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આ એ બાબતની ખાતર* 
કરાવવામા ંમદદ કર0 છે ક0 
તમા3ંુ બાળક સલામત છે  
આ પિ$કામા ંજણાવવામા ંઆ,-ુ ંછે ક1 2યાર1 તમા6ંુ બાળક સામા:ય 
એને=થે?ટક સાથે ઓપર1શન કરાવવા માટ1 હોE=પટલમા ંઆવે છે Gયાર1 Hુ ં
અપેJા રાખવી જોઈએ. તે દદOઓ અને દદOના Pિતિનિધઓ સાથે મળRને કામ 
કરતા ંએને=થે?ટક Sારા લખવામા ંઆવી છે. 

એને$થેિસયા અને એને$થેટ,$-સ 
સામા$ય એને)થે+ટક .િુનિ1ત	કર4 છે ક4 ઓપર4શન અથવા ;+<યા દરિમયાન તમા>ંુ બાળક બેભાન અને 
પીડા EFુત છે.  

એને)થેટG)ટ િન#ણાતં ડોકટરો છે / એને1થ3ેટક આપે છે અને શ839યા અને ;નુ =ા>?ત દરિમયાન 
તમારા બાળકના 1વા1EયFુ ંGયાન રાખે છે. તેઓ શ839યા પછJ તમારા બાળકની પીડા રાહત સાથ ેપણ 
નNકથી સકંળાયેલા છે. 

એને)થે+ટકસ એ દવાઓ છે / એને1થિેસયા શP કરવા અને Qળવવા માટR વપરાય છે. 

■ કRટલાક એને1થ3ેટકસ એક કRSTલુા તરJકR ઓળખાતી ?લાU1ટકની નળJનો ઉપયોગ કરJને નસમા ં
X/Yશનથી =ારંભ કરR છે, પરં[ ુગેસનો \ાસ લેવાFુ ંચા^ ુરાખી શકR છે. 

■ અSય એને1થ3ેટકસ ગેસના \ાસથી શP થાય છે અને પછJ _યારR તમા`ંુ બાળક aઈૂ Qય dયારR કRSTલુા 
eકૂવામા ંઆવશ.ે 
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એને1થટેJ1ટ અથવા િ=-એસેસમેSટ નસf સામાSય રJતે એને1થ3ેટકસ અથવા ઇS/Yશનથી તમારા 
બાળકના પહRલાના અFભુવો િવશ ે;છૂશ.ે તેઓ સામાSય રJતે એને1થ3ેટક કRવી રJતે આપી શકાય તેની 
પhિતઓ અને તમે અને તમારા બાળકને કોઈ પસદંગી છે કR કRમ તેની ચચાf પણ કરશ.ે મોટRભાગે dયા ં
તબીબી કારણો છે કR શા માટR વ1[ઓુ ચોiસ રJતે થવી પડJ શકR છે અને તેઓ તમને એને1થ3ેટક શP 
કરવાની રJત, અને (કારણો) કRમ તે િવશ ેવાત કરશ.ે તમારJ ઇjછાઓ અને તમારા બાળકની ઇjછાઓ 
kબૂ મહdવ;ણૂf છે. 

એને$થેટી$ટ સાથે ચચા+ કયા+ પછી, તમારી સાથે ચચા+ કરલેી યોજનાઓમાંથી એક સામા8ય રીતે 
અનુસરવામાં આવશે. િનણા+યક સમય ેતમારા બાળકની BિતિCયા અને BિતિCયાન ેઆધાર ેકેટલીકવાર 
અપેિEત હુકમ બદલાઈ શકે છે. 

શ839યાના 3દવસે અથવા તે પહRલા ંતમે તમારJ પાસેના કોઈપણ elુાઓ ઉઠાવી શકશો. 

તમે એને1થિેસયા એસોિસએnસને પણ મળJ શકો છો /ઓ ઉjચ =િશopત આરોqય સભંાળ rયાવસાિયકો 
છે. અમારJ વબેસાઇટ પર તમે તેમની sિૂમકા અને એને1થિેસયા ટJમ િવશ ેવt ુવાચંી શકો છો: 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team  

તમારા બાળકને તૈયાર કર, ર5ા છ,એ 
બાળકને હોu1પટલમા ંઆવવા માટR તૈયાર કરવા માટR તમે ઘણી વ1[ઓુ કરJ શકો છો. 

_યા ંaધુી તમા`ંુ બાળક kબૂ નાFુ ંન હોય, તમારR =યાસ કરવો જોઈએ અને સમQવzુ ંજોઈએ: 

■ કR તેઓ હોu1પટલમા ંજઈ ર{ા છે 

■ કR તેઓFુ ંઓપરRશન અથવા તપાસ કરવામા ંઆવશ ે

■ _યારR તેઓ હોu1પટલમા ંહોય dયારR તેમFુ ં|ુ ંથશ ેતે િવશનેી કRટલીક eળૂ મા3હતી. 

આ મા3હતી =દાન કરવાનો }#ેઠ સમય બાળકો વjચે અલગ હશ.ે ;વૂfશાળાના બાળકોને કદાચ ફYત એક 
3દવસ પહRલા Qણવાની જPર છે. મોટા બાળકોને વt ુસમયની જPર પડJ શકR છે. 

કોલેજ વબેસાઇટ પરબાળકો, માતાિપતા અન ેસભંાળ રાખનારાઓ માટRની મા3હતી</ g>;#ૃઠો પરથી 
ડાઉનલોડ કરવા માટR િવિવધ વયના બાળકો માટR પિ�કાઓ પણ ઉપલ�ધ છે: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati  

■ રJસ ર�છમા ંએન1ેથ3ેટક હોય છે (3-6 વષf ;�ુત વયના વાચક સાથ)ે. 

■ ડRિવટ 3ડટRYટJવ: એન1ેથ3ેટકસ િવશ ેશોધવાFુ ં(7-10 વષfના ંવયના) 

■ 1થાિનક એન1ેથિેસયા મા ંએવા ંઈS/Yશન શામેલ છે / તમારા શરJરના નાના ંભાગને િન�તેન કરR છે. 

મા`ંુ ડRકRસ ઓપરRશન: એક સરળ વાચંો અને aલુભ સસંાધનો પણ અહ� ઉપલ�ધ છે: 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/easyread  

 એિનમેશન પણ છે/ થોડJ ડJપ 1લીપ છે - એન1ેથટેJYસ માટR ફRિમલી ગાઇડ / 12 વષf aધુીના બાળકો 
માટR મદદPપ છે: ( www.vimeo.com/138062201).  
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કRટલીક હોu1પટલો તમને અને તમારા બાળકને ઓપરRશનના 3દવસ પહRલા બાળકોના સ�રJ વોડfની 
eલુાકાત લેવાની તક આપે છે. તમારા બાળકને તૈયાર કરવામા ંઅને અ1વ1થતા ઘટાડવામા ંમદદ 
કરવાનો આ એક સારો માગf છે. ઘણી હોu1પટલોમા ં?લે-થરેRપી ટJમ હોય છે / kલુાસો આપી શકR છે અને 
રમત �ારા ચચાfને =ોdસા3હત કરJ શકR છે. 

તમારા બાળકને *ુ ંકહ./ ુ ંતેના ક.ટલાક િવચારો 
■ તે સમQવો કR orપરRશન અથવા પરJpણ બાળકને તેમના સજંોગો પર આધાર રાખીને વt ુસા`ંુ 

અથવા �િશક રJતે સા`ંુ થવામા ંમદદ કરશ.ે 

■ તમારા બાળકને ઓપરRશન િવશ ેવાત કરવા અને =�ો ;છૂવા માટR =ોdસા3હત કરો. ;1ુતકો, રમતો 
અને વાતાfઓ સહાય કરJ શકR છે. ક લેજ વબેસાઇટ પરથી કલ3ર�ગ શીnસ /વા સસંાધનો ઉપલ�ધ છે: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati  

■ તમારા બાળકને સમય િવશ ેકહો. તેઓ ઓપરRશન અથવા તપાસ �ારR કરશ?ે હોu1પટલમા ંતેમનો 
રોકાણ કRટલો સમય રહRશ ે(જો તમે આ Qણો છો) 

જો તમા`ંુ બાળક આખી રાત હોu1પટલમા ંરોકાશ,ે તો તેઓને જણાવો કR |ુ ંતમે પણ રહJ શકશો. જો તમને 
ખાતરJ હોય કR આ શ� છે કR નહ�, તો તમે ;Uુ#ટ કરવા માટR હોu1પટલને ક callલ કરJ શકો છો. 

હોu1પટલમા ંતમારR |ુ ંલેzુ ંજોઈએ તે �ગે તમારJ નસf તમને સલાહ આપી શકR છે, પરં[ ુ�ૃપા કરJને 
કોઈપણ િનયિમત દવા લાવો / તમા`ંુ બાળક સામાSય રJતે eળૂ પેકR�જ�ગ, પાયQમા, �થૂ�શ, હRર�શ, 
અSડરવરે અથવા નેપીઝમા ંફRરફાર અને મનપસદં ટRડJ અથવા રમકડામા ંલે છે. બાળકો ઘણીવાર |ુ ંપેક 
કરzુ ંતે નiJ કરવામા ંઆનદં લેતા હોય છે પરં[ ુઘણા ંરમકડા ંશામેલ ન કરzુ ંતે }#ેઠ છે. 

મોબાઇલ ફોન અને ટR�લેnસ kબૂ ઉપયોગી થઈ શકR છે, પરં[ ુતમા`ંુ ચા�ર અને હRડફોનો લાવવાFુ ંયાદ 
રાખો. 

પેરાસીટામોલ અને આઇ�=ુોફRન /વા પેઇન3કલસf પર તમારR 1ટોક કરzુ ંજોઈએ _યારR તમા`ંુ બાળક ઘરR 
પાછા આવ ેછે. તમારJ હોu1પટલ તમને કRવી રJતે લેવી તે �ગે સલાહ આપે છે. 

શ789યા પહ.લા ંબરાબર નથી? 
જો તમારા બાળકને coughપરRશનના બે અઠવા3ડયામા ંન�ધપા� ઉધરસ અથવા શરદJ થાય છે, અથવા 
ઓપરRશનના 3દવસના થોડા 3દવસોમા ંઝાડા અથવા arrheaલટJ થાય છે તો તમારR હોu1પટલને ફોન 
કરવો જોઈએ. _યા ંaધુી તમા`ંુ બાળક સા`ંુ ન થાય dયા ંaધુી ઓપરRશનમા ંિવલબં કરવો જPરJ છે. 

ખાસંી અને શરદJ બાળકોને બનાવી શકR છે, ખાસ કરJને /ઓ નાના છે, એને1થ3ેટક હRઠળ \ાસ લેવામા ં
e�ુકRલીઓ થવાની સભંાવના વધારR છે. તેઓ બાળકોને છાતીમા ંચેપFુ ંજોખમ વધારR છે. તેથી જો તમારા 
બાળકની તoબયત લથડતી હોય તો તમે હોu1પટલના કમfચારJઓને Q�તૃ કરો તે મહdવFુ ંછે. 

�ૃપા કરJને તમારા બાળકને oચકન પોYસ, ઓરJ અથવા અSય ચેપ સાથ ેતા/તરમા ંસપંકf  થયો હોય તો 
હોu1પટલના કમfચારJઓને જણાવો. 
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રસીકરણ એ એક મહdવ;ણૂf તબીબી હ1તpેપ છે અને અમે બધા માતાિપતાને એનએચએસ વબેસાઇટ 
પર એનએચએસ રસીકરણ માગfદિશ�કાFુ ંપાલન કરવા =ોdસા3હત કરJએ છJએ:  
www.nhs.uk/conditions/vaccinations  

તા/તરના રસીકરણ એ એને1થ3ેટક લેતા બાળકો માટR સામાSય રJતે સમ1યા હોતી નથી, િસવાય કR તેઓ 
સ�રJ કરાવતા પહRલા જ �ચો તાઓ િવકાસ કરR, આ u1થિતમા ંશ839યામા ંિવલબં કરવો તે વt ુસા`ંુ છે. 
આ kબૂ જ અસામાSય છે, તેથી અમે માતાિપતાને આયો�જત રસીકરણ ચા^ ુરાખવાની સલાહ આપી|ુ ં
અને આયો�જત શ839યાને કારણે તેમને eલુતવી નહ� કરJ|ુ.ં 

ઓપર9શન ;વૂ> ની @Aલિનક / ટ9Cલફોન $F,નGગ 
હોu1પટલની નસf શ839યાના એક 3દવસ પહRલા ંતમારા બાળકના 1વા1Eય અને દવાઓની કRટલીક 
QણકારJઓ માટR તમને ફોન કરવાની ગોઠવણ કરJ શકR છે. આનાથી ઓપરRશનના 3દવસ પહRલા,ં જો 
જPરJ હોય તો, વધારાના પરJpણો અથવા ઉપકરણો ગોઠવવાનો પણ સમય તેમને મળશ.ે 

ઘણી હોu1પટલો બાળકોને, ખાસ કરJને લાબંા ગાળાની બીમારJઓ ધરાવતા અથવા મોટJ શ839યા 
કરનારા બાળકોને, ;વૂfિનધાfરણ e�ૂયાકંન >Yલિનકમા ંજવા માટR કહશ.ે અહ� તેઓ તમારા બાળકના 
1વા1Eય, દવા અને એલજ� િવશ ે;છૂશ.ે તેઓ શ839યા પહRલાનંા કોઈપણ ચેપને તપાસવા માટR dવચા 
માથંી 1વબે લેશ ે(dવચાને નરમાશથી નરમ કા;સૂથી ઘ1વામા આવ ેછે) અને જPરJ રYત પરJpણો 
કરવામા ંઆવશ.ે તેઓ તમને અને તમારા બાળકને _યા ંસ�રJ થશ ેતે વોડf બતાવવામા ંઆવશ ેઅને 
તેઓ તમને તમારા બાળકની શ839યા િવશ ેમા3હતી આપશ.ે તમે એને1થટેJ1ટને પણ મળJ શકો છો / 
એને1થ3ેટક અને કોઈપણ િવશષે જોખમો માટRના કોઈપણ િવક�પોની ચચાf કરJ શકR છે. 

તમારા બાળકના ઓપર+શનના -દવસે 
તમારા બાળકને Tાર1 ખાવાUુ ંઅને પીવાUુ ંબધં કરVુ ંતે િવશે હોE=પટલે તમને 
=પWટ Xચૂનાઓ આપવી જોઈએ. તમારા અને તમારા બાળક માટ1 આ 
XચૂનાઓUુ ંપાલન કરVુ ંમહGવ[ણૂ\ છે. જો એને=થે?ટક દરિમયાન તમારા 
બાળકના પેટમા ંખોરાક અથવા PવાહR હોય, તો તે ગળાના પાછલા ભાગમા ં
ચળR શક1 છે અને તેમના ફ1ફસામંા ં`ય છે. 

જો બાળકોને ખાવા-પીધા વગર જPરJ કરતા ંવt ુરાહ જોવી ન પડR તો બાળકો વt ુઆરામદાયક છે. 

નીચે આપેલ બાબતો માટR સામાSય રJતે સમંિત આપવામા ંઆવ ેછે �ારR તમે તાdકાoલક ન હોય એવી 
શ839યા પહRલા ંતમારા બાળકને ખાવા-પીવા માટR કંઈક આપી શકો છો, પરં[ ુ�ૃપા કરJને હોu1પટલની 
aચૂનાઓFુ ંપાલન કરો, કારણ કR તે અલગ હોઇ શકR. 

■ બાળકો શ839યાના છ કલાક પહRલા ંથો�ુ ંહલકો ભોજન અને / અથવા એક qલાસ �ૂધ લઈ શકR છે. તે 
પછJ તેઓએ મીઠાઇ સ3હત કંઈપણ ન ખાzુ ંજોઈએ અને jTXુગ ગમ પણ ટાળzુ ંજોઈએ. 

■ 1તનપાન કરાવતા બાળકોને તેમની શ839યાના ચાર કલાક પહRલા માતાFુ ં�ૂધ આપી શકાય છે. 
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■ બોટલ-ખવડાયેલા બાળકોમા ંશ839યાના છ કલાક પહRલા ંaધૂી �ૂધ અપાઈ શકાય છે 
(�ૃપા કરJને kબૂ જ નાના અથવા =ેમjTરુ બાળકો માટR કોઈપણ અલગ aચૂનો માટR તમારJ 
હોu1પટલમા તપાસ કરો). 

■ બાળકોએ તેમની શ839યા પહRલાનંા એક કલાક aધુી પાણી પીzુ ંઅથવા kબૂ જ પાત�ં 1Yવોશ ચા^ ુ
રાખzુ ંજોઈએ. આ તેમને સારJ રJતે હાઇ�RટRડ અને આરામદાયક રહRવામા ંમદદ કરR છે. 

કRટલાક Tિુનટમા બાળકને Tિુનટમા ંપહ�ચતા સમયે કંઈક પીવા માટR પરવાનગી આપે અથવા =ોdસા3હત 
કરR છે. 

જો તમારા બાળકને તા/તરમા ંજ ખોરાક ખાધો છે, તો ઓપરRશન િવલબં થશ ેઅથવા બીQ 3દવસ aધુી 
eલુતવી રાખવામા ંઆવશ.ે 

તમારા બાળકને કોઈ પણ દવાઓ શ839યાના 3દવસે aચૂના eજુબ લેવી જોઈએ. 

_યારR તમે હોu1પટલમા ંપહ�ચશો dયારR તમારા બાળકFુ ંવજન કરવામા ંઆવશે અને તેFુ ંમાપન કરવામા ં
આવશે (િસવાય કR આ અગાઉની એપોઇSટમેSટ વખતે કરવામા ંઆrTુ ંન હોય). એક નસf તેમFુ ંતાપમાન, 
પ�સ અને \ાસ લેવાની તપાસો કરશે અને ઓuYસજનના 1તર અને �લડ =ેશરFુ ંમાપન કરશે. 

પેશાબના નeનૂા એકિ�ત કરJને ૧૨ વષfથી વt ુ�મરની કોઈપણ છોકરJ માટR ગભાfવ1થા પ3રpણ કરzુ ં
તે =માણsતૂ =થા છે. મહRરબાની કરJને  ુઓ પે3ડઆ3¡Yસ અને બાળ આરોqયની રોયલ કોલેજ વt ુ
મા3હતી માટR વબેસાઇટ: 

www.rcpch.ac.uk/resources/pre-procedure-pregnancy-checking-under-16s-
guidance-clinicians 

નસf દવાઓ અને એલજ� િવશ ે;છૂશ ેઅને તમારા બાળકના કાડંા અથવા પગની ¢ ૂટંJ પર બે ઓળખ બેSડ 
લગાવશ.ે કRટલીક હોu1પટલોમા,ં તેમને કોઈ એલજ� હોય તો તેઓ એક વધારાનો બેSડ અથવા કોઈ 
અલગ રંગFુ ંબેSડ પેરાવશ.ે 

તમારા બાળકની એને1થ3ેટક �ગે ચચાf કરવા માટR એને1થસેી1ટ તમારJ eલુાકાત લેશ ેસ�રJ પેહલા. 

એને1થ3ેટ1ટને તમારા બાળકના સામાSય 1વા1Eય િવશનેી શોધ કરવાની જPર છે, /મા ંશામેલ છે: 

■ એને1થિેસયાના અગાઉના અFભુવો 

■ તમા`ંુ બાળક / દવાઓ લે છે  

■ તેમને કોઈપણ એલજ� હોય તો 

■ કોઈપણ તા/તરની ઉધરસ, શરદJ અથવા ઝાડા અને ઉલટJ. 

જો તમારા બાળકને અથવા �ુ�ંુબના અSય સ£યોને એને1થે3ટક સાથે કોઈ અગાઉની e�ુકRલીઓ આવી હોય, 
તો એને1થેટJ1ટને કહRzુ ંઅને તમારJ અથવા કોઈ સબંધંીની કોઈ મા3હતી લાવવી ખરRખર મહdવ;ણૂf છે. 
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એને1થ3ેટક િવશ ેતમને અથવા તમારા બાળકને લગતી કોઈપણ િવશષે oચ�તાઓ િવશ ેવાત કરવાનો આ 
સારો સમય છે. તમે ;છૂવા માગંતા =�ોની aoૂચ બનાવવામા ંતમને મદદ થઈ શકR. 

તમારા બાળકની શ839યાના =કાર પર આધારJત, એને1થટેJ1ટ, 1થાિનક એને1થ3ેટક ઇS/Yશનથી _યારR 
તમા`ંુ બાળક aઈૂ ર¤ુ ંહોય dયારR ચેતાને પણ a¥ુ કરJ શકશ,ે /નાથી તમારા બાળકને સ�રJ પછJ તેની 
પીડા રાહતમા મદદ કરશ.ે 

તેમને વધારાના ટJપા ંઅથવા કRSTલુ�સનો ઉપયોગ કરવાની જPર પણ પડJ શકR છે. તેઓ તમારJ સાથ ે
આ _યારR તમારા બાળક ¦ઘમા ંઅને આરામદાયક હોય dયારR સલામત રાખવા માટRના કારણો અને 
ઉપકરણોના મહdવ �ગે ચચાf કરશ.ે 

ઓપર.શન અથવા તપાસમા ંિવલબં 
�ારRક તમારા બાળકના ચેક�ગ દરિમયાન, એને1થટેJ1ટ તમારા બાળક િવશ ેકંઈક એzુ ંશીખી શકR છે, 
/નાથી તે 3દવસે ઓપરRશન ન કરવી તે aરુopત રહRશ.ે જો આzુ ંથાય, તો તેઓ સલાહ આપશ ેકR _યારR 
તેઓ અપેpા રાખે છે કR =39યા સાથ ેઆગળ વધzુ ંસલામત રહRશ.ે 

AવૂC-દવાઓ (િEમે8ડક.શન) 
આ દવાઓ માટRFુ ંનામ છે / એને1થ3ેટક પહRલા ંઆપવામા ંઆવ ેછે. 

િન�તેન oચ3કdસક તમારા બાળકને આરામ કરવા માટR શામક દવા આપવાની ચચાf કરJ શકR છે. જો કR, 
આ િનયિમતPપે આપવામા ંઆવતા ંનથી કારણ કR તેઓ ઓપરRશન પછJ બાળકોને િન�§ા કરJ શકR છે. પીડા 
રાહત માટRની દવાઓ િ=-મેડ તરJકR પણ આપી શકાય છે, અથવા એને1થટેJસ અ1થમા /વી u1થિત માટR 
વધારાની સારવાર aચૂવી શકR છે. 

મોટાભાગના િ=-મે¨સ =વાહJ દવાઓ તરJકR આપવામા ંઆવ ેછે. 

Gથાિનક એનેGથે8ટક 9Iમ 
લગભગ તમામ બાળકોના હાથની પાછળ ‘મે�જક 9Jમ’ eકૂવામા ંઆવશ ેઅને 1પ#ટ �Rિસ�ગથી આવરJ 
લેવામા ંઆવશ.ે તેને કRટલીકવાર 'એમેટોપ', 'ઇએમએલએ' અથવા બીજો વપેાર નામ કહRવામા ંઆવ ેછે 
સીટJઆર. તે એક 1થાિનક એને1થ3ેટક 9Jમ છે / કામ કરવા માટR 30-60 િમિનટ લે છે. 

_યારR તમારા બાળકના હાથ અથવા હાથમા ંકRSTલુા eકૂવામા ંઆવ ેછે dયારR આ 9Jમ તી© પીડા ઘટાડR છે. 
તે દસમાથંી નવ બાળકોમા ંપીડા ઘટાડવામા ંસારJ રJતે કાયf કરR છે. 

જો Cીમનો ઉપયોગ કરી શકાતો નથી, તો િવ$તારને સુK કરવાન ેબદલ ે$થાિનક એને$થેિટક કોLડ $Bેનો 
ઉપયોગ કરી શકાય છે. 

થિ◌યેટરમા ંજ/ુ ં
પરR3ટ�ગ િથયેટરમા ંજતા સમયે મોટાભાગની હોu1પટલો તમારા બાળકને પહRરવા માટR રંગબેરંગી ગાઉન 
=દાન કરR છે. તેમ છતા ંતમા`ંુ બાળક તેમના પોતાના કપડા ંઅથવા પાયQમા પહRરJ શકશ.ે તેઓ જPરJ 
તરJકR ને?પી અથવા ;લુ અ?સ પહRરJ શકR છે. અમારJ નસf તમને સલાહ આપે છે કR અSડરવરે |ુ ં
પહRરવામા ંઆવ ેછે. 
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તમા`ંુ બાળક એને1થ3ેટક Pમમા ંજઇ શકR છે, અથવા બેડ, rહJલચેર અથવા હોu1પટલની ¡ોલી પર 
eસુાફરJ કરJ શકR છે અથવા લઈ જઇ શકR છે. કRટલાક એકમો વt ુમનોરંજક =કારના ંપ3રવહન =દાન કરR 
છે. કRટલીક હોu1પટલોમા ંતેઓ ઇલેUY¡ક કારમા ંસવારJ આપી શકR છે. 

એનેGથે8ટક Lમમા ં
નસf અથવા આરોqય સભંાળ rયવસાયી /મ કR વ wardડfનો રમતના િન#ણાત તમારJ અને તમારા 
બાળકને એને1થ3ેટક Pમમા ંસાથ ેઆવશ.ે તમા`ંુ બાળક રમકડા અથવા કªફટfર લઈ શકશ.ે મોબાઈલ ફોન 
અથવા ટR�લેnસ ખાસ કરJને રમતો અથવા મનપસદં 3ફ�મોથી બાળકોને િવચoલત કરવા માટR ઉપયોગી 
થઈ શકR છે. 

જો તમે ઈjછો છો, તો તમને એને1થ3ેટક આપવામા ંઆવ ેછે, _યારR તમારા બાળકને તેમને 3દલાસો 
આપવા માટR તેમની સાથ ેરહRવાFુ ંતમા`ંુ 1વાગત છે. dયા ંkબૂ ઓછા સજંોગો છે _યારR આ શ� નહ� 
હોય. જલદJ તમા`ંુ બાળક aઈૂ Qય છે, એને1થ3ેટક ટJમને તમારા બાળકની સભંાળ રાખવા માટR 1ટાફનો 
સ£ય તમને િથયેટર pે�ની બહાર લઈ જશ.ે 

જો તમે Qતે kબૂ જ oચ�િતત છો, તો તમારR નથી તમારા બાળકને એને1થ3ેટક Pમમા ંજzુ ંપડશ.ે તેના 
બદલે �ુ�ંુબનો બીજો સ£ય અથવા વ wardડf નસf અથવા ?લે થરેાિપ1ટ તેની સાથ ેજઈ શકR છે. 

_યારR તમા`ંુ બાળક ¡ોલી પર પડR^ુ ંહોય dયારR એને1થ3ેટક શP કરJ શકાય છે. નાના બાળકોને તમારJ 
ખોળામા ંબેસાડJને એને1થસેીયા થઈ શકR છે. પછJ 1ટાફ કદાચ તમારJ સહાયથી તેમને ¡ોલી પર ઉતારશ.ે 

એને1થટેJ1ટ oચ3કdસા શP કરવા માટR ફRસમા1ક અથવા ટ«oુબ�ગમાથંી ગેસ અથવા કRSTલુા �ારા 
ઇS/Yશનનો ઉપયોગ કરશ.ે આ તમારJ સાથ ેપહRલાથી ચચાf કરવામા ંઆવશ,ે જો કR તમા`ંુ બાળક 
સહકાર ન આપી શકR તો કRટલીક વખત યોજનામા ંપ3રવતfન થવાની જPર પડJ શકR છે. 

મોટાભાગના મોટા બાળકોને કRSTલુા �ારા એક ઇS/Yશન આપવામા ંઆવશ.ે જો કRSTલુાનો ઉપયોગ 
કરવામા ંઆવ ેછે, તમા`ંુ બાળક સામાSય રJતે બેભાન અને ¬લોપી થઈ જશ.ે કRટલીકવાર X/Yશન 
હાથમા ંઠંડJ અથવા કાટંાદાર લાગે છે. dયારબાદ એને1થટેJસ િન#ણાતં એને1થ3ેટક ચા^ ુરાખવા અને 
સલામતી માટR વધારાના ઓuYસજન =દાન કરવા માટR મા1કનો ઉપયોગ કરશ.ે 

જો એને1થ3ેટકને ગેસ થી શP કરવામા ંઆવ ેછે, એને1થટેJ1ટ સામાSય રJતે ગેસ આપવા માટR મા1કનો 
ઉપયોગ કરR છે, અથવા તેઓ તમારા બાળકના નાક અને મ� પર નરમાશથી eકૂRલા હાથથી ગેસ પસાર 
કરJ શકR છે. એને1થ3ેટક વાTઓુ લાqTુ-ંટJપ પેન /વી જ ગધં આપે છે. 

એને1થ3ેટકને અસરમા ંલાવવા માટR તે સામાSય રJતે થોડો સમય લે છે (થોડJક સેકંડથી થોડJ િમિનટો 
aધુી કંઈપણ). આ સમય દરિમયાન બાળક અશાતં રહRz ુ ંઅથવા તેના \ાસ લેવાFુ ં ુ�ંુ લાગે તે સામાSય 
છે. તેઓ મોટRથી snore પણ કરJ શકR છે. 1ટાફ તમને તમારા બાળકને નરમાશથી પરં[ ુિનિ�તપણે 
પકડવામા ંમદદ કરશ.ે 
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dયારબાદ તમને એને1થ3ેટક Pમ છોડવાFુ ંકહRવામા ંઆવશ.ે 1ટાફનો સ£ય તમારJ સાથ ેિથયેટરની બહાર 
ચાલશ.ે 

એકવાર તમારા બાળકન ેએને$થેસીયાઇઝ કરવામાં આPયા પછી, એને$થેિટિક$ટ કે8યુલામાં મૂકશે જથેી 
તેઓ પીડાને રાહત અને એને$થેિટક દવાઓ આપી શકે જ ેજRરી છે. 

ત◌ો પછI *ુ ંથાય છે? 
ઓપરRશન અથવા =39યા કરવા માટR તમારા બાળકને theaterપરR3ટ�ગ િથયેટરમા ંલઈ જવામા ંઆવશ.ે 

િન�તેન oચ3કdસક =39યા દરªયાન તમારા બાળક સાથ ેરહR છે અને તમારા બાળકના �લડ =ેશર, પ�સ, 
\ાસ અને ઓuYસજનના 1તરને નNકથી મોિનટર કરશ,ે ખાતરJ કરશ ેકR તે aરુopત અને સ;ંણૂf 
એને1થસેીયાવાળા છે. 

જવાનો અને Qતે ખાવા પીવા માટRનો સારો સમય છે, પરં[ ુ1ટાફને જણાવો કR તમે જઇ ર{ા છો અને 
તમારો સપંકf  કરવા માટR તેમને મોબાઇલ ફોન નબંર =દાન કરો. 

ઓપર+શન પછ3 
8રકવરI Lમમા ં
મોટાભાગના બાળકો રJકવરJ Pમમા ંQગે છે. એને1થ3ેટ1ટ નNક છે અને જો જPરJ હોય તો મદદ કરJ શકR 
છે. _યારR તેઓ Qગશ ેdયારR તેને સલામત રાખવા અને �ૃU#ટની બહાર રાખવા માટR તેમની કRSTલુા ઉપર 
પાટો હશ.ે 

દરRક બાળકની સભંાળ િન#ણાત નસf અથવા અSય યોqય લાયક rયવસાયી �ારા કરવામા ંઆવ ેછે / 
ખાતરJ કરશ ેકR તમા`ંુ બાળક આરામદાયક છે. જો જPર પડR તો તેઓ વધારાની પીડા રાહત અને માદંગી 
િવરોધી દવાઓ આપશ.ે Qગવાની =39યા દરિમયાન તમને યોqય સમયે તમારા બાળક સાથ ેરહRવાFુ ં
કહRવામા ંઆવશ.ે 

Nગવાની પર.શાની 
કRટલાક બાળકો Q�તૃ થાય dયારR e ૂઝંવણ અને / અથવા તકલીફના સકંRતો બતાવ ેછે. નાના બાળકોમા ં
આની સભંાવના વધારR છે. 

બુ ઓછા બાળકો kબૂ જ ઉ�કRરાય છે. તેઓ રડશે અને લોટશે (�ધા થશે) અથવા તેમના હાથ અને પગને 
જોરથી હલાવશે. આ વતfન લગભગ ૩૦ િમિનટ અને �ારRક-�ારRક લા�ંુ ંચાલે છે. રRકવરJ Pમના 1ટાફને 
આ સમયે બાળકોની સભંાળ લેવાનો અFભુવ છે. તેઓ િવચાર કરશે કR વt ુપીડા રાહત મદદ કરશે કR નહ�. 
તેઓ તમને સલાહ આપશે કR તમારા બાળકને કRવી રJતે }ે#ઠ આરામ અને આ\ાસન આપzુ.ં 

જો કોઈ બાળક તકલીફમા ંQગે છે તો આ માતાિપતા માટR 1વાભાિવક રJતે oચ�તાજનક છે. તમારા 
અને1થ3ેટ1ત oચ3કdસકથી ચચાf કરJ કહRz ુ ંજPરJ છે કR જો તમારા બાળકને sતૂકાળમા ંઆ =કારની 
તકલીફ અFભુવી છે, /થી તેઓ ભિવ#યમા ંતેને ટાળJ શકR. 
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પીડા રાહત 
પીડાને રાહત આપતી દવાઓ અને કRટલીક વખત 1થાિનક એને1થ3ેટક ઇS/Yશન, એને1થ3ેટક દરિમયાન 
આપવામા ંઆવ ેછે તેની ખાતરJ કરવા માટR કR તમા`ંુ બાળક શ� તેટ^ુ ંઆરામદાયક રJતે Qગે. પીડા 
રાહતનો =કાર સ�રJની =39યા પર આધા3રત છે. 

િન�તેન(અને1થિેશયા) oચ3કdસક, સ�ન અને / અથવા વોડf 1ટાફ તમારJ સાથ ેતમારા બાળક માટR }#ેઠ 
=કારની પીડા રાહત િવશ ેવાત કરશ.ે 

ઘર. જ/ુ ં
ઓપરશેન અથવા BિCયા પSવા પછી એજ િદવસ ેતમારા બાળક માટે ઘર ેપાછા આવવાનું હંમેશાં શU છે 
જો સજ+ન અને એને$થેટી$ટ િનVણાત ખુશ છે કે આ સલામત િવકLપ છે અને તમાXં બાળક સારી રીતે 
$વ$થ થઈ રYું છે. 

ઘરR પીડા રાહત માટRની દવાઓ કRવી રJતે આપવી તે િવશ ેતમને સલાહ આપવામા ંઆવશ.ે તમે આ 
સલાહને કાળN;વૂfક અFસુરો. 

કRટલાક બાળકો ઘરની eસુાફરJમા ંબીમાર લાગે છે અથવા બીમાર હોઈ શકR છે. dયાર રહRz ુ ંઉપયોગી છે! 

ઓપરRશનના 3દવસે જો તમે તમારા બાળકને ઘરR લઈ Qવ છો, તો જો તમને ઘરR તમારા બાળક િવશ ે
oચ�તા હોય તો ફોન કરવા માટR તમને એક ફોન નબંર આપવામા ંઆવશ.ે 

પછIથી 
કRટલાક બાળકોને હોu1પટલની eલુાકાત oચ�તાજનક લાગે છે. થોડા બાળકોને હોu1પટલમા ંરોકાયા પછJ 
સારJ ¦ગ આવતી નથી. તેઓ °ટાછવાયા હોઈ શકR છે અને તમને છોડJને જતા રહRવાની oચ�તા કરJ શકR 
છે. તેમની વતf±કૂ પહRલા ંકરતા ંવt ુe�ુકRલ હોઈ શકR છે. આ સામાSય રJતે �ણથી ચાર અઠવા3ડયામા ં
સામાSય થઈ જશ.ે 

તમારા બાળકની એને$થેIટક સાથે સકંળાયેલા જોખમો અને આડઅસર 
આtિુનક એને1થ3ેટકસ સાથ ેગભંીર સમ1યાઓ અસામાSય છે. મોટાભાગના બાળકો ઝડપથી 1વ1થ થાય 
છે અને તેમના ઓપરRશન અને એને1થ3ેટક પછJ તરત જ સામાSય થઈ Qય છે. ઘણા બાળકોને બીમારJ 
અથવા ગળામા ં�ુખાવો થઈ શકR છે. આ સામાSય રJતે �ૂંકા સમય aધુી રહR છે. ઉલટJ અને માદંગીની 
સારવાર માટRની દવાઓ ઉપલ�ધ છે અને ઘણી વાર આપવામા ંઆવ ેછે. 

નાના ઓપરRશનમા ં1વ1થ બાળકો માટR, સામાSય છે (૧૦ બાળકોમાથંી ૧ કરતા વધારR) આ હોવાFુ:ં 

■ માથો અથવા ગ�ં �ુખાzુ ં

■ માદંગી અથવા ચiર 

■ ઉઠવાના સમય બેચેની. 

�ુલfભ જ3ટલતાઓને જોતા, આશરR ૧૦,૦૦૦ માથી ૧ બાળકોમા એને1થ3ેટકથી ગભંીર એલજ�ક =િત39યા 
િવYસે છે. 
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સહRજ અથવા મGયમ oબન-ઇમરજSસીની સ�રJ ધરાવતા ત�ુંર1ત બાળકો માટR એને1થિેસયાથી edૃTFુ ુ ં
જોખમ ૧૦૦,૦૦૦ માથી ૧ કરતા ઓ² ંછે. સ�રJ દરªયાન થતી મોટાભાગની edૃT ુએને1થ3ેટકથી થતી 
નથી પરં[ ુrયuYતના 1વા1Eય સાથ ેઅથવા તેના ઓપરRશન સાથ ેજોડાયેલા અSય કારણોસર થાય છે. 

એને1થ3ેટક અથવા એને1થ3ેટક =39યા સાથ ેસકંળાયેલા સામાSય જોખમો િવશ ેવાચંવા માટR, �ૃપા કરJને 
અમારJ વબેસાઇટ પર જોખમ િવભાગ  ુઓ: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati  

જોખમને બરાબર સમજOુ ં
લોકો અલગ અલગ રJતે શ�દો અને સ�ંયાઓFુ ંઅથfઘટન કરR છે. આ ધોરણ તમારJ સહાય માટR 
ઉપલ�ધ કરાયેલ છે. 

 

 

Hબુ જ સામા$ય સામા$ય અસાધારણ િવરલ ભાMયે જ 

દશમાથંી એક 

તમારા �ુ�ંુબની 
 એક rયuYત 

સોમાથંી એક 

ર1તા પર નો 
 એક rયuYત 

હPરમાથંી એક 

ગામ માથી 
 એક rયuYત 

દશ હPરમાથંી 
એક 

નાનકડા ંશહRરની 
એક rયuYત 

લાખમાથંી એક 

મોટા શહRરની 
 એક rયuYત 

આtિુનક એને1થિેસયામા,ં ગભંીર સમ1યાઓ અસામાSય છે. 

જો તમારા બાળકને કોઈ ગભંીર બીમારJ, કોઈ જ3ટલ તબીબી ;#ૃઠsિૂમ હોય અથવા ચાર વષfથી ઓછJ 
વયની હોય અને / અથવા તેFુ ંમો�ંુ ઓપરRશન થઇ ર¤ુ ંહોય તો ગભંીર જોખમ અથવા � ૂચંવણની 
સભંાવના વધારR છે. 

ન�ધપા� માદંગીવાળા બાળકો અથવા સ�રJ કરાવનારા બાળકોમા ંકRટલીક વખત એને1થ3ેટક સાથ ે
સકંળાયેલા ખાસ જોખમો હોય છે. ઓપરRશન પહRલા ંએને1થટેJ1ટ તમારJ સાથ ેઆ �ગે ચચાf કરJ શકR છે. 
આtિુનક સાધનો, તાલીમ અને દવાઓએ એને1થ3ેટક Fુ ંવાપર kબૂ જ સલામત બનાrTુ ંછે, તેમ છતા ં
બધા જોખમો સ;ંણૂfપણે �ૂર કરJ શકાતા નથી. 

બાળકો અને kબૂ જ નાના બાળકોમા ંએને1થિેસયાના સભંિવત લાબંા ગાળાની અસરો �ગે સશંોધન 
ચાલી ર¤ુ ંછે. હાલમા ંએને1થ3ેટકસ િવકાસ માટR હાિનકારક છે તેવા કોઈ મજ�તૂ ;રુાવા નથી, અને તે 
Gયાનમા ંલેzુ ંમહdવ;ણૂf છે કR કોઈ પણ જોખમ =39યા અથવા સ�રJ માટR એને1થિેસયા આપવાના 
એકંદર મહdવ સામે સ[ંoુલત કરવા જોઈએ.  
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પે3ડયા3¡ક એને1થિેસયામા ંગભંીર ઘટનાઓ પરની મા3હતી ઓનલાઇન મળJ શકR છે: 
TનુાઇટRડ 3ક�ગડમમા ંપ3ેડયા3¡ક એન1ેથિેસયામા ંગભંીર િનણાfયક ઘટનાઓની ઘટના: બાળકોમા ં
િન�તેનાના (અન1ેથીિશયાના) ગૌણ િવ�લષેણ િનરJpણ (એિ=કટ અ£યાસ): 
www.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/anae.૧૪૫૨૦ 

¶ેટ o�ટન અને આયલ·Sડના પે3ડઆ3¡ક એને1થ3ેટ1nસના એસોિસએશન તરફથી વt ુમા3હતી માટR તમે 
આ જોઈ શકો છો: 

www.apagbi.org.uk/guidelines અથવા 
www.apagbi.org.uk/children-and-young-people  

મોટા બાળકો અને નાના લોકો માટR એને1થ3ેટક વાપરવાના સામાSય જોખમો િવશનેી મા3હતી કૉલેજ 
વબેસાઇટ પર ઉપલ�ધ છે: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risk  

પીડા રાહત િવશનેી મા3હતી અમારા પિ�કામા ંમળJ શકR છે એન1ેથિેસયા સમQવે̂ ુ ં/ અમારJ વબેસાઇટ 
પરથી ઉપલ�ધ છે: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati  
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અમે આ પિ�કામાનંી મા3હતીને સચોટ અને અ¹તન રાખવા માટR kબૂ જ =યાસ કરJએ છJએ, પરં[ ુઅમે 

તેની ખાતરJ આપી શકતા નથી. અમે આ સામાSય મા3હતી તમારJ પાસેના બધા =�ોને અથવા તમારા 
માટR મહdવ;ણૂf હોય તે દરRક વ1[ ુસાથ ેrયવહાર કરR એવી અપેpા રાખતા નથી. માગfદિશ�કા તરJકR આ 

પિ�કાનો ઉપયોગ કરJને, તમારR તમારJ મે3ડકલ ટJમ સાથ ેતમારJ પસદંગીઓ અને કોઈપણ oચ�તાઓની 
ચચાf કરવી જોઈએ. આ પિ�કા Qતે જ સલાહ તરJકR માનવી જોઈએ નહ�. તેનો ઉપયોગ કોઈપણ 

rયાવસાિયક હR[ ુમાટR કરJ શકાય ન3હ. સ;ંણૂf અ1વીકરણ માટR, �ૃપા કરJને અહ� >Yલક કરો 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati). 
 

બધા અFવુાદો Translators without Borders (¡ાન1લેટર િવથાઉટ બૉડfસf) સeદુાયના અFવુાદકો 
�ારા =દાન કરવામા ંઆવ ેછે. અFવુાદોની �ણુવºા શ� તેટલી સચોટ બનાવવા માટR ચકાસવામા 
આવલે છે, પરં[ ુતેમા ંકRટલીક મા3હતીના અચોiસ અને ખોટા અથfઘટનFુ ંજોખમ છે. 

અમને તમારા િવચાર જણાવો 
અમે આ પિ�કામા ંaધુારો કરવા aચૂનોFુ ં1વાગત કરJએ છJએ.  

જો તમારJ પાસે કોઈ 3ટ?પણીઓ હોય / તમે કરવા માગંતા હો, તો �ૃપા કરJને તેમને ઇમેઇલ કરો: 
patientinformation@rcoa.ac.uk 

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

www.rcoa.ac.uk 

છQી આ/િૃT, ફ.VઆુરI ૨૦૨૦ 

=કાશનની તારJખના �ણ વષfમા ંઆ પિ�કાની સમીpા કરવામા ંઆવશ.ે 
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