!દયને લગતી સ+ર- માટ1
તમા2ં ુ એને6થે8ટક
આ પિ$કા તમને +ુ-ત વયના 0દય (કા2ડ4યાક) શ627યા માટ9 તમાર;

એને=થે2ટક િવશે અને તમારા ઓપર9 શન પહ9લાં, દરિમયાન અને પછ; તમે Eું
અપેFા રાખી શકો તે િવશે મા2હતી આપે છે .
Jી-એસેસમેLટ MNલિનકની ટ;મ, તમારા એને=થેટ;=ટ અને તમારા સOન
તમાર; ચોQસ સારવાર, લાભો અને જોખમો િવશે િવગતો આપશે.
તેમાં ઘણી બધી મા2હતી લેવાની છે , કારણ ક9 આ Jકારની સOર; અLય
Jકારની સOર; કરતાં વYુ જ2ટલ છે . તમાર9 તમાર; હોZ=પટલ [ારા + ૂર;
પાડવામાં આવેલ કોઈપણ અLય મા2હતી સાથે આ પિ$કા વાંચવી જોઈએ.
હાટ$ સ&ર( માટ* માર* ક*વી ર(તે તૈયાર( કરવી જોઈએ?
સંશોધન દશા)વે છે ક. /ફટર દદ3ઓ શ5/6યાથી વ:ુ ઝડપથી સા? થાય છે . જો તમને તાCકાDલક સારવારની
જFર ન હોય, તો તમાર. હાલની કોઈપણ તબીબી KLથિત Nુધારવા િવશે િવચારPું જોઈએ અને તમારS શ5/6યા
પહ.લાં શT તેટUું /ફટ થવા માટ. તમે V કરS શકો તે કરવાનો Wયાસ કરો. નીચે આપેલા પગલાંનો સારાંશ છે V
ૂ /કટ
તમે તમારા LવાLZયને Nુધારવા માટ. લઈ શકો છો અને અમારS /ફટર બેટર N ૂનર \લ
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati) માં સ]રSની તૈયારS િવશે ઉપયોગી
મા/હતી પણ છે .
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ુ પાન
!#
અમે ?ણીએ છSએ ક. જો તમે : ૂ`પાન કરો છો તો તમને સ]રS પછS જ/ટલતાઓ થવાની શTતા વ:ુ છે . સારા
સમાચાર એ છે ક. શ5/6યા પહ.લા થોડા સમય માટ. પણ : ૂ`પાન બંધ કરવાથી ઘા Fઝાઈ શક. છે , તમારા ફ.ફસાં
ૂ ાવી શક. છે . તમારS GP Wેbcટસ અથવા તમારS
વ:ુ સારS રSતે કામ કર. છે અને હોKLપટલમાં તમારા રોકાણને \ંક
Lથાિનક Lટૉપ Lમો/કeગ સિવfસ (www.nhs.uk/quit smoking) : ૂ`પાન ઘટાડવા અથવા બંધ કરવામાં મદદ
Wદાન કરS શકશે, તેથી તમારા માટ. gેhઠ િવકjપો િવશે તેમને k ૂછો.
તમે : ૂ`પાન અને શ5/6યા િવશે વધારાની મા/હતી અહl મેળવી શકો છો: ASH સંિશnત નoધ: : ૂ`પાન અને
સ]રS (www.ash.org.uk).

દા(
દાF શરSર પર ઘણી અસરો કર. છે . તે યpૃતને હSDલeગ માટ. જFરS Dબbjડrગ sલોcસ બનાવવા માટ. ઓછS સtમ
બનાવે છે . ખાતરS કરો ક. તમે ભલામણ કર. લ દw િનક મયા)દામાં અથવા ઓxં પી રyા છો, Vથી શ5/6યા પછS
તમારા શરSરની સા? થવાની tમતામાં Nુધારો થાય. તમે NHS બેટર હ.jથ વેબસાઈટ
(www.nhs.uk/better-health/drink-less) પર આjકોહોલને ક.વી રSતે ઘટાડવો અને તમને થતા ફાયદાઓ
િવશે ઉપયોગી મા/હતી મેળવી શકો છો.

આહાર
શ5/6યા પછS kુનઃWા{nત માટ. તમારા શરSરને gેhઠ રSતે તૈયાર કરવા માટ. તં|ુરLત આહાર ખાવાનો Wયાસ
કરો.
જો તમા}ંુ વજન વધાર. છે , તો વજન ઓxં કરવાથી તમારા ~દય અને ફ.ફસાં પરનો તણાવ ઓછો થઈ શક. છે .
તે તમા}ંુ sલડ Wેશર પણ ઘટાડS શક. છે , તમારા ડાયાDબટSક િનયં•ણમાં Nુધારો કરS શક. છે , સ]રS પછS
લોહSના ગંઠાવા€ુ ં જોખમ ઘટાડS શક. છે અને તમને વ:ુ સરળતાથી કસરત કરવામાં મદદ કરS શક. છે .
તમારા GP સાથે ચચા) કરો ક. તમારા માટ. કયા સંસાધનો અને મદદ ઉપલsધ છે .
એનેLથેિસયા અને તમારા વજન િવશે વ:ુ મા/હતી અમારS વેબસાઇટ
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati) પર મળS શક. છે .

કસરત
‚યાયામ ઓપર. શનના સમયની આસપાસ વધારાના કામ માટ. તમારા ~દય અને ફ.ફસાંને તૈયાર કરવામાં
મદદ કરS શક. છે . pૃપા કરSને તમારા GP અથવા સ]ન સાથે ચચા) કરો ક. તમારા માટ. ƒું કરPું સલામત છે .
જો ક., જો તમને કોઈ વધારાની શારS/રક WP ૃિ„ ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે તો પણ, તમારS શ5/6યા
હ…ુ પણ NુરDtત રSતે k ૂરS પાડS શકાય છે .
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હાલની તબીબી પ2ર34થિતઓ
જો તમારS પાસે હાલની તબીબી KLથિતઓ છે , દા.ત. ડાયાDબટSસ, હાઈ sલડ Wેશર, અLથમા અથવા ફ.ફસાંની
અ†ય KLથિતઓ, તો તમારS શ5/6યા પહ.લા તમારા ‡પીને સારS રSતે તપાસો ક. તમારS દવા અપ \ુ ડ.ટ છે
અને તમે યોˆય ડોઝ લઈ રyા છો. આ તમારS શ5/6યામાં િવલંબને રોકવામાં મદદ કરS શક. છે અને તમને
તમારા ઓપર. શન અને kુનઃWા{nતની gેhઠ તક આપે છે .
જો તમને એનીમીક હોય, તો તમાર. સ]રS પહ.લા તમારા લોહSની ગણતરS Nુધારવા માટ. સારવાર િવશે તમારા
GP સાથે વાત કરવી જોઈએ. આ તમને તમારા kુનઃWા{nત દરિમયાન વ:ુ ઉ?) આપશે અને તમને લોહSની
ફ.રબદલીની જFર પડતી બંધ કરS શક. છે .
જો તમને ડાયાDબટSસ છે , તો sલડ Nુગર લેવલ પર સા}ંુ િનયં•ણ રાખPું જFરS છે . આનાથી ઘાના ઉપચારમાં
Nુધારો થશે અને તમને ચેપ થવાની શTતા ઓછS થશે. તમારા GP અને ડાયાDબટSસ ટSમ સાથે કામ કરો અને
સ]રS પહ.લા તમારS sલડ Nુગરને શT તેટUું gેhઠ રSતે િનયંિ•ત કરવાનો Wયાસ કરો.

દાંત અને ડ<=ટસ?
જો તમારS પાસે કોઈ ઢSલો દાંત અથવા બગડ.લ હોય, તો pૃપા કરSને તમારS શ5/6યા પહ.લાં તમારા દં ત
Dચ/કCસકની Šુલાકાત લો અને કોઈપણ જFરS સારવાર કરો. ‹યાર. તમારS એનેLથે/ટક દરિમયાન Œાસની
નળSને Lથાને Š ૂકવામાં આવે Cયાર. ઢSલાતને €ુકસાન થવા€ુ ં ના€ુ ં જોખમ છે . શ5/6યા પહ.લાં તમારા દાંત અને
પેઢાં સારS KLથિતમાં છે અને ચેપ લાˆયો નથી તેની ખાતરS કરવી મહCવk ૂણ) છે , કારણ ક. આનાથી બેcટ. /રયા
લોહSના Wવાહમાં Wવેશી શક. છે અને ~દયમાં એ†ડોકા/ડ•/ટસ નામના ગંભીર ચેપ€ુ ં કારણ બની શક. છે .

ઓપર* શન પહ*લા મા;ંુ > ૂ@યાંકન ક*વી ર(તે કરવામાં આવશે?
મોટાભાગની હોKLપટલોમાં Wીઓપર. /ટવ એસેસમે†ટ {cલિનક (Wી-એડિમશન {cલિનક) હોય છે . આ {cલિનક
તમને તમારS ~દયની સ]રS માટ. તૈયાર કર. છે અને તમારા લોહS, ~દય, ફ.ફસાં અને /કડની પર જFરS કોઈપણ
પરStણો€ુ ં આયોજન કર. છે . તમાર. એક કરતાં વ:ુ Šુલાકાતમાં હાજરS આપવાની જFર પડS શક. છે .
એનેLથેટSLટ અથવા Wીઓપર. /ટવ નસ) તમારા સામા†ય LવાLZય અને WP ૃિ„ના Lતરો િવશે ?ણવા માંગશે.
તેઓ તમે V દવાઓ લો છો, તમને કોઈપણ એલજŽ, તમારS ~દયની સમLયાઓ અને તમે • ૂતકાળમાં લીધેલી
એનેLથે/ટક િવશે W•ો k ૂછશે. તમે સામા†ય રSતે લો છો તે બધી દવાઓની N ૂDચ તમારS સાથે લાવવી એ એક
સારો િવચાર છે (તમે તમારા ફામા)િસLટ અથવા GP પાસેથી આ N ૂDચની નકલ મેળવી શકો છો).
તેઓ તમારા દાંત, Šુગટ અથવા ડ.†ચસ) િવશે પણ k ૂછશે અને ƒું તમને તમા}ંુ મo ખોલવામાં અથવા તમારS
ગરદન ખસેડવામાં કોઈ સમLયા છે ક. ક.મ.
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એક નસ) અથવા એનેLથેટSLટ તમને બરાબર જણાવશે ક. તમાર. તમારા ઓપર. શન પહ.લા Tાર. ખાવા-પીવા€ુ ં
બંધ કરવાની જFર છે . સામા†ય રSતે, તમે ઓપર. શનના બે કલાક પહ.લા છ કલાક Nુધી ખાઈ શકો છો અને
પાણી પી શકો છો, અથવા ક.ટલાક /કLસાઓમાં ઓછા.
શ5/6યાના /દવસે તમાર. કઈ દવાઓ લેવી જોઈએ તે િવશે એનેLથે/ટLટ અથવા નસ) તમને N ૂચનાઓ આપશે.
જો જFરS હોય તો આને શ5/6યાના સમય Nુધી પાણીની ‘ુLકS સાથે લઈ શકાય છે .
Wીઓપર. /ટવ એસેસમે†ટ {cલિનકમાં, તમને કોઈપણ W•ો k ૂછવાની અને ઓપર. શન અને એનેLથે/ટક િવશે
તમને હોઈ શક. તેવી કોઈપણ Dચeતાઓ િવશે ચચા) કરવાની તક મળશે. V દદ3ઓ તેમની સારવાર ’ગે િનણ)ય
લેવામાં સ/6ય • ૂિમકા ભજવે છે તેઓને ઓછા અફસોસ અને શ5/6યા પછS સારા પ/રણામો મળે છે . તમે સે†ટર
ફોર પેરSઓપર. /ટવ ક.ર વેબસાઇટ (www.cpoc.org.uk/shared-decision-making) પર હ.jથક.ર
Wોફ.શનjસ સાથે તમારS ચચા)માં મદદ કરવા માટ. વહ“ચાયેલ િનણ)ય લેવા અને ઉપયોગી સાધનો િવશે વ:ુ
?ણી શકો છો.

વાBતિવક ઓપર* શન સમયે Dું થાય છે ?
તમારS દ. ખર. ખ રાખનાર એનેLથેટSLટ તમારા ઓપર. શન પહ.લા હોKLપટલમાં તમારS Šુલાકાત લેશ.ે ક.ટલીક
હોKLપટલોમાં, તમારા એનેLથેટSLટ તમને આરામ કરવામાં મદદ કરવા માટ. એનેLથે/ટક પહ.લાં તમને શામક
દવા આપી શક. છે .
તમારા ઓપર. શન પહ.લા, તમને િથયેટર ગાઉનમાં બદલવા માટ. કહ.વામાં આવશે. તમારS નસ) તમારS ઓળખ
અને જો જFરS હોય તો, કોઈપણ એલજŽની kુbhટ કરવા માટ. તમારા પર ”ેસલેટ Š ૂકશે. અŠુક ઑપર. શન માટ. ,
તમે તમારા પગમાં લોહSના ગંઠાવા€ુ ં અટકાવવા માટ. ક–Wેશન Lટો/કeˆસ પહ.રશો.
‹યાર. તમે ઓપર. શન િથયેટરમાં પહoચશો, Cયાર. એનેLથે/ટક સહાયક તમને મળશે અને તમારS બધી િવગતો
તપાસશે. પછS તેઓ તમને અનેક મશીનો (મોિનટર) સાથે જોડશે. આમાં ECG (તમારા ~દયના ધબકારા€ુ ં
િનરStણ કરવા માટ. ), sલડ Wેશર મશીન અને તમારા લોહSમાં ઓKcસજન€ુ ં Lતર માપવા માટ. તમારS —ગળS
અથવા કાન પરની {cલપનો સમાવેશ થાય છે . તમારા એનેLથે/ટક દરિમયાન તમે ક.ટલી ˜ડS ˜ઘમાં છો અને
તમારા મગજમાં ઓKcસજન€ુ ં Lતર ક.ટUું છે તે માપવા માટ. તમે તમારા કપાળ પર ક.ટલાક LટSકરો લગાવી
શકો છો.
તમારS પાસે બે અથવા •ણ ક.†™ુલા (nલાbLટકની નળSઓ અથવા '/šnસ') તમારS નસોમાં અને ધમનીમાં
નાખવામાં આવશે. Lથાિનક એનેLથેિસયા તમારS Cવચાને Nુ› કરS દ. શે તેથી તેને સામા†ય રcત પરStણ કરતાં
વ:ુ €ુકસાન ન થPું જોઈએ. આ દરિમયાન, તમને આરામ કરવા માટ. ઘેનની દવા અને Œાસ લેવા માટ.
વધારાનો ઓKcસજન આપવામાં આવી શક. છે .
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ઓપર* શન પછ( Dું થાય છે ?
એનેLથે/ટક દવાઓ તમારા હાથમાંના એક /šપ œારા ધીમે ધીમે ઇ†Vcટ કરવામાં આવે છે . એકવાર તમે
સંk ૂણ)પણે એનેLથેટSસ કરS લો, પછS એનેLથે/ટLટ તમારા મo œારા Œાસની નળS Š ૂકશે. વેb†ટલેટર નામ€ુ ં
મશીન પછS તમારા ફ.ફસાંમાં ઓKcસજન •ંકશે, તેમજ તમને એનેLથેટSસ રાખવા માટ. એનેLથે/ટક ગેસ આપશે.
ઉપરાંત, તમને એનેLથેટSસ કરા‚યા પછS, તમારS /કડની ક.ટલી પેશાબ કરS રહS છે તે બતાવવા માટ. તમારા
ે ર) જોડવામાં આવશે. એકવાર એનેLથેટSસ કરા‚યા પછS તેઓ ઑપર. શન
Š ૂ•ાશય સાથે સોžટ ટŸુબ (ક.થટ
દરિમયાન તમારા ~દયના Dચ•ો આપવા માટ. તમારા મoમાંથી નીચે પેટની તરફ અj ાસાઉ†ડ ટŸુબ
( ા†સોસોફ.જલ ઇકોકા/ડ•યો¡ામ અથવા TOE) પણ Š ૂકશે. તમે ?ગશો તે પહ.લાં આ બહાર કાઢવામાં આવશે.
તમે એનેLથે/ટક (એનેLથે/ટક સાથે N ૂઈ ?ઓ) પછS તમારS ગરદનમાં બી‡ મોટS ક.†™ુલા Š ૂકવામાં આવે છે .
આનો ઉપયોગ અŠુક દવાઓ આપવા માટ. થાય છે અને તમા}ંુ ~દય ક.ટલી સારS રSતે પંપ કરS ર¢ું છે તે
જણાવવામાં મદદ કરશે. ‹યાર. તમે N ૂઈ ?ઓ Cયાર. આ સામા†ય રSતે કરવામાં આવે છે . જો તમારા
એનેLથે/ટLટને લાગે છે ક. તમે એનેLથેટાઇઝ કરો તે પહ.લાં તેને Š ૂકવાની જFર છે (Cવચાને Nુ› કરવા માટ.
Lથાિનક એનેLથે/ટકનો ઉપયોગ કરSને), તેઓ તમારS સાથે આ ’ગે ચચા) કરશે.
~દય પરના ઘણા ઓપર. શન માટ. , જો તમા}ંુ ~દય ધબક£ ું હોય તો શ5/6યા શT નથી. જો તમારS શ5/6યા
માટ. આ ક.સ છે , તો તમારS ટSમ તમને /šપ કા/ડ•યોપjમોનરS બાયપાસ (સીપીબી) મશીન (~દય-ફ.ફસા€ુ ં
મશીન) તરSક. ઓળખાતા િવશેષ પંપ સાથે જોડશે. આ મશીન ~દય€ુ ં કામ સંભાળે છે અને તમારા શરSરની
આસપાસ લોહSને પંપ કર. છે . તે તમારા લોહSમાં ઓKcસજન પણ ઉમેર. છે . આનો અથ) એ છે ક. ટSમ
ઓપર. શનના ભાગ માટ. તમારા ~દયના ધબકારા NુરDtત રSતે રોકS શક. છે . ~દયના ઘણા ઓપર. શન •ણથી
પાંચ કલાક Nુધી ચાલે છે . તમારા અનેLથેટSLટ અને બાયપાસ મશીનની દ. ખર. ખ રાખનાર ટ. કિનિશયન આ
સમય દરિમયાન તમને ન‡કથી જોશે.
~દયની શ5/6યા દરિમયાન થો¥ું લોહS ¦ુમાવPું સામા†ય છે . તમારS ટSમ કોઈપણ ખોવાયેલા લોહSને બદલવા
માટ. ક.†™ુલા œારા WવાહS€ુ ં ઇ†Vcશન કરશે. ‹યાં શT હોય, તેઓ ખાસ મશીન (સેલ સેવર) નો ઉપયોગ કરSને
તમા}ંુ પોતા€ુ ં લોહS એકિ•ત કરશે અને તમને પાxં ા†સફ§ુઝ કરશે. જો ક., તમાર. તમારા ઓપર. શન
દરિમયાન અથવા પાછળથી લોહSની ફ.રબદલી જFર પડS શક. છે . તબ/દલી માટ. વપરા£ ું લોહS કાળ‡k ૂવક
)
તપાસવામાં આવે છે અને આ:ુિનક રcત તબ/દલી અCયંત સલામત છે . તેઓ તમને તમારS NુરDtત
kુનઃWા{nત માટ. જFરS કરતાં વ:ુ રcત આપશે નહl. તમાર. અ†ય રcત ઘટકોની પણ જFર પડS શક. છે , Vમ ક.
તા? KLથર nલા¨મા અથવા nલેટલે©સ. તમારા એનેLથે/ટLટ તમારS સાથે આ બધી ચચા) કરશે અને તમને એક
અલગ સંમિત ફોમ) પર સહS કરવા€ુ ં કહS શક. છે .
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ઓપર* શન પછ( Dું થાય છે ?
તમારા ઓપર. શન પછS, તમને સઘન સંભાળ એકમ (ICU) અથવા ઉªચ િનભ)રતા એકમ (HDU) માં લઈ
જવામાં આવશે. આ એટલા માટ. છે કારણ ક. તમાર. ઉªચ Lતરની નિસ«ગ અને તબીબી સંભાળ અને વ:ુ િવિશhટ
સાધનોની જFર પડશે V સામા†ય વોડ)માં Wદાન કરS શકાતી નથી.
ICU ટSમ તમારા ~દયના ધબકારા, sલડ Wેશર, ŒાસોŒાસ અને /કડનીના કાય) પર ¬યાનk ૂવક
) નજર રાખશે.
તમારS નસ) તમને V જોઈએ તે Wમાણે WવાહS અને દવાઓ ગોઠવશે.
‹યાં Nુધી તમને એનેLથે/ટકમાંથી સંk ૂણ) રSતે રાઉ†ડમાં લાવવાનો યોˆય સમય ન આવે Cયાં Nુધી તેઓ તમને
શાંત રાખશે અને વેb†ટલેટર સાથે જોડશે.
ICU ટSમ પછS તમારS Œાસની નળSને |ૂર કરશે અને તમારા મo અને નાક પર માLક œારા તમને ઓKcસજન
આપશે. આ સામા†ય રSતે તમારા ઓપર. શનના ’તના ચારથી છ કલાક પછS થાય છે . જ/ટલ ક.સોમાં અથવા
જો તમને Œાસ લેવામાં તકલીફ હોય તો તે આના કરતાં વ:ુ (/દવસ પણ) હોઈ શક. છે . તમારા સ]ન અને
એનેLથેટSLટ તમારા ઓપર. શન પહ.લા તમારS સાથે ચચા) કરશે જો તેઓને લાગે ક. આની જFર છે .
‹યાર. તમે ?ગશો, Cયાર. પણ તમે બધા /šnસ અને મોિનટર સાથે જોડાયેલા હશો. તમારS પાસે એક અથવા બે
ટŸુબ પણ હશે V તમારS છાતીમાંથી કોઈપણ WવાહSને š.ઇન કર. છે . તમારા ~દય સાથે ક.ટલાક ઝીણા વાયરો
જોડાયેલા હોઈ શક. છે (પેિસeગ વાયર) Vનો ઉપયોગ તમારા એનેLથેટSLટ, જો જFરS હોય તો, તમારા ~દયના
ધબકારાને િનયંિ•ત કરવા માટ. કરS શક. છે . આ સામા†ય રSતે મા• થોડા /દવસો માટ. રાખવામાં આવે છે . તમને
ે ર હોઈ શક. છે .
પેશાબ કરવામાં મદદ કરવા માટ. તમારા Š ૂ•ાશયમાં હ…ુ પણ ક.થટ
તમારા ઓપર. શન દરિમયાન અને પછS, તમારા એનેLથે/ટLટ તમને આરામદાયક રાખવા માટ. šSપ œારા મ- ૂત
પીડા િનવારક દવાઓ આપશે. એકવાર તેઓ તમારS છાતીની ગટરને બહાર કાઢ., પછS તમને મજ- ૂત
પેઇન/કલસ)ની જFર પડવાની શTતા ઓછS હશે અને તમે તેના બદલે મૌDખક રSતે (મo œારા) ગોળSઓ લઈ
શકશો.
તમારS નસ) તમારા |ુખાવાના Lતરની િનયિમત તપાસ કરશે. તે મહCવ€ુ ં છે ક. તમે k ૂરતી પીડા રાહત લો Vથી
તમે ˜ડા Œાસ લઈ શકો અને સારS રSતે ઉધરસ લઈ શકો. તમારા ફ.ફસાંને સારS રSતે કામ કરતા રાખવા અને
તમને છાતીમાં ચેપ લાગતો અટકાવવા માટ. ખાંસી ખાંસી કરવી મહCવk ૂણ) છે . /ફDઝયોથેરાિપLટ તમને Œાસ
લેવાની કસરતો સમ?વશે અને તમને બતાવશે ક. ક.વી રSતે યોˆય રSતે ખાંસી કરવી.
ICU અથવા HDU પર હોય Cયાર. તમે Šુલાકાતીઓ મેળવી શકશો. તમારS નસ) તમને Šુલાકાત લેવાના સમય
અને મં…ૂર Šુલાકાતીઓની સં¯યા િવશે સલાહ આપી શકશે. કારણ ક. તમારS દ. ખર. ખ એવા િવLતારમાં થઈ શક.
છે ‹યાં ° ૂબ બીમાર દદ3ઓ હોય, તે નાના બાળકો માટ. Šુલાકાત લેવા માટ. યોˆય ન હોઈ શક..
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‹યાર. તમને સઘન સંભાળમાં તમામ દ. ખર. ખ અને સારવારની જFર ન હોય Cયાર. તમે વોડ)માં Lથાનાંત/રત
થશો. આ સામા†ય રSતે તમારા ઓપર. શન પછSના બે ક. •ણ /દવસ હશે.
તમે તમારા સ]ન સાથે ચચા) કરS શકો છો ક. તેઓને તમારS kુનઃWા{nતમાં ક.ટલો સમય લાગશે અને તમે Tાર.
ઘર. પાછા આવી શકશો.

ં ૂ વણોના જોખમો Dું છે ?
કાGડIયાક સ&ર(થી થતી Jચ
તમારા ઓપર. શન દરિમયાન અથવા પછS જ/ટલતાઓ€ુ ં જોખમ તમારS હાટ) સ]રSના Wકાર પર, તમા}ંુ ~દય
ક.ટUું સારS રSતે કામ કરS ર¢ું છે અને સ]રS પહ.લાં તમા}ંુ સામા†ય LવાLZય તેના પર િનભ)ર કર. છે .

કા2ડ@યાક સBરC માટ< તમારC એને4થે2ટક દરિમયાન

▪ લાઈનો લગાવવા, /šપ લગાવવા અને મોિનટ/રeગમાં જોખમો છે . આમાં રcત±ાવ, ચેપ અને તમારા
શરSરના અ†ય ભાગોને €ુકસાનનો સમાવેશ થાય છે Vની તેઓ ન‡ક છે . આ જોખમો સામા†ય છે - 100
માંથી 1 ક.સ.

▪ TOE માટ. અj ાસાઉ†ડ ટŸુબથી તમારS અ›નળS (•ડ પાઇપ) ને €ુકસાન થવા€ું જોખમ |ુલ)ભ છે 10,000 ક.સોમાં 1 કરતા ઓછા.

▪ સામા†ય એનેLથેિસયાના તમામ Wમાણ• ૂત જોખમો અને આડઅસર કા/ડ•યાક ઑપર. શન પર પણ લા¦ુ પડ.
છે :
● બીમાર લાગPું અને પછS ગળામાં |ુખાવો થવો એ સામા†ય બાબત છે
● અસામા†ય જોખમોમાં દાંત, ચેતા અને —ખોને €ુકસાનનો સમાવેશ થાય છે
● કા/ડ•યાક સ]રS દરિમયાન ?ગFકતા અસામા†ય છે - એક મોટા અ²યાસે દશા)‚™ું છે ક. કા/ડ•યાક સ]રS
દરિમયાન ?¦ૃિતના Lવ-/રપોટ³ ડ ક.સ€ુ ં જોખમ 8,600માંથી 1 છે .
● એનેLથે/ટક દવાઓ માટ. એલજŽક Wિત/6યાઓ |ુલ)ભ છે .
એનેLથે/ટક અથવા એનેLથે/ટક W/6યા સાથે સંકળાયેલા જોખમો િવશેની પિ•કાઓ કૉલેજ વેબસાઇટ પર પણ
ઉપલsધ છે : www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati.

ુ ઃHાIJત દરિમયાન
કા2ડ@યાક સBરCમાંથી તમારC Fન
કા/ડ•યાક સ]રSમાંથી kુનઃWા{nત અ†ય ઓપર. શ†સ કરતાં વ:ુ જ/ટલ હોઈ શક. છે . તમારા ચો´સ ક.સના
આધાર. , તમાર. ક.ટલીક વધારાની સારવારની જFર પડS શક. છે , ઉદાહરણ તરSક.:

▪ તમારા ફ.ફસાંને સામા†ય કરતાં વ:ુ સમય માટ. વેb†ટલેશનમાં મદદની જFર પડS શક. છે અને આ સમય
દરિમયાન તમે સામા†ય રSતે બેચેની અ€ુભવો છો. આ ° ૂબ જ સામા†ય છે - લગભગ 10 માંથી 1 ક.સ
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▪ જો તમાર. થોડા /દવસો કરતાં વ:ુ સમય માટ. વેb†ટલેટર પર રહ.વાની જFર હોય, તો તમારા મoમાં Œાસ
લેવાની નળSને ' . કSઓLટોમી'માં બદલવાની જFર પડશે. આ એક નળS છે V તમારS ગરદનના આગળના
ભાગમાંથી સીધી તમારા વા™ુમાગ)માં ?ય છે . આ સામા†ય છે - 100 માંથી 1 ક.સ. ‹યાર. . ચેઓLટોમી
ટŸુબની જFર ન હોય Cયાર. તેને સરળતાથી બહાર કાઢS શકાય છે

▪ ઑપર. શન પછS અŠુક —ત/રક રcત±ાવ થવો સામા†ય છે અને તમારા ડૉcટરો અને નસµ આ€ું
કાળ‡k ૂવક
) િનરStણ કરશે. જો રcત5ાવ વ:ુ પડતો હોય, તો એનેLથેટSLટ અને સ]ન તમને રcત5ાવ
બંધ કરવા માટ. વ:ુ ઓપર. શન માટ. િથયેટર પર પાછા લઈ જવાનો િનણ)ય લઈ શક. છે . ઓપર. શન k ૂણ)
થયા પછS તમને થોડા કલાકો Nુધી એનેLથેટSસ રાખવામાં આવે છે તે કારણનો આ એક ભાગ છે

▪ કા/ડ•યાક સ]રS કરાવનાર દર દસમાંથી •ણ લોકોમાં તેમની kુનઃWા{nત દરિમયાન તેમના ~દયની લયમાં
ક.ટલીક અસામા†યતા હશે. જો જFરS હોય તો તમારા ~દયને સામા†ય રSતે ધબકવામાં મદદ કરવા માટ.
તમારા સ]ન œારા તમારા સ]ન œારા અવારનવાર કામચલાઉ પેિસeગ વાયર Š ૂકવામાં આવે છે . શ5/6યા
પછS થોડS સં¯યામાં દદ3ઓને કાયમી પેસમેકરની જFર પડ. છે

▪ ~દયની સ]રS પછS L ોક€ું જોખમ રહ.U ું છે - સ]રSના Wકાર પર આધાર રાખીને, આ જોખમ દર 100
ક.સમાં 3 થી 5 ની વªચે હોય છે . એક L ોક કામચલાઉ ક. લાંબો સમય ટકS સમLયાઓ અસર તમે ક.વી રSતે
ખસેડવા કારણ બની શક. છે , બોલે છે અને ગળS. તે Tાર. ક ‡વલેણ બની શક. છે

▪ તમારS /કડનીને ક.ટલીકવાર યોˆય રSતે કામ કરવા માટ. વધારાની સહાયની જFર હોય છે અને તમારS
/કડનીને kુનઃWાnત કરતી વખતે કચરાના ઉCપાદનોના તમારા રcતને સાફ કરવા માટ. ડાયાDલિસસ
મશીનનો ઉપયોગ કરS શકાય છે . આ સામા†ય છે -આસપાસ 1 માં 50 /કLસાઓમાં. જો તમને આની જFર
હોય તો તમારા િન¶ેતનાને તમારS નસોમાં બી‡ મોટS /šપ Š ૂકવાની જFર પડશે

▪ તમારા ~દય રcત તેમજ પંપ ‹યાર. તે ધ´ામાંથી મદદની જFર પડS શક. છે . આ સામા†ય છે -આસપાસ 1
માં 100 /કLસાઓમાં. મોટા ભાગના /કLસાઓમાં તમારા એનેLથેટSLટ તમને આ કરવા માટ. દવાઓ આપશે,
પરં £ ુ Tાર. ક-Tાર. ક pૃિ•મ પંપનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ‹યાં Nુધી ~દય ફરSથી કામ ન કરS શક..

▪ જો તમે ઓપર. શન દરિમયાન બાયપાસ મશીન સાથે જોડાયેલા હોવ તો ~દયની ’દર ચેપ€ું જોખમ રહ.U ું
છે . જોખમ |ુલભ
) છે - 5,000 ક.સોમાં 1 કરતા ઓછા.
તમારS સ·]કલ ટSમ આ W/6યાઓના જોખમો િવશે તમારા ઓપર. શન પહ.લાં તમારS સાથે ચચા) કરશે જો
તેઓને લાગે ક. તમને તેની જFર છે . જો તમને આમાંની કોઈપણ વધારાની સારવારની જFર હોય, તો તમારા
ં ૂ વણોની સારવાર કરતાં ઘ¸ું ઓxં હશે.
માટ. € ુ ં જોખમ સામા†ય રSતે સારવાર ન કરાવવાથી થતી ¦ચ
ં ૂ વણો િવશે િવગતવાર મા/હતી સોસાયટS ફોર કા/ડ•યોથોરાિસક સ]રS (SCTS)
કા/ડ•યાક સ]રS અને સંભિવત ¦ચ
અને D”/ટશ હાટ) ફાઉ†ડ.શન (BHF)ની વેબસાઇ©સ પર મળS શક. છે :

▪ દદ3ઓ (www.scts.org/patients)
▪ ~દય અને }ુિધરાDભસરણ KLથિતઓ માટ. સારવાર:

(www.bhf.org.uk/informationsupport/treatments)
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લોકો શsદો અને સં¯યાઓ€ુ ં અથઘ
) ટન ક.વી રSતે કર. છે તેમાં Dભ›તા હોય છે . આ Lક.લ મદદ કરવા માટ.
આપવામાં આવે છે .

! ૂબ જ સામા(ય

સામા(ય

અસામા(ય

+ુલ.ભ

ુ જ 0ૂજ
!બ

10 માં 1

100 માં 1

1000 માં 1

10,000 માં 1

100,000 માં 1

એક ‚યKcત

એક ‚યKcત

એક ‚યKcત

નાના શહ.રમાં એક

મોટા શહ.રમાં એક

તમારા pુ\ુંબમાં

શેરSમાં

એક ગામમાં

‚યKcત

‚યKcત

Nુ ં વOુ માGહતી Pાંથી મેળવી શRું?
મોટાભાગની હોKLપટલો હાટ) સ]રS િવશે તેમની પોતાની મા/હતી પિ•કાઓ બનાવે છે અને તેમાંની ઘણી
એનેLથેિસયા િવશેની મા/હતી ધરાવે છે .
તમે કૉલેજની વેબસાઇટ પર વ:ુ મા/હતી પિ•કાઓ મેળવી શકો છો:
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati આ પિ•કાઓ તમારS હોKLપટલના
એનેLથે/ટક િવભાગ અથવા Wી-એસેસમે†ટ {cલિનકમાંથી પણ ઉપલsધ હોઈ શક. છે .
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અમે આ પિ•કામાંની મા/હતીને સચોટ અને અ¹તન રાખવા માટ. ° ૂબ જ Wયાસ કરSએ છSએ, પરં £ ુ અમે તેની
ખાતરS આપી શકતા નથી. અમે આ સામા†ય મા/હતી તમારS પાસેના બધા W•ોને અથવા તમારા માટ.
મહCવk ૂણ) હોય તે દર. ક વL£ ુ સાથે ‚યવહાર કર. એવી અપેtા રાખતા નથી. માગ)દિશfકા તરSક. આ પિ•કાનો
ઉપયોગ કરSને, તમાર. તમારS મે/ડકલ ટSમ સાથે તમારS પસંદગીઓ અને કોઈપણ Dચeતાઓની ચચા) કરવી
જોઈએ. આ પિ•કા ?તે જ સલાહ તરSક. માનવી જોઈએ નહl. તેનો ઉપયોગ કોઈપણ ‚યાવસાિયક હ.£ ુ માટ.
કરS શકાય ન/હ. સંk ૂણ) અLવીકરણ માટ. , pૃપા કરSને અહl {cલક કરો

(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati).
બધા અ€ુવાદો Translators without Borders ( ાનLલેટર િવથાઉટ બૉડ)સ)) સŠુદાયના અ€ુવાદકો œારા
Wદાન કરવામાં આવે છે . અ€ુવાદોની ¦ુણવ„ા શT તેટલી સચોટ બનાવવા માટ. ચકાસવામા આવેલ છે ,
પરં £ ુ તેમાં ક.ટલીક મા/હતીના અચો´સ અને ખોટા અથઘ
) ટન€ુ ં જોખમ છે .

તમે $ ંુ િવચારો છો તે અમને કહો
અમે આ પિ•કામાં Nુધારો દશા)વતા N ૂચનો€ુ ં Lવાગત કરSએ છSએ.
જો તમારS પાસે કોઈ /ટnપણી છે V તમે કરવા માંગતા હો, તો pૃપા કરSને તેમને ઇમેઇલ કરો:
patientinformation@rcoa.ac.uk
રોયલ કોલેજ ઓફ એને:થેટ=:ટ
ચDચºલ હાઉસ, 35 ર. ડ લાયન Lcવેર, લંડન WC1R4SG
020 7092 1500

www.rcoa.ac.uk
ુ ર( 2022
બીT આU ૃિW, ફ*Yઆ
Wકાશનની તારSખના •ણ વષ)માં આ પિ•કાની સમીtા કરવામાં આવશે.
© 2022 રોયલ કોલેજ ઓફ એને,થેટ/,ટ
ુ ી નકલ કર/ શકાય છે . Eૃપા કર/ને આ G ૂળ Jોતને ટાંકLું M ૂલશો નહ/ જો તમે આ
આ પિ3કા દદ6ની મા9હતી <ગે મટ>ર/યલ બનાવવાના હ>Aથ
પિ3કાના ભાગને બીO Pકાશનમાં વાપરવા માંગતા હો, તો લોગો, Qાં9ડSગ અને છબીઓ Uૂ ર કરવી આવVયક છે અને તેને યોWય માXયતા આપવી જ
જોઇએ. વZુ મા9હતી માટ>, Eૃપા કર/ને અમારો સંપક\ કરો.
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