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તમા�ંુ કરોડરજ્�ુ 
(સ્પાઈનલ) એનેસ્થે�ટક 
�યાર� તમે કરોડરજ્�ુ એનેસ્થે�ટક સાથે ઓપર�શન કરાવો છો ત્યાર� �ુ ંઅપેક્ષા 
રાખવી તે આ પિત્રકા સમ�વે છે. 

તે દદ�ઓ અને દદ�ના પ્રિતિનિધઓ સાથે મળ�ને કામ કરતા ંએનેસ્થે�ટક દ્વારા 
લખવામા ંઆવી છે. 

પ�રચય 
આ પિત્રકા સમ�વે છે ક�: 

■ કરોડરજ્�ુ (સ્પાઈનલ) એનેસ્થે�ટક �ુ ંછે  

■ તે ક�વી ર�તે કામ કર� છે  

■ તમારા ઓપર�શન દરિમયાન તેનો ઉપયોગ તમને ક�વી ર�તે મદદ કર� છે.  

(કરોડરજ�ુ)‘સ્પાઈનલ’ અનેસ્થેિતક એટલે �ુ?ં 
ઘણા ઓપર�શન્સમા દદ�ઓ માટ� સામાન્ય એનેસ્થે�ટકનો ઉપયોગ કરવો સામાન્ય છે. જો ક�, શર�રના 
નીચલા ભાગમા ંથતા ઓપર�શન્સ માટ�, ઘણીવાર તમાર� કરોડરજ્�ુ એનેસ્થે�ટકનો ઉપયોગ થવાની 
સભંાવના છે. આ તે છે �યાર� એનેસ્થે�ટકને તમાર� પીઠના ભાગમા ં(તમારા કરોડરજ્�ુના હાડકાની વચ્ચે) 
ઇન્�ક્ટ કરવામા ંઆવે છે. આ શર�રના નીચેના ભાગને ��ુ કર� છે �થી તમને ઓપર�શનની પીડા ન 
લાગે અને તમે ��તૃ રહ� શકો. 

લાક્ષ�ણક ર�તે, સ્પાઈનલ ની અસર એકથી બે કલાક ચાલે છે. એનેસ્થેિશયાની અસર ઉતર� ગયા પછ� 
ઘણા ંકલાકો �ધુી પીડા રાહત માટ� અન્ય દવાઓ તેજ સમય ઇન્�ક્ટ કરવામા ંઆવી શક� છે. 
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તમાર� કરોડરજ્�ુ એનેસ્થે�ટક દરિમયાન તમે નીચે �જુબ અ�ભુવ કર� શકો છો: 

■ સ�ંણૂર્ ��તૃ અવસ્થા 

■ અધર્ભાન - એવી દવાઓ સાથે ક� � તમને આરામ દ�શે, પરં� ુબેભાન નથી કરતા. 

ક�ટલાક ઓપર�શન માટ�, સામાન્ય એનેસ્થે�ટક પહ�લા ંવધારાની પીડા રાહત આપવા માટ� કરોડરજ્�ુ 
એનેસ્થે�ટક આપી શકાય છે. 

એનેસ્થે�ટસ્ટ તમાર� સાથે જોખમ િવષે ચચાર્ કર� કયો એનેસ્થે�ટક તમારા માટ� સૌથી અ��ુળૂ છે એ િનણર્ય 
લેવામા ંતમાર� મદદ કર� શક�. 

શર�રના નીચેના ભાગના ઘણા ઓપર�શન કરોડરજ્�ુ એનેસ્થે�ટક સાથે સામાન્ય એનેસ્થે�ટક અથવા, 
સામાન્ય એનેસ્થે�ટક વગર યોગ્ય છે. તમારા વ્ય�ક્તગત સ્વાસ્થ્યના આધાર�, કરોડરજ્�ુ એનેસ્થે�ટક 
લેવાથી તમને ફાયદો થઈ શક� છે. એનેસ્થે�ટસ્ટ તમાર� સાથે જોખમ િવષે ચચાર્ કર�, કયો એનેસ્થે�ટક 
તમારા માટ� સૌથી અ��ુૂળ છે એ િનણર્ય લેવામા ંતમાર� મદદ કર� શક�. 

કરોડરજ્�ુ એનેસ્થે�ટકનો ઉપયોગ એકલા અથવા સામાન્ય એનેસ્થે�ટક સાથે નીચે �જુબના ઓપર�શન 
માટ� કર� શકાય છે: 

■ પગના સાધંા અથવા હાડકા પર ઓથ�પે�ડક સ�ર� 

■ જઘંા�ળૂ હિન�આ સમારકામ, કાયમની અિતશય �લેલી નસો, હ�મોરહોઇડ સ�ર� (હરસ�ુ ંદરદ) 

■ વેસ્�લુર સ�ર�: પગમા ંરક્ત વા�હનીઓ પર વાઢકાપ 

■ સ્ત્રીરોગ�ચ�કત્સા: પ્રોલેપ્સ મરામત, �હસ્ટરોસ્કોપી અને ગભાર્શયિવચ્છેદનના ક�ટલાક પ્રકારો 

■ �રુોલો�: પ્રોસ્ટ�ટ સ�ર�, �તૂ્રાશય�ુ ંસમારકામ, જનનાગંોની શસ્ત્ર�ક્રયા. 

સ્પાઈનલ ક�વી ર�તે કરવામા ંઆવે છે? 
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■ તમે સ્પાઈનલ એનેસ્થે�ટક �મમા ંઅથવા ઓપર��ટ�ગ િથયેટરમા ંલઇ શકો છો. તમે એનેસ્થે�ટક 
સહાયકને મળશો � ટ�મનો ભાગ છે, � તમાર� સભંાળ રાખશે. 

■ તમારા એનેસ્થે�ટસ્ટ સૌ પ્રથમ તમારા હાથ અથવા હાથની નસમા ંપાતળા પ્લા�સ્ટક ટ�બુ (‘ક�ન્�લુા’) 
દાખલ કરવા માટ� સોયનો ઉપયોગ કરશે. આ તમારા એનેસ્થે�ટસ્ટ �ચ�કત્સકને તમને પ્રવાહ� અને 
તમને જ�ર� દવાઓ આપવામા ંમદદ કર� છે. 

■ તમારા સ્પાઈનલ માટ� યોગ્ય �સ્થિતમા ંઆવા માટ� મદદ કરવામા ંઆવશે. તમને નીચા સ્�લૂ પર પગ 
�કૂ� પથાર�ની બા�ુ પર બેસાડવામા ંઆવશે  અથવા તમે તમાર� બા�ુ પર �ઈૂ તમારા � ૂટંણ વડ� 
�ૂં�ટ�ુ ંવળાવામા ંઆવશે. 

■ એનેસ્થે�ટક ટ�મ સમ�વશે ક� �ુ ંથઈ ર�ુ ંછે, �થી તમે �ુ ંથઈ ર�ુ ંછે તેનાથી વાક�ફ રહ�શો. 

■ સ્થાિનક એનેસ્થે�ટક ઇન્�ક્શન ત્વચાને ��ુ કરવા માટ� પહ�લા આપવામા ંઆવે છે અને તેથી 
કરોડરજ્�ુના ઇન્�ક્શનને વ� ુઆરામદાયક બનાવે છે. આ થોડ�ક સેકંડ માટ� ડખંશે. એનેસ્થે�ટસ્ટ 
કરોડરજ્�ુ�ુ ંઇન્�ક્શન આપશે અને આ કરવા માટ� તમાર� �સ્થર રહ�વાની જ�ર રહ�શે. નસર્ અથવા 
હ�લ્થક�ર સહાયક ��ક્શન દરિમયાન સામાન્ય ર�તે તમને ટ�કો અને આ�ાસન આપશે. 

 

તમે એનેસ્થેિસયા એસોિસએટ્સને પણ મળ� શકો છો �ઓ ઉચ્ચ પ્રિશ�ક્ષત આરોગ્ય સભંાળ વ્યાવસાિયકો 
છે. અમાર� વેબસાઇટ પર તમે તેમની �િૂમકા અને એનેસ્થેિસયા ટ�મ િવશે વ� ુવાચંી શકો છો: 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team 

મને �ુ ંઅ�ભુવ થશે? 
કરોડરજ્�ુ�ુ ંઇન્�ક્શન મોટ�ભાગે લોહ�ની તપાસ અથવા ક�ન્�લુા દાખલ કરતા ંવ� ુપીડાદાયક હો� ુ ંનથી. 
તેને અસર કરવામા ંથોડ� િમિનટો લાગી શક� છે, પરં� ુજો તમને તમાર� પીઠમા ંકોઈ સમસ્યા હોય અથવા 
મેદસ્વીપણા હોય તો વ� ુસમય લાગશે. 

■ ઈન્�ક્શન દરિમયાન તમે િપન અને સોય ��ુ ંદદર્  અ�ભુવી શકો છો અથવા તમારા એક પગમા ંતીક્ષ્ણ 
અ�ભુવી શકો છો - જો એમ થાય તો, �સ્થર રહ�વાનો પ્રયત્ન કરો, અને તમારા એનેસ્થે�ટસ્ટને કહો. 

■ �યાર� ઈન્�ક્શન સમાપ્ત થાય છે, જો તમે બેઠા હશો તો તમને સપાટ �ઈુ જવા માટ� કહ�વામા ંઆવશે. 
સ્પાઈનલ (કરોડરજ્�ુ એનેસ્થે�ટક) ને સામાન્ય ર�તે થોડ�વાર અસર થવા લાગે છે. 

■ શ�આતમા,ં તમાર� ત્વચા �ુફંાળ� લાગે છે, પછ� તે સ્પશર્ માટ� ��ુ થઈ �ય છે અને પછ� ધીમે ધીમે 
તમે તમારા પગ ભાર� અને હલાવવા માટ� વ� ુઅઘરા અ�ભુવો છો. 

■ �યાર� ઈન્�ક્શન �ણૂર્�પે કાયર્ કર� ર�ુ ંહશે, ત્યાર� તમે તમારા પગ ઉપાડ� શકશો ન�હ અથવા 
શર�રના નીચેના ભાગમા ંકોઈ પીડા અ�ભુવી શકશો નહ�. 
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સ્પાઈનલ (કરોડરજ્�ુ એનેસ્થે�ટક) કામ કર� ર�ુ ંછે ક� ન�હ તે ચકાસ�ુ ં
તમારા એનેસ્થેથે�સ્ટસ્ટ, એનેસ્થે�ટક યોગ્ય ર�તે કાયર્રત છે ક� નહ� તે જોવા માટ� ઘણા સરળ પર�ક્ષણોનો 
ઉપયોગ કરશે, �મા ંશામેલ હોઈ શક�: 
■ ઠં�ુ પ્રવાહ� છાટં�ુ ંઅને �છૂ�ુ ંક� �ુ ંતમે તેની ઠંડક અ�ભુવી શકો છો 

■ તમાર� ત્વચા પર સ્વેબ અથવા સળ�ને ઘસી અને તમને �ુ ંઅ�ભુવો થાય છે તે �છૂ�ુ ં

■ તમે પગ ઉઠાઈ શકો છો ક� ન�હ તે �છૂ�ુ.ં 

આ પર�ક્ષણો દરિમયાન ધ્યાન ક��ન્દ્રત કર�ુ ંમહત્વ�ણૂર્ છે �થી તમે અને તમારા એનેસ્થેટ�સ્ટને ખાતર� 
થઇ શક� ક� એનેસ્થે�ટક કામ કર� ર�ુ ંછે ક� નઈ. એનેસ્થેટ�સ્ટ ફક્ત ત્યાર� જ શસ્ત્ર�ક્રયા શ� કરવાની મ�ૂંર� 
આપશે �યાર� તેઓ સ�ંષુ્ટ થાય ક� એનેસ્થે�ટક કામ કર� ર�ુ ંછે. 

ઓપર�શન દરિમયાન (માત્ર કરોડરજ્�ુ એનેસ્થે�ટક) 
■ ઓપર��ટ�ગ િથયેટરમા,ં સ્ટાફની સ�ંણૂર્ ટ�મ તમાર� દ�ખર�ખ રાખશે. જો તમે ��તૃ છો, તો તેઓ 
પોતાની ઓળખાણ આપશે અને તમને આરામ આપવાનો પ્રયત્ન કરશે. 

■ ઓપર�શન માટ� તમે ગોઠવવામા ંઆવશે. જો તમાર� એવી કોઈ વસ્� ુહોય ક� � તમને વ� ુ
આરામદાયક બનાવશે, �મ ક� કોઈ ઓશી�ંુ અથવા આમર્ર�સ્ટ, તો તમાર� તમારા એનેસ્થે�ટસ્ટને કહ��ુ ં
જોઈએ. 

■ તમારા લોહ�મા ંઓ�ક્સજનના સ્તરને �ધુારવા માટ�, હળવા વજનવાળા, સ્પષ્ટ પ્લા�સ્ટક માસ્ક દ્વારા 
તમને �ાસ લેવા ઓ�ક્સજન આપવામા ંઆવી શક� છે. 

■ ઓપર��ટ�ગ િથયેટરની ‘ખળભળાટ’ િવશે તમે �ણતા હશો, પરં� ુતમાર� એનેસ્થે�ટસ્ટ (િન�તેન 
�ચ�કત્સક) તમાર� સભંાળ રાખશે અને તમે આરામ કર� શકશો. 

■ ઓપર�શન દરિમયાન તમે સગંીત સાભંળ� શકશો. જો તમને મ�ૂંર� હોય તો, તમા�ંુ પોતા�ુ ંસગંીત, 
હ�ડફોન સાથે લાવો. ઓપર��ટ�ગ િથયેટરમા ંક�ટલાક એકમો હ�ડફોનો �રૂા પાડ� છે અથવા સગંીત ચલાવે છે. 

■ ઓપર�શન દરિમયાન તમે એનેસ્થેટ�સ્ટ અને એનેસ્થે�ટક સહાયક સાથે વાત કર� શકો છો. 

જો તમને િસડ�શન (શાિંતદાયક ઔષધ) આપવામા ંઆવ્�ુ ંહશે તો તમે �રલેક્સ (આરામ) અ�ભુવશો 
અથવા તમે ભાર� �ઘ અ�ભુવી શકો છો. તમે ઓપેરશન દરિમયાન �ઈૂ શકો છો. તમે ઓપેરશન ના 
અ�કુ ભાગ દરિમયાન અથવા �રુા ઓપેરશન દરિમયાન ��તૃ હોઈ શકો છો.  

તમને િથયેટરનો અ�કુ, ન�હવત અથવા સ�ંણૂર્ સમય યાદ હશે. 
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િસડ�શન િવશે વ� ુમા�હતી માટ�, �ૃપા કર� આપ�ુ ં‘િસડ�શન સમ�વાયેલ’ પિત્રકા �ુઓ, � અમાર� 
વેબસાઇટ પર મળ� શક� છે: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati 

તમાર� હ� પણ સામાન્ય એનેસ્થે�ટકની જ�ર પડ� શક� છે જો: 

■ તમારા એનેસ્થે�ટસ્ટ સ્પાઈનલ (કરોડરજ્�ુ એનેસ્થે�ટક) કર� શકતા નથી 

■ શસ્ત્ર�ક્રયાના કે્ષત્રમા ંસ્પાઈનલ (કરોડરજ્�ુ એનેસ્થે�ટક) સાર� ર�તે કાયર્ કર� શક�ુ ંનથી 

■ શસ્ત્ર�ક્રયા વ� ુજ�ટલ છે અથવા અપેક્ષા કરતા વ� ુસમય લે છે. 

ઓપર�શન પછ� 
■ ઉ�ેજના (અ��ુિૂત) મા ંસ�ંણૂર્ ર�તે પાછા ફરવામા ંચાર કલાક લાગે છે. તમાર� � �ચ�તાઓ છે તેના 
િવશે તમાર� વોડર્ કમર્ચાર�ને જણાવ�ુ ંજોઈએ. 

■ ઉ�ેજના પાછા આવતા ંસમય તમને સામાન્ય ર�તે થો�ંુ કળતર લાગશે. તમે ઓપર�શનથી થતી પીડા િવશે 
પણ ��તૃ થઈ શકો છો અને તમને જ�ર હોય તેવા કોઈ પણ �ુખાવાની રાહત માટ� કહ� શકો છો. 

■ �યાર� સ્પાઈનલ (કરોડરજ્�ુ એનેસ્થે�ટક) ની અસર ઉતર� છે, ત્યાર� તમે તમારા પગ પર અ�સ્થર હોઈ 
શકો છો અને જો તમા�ંુ બ્લડ પે્રશર ઓ� ંહોય તો તમને ચ�ર આવતા ંહોય તેમ લાગી શક� છે. �ૃપા 
કર�ને �યાર� તમે પ્રથમ પથાર�માથંી બહાર નીકળશો ત્યાર� તમાર� સભંાળ રાખનારા કમર્ચાર�ઓની 
મદદ માટ� �છૂો. 

■ તમે કરોડરજ્�ુ એનેસ્થે�ટક પછ� સામાન્ય એનેસ્થે�ટક કરતા �બૂ જલ્દ� ખાઈ-પી શકો છો. 

સ્પાઇનલ શા માટ� કરાવ�ુ?ં 
જનરલ એનેસ્થે�ટક કરતા ખાલી સ્પાઇનલ કરાવવાના ફાયદા આ પ્રમાણે હોય શક�: 

■ સ�ર� ઉપરાતં છાતીમા ંચેપ લાગવા�ુ ંઓ� ંજોખમ 

■ ફ�ફસા અને �ાસ લેવાની પ્ર�ક્રયા પર ઓછ� અસર 

■ સ�ર� પછ� તરત જ �ુખાવાથી રાહત 

■ આડ અસર કર� શક� તેવી તીવ્ર પેઇન�કલર દવાઓ લેવાની ઓછ� જ�ર 

■ ઉલ્ટ� અને માદંગીની ઓછ� સભંાવના 

■ સ�ર� પછ� સામાન્ય ખોરાક જલ્દ� શ�ુ કર� શકાય. 
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જોખમને બરાબર સમજ�ુ ં
દર�ક વ્ય�ક્ત શબ્દો અને �કડાઓ�ુ ંઅલગ-અલગ ર�તે અથર્ઘટન કર� છે. આ ધોરણ તમાર� સહાય માટ� 
ઉપલબ્ધ કરાયેલ છે. 

 
 

�બુ જ સામાન્ય સામાન્ય અસાધારણ િવરલ ભાગ્યે જ 

૧૦ માથી 1 

તમારા �ુ�ંુબની એક 
વ્ય�ક્ત 

૧૦૦ માથી 1 

રસ્તા પરની એક 
વ્ય�ક્ત 

૧૦૦૦ માથી 1 

ગામની એક  
વ્ય�ક્ત 

૧૦,૦૦૦ માથી 1 

નાનકડા ંશહ�રની 
એક વ્ય�ક્ત 

૧,૦૦,૦૦૦ માથી ૧ 

મોટા શહ�રની એક 
વ્ય�ક્ત 

 

આ�િુનક એનેસ્થે�ટક સાથે ભાગ્યે જ સમસ્યાઓ હોય. નવા સાધનો, પદ્ધિતઓ, તાલીમના ધોરણો તેમજ 
વધાર� અસરકારક દવાઓના કારણે આ પ્ર�ક્રયા વધાર� સલામત બની ગઈ છે. 

જોખમને બરાબર સમજવા માટ� તમાર� આ બધી વસ્�ઓુનો ખ્યાલ રાખવો: 

■ થવાની શ�તા 

■ ક�ટ�ુ ંગભંીર હોય શક� 

■ સારવાર ક�વી ર�તે થાય. 

એનેસ્થે�ટસ્ટ તમાર� સાથે જોખમ િવષે ચચાર્ કર�, કયો એનેસ્થે�ટક તમારા માટ� સૌથી અ��ુળૂ છે એ 
િનણર્ય લેવામા ંતમાર� મદદ કર� શક�. 

આડ અસરો અને � ૂચંવણો 
બી� બધી એનેસ્થે�ટક પદ્ધિતઓની �મ, સ્પાઈનલ એનેસ્થે�ટક સાથે પણ ક�ટલીક અિનચ્છનીય આડ 
અસરો તેમજ � ૂચંવણોની સભંાવના છે. સ્પાઈનલ એનેસ્થે�ટક સાથે સકંળાયેલ આડ અસરો અને 
� ૂચંવાનો િવષે વ� ુમા�હતી અમાર� વેબસાઇટ પર મેળવી શકો: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati 

  

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati


 7 

એકદમ સામાન્ય તેમજ સાધારણ આડ અસરો 
■ ઓ�ં બ્લડ પે્રશર -સ્પાઇનલની અસર થતા ંતમા�ંુ બ્લડ પે્રશર ઓ� ંથઈ શક�. આનાથી તમને ચ�ર 
આવવાની તેમજ માદંગીનો અ�ભુવ થવાની શ�તા છે. �ડ્રપ દ્વારા તમને આપવામા ંઆવેલા દ્રવ્યો 
તેમજ બી� દવાઓ દ્વારા તમારા એનેસ્થે�ટસ્ટ આને બરાબર િનયિંત્રત કરશે. 

■ ખજંવાળ - મોફ�ન �વી દવાઓનો સ્પાઈનલ એનેસ્થે�ટકમા ંપ્રયોગ થયો હોય તો સામાન્યપણે 
ખજંવાળનો અ�ભુવ થઈ શક� છે. બ�ુ વધાર� ખજંવાળનો અ�ભુવ થાય તો દવાની મદદ લઈ શકાય છે. 

■ સ્પાઇનલની અસર હોય તે સમયે પેશાબ કરવામા ંતકલીફનો અ�ભુવ થઇ શક�, અથવા, ભાગ્યે જ, 
પેશાબને રોકવામા ંતકલીફનો અ�ભુવ થઈ શક�. સ્પાઈનલની અસર �રૂ� થઈ �ય પછ� પેશાબની 
પ્ર�ક્રયા ફર�થી સામાન્ય ર�તે થવા લાગશે. સ્પાઈનલની અસર �રૂ� થઈ �ય ત્યાર� અને ત્યારપછ� 
અ�કુ સમય માટ� �તૂ્રાશયમા ંક�થેટર રાખવાની જ�ર પડ� શક�. �તરડાની પ્ર�ક્રયા પર સ્પાઈનલની 
કોઈ પણ અસર નથી થતી. 

■ ઇન્�ક્શન લેતી વખત �ુખાવો - સોય �યા ંહોય તે િસવાય અન્ય કોઈ પણ જગ્યાએ �ુખાવાનો 
અ�ભુવ થાય તો તરત જ એનેસ્થે�ટસ્ટને �ણ કરો. આ અ�ભુવ તમારા પગ અથવા િનતબંમા ંથઈ 
શક�, અને તે�ુ ંકારણ સોય નસને અડ� ગઈ હોય તે હોય શક�. સોયને બી� જગ્યાએ રાખવામા ંઆવશે. 

■ ઓપર�શન પછ� િન�લીકરણ, ખોરાકનો અભાવ તેમજ �ચ�તાને કારણે માથાનો �ુખાવો થઇ શક�. 
મોટાભાગે માથાનો �ુખાવો દવાથી મટ� �ય છે. ભાગ્યે જ, સ્પાઇનલ પછ� સતત અને ગભંીર માથાનો 
�ુખાવો થઇ શક�, �ના માટ� અલગ સારવારની પદ્ધિત છે. આ સ્પાઈનલ ઇન્�ક્શન આપેલ લગભગ 
૨૦૦ માથંી એક દદ�ને થાય છે. સામાન્યપણે ટટ્ટાર બેસવાથી માથાનો �ુખાવો વધી શક� અને �ઈુ 
જવાથી ઓછો થઈ શક�. માથાના �ુખાવા પછ� થોડા સમય માટ� કાનમા ંસાભંળવાનો અભાવ, ઓ� ં
સભંળા�ુ ંઅથવા બરાબર ન સાભંળ� શકાય એ�ુ ંથઈ શક�.  

પોસ્ટ �ુરાલ સ્પાઈનલ એનેસ્થે�ટક લીધા પછ� થનારા માથાના �ુખાવા િવષે વ� ુમા�હતી અમાર� પિત્રકા 
વાચંીને અથવાઅમાર� વેબસાઇટ પર મેળવી શકો:  
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati 

અસાધારણ � ૂચંવાનો 
નસમા ંઇ� - આ � ૂચંવણ સ્પાઇનલ એનેસ્થેિસયામા ંભાગ્યે જ થાય પણ આની શ�તા છે. થોડા સમય 
માટ� સ�ંણૂર્પણે સવેંદનાનો અભાવ, ટાચંણી અથવા સોય ભરાવવામા ંઆવતી હોય એવો દદર્નો અ�ભુવ, 
તેમજ સ્ના�ઓુમા ંનબળાઈ થોડા �દવસો અથવા અઠવા�ડયાઓ �ધુી રહ� શક�, પણ સમય પસાર થતા 
જતી રહ� અને દદ� સ�ંણૂર્ ર�તે સ્વસ્થ થઈ �ય. 
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કાયમી ચેતા �કુસાન �ુલર્ભ છે (લગભગ ૫૦,૦૦૦ �સ્પનલમા ં૧). તેમા ંસામાન્ય એનેસ્થે�ટકમા ંહોવાની 
�ખુ્ય � ૂચંવણો �ટલી કજ સભંાવના છે. 

સ્પાઈનલ એનેસ્થે�ટક લીધા પછ� થનારા નસની ઈ� િવષે વ� ુમા�હતી અમાર� વેબસાઇટ પર મેળવી 
શકો: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati 

વારંવાર �છૂાતા જતા પ્ર�ો 
�ુ ં�ું મારા કરોડરજ્�ુ પહ�લા ંખાય પી શ�ંુ �ં? 
તમને એ જ િનયમો�ુ ંપાલન કરવા�ુ ંકહ�વામા ંઆવશે � તમને જનરલ અનેસ્થે�ટક માટ� આવશ. આ 
ત્યાર માટ� છે �યાર� કરોડરજ્�ુમાથંી સામાન્ય એનેસ્થે�ટકમા ંબદલાવ કરવો જ�ર� પડશે.  
તમાર� શસ્ત્ર�ક્રયા પહ�લા ંતમાર� �ાર� ખાવા�ુ ંઅને પીવા�ુ ંબધં કર�ુ ંતે �ગે હો�સ્પટલે તમને સ્પષ્ટ 
�ચૂનાઓ આપવી જોઈએ. 

માર� �રૂ� ભાન હોવી જ�ર� છે? 
ઓપર�શન પહ�લા,ં તમે અને તમારા િન�તેન �ચ�કત્સક સાથે મળ�ને ન�� કર� શકો છો ક� �ુ ંતમે પર�શન 
દરિમયાન સ�ંણૂર્પણે ��તૃ રહો છો અથવા બેભાન થવા�ુ ંપસદં કરશો �થી તમે આખી પ્ર�ક્રયા િવશે 
��તૃ ન હો. બેભાનની માત્રા સામાન્ય ર�તે સમાયો�જત કર� શકાય છે �થી તમે પ�ર�ચત હો, પરં� ુહવે 
�ચ�તા ન કરો.  

કરોડરજ્�ુને સામાન્ય એનેસ્થે�ટક સાથે જોડવા�ુ ંપણ શ� છે પરં� ુઆનો અથર્ એ છે ક� કરોડરજ્�ુ અને 
સામાન્ય એનેસ્થે�ટક બનેંના જોખમો છે. 

મારા સાથે � ુથાયછે ઈ �ું જોઇશ �ુ?ં 
તમારા શર�રમા ંછાતીના સ્તર પર સ્ક્ર�ન �કૂવામા ંઆવે છે, �થી તમે સ�ર� જોઈ શકતા નથી.  
ક�ટલાક ઓપર�શનમા ં‘ક�હોલ’ શસ્ત્ર�ક્રયા માટ� િવ�ડઓ ક�મેરા અને ટ��લસ્કોપનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. 
ક�ટલીક હો�સ્પટલો દદ�ઓને સ�ર�મા ં�ુ ંથઈ ર�ુ ંછે તે સ્ક્ર�ન પર જોવાનો િવકલ્પ આપે છે. 

�ુ ંમારા પાસે અનેસ્થી�ટક લેવા ક� ન લેવાની પસદંગી છે? 
હા સામાન્ય ર�તે, વાસ્તિવક શસ્ત્ર�ક્રયા અને કરોડરજ્�ુની તમાર� સાથેની કોઈપણ સભંિવત સમસ્યાઓના 
આધાર�. તમાર� એનેસ્થેટ�સ્ટ તમાર� સાથે પસદંગીઓની ચચાર્ કરશે. 
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ત્યા ંઅસામાન્ય કારણો છે ક� તમને કરોડરજ્�ુને એનેસ્થે�ટક આપી શકતા નથી, અથવા ન હોવા તમારં� 
સલાહ આપવામા ંઆવશ. તેમા:ં 

■ તમાર� કરોડરજ્�ુની ક�ટલીક અસામાન્યતાઓ અથવા તમાર� પીઠ પરની પાછલી સ�ર� 

■ લોહ� પાતળા કરનાર� દવાઓ’ � રોક� શકાતી નથી અથવા તમારા લોહ�ના ગઠંાવા�ુ ંિવ�ૃિતઓ 

■ તમાર� પીઠની ત્વચામા ંચેપ અને વધાર� તાવ 

■ અ�કુ �દયની બીમાર�ઓ 

�ુ ં�ું કરોડરજ્�ુ રાખવા માટ� ઇનકાર કર� શ�ંુ �ં? 
હા. જો, તમારા િન�તેન �ચ�કત્સક સાથે ચચાર્ કયાર્ પછ�, તમે ન�� કરો ક� તમાર� કોઈ નહ� જોઈએ અથવા 
કરોડરજ્�ુ એનેસ્થે�ટક હોવા �ગે ના�શુ હો, તો તમે હમેંશા ંના કહ� શકો. 

ઓપર�શન દરિમયાન મને કંઈપણ પીડા લાગે છે? 
ઓપર�શન દરિમયાન તમાર� પીડા ન થવી જોઈએ પરં� ુક�ટલીક પ્ર�ક્રયાઓ માટ� તમે દબાણથી વાક�ફ 
હોઇ શકો છો કારણ ક� સ��કલ ટ�મ તેમ�ુ ંકાયર્ કર� છે. 

ઓપર�શન દરિમયાન માર� એનેસ્થેસીસ્ટને કંઈપણ કહ�� ુ ંજોઈએ? 
હા, ઓપર�શન દરિમયાન તમને અ�ભુવાયેલી કોઈપણ સવેંદનાઓ અથવા અન્ય પીડા િવશે તમા�ંુ 
એનેસ્થેટ�સ્ટ �ણવા�ુ ંઇચ્છશે; આ એનેસ્થે�ટકના િનર�ક્ષણનો એક ભાગ છે. 

�ુ ંસ્પીનાલ (કરોડરજ�ુ) એિપ�ુરાલ ��ુ ંછે? 
ના. તેમ છતા ંતે બનેં કરોડરજ્�ુના હાડકા ંવચ્ચે સ્થાિનક એનેસ્થે�ટકના ઇન્�ક્શનનો સમાવેશ કર� છે, તે 
ઇન્�ક્શન થોડ� અલગ ર�તે કાયર્ કર� છે. ઓપર�શન દરિમયાન એક એિપડ�રુલ સાથે એક ફાસ્ટ પ્લા�સ્ટક 
ટ�બુ તમાર� પીઠમા ંરહ� છે એટલે ક� વ� ુએનેસ્થે�ટકનો ઉપયોગ જ�ર� તર�ક� થઈ શક� છે. 

��ૂર પછ�ની એિપ�દરલ પીડા રાહત િવષે વ� ુમા�હતી અમાર� વેબસાઇટ પર મેળવી શકો:  
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati  

કરોડરજ્�ુ રાખવા િવશે �ું �ાથંી શીખી શ�ંુ? 
તમે તમારા એનેસ્થેટ�સ્ટ સાથે વાત કર� શકો છો અથવા તમાર� સ્થાિનક હો�સ્પટલમા ંિપ્ર-એસેસમેન્ટ 
�ક્લિનક અથવા એનેસ્થે�ટક િવભાગનો સપંકર્  કર� શકો છો. 
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અમે આ પિત્રકામાનંી મા�હતીને સચોટ અને અદ્યતન રાખવા માટ� �બૂ જ પ્રયાસ કર�એ છ�એ, પરં� ુઅમે 
તેની ખાતર� આપી શકતા નથી. અમે આ સામાન્ય મા�હતી તમાર� પાસેના બધા પ્ર�ોને અથવા તમારા 
માટ� મહત્વ�ણૂર્ હોય તે દર�ક વસ્� ુસાથે વ્યવહાર કર� એવી અપેક્ષા રાખતા નથી. માગર્દિશ�કા તર�ક� આ 
પિત્રકાનો ઉપયોગ કર�ને, તમાર� તમાર� મે�ડકલ ટ�મ સાથે તમાર� પસદંગીઓ અને કોઈપણ �ચ�તાઓની 
ચચાર્ કરવી જોઈએ. આ પિત્રકા �તે જ સલાહ તર�ક� માનવી જોઈએ નહ�. તેનો ઉપયોગ કોઈપણ 
વ્યાવસાિયક હ�� ુમાટ� કર� શકાય ન�હ. સ�ંણૂર્ અસ્વીકરણ માટ�, �ૃપા કર�ને અહ� �ક્લક કરો 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati). 
 

બધા અ�વુાદો Translators without Borders (ટ્રાનસ્લેટર િવથાઉટ બૉડર્સર્) સ�દુાયના અ�વુાદકો 
દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવે છે. અ�વુાદોની �ણુવ�ા શ� તેટલી સચોટ બનાવવા માટ� ચકાસવામા 
આવેલ છે, પરં� ુતેમા ંક�ટલીક મા�હતીના અચો�સ અને ખોટા અથર્ઘટન�ુ ંજોખમ છે. 

અમને તમારા િવચાર જણાવો 
અમે આ પિત્રકામા ં�ધુારો કરવા �ચૂનો�ુ ંસ્વાગત કર�એ છ�એ.  

જો તમાર� પાસે કોઈ �ટપ્પણીઓ હોય � તમે કરવા માગંતા હો, તો �ૃપા કર�ને 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 
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