સકો, કોયડા અ્થવા 
હડેફોન દ્ારા સગંીત સાભંળવુ ંએ મદદરૂપ ્થઈ શકે છે.

અમારા ફીિર બેિર સનૂર િિંાધનો તમને તમારા ઑપરેિન માિે વધ ુફીિ અને વધ ુિારી રીતે તૈયાર 
્થવા માિે જરૂરી માટહતી પ્દાન કરિે. વધ ુમાટહતી માિે સવનતંી કરીને અમારી વેબિાઇિ જુઓ: 
rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati

તમારા ઑપરેિનના ટદવિે
હોસ્સ્પિલ દ્ારા તમને ખાવા પીવા ત્વશે સ્પષ્િ સિૂનાઓ આપવી જોઈએ. આ 
ત્નદદેશો અત્યતં મહત્વપણૂ્ભ છે. જો તમને એનેસ્્થેત્સયા આપતી વખતે તમારા 
પેિમા ંખોરાક અ્થવા પ્રવાહી હોય, તો તે તમારા ગળા અને ફેફસામા ંઆવી 
શકે છે અને તમારા જીવનને જોખમમા ંનાખંી શકે છે.
જો તમને મધમેુહ/ડાયાબબિીઝ હોય તો કૃપા કરીને તમારા હોસ્સ્પિલ સા્થે તપાસો કે તમારે ક્ારે 
ખાવાનુ ંઅને પીવાનુ ંબદં કરવુ ંજોઈએ અને તમારા ઑપરેિનના ટદવિે તમારે તમારી દવા કઈ રીતે 
લેવી જોઈએ. 

જો તમે ધમૂ્રપાન કરતા હો તો તમારે તમારા ઑપરેશનના ટદવસે ધમૂ્રપાન ન કરવુ ંજોઈએ, કારણ કે તે 
તમારા લોહીમા ંઑસ્ક્સજનનુ ંપ્રમાણ ઘિાડે છે. તમારે ઇ-ધમુ્રપાન અ્થવા વેત્પંગ પણ ન કરવુ ંજોઈએ.

જો તમે કોઈ દવા લેતા હો તો તમારે ઑપરેશનના ટદવસે તે કેવી રીતે લેવી તે ત્વશે પ્રી-ઑપરેટિવ 
મલૂ્યાકંન િીમની ત્વત્શષ્િ સિૂનાઓનુ ંપાલન કરવુ ંજોઈએ. તમને જરૂર મજુબ કોઈ પણ ગોળીઓ લેવા 
માિે એક ઘ ૂિં પાણી પીવાની છૂિ આપવામા ંઆવશે. 

જો તમે વારફેટરન, ક્લોપીડોગે્રલ અ્થવા ટરવારોક્સાબનૅ જેવી કોઈ પણ ‘લોહી પાતળંુ કરનાર’ દવાઓ 
લતેા હો, તો તમારે તમારા સલાહકાર અ્થવા પ્રી-ઑપરેટિવ મલૂ્યાકંન િીમ સા્થ ેિિા્ભ કરવી જરૂરી છે કે 
શુ ંઅ્થવા ક્ારે તમારે ત ેલેવાનુ ંબિં કરવુ ંજોઈએ. તેઓ રક્તસ્ાવના કોઈપણ જોખમો અને સારવારને 
રોકવાના જોખમો પર ધ્યાન આપશ ેઅન ેતમારી સા્થ ેએક યોજના બનાવશ.ે તમારી શસ્ત્રટરિયા/સર્જરી 
પહલેા ંતમારા નસ્ભ તમને સ્પષ્િ સિૂનાઓ આપશ.ે

જ્યારે તમારે હોસ્સ્પિલ આવવાનુ ં્થાય ત્યારે જો તમને સારંુ ન લાગે, તો કૃપા કરીને સલાહ માિે વૉડ્ભમા ં
ફોન કરો.  

હોસ્સ્પિલ આવતા પહલેા ંકૃપા કરીને નેઇલ પોચલશ કે જેલ કાઢી નાખજો. આના્થી એ સતુ્નત્શ્ત ્થઈ 
જાય છે કે એનેસ્્થેટિક દરત્મયાન ઓસ્ક્સજનનુ ંસ્તર માપવા માિે તમારી આંગળી પર લગાડેલી ક્ક્લપ 
સારી રીતે કામ કરે.

તમારા એનેસ્્થેટિસ્િ સા્થે મલુાકાત
ઑપરેશનની પહલેા ંતમારા એનેસ્્થેટિસ્િ તમને મળશે. આ ઑપરેશન પહલેાનંી તપાસણી માિેના 
દવાખાનામા ંકે ઑપરેશનના ટદવસે ્થઈ શકે છે. તેઓ તમારી સા્થે તમને કેવુ ંએનેસ્્થેટિક આપવામા ં
આવશે એની સા્થેસા્થે તેના ફાયદાઓ, જોખમો અને તમારી પસદંગીઓની િિા્ભ કરશે. 

તેઓ તમારી સા્થે એ નક્ી કરશે કે તમારા માિે કયુ ંએનેસ્્થેટિક સૌ્થી અનકુળૂ રહશેે. બિા ંપ્રકારના ં
ઑપરેશન માિે બિા ંપ્રકારના એનેસ્્થેત્સયા યોગ્ય ન્થી હોતા.
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જો એનેસ્્થેટિક માિે પસદંગીની સતુ્વિા હોય, તો કયુ ંવાપરવુ ં
તેનો ત્નણ્ભય આના પર આિાર રાખે છે:

 ■ તમારંુ ઑપરેશન અને આરોગ્યને લગતી સમસ્યાઓ
 ■ સત્વશેષ તમારા જોખમો
 ■ તમારી પસદંગીઓ અને તેને  પસદં કરવા પાછળના કારણો
 ■ ભલામણ અને એનેસ્્થેટિસ્િની ત્વશેષ કુશળતા
 ■  હોસ્સ્પિલમા ંહાજર સાિનો, સ્િાફ અને સસંાિનો

તમારા એનેસ્્થેટિસ્િ કે નસ્ભને પછૂવા માગંતા હો 
તે પ્રશ્ો
જો તમને તમારા એનેસ્્થેટિક ત્વષે પ્રશ્ો હોય તો તેને લખી 
લેવુ ંઅ્થવા બા્ુજ દશા્ભવેલા ઉદાહરણો ્ુજઓ. તમારે જો તમારા 
ઑપરેશનના ટદવસ પહલેા ંએનેસ્્થેટિસ્િ સા્થે વાત કરવી હોય, 
તો ઑપરેશનની અગાઉની તમારી ત્નરીષિણ/પ્રી-ઑપરેટિવ 
િીમ નો સપંક્ભ કરો. તેઓ તમારી એનેસ્્થેટિસ્િ સા્થે ફોન પર અ્થવા રૂબરૂ ક્ક્લત્નકમા ંવાતિીત 
ગોઠવવાનો પ્રયત્ન કરશે.

તમારા ઓપેરશન માિે ની તૈયારી
નસ્ભ તમને પહરેવા માિે હોસ્સ્પિલ ગાઉન આપશે અને કયા અંતરવસ્ત્રો પહરેી શકાય તે ત્વષે િિા્ભ કરશે 
તમારા પગમા ંલોહી જમા ન ્થાય તે માિે તમે મોિેભાગે ઘ ૂિંણ સિુીના ઇલેસ્સ્િક મોજા પહરેશો. તમારા 
નસ્ભ તમારા કાડંા કે પગની ઘ ૂિંીએ એક ઓળખ પટ્ો બાિંશે અને કેિલીક હોસ્સ્પિલોમા ંજો તમને કોઈ 
એલજજી હોય તો તે માિે વિારાનો પટ્ો બાિંશે.

કેિલાકં એનેસ્્થેટિક પહલેા ંક્ારેક પ્ા્થસમક દવાઓ (‘પ્રા્થત્મક દવા’) આપવામા ંઆવે છે. પ્રા્થત્મક 
દવાઓ શસ્ત્રટરિયા માિે તમારા શરીરને તૈયાર કરવા માિે હોય છે – તેના્થી તમને દુખાવામા ંરાહત, 
પેિના એત્સડમા ંઘિાડો કે તમને ત્શત્્થલ કરવામા ંમદદ કરે છે.

જો તમે બાળક રાખી શકો એિલી તમારી ઉંમર હોય, તો નસ્ભ તમારા પેશાબ પર પ્રેગ્નન્સી િેસ્િ કરશે. 
આ સામાન્ય પ્રટરિયા છે. 

તમારે ઘરેણા ંઅને/અ્થવા વીંિીને પહરેેલા ંકોઈ પણ ઘરેણા ંઉતારી દેવા જોઈએ. જો તમે તે કાઢી ન 
શકો, તો તમારી ત્વિા કે ઘરેણાનંે કોઈ નકુસાન ન ્થાય તે માિે નસ્ભ તેને િેપ ્થી ઢાકંી દેશે. લગ્નની 
વીંિી મોિેભાગે પહરેી શકાય છે.

જ્યારે તમને તમારા ઑપરેશન માિે બોલાવવામા ંઆવે
 ■ ત્યારે સ્િાફનો એક સભ્ય ઑપરેશન ત્્થયેિરમા ંતમારી સા્થે આવશે.
 ■ તમ ેએનેસ્્થેટિક રૂમ જતા ંસિુી તમારા િશ્મા,ં કાનનુ ંમશીન અને િોકઠંુ મોિેભાગે પહરેી શકો છો. જો 
તમને સામાન્ય એનેસ્્થેટિક ન આપવામા ંઆવે તો તમે આ બધુ ંકદાિપહરેી શકો  છો.

 ■ જો તમને અમકૂ ભાગ પર જ એનેસ્્થેત્સયા આપવામા ંઆવે, તો તમે કદાિ હડેફોન્સ સા્થે સગંીત 
સાભંળવા (તમારા નસ્ભને પહલેા ંપછૂી લેજો) તમારંુ પોતાનુ ંઇલેક્ટ્ોત્નક ઉપકરણ   લઈ જઈ શકો છો.

 e શુ ંમારે જનરલ એનસે્્થટેિક લવેાની જરૂર છે?
 e શુ ંબીજા કોઇ ત્વકલ્પો છે?
 e તમ ેકયા પ્રકારના ંએનસે્્થટેિકની ભલામણ કરો છો?
 e આ પ્રકારના એનસે્્થટેિકના જોખમો શુ ંછે?

 e શુ ંમારે કોઈ ત્વશષે જોખમ છે?
 e મન ેકેવા પ્રકારની પીડા રાહતની જરૂર પડશ?ે

 e પછી્થી મન ેકેવુ ંલાગશ?ે
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 ■ તમ ે સ્િાફના એક સભ્ય સા્થે ઑપરેશન ત્્થયેિર સિુી િાલતા કે વ્હીલ-િેર પર અ્થવા તો પલગં  
કે  ટ્ોલીમા ંજઈ શકો છો.  જો તમે િાલી રહ્ા હો,  તો તમે તમારા ંપોતાનો હોસ્સ્પિલ ગાઉન  અને  
સ્લીપર પહરેી શકો છો.

િામાન્ય તપાિ તમે જેવા ઑપરેશન ત્વભાગમા ંઆવશો અને એનેસ્્થેટિક િાલ ુ્થાય તે પહલેા ંકરવામા ં
આવશે. તમન ેતમારંુ નામ, જન્મ તારીખ, ઓપરેશન નો પ્રકાર, ડાબી કે જમણી બા્ુજએ (જો લાગ ુ
પડે તો), ક્ારે છેલ્લે ખાધુ ંતે અને તમને કોઈ એલજજી છે કે નટહ આ બધુ ંપછૂવામા ંઆવશે.  બિી 
હોસ્સ્પિલોમા ંઆ તાપસ સામાન્ય છે.

એનેસ્્થેટિક ની શરૂઆત
તમારંુ એનેસ્્થેટિક કદાિ એનેસ્્થેટિક રૂમ કે ઑપરેશન ત્્થયેિરમા ંિાલ ુ્થશે. તમારા એનેસ્્થેટિસ્િ એક 
તાલીમ પામેલા સહાયક સા્થે મળીને કામ કરશે. તમારા હૃદયનો દર, બ્લડ પ્રેશર અને ઓસ્ક્સજનની 
મારિા માપવા એનેસ્્થેટિસ્િ કે સહાયક મશીન ત્થા બીજાં કોઈ જરૂરી ઉપકરણોની ગોઠવણ કરશે.

 કેન્્યલુા,  સોય સા્થે તમારી નસમા ંદાખલ કરેલી એક નાની પ્લાસ્સ્િક િ્યબુ, સ્્થાત્નક એનેસ્્થેટિક 
(સવંેદનહારક/ત્નશ્તેક) સટહત પખુ્ત વયના લોકોમા ંએનેસ્્થેટિકસ (સવંેદનહારક/ત્નશ્તેક) શરૂ કરવા 
માિે વપરાય છે. ત્યારબાદ બિી દવાઓ કેન્યલુાનો ઉપયોગ કરીને તમારી નસોમા ંદાખલ કરી શકાય 
છે. જો તમને આ ત્વશે કોઈ પ્રશ્ો અ્થવા ચિંતા હોય તો કૃપા કરીને તમારા એનેસ્્થેિીસ્િ સા્થે વાત કરો.

સ્્થાસનક અને પ્ાદેસિક એનેસ્્ેથટિકિ (િવેંદનહારક/સનશે્તક)
જો તમે  સ્્થાત્નક અ્થવા પ્રાદેત્શક એનેસ્્થેટિક લઇ રહ્ા હો:

 ■ ઇન્જેક્શન આપવામા ંઆવે ત્યારે તમારા એનેસ્્થેિીસ્િ તમને સ્સ્્થરરહવેાનુકંહશેે. એનેસ્્થેટિક ત્યારે 
અસર કર વા માડેં  તમ ે ગરમ ઝણઝણાિ/કળતર અનભુવી શકો છો

 ■ તમારંુ ઓપરેશન ફક્ત ત્યારે જ આગળ વિશે જ્યારે તમને અને તમારા એનેસ્્થેિીસ્િને ખાતરી ્થાય 
કે આ ત્વસ્તાર સનુ્ન/બહરેો ્થઈ ગયોછે

 ■ જો તમને બેભાન નટહ કયા્ભ હોય તો તમે તમરા આસપાસના વાતાવરણ પ્રત્યે સજાગ અને જાગતૃ 
રહશેો. જો તમે ઇચ્છતા નહીં હો તો સ્રિીન તમને ઓપરેશન જોતા અિકાવશે 

 ■ પ્રાદેત્શક એનેસ્્થેટિકસ માિે એનેસ્્થેટિક િીમનો સભ્ય હમંેશા તમારી નજીક હશે અને તમે ઇચ્છો ત્યારે 
તેમની સા્થે વાત કરી શકો છો.

જનરલ/િામાન્ય એનેસ્્ેથટિક
જનરલ/સામાન્ય એનેસ્્થેટિક શરૂ કરવાની બે રીત છે:

 ■ એનેસ્્થેટિક દવાઓ કેન્યલુા  દ્ારા   નસમા ંદાખલ કર વામા આવે છે. આસામાન્ય રીત ેપખુ્ત વયના 
લોકો  માિે    વપરાય છે અન ેવધ ુત્નયતં્રિત છે  

 ■ તમે માસ્ક (મખુવિો) દ્ારા એનેસ્્થેટિક વાયઓુ અને ઓસ્ક્સજનને શ્ાસમા ંલઈ શકો છો, જે તમે ઇચ્છો 
તો પકડી શકો છો. તમારા બેભાન ્થયા પછી તમારો એનેસ્્થેિીસ્િ એક કેન્યલુા મકૂશે. 

ટરકવરી (પનુઃપ્ાક્્તત) રૂમ
ઓપરેશન પછી તમને સામાન્ય રીતે ટરકવરી (પનુઃપ્રાક્પ્ત) રૂમમા ંલઈ જવામા ંઆવશે. ટરકવરી 
(પનુઃપ્રાક્પ્ત) કમ્ભિારી ખાતરી કરશે કે તમે શક્ તેિલા આરામદાયક છો અને જે વિારાની દ વાની જરૂર 
હશે તે આપશે. જ્યારે તેઓ સતંષુ્િ ્થાય કે તમે તમારા એનેસ્્થેટિક્થી સરુચષિત રીતે સ્વસ્્થ ્થઈ ગયા છો 
અને પલગં ઉપલબ્િ છે, ત્યારે તમને પાછા વોડ્ભમા ંલઈ જવામા ંઆવશે.
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સર્જરી (શસ્ત્રટરિયા) પછી પીડા રાહત
તમને આપ વામા આવતી પીડા રાહત દ વાનો પ્રકાર અને મારિા તમારા ઓપરેશનના પ્રકાર અને 
ઓપરેશન પછીની પીડાની મારિા પર આિાટરત છે. કેિલાક લોકોને અન્ય કરતા વધ ુપીડા રાહતની 
જરૂર હોય છે. 

સામાન્ય રીતે તમારી ટરકવરી (પનુઃપ્રાક્પ્ત) દરત્મયાન અમકુ અંશે પીડા અ્થવા બેિેનીની અપેષિા 
રાખવી જોઈએ. પીડા દૂર કરવા માિે ભારે પેઇનટકલસ્ભ (પીડા રાહત દવા) ખબૂ સારા હોઈ શકે છે, પરંત ુ
લાબંા ગાળે ઉબકા, કબજજયાત અને વ્યસન જેવી આડઅસર ્થઈ શકે છે. 

પ્રસગંોપાત પીડા એ િેતવણી આપનારી ત્નશાની છે કે બધ ુબરાબર ન્થી, તે્થી તમારે હમંેશા તેની 
નસ્ભને જાણ કરવી જોઈએ અને તેમની સલાહ અને મદદ લેવી જોઈએ.

પીડા્થી રાહત મેળ વ વાની કેિલીક રીતો આ પ્રમાણે છે:

 ■ ગોળીઓ, દવાની િીકડીઓ અ્થવા ગળ વા માિે પ્વાહી - આનો ઉપયોગ તમામ પ્રકારના પીડા માિે 
્થાય છે. તેઓ સામાન્ય રીતે  ઓછામા ંઓછો અસર  કરવા માિે  ઓછામા ંઓછો  અડિો કલાક    લે 
છે. આ   દવાઓ કાય્ભ   કરવા માિે તમારે ખાવા, પીવા અને તદુંરસ્ત  અનભુ વ વા માિે સષિમ 
બનવાની જરૂર છે

 ■ ઇન્જે્લિન - તે ઇન્ટ્ાવીનસ/નસમા ં(ઝડપી અસર માિે નસમા ંતમારી કેન્યલુા દ્ારા) અ્થવા 
ઇન્ટ્ામસ્ક્લુર/સ્નાયુમંા ંહોઈ શકે છે (સોયનો ઉપયોગ કરીને તમારા પગ અ્થવા ત્નતબંના સ્નાયમુા,ં 
કામ કરવા માિે લગભગ 20 ત્મત્નિ લે છે)  

 ■ િપોબઝિોરીઝ - આ મીણ જેવી ગોળીઓ તમારા ગદુામાગ્ભમા ંમકૂવામા ંઆવે છે (પાછળનો માગ્ભ). 
ગોળી ઓગળી જાય છે અને દવા શરીરમા ંજાય છે. જો તમે ગળી ન શકો અ્થવા જો તમને ઊલિી 
્થ વા જેવ ુલાગે તો તે ઉપયોગી છે

 ■ દદદી સનયસંરિત પીડા-શનૂ્યતા/ પેિિં કંટ્ોલ્ડ  એનાલજેિીયા (પી.િી.એ) - દબાણ બિનવાળી મશીન, 
જ્યારે તમારા દ્ારા દબાવવામા ંઆવે ત્યારે ભારે પેઇન ટકલર (પીડાનાશક) નો એક નાનો ડોઝ સીિો 
તમારી કેન્યલુા અ્થવા િીપામા ંપહોંિાડે છે. તેને એવી રીતે બનાવામા ંઆવ્યુ ંછે કે જે્થી તમે તમારી 
જાતને ઓવરડોઝ (જરૂર કરતા વિારે ભાગ) આપી શકતા ન્થી તે સતુ્નત્શ્ત કરે છે. પી.સી.એ તમને 
તમારી પોતાની પીડા રાહતના સીિા ત્નયરંિણમા ંરાખે છે

 ■ સ્્થાસનક એનેસ્્ેથટિકિ અને પ્ાદેસિક અવરોધ - આ પ્રકારની એનેસ્્થેત્સયા સર્જરી (શસ્ત્રટરિયા) પછી 
દુખાવો દૂર કરવા માિે ખબૂ ઉપયોગી ્થઈ શકે છે. વધ ુત્વગતો અમારી પત્રિકા શસ્ત્રટરિયા પછી 
એત્પડ્યરુલ પીડા રાહત મા ંમળી શકે છે જે અમારી વેબસાઇિ પર ઉપલબ્િ છે: 
rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati
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હોસ્સ્પિલ છોડયા પછી પીડા્થી રાહત
જ્યારે તમને હોસ્સ્પિલમા્ંથી રજા આપવામા ંઆવશે ત્યારે તમને પેઇનટકલસ્ભનો પરુવઠો આપવામા ંઆવી 
શકે છે, પરંત ુકેિલાક ઓવર-િ-કાઉન્િર પેઇનટકલસ્ભ ખરીદીને ઘરે તૈયાર રાખ વા એ યોગ્ય છે. જો 
તમારે હજી પણ તેમને હોસ્સ્પિલમા્ંથી ટડસ્િાર્જ ્થયા (રજા મળ્યા) ના બે  અઠવાટડયા પછી જરુર પડે, 
તો આ ત્વશે વધ ુિિા્ભ કરવા માિે તમારે તમારા જીપી (જનરલ પ્રેસ્ક્િશનર/ડોક્િર) સા્થે સપંક્ભ  કરવો 
જોઈએ. 

તમારા ઑપરેશન પછી તમે મૉટફફિન-પ્રકારના ંપેઇનટકલસ્ભ પર ઘરે જઈ શકો છો. તે મહત્વનુ ંછે કે તમે 
શક્ તેિલી વહલેી તકે આ દવાઓનો ઊપયોગ  ઘિાડો અને બિં કરો, કારણ કે તેમનો સતત ઉપયોગ 
તમને નોંિપારિ નકુસાન પહોંિાડે છે.

જોખમ અને એનેસ્્ેથસિયા
આ ત્વભાગમા ંનો ઇન્ફોગ્રાટફક સામાન્ય ઘિનાઓ અને જોખમો બતાવે છે કે જેનો સામાન્ય વજનવાળા 
તદુંરસ્ત પખુ્ત દદદીઓ જ્યારે ત્નયત્મત સર્જરી માિે સામાન્ય એનેસ્્થેટિક માિે જાય ત્યારે સામનો કરે છે 
(ત્નષ્ણાત સર્જરી અલગ જોખમો િરાવી શકે છે). 

આધતુ્નક એનેસ્્થેટિકસ ખબૂજ સલામત છે. એનેસ્્થેટિક દવાઓ અ્થવા ઉપયોગમા ંલેવાતા ઉપકરણોની 
કેિલીક સામાન્ય આડઅસરો છે, જે સામાન્ય રીતે ગભંીર ન્થી હોતી અ્થવા લાબંા સમય સિુી 
િાલતી ન્થી. જોખમો વ્યસ્ક્તઓ વચ્િે ચભન્ન હોઇ શકે છે અને તે પદ્ધત્ત અને એનેસ્્થેટિક તકનીક પર 
આિાટરત છે.

તમારા ઍનેસ્્થેિીસ્િ તમારી સા્થે તે જોખમોની િિા્ભ કરશે કે જે તેઓ તમારા માિે વધ ુનોંિપારિ 
હોવાનુ ંમાને છે. તમારા ઍનેસ્્થેિીસ્િ અમકુ  ઓછા સામાન્ય જોખમોની ત્નયત્મત િિા્ભ નહીં કરે જેન ુ
તમને વિારે જોખમ ન હોય. આ પત્રિકામા ંઆ બતાવવામા ંઆવ્યુ ંન્થી.
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દુલ્વભ - ૧,૦૦૦ મા ં૧ અને ૧૦,૦૦૦ મા ં૧ ની વચ્્ેચ    
નાના િહરેમા ંએક વ્યસ્્લત બરાબર 

અિામાન્ય - ૧૦૦ મા ં૧ અને ૧,૦૦૦ મા ં૧ ની વચ્્ેચ    
એક ગામમા ંએક વ્યસ્્લત બરાબર  

તરસ* સકુુ ગળંુ

ધ્જુારીમાદંગી

૪,૫૦૦ મા ં૧  
સાર વાર જરૂરી 
બને તેવ ુદાતંને 
નકુ્સાન  

નાની જ્ાનતતંનુી ઇજા

૨,૮૦૦ મા ં૧  
કોત્નનિયલ ઘષ્ભણ 
(આંખ પર સ્રેિિ) 

ઈન્જેક્શન માર વાની જગ્યાએ દુખાવો*

૧૦,૦૦૦ મા ં૧   
એનાટફલેસ્ક્સસ   
(દવામા ં
તીવ્ર  એલજજીક 
પ્રત્તટરિયા)  

૧,૦૦૦ મા ં૧  
આસપાસના 
જ્ાનતતંનુે કાયમી 
નકુ્સાન   

ખબૂ િામાન્ય - ૧૦ મા્ંથી ૧ 
- તમારા કુટંુબના એક વ્યસ્્લત જેિલુ ંિમાન 

િામાન્ય - ૧૦ મા ં્થી ૧ અને ૧૦૦ મા ં્થી ૧ ની વચ્્ેચ   
િેરીમાનંા એક વ્યસ્્લત બરાબર  

ખબૂ જ દુલ્વભ - ૧૦,૦૦૦ મા ં૧ ્થી ૧૦૦,૦૦૦ મા ં૧ અ્થવા વધ ુ  
મોિા િહરેમા ંએક વ્યસ્્લત બરાબર  

હોઠ અ્થવા જીભની મામલૂી ઇજા 

૧૦૦,૦૦૦ મા ં૧ 
એનેસ્્થેત્સયાના સીિા 
પટરણામ રૂપે મતૃ્ય ુ 

૨૦,૦૦૦ મા ં૧  
એનેસ્્થેટિક દરત્મયાન સભાનતા 

હગંામી િોરણે યાદશસ્ક્ત ગમુાવ વી 
(મખુ્યત્વે ૬૦ ્થી વધ ુઊમરે)  

સામાન્ય જીવનમા ંઆપણે જે જોખમો લઈએ છીએ, જેમ કે રસ્તાની મસુાફરી, તે ખરેખર નીિે આપેલા જોખમો 
કરતાવિારે હોય છે.

૧૦૦,૦૦૦ મા ં૧  
દ્સ્ષ્િ ગમુાવવી  

ઉઝરડો

   પ્ર્થમ સ્સ્પ્રન્િ નેશનલ એનેસ્્થેત્સયા પ્રોજેક્િ (SNAP-1) અભ્યાસ. બીઆર જે ઍનેસ્્થ 2016 

(https://academic.oup.com/bja/article/117/6/758/2671124)  

જો તમે આ ઘિનાઓ અને જોખમો ત્વશે વધ ુત્વગતવાર વાિંવા માગંતા હો, તો ત્વનતંી કરીને અમારી 
વેબસાઇિ પર ઉપલબ્િ વ્યસ્ક્તગત જોખમ પત્રિકાઓ ્ુજઓ: 
rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati

ઉપરોક્ત ઇન્ફોગ્રાટફક ઉપરની ચલંક દ્ારા એક અલગ કાડ્ભ તરીકે પણ ડાઉનલોડ કરી શકાય છે.
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અમે આ પત્રિકામાનંી માટહતીને સિોિ અને અદ્યતન રાખવા માિે ખબૂ જ પ્રયાસ કરીએ છીએ, પરંત ુ
અમે તેની ખાતરી આપી શકતા ન્થી. અમે આ સામાન્ય માટહતી તમારી પાસેના બિા પ્રશ્ોને અ્થવા 
તમારા માિે મહત્વપણૂ્ભ હોય તે દરેક વસ્ત ુસા્થે વ્યવહાર કરે એવી અપેષિા રાખતા ન્થી. માગ્ભદત્શનિકા 
તરીકે આ પત્રિકાનો ઉપયોગ કરીને, તમારે તમારી મેટડકલ િીમ સા્થે તમારી પસદંગીઓ અને કોઈપણ 
ચિંતાઓની િિા્ભ કરવી જોઈએ. આ પત્રિકા જાતે જ સલાહ તરીકે માનવી જોઈએ નહીં. તેનો ઉપયોગ 
કોઈપણ વ્યાવસાત્યક હતે ુમાિે કરી શકાય નટહ. સપંણૂ્ભ અસ્વીકરણ માિે, કૃપા કરીને અહીં ક્ક્લક કરો 
(rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati).

બિા અનવુાદો Translators without Borders (ટ્ાનસ્લેિર ત્વ્થાઉિ બૉડ્ભસ્ભ) સમદુાયના અનવુાદકો દ્ારા 
પ્રદાન કરવામા ંઆવે છે. અનવુાદોની ગણુવતિા શક્ તેિલી સિોિ બનાવવા માિે િકાસવામા આવેલ 
છે, પરંત ુતેમા ંકેિલીક માટહતીના અિોક્સ અને ખોિા અ્થ્ભઘિનનુ ંજોખમ છે.

અમને તમારા સવ્ચાર જણાવો
અમે આ પત્રિકામા ંસિુારો કરવા સિૂનોનુ ંસ્વાગત કરીએ છીએ. 

જો તમારી પાસે કોઈ ટિપ્પણીઓ હોય જે તમે કરવા માગંતા હો, તો કૃપા કરીને તેમને ઇમેઇલ કરો: 
patientinformation@rcoa.ac.uk 

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

rcoa.ac.uk

પા્ંચમી આવસૃતિ, ફેબ્આુરી ૨૦૨૦
પ્રકાશનની તારીખના રિણ વષ્ભમા ંઆ પત્રિકાની સમીષિા કરવામા ંઆવશે.

© 2020 Royal College of Anaesthetists
દદદીની માટહતી સામગ્રીના ત્નમા્ભણના હતે્ુથી આ પત્રિકાની નકલ કરી શકાય છે. ત્વનતંી  કરીને આ મળૂ સ્ોતન ુઅવતરણ કરો. જો તમે આ 
પત્રિકાના કોઈ ભાગને બીજા પ્રકાશનમા ંવાપરવા માગંતા હો, તો યોગ્ય માન્યતા આપવી જ જોઇએ અને લોગો, બ્ાટંડંગ અને છબીઓ દૂર 
કરવી આવશ્યક છે. વધ ુમાટહતી માિે ત્વનતંી  કરીને અમારો સપંક્ભ સાિો.
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