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দ্য রয়্যাল কলেজ অব অ্যানেস্থেটিস্টস-এর পরামর্শ
অনুমোদনে :



সার্জারির জন্য প্রস্তুতিতে আপনার ভূমিকা
সার্জারি আপনার জীবনের অনেক বড় একটি ঘটনা এবং এটা নিয়ে উদ্বিগ্ন অনুভব করা স্বাভাবিক। 

শারীরিকভাবে সুস্থ রোগী যারা তাঁদের স্বাস্থ্য ভালো করতে ও কাজকর্মের মাত্রা বাড়াতে পারেন, তাঁরা  
সার্জারির পর আরও দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন। আপনি এখন যা করবেন তা আপনার সুস্থ হতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে। 

আপনার অপারেশনের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিতে আপনার সক্রিয় অংশগ্রহণ আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকার  
অনুভূতি দিতে, তাড়াতাড়ি হাসপাতাল ছাড়তে এবং আরও দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে সাহায্য করবে। কিছু  
এলাকায় সার্জারির জন্য অপেক্ষার সময় দীর্ঘ হতে পারে, তবে এই সময়টি আপনি সার্জারির প্রস্তুতির জন্য  
কাজে লাগাতে পারেন।

আপনার সার্জারি থেকে সর্বোত্তম ফল পেতে আপনি কী করতে পারেন সে ব্যাপারে এই লিফলেটটি আপনাকে  
সাধারণ উপদেশ দেবে। 

রজার (ছদ্মনাম) নামের একজন রোগীর গল্প
আমার অতিরিক্ত ওজন ছিল এবং আমি সারাজীবন একজন ধূমপায়ী ছিলাম। সার্জন এবং অ্যানেস্থেটিস্ট আমাকে আগেই  
বলেছিলেন যে আমার অপারেশন অনেক কঠিন হবে এবং এর পরে আমাকে হাই ডিপেনডেন্সি ইউনিটে (HDU) থাকতে হবে, এবং  
সেখানে বিছানা খালি না থাকলে আমার অপারেশনের তারিখ বিলম্বিত হতে পারে। 

আমার সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য আমার অ্যানেস্থেটিস্ট আমার জীবনে কিছু পরিবর্তন আনা নিয়ে বলেছিলেন এবং  
আমাকে ফিটার বেটার সুনার-এর তথ্য পড়তে এবং এই অ্যানিমেশনটি (https://www.youtube.com/watch?v=2CUMpUwX0x4)  
দেখতে উৎসাহিত করেছিলেন। সেদিন সন্ধ্যায় আমি আমার পরিবারের সাথে অ্যানিমেশনটি দেখলাম। আমার মেয়ে জানত  
আমি আসলে কতটা চিন্তিত ছিলাম। তারা আমাকে আমার জীবনধারায় কিছু পরিবর্তন আনতে উৎসাহিত করেছিল।

আমি অনেকদিন ধরেই ধূমপান বন্ধ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু কখনোই পেরে উঠিনি। এটা কঠিন ছিল, কিন্তু অবশেষে আমি  
এটি করতে পেরেছিলাম। আমি হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এবং প্রতিদিনই আগের চেয়ে কিছুটা বেশি হাঁটার চেষ্টা করেছি।  
অতীতে কোথাও যেতে হাঁটা ছাড়া অন্য উপায় না থাকলে তখনই শুধু আমি হাঁটতাম, তবে আমি এটা আসলেই উপভোগ  
করা শুরু করলাম। আমি নিজেকে এখন আরও ফিট অনুভব করছি এবং আমার এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের সাথে পরিচিত হয়েছি। 

আমার ডায়াবেটিস আছে কিন্তু আমি এটাকে খুব একটা গুরুত্ব সহকারে নিইনি। আমি জিপি সার্জারির কাছে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট 
নিয়েছিলাম। আমার ডায়াবেটিসকে আরও ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে কী খাবার খাওয়া উচিত সে সম্পর্কে নার্স আমাকে  
আরও বুঝতে সাহায্য করেছিলেন এবং ধীরে ধীরে কিছু ওজন কমাতে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন। রক্তে চিনির মাত্রার ওপর  
নজর রাখতে আমাকে সাহায্য করার জন্য তিনি আমাকে একটি মেশিন দিয়েছিলেন। আমার সার্জারির ছয় সপ্তাহ আগে আমি  
৪ কেজি ওজন কমিয়েছিলাম। স্বাস্থ্যকর এবং ফিট থাকার অনুভূতি আমার অপারেশনের জন্য আমাকে অনেক বেশি  
আত্মবিশ্বাসী করেছিল। আগে আমি এটা নিয়ে বেশ হতাশ এবং চিন্তিত ছিলাম। 

আমার অপারেশনের পর আমি এক দিনের জন্য এইচডিইউ-তে ছিলাম এবং তারপর ওয়ার্ডে ফিরে এসেছিলাম। হাসপাতালে  
আমার যতদিন থাকার কথা ছিল তার চেয়ে বেশি দিন আমাকে থাকতে হয়েছিল, কারণ আমার ক্ষত প্রথমে ভালো হয়নি,  
কিন্তু আমার কোনও গুরুতর জটিলতা ছিল না। হাসপাতালের ফিজিও আমাকে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম দিয়েছিলেন এবং  
সক্রিয় থাকতে ও আমার আরোগ্যলাভের গতি বাড়াতে তিনি আমাকে ওয়ার্ডে হাঁটাহাঁটি করতে উৎসাহিত করেছিলেন।

আমি যে পরিবর্তনগুলো এনেছিলাম তার সুফলগুলো আমার অপারেশনের তিন মাস পরেও আমি অনুভব করছি। আমার আর  
আগের মতো ঘনঘন ইনহেলার ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না এবং সিঁড়ি বেয়ে ওঠা এখন আমার কাছে আগের চেয়ে সহজ মনে হয়।  
আমি এখনও হাঁটতে পছন্দ করি, আমার ওজন কমছে এবং আমি ভবিষ্যত নিয়ে অনেক বেশি আশাবাদী। 
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স্বাস্থ্যসেবা দল
আপনার সার্জারি এবং আরোগ্যলাভ সহজ করতে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা পেশার অনেক কর্মী একসাথে কাজ 
করবেন। তাঁরা অপারেশনের আগে, অপারেশনের সময় এবং এরপরে আপনার দেখাশোনা করবে। তাঁদেরকে প্রায়ই 
পেরিঅপারেটিভ টিম নামে ডাকা হয়। তবে এর পুরোটাই আপনাকে দিয়ে শুরু হয়।

আপনার অপারেশনের যাত্রায় অনেক মানুষের সাথে আপনার সাক্ষাত হবে। নিচে পেরিঅপারেটিভ দলের কিছু সদস্য :

ফার্মাসিস্ট

ফিজিওথেরাপিস্ট

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

সার্জন ও ওয়ার্ডের 
চিকিৎসকগণ

নার্স

অ্যানেস্থেটিস্ট

প্র্যাকটিস নার্স জিপি

আপনি
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আপনার শরীরকে প্রস্তুত করা
জীবনধারার পরিবর্তন
অপারেশনের ঝুঁকি কমাতে আপনি অনেককিছু পরিবর্তন করতে পারেন। 
এমনকি অল্প সময়ের মধ্যে ছোট পরিবর্তন একটি বড় পার্থক্য তৈরি করতে পারে।

ব্যায়াম
একটি অপারেশনের পর শরীরকে সুস্থ হতে সাহায্য করার জন্য আপনার হার্ট এবং ফুসফুসকে অনেক কঠোর 
পরিশ্রম করতে হয়। আপনি যদি ইতিমধ্যে সক্রিয় থাকেন, তবে তারা এতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। আপনার অপারেশনের 
জন্য অপেক্ষা করার সময় আপনার কার্যকলাপের মাত্রা বাড়ানোর চেষ্টা করুন এবং বৃদ্ধি করুন। 

দ্রুত হাঁটা, সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো, বাগান করা বা আপনার সন্তান বা নাতি-নাতনিদের সাথে খেলা সবই 
সহায়ক। যাদের স্থূলতা বা জয়েন্টে (অস্থিসন্ধিতে) ব্যথা আছে তাদের জন্য সাঁতার সহায়ক হতে পারে। প্রতি 
সপ্তাহে অন্তত তিনবার এমন কোনও পরিশ্রমের কাজ করার চেষ্টা করুন যার কারনে হাঁপিয়ে ওঠার অনুভূতি হয়। 
ধীরে ধীরে শুরু করুন এবং আপনার সহ্যের সীমার মধ্যে থাকুন। ব্যায়াম আপনার জন্য কঠিন হলে পরামর্শ নিন। 
বুক ব্যথা, মাথা ঘোরা বা আপনার হৃদস্পন্দন অনিয়মিত হয়ে যাওয়া সহ নতুন কোনও সমস্যা দেখা দিলে থামুন 
এবং ডাক্তারের পরামর্শ নিন। আপনার শক্তি এবং ভারসাম্য উন্নত করার ক্রিয়াকলাপগুলো সুস্থ হয়ে উঠতে 
কার্যকর, উদাহরণস্বরূপ প্রতিদিন 'ওঠা-বসার' ব্যায়াম। 

এখানে আপনি কিছু উদাহরণ দেখতে পারেন :https://bit.ly/39gX5jF

আমাকে কে সাহায্য করতে পারে?
 ■ আপনার লক্ষ্য নির্ধারন এবং অগ্রগতি চিহ্নিত করে আপনাকে সহায়তা করতে বেশ কিছু মোবাইল অ্যাপ 

রয়েছে, যেমন 'Active 10' এবং 'Couch to 5K'। আরও তথ্য : https://bit.ly/3u8WZlN
 ■ আপনার স্থানীয় এলাকায় একটি বিনামূল্যের কাউন্সিল বা কমিউনিটি ওয়াকিং গ্রুপ বা পরিবেশগত স্বেচ্ছাসেবী 

প্রকল্পে যোগদান করার চেষ্টা করুন। হাঁটা এবং ব্যায়াম শুরু করার জন্য আপনাকে উৎসাহ এবং সমর্থন দেওয়া 
ছাড়াও এগুলো উপভোগ্য এবং আপনার মেজাজ ভালো রাখবে। আপনার এলাকায় কী আছে তা আপনার জিপি 
সার্জারিকে জিজ্ঞাসা করুন।

 ■ আপনার যদি পিঠে বা জয়েন্টে ব্যথা থাকে এবং একজন ফিজিওথেরাপিস্টকে দেখান, তাহলে আপনি করতে 
পারবেন এমন ব্যায়ামের কথা জিজ্ঞেস করুন। এছাড়াও আর্থ্রাইটিস নিয়ে ব্যায়াম করার তথ্য দেখতে ভিজিট 
করুন : https://bit.ly/3bBUi65

 ■ যারা দুর্বল তাদের জন্য প্রতিদিন মৃদু হাঁটা, ওঠা-বসার ব্যায়াম, সিঁড়ি বাওয়া এবং বসে থাকার সময় কমানো 
একটি ভালো শুরু।

 ■ আপনি কোথায় বাস করেন তার ওপর নির্ভর করে আপনার এনএইচএস 'স্বাস্থ্য প্রশিক্ষকদের' সেবা গ্রহনের 
সুযোগ থাকতে পারে, তাঁরা আপনাকে অনুপ্রেরণা এবং পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করতে পারেন।

এগুলো শুধুমাত্র কয়েকটি পরামর্শ; আপনার এলাকায়ও অনেকগুলো স্বাস্থ্য ও ফিটনেস কার্যক্রম থাকবে, 
আপনি সেগুলোর খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।
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স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস (ডায়েট)
অপারেশনের পর আপনার শরীরের ক্ষতিপূরণ প্রয়োজন – আপনার অপারেশনের 
আগে এবং পরে একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস সত্যিই আপনাকে সাহায্য করতে 
পারে। এর মানে হলো পর্যাপ্ত পরিমানে প্রোটিন এবং 'দিনে ৫' বা তার বেশি 
ফল ও সবজি খাওয়া। এগুলো আপনার ক্ষত নিরাময় এবং রোগ প্রতিরোধ 
ব্যবস্থাকে সাহায্য করে।

আমাকে কে সাহায্য করতে পারে?
নিচের ওয়েবসাইটে দরকারী সংস্থান এবং তথ্য আছে : 

 ■ NHS – Eat well: http://bit.ly/2N1xoDi

আপনার জিপি সার্জারি যদি খাদ্যাভ্যাসের বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করেন , তিনি আপনাকে স্বাস্থ্যকর খাবার 
খাওয়ার বিষয়ে কিছু পরামর্শ এবং তথ্য দিতে পারবেন।

ওজন
আপানার অতিরিক্ত ওজন থাকলে ওজন কমানো আপনার হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের ওপর চাপ কমাতে সাহায্য করবে। 
আপনি NHS-এরBMI স্বাস্থ্যকর ওজন ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে আপনার ওজন ঠিক আছে কি না জানতে পারেন  
https://bit.ly/3bBTZIt

ওজন কমানো আপনাকে এছাড়াও অন্য যেসব ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে :

 ■ আপনার রক্তচাপ কমায়
 ■ আপনার রক্তে শর্করার মাত্রা উন্নত করে
 ■ আপনার জয়েন্টগুলোতে ব্যথা কমায় 
 ■ অপারেশনের পর রক্ত     জমাট বাঁধার ঝুঁকি হ্রাস করে
 ■ অপারেশনের পর ক্ষতে সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাস করে 
 ■ আপনাকে আরও সহজে ব্যায়াম করতে সহায়তা করে
 ■ অ্যানেস্থেটিক নেওয়ার সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকি কমায়।

অপারেশনের আগে ওজন কমানোর সুবিধা এবং স্থূলতার সাথে অপারেশনের বর্ধিত ঝুঁকি সম্পর্কিত আরও তথ্য 
এখানে পাওয়া যাবে : rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali

আমাকে কে সাহায্য করতে পারে?
আপনার এলাকায় স্থানীয় ওজন কমানোর পদ্ধতি এবং ব্যায়ামের সুযোগ থাকবে। 
এনএইচএস-এর একটি ওজন কমানো পরিকল্পনার অ্যাপ রয়েছে। আপনার জিপি সার্জারি 
বা ফার্মেসি আপনাকে ওজন পরিমাপ করতে এবং স্বাস্থ্যকর খাবারের পরামর্শের জন্য 

আপনার পথনির্দেশক হতে পারে। আপনার যদি স্থূলতা থাকে, তাহলে আপনার জিপি 
অন্য পদ্ধতিগুলোর কথা বলার আগে আপনাকে ব্যারিয়াট্রিক (ওজন কমানোর) 
সার্জারি করার কথা বলতে পারেন যা আপারেশন পরবর্তী ঝুঁকি কমাতে এবং 
আপনার অবস্থার উন্নতিতে সহায়তা করতে পারে। কিছু কাউন্সিলের এমন পদ্ধতিও 

রয়েছে যা আপনাকে সমর্থন করতে পারে, তাই আপনার স্থানীয় কাউন্সিলের 
ওয়েবসাইট দেখা বা তাদের সাথে যোগাযোগ করাও উপকারি। 

ওজন কমানোর ক্লাসে যোগদান করাও আপনার জন্য সহায়ক হতে পারে। কিছু কিছু 
এলাকায় আপনি এনএইচএস-এর স্বাস্থ্য প্রশিক্ষকদের পেতে পারেন। 

আরও তথ্য এবং অতিরিক্ত সংস্থান : Better Health – Lose weight: 
https://bit.ly/3xSsO3i
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অ্যালকোহল
অ্যালকোহল শরীরের ওপর অনেক প্রভাব ফেলতে পারে, তবে এটি লিভারের শরীরে 
আরোগ্যলাভের জন্য প্রয়োজনীয় বিল্ডিং ব্লক তৈরি করার ক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস করতে 
পারে। যদি আপনি নিয়মিত মদ্যপান করেন তবে নিশ্চিত হওয়া উচিত যে আপনি প্রস্তাবিত সীমার 
মধ্যে বা সীমার কম পান করছেন। সীমার অতিরিক্ত অ্যালকোহল পান করলে আপনার লক্ষ্য 
হওয়া উচিত এর মাত্রা কমানো যাতে অপারেশনের পরে আপনার সুস্থ হওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় 
এবং হাসপাতালে অবস্থানকালীন অ্যালকোহল ছাড়ার উপসর্গগুলো এড়ানো।

আমাকে কে সাহায্য করতে পারে?
নিচের ওয়েবসাইটগুলোতে অ্যালকোহলের প্রস্তাবিত সীমা এবং কীভাবে এটি পানের পরিমান কমিয়ে আনা যায় সে 
সম্পর্কে তথ্য পেতে পারেন : 

 ■ অ্যালকোহলের গ্রহণ কমানোর বিষয়ে এনএইচএস-এর পরামর্শ : https://bit.ly/3A9NJBK
 ■ NHS Better Health – Drink less: https://bit.ly/3yk7T9V

ধূমপান
ধূমপান বন্ধ করা কঠিন, কিন্তু সুসংবাদ হলো যে অপারেশনের কিছুদিন আগে ধূমপান ছেড়ে 
দেওয়া বা কমিয়ে দেওয়া আপনার হাসপাতালে অবস্থানের সময়কাল কমাতে পারে এবং ক্ষত 
নিরাময় এবং ফুসফুসের কার্যকারিতা উন্নত করতে পারে। অপারেশনের জন্য প্রস্তুতি 
ধূমপান বন্ধের প্রতিশ্রুতির একটি উত্তম সুযোগ।

আমাকে কে সাহায্য করতে পারে? 
আপনার এলাকায় কোনও স্থানীয় ধূমপান বন্ধ করার পরিষেবা আছে কি না খুঁজে বের 
করুন।  
আপনি এখানে দেখতে পারেন : https://bit.ly/3QVBnDt

নিচের সংস্থাগুলোতে অপারেশনের আগে ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার সুবিধা সম্পর্কে দরকারী 
তথ্য রয়েছে : 

 ■ দ্য কিউর প্রজেক্ট – ধূমপান বন্ধে একটি সহায্যের হাত : এটি অপারেশনের আগে ধূমপান বন্ধ করার অতিরিক্ত 
সুবিধা সম্পর্কে দরকারী তথ্য দেয় : https://bit.ly/3L9Tph3

 ■ অ্যাকশন অন স্মোকিং অ্যান্ড হেলথ (ASH):
 ● ধূমপান বন্ধ করার নির্দেশিকা : https://bit.ly/2N7FLgG
 ● সারসংক্ষেপ : ধূমপান এবং সার্জারি : https://bit.ly/3FEmQGN.

স্বাস্থ্য সমস্যাসমূহ
অনেক স্বাস্থ্য সমস্যা সার্জারি থেকে আরোগ্যলাভকে প্রভাবিত করতে পারে। আপনার অপারেশনের যত আগে 
সম্ভব তত আগেই বিদ্যমান যে-কোনো সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

আপনার বয়স ৪০ থেকে ৭৪ বছরের মধ্যে হলে আপনি আপনার জিপি সার্জারির মাধ্যমে একটি এনএইচএস সাধারণ 
জাতীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা বুক করে রাখতে পারেন।
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ডায়াবেটিস
অপারেশনের পর সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে আপনার রক্তে ভালোভাবে শর্করা নিয়ন্ত্রণ করা 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনার রক্তে শর্করা বা HbA1c-এর পরিমান (একটি রক্ত   পরীক্ষা যা 
আপনার দীর্ঘমেয়াদী ডায়াবেটিক নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষা করে) বেশি হয়, তাহলে আপনি আপনার ওষুধ বা 
খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারেন। 

আপনার খাদ্যাভ্যাস (ডায়েট) এবং ওজন নিয়েও ভাবুন। আপনি ওজন কমালে আপনার ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে 
আসবে। স্থূলতা থাক বা না থাক, টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য  ভূমধ্যসাগরীয় বা কম কার্বোহাইড্রেটযুক্ত 
খাদ্যাভাস সহায়ক হতে পারে। এখানে ডায়াবেটিস এবং খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত আরও তথ্য পাবেন : 
https://bit.ly/3u8pDn3

আপনি যদি গত ছয় মাসে আপনার HbA1c পরীক্ষা না করে থাকেন তবে আপনি জিপি সার্জারির কাছে একটি 
পরীক্ষার অনুরোধ করতে পারেন। প্রয়োজনে হলে দল অপারেশনের অনেক আগে যে-কোনো পরিবর্তনের 
সুপারিশ করতে পারে। এটি আপনার অপারেশন বিলম্বিত হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করবে। 

উচ্চ রক্তচাপ (হাইপারটেনশন)
আপনার হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে রক্তচাপ নিরাপদ মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। 
কখনও কখনও রক্তচাপ খুব বেশি হলে অপারেশন বিলম্বিত হতে পারে। আপনি যদি গত বছরে 
আপনার রক্তচাপ পরীক্ষা না করে থাকেন, বা আপনি জানেন যে আপনার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রনে 
থাকে না, তাহলে আপনার অপারেশনের আগে পরীক্ষা করতে বলুন। এছাড়া কিছু কিছু ফার্মেসিতেও 
রক্তচাপ পরীক্ষা করানো যায়। 

আপনার নিজের একটি রক্তচাপের মেশিন থাকে বা কারও কাছ থেকে ধার করতে পারলে, আপনার জিপি সার্জারিকে 
আপনি এর ফলাফল জানাতে পারবেন। কিছু জিপি সার্জারির কাছে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র থাকে এবং এগুলো ব্যবহার 
করার জন্য আপনাকে কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার  প্রয়োজন না-ও হতে পারে। 

আপনার রক্তচাপ বেশি থাকলে, অপারেশনের পূর্বে আপনার জিপি আপনার ওষুধগুলোতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন 
আনতে পারেন।

জীবনধারার পরিবর্তন উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ এবং কমাতে সাহায্য করতে পারে। আপনি এখানে আরও তথ্য পেতে 
পারেন : https://bit.ly/3ymfkhP

রক্তশূন্যতা (রক্তে আয়রনের মাত্রা কম)
অপারেশনের আগে আপনার রক্তশূন্যতার চিকিৎসা রক্ত পরিসঞ্চালনের প্রয়োজনীয়তার 
সম্ভাবনা হ্রাস করে। এটি আপনার আরোগ্য লাভে সহায়তা করবে এবং অপারেশনের পর আপনার 
কম ক্লান্তি অনুভূত হবে। 

বড় অপারেশন হওয়া এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্তবয়স্কদের রক্তশূন্যতা থাকে। আপনার যদি রক্তপাত 
হয় বা দীর্ঘমেয়াদী কোনও শারীরিক অসুস্থতা থাকে, তাহলে আপনি রক্তশূন্যতায় ভুগছেন কি না পরীক্ষা করার 
জন্য আপনার জিপির কাছে রক্ত   পরীক্ষার অনুরোধ করুন। 

চিকিৎসা কার্যকর হওয়ার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রক্তাশূন্যতা নির্ণয় করা উচিত। আপনি যদি মনে করেন যে 
আপনি রক্তশূন্যতায় ভুগছেন, তাহলে অপারেশনের আগে আপনার রক্ত গণনা বাড়াতে এবং চিকিৎসার বিষয়ে জিপি, 
ফার্মাসিস্ট বা সার্জিক্যাল দলের সাথে কথা বলা উচিত। 

অনেকেরই আয়রনের ঘাটতিজনিত রক্তশূন্যতা রয়েছে এবং আয়রন সমৃদ্ধ খাবার যেমন সবুজ শাক-সবজি, মাংস 
এবং বাদামের সমন্বয়ে একটি খাদ্যাভাস সাহায্য করতে পারে। কিছু মানুষের ক্ষেত্রে বেশি ভিটামিন বি-১২ এবং 
ফোলেট প্রয়োজন : 

 ■ আয়রন পাওয়া যায় : লাল মাংস, মটরশুঁটি এবং বাদামে
 ■ ভিটামিন বি-১২ পাওয়া যায় : মাংস, মাছ, পনির বা ডিমে
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 ■ ফোলেট পাওয়া যায় : সবুজ পাতাসমৃদ্ধ শাকসবজি, ব্রোকলি, ব্রাসেল স্প্রাউট, অ্যাসপারাগাস, মটর, 
ছোলা, লাল চাল এবং কলিজায়।

আগেভাগে বোঝা গেলে সাধারণত আয়রন ট্যাবলেট এবং একটি আয়রনসমৃদ্ধ খাদ্যাভাস দিয়ে রক্তাশূন্যতার 
চিকিৎসা করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনাকে সরাসরি শিরায় ইনফিউশনের মাধ্যমে ইন্ট্রাভিনাস আয়রনের একটি 
ডোজ দেওয়া যেতে পারে। এটি ট্যাবলেটের চেয়ে দ্রুত কাজ করে, তবে এখানে কিছু অতিরিক্ত ঝুঁকি 
রয়েছে। অপারেশন বিলম্বিত না করা গেলে সাধারণত ইনফিউশন দেওয়া হয়।

আপনি এখানে আরও তথ্য পেতে পারেন : https://bit.ly/3OMo0DD

হার্ট, ফুসফুস এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা
আপনার যদি অন্য কোনও দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য সমস্যা থাকে, তাহলে আপনার ওষুধগুলো 
পর্যালোচনার জন্য জিপি সার্জারির সাথে কথা বলুন, বিশেষ করে যদি মনে করেন আপনার 
স্বাস্থ্য যতটা ভালো হওয়ার কথা ছিল ততটা ভালো নয়। 

উদ্বেগ এবং মানসিক স্বাস্থ্য
বেশিরভাগ মানুষই সার্জারি নিয়ে কিছুটা উৎকণ্ঠায় থাকেন। হাসপাতালে যাওয়ার চিন্তা যদি 
আপনাকে খুব উদ্বিগ্ন বা বিপর্যস্ত করে তোলে, তাহলে আপনার জিপির সাথে আপনার উদ্বেগের 
বিষয়ে কথা বলা আপনার জন্য সহায়ক হতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জিপি আপনাকে নির্দিষ্ট কিছু সহায়তার 
পরামর্শ দিতে পারেন।

অপারেশনের আগে কীভাবে উদ্বেগ দূর করবেন তা নিয়ে এখানে আরও তথ্য পাবেন :  
rcoa.ac.uk/managing-anxiety-operation

মননশীলতা, শিথিলকরণ, শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম বা যোগব্যায়ামসহ অনেক কৌশল আপনাকে অপারেশনের 
আগে এবং পরে আরাম পেতে সহায়তা করতে পারে। 

আপনি যদি আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য কোনও ওষুধ গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার অপারেশনের পূর্বে 
মূল্যায়নের সময় হাসপাতালের দলকে এটি সম্পর্কে জানানো গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা সাধারণত হাসপাতালে থাকার সময় 
আপনাকে এই ওষুধটি চালিয়ে যেতে বলবেন। এটি আপনার সাথে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও তাঁরা 
আপনার হাসপাতালে অবস্থানকালীন বা বাড়ি ফেরার সময় নির্দিষ্ট কোনও সহায়তার দরকার হলে সেগুলোর 
ব্যাপারেও সাহায্য করতে পারবেন। 

আপনি এনএইচএস বেটার হেলথ-এ আরও তথ্য এবং সহায়তা পেতে পারেন – প্রতিটি মন গুরুত্বপূর্ণ : 
https://bit.ly/3ymSS8n

দাঁতের স্বাস্থ্য 
আপনার কোনও দাঁত বা ক্রাউন নড়লে দাঁতের ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করালে অপারেশনের সময় দাঁতে ক্ষতির 
ঝুঁকি কমানো যেতে পারে।

অপারেশনের আগে দাঁতের স্বাস্থ্য ভালো রাখা এবং আপনার দাঁত ও মাড়ি ভালো অবস্থায় থাকাও গুরুত্বপূর্ণ, 
কারণ এটি সংক্রমণের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। 

এখানে আরও তথ্য পাওয়া যাবে : https://bit.ly/3QPMTjA
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আপনার অপারেশনের জন্য বাস্তবিক প্রস্তুতি
আমরা জানি যে অপারেশনের জন্য হাসপাতালে আসার সময়টি উদ্বেগজনক হতে পারে। হাসপাতালে যাওয়ার বিষয়ে 
আপনার পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে কথা বলুন এবং তাঁদেরকে বলুন কীভাবে তাঁরা আপনাকে সাহায্য করতে পারেন। 
অপারেশনের পর আপনার ক্লান্ত হয়ে পড়াকে ছোট করে দেখবেন না।

অপারেশনের যথেষ্ট আগে নিচের চেকলিস্টটি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করুন।

 e আমি কীভাবে সময় কাটাবো? – হেডফোন এবং কিছু গান, বই, ট্যাবলেট কম্পিউটার বা পাজল নিয়ে যান। 
চার্জার নিতে ভুলবেন না।

 e আমার আরামের জন্য কী করতে পারি? – শ্বাসপ্রশ্বাস এবং মননশীলতার কিছু কৌশল শিখুন, যোগব্যায়াম 
করার চেষ্টা করুন বা প্রশান্তিদায়ক সঙ্গীত এবং শান্ত থাকার অ্যাপগুলি শুনুন। 

 e বাড়িতে আমাকে কী প্রস্তুত করতে হবে?  – আপনি হাসপাতাল থেকে ফিরে যাওয়ার পর আপনার জন্য চলাফেরা 
করা কঠিন হতে পারে – আপনি নিচতলায় ঘুমানোর কথা বিবেচনা করতে পারেন এবং হাঁটাচলার জন্য সহায়ক কিছু 
লাগবে মনে করলে সেগুলো আগে থেকেই প্রস্তুত রাখতে হবে। তবে অপারেশনের পর নিয়মিত হাঁটাচলা করলে 
আপনি সাধারণত দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন।

 e আমার বয়স্ক আত্মীয়দেরকে কে দেখাশোনা করবে? – যদি বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের কেউ সাহায্য 
করতে না পারে, তাহলে আপনার স্থনীয় কাউন্সিল এবং আপনার স্থানীয় দেখাশোনার পরিষেবা প্রদানকারী 
প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যোগাযোগ করুন : carers.org

 e আমি কীভাবে হাসপাতালে যেতে এবং ফিরে আসতে পারি? – কেউ কি আপনাকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে? 
আপনি যদি হাসপাতালের পরিবহন পাওয়ার উপযুক্ত হন, তাহলে হাসপাতাল আপনার জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা 
করতে পারবে।

 e আমি যখন বাড়িতে ফিরে যাব তখন কি আমার কাছে যথেষ্ট পরিমাণে সহজে রান্না করা যায় এমন খাবার এবং 
স্বাস্থ্যকর নাস্তা থাকবে?– চিন্তা করুন কে আপনাকে খাবার তৈরি করতে বা পরবর্তীতে কেনাকাটায় সাহায্য 
করতে পারে। আপনি হাসপাতালে যাওয়ার আগে একটি সুপারমার্কেটের সাথে হোম ডেলিভারি পরিষেবার জন্য সাইন 
আপ করতে বা আপনার ফ্রিজারে কিছু খাবার সংরক্ষণ করার কথা বিবেচনা করতে পারেন।

 e আমার বাচ্চাদের বা পোষা প্রাণীগুলোকে কে দেখাশোনা করতে পারে? – বন্ধু এবং পরিবারকে সাহায্য করতে 
বা প্রস্তুত থাকতে বলুন। শিশুদের যত্ন নিতে আপনাকে সাহায্য করার জন্য তাঁদেরকে কাজ থেকে ছুটি নেওয়ার 
দরকার হতে পারে। অপারেশনের পর আপনার বাচ্চাদের দেখাশোনা করতে যদি বেশ অসুবিধা হয়, তাহলে আপনার 
স্থানীয় কাউন্সিল বা স্বাস্থ্য পরিদর্শকের সাথে কথা বলুন।

 e আমার হাসপাতালে থাকাকালীন এবং বাড়িতে ফিরে যাওয়ার সময় পর্যন্ত পর্যাপ্ত ওষুধ এবং শ্রবণযন্ত্রের 
জন্য পর্যাপ্ত ব্যাটারি থাকবে?– আপনার নিয়মিত ওষুধগুলো সাধারণত তাদের মূল প্যাকেটেই আপনাকে 
হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। আপনি যখন হাসপাতাল ছেড়ে যাবেন তখন এটি এবং আপনার সব ব্যক্তিগত 
জিনিসপত্র আপনার সাথে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার কথা মনে রাখবেন। 
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 e আমার বাড়িতে কিছু ওভার-দ্য-কাউন্টার ব্যথানাশক আছে? – হাসপাতালের নির্দেশনা 
মোতাবেক আরোগ্যলাভের সময় আপনাকে কিছু নিতে হতে পারে।

 e আমার কি প্যাক করা প্রয়োজন? – আপনি যদি সারা রাত হাসপাতালে অবস্থান  
করেন তবে আপনার প্রসাধন সামগ্রী, রাতে পরার কাপড়, আরামদায়ক জামাকাপড় 
এবং মজবুত কিন্তু সহজে পরা যায় এমন জুতা নেওয়ার কথা বিবেচনা করা উচিত। 
আপনার অপারেশনের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিছানা থেকে  ওঠা, পোশাক পরা এবং 
চলাফেরা শুরু করা গুরুত্বপূর্ণ – যারা এসব করেন তারা শীঘ্রই বাড়ি ফিরে যান এবং দ্রুত 
সুস্থ হয়ে ওঠেন। হাসপাতালের তাপমাত্রা পরিবর্তিত হতে পারে, তাই কিছু হালকা ও ভারী 
কাপড় নিলে ভালো হবে। আরও তথ্যের জন্য ভিজিট করুন : http://bit.ly/2KV68Ks

 e আর কী করে রাখলে ভালো হবে? – আপনার বাড়ি এবং বাগান ঠিকঠাক করে রাখুন। 
আপনার দৈনন্দিন কাজ এবং আর্থিক ব্যাপারগুলোর সর্বশেষ খবর রাখুন। এর অর্থ 
হলো আপনি আরোগ্যলাভের সময় আপনাকে এগুলো নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। 

 e আমি হাসপাতালে যাচ্ছি এটা কাদেরকে জানাতে হবে? – সাধারণত বন্ধুবান্ধব এবং 
পরিবার আপনাকে কার্যকর সহায়তা দিতে পারে। আপনি বাড়িতে থাকাকালীন সুস্থ হয়ে ওঠার সময় কথা বলার 
মতো মানুষ থাকা ভালো। অনেকেই আপনাকে সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করতে চাইবে, তাই তাদের জানান যে 
তারা কীভাবে আপনাকে নানা সময়ে সাহায্য করতে পারেন।

 e হাসপাতালে যাওয়ার আগে আমার কি গোসল করা উচিত? – সংক্রমণের ঝুঁকি কমানোর জন্য এটি 
গুরুত্বপূর্ণ। ঝুঁকি কমাতে আপনাকে অ্যান্টিসেপটিক ওয়াশও দেওয়া হতে পারে।

 e আমার অপারেশন যদি বিলম্বিত হয় তাহলে কী হবে? – আপনার পদ্ধতিটি স্থগিত করার প্রয়োজন হলে 
অপারেশনের পূর্বে মূল্যায়নের দল আপনার সাথে যোগাযোগ করবে এবং কোনও ওষুধ বন্ধ করা হয়ে থাকলে 
তাঁরা আপনাকে সেগুলো আবার শুরু করার পরামর্শ দেবেন।

আপনার অপারেশন সম্পর্কে অপারেশনের পূর্বে মূল্যায়নের 
দলকে জিজ্ঞাসা করার জন্য কিছু কার্যকর প্রশ্নাবলী
হাসপাতালের পেরিঅপারেটিভ দলের সদস্যরা আপনার অ্যানেস্থেটিক, অপারেশন এবং আরোগ্যের সময়কাল 
নিয়ে আলোচনা করবেন। আপনার অ্যানেস্থেটিক ও সার্জারি এবং অন্য যে-কোনো পছন্দের কারণে নির্দিষ্ট 
কোনও ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকলে তাঁরা সেটি নিয়ে কথা বলবেন। বাড়িতে পড়ার জন্য তাঁরা আপনাকে কিছু তথ্য 
দেবেন। আপনার আরও প্রশ্ন করার প্রয়োজন হলে ফোনে যোগাযোগের জন্য একটি নম্বর দেওয়া হবে। 

আপনি যত ভালো প্রস্তুতি নেবেন, প্রক্রিয়াটি ততই সহজ হবে।
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নিচে কিছু প্রশ্ন রয়েছে যা আপনি অপারেশনের পূর্বে মূল্যায়ন দলকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

 ■ অপারেশনের আগে কোন সময় আমার খাওয়া এবং পানি পান বন্ধ করা দরকার?
 ■ অপারেশনের আগে এবং ওই দিন আমার ওষুধে কোনও পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে কি?
 ■ হাসপাতালে নেওয়ার জন্য আমাকে কী কী প্যাক করতে হবে?
 ■ আমার কি নখের বার্নিশ, জেল বা পিয়ার্সিং অপসারণ করতে হবে?
 ■ আমাকে কি কেউ দেখতে আসতে পারবে? দেখতে আসার সময় কখন?
 ■ অপারেশনের আগে প্রয়োজন হলে হাসপাতালে আমাকে কেউ শেভ করে দেবে?
 ■ আমার অপারেশনের কতক্ষণ পর আমি উঠে দাঁড়াতে, খেতে এবং হাঁটাচলা (Drink, Eat and Mobilise – 

DrEaMing) করতে পারব? আমি শুনেছি এটি আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে সাহায্য করবে?
 ■ আমি কখন বাড়িতে ফেরার আশা করতে পারি?
 ■ পরবর্তীতে বাড়িতে আমি কী ধরনের সাহায্য আশা করতে পারি?
 ■ আমি আবার কখন গোসল/স্নান করতে পারব?
 ■ আমার সুস্থ হওয়ার সময় গুরুত্বপূর্ণ কোনও 'করণীয়' ও 'বর্জনীয়' বিষয় আছে? 
 ■ আমার কি সেলাই বা স্টেপল থাকবে যা বের করে খুলে ফেলা দরকার? 
 ■ আমার কতদিন কাজ বন্ধ রাখতে হবে?
 ■ আমার নিয়োগকর্তারকে আমার সুস্থতা/অসুস্থতার নোট কে দেবে?
 ■ পরবর্তীতে আমার কি কোনও চেক আপ করা হবে?
 ■ আবার আগের মতো হাঁটতে/সাঁতার কাটতে/গল্ফ খেলতে/দৌড়াতে আমার কত সময় লাগতে পারে?
 ■ আমি কখন গাড়ি চালাতে পারব?
 ■ আমার জীবন মোটামুটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে কত সময় লাগবে?

এছাড়াও আপনি অ্যানেস্থেসিয়া সম্পর্কে আমাদের প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী পড়তে পারেন : 
rcoa.ac.uk/patientinfo/faqs

 অপারেশনের আগে কোন 
সময় আমাকে খাওয়া-দাওয়া 

এবং পানি পান
বন্ধ করতে হবে? 

| 11

সার্জারির জন্য প্রস্তুতি | ফিটার বেটার সুনার

http://rcoa.ac.uk/patientinfo/faqs


আরোগ্যলাভের সময় আমি কী আশা করতে পারি? 
অপারেশনের পর হাসপাতালে থাকা অবস্থায় সাথে সাথেই আপনার আরোগ্যলাভ শুরু হয়। অনেক অপারেশনে 
এখন অপারেশনের পরে দীর্ঘ সময় বিছানায় বিশ্রাম নেওয়ার বা 'কিছু মুখে না দেওয়ার' প্রয়োজন হয় না। অনেক 
হাসপাতালই অপারেশনের ২৪ ঘন্টার মধ্যে আপনাকে পানি পান করানো, খাওয়ানো, এবং সচল করার লক্ষ্য 
রাখে, যা DrEaMing নামে পরিচিত। যেসকল রোগীরা এটি করেন তাদেরকে হাসপাতালে কম থাকতে হয় এবং তাদের 
জটিলতাও কম হয়। অপারেশনের পর আপনি কখন পান করতে, খেতে বা হাঁটাচলা করতে পারবেন তা স্বাস্থ্যসেবা 
দলকে জিজ্ঞাসা করুন।

আপনি হাসপাতাল ত্যাগ করার আগে নার্স আপনাকে বাড়িতে আরোগ্যলাভের সময় কী আশা করবেন এবং কোনও 
ব্যথা অনুভব করলে আপনি কীভাবে তা সামাল দেবেন সে সম্পর্কে লিখিত তথ্য দেবেন। এতে আপনার দরকারি 
সবকিছু এবং আপনি কোনোকিছু নিয়ে চিন্তিত থাকলে ফোন করার জন্য একটি নম্বরও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। 

সাধারণ কিছু অপারেশনের ক্ষেত্রে আমাদের ফ্যাক্টশীটগুলো বিভিন্ন ধরণের অপারেশনের জন্য কীভাবে 
প্রস্তুতি নিতে হবে এবং পরে কী আশা করতে হবে সেগুলো সম্পর্কে আরও বিশদ তথ্য দেয়।

আপনাকে অনুপ্রাণিত রাখতে আপনার আরোগ্যের সময় 
কার্যকর সাহায্যসমূহ
আপনার অপারেশনের ধরনের ওপর নির্ভর করে আপনার সুস্থ হতে অনেক সপ্তাহ লাগতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই 
একটি দিন অন্যান্য দিনের তুলনায় ভালো বা খারাপ হতে পারে, এটা নিয়ে চিন্তা করবেন না। আরোগ্যলাভের একটি 
ডায়েরি লেখা কাজে আসতে পারে যা আপনি বাড়ি যাওয়ার পরও লিখতে পারেন। একটি রুটিন মেনে চলার চেষ্টা করুন 
এবং সকালে নিয়মিত একই সময়ে উঠুন। দৈনিক লক্ষ্যের একটি তালিকা আপনার দিনগুলো সাজাতে এবং আপনার 
অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে সাহায্য করতে পারে। 

পরিবার ও বন্ধুদের বেড়াতে আসা ও তাদের সাথে ফোনে কথা বলা আপনাকে উৎফুল্ল রাখতে এবং আপনাকে 
আপনার লক্ষ্যে পৌঁছাতে অনুপ্রাণিত করতে পারে। প্রযুক্তিগত সুবিধা থাকলে মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখতে 
WhatsApp, Facetime এবং Zoom-এর মতো অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করুন। নিজেকে ক্লান্ত না করে 
ফেলার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।

পোশাক 
পরুন

ব্যায়াম 
করুন
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অতিরিক্ত সংস্থান অনলাইনে পাওয়া যাবে
Royal College of Anaesthetists (rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali)

 ■ অপারেশনের জন্য প্রস্তুতি : ফিটার বেটার সুনার অ্যানিমেশন এবং প্রক্রিয়াভিত্তিক লিফলেট।
 ■ জেনারেল অ্যানেস্থেটিক বা সিডেশন নেওয়া ব্যক্তির যত্ন।
 ■ আপনার অ্যানেস্থেটিকের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহ।
 ■ রোগীদের জন্য তথ্যের সিরিজ।
 ■ শিশু, লালনপালনকারী, এবং পিতা-মাতাদের জন্য তথ্য।

পেরিঅপারেটিভ কেয়ার (সার্জারির পরিকল্পনার সময় থেকে সম্পূর্ণ সেরে ওঠা পর্যন্ত যত্ন) 
কেন্দ্র

 ■ আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংস্থানসমূহ :https://bit.ly/3AaQFOL
 ■ কোভিড-১৯-এর সময় প্রাপ্তবয়স্ক রোগীদের অপারেশনের নির্দেশিকা : https://bit.ly/3NrmcPe

এনএইচএস গেটিং বেটার সুনার
 ■ আমার দ্রুত আরোগ্যলাভে সহায়তার জন্য আমার ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ : https://bit.ly/3a2kdDh

ব্রিটিশ ডায়েটেটিক অ্যাসোসিয়েশন
 ■ খাদ্য এবং পুষ্টি সম্পর্কিত তথ্য :https://bit.ly/3u8hTSa

Royal College of Surgeons of England
 ■ অপারেশন থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা : http://bit.ly/2NdA1SH

‘দ্রুত আরোগ্য’ (এনহ্যান্সড রিকভারি) শব্দটির অর্থ কী?
দ্রুত আরোগ্যলাভ (এনহ্যান্সড রিকভারি) হলো এমন একটি কার্যক্রমের নাম যার লক্ষ্য একটি বড় 
অপারেশনের পর যত দ্রুত সম্ভব আপনাকে আপনার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে ফিরিয়ে আনা। দ্রুত সেরে উঠতে আপনার 
সর্বোচ্চ মানের সেবা নিশ্চিতে হাসপাতালের কর্মীরা আপনার অপারেশনের পূর্বে, চলাকালীন এবং পরবর্তীতে 
আপনার ও তাদের করণীয় বুঝতে সবকিছু খতিয়ে দেখবেন। এটি আপনাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরাবে।

আপনার কোন অপারেশন হচ্ছে এবং কোন হাসপাতালে চিকিৎসা করা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে কর্মসূচিগুলো 
পরিবর্তিত হয়, তবে এতে যেসব অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে : 

 ■ আপনার অপারেশনের আগে পর্যাপ্ত সময় থাকলে শারীরিক ফিটনেসের উন্নত করা
 ■ অন্য কোনও দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতার চিকিৎসা করা
 ■ অপারেশনের আগে আপনাকে পানি এবং কার্বোহাইড্রেট জাতীয় পানীয় দিয়ে আপনার উপবাস বা না খেয়ে থাকার 

সময় কমানো
 ■ অপারেশনের পরে অসুস্থতা প্রতিরোধে আপনাকে ওষুধ দেওয়া
 ■ অপারেশন চলাকালীন ব্যথার ক্ষেত্রে ব্যথানাশক ওষুধ দেওয়ার সর্বোত্তম উপায় বিবেচনা করা 
 ■ যেখানে সম্ভব লোকাল অ্যানেস্থেটিক বা রিজিওনাল অ্যানেস্থেটিক ব্যবহার করা
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 ■ অপারেশনের পর আপনাকে দ্রুত চলাফেরা করার জন্য সর্বোত্তম ব্যথানাশক ওষুধ প্রদান করা
 ■ অপারেশনের ২৪ ঘন্টার মধ্যে আপনাকে পানি পান করতে, খেতে এবং হাঁটাচলা করতে উৎসাহিত করা (DrEaMing)
 ■ আপনার শরীরে ক্যাথেটার এবং ড্রিপ লাগিয়ে রাখার সময় কমিয়ে আনা 
 ■ আপনার অপারেশনের পর দ্রুত আরোগ্যের জন্য ব্যায়াম শেখানো।

দ্রুত আরোগ্যলাভের একটি কর্মসূচি অনুসরণ করলে অপারেশনের পর জটিলতা সাধারণত কম দেখা দেয়। এছাড়াও 
আপনার আবার হাসপাতালে যাওয়ার সম্ভাবনাও কমে যায়।

দায় বর্জন বিবৃতি
আমরা এই লিফলেটের তথ্য সঠিক ও হালনাগাদকৃত রাখার সর্বোতভাবে প্রচেষ্টা করি, কিন্তু তার নিশ্চয়তা 
দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা প্রত্যাশা করি না যে এই সাধারণ তথ্যে আপনার সম্ভাব্য সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া 
হয়েছে অথবা আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত বিষয় নিয়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। এই লিফলেটটিকে 
নির্দেশনা হিসেবে ব্যবহার করে, আপনার নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ এবং উদ্বেগ নিয়ে আপনার চিকিৎসা দলের সাথে 
আলোচনা করা উচিৎ। এই লিফলেটকে পৃথকভাবে চিকিৎসা পরামর্শ হিসেবে ব্যবহার করা উচিৎ নয়। এটি কোনও 
বাণিজ্যিক বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সম্পূর্ণ দায় বর্জন বিবৃতি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।  
(rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali)

সমস্ত অনুবাদ ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্সের (Translators without Borders) অনুবাদকগণ সরবরাহ 
করেছেন। অনুবাদগুলিকে যথাসম্ভব নির্ভুল করতে সেগুলির মান পরীক্ষা করা হয়েছে, তবে কিছু তথ্যের ভুল অর্থ 
এবং ভুল ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রয়েছে।

আমরা আপনার মতামত জানতে আগ্রহী
এই লিফলেটটি আরও উন্নত করার জন্য আমরা আপনার পরামর্শ জানতে চাই। আপনার যদি কোনও মন্তব্য 
থাকে, তাহলে অনুগ্রহ করে এই ঠিকানায় ইমেইল করুন : patientinformation@rcoa.ac.uk

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

rcoa.ac.uk

দ্বিতীয় সংস্করণ, মে 2022
এই লিফলেটটি প্রকাশনার তারিখ থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে পর্যালোচনা করা হবে।

© 2022 Royal College of Anaesthetists

রোগীদের তথ্য সরবরাহের উপকরণ প্রস্তুতের জন্য এই লিফলেটটি কপি করা যেতে পারে। অনুগ্রহ করে প্রকৃত সূত্র উল্লেখ করুন। আপনি যদি এই 
লিফলেটটির অংশবিশেষ অন্য কোনও প্রকাশনার কাজে ব্যবহার করতে চান তাহলে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে, এবং লোগো, ব্র্যান্ডিং ও চিত্র 
অপসারণ করতে হবে। আরও তথ্য জানতে অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
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