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র"নালীর অপােরশেনর 
(ভা,ুলার সাজ0াির) জন2 
আপনার অ2ােনে45টক 
এই িলফেলট(ট আপনােক আপনার শরীেরর এক(ট বড় র3নালীেত সাজ7ািরর জন8 9:ত 
হেত সাহায8 করেত তথ8 >দয়। এ(ট হেত পাের আপনার ঘাড় (ক8ােরা(টড ধমনী – নীল 
অংশ >দখুন), আপনার >পট (অ8াওট7া – >গালাপী অংশ >দখুন) অথবা আপনার পা 
(>ফেমারাল ধমনী – হালকা >বKিন অংশ >দখুন)। এই অপােরশনKেলােত ব8বহার করা 
>যেত পাের এমন িবিভM ধরেনর অ8ােনেN(টক এবং আপনার হােত >কান >কান িবকO 
থাকেত পাের, এ(ট >স সPিক7ত তথ8 সরবরাহ কের। এই িলফেলেটর >কান অংশKেলা 
আপনার জন8 9েযাজ8 তা জানেত অনুQহ কের আপনার সাজ7ন, অ8ােনেN(টR বা ি9-
অ8ােসসেমS নােস 7র সােথ কথা বলুন।  

 

অপােরশেনর জন) িফট হওয়া 
অপােরশেনর আেগ িনেজর ,াে-.র উ0িতর জন. আপিন িকছ4  পদে6প িনেত পােরন। আপিন যত 
8বিশ িফট থাকেবন সাজ>াির সফল হওয়ার এবং আপনার সু- হেয় ওঠার সGাবনা তত 8বিশ।  

ধূমপান  
আপিন ধূমপান কের থাকেল আপনােক এKট বL করেত দৃঢ়ভােব পরামশ > 8দওয়া হেP। যত আেগ এবং 
যত দীঘ > সময় ধের আপিন বL রাখেত পােরন, তেতাই ভােলা। এটা বL করা সহজ নয়, িকU আপনার 
Vজিপ সাজ>াির আপনােক এেত সহায়তা করেত পারেবন। 
■ আপিন যিদ আপনার অপােরশেনর আেগ এক বা দুই িদেনর জন. ধূমপান বL করেত পােরন, 
আপনার রেWর 8কাষYেলা আপনার শরীেরর িবিভ0 অংেশ আরও 8বিশ অVZেজন বহন করেত 
পারেব।  

■ আপিন যিদ সাজ>ািরর আেগ [ায় ছয় স\াহ ধূমপান বL করেত পােরন তাহেল অপােরশেনর পের 
আপনার বুেক সং]মণ হওয়ার সGাবনা কম থাকেব। সং]মেণর কারেণ আরও দীঘ > সময় ধের 
হাসপাতােল থাকেত হেত পাের।. 
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অ(ালেকাহল  
আপিন যিদ িনয়িমতভােব [িত স\ােহ [_ািবত সীমার (১৪ ইউিনট) 8বিশ অ.ালেকাহল পান কেরন, 
এKট bহেনর পিরমাণ কমােনা আপনার জন. উপকাির হেব। অ.ালেকাহল আপনার cৎিপe এবং 
িলভােরর কায >কািরতা কিমেয় িদেত পাের, যা সাজ>ািরর পের আপনার শরীেরর সু- হওয়ার এবং 
সং]মেণর িবfেg লড়াই করার 6মতা iাস করেত পাের।  
আপিন হাসপাতােল আসার Kঠক আেগ হঠাৎ কের অিতিরW অ.ালেকাহল bহণ বL করেল আপনার 
মেধ. অ.ালেকাহল ছাড়ার িবিভ0 উপসগ > 8দখা িদেত পাের, তাই অপােরশেনর আেগর স\াহYেলােত 
এKট ধীের ধীের কিমেয় আনা ভােলা।  

ওজন কমােনা  
আপনার ওজন যিদ উেjখেযাগ.ভােব 8বিশ হয়, অ.ােনে-Kটক ও সাজ>ািরর ঝঁুিক আপনার 8বিশ হেব। 
সাজ>ািরর আেগ ওজন কমােনা সাজ>ািরর সময় আপনার cৎিপe ও ফুসফুেসর চাপ কমােত সহায়তা 
করেত পাের এবং রW জমাট বাধঁা ও 6ত সং]মেণর ঝঁুিক কমােত পাের। 

ব(ায়াম  
সাজ>ািরর আেগর স\াহYেলােত আপনার শারীিরক কায >কলােপর মাnা বVৃg আপনার শVW ও িফটেনস 
বVৃg করেব এবং আপনােক অপােরশেনর পর আরও oত সু- হেত সহায়তা করেব। এছাড়াও ব.ায়াম 
আপনার উেpগ কমােত এবং আপনােক ভােলা ঘুমােত সহায়তা করেব। িনয়িমত ব.ায়াম কের আপিন 
আপনার শারীিরক কায >কলােপর মাnা বাড়ােত পােরন – যারা চলােফরা কম কেরন তােদর জন. হাটঁা বা 
সাতঁার কাটা আদশ > হেব ।  

স2ঠক খাবার খাওয়া  
অপােরশেনর আেগর িদনYেলােত [চ4র ফল এবং শাক-সবVজসহ একKট ,া-.কর, সুষম খাদ.াভ.াস 
সাজ>ািরর পর ভােলাভােব 8সের ওঠার জন. Yfqপূণ >। 
অপােরশেনর জন. কীভােব [rিত িনেত হয় তা সsেক> আরও তথ. 8পেত িভVজট কfন : 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali 

 

অ)ােনে01টেকর জন) অপােরশেনর পূেব 5 মূল)ায়ন 
ভাtুলার সাজ>ািরর জন. আপনােক [rত করার অংশ িহেসেব আপনার সাজ>ন আপনােক হাসপাতােলর 
একKট অপােরশন-পূব > মূল.ায়ন (ি[অপােরKটভ অ.ােসসেমu) িvিনেক 8যেত বলেবন। সাজ>ািরর 
িবেবচনাধীন িবকwYেলা সsেক> িনVxত হেত একজন ি[অ.ােসসেমu নাস > আপনার িচিকতসার জন. 
[েয়াজনীয় িফটেনস মূল.ায়ন করেবন। এই িvিনেক আপিন একজন অ.ােনে-Kটেyর সােথও 8দখা হেত 
পাের। 
এই অ.াপেয়uেমেu আপনার 8য-8কােনা িবদ.মান ,া-. সমস.া িবশদভােব 8দখা হয় 8যমন cদেরাগ, 
zাসক{ (8যমন হাপঁািন বা দীঘ >-ায়ী |}াইKটস), ডায়ােবKটস, অ.ািনিময়া, উ� রWচাপ বা িকডিন 8রাগ। 
এসব অসু-তার অেনকYেলাই সাজ>াির 8থেক সু- হেয় ওঠা [ভািবত করেত পাের, তাই আপনার 
সাজ>ািরর আেগই এYেলা িনয়�ণ করা [েয়াজন।  
[েয়াজন হেল [বীণ ব.VWেদর িচিকতসায় িবেশষ� একজন ডাWারেক আপনার সামিbক শারীিরক ও 
মানিসক সু-তা মূল.ায়ন করেত বলা হেত পাের। এKট আপনার পিরচয >ায় িনেয়াVজত ,া-.কম�েদর 
আপনােক সKঠক 8সবা [দান এবং হাসপাতাল ছাড়ার পেরও আপনার জন. সহায়তা িনVxত করেত 
সাহায. করেব। 
রWনালীর িকছ4  অপােরশন আপনার cৎিপেeর ওপর ধকল 8ফলেত পাের। রWনালীর 8রােগ আ]া� 
ব.VWেদর cদেরােগর ঝঁুিকও 8বিশ থােক। তাই সাজ>ািরর আেগ হাট> 8�িসং পরী6ার (একKট 
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ইেলকে�াকািড>ওbাম বা ইিসVজ – পয >েব6ণ এবং সর�াম িবভাগ 8দখুন) মাধ.েম আপনার cৎিপe 
কীভােব কাজ কের তা মূল.ায়ন করা Yfqপূণ >।  
আপনােক একজন cদেরাগ িবেশষে�র কােছ পাঠােনা হেত পাের, িতিন আপনার ওষুধ সম�য় কের 
িদেত পােরন বা িকছ4  অিতিরW পরী6ার অনুেরাধ করেত পােরন (িনেচ 8দখুন)।  
8য-8কােনা নত4ন ওষুধ সাধারণত সারা জীবেনর জন. 8দওয়া হেব এবং আপনার Vজিপেক জানােনা হেব। 
অপােরশেনর অেনক পেরও এYেলা আপনার cৎিপেeর সুর6ার জন. দরকার হেব।	
 
ভা9ুলার সাজ5ািরর আেগ অিতির? িকছA  িফটেনস পরীCা 
সাজ>ািরর পিরকিwত ধরন এবং আপনার 8মিডেকল িফটেনেসর ওপর িনভ>র কের আপনােক িনেচর এক 
বা একািধক পরী6া করেত বলা হেত পাের।  

িসিপএ8 9টি;ং বা পির=ম করাকালীন ?ৎিপA ও ফুসফুেসর কম DEমতা পরীEা 
(িসিপই2ট) 
আপিন অ.াওKট>ক অ.ািনউিরজম (মহাধমনীর �ীিত) 8মরামেতর [rিত িনেল (পরবত� িবভাগ 8দখুন) 
অথবা আপনার cৎিপe বা ফুসফুেসর 8কানও সমস.া সে�হ করেল অন.ান. [V]য়ার জন. এই 
পরী6াKট করা হয়। আপনােক [ায় ১০ িমিনেটর জন. একKট ব.ায়ােমর বাইসাইেকেল সাইেকল চালােত 
বলা হেব। পরী6াKট ব.ায়ােমর সময় আপনার cৎিপe, ফুসফুস এবং রW স�ালেনর অব-া 8দখায়। 
অপােরশন চলাকালীন এবং তার পরপরই আপনার অিতিরW সহায়তার [েয়াজন হেব িক না মূল.ায়ন 
করেত এKট ,া-.েসবা দলেক হায়তা কের। উদাহরণ,�প অপােরশেনর পের আপনােক হাই 
িডেপনেডV� ইউিনট অথবা ইেuনিসভ 8কয়ার ইউিনেট রাখার ব.াপাের এKট পরামশ > িদেত পাের।  

কািডDয়াক ম(াগেন2টক 9রেজান(াJ ইেমKজং (এমআরআই) M(ান 
cৎিপেeর 8পিশ ও ভাল্ভ বা কপাKটকাYেলার কম >6মতা এবং আপনার cৎিপেe রেWর সরবরাহ 
পরী6া করেত এKট করা হয়। পরী6ার সময় আপিন একKট িবছানায় �েয় থাকেবন, যা একKট 8খালা 
সুড়�-আকৃিতর t.ানােরর 8ভতের চেল যায়। t.ানKট এক ঘuারও 8বিশ সময় ধের চলেত পাের এবং 
8বশ 8জাের শ� হেত পাের, তেব t.ান চলাকালীন সময় আপিন 8হডেফান িদেয় গান �নেত এবং 
8রিডওbাফােরর সােথ কথা বলেত পারেবন। 

ওষুধ ব(বহার কের ?ৎিপেAর ‘চাপ’ পরীEা (9ডাবুটািমন 9Pস ইেকা বা মােয়াকািডDয়াল 
পারিফউশন M(ান) 
এYেলা আপনার cৎিপেe রW সরবরাহ এবং চােপর মেধ. cৎিপe কেতাটা ভােলাভােব পাs কের 8স 
সsেক> আরও তথ. 8দয়। শারীিরক পির�েমর দরকার হয় না িবধায় এYেলা সীিমত শারীিরক 
স6মতাসs0 8রাগীেদর জন. উপযুW।  
এই পরী6াYেলার সময় িশরায় একKট ওষুধ 8দওয়া হয় যা cৎিপeেক একKট িনয়ি�ত পিরমাণ চােপর 
মেধ. রােখ। cৎিপেeর [িতV]য়া 8দখেত একKট t.ািনং য� ব.বহার করা হয়। 

Sাস-TSােসর পরীEা (পালেমানাির ফাংশন 9ট; বা ফুসফুেসর কম DEমতা পরীEা) 
একKট 8ছাট Kটউেব যতটা সGব 8জাের ফঁু 8দওয়ার মাধ.েম এYেলা আপনার zাস-[zােসর সেব >া� 
[েচ{া পরী6া কের। আপনার ফুসফুেসর 8রাগ থাকেল এবং আপিন যিদ িচিকৎসাধীন থােকন, তেব 
আপনার ফুসফুস কেতাটা ভােলা কাজ করেছ তা মূল.ায়ন করেত এটা করা হেত পাের। এKট ]িনক 
অব�াকKটভ পালেমানাির িডVজজ (িসওিপিড) িনণ >য় করেতও সাহায. করেত পাের। এKট ফুসফুেসর 
একKট বাড়েত থাকা 8রাগ। ভাtুলার সাজ>ািরর [েয়াজন এমন 8রাগীেদর মেধ. এKট সাধারণত 8দখা যায়, 
িবেশষ কের যারা ধূমপান কেরন বা অিতিরW ধূমপান কেরেতন।  
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সাধারণ র&নালীর অপােরশেনর (ভা/ুলার 
সাজ2াির) জন4 অ4ােনে5িসয়া 
িনেচর িবভাগEেলােত আপিন সবেচেয় সাধারণ র?নালীর অপােরশেনর 
পHিত এবং ব)বKত অ)ােনে01টকEেলার ধরন সLেক5 তথ) পােবন। সব 
তথ) আপনার জন) NাসিOক নয় এবং Pকান অংশEেলা আপনার জন) 
জQরী জানেত আপনার Rা0)েসবা দলেক TজেUস করেত পােরন। 

ক4ােরা8টড এ<াট2াের=িম (ক4ােরা8টড ধমনী) 
ক.ােরাKটড ধমনী (এKট আপনার মV_ে� রW বহন কের) 8থেক 8মদযুW জমাট (�াক) অপসারেণর 
জন. এই সাজ>াির করা হয়। �.াক (8মদযুW জমাট) এর কারেণ রেWর [বাহ কেম 8গেল 8�াক বা িমিন-
8�াক (একKট 6ণ-ায়ী ইেtিমক অ.াটাক বা Kটআইএ) হেত পাের। 8জনােরল অ.ােনে-Kটক বা 8লাকাল 
অ.ােনে-Kটক ব.বহার কের ক.ােরাKটড এ�াট>াের�িম করা 8যেত পাের। 
8লাকাল অ.ােনে-Kটক 8দওয়া হেল আপিন [V]য়া চলাকালীন সেচতন থাকেবন। এর সুিবধা হেলা 
,া-.েসবা দল আপনার মV_ে� সবসময় পয >া\ পিরমােন রW [বািহত হেP িক না তা 8দখেত পাের। 
আপনার সােথ কথা বেল এবং আপনােক একKট হাত মুঠ কের 8চেপ ধরা বা আপনার পােয়র আ�ুল 
8মাচড়ােনার মেতা সাধারণ কাজYেলা করেত বলার মাধ.েম তারঁা এKট কেরন। [V]য়া চলাকালীন 
আপনােক িশিথল হেত সাহায. করার জন. আপনােক হালকা িসেডশনও 8দওয়া হেত পাের। সাজ>ািরKট 
সাধারণত 8দড় 8থেক িতন ঘ�ার মেতা -ািয় হেব।  
8লাকাল ও 8জনােরল অ.ােনে-Kটক এর সুিবধা এবং অসুিবধাYেলা সsেক> আপনার অ.ােনে-Kটy 
আরও ব.াখ.া করেত পারেবন। আপনার ক.ােরাKটড ধমনীর অব-া, আপনার িচিকৎসার মূল.ায়ন এবং 
আপনার পছে�র িভি�েত আপনার সাজ>ািরর জন. 8কান িবকwKট ভােলা হেব তা িনেয় তারঁা আপনার 
সাজ>ন এবং আপনার সােথ একমত হেবন। আপিন যখন হাসপাতােল 8পৗ�ছােবন, ,া-.েসবা দল [থেম 
আপনার স�িত ফেম >র সােথ আপনার সম_ িব_ািরত পরী6া করেব, তারপর আপনােক পয >েব6ণ 
যে�র সােথ যুW করেব। সাজ>ািরর সময় আপনার রWচাপ সKঠকভােব পয >েব6েণ রাখা Yfqপূণ >, তাই 
qেকর একKট 8ছাট অংশ অবশ করার পর একKট ধমনীেত আট>ািরয়াল লাইন (মিনটিরং ও সর�াম 
িবভাগ 8দখুন) [েবশ করােনা হেব।  
সেচতন থাকা অব-ায় ক.ােরাKটড এ�াট>াের�িমর জন. অ.ােনে-Kটy বা সাজ>ন আপনার ঘােড় 8লাকাল 
অ.ােনে-Kটক ইনেজকশন 8দেবন যােত 8সই -ানKট িতন বা চার ঘuার জন. অবশ হেয় যায়। 8যসব �ায় ু
ঐ -ােন অ.ােনে-Kটক সরবরাহ করেব, 8সYেলার চারপােশ 8লাকাল অ.ােনে-Kটক সKঠকভােব -াপেনর 
জন. [ায়ই একKট আল�াসাউ� 8মিশন ব.বহার করা হয় (মিনটিরং ও সর�াম িবভাগ 8দখুন)।  
[V]য়াKট �f হওয়ার পর িকছ4 টা চাপ অনুভব করা ,াভািবক, তেব সাজ>ািরর সময় আপিন যিদ অ,V_ 
8বাধ কেরন তাহেল অবশ.ই আপনার সাজ>নেক জানােবন, িতিন আপনােক অিতিরW 8লাকাল 
অ.ােনে-Kটক িদেত পােরন।  
কােলভে� িকছ4  8রাগীেক 8লাকাল অ.ােনে-Kটেকর সােথ 8জনােরল অ.ােনে-Kটক 8দওয়ার [েয়াজন 
হেত পাের। এে6েn, 8জনােরল অ.ােনে-Kটক 8দওয়ার জন. অপােরশন সামিয়কভােব বL রাখা হেব। 
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ক(ােরা2টড এUাটDােরVিমর পর সুW হেয় ওঠা 
ক.ােরাKটড সাজ>ািরর পর আপনােক সাধারণত িরকভাির এিরয়া বা একKট হাই িডেপনেডV� ইউিনেট িনেয় 
যাওয়া হেব যােত আপনােক কেয়ক ঘuার জন. কাছ 8থেক পয >েব6ণ করা যায়। যখন অ.ােনে-Kটy 
এবং সাজ>ন আপনার রWচাপ ি-িতশীল 8দেখন এবং আপিন অ.ােনে-Kটক 8থেক সু- হেয় ওেঠন ও 
আরাম 8বাধ কেরন, তখন আপিন ওয়ােড> 8যেত পারেবন। 

অ4াও8ট2ক অ4ািনউিরজম (অ4াওট2া) বা 
মহাধমনীর ফুেল যাওয়া সারােনার সাজ2াির 
অ.াবেডািমনাল অ.াওKট>ক অ.ািনউিরজম (এএএ) হেলা মহাধমনীেত একKট �ীিত বা 8ফালা -ান। এKট 
(মহাধমনী) [ধান রWনালী যা cৎিপe 8থেক িনেচর িদেক আপনার পাক-লী (8পট) এবং পা পয >� 
যায়। এKট সমেয়র সােথ সােথ বড় হেত পাের, যা একটা সময় 8ফেট িগেয় [াণঘাতী অভ.�রীণ 
রWপােতর কারণ হেত পাের। 
অ.াবেডািমনাল অ.াওKট>ক অ.ািনউিরজেমর জন. [ধান দুই ধরেনর সাজ>াির রেয়েছ। 
■ ওেপন অ&াবেডািমনাল অ&াওর.ট0ক অ&ািনউিরজম িরেপয়ার বা ওেপন এএএ (open AAA) : 
8পট কাটা হয় এবং 6িতb_ মহাধমনীেক কৃVnম Kটউব bা� িদেয় [িত-াপন করা হয়।  

■ এে6াভাসকুলার অ&াওর.ট0ক অ&ািনউিরজম িরেপয়ার বা ইিভএআর (EVAR) : এKট একKট কী-
8হাল বা চািবর িছে�র মেতা অপােরশন 8যখােন একKট 8yu (তােরর একKট 8ছাট 8মশ Kটউব) 
আপনার কঁুচিকর একKট ধমনী িদেয় [েবশ করােনা হয় যা আপনার মহাধমনীর আ_রণেক শVWশালী 
কের 8তােল।  

উভয় ধরেনর সাজ>ািরর সুিবধা এবং ঝঁুিক রেয়েছ। আপনার ধমনীর 6িতর তী|তা এবং অপােরশেনর 
পূেব > মূল.ায়েনর ফলাফলYেলা িবেবচনায় িনেয় আপনার সােথ আেলাচনা করা হেব।  

অ(াও2টDক অ(ািনউিরজেমর িচিকতসার জন( অ(ােনেW2টক িবকXসমূহ 
ওেপন এএএ-এর জন. সবসময়ই 8জনােরল অ.ােনে-Kটক [েয়াজন।  
ইিভএআর সাজ>ািরর জন. একKট 8জনােরল অ.ােনে-Kটক ব.বহার করা 8যেত পাের, তেব 8বশ িকছ4  
িরVজওনাল অ.ােনে-Kটক 8কৗশলও ( াইনাল এবং এিপড4 রাল) রেয়েছ — এে6েn �ধুমাn 8সYেলা 
ব.বহার করা 8যেত পাের অথবা 8লাকাল অ.ােনে-Kটক ইনেজকশেনর সােথ ব.বহার করা 8যেত পাের। 
যিদ �ধুমাn িরVজওনাল এবং 8লাকাল অ.ােনে-Kটক পgিতYেলা ব.বহার করা হয় তেব আপিন 8জেগ 
উঠেবন এবং িশিথল হেত সাহায. করার জন. আপনােক িসেডশন 8দওয়া হেত পাের। 
■ <াইনাল : 8কামর 8থেক পােয়র আ�ুল পয >� �ায়ুYেলা অবশ করার জন. আপনার িপেঠর িনেচর 
অংেশর হােড়র মেধ. -াপন করা একKট সুেচর মাধ.েম 8লাকাল অ.ােনে-Kটক ইনেজকশন 8দওয়া 
হয়। এই অসাড়তা সাধারণত দুই 8থেক চার ঘ�া থােক। 8বিশ সময় ধের কাজ কের এমন একKট 
8বদনানাশক ওষুধও ইনেজকশেনর মাধ.েম 8দওয়া হেত পাের, এKট ১২ ঘuা বা তারও 8বিশ সময় ধের 
কায >কর থাকেব (8দখুন : www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali)। 

■ এিপড=রাল : এKটর [V]য়া  াইনাল-এর মেতাই, তেব িপেঠ সাধারণত একKট 8ছাট ক.ােথটার (Kটউব) 
8রেখ 8দওয়া হয়, এর মাধ.েম দরকার হেল অিতিরW 8লাকাল অ.ােনে-Kটক 8দওয়া 8যেত পাের।  

■ >লাকাল অ&ােনে?.টক ইনেজকশন : 8যখােন 8yuYেলা  [েবশ করােনা হেব 8স -ান অবশ 
করেত আপনার কঁুচিকর qেক 8বিশ পিরমােন 8লাকাল অ.ােনে-Kটক 8দওয়া হেত পাের।  
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ওেপন এএএ বা ইিভএআর সাজDািরর িদেন কী ঘেট?  
আপিন আপনার সাজ>ন এবং অ.ােনে-Kটেyর সােথ 8দখা করেবন এবং তখনও আপনার 8কানও [¢ বা 
উেpগ থাকেল তােঁদর সােথ 8সYেলা িনেয় আেলাচনা করেত পারেবন। তারপর আপনােক অ.ানে-Kটক 
fম বা অপােরশন িথেয়টাের িনেয় যাওয়া হেব, 8সখােন সম_ [েয়াজনীয় মিনটর আপনার শরীের 
সংযুW করা হেব এবং িশরােত একKট ক.ানুলা -াপন করা হেব (মিনটিরং ও সর�াম িবভাগ 8দখুন)। 
আপনােক 8জনােরল অ.ােনে-Kটক 8দওয়া হেল অ.ােনে-Kটy আপনার রWচাপ সKঠকভােব পয >েব6ণ 
করার জন. একKট আট>ািরয়াল লাইন (িনরী6ণ ও সর�াম িবভাগ 8দখুন) -াপন করেত পােরন। আপিন 
যখন ঘুমােবন তখন অন.ান. V£প বা মিনটর সংযুW করা হেব। 

ওেপন এএএ সাজDািরর পর সুW হেয় ওঠা 
আপনােক সাধারণত িনিবড় পিরচয >া 8কে¤ (আইিসইউ) বা হাই িডেপে�V� ইউিনেট (এইচিডইউ) িনেয় 
যাওয়া হেব। 8সখােন আপনার নাস > এবং 8মিডেকল Kটম িনVxত করেবন 8য আপনার শরীের পয >া\ 
তরল আেছ, আপনার cৎিপe, ফুসফুস ও িকডিন ভােলাভােব কাজ করেছ এবং আপিন আরাম 
পােPন। সব Kঠক থাকেল আপিন সাধারণত এক বা দুই িদন পের সাVজ>ক.াল ওয়ােড> িফের যােবন।  

ইিভএআর সাজDািরর পের সুW হেয় ওঠা 
8যসব 8রাগীেদর ইিভএআর একKট y.া�াড> পgিতেত হেয়েছ, তােদর 8বিশরভাগই সাVজ>ক.াল ওয়ােড> 
সু- হেয় ওেঠন। 8যসব 8রাগীেদর ইিভএআর জKটল পgিতেত হেয়েছ, তােদরেক 8দখােশানার জন. 
এইচিডইউ বা আইিসইউ-8ত রাখা হেত পাের। 

আপনার পােয় আট2ািরয়াল বাইপাস সাজ2াির 
(Gফেমারাল ধমনী) 
 

 

 
"ফেমারাল ধমনী 

 
,েকজ বা 0িতব3কতা 

 
পপিল5টয়াল ধমনী 

 
 
 
 
8া9 
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8পিরেফরাল আট>ািরয়াল 8রােগ (িপএিড) আ]া� 8রাগীেদর পা ও পােয়র পাতায় ধমনী িদেয় রেWর 
[বাহ বVৃg করেত এই ধরেনর সাজ>াির করা হয়। এটা 'িরভাসকুলারাইেজশন' নােম পিরিচত।  
িপএিডর জন. [ধান দুই ধরেনর িরভাসকুলারাইেজশন িচিকৎসা রেয়েছ : 

■ অ&ানAজওBািC : 8যখােন ধমনীর একKট অবfg বা সংকীণ > অংশ এর 8ভতের রাখা একKট 8ছাট 
8বলুন ফুিলেয় [শ_ করা হয়। 

■ আট0াির বাইপাস DাE : 8যখােন আপনার িনেজর রWনালীYেলার একKট (সাধারণত একKট িশরা) বা 
কৃVnম bা� ব.বহার কের একKট অবfg ধমনী বাইপাস করা হয়।  

একKট 8জনােরল অ.ােনে-Kটক বা একKট িরVজওনাল অ.ােনে-Kটক 8কৗশল — 8যমন একKট  াইনাল বা 
এিপড4 রাল অ.ােনে-Kটক ব.বহার কের কের এই [V]য়া সs0 করা 8যেত পাের। 
8কান 8কৗশলKট সবেচেয় ভােলা তা আপিন এবং আপনার অ.ােনে-Kটy ও সাজ>ন আেলাচনা কের 
িসgা� 8নেবন, এছাড়াও আপনার িচিকৎসার ইিতহাস ও িফটেনস িবেবচনা করা হেব। িনেচর িদেকর 
অে�র অপােরশনYেলােত অেনক সময় লাগেত পাের এবং আপনােক কেয়ক ঘuার জন. িপেঠ ভর 
িদেয় �েয় থাকেত হেত পাের। আপিন যিদ দীঘ > সময় ধের �েয় থাকেত না পােরন তাহেল 8জনােরল 
অ.ােনে-Kটক একKট ভােলা িবকw হেত পাের। িরVজওনাল 8কৗশল ব.বহার করা হেল এই [V]য়ার সময় 
আপনােক িশিথল হেত সাহায. করার জন. িসেডশন ব.বহার করা 8যেত পাের।  
সাজ>ািরর পের আপিন একKট িবেশষ সু- হওয়ার -ােন যােবন 8যখােন আপনােক িনিবড়ভােব পয >েব6ণ 
করা যােব। নাস >রা পরী6া কের 8দখেবন পােয়র পাতা ও পােয় রW ভােলাভােব [বািহত হেP িক না এবং 
তারঁা িনVxত করেবন 8য আপনার zাস-[zাস, িকডিনর কায >কািরতা এবং রWচাপ ভােলা আেছ। 

ভা/ুলার সাজ2ািরর সময় ব4বHত যJপািত এবং 
মিনটর বা পয 2েবLণ সরMাম 
ভা9ুলার সাজ5ািরর সময় আপনার KৎিপW এবং Xাস-NXাস ভােলাভােব 
পয 5েবCণ করা আবশ)ক। িনেচর মিনটর ও যZপািতEেলা Pবিশরভাগ Pরাগী 
Pদখেবন : 
■ ইিসAজ (ইেলকেFাকািড0ওDাম) : আপনার cৎিপেeর ¥বদু.িতক কায >কলাপ [দশ >ন কের। তারযুW 
িyিক প.াডYেলা আপনার লাগােনা হয়। এটা পাচঁ 8থেক দশ িমিনট সময় 8নয় 

■ GাডেHশার কাফ : অপােরশন চলাকালীন [িত িতন 8থেক পাচঁ িমিনট অ�র অ�র আপনার হােত 
চাপ িদেয় আপনার রWচাপ পয >েব6ণ কের 

■ অAJেজন স&াচ= েরশন মিনটর : একKট 8ছাট 8পগ বা িvপ আপনার হােতর বা পােয়র আঙ4 েল 
অথবা কােনর লিতেত রাখা হয়, এKট আপনার রেW অVZেজেনর মাnা পিরমাপ কের 

■ ইLািভনাস ক&ানুলা (আইিভ লাইন) : আপনার হােতর 8পছেন একKট 8ছাট �ািyেকর Kটউব 
(ক.ানুলা) 8ঢাকােনা হয়, এর মাধ.েম অপােরশেনর সময় আপনার শরীের [েয়াজনীয় ওষুধ ও তরল 
সরবরাহ করা হয় 

■ আট0ািরয়াল লাইন : একKট আইিভ লাইেনর মেতাই, তেব এKট একKট ধমনীেত 8ঢাকােনা হয় 
(সাধারণত কি¨েত, 8যখােন আপিন নািড় অনুভব করেত পােরন) যােত আপনার রWচাপ [িত মুহেূত > 
পয >েব6ণ করা যায়। এKট রেWর নমুনা পরী6া করার জন.ও ব.বহার করা 8যেত পাের। 
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আপনােক অ.ােনে-Kটক 8দওয়া হেয় 8গেল আপনার সাজ>ািরর ধরন এবং আপনার ,াে-.র অব-ার 
ওপর িনভ>র কের িনেচর সর�ামYেলাও ব.বহার করা 8যেত পাের : 

■ Mাস-HMােসর .টউব : �ধুমাn 8জনােরল অ.ােনে-Kটেকর জন.। অপােরশেনর সময় আপনার 
zাস-[zােস সহায়তা করার জন. এKট আপনার মুেখর মাধ.েম আপনার zাসনালীেত (উই� পাইপ) 
[েবশ করােনা হয়। আপনােক অ.ােনে-Kটক 8দওয়ার পর এKট করা হয় 

■ >সLাল িভনাস ক&ােথটার (িসিভিস) : একKট বহৃ�র ই©ািভনাস (আইিভ) ক.ানুলা যা আপনার 
ঘােড়র একKট িশরায় ঢ4কােনা হয়। এর মাধ.েম অ.ােনে-Kটy একই সমেয় িবিভ0 ওষুধ এবং তরল 
িদেত পােরন। মােঝ মােঝ আপিন 8জেগ থাকা অব-ায় এKট করা হয়, তেব qকেক অসাড় করেত 
এবং 8য-8কােনা অ,V_ কমােত আপনার অ.ােনে-Kটy িকছ4  8লাকাল অ.ােনে-Kটক ইনেজকশন 
[েয়াগ করেবন। আপনার দরকার হেল িসিভিস [ায়ই আপনার সাজ>ািরর পের এক িদন বা তার 8বিশ 
সময় ধের রাখা হেত পাের 

■ আলFাসাউ6 >Hাব : আপনােক অ.ােনে-Kটক 8দওয়ার পের এKট [েবশ করােনা হয় এবং �ান 
8ফরার আেগ সিরেয় 8ফলা হয়। আপনার শরীেরর 8ভতের স�ালন পয >েব6ণ করেত এবং সাজ>ািরর 
সময় আপনার কতটা তরল [েয়াজন 8দখােত আপনার নাক বা মুেখর মাধ.েম আপনার খাদ.নালীেত 
(8য KটউবKট আপনার মুখেক আপনার 8পেটর সােথ সংযুW কের) 8[াবKট 8ঢাকােনা হয়। 

■ ইউিরনাির ক&ােথটার : [ªাব সংbেহর জন. আপনার মূnাশেয় একKট Kটউব 8ঢাকােনা হয়। এটা 
8ঢাকােনার সময় আপিন সজাগ থাকেত পােরন, তেব অ,V_ কমােত 8লাকাল অ.ােনে-Kটক 8জল 
ব.বহার করা হেব। 

■ লাOার >Pইন : এKট একKট 8ছাট নমনীয় Kটউব যা 8মfদেeর িনেচর অংেশ িকছ4  8সিরে|া াইনাল 
ফ্লুইড (িসএসএফ) িন�াশন করার জন. -াপন করা হয়। এই ফ্লুইড আপনার 8মfদ� এবং 
মV_�েক িঘের 8রেখ আঘাত 8থেক সুর6া 8দয়। মহাধমনীর �ীত হেয় যাওয়া সারােনার মেতা জKটল 
িচিকতসার পের এKট আপনার 8মfদে� রW [বাহ বVৃg করেত পাের, 8যখােন মহাধমনীর খুব দীঘ > 
একKট অংশ [ভািবত হয়। আপনার এKটর [েয়াজন হেল আপনার অ.ােনে-Kটy ও সাজ>ন আরও 
িব_ািরত আেলাচনা করেবন। 

9সল (9কাষ) স(ালেভজ 9মিশন এবং র\ পিরস]ালন 
যিদও রWশনূ.তা (আয়রেনর ঘাটিত) সাধারণ ঘটনা, এKট বড় ধরেনর সাজ>ািরর পের খারাপ ফলাফেলর 
সােথ সsিক>ত। অপােরশেনর পূেব > মূল.ায়েনর সময় আপনার রWশনূ.তা পরী6া করা হেব। সাজ>ািরর 
আেগ আপনার মেধ. রWশনূ.তা 8দখা 8গেল এবং সময় থাকেল আপনার রWশনূ.তার কারণ অনুসLান 
করা হেব এবং িচিকৎসা করা হেব।  
সব বড় ধরেনর সাজ>ািরেত রW পিরস�ালেনর [েয়াজন হেত পাের, তেব �ধুমাn [েয়াজন হেলই দান 
করা রW 8দওয়া হেব। যােদর িন«া� এবং মহাধমনীর সাজ>াির হেব তােদর 86েn রW পিরস�ালন 
এেকবােরই সাধারণ ব.াপার। যখনই সGব একKট 8সল স.ালেভজ 8মিশন ব.বহার করা হেব। এKট 
আপনার িনেজর রW সংbহ কের, ধুেয় পির�ার কের এবং তারপের আপনার কােছ 8ফরত 8দয়। এর 
ফেল রW পিরস�ালেনর [েয়াজন এড়ােনা যায়। 

সাজ2ািরর পের ব4থার উপশম 
িকছ4  মানুেষর অন.েদর 8চেয় 8বিশ 8বদনানাশক [েয়াজন হয়, অথবা ব.থা উপশমকারী ওষুেধর [িত 
তােদর [িতV]য়া িভ0 হয়। মােঝমেধ. ব.থা একKট সতক>তা সংেকত 8য আপনার শরীের সবিকছ4  Kঠক 
8নই, তাই ব.থা 8বেড় 8গেল আপনার 8দখােশানার দািয়েq থাকা কম�েদরেক অবশ.ই জানােবন। 
সাজ>ািরর পের আপনার ব.থা কমােত সহায়তা করার জন. আপনার অ.ােনে-Kটy আপনার সােথ িবিভ0 
িবকw িনেয় আেলাচনা করেবন।  
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আপনােক সাধারণত মুখ িদেয় বা আইিভ লাইন িদেয় িনয়িমত 8বদনানাশক 8দওয়া হেব। মহাধমনীর 
সাজ>ািরর জন. বা আপনার পােয় রW সরবরােহর জন. আপনার অ.ােনে-Kটy িনেচর িবকwYেলা িনেয় 
আপনার সােথ আেলাচনা করেত পােরন : 

িনরবT\] এিপডA রাল 
আপনােক যিদ এিপড4 রাল 8দওয়া হেয় থােক, অপােরশন 8শেষ এিপড4 রাল ক.ােথটারKট 8সই -ােনই 8রেখ 
8দওয়া হেব এবং সাজ>ািরর পর [েয়াজন অনুযায়ী অ.ােনে-Kটক ও ব.থানাশক [েয়ােগর জন. একKট 
পােsর সােথ সংযুW করা হেব। আপনার 8পেট ও পােয় িকছ4 টা অসাড়তা থাকেত পাের এবং পাs বL 
না হওয়া পয >� আপনার আঙ4লYেলা ,াভািবেকর 8চেয় ভারী 8বাধ হেত পাের। অপােরশেনর পর 8বশ 
কেয়কিদন এিপড4 রােলর [ভাব থাকেত পাের। 

Pরাগীর _ারা িনয়িZত ব)থানাশক (িপিসএ) 
এKট আপনার ক.ানুলার সােথ সংযুW একKট 8বদনানাশক পাs যা একKট 8বাতাম Kটেপ আপিন িনেজই 
িনয়�ণ করেবন। পাsKটেত একKট িনরাপ�া ব.ব-া আেছ যােত আপিন দুঘ >টনা]েমও িনেজর শরীের 
খুব 8বিশ ওষুধ [েয়াগ কের না 8ফেলন।  

উa ক)ােথটার 
সাজ>ািরর জায়গাKট অবশ করার জন. আপনার 6েত এক বা একািধক 8ছাট �ািyেকর Kটউেবর মাধ.েম 
8লাকাল অ.ােনে-Kটক [েবশ করােনা হয়। অপােরশেনর সময় সাজ>ন বা অ.ােনে-Kটy এই KটউবYেলা 
-াপন কেরন। আপনার অপােরশেনর পর 8বশ কেয়ক িদন ধের উ� ক.ােথটারYেলা লাগােনা থাকেত 
পাের।  

ভা/ুলার সাজ2ািরর ঝঁুিকসমূহ এবং সRিত  
আপনার অপােরশন চলাকালীন বা পরবত�েত জKটলতার ঝঁুিক আপনার সাজ>ািরর ধরন, আপনার 
cৎিপe কতটা ভােলা কাজ করেছ এবং সাজ>ািরর পূেব > আপনার সাধারণ ,াে-.র ওপর িনভ>র কের।  
আপনার যে¬র পিরকwনা করেত অ.ােনে-Kটy ও সাজ>ন আপনার ,াে-.র মূল.ায়ন এবং পরী6ার 
ফলাফল ব.বহার করেবন। তারপর তারঁা আপনার সােথ ভাtুলার সাজ>ািরর সGাব. ঝঁুিক ও সুিবধাYেলা 
িনেয় আেলাচনা করেবন, িবেশষ কের এই িবষয়Yেলা : 

■ সাজ>াির আপনার জন. ভােলা হেব িক না 

■ আপনার জন. 8কান অপােরশন সবেচেয় ভােলা হেব 

■ অপােরশন চলাকালীন আপনার অ.ােনে-Kটক ব.ব-াপনার পিরকwনা  

■ অপােরশেনর পরপরই আপনার পিরচয >ার পিরকwনা, 8যমন িরকভাির ওয়াড>, হাই িডেপে�V� 
ইউিনট বা ইেuনিসভ 8কয়ার ইউিনট (িনিবড় পিরচয >া 8ক¤)। 

এেকক জেনর ঝঁুিক 8নওয়ার ইPা এেকক রকম। আপনার ডাWাররা (অ.ােনে-Kটy এবং সাজ>ন) 
আপনােক ঝঁুিকYেলা ব.াখ.া করেবন, তেব এিগেয় যাওয়া এবং অপােরশেনর ব.াপাের আপনার িসgা�ই 
চূড়া� বেল গণ. হেব। আপনার জন. যা যা পিরকwনা করা হেয়েছ, আপিন 8সসব বুেঝ স�িত না 8দওয়া 
পয >� িকছ4 ই �f করা হেব না। অপােরশন করেত না চাইেল [ত.াখ.ান করার অিধকার আপনার আেছ। 
এKট িবেশষভােব Yfqপূণ > কারণ অেনক ভাtুলার অপােরশন ভিবষ.েতর সGাব. জKটলতা এড়ােনার 
জন. করা হয়, 8যমন অ.াওKট>ক অ.ািনউিরজম; যিদও অেনকসময় এরকম হেত পাের 8য িবকwYেলা 
িনেয় আেলাচনা করার সময় আপিন বড় 8কানও ল6ণ অনুভব করেছন না।  
ভাtুলার অপােরশনYেলােত 8দওয়া 8জনােরল অ.ােনে-িসয়ার কারেণ সকল সাধারণ ঘটনা এবং 
ঝঁুিকYেলা হেলা :  
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■ পরবত�েত বিম বিম ভাব এবং গলা ব.থা খুবই সাধারণ ব.াপার  

■ অ,াভািবক ঝঁুিকর মেধ. রেয়েছ দাতঁ, �ায়,ু এবং 8চােখর 6িত 

■ অ.ােনে-Kটক ওষুধYেলার কারেণ অ.ালাVজ>র [িতV]য়া িবরল। 
আমােদর ওেয়বসাইেট অ.ােনে-Kটক 8নওয়ার ঝঁুিক ও সাধারণ ঘটনাবলী সsেক> আপিন আরও তথ. 
পােবন : www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali 

র?নালীর অপােরশেনর (ভা9ুলার সাজ5াির) জন) অ)ােনে01টক Pনওয়ার ফেল 
িনিদ5b ঝঁুিকসমু◌ূহ  
র\পাত এবং সং^মণ 
লাইন, V£প এবং মিনটিরং-এর য�পািত -াপন িনেয় ঝঁুিক থােক। এর মেধ. রেয়েছ কালিশেট, রWপাত 
এবং সং]মণ। এই সাধারণ ঝঁুিকYেলা [িত ১০০ Kট ঘটনার মেধ. ১ Kটেত 8দখা যায়। আপনার শরীেরর 
অন.ান. অংেশর কাছাকািছ থাকা এসব সর�াম খুব কম 86েnই শরীেরর 8সসব অংেশর 6িত করেত 
পাের। 

?ৎিপেAর Eিত 
8কানও ল6ণ সKৃ{ না করেলও 8বিশরভাগ 8রাগী যােদর পােয় বা মহাধমনীেত রWনালীর 8রাগ আেছ, 
তােদর হােট>র 8রাগ থাকার সGাবনা রেয়েছ। ফল,�প, ভাtুলার সাজ>াির হওয়া 8রাগীেদর সাধারণত 
অপােরশেনর সময় এবং পরবত�েত হােট>র জKটলতার ঝঁুিক থােক। কারা এসব জKটলতার ঝঁুিকেত 8বিশ 
ভ4গেত পােরন তা অপােরশেনর পূেব > িফটেনস পরী6াYেলােত 8দখা যায়। এই 8রাগীেদর সাজ>াির 
চলাকালীন এবং পরবত�েত আরও 8বিশ সহায়তা এবং পয >েব6েণর দরকার হেত পাের। সামিbকভােব 
১০০ জেনর মেধ. [ায় ১–৩ জেনর হাট> অ.াটােকর ঝঁুিক রেয়েছ। 

িকডিনর Eিত 
আপনার িকডিনেত মহাধমনী (অ.াওট>া) 8থেক রেWর সরবরাহ হয়, তাই অ.াওKট>ক সাজ>ািরর সময় 
আপনার িকডিনর 6িতর ঝঁুিক থােক। ঝঁুিকYেলা িনভ>র কের সাজ>ািরKট কতটা জKটল এবং অপােরশেনর 
আেগ আপনার িকডিন কতটা ভােলা কাজ করেছ এসেবর ওপর।  
ইিভএআর-এর সময় bা�Kট 8কাথায় -াপন করা [েয়াজন তা 8দখােনার জন. একKট রং ব.বহার করা 
হয়। রংKট িকডিনর 6িত করেত পাের, তাই অ.ােনে-Kটy সাবধােন আপনােক 8দওয়া তরেলর পিরমাণ 
িনয়�ণ কেরন এবং আপনার [ªােবর পিরমাণ পয >েব6েণ রােখন। আপনার িকডিন ভােলা হেয় ওঠার 
সময় আপনার রেWর বজ>. পির�ার করেত একKট ডায়ালাইিসস 8মিশন ব.বহার করা হেত পাের, তেব 
এটা সচরাচর 8দখা যায় না।  
8জনােরল,  াইনাল এবং এিপড4 রাল অ.ােনে-িসয়া [V]য়াYেলার ঝঁুিক সsেক> আরও জানেত 
আমােদর ওেয়বসাইট িভVজট কfন :		
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali 

িবিভ0 মানুষ শ� ও সংখ.ার িভ0 িভ0 অথ > করেত পােরন। এই 8tলKট বুঝেত সাহােয.র জন. 8দওয়া 
হেয়েছ। 
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খুব সাধারণ সাধারণ অ*াভািবক িবরল খুবই িবরল 

১০ জেনর মেধ6 
১ জন 

আপনার পিরবােরর 
মেধ; একজন 

১০০ জেনর মেধ6 
১ জন 

আপনার পাড়ায় 
বসবাসকারীেদর 
মেধ; একজন 

১,০০০ জেনর 
মেধ6 ১ জন 

এক5ট 8ােম 
বসবাসকারীেদর 
মেধ; একজন 

১০,০০০ জেনর 
মেধ6 ১ জন 

এক5ট "ছাট শহের 
একজন 

১০০,০০০ জেনর 
মেধ6 ১ জন 

এক5ট বড় শহের 
একজন 

 

আিম আরও তথ) Pকাথায় পাব?  
8বিশরভাগ হাসপাতাল ভাtুলার এবং হাট> সাজ>ািরর তেথ.র জন. তােদর িনজ, িলফেলট ¥তির কের 
থােক, এর অেনকYেলােত অ.ােনে-িসয়া সsেক> তথ. থােক।  
কেলজ ওেয়বসাইেট আপিন আরও তথ.মূলক িলফেলট পােবন :	
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali; আপনার হাসপাতােলর 
অ.ােনে-Kটক িবভাগ অথবা ি[-অ.ােসসেমu িvিনক 8থেকও এই িলফেলটYেলা পাওয়া 8যেত পাের।  

অিতির? তেথ)র উৎস : 
■ অ.ােনে-িসয়া এবং ঝঁুিক (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali) 

■ অপােরশেনর জন. [rিত : িফটার 8বটার সুনার	
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali) 

■ তথ.মূলক িলফেলট এবং িভিডওর সং-ান 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali)  

■ The Vascular Society for Great Britain and Ireland (www.vasgbi.com). 

■ Royal College of Surgeons of England (http://bit.ly/2LNAY52) 

■ NHS Choices (www.nhs.uk). 

■ আপনার Vজিপ। 
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দায় বজ5ন িববিৃত 
আমরা এই িলফেলেটর তথ. সKঠক ও হালনাগাদকৃত রাখার সেব >াতভােব [েচ{া কির, িকU তার িনxয়তা 
8দওয়া সGব নয়। আমরা [ত.াশা কির না 8য এই সাধারণ তেথ. আপনার সGাব. সম_ [ে¢র উ�র 
8দওয়া হেয়েছ অথবা আপনার জন. Yfqপূণ > সম_ িবষয় িনেয় িবশেদ আেলাচনা করা হেয়েছ। এই 
িলফেলটKটেক িনেদ>শনা িহেসেব ব.বহার কের, আপনার িনজ, পছ�-অপছ� এবং উেpগ িনেয় 
আপনার িচিকৎসা দেলর সােথ আেলাচনা করা উিচৎ। এই িলফেলটেক পথৃকভােব িচিকৎসা পরামশ > 
িহেসেব ব.বহার করা উিচৎ নয়। এKট 8কানও বািণVজ.ক বা ব.বসার উে®েশ. ব.বহার করা যােব না। সsূণ > 
দায় বজ>ন িববিৃত 8দখেত এখােন (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bengali) 
িvক কfন।  
সম_ অনুবাদ �া�েলটস > উইদাউট বড>ােস >র	(Translators	without	Borders) অনুবাদকগণ সরবরাহ 
কেরেছন। অনুবাদYিলেক যথাসGব িনভ4 >ল করেত 8সYিলর মান পরী6া করা হেয়েছ, তেব িকছ4  তেথ.র 
ভ4ল অথ > এবং ভ4ল ব.াখ.ার সGাবনা রেয়েছ।	
	

আমরা আপনার মতামত জানেত আ*হী 
এই িলফেলটKট আরও উ0ত করার জন. আমরা আপনােদর পরামশ > �নেত চাই।  
আপনার 8কানও ম�ব. থাকেল অনুbহ কের এই Kঠকানায় ইেমইল কfন : 
patientinformation@rcoa.ac.uk 

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

www.rcoa.ac.uk 

 

9থম সংTরণ, >ফVয়ারী ২০২০ 

এই িলফেলটKট [কাশনার তািরখ 8থেক িতন বছেরর মেধ. পয >ােলাচনা করা হেব। 
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