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অপােরশেনর পর 
এিপড+রাল -বদনানাশক 
আপনার অপােরশেনর সময় এবং এর পের ব/থা উপশেমর জন/ এিপড5 রাল 
িনেল কী আশা করা উিচত, এই িলফেলট>ট তা ব/াখ/া কের। এ>ট 
অ/ােনে@>টA, Bরাগী এবং তােঁদর Fিতিনিধরা িমিলতভােব রচনা কেরেছন। 

এিপড5 রাল কী? 
এিপড% রাল হেলা এক,ট সূ0, নমনীয় ,টউব যা ব8থানাশক ওষুধ ?দােনর জন8 িপেঠর Cাইনাল কডE 
(FমGদH) Fথেক আসা Jায়ুর কােছ Lাপন করা হয়। 

ব8থা িনয়Mেণর জন8 এ,ট অপােরশেনর সময় (সাধারণত Fজনােরল অ8ােনেL,টেকর পাশাপািশ) বা পের, 
অথবা উভয়েRেSই ব8বহার করা হয়। 

এিপড% রাল ক8ােথটােরর মাধ8েম Fলাকাল অ8ােনেL,টক এবং কখনও কখনও ব8াথানাশক ওষুধ Fদওয়া 
হয়। এ,ট আপনার িপেঠর Jায়ুর কােছ থােক, যার ফেল Jায়িবক সংেকত Wক হেয় যায়। এ,ট আপনার 
ব8াথা কতট% কু উপশম করেত পারেব তা িনভEর করেব ওষুেধর ধরন ও পিরমােণর ওপর। Fলাকাল 
অ8ােনেL,টক ছাড়াও Fবদনানাশেকর কারেণও িকছ% টা অসাড়তা ও দুব Eলতা অনুভূত হেত পাের। 

এিপড% রাল ক8ােথটােরর মাধ8েম Yমাগত ব8থা উপশমকারী ওষুধ Fদওয়ার জন8 এক,ট এিপড% রাল পা[ 
ব8বহার করা হয়। িকছ%  এিপড% রাল পাে[ এক,ট পুশ Fবাতাম থােক, যা Fচেপ আপিন িনেজই িনেজর 
Fবদনানাশক ওষুধ পুশ করেত পারেবন। এই পা[]েলােত দুঘ Eটনাবশত অিতির_ ওষুধ পুশ না হওয়ার 
ব8বLা রেয়েছ। 

পা[ যতRণ চলেব, ততRণ পয È  Fবদনানাশক চলেত থাকেব। এ,ট বa হওয়ার কেয়ক ঘbার মেধ8 
আপনার পূণ E অনুভূিত িফের আসেব। 

এিপড5 রােলর সুিবধা কী? 
এিপড% রাল স,ঠকভােব কাজ করেল এ,ট অন8ান8 পcিতর ত% লনায় আরও ভােলাভােব আপনার 
অপােরশন-পরবতd ব8াথা উপশম করেব, িবেশষ কের আপিন যখন গভীর eাস Fনেবন, কাশেবন বা 
িবছানায় নড়াচড়া করেবন। 
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অন8ান8 শf_শালী Fবদনানাশেকর ?েয়াজনীয়তা কেম আসেব। এর অথ E হেলা আপিন আরও ভােলাভােব 
িনঃeাস িনেত পারেবন, বিম ভাব কেম আসেব এবং আপনােক খুব সhবত আরও Fবিশ সতকEতা 
অবলiন করেত হেব। 

িকছ%  ?ামািণক তথ8 অনুযায়ী পােয় র_ জমাট বাধঁা অথবা ফুসফুস ও বুেক সংYমেণর ঝঁুিকসহ 
সাজEািরর অন8ান8 জ,টলতা কেম আসেত পাের। এমন িকছ%  ?মাণও রেয়েছ Fয এিপড% রাল Fনওয়ার ফেল 
আপিন কম র_ হারােত পােরন, যার ফেল র_ পিরসlালেনর সhাবনা কেম আসেত পাের। 

যিদ আিম এিপড5 রাল না িনই? 
এ,ট একা`ই আপনার ইmা। আপনার অ8ােনেL,টn যিদ আপনার জন8 এিপড% রাল ভােলা মেন কেরন, 
িতিন আপনােক Fস,ট জানােবন, এবং অন8 িবকo থাকেলও আপনােক জানােনা হেব। 

অন8ান8 ব8াথা ?শমন পcিতেত মরিফন বা অনুpপ ওষুধ ব8বqত হয়। এ]েলা শf_শালী Fবদনানাশক, 
তেব বিম ভাব ও Fকাrকা,ঠেন8র মেতা পাe E?িতfYয়া হেত পাের। মরিফন ব8বহাের অেনেক িবsা` হেয় 
পেড়। 

এর িবকo িহেসেব অন8 পcিতেতও Fলাকাল অ8ােনেL,টক ?েয়াগ করা যায়, Fযমন নাভE Wক। 

Bয Bকউ চাইেলই িক এিপড5 রাল িনেত পারেব? 
না। অেনেকর পেR এিপড% রাল Fনওয়া সhব নয়। অ8ােনেL,টn ?েয়াজেন আপনার সােথ এ িবষেয় 
আেলাচনা করেবন। আপনার পেR এিপড% রাল Fনওয়া সhব না হেত পাের যিদ : 

■ আপিন র_ পাতলা করার ওষুধ খান, Fযমন ওয়ারফািরন 

■ আপনার র_ স,ঠকভােব জমাট না বাধঁেলে◌ 

■ Fলাকাল অ8ােনেL,টেক আপনার অ8ালাfজE থাকেল 

■ আপনার FমGদেH উেuখেযাগ8 সমস8া থাকেল 

■ আপনার িপেঠ সংYমণ থাকেল 

■ আপনার িপেঠ Fমটালওয়াকEসহ FমGদেH পূেব E অপােরশন করা হেল 

■ অতীেত Cাইনাল অ8ােনেL,টক বা এিপড% রােল আপনার সমস8া হেল। 
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কীভােব এিপড5 রাল Bদওয়া হয়? 
এিপড% রাল যখন বা Fয অবLায় Fদওয়া হেত পাের : 

■ আপিন পুেরাপুির Fজেগ থাকা অবLায় 

■ িসেডশেনর সােথ (Fযসব ওষুধ আপনার Fচােখ ঘুম আেন ও আপনােক িশিথল কের)। 

Fকান,ট আপনার জন8 সবেচেয় ভােলা হেব, Fস িবষেয় অ8ােনেL,টn আপনার সােথ কথা বলেবন। 
এিপড% রাল Fদওয়ার ধাপ]েলা হেলা : 

1. তরল Fদওয়ার জন8 আপনার বাvর িশরায় এক,ট ক8ানুলা (fwপ) Lাপন করা হেব 

2. আপনােক উেঠ বসেত বা পাশ িফের xেত বলা হেব। আপনার িপঠ যতটা সhব বাকঁােনার জন8 
আপনােক সামেন ঝঁুকেত সাহায8 করা হেব (ওপেরর ছিব,ট Fদখুন) 

3. অ8ােনেL,টn আপনার িপঠ অ8ািbেসপ,টক িদেয় পিরyার করেবন 
4. আপনার zক অসাড় করেত Fছাট এক,ট ইনেজকশনর মাধ8েম Fলাকাল অ8ােনেL,টক Fদওয়া হেব 
5. আপনার িপেঠ এিপড% রােলর Lােন সুই ব8বহার কের এক,ট িচকন {ািnেকর ক8ােথটার (,টউব) Lাপন 

করা হয়। িপেঠ ক8ােথটার Fরেখ সুই সিরেয় Fফলা হয়। 

এ>ট Bকমন লােগ? 
zেক অ8ােনেL,টক ইনেজকশন ?েয়াগ করেল xGেত হালকা Fখাচঁার অনুভূিত হেব, তারপর এক,ট 
চাপ অনুভব করেবন। তেব সুই ও ক8ােথটার Fঢাকােনার কারেণ Fয অ}f~ হয়, এ,ট সাধারণত তার Fচেয় 
কম। 

মােঝ মােঝ �বদু8িতক শেকর মেতা এক,ট তী� অনুভূিত হয়। এ,ট ঘটেল অ8ােনেL,টn সহেজই বুঝেত 
পারেবন। আপিন Fকাথায় শক অনুভব কেরেছন, তা িতিন আপনার কাছ Fথেক জানেত চাইেত পােরন। 

Fলাকাল অ8ােনেL,টক Fদওয়ার পর শরীের ধীের ধীের উ�তা ও অসাড়তার অনুভূিত �তির হয়। িকছ%  
এিপড% রােলর FRেS আপনার পা ভাির হেয় আসেত পাের ও নড়াচড়া করেত সমস8া হেত পাের। 

সামি�কভােব, Fবিশরভাগ মানুেষরই এ]েলােত Fতমন একটা সমস8া হয় না। এিপড% রাল বa হেয় Fগেল 
অনুভূিত ও নড়াচড়া }াভািবক অবLায় িফের আসেব। 

ঝঁুিক বুঝেত পারা 
এিপড% রােলর জ,টলতার ঝঁুিকর িবপরীেত সুিবধা]েলা িমিলেয় Fদখেত হেব এবং অন8ান8 Fবদনানাশক 
পcিতর সােথ ত% লনা করেত হেব। আপনার অ8ােনেL,টn আপনােক আরও তথ8 িদেত পারেবন এবং 
সংি�� ঝঁুিক]েলা বুঝেত সাহায8 করেবন। 
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িবিভ� মানুষ শ� ও সংখ8ার িভ� িভ� অথ E করেত পােরন। এই F�ল,ট বুঝেত সাহােয8র জন8 Fদওয়া 
হেয়েছ। 

 

 

খুব সাধারণ সাধারণ অ*াভািবক িবরল খুবই িবরল 

১০ জেনর মেধ6  
১ জন 

আপনার পিরবােরর 
মেধ, একজন 

১০০ জেনর মেধ6 
১ জন 

আপনার পাড়ায় 
একজন 

১,০০০ জেনর 
মেধ6 ১ জন 

আপনার 2ােম 
একজন 

১০,০০০ জেনর 
মেধ6 ১ জন 

এক3ট 5ছাট শহের 
একজন 

১০০,০০০ জেনর 
মেধ6 ১ জন 

এক3ট বড় শহের 
একজন 

 

খুব সাধারণ পাP QFিতRSয়া 
িন# র%চাপ 
এিপড% রাল Fদওয়া হেল আপনার র_চাপ সামান8 কেম আসা }াভািবক। ফ্লুইড ও ওষুধ িদেয় 
অ8ােনেL,টn এ,ট ,ঠক করার Fচ�া করেবন। 

)*াব ,বর করেত না পারা 
মূSাশেয়র Jায়ু]েলা এিপড% রাল �ারা ?ভািবত হয়। ?�াব Fবর কের আনার জন8 এক,ট ক8ােথটার 
(,টউব) মূSাশেয়র মেধ8 Fঢাকােনা হয়। এিপড% রাল Fদওয়া Fহাক বা না Fহাক, Fয-Fকােনা বড় 
অপােরশেনর পর এ,টর দরকার হয়। 

চ0 লকািন 
এ,ট এিপড% রােল ব8বqত Fবদনানাশক ওষুধ]েলার পাe E?িতfYয়া। এেRেS অ8ািb-িহnািমন জাতীয় 
ওষুধ কােজ আসেত পাের, অথবা এিপড% রােলর ওষুধ পিরবতEন করা Fযেত পাের। 

বিম বিম ভাব 
অন8ান8 ব8াথা উপশম পcিতর ত% লনায় এিপড% রােল এ,ট কম Fদখা যায়। এেRেS বিম ?িতেরাধী ওষুধ 
কােজ আসেত পাের। 

ব4থা ,তমন একটা না কমা 
এিপড% রাল আপনার সব ধরেনর ব8াথা দরূ করেত পারেব না। ওষুেধর সম�য় বা অন8 Fবদনানাশক 
পcিতর ?েয়াজন আেছ িক না তা আপনার Fদখােশানার দািয়েz থাকা অ8ােনেL,টn বা Fপইন িরিলফ 
নাস E ,ঠক করেবন। 

সাধারণ পাP Q FিতRSয়া 
মাথাব4থা 
অপােরশেনর পর মাথাব8াথা হওয়া Fবশ }াভািবক। এিপড% রাল Fনওয়ার পের আরও তী� ও িদঘ Eায়ীত 
মাথাব8াথা হওয়ার সhাবনা থােক। গেড় ?িত একশ,টর FRেS এক,টেত এরকম Fদখা যায়। এিপড% রাল বা 
এিপড% রাল ক8ােথটার Lাপেনর জন8 ব8বqত সুই যিদ দুঘ Eটনাবশত Cাইনাল কডEেক িঘের থাকা 
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ফ্লুইেডর ব8াগ ফুেটা কের Fফেল, তাহেল এ,ট ঘেট। অo পিরমােণ তরল Fবিরেয় যাওয়ার ফেল মাথাব8থা 
xG হয়। আপিন উেঠ বসেল এর তী�তা আরও বাড়েব, Fসাজা হেয় xেয় থাকেল এ,ট কমেব। পািন বা 
তরল পান করেল বা Fবদনানাশক িনেল মাথাব8াথা অেনকসময় িনজ Fথেকই চেল যায়। হাসপাতােলর 
কমdরা অবশ8ই অ8ােনেL,টক ,টমেক এ ব8াপাের অবিহত করেবন, কারণ হাসপাতাল ছাড়ার আেগ 
আপনার অবLা পয Eােলাচনা করা ]Gzপূণ E। মাথাব8থা তী� হেল বা Fথেক Fগেল আপনার িবেশষ 
িচিকৎসা ?েয়াজন হেত পাের। এই মাথাব8থার সােথ কােন না Fশানা অথবা কম Fশানা বা আওয়াজ 
অন8ভােব Fশানার মেতা সমস8া Fদখা িদেত পাের।  

আরও তেথ8র জন8 অনু�হ কের Cাইনাল অথবা এিপড% রাল ইনেজকশেনর পের মাথাব8াথা িলফেলট,ট 
পড়ুন: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali 

অTাভািবক পাP Q FিতRSয়া ও জ>টলতা 
ধীর গিতর িনঃ<াস 
এিপড% রােল ব8বqত িকছ%  ওষুেধর কারেণ িনঃeােসর গিত ধীর হেয় আসেত পাের বা ত�াm� লাগেত 
পাের, এরকম হেল িচিকৎসার ?েয়াজন হয়। 

>ায়রু অBায়ী Cিত 
সুই বা এিপড% রাল ক8ােথটার Jায়ুর Rিত করেত পাের, তেব এ,ট সাধারণত Fদখা যায় না। এর ফেল 
শরীেরর িনেচর িদেক এক,ট বড় বা Fছাট অংশজেুড় অনুভূিতহীন লাগেত পাের বা নড়াচড়া বa হেয় 
Fযেত পাের। Fবশীরভাগ মানুেষর FRেS এ,ট কেয়ক িদন, কেয়ক স�াহ বা কেয়ক মাস পর ভােলা হেয় 
যায়। 

িবরল বা খুব িবরল জ>টলতা 
>ায়রু Bায়ী Cিত 
সুই বা ক8ােথটার �ারা Jায়ুর Lায়ী Rিত িবরল : 

■ ২৩,৫০০ Fথেক ৫০,৫০০ Cাইনাল বা এিপড% রাল ইনেজকশেন ১,টেত Lায়ী Rিত হয় 

■ ?িত ৫৪,৫০০ Fথেক ১৪১,৫০০ Cাইনাল বা এিপড% রােলর FRেS প8ারাে{fজয়া (পা বা শরীেরর িনেচর 
অংশ বা অন8 এক বা একািধক অে� অসাড়তা) বা মতৃ% 8র ঘটনা Fদখা যায়। 

আমােদর ওেয়বসাইেট Cাইনাল অথবা এিপড% রাল ইনেজকশেনর সােথ স[িকEত Jায়ুর Rিত িলফেলেট 
আপিন এ িবষেয় আরও তথ8 Fপেত পােরন: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali 

ক4ােথটার সংEমণ 
অেনকসময় এিপড% রাল ক8ােথটােরর আেশপােশ সংYমণ ঘটেত পাের। এরকম হেল এ,ট সিরেয় Fফলা 
হেব। zেকর গভীের সংYমণ ছিড়েয় পড়ার ঘটনা িবরল। অ8ািbবােয়া,টক ?েয়াজন হেত পাের, তেব 
খুব িবরল FRেS িপেঠর সাজEাির করা লাগেত পাের। এিপড% রােলর কারেণ পুজঁ হেল Jায় ুঅRম যাওয়ার 
মেতা Rিতর ঘটনা খুবই িবরলা। 
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অন4ান4 জIটলতা 
িখচঁ% িন (িফট), ]Gতর eাসক�, Lায়ী প8ারাে{fজয়া (পা বা শরীেরর িনেচর অংশ বা অন8 এক বা 
একািধক অে� অসাড়তা) বা মতৃ% 8 খুবই িবরল। 

আপনার অ/ােনে@>টAেক Bযসব FU করেত পােরন 
■ আপিন Fকন আমােক এিপড% রাল Fনওয়ার পরামশ E িদেmন? 

■ আমার জন8 এিপড% রােলর সুিবধা ও অসুিবধা]েলা কী? 

■ অন8ান8 িবকo]েলা Fকমন? 

■ Fক আমােক এিপড% রাল Fদেবন? 

■ আমার িক িবেশষ Fকানও ঝঁুিক আেছ? 

■ এরপের আিম Fকমন অনুভব করব? 

■ এিপড% রাল না িনেল পরবতdেত আিম Fকমন অনুভব করব? 

 

দায় বজQন িববিৃত 
আমরা এই িলফেলেটর তথ8 স,ঠক ও হালনাগাদকৃত রাখার সেব Eাতভােব ?েচ�া কির, িক� তার িন�য়তা 
Fদওয়া সhব নয়। আমরা ?ত8াশা কির না Fয এই সাধারণ তেথ8 আপনার সhাব8 সম~ ?ে�র উ�র 
Fদওয়া হেয়েছ অথবা আপনার জন8 ]Gzপূণ E সম~ িবষয় িনেয় িবশেদ আেলাচনা করা হেয়েছ। এই 
িলফেলট,টেক িনেদEশনা িহেসেব ব8বহার কের, আপনার িনজ} পছ�-অপছ� এবং উে�গ িনেয় 
আপনার িচিকৎসা দেলর সােথ আেলাচনা করা উিচৎ। এই িলফেলটেক পথৃকভােব িচিকৎসা পরামশ E 
িহেসেব ব8বহার করা উিচৎ নয়। এ,ট Fকানও বািণfজ8ক বা ব8বসার উে�েশ8 ব8বহার করা যােব না। 
স[ূণ E দায় বজEন িববিৃত Fদখেত এখােন  
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali) ি�ক কGন।  
সম~ অনুবাদ  া¡েলটস E উইদাউট বডEােস Eর (Translators without Borders) অনুবাদকগণ সরবরাহ 
কেরেছন। অনুবাদ]িলেক যথাসhব িনভ% Eল করেত Fস]িলর মান পরীRা করা হেয়েছ, তেব িকছ%  তেথ8র 
ভ% ল অথ E এবং ভ% ল ব8াখ8ার সhাবনা রেয়েছ। 
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আমরা আপনার মতামত জানেত আ*হী 
এই িলফেলট,ট আরও উ�ত করার জন8 আমরা আপনােদর পরামশ E xনেত চাই।  

আপনার Fকানও ম`ব8 থাকেল অনু�হ কের এই ,ঠকানায় ইেমইল কGন : 
patientinformation@rcoa.ac.uk 

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

www.rcoa.ac.uk 

 

প"ম সং&রণ, )ফ+য়াির ২০২০ 

এই িলফেলট,ট ?কাশনার তািরখ Fথেক িতন বছেরর মেধ8 পয Eােলাচনা করা হেব। 
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