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તમા$ંુ એને*થે,ટક વે*0લુર 
સ4ર5 માટ6 
આ પિ$કા તમને તમારા શર-રની મોટ- ર1ત વા3હનીઓમાનંી એક પર સ9ર- માટ: તૈયાર 

કરવામા ંમદદ કરવા માટ: મા3હતી આપ ેછે. આ તમાર- ગરદન (ક:રોટ-ડ ધમની - વાદળ- 
િવભાગ Dુઓ), તમાFંુ પેટ (એરોટા - Gલુાબી િવભાગ Dુઓ) અથવા તમારા પગ (ફ:મોરલ 

ધમની - લીલાક િવભાગ Dુઓ) હોઈ શક: છે. તે િવિવધ Nકારના એનેOથ3ેટ1સ િવશ ેમા3હતી 
Nદાન કર: છે Pનો ઉપયોગ આ ઓપર:શRસ માટ: થઈ શક: છે અને તમાર- પાસ ેકઈ પસદંગીઓ 

હોઈ શક: છે. Sૃપા કર-ન ેતમારા સ9ન, એનેOથટે-Oટ અથવા NીએસેસમેRટ નસUને આ પિ$કાના 
કયા િવભાગો તમને લાG ુપડ: છે તે Nકાિશત કરવા માટ: કહો.  

તમારા ઓપર'શન માટ' યો-ય થ/ુ ં
તમારા ઓપર'શન પહ'લા તમારા ,વા,.યને 1ધુારવા માટ' તમે ક'ટલાક પગલા ંલઈ શકો છો. તમે ;ટલા <ફટર 

હશો તેટલી શ?<@યા સફળ થવાની શDતા વE ુછે અને તમને વE ુસારG રGતે HનુઃJાKLત મળશ.ે  

 

!#ુપાન  

જો તમે EOૂપાન કરો છો તો તમને રોકવાની સખત સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે. વહ'લા અને લાબંા સમય 1ધુી 
તમે રોકG શકો, વE ુસાSંુ. છોડUુ ંસહ'Vુ ંનથી, પરંW ુતમારG Xપી સYરG તમને આમા ંમદદ કરG શકશ.ે 

■ જો તમે તમારા ઓપર'શન પહ'લા એક ક' બે <દવસ માટ' EOૂપાન કરવા\ુ ંબધં કરG શકો છો, તો તમારા ર]ત 

કોિશકાઓ તમારા શરGરની આસપાસ વE ુઓ_]સજન વહન કરG શકશ.ે  

■ જો તમે સYરG પહ'લા લગભગ છ અઠવા<ડયા 1ધુી EOૂપાન કરવા\ુ ંબધં કરG શકો તો ઓપર'શન પછG 
તમને છાતીમા ંચેપ લાગવાની શDતા ઓછG છે. ચેપ લાબંા સમય 1ધુી પ<રણમી શક' છે  

હો_,પટલમા ંરોકાણ.  
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દા(  

જો તમે િનયિમતપણે દર અઠવા<ડયે 14 dિુનટની ભલામણ કર'લ મયાeદા કરતા ંવE ુઆfકોહોલ પીતા હો, તો 
તમે પીતા હો તે માgામા ંઘટાડો કરવામા ંમદદiપ થશ.ે આfકોહોલ તમારા jદય અને યkૃતના કાયeને ઘટાડG 
શક' છે, ; શ?<@યા પછG તમારા શરGરની સાm થવાની nમતા અને ચેપ સામે લડવાની nમતાને ઘટાડG શક' 
છે.  

તમે હૉ_,પટલમા ંઆવો તે પહ'લા ંઅચાનક વE ુઆfકોહોલ લેવા\ુ ંબધં કરવાથી ઉપાડના લnણો થઈ શક' છે, 

તેથી ઑપર'શન પહ'લાનંા અઠવા<ડયામા ંધીમે ધીમે ઘટાડો કરવો વE ુસાSંુ છે.  

વજન ઘટાડ.ુ ં 

જો તમાSંુ વજન નrધપાg રGતે વધાર' છે, તો એને,થ<ેટક અને સYરG બનેં સાથ ેસકંળાયેલા જોખમો તમારા માટ' 
વE ુહશ.ે શ?<@યા પહ'લા વજન ઘટાડવાથી શ?<@યા દરિમયાન તમારા jદય અને ફ'ફસા ંપરના તાણને 

ઘટાડવામા ંમદદ મળG શક' છે અને લોહGના ગઠંાવા\ુ ંઅને ઘાના ચેપ\ુ ંજોખમ ઓs ંથઈ શક' છે. 

કસરત  

તમારG શ?<@યા 1ધુીના અઠવા<ડયામા ંતમારG JUિૃtના ,તરમા ંવધારો કરવાથી તમારG શ_]ત અને 

તuુંર,તીમા ંવધારો થશ ેઅને તમને સYરGમાથંી વE ુઝડપથી HનુઃJાLત કરવામા ંમદદ મળશ.ે wયાયામ 

તમારG xચyતાને િનયિંgત કરવામા ંઅને તમને સારG રGતે zઘવામા ંપણ મદદ કરશ.ે િનયિમતપણે wયાયામ 

કરGને તમે તમારG JUિૃt\ુ ં,તર વધારG શકો છો - ચાલUુ ંઅથવા તરUુ ંએ લોકો માટ' આદશe હશ ે;ઓ ઓછા 
મોબાઈલ છે.  

સાર4 ર4તે ખા.ુ ં 

ઓપર'શન 1ધુીના <દવસોમા ંH{ુકળ ફળો અને શાકભાX સાથ ેતuુંર,ત, સWંxુલત આહાર તમારા શરGર માટ' 
સYરG પછG સારG રGતે સાm થવા માટ' મહ|વHણૂe છે. 

ઓપર'શનની તૈયારG ક'વી રGતે કરવી તે િવશ ેતમે અહ~ વE ુમા<હતી મેળવી શકો છો: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati 

 

એને4થે5ટક 7ીઓપર'5ટવ આકારણી 
તમારG વ,ે�લુર સYરG માટ' તમને તૈયાર કરવાના ભાગiપે, તમારા સYન તમને હો_,પટલમા ંJીઓપર'<ટવ 

એસેસમે�ટ K]લિનકમા ંહાજરG આપવા માટ' કહ'શ.ે Jીએસેસમે�ટ નસe સજ�કલ િવકfપો માટ' તમારG મે<ડકલ 

<ફટનેસ\ુ ં�fૂયાકંન કરશ ે;ના પર િવચાર કરવામા ંઆવી ર�ો છે. તમે આ K]લિનકમા ંએને,થ<ેટ,ટને પણ મળG 
શકો છો. 

આ એપોઇ�ટમે�ટમા ંતમને jદયરોગ, �ાસની તકલીફ (દા.ત. અ,થમા અથવા @ોિનક �ો�કાઇ<ટસ), 

ડાયાxબટGસ, એિનિમયા, હાઈ �લડ Jેશર અથવા <કડનીની બીમારG ;વી કોઈપણ હાલની તબીબી _,થિત િવશ ે
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િવગતવાર જોવાનો સમાવશે થશ.ે આમાનંી ઘણી પ<ર_,થિતઓ શ?<@યામાથંી HનુઃJાKLતને અસર કરG શક' છે 

અને તમારG શ?<@યા પહ'લા શD તેટVુ ંિનયિંgત કરવાની જiર છે.  

જો સબંિંધત હોય, તો U�ૃોની સભંાળમા ંિન{ણાત ડૉ]ટરને તમારG એકંદર શારG<રક અને માનિસક 1ખુાકારG\ુ ં
�fૂયાકંન કરવા માટ' કહ'વામા ંઆવી શક' છે. આ તમારG સભંાળ રાખતા હ'fથક'ર ,ટાફને એ 1િુનિ�ત કરવામા ં
પણ મદદ કરશ ેક' તમે હો_,પટલ છોડ�ા પછG તમારા માટ' યો�ય સભંાળ અને સમથeન ઉપલ�ધ છે. 

ક'ટલાક વ,ે�લુર ઓપર'શન તમારા jદયને તણાવ આપી શક' છે. વ,ે�લુર <ડસીઝ ધરાવતા લોકોને પણ 

�દય રોગ થવા\ુ ંજોખમ વધાર' હોય છે. તેથી, jદય �'િસyગ ટ',ટ (ઇલે]�ોકા<ડ�યો�ામ અથવા ECG - 

મોિનટ<રyગ અને સાધનો િવભાગ �ુઓ) �ારા સYરG પહ'લા ંતમાSંુ jદય ક'વી રGતે કાયe કર' છે તે\ુ ં�fૂયાકંન 

કરUુ ંમહ|વHણૂe છે.  

તમને હાટe  ,પેિશયાxલ,ટ પાસે મોકલવામા ંઆવી શક' છે, ; તમારG દવાને સમાયો�જત કરG શક' છે અથવા 
ક'ટલાક વધારાના પરGnણોની િવનતંી કરG શક' છે (નીચે �ુઓ).  

કોઈપણ નવી દવા સામા�ય રGતે આXવન હશ ેઅને તમારા Xપીને mણ કરવામા ંઆવશ.ે ઓપર'શન પછG 
લાબંા સમય 1ધુી તમારા jદયને 1રુxnત રાખવાનો પણ આનો ફાયદો હોવો જોઈએ. 

વે4<લુર સ?ર@ પહ'લા વધારાના 5ફટનેસ ટ'4ટ 

આયો�જત શ?<@યાના Jકાર અને તમારG તબીબી તuુંર,તી પર આધાર રાખીને, તમને નીચેનામાથંી એક 

અથવા વE ુપરGnણો કરાવવા માટ' પણ કહ'વામા ંઆવી શક' છે.  

કા7ડ8યોપ;મોનર4 એ>સરસાઇઝ ટABCટDગ (CPET) 

જો તમે એઓ<ટ�ક એ�d<ુરઝમ <રપેર (આગળનો િવભાગ �ુઓ) અથવા જો તમને jદય અથવા ફ'ફસાની 
શકંા,પદ સમ,યાઓ હોય તો અ�ય J<@યાઓ માટ' તૈયારG કરG ર�ા ંહોવ તો આ પરGnણ કરવામા ંઆવી શક' 
છે. તમને લગભગ 10 િમિનટ માટ' કસરત સાયકલ પર સાયકલ ચલાવવા માટ' કહ'વામા ંઆવશ.ે પરGnણ 

બતાવ ેછે ક' તમાSંુ jદય, ફ'ફસા ંઅને ર]ત પ<ર�મણ કસરતનો ક'વી રGતે સામનો કર' છે. આ હ'fથક'ર ટGમને 

ઑપર'શન દરિમયાન અને તે પછG તરત જ વધારાના સપોટeની જiર પડશ ેક' ક'મ તે\ુ ં�fૂયાકંન કરવામા ંમદદ 

કર' છે. ઉદાહરણ તરGક' તે 1ચૂવી શક' છે ક' ઓપર'શન પછG તમાર' ઉ�ચ િનભeરતા એકમ અથવા સઘન સભંાળ 

એકમમા ંસમય પસાર કરવાની જiર છે.  

કા7ડ8યાક મેFને7ટક રAઝોનGસ ઇમેHજIગ (MRI) CકAન 

આનો ઉપયોગ jદયના ,નાdઓુ અને વાfવ ક'ટલી સારG રGતે કામ કર' છે અને તમારા jદયને ર]ત Hરુવઠો કર' 
છે તે તપાસવા માટ' થાય છે. પરGnણ દરિમયાન તમે પલગં પર 1ઈૂ જશો, ; �fુલા ટનલ આકારના ,ક'નરની 
�દર ફર' છે. ,ક'ન એક કલાકથી વE ુચાલે છે અને તે એકદમ ઘrઘાટGયા હોઈ શક' છે, પરંW ુતમે ,ક'ન દરિમયાન 

હ'ડફોન વડ' સગંીત સાભંળG શકશો અને ર'<ડયો�ાફર સાથ ેવાત કરG શકશો. 
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દવાઓનો ઉપયોગ કર4ને Lદયના 'તણાવ' પર4Nણો (ડોOPટુામાઇન CQAસ ઇકો અથવા Tયોકા7ડ8યલ 

પરફWઝુન CકAન) 

આ તમારા jદયને ર]ત Hરુવઠા અને તણાવમા ંહોય |યાર' jદય ક'ટલી સારG રGતે પપં કર' છે તેના િવશ ેવE ુ

મા<હતી આપે છે. કારણ ક' તેમા ંકસરતનો સમાવશે થતો નથી, તેઓ મયાe<દત ગિતશીલતા ધરાવતા દદ�ઓ 

માટ' યો�ય છે.  

આ પરGnણો દરિમયાન jદયને િનયિંgત તણાવ હ'ઠળ રાખવા માટ' નસમા ંદવા આપવામા ંઆવ ેછે. jદય ક'વી 
રGતે Jિત<@યા આપે છે તે જોવા માટ' ,ક'િનyગ મશીનનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે. 

Xાસ પર4Nણો (પ;મોનર4 કાયY પર4Nણો) 

આ તમને નાની ટ�બુમા ંશD તેટલી સખત રGતે �ંકવા માટ' તમારા મહtમ �ાસના Jય|નોની ચકાસણી કર' 
છે. જો તમને ફ'ફસાનો રોગ છે અને તેની સારવાર કરવામા ંઆવી રહG છે, તો તેનો ઉપયોગ તમારા ફ'ફસા ંક'ટલી 
સારG રGતે કામ કરG ર�ા ંછે તે\ુ ં�fૂયાકંન કરવા માટ' થઈ શક' છે. તે @ોિનક ઓ�,��]ટવ પfમોનરG <ડસીઝ 

(સીઓપીડG)\ુ ંિનદાન કરવામા ંપણ મદદ કરG શક' છે, ; એક Jગિતશીલ ફ'ફસાનો રોગ છે ; વા,�લુર 

સYરGની જiર હોય તેવા દદ�ઓમા ંસામા�ય છે, ખાસ કરGને ;ઓ EOૂપાન કર' છે અથવા ભાર' EOૂપાન કર' છે. 

સામા$ય વે()લુર ઓપર/શ$સ માટ/ એને(થેિસયા 
નીચેના િવભાગોમા ંતમને સૌથી સામાIય વે4<લુર સ?ર@ 75Jયાઓ અને 

ઉપયોગમા ંલેવાતી એને4થે5ટકના 7કારો િવશે મા5હતી મળશે. બધી મા5હતી તમારા 
માટ' Oસુગંત રહ'શે નહP અને તમે તમાર@ હ'Qથક'ર ટ@મને કહ@ શકો છો ક' તમાર' કયા 
ભાગો વાચંવા જોઈએ. 

ક/રોટ8ડ એ$ડાટ:ર/;ટોમી (ક/રો=ટડ ધમની) 
આ શ?<@યા ક'રોટGડ ધમનીમાથંી ફ'ટG થાપણો (Lલેક) uૂર કરવા માટ' કરવામા ંઆવ ેછે, ; તમારા મગજમા ં
લોહG વહન કર' છે. જો Lલેક �ારા લોહGનો Jવાહ ઓછો થાય તો તે ,�ોક અથવા િમની-,�ોક (nxણક ઇ,ક'િમક 

એટ'ક અથવા TIA) તરફ દોરG શક' છે. સામા�ય એને,થ<ેટક અથવા ,થાિનક એને,થ<ેટકનો ઉપયોગ કરGને 

ક'રોટGડ એ�ડાટ�ર']ટોમી કરG શકાય છે. 

,થાિનક એને,થ<ેટક સાથ ેતમે J<@યા દરિમયાન m�તૃ થશો. આનો ફાયદો એ છે ક' તમારા મગજમા ંહમેંશા 
HરૂW ુ ંલોહG વહG ર�ુ ંછે ક' નહ~ તે તપાસવામા ંહ'fથક'ર ટGમ સnમ છે. તેઓ તમારG સાથ ેવાત કરGને અને 

તમને હાથને K,]વઝ કરવા અથવા તમારા ��ઠૂાને સળવળાટ કરવા ;વા સરળ કાય� કરવા માટ' કહ' છે. 
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J<@યા દરિમયાન તમને આરામ કરવામા ંમદદ કરવા માટ' તમને હળવા ઘનેની દવા પણ આપવામા ંઆવી 
શક' છે. સYરG સામા�ય રGતે દોઢ થી gણ કલાક 1ધુી ચાલશ.ે  

તમારા એને,થટેG,ટ ,થાિનક અથવા સામા�ય એને,થ<ેટકના ફાયદા અને ગેરફાયદા િવશ ેવE ુસમmવવામા ં
સમથe હશ.ે તેઓ તમારG અને તમારા સYન સાથ ેસમંત થશ ેક' તમારG ક'રોટGડ ધમનીની _,થિત, તમારા 
તબીબી �fૂયાકંન અને તમારG પસદંગીઓના આધાર' તમારG સYરG માટ' કયો િવકfપ વE ુસારો છે.  યાર' તમે 

J<@યા માટ' આવો છો, |યાર' હ'fથક'ર ટGમ પહ'લા તમારા સમંિત ફોમe સાથ ેતમારG િવગતો તપાસશ ેઅને પછG 
તમને મોિનટ<રyગ સાધનો પર �કૂશ.ે શ?<@યા દરિમયાન તમારા �લડ Jેશરને ચો¡સ રGતે મોિનટર કરUુ ં
મહ|વHણૂe છે, તેથી |વચાના નાના િવ,તારને 1¢ુ કયાe પછG, ધમનીમા ંએક ધમની ર'ખા (મોિનટ<રyગ અને 

સાધનો િવભાગ �ુઓ) દાખલ કરવામા ંઆવશ.ે  

m�તૃ ક'રોટGડ એ�ડાટ�ર']ટોમી માટ', એને,થટેG,ટ અથવા સYન તમારG ગરદનમા ં,થાિનક એને,થ<ેટક ઇ�;]ટ 

કરશ ે;થી તે િવ,તાર gણ ક' ચાર કલાક માટ' 1¢ુ થઈ mય. અf�ાસાઉ�ડ મશીનનો વારંવાર ઉપયોગ 

કરવામા ંઆવ ેછે (મોિનટ<રyગ અને ઇ_]વપમે�ટ િવભાગ �ુઓ) ;થી કરGને ,થાિનક એને,થ<ેટક એ િવ,તારને 

સLલાય કરતી ચેતાની આસપાસ ચો¡સ રGતે �કૂG શકાય.  

એકવાર J<@યા શi થઈ mય પછG થો£ુ ંદબાણ અ\ભુવUુ ંસામા�ય છે, પરંW ુજો તમે સYરG દરિમયાન 

અગવડતા અ\ભુવો છો, તો તમાર' તમારા સYનને જણાવUુ ંજોઈએ અને તેઓ તમને વધારાની ,થાિનક 

એને,થ<ેટક આપી શક' છે.  

ભા�યે જ, ક'ટલાક દદ�ઓને ,થાિનક એને,થ<ેટક ઉપરાતં સામા�ય એને,થ<ેટક ઓફર કરવાની જiર પડG શક' છે. 

આ <ક,સામા,ં સામા�ય એને,થ<ેટક આપવા માટ' ઓપર'શન અ,થાયી ધોરણે બધં કરવામા ંઆવશ.ે 

 

કAરોટ4ડ એGડાટYરA>ટોમી પછ4 \નુઃ^ા_`ત 

ક'રોટGડ સYરG પછG તમે સામા�ય રGતે Dા ંતો HનુઃJાKLત િવ,તાર અથવા ઉ�ચ િનભeરતા એકમ પર જશો ;થી 
થોડા કલાકો માટ' તમારG કાળXHવૂeક દ'ખર'ખ રાખી શકાય.  યાર' એને,થટેG,ટ અને સYન �શુ થાય ક' તમાSંુ 

�લડ Jેશર _,થર છે, અને તમે એને,થ<ેટકમાથંી ,વ,થ થઈ ગયા છો અને આરામદાયક અ\ભુવો છો, |યાર' તમે 

વોડeમા ંજઈ શકશો. 

એઓ=ટ?ક એ$@=ુરઝમ =રપેર સBર8 (એઓટાC) 
એ�ડોિમનલ એઓ<ટ�ક એ�d<ુરઝમ (એએએ) એ એઓટાeમા ં�ગ અથવા સોજો છે, ; �¤ુય ર]તવા<હની છે ; 

તમારા પેટ (પેટ) અને તમારા પગ �ારા jદયથી નીચે mય છે. સમય જતા ંતે મો¥ંુ થઈ શક' છે, ; તેને ફાટG 
શક' છે અને Xવલેણ ¦ત<રક ર]ત§ાવ\ુ ંકારણ બની શક' છે. 

પેટની એઓ<ટ�ક એ�d<ુરઝમ માટ' બે �¤ુય Jકારની સYરG છે. 
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■ ઓપન એઓ%ટ'ક એ)*%ુરઝમ %રપેર (ઓપન એએએ): પેટ કાપવામા ંઆવે છે અને 6િત9:ત એરોટાને 

<િૃ>મ ટ?બુ કલમ વડC બદલવામા ંઆવે છે.  

■ એ)ડોવા:Eલુર એઓ%ટ'ક એ)*%ુરઝમ %રપેર (EVAR): આ એક કFહોલ ઓપરCશન છે Iયા ંતમારF એઓટાKના 

અ:તરને મજMતૂ કરવા માટC તમારF જઘંાPળૂની ધમનીમાથંી :ટC)ટ (એક UૂંકF વાયર મેશ ટ?બુ) પસાર થાય 

છે.  

બનેં Jકારની સYરGમા ંફાયદા અને જોખમો છે. તમારG ધમનીના \કુસાનની ગભંીરતા અને તમારા ઓપર'શન 

પહ'લાના �fૂયાકંનના પ<રણામોને ¨યાનમા ંલઈને તમારG સાથ ેઆની ચચાe કરવામા ંઆવશ.ે  

એઓ7ટ8ક એGP7ુરઝમ 7રપેર માટA એનેCથે7ટક િવક;પો 

ઓપન AAA માટ' હમેંશા સામા�ય એને,થ<ેટકની જiર પડ' છે.  

EVAR શ?<@યા માટ', સામા�ય એને,થ<ેટકનો ઉપયોગ કરG શકાય છે, પરંW ુઘણી Jાદ'િશક એને,થ<ેટક તકનીકો 
(,પાઇનલ અને એિપડ©રુલ) પણ છે ;નો ઉપયોગ તેમના પોતાના પર અથવા ,થાિનક એને,થ<ેટક ઇ�;]શન 

સાથ ેસયંોજનમા ંકરG શકાય છે. જો Jાદ'િશક અને ,થાિનક એને,થ<ેટક તકનીકોનો ઉપયોગ તેમના પોતાના પર 

કરવામા ંઆવ ેતો તમે m�તૃ થશો અને તમને આરામ કરવામા ંમદદ કરવા માટ' તમને ઘનેની દવા આપવામા ં
આવી શક' છે. 

■ કરોડરWXુ: તમારF કમરથી પગના Z[ઠૂા ]ધુી ચેતા ]_ુ કરવા માટC તમારF પીઠના નીચેના ભાગમા ં

હાડકાનંી વaચે Pકૂવામા ંઆવેલી સોય bારા :થાિનક એને:થે%ટકcુ ંઇ)efટ કરવામા ંઆવે છે. િન�{@યતા 
સામા�ય રGતે એકથી બે કલાકની વ�ચે રહ' છે. લાબંા સમય 1ધુી કામ કરતી પીડા રાહતની દવા પણ 

ઇ�;]ટ કરG શકાય છે, ; 12 કલાક ક' તેથી વE ુસમય 1ધુી ચાલી શક' છે (�ુઓ: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati). 

■ એિપડgરુલ: આ માટCની h%iયા કરોડરWXુ eવી જ છે પરંj ુસામા)ય રFતે પાછળના ભાગમા ંએક નાcુ ં

P>ૂનkલકા (ટ?બુ) છોડF દCવામા ંઆવે છે, eના bારા જlર Pજુબ વધારાની :થાિનક એને:થે%ટક આપી શકાય 

છે.  

■ :થાિનક એને:થે%ટક ઈ)efશન: Iયા ં:ટC)ટ નાખવામા ંઆવશે તે િવ:તારને ]_ુ કરવા માટC તમારF 

જઘંાPળૂની oવચામા ંમોટF મા>ામા ં:થાિનક એને:થે%ટકcુ ંઇ)efટ કરF શકાય છે.  

 

ઓપન AAA અથવા EVAR સbર4ના 7દવસે cુ ંથાય છે?  

તમે તમારા સYન અને એને,થટેG,ટને મળશો અને તમને હ�ુ પણ હોય તેવા કોઈપણ Jªો અથવા xચyતાઓ 

તેમની સાથ ેચચાe કરG શકો છો. પછG તમને એને,થ<ેટક iમ અથવા ઑપર'<ટyગ િથયેટરમા ંલઈ જવામા ંઆવશ,ે 

 યા ંતમામ માનક મોિનટર જોડવામા ંઆવશ ેઅને એક ક'�dલુાને નસમા ં�કૂવામા ંઆવશ ે(મોિનટ<રyગ અને 

સાધનો િવભાગ �ુઓ). 
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જો તમે સામા�ય એને,થ<ેટક લેતા હોવ, તો એને,થ<ેટ,ટ તમારા �લડ Jેશરને ચો¡સ રGતે મોિનટર કરવા માટ' 
ધમનીની લાઇન (મોિનટ<રyગ અને સાધનો િવભાગ �ુઓ) �કૂG શક' છે.  યાર' તમે zઘતા હોવ |યાર' અ�ય ટGપા ં
અથવા મોિનટર કને]ટ થઈ જશ.ે 

ઓપન AAA સbર4 પછ4 \નુઃ^ા_`ત 

તમે સામા�ય રGતે ઇ�ટ'_�સવ ક'ર dિુનટ (ICU) અથવા હાઇ <ડપે�ડ�સી dિુનટ (HDU)મા ંજશો. અહ~ તમારG નસe 
અને તબીબી ટGમ ખાતરG કરશ ેક' તમારG પાસે Hરૂતા Jમાણમા ંJવાહG છે, તમાSંુ jદય, ફ'ફસા ંઅને <કડની 
સારG રGતે કામ કરG ર�ા ંછે અને તમે આરામદાયક છો. જો બEુ ંબરાબર છે, તો તમે સામા�ય રGતે એક ક' બે 

<દવસ પછG સ�Yકલ વોડeમા ંપાછા જશો.  

EVAR સbર4 પછ4 \નુઃ^ા_`ત 

Jમાણ«તૂ EVAR J<@યા ધરાવતા મોટાભાગના દદ�ઓ સજ�કલ વોડeમા ં,વ,થ થઈ mય છે. ; દદ�ઓએ વE ુ

જ<ટલ EVAR J<@યા કરG હોય તેમની સભંાળ HDU અથવા ICUમા ંરાખવામા ંઆવી શક' છે. 

તમારા પગમા ંધમનીની બાયપાસ સBર8 

(ફ/મોરલ ધમની) 
 

 

 
ફ"મોરલ ધમની 

 
અવરોધ 

 
પો-લીટલ ધમની 

 
 
 
 
કલમ 
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આ Jકારની શ?<@યાનો ઉપયોગ પે<રફ'રલ આટe<રયલ <ડસીઝ (PAD) થી પી<ડત દદ�ઓમા ંધમનીઓ �ારા 
પગ અને પગ 1ધુીના લોહGના Jવાહને 1ધુારવા માટ' થાય છે. આને '<રવા,�લુરાઇઝેશન' તરGક' ઓળખવામા ં
આવ ેછે.  

PAD માટ' રGવા,�લુરાઇઝેશન સારવારના બે �¤ુય Jકાર છે: 

■ એ)pયોqલા:ટF: Iયા ંધમનીના અવરોિધત અથવા સાકંડા ભાગને તેની Zદર PકૂCલા નાના બrનૂને 

sલાવીને પહોળો કરવામા ંઆવે છે. 

■ ધમની બાયપાસ કલમ: Iયા ંતમારF પોતાની રfતવા%હનીઓમાથંી એક (સામા)ય રFતે નસ) અથવા <િૃ>મ 

કલમનો ઉપયોગ કરFને અવરોિધત ધમનીને બાયપાસ કરવામા ંઆવે છે.  

આ J<@યાઓ કા ંતો સામા�ય એને,થ<ેટક અથવા Jાદ'િશક એને,થ<ેટક તકનીકનો ઉપયોગ કરGને હાથ ધરવામા ં
આવી શક' છે, ;મ ક' કરોડર¬�ુ અથવા એિપડ©રુલ એને,થ<ેટક. 

કઈ ટ'કિનક {ેઠ છે તેનો િનણeય તમારા અને તમારા એને,થ<ેટ,ટ અને સYન વ�ચેની ચચાe પછG લેવામા ં
આવશ ેઅને તમારા મે<ડકલ <હ,�G અને <ફટનેસને ¨યાનમા ંલેશ.ે નીચલા હાથપગના ઓપર'શનમા ંલાબંો સમય 

લાગી શક' છે અને તમાર' તમારG પીઠ પર ક'ટલાક કલાકો 1ધુી 1Uૂુ ંપડG શક' છે. જો તમે લાબંા સમય 1ધુી 
સપાટ 1ઈૂ શકતા નથી, તો સામા�ય એને,થ<ેટક એ વE ુસારો િવકfપ હોઈ શક' છે. જો Jાદ'િશક તકનીકનો 
ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે, તો J<@યા દરિમયાન તમને આરામ કરવામા ંમદદ કરવા માટ' ઘનેની દવાનો 
ઉપયોગ કરG શકાય છે.  

શ?<@યા પછG, તમે િવશષે HનુઃJાKLત િવ,તારમા ંજશો  યા ંતમારG નXકથી દ'ખર'ખ રાખી શકાય. નસ� 
તપાસ કરશ ેક' લોહG પગ અને પગમા ંસારG રGતે વહG ર�ુ ંછે અને તેઓ ખાતરG કરશ ેક' તમારો �ાસ, <કડની\ુ ં
કાયe અને �લડ Jેશર સાSંુ છે. 

વે()લુર સBર8 દરિમયાન ઉપયોગમા ંલેવાતા સાધનો 

અને દ/ખર/ખ 
વે4<લુર સ?ર@ દરિમયાન તમારા Vદય અને Wાસની કાળXYવૂ[ક દ'ખર'ખ રાખવી 
જોઈએ. નીચે ક'ટલાક સૌથી સામાIય મોિનટર અને સાધનો છે ]નો મોટાભાગના 
દદ^ઓ અ_ભુવ કરશે: 

■ ECG (ઇલેfuોકા%ડ'યો9ામ): તમારા vદયની િવwતુ hxિૃycુ ંિનશાન. વાયર સાથ ેજોડાયેલા ,ટGકG પે¯સ 

તમારG છાતી પર �કૂવામા ંઆવ ેછે. આમા ંપાચંથી દસ િમિનટ લાગે છે 
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■ zલડ hેશર કફ: સમ9 ઓપરCશન દરિમયાન દર >ણથી પાચં િમિનટC તમારા હાથને }:fવઝ કરFને તમારા 

zલડ hેશરને મોિનટર કરC છે 

■ ઓ~fસજન સેa*રુCશન મોિનટર: તમારF �ગળF, Z[ઠૂા અથવા કાનની પ�ી પર એક નાનો પેગ અથવા 

}fલપ Pકૂવામા ંઆવે છે અને તમારા લોહFમા ંઓ~fસજનcુ ં:તર માપે છે 

■ ઇ)uાવેનસ કC)*લુા (IV લાઇન): એક નાની qલા�:ટક ટ?બુ (કC)*લુા) તમારા હાથના પાછળના ભાગમા ં

દાખલ કરવામા ંઆવે છે eથી તમને સમ9 ઓપરCશન દરિમયાન દવાઓ અને hવાહFની જlર પડશે. 

■ ધમની રCખા: IV લાઇન eવી જ છે પરંj ુતમારા zલડ hેશરને વા:તિવક સમયમા ંસતત મોિનટર કરવા માટC 

ધમનીમા ંદાખલ કરવામા ંઆવે છે (સામા)ય રFતે કાડંામા,ં Iયા ંતમે પ�સ અcભુવી શકો છો). તેનો ઉપયોગ 

પરGnણ માટ' લોહGના ન�નૂા લેવા માટ' પણ થઈ શક' છે. 

એકવાર તમે એને,થટેGસ કરાwયા પછG, તમે કઈ શ?<@યા કરG ર�ા છો અને તમારG તબીબી _,થિત તેના 
આધાર' નીચેના સાધનોનો ઉપયોગ પણ થઈ શક' છે: 

■ �ાસની નળF: મા> સામા)ય એને:થે%ટક માટC. ઓપર'શન દરિમયાન તમારા �ાસ લેવામા ંમદદ કરવા માટ' 
આ તમારા મr �ારા તમારG �ાસનળG (િવ�ડ પાઇપ) મા ંનાખવામા ંઆવ ેછે. એકવાર તમે એને,થટેાઇઝ કરG 
લો તે પછG તે �કૂવામા ંઆવ ેછે 

■ સે)uલ વેનસ કCથેટર (CVC): એક મોટF ઇ)uાવેનસ (IV) કC)*લુા e તમારF ગરદનની નસોમાનંી એકમા ં

નાખવામા ંઆવે છે. તે એને,થટેG,ટને એક જ સમયે ઘણી �ુદG �ુદG દવાઓ અને JવાહG આપવા દ' છે. 

Jસગંોપાત  યાર' તમે mગતા હોવ |યાર' આ �કૂવામા ંઆવ ેછે, પરંW ુતમારા એને,થટેG,ટ |વચાને 1¢ુ 

કરવા અને કોઈપણ અ,વ,થતાને ઘટાડવા માટ' અ�કુ ,થાિનક એને,થ<ેટક\ુ ંઇ�;]શન આપશ.ે જો તમને 

જiર હોય તો CVC તમારG સYરG પછG એક ક' તેથી વE ુ<દવસ માટ' રાખી શકાય છે 

■ અ�uાસાઉ)ડ hોબ: આ તમને એને:થેટાઇઝ કયાK પછF Pકૂવામા ંઆવે છે અને તમે �ગતા પહCલા કાઢF 

નાખવામા ંઆવે છે. તમારા પ<ર�મણને મોિનટર કરવા અને શ?<@યા દરિમયાન તમને ક'ટલા JવાહGની 
જiર છે તે બતાવવા માટ' તમારા નાક અથવા મr �ારા તમારા અ¢નળG (તમારા મrને તમારા પેટ સાથ ે

જોડતી નળG) મા ંJોબ દાખલ કરવામા ંઆવ ેછે. 

■ પેશાબની P>ૂનkલકા: પેશાબ એકિ>ત કરવા માટC તમારા P>ૂાશયમા ંએક નળF દાખલ કરવામા ંઆવે છે. 

 યાર' આ �કૂવામા ંઆવ ે|યાર' તમે mગતા હશો, પરંW ુ,થાિનક એને,થ<ેટક ;લનો ઉપયોગ અગવડતા 
ઘટાડવા માટ' કરવામા ંઆવશ.ે 

■ લ�બર �Cઇન: આ એક નાની લવચીક ટ?બુ છે e સેરC�ો:પાઇનલ hવાહF (CSF) ના અPકુ ભાગને બહાર 

કાઢવા માટC કરોડરWXુના નીચેના ભાગમા ંPકૂવામા ંઆવે છે, e તમારF કરોડરWXુ અને મગજને ઇ�થી 

બચાવવા માટC તેમને ઘેરF લે છે. આ એઓ<ટ�ક એ�d<ુરઝમની જ<ટલ સમારકામ પછG તમારG કરોડર¬�ુમા ં
ર]ત Jવાહને 1ધુારG શક' છે  યા ંએરોટાનો �બૂ લાબંો ભાગ અસર�,ત છે. જો તમને આની જiર હોય, તો 
તમારા એને,થટેG,ટ અને સYન તેની વE ુિવગતવાર ચચાe કરશ.ે 
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સેલ સે;વેજ મશીન અને Oલડ QાGસફWઝુન 

એિનિમયા (આયનeની ઉણપ) સામા�ય હોવા છતા,ં તે મોટG સYરG પછGના ખરાબ પ<રણામો સાથ ેસકંળાયેલ છે. 

તમારા ઓપર'શન પહ'લાના �fૂયાકંનમા ંએિનિમયા માટ' તમારG તપાસ કરવામા ંઆવશ.ે જો તમને શ?<@યા 
પહ'લા એિનિમયા હોય અને સમય મળે, તો તમારા એિનિમયાના કારણની તપાસ કરવામા ંઆવશ ેઅને 

સારવાર કરવામા ંઆવશ.ે  

બધી મોટG શ?<@યાઓમા ંર]ત તબ<દલીની જiર પડG શક' છે, પરંW ુદાન કર'Vુ ંર]ત ફ]ત |યાર' જ આપવામા ં
આવશ ેજો એકદમ જiરG હોય. નીચલા હાથપગ અને મહાધમની શ?<@યા ધરાવતા લોકોમા ંર]ત તબ<દલી 
સૌથી સામા�ય છે.  યાર' પણ શD હોય |યાર' સેલ સેfવજે મશીનનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવશ;ે આ તમાSંુ 

પોતા\ુ ંલોહG ભે�ુ ંકર' છે, તેને ધોઈ નાખે છે અને પછG તે તમને પાs ંઆપે છે, �ા�સફ±ઝુનની જi<રયાતને 

ટાળGને. 

સBર8 (શM=Nયા) પછ8 પીડા રાહત 
ક'ટલાક લોકોને અ�ય કરતા ંવE ુપીડા રાહતની જiર હોય છે અથવા પીડા-રાહતની દવાઓને અલગ રGતે 

Jિતસાદ આપે છે. Jસગંોપાત, પીડા એ ચેતવણીનો સકં'ત છે ક' બEુ ંબરાબર નથી, તેથી જો તમારG પીડા વધે 

તો તમાર' તમારG સભંાળ રાખતા ,ટાફને જણાવUુ ંજોઈએ. 

તમારા એને,થ<ેટ,ટ શ?<@યા પછG તમારા પીડાને િનયિંgત કરવામા ંમદદ કરવા માટ' તમારG સાથ ેિવિવધ 

િવકfપોની ચચાe કરશ.ે  

તમને સામા�ય રGતે મr �ારા અથવા તમારG IV લાઇનમા ંિનયિમત પીડા રાહત આપવામા ંઆવશ.ે તમારG 
એઓટાe પરની શ?<@યા અથવા તમારા પગમા ંર]ત Hરુવઠા માટ' તમારા એને,થટેG,ટ તમારG સાથ ેનીચેના 
િવકfપોની પણ ચચાe કરG શક' છે: 

સતત એપીડaરુલ 

જો તમારG પાસે એિપડ©રુલ હોય, તો ઑપર'શનના �તે એિપડ©રુલ ક²થટેરને ,થાને છોડG દ'વામા ંઆવશ ેઅને 

શ?<@યા પછG જi<રયાત �જુબ એને,થ<ેટક અને પેઇન<કલસe\ુ ંઇ�;]શન આપવા માટ' પપં સાથ ેજોડવામા ં
આવશ.ે તમને તમારા પેટ અને પગ પર થોડG િન�{@યતા આવી શક' છે, અને  યા ં1ધુી પપં બધં ન થાય |યા ં
1ધુી તમારા �ગો સામા�ય કરતા ંવE ુભાર' લાગે છે. ઑપર'શન પછG એિપડ©રુલ ઘણા <દવસો 1ધુી રહG શક' 
છે. 
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દદ^ - િનયિંbત એનલ]િસયા (PCA) 

આ તમારા ક'�dલુા સાથ ેજોડાયેલ પેઇન <રલીફ પપં છે ;ને તમે બટન દબાવીને તમારG mતને િનયિંgત કરો 
છો. તમને આક_,મક રGતે વE ુપડતી દવા લેવાથી રોકવા માટ' પપંમા ંસલામતી સે<ટy�સ છે.  

ઘા ક'થેટર 

શ?<@યાના િવ,તારને 1¢ુ કરવા માટ' ,થાિનક એને,થ<ેટક એક અથવા વE ુનાની Lલા�,ટકની નળGઓ સાથ ે

તમારા ઘામા ંઇ�;]ટ કરવામા ંઆવ ેછે. સYન અથવા એને,થટેG,ટ ઓપર'શન દરિમયાન નળGઓ �કૂશ.ે 

તમારા ઓપર'શન પછG ઘાના ક'થટેર ઘણા <દવસો 1ધુી રહG શક' છે.  

વે()લુર સBર8મા ંજોખમો અને સમંિત  
તમારા ઓપર'શન દરિમયાન અથવા પછG જ<ટલતાઓ\ુ ંજોખમ તમારG સYરGના Jકાર પર, તમાSંુ jદય 

ક'ટVુ ંસારG રGતે કામ કરG ર�ુ ંછે અને સYરG પહ'લા ંતમારા સામા�ય ,વા,.ય પર આધા<રત છે.  

એને,થટેG,ટ અને સYન તમારG સભંાળની યોજના બનાવવા માટ' તમારા �fૂયાકંનો અને પરGnણોના 
પ<રણામોનો ઉપયોગ કરશ.ે પછG તેઓ વ,ે�લુર સYરG કરાવવાના સભંિવત જોખમો અને લાભો િવશ ેતમારG 
સાથ ેચચાeમા ંમાગeદશeન આપી શક' છે અને ખાસ કરGને: 

■ જો સYરG તમારા માટ' સારો િવકfપ છે 

■ તમારા માટ' કdુ ંઓપર'શન {ેઠ રહ'શ ે

■ ઓપર'શન દરિમયાન તમને મળનારG એને,થ<ેટક સભંાળ\ુ ંઆયોજન  

■ ઓપર'શન પછG તરત જ તમને ; સભંાળ મળશ ેતે\ુ ંઆયોજન, દા.ત. HનુઃJાKLત વોડe, ઉ�ચ િનભeરતા 
એકમ અથવા સઘન સભંાળ એકમ. 

દર'ક wય_]ત ; જોખમો લેવા તૈયાર હોય તેમા ંબદલાય છે. તમારા ડોકટરો (એને,થટેG,ટ અને સYન) તમને 

જોખમો સમmવશ,ે પરંW ુમાg તમે જ ન¡G કરG શકો છો ક' આગળ જઈને ઓપર'શન કરાવUુ ંક' નહ~.  યા ં1ધુી 
તમે તમારા માટ' ; આયોજન કરવામા ંઆwdુ ંછે તેને સમજો અને સહમત ન થાઓ |યા ં1ધુી કંઈ થશ ેનહ~. જો 
તમે ઓપર'શન કરવા માગંતા ન હોવ તો તમને હમેંશા ઇનકાર કરવાનો અિધકાર છે. આ ખાસ કરGને મહ|વ\ુ ં
છે કારણ ક' ઘણા વ,ે�લુર ઓપર'શ�સ, ;મ ક' એઓ<ટ�ક એ�d<ુરઝમ <રપેર, ભિવ{યમા ંબનતી સમ,યાઓને 

રોકવામા ંમદદ કરવા માટ' કરવામા ંઆવ ેછે, ભલે તમે િવકfપોની ચચાe કરતી વખતે કોઈ મોટા લnણોનો 
અ\ભુવ ન કરતા હોવ.  

સામા�ય એને,થિેસયાના તમામ સામા�ય ઘટનાઓ અને જોખમો વ,ે�લુર ઓપર'શ�સ પર લા� ુથાય છે:  

■ બીમાર લાગUુ ંઅને પછG ગળામા ંuુખાવો થવો એ સામા�ય બાબત છે  

■ અસામા�ય જોખમોમા ંદાતં, ચેતા અને ¦ખોને \કુસાનનો સમાવશે થાય છે 
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■ એને,થ<ેટક દવાઓ માટ' એલજ�ક Jિત<@યાઓ uુલeભ છે. 

તમે અમારG વબેસાઇટ પર એને,થ<ેટક સાથ ેસકંળાયેલા જોખમો અને સામા�ય ઘટનાઓ િવશ ેવE ુમા<હતી 
મેળવી શકો છો:  www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati 

વે4<લુર સ?ર@ માટ' તમાર@ એને4થે5ટકથી ચોdસ જોખમો  

ર>તeાવ અને ચેપ 

લાઈનો લગાવવા, <³પ લગાવવા અને મોિનટ<રyગમા ંજોખમો છે. આમા ંઉઝરડા, ર]ત§ાવ અને ચેપનો 
સમાવશે થાય છે. આ જોખમો સામા�ય છે - 100 માથંી 1 ક'સ. ઓછા સામા�ય રGતે આ સાધન તમારા શરGરના 
અ�ય ભાગોને \કુસાન પહrચાડG શક' છે ;ની તેઓ નXક છે. 

Lદયને gકુસાન 

મોટાભાગના દદ�ઓ ક' ;મના પગ અથવા એરોટામા ંવ,ે�લુર રોગ હોય છે, તેમના jદયને અસર કરતો રોગ 

થવાની સભંાવના હોય છે, પછG ભલે તે લnણો\ુ ંકારણ ન હોય. પ<રણામે, વ,ે�લુર સYરG કરાવતા દદ�ઓમા ં
સામા�ય રGતે સYરG દરિમયાન અને પછG jદયની � ૂચંવણો થવા\ુ ંજોખમ વધી mય છે. ઑપર'<ટવ <ફટનેસ 

ટ',ટ બતાવ ેછે ક' આ � ૂચંવણો\ુ ંવE ુજોખમ કોને હોઈ શક' છે. આ દદ�ઓને તેમની શ?<@યા દરિમયાન અને 

પછG ઉ�ચ ,તરના સમથeન અને દ'ખર'ખની જiર હોય તેવી શDતા છે. હાટe  એટ'ક\ુ ંએકંદર જોખમ 100માથંી 
1-3 ;ટVુ ંછે. 

7કડનીને gકુસાન 

મહાધમની શ?<@યા દરિમયાન તમારG <કડની માટ' જોખમો છે કારણ ક' તમારG <કડનીને ર]ત Hરુવઠો 
એઓટાeમાથંી આવ ેછે. શ?<@યા ક'ટલી જ<ટલ છે અને ઓપર'શન પહ'લા ંતમારG <કડની ક'ટલી સારG રGતે કામ 

કરG રહG છે તેના પર જોખમો આધાર રાખે છે.  

EVAR દરિમયાન, કલમને Dા ં�કૂવાની જiર છે તે બતાવવા માટ' રંગનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે. રંગ 

<કડનીને \કુસાન પહrચાડG શક' છે, તેથી એને,થટેG,ટ તમને આપવામા ંઆવતા JવાહGની માgાને કાળXHવૂeક 

િનયિંgત કર' છે અને તમે ; પેશાબ ઉ|પ¢ કરો છો તે\ુ ંિનરGnણ કર' છે. અસાધારણ રGતે ડાયાxલિસસ 

મશીનનો ઉપયોગ તમારા લોહGને કચરાના ઉ|પાદનોમાથંી સાફ કરવા માટ' થઈ શક' છે  યાર' તમારG <કડની 
HનુઃJાLત થાય છે.  

સામા�ય, કરોડર¬�ુ અને એિપડ©રુલ તકનીકોના જોખમો િવશ ેવE ુmણવા માટ' તમે અમારG વબેસાઇટ પરની 
મા<હતી વાચંી શકો છો: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati 

લોકો શ�દો અને સ¤ંયાઓ\ુ ંઅથeઘટન ક'વી રGતે કર' છે તેમા ંxભ¢તા હોય છે. આ ,ક'લ મદદ કરવા માટ' 
આપવામા ંઆવ ેછે. 
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!બૂ જ સામા(ય સામા(ય અસામા(ય +ુલ.ભ  !બુ જ 0ૂજ  

10 મા ં1 

એક 1ય34ત 

તમારા 7ુ9ંુબમા ં

100 મા ં1 

એક 1ય34ત 

શેર>મા ં

1000 મા ં1  

એક 1ય34ત 

એક ગામમા ં

10,000 મા ં1  

નાના શહ"રમા ંએક 

1ય34ત 

100,000 મા ં1  

મોટા શહ"રમા ંએક 

1ય34ત 
 
 

eુ ંવf ુમા5હતી gાથંી મેળવી શhંુ?  

મોટાભાગની હો_,પટલો વ,ે�લુર અને હાટe  સYરG િવશનેી પોતાની મા<હતી પિgકાઓ બનાવ ેછે અને તેમાનંી 
ઘણી એને,થિેસયા િવશનેી મા<હતી ધરાવ ેછે.  

તમે કૉલેજની વબેસાઇટ પર વE ુમા<હતી પિgકાઓ મેળવી શકો છો:  
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati. પિgકાઓ તમારG હો_,પટલના Jી-
એસેસમે�ટ K]લિનકના એને,થ<ેટક િવભાગમાથંી પણ ઉપલ�ધ હોઈ શક' છે.  

મા5હતીના વધારાના iોતો: 
■ એને,થિેસયા અને જોખમ (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati). 

■ શ?<@યા માટ' તૈયારG: <ફટર બેટર 1નુર  
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati). 

■ મા<હતી પિgકાઓ અને િવ<ડયો સસંાધનો 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati)  

■ �ેટ x�ટન અને આયલ́�ડ માટ' વ,ે�લુર સોસાયટG(www.vasgbi.com). 

■ રોયલ કોલેજ ઓફ સY�સ ઓફ µ�લે�ડ (http://bit.ly/2LNAY52) 

■ NHS પસદંગીઓ (www.nhs.uk). 

■ તમારા X.પી. 
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અ4વીકરણ 

અમે આ પિgકામાનંી મા<હતીને સચોટ અને અ¶તન રાખવા માટ' �બૂ જ Jયાસ કરGએ છGએ, પરંW ુઅમે તેની 
ખાતરG આપી શકતા નથી. અમે આ સામા�ય મા<હતી તમારG પાસેના બધા Jªોને અથવા તમારા માટ' 
મહ|વHણૂe હોય તે દર'ક વ,W ુસાથ ેwયવહાર કર' એવી અપેnા રાખતા નથી. માગeદિશ·કા તરGક' આ પિgકાનો 
ઉપયોગ કરGને, તમાર' તમારG મે<ડકલ ટGમ સાથ ેતમારG પસદંગીઓ અને કોઈપણ xચyતાઓની ચચાe કરવી 
જોઈએ. આ પિgકા mતે જ સલાહ તરGક' માનવી જોઈએ નહ~. તેનો ઉપયોગ કોઈપણ wયાવસાિયક હ'W ુમાટ' 
કરG શકાય ન<હ. સHંણૂe અ,વીકરણ માટ', kૃપા કરGને અહ~ K]લક કરો 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati). 
 

બધા અ\વુાદો Translators without Borders (�ાન,લેટર િવથાઉટ બૉડeસe) સ�દુાયના અ\વુાદકો �ારા 
Jદાન કરવામા ંઆવ ેછે. અ\વુાદોની �ણુવtા શD તેટલી સચોટ બનાવવા માટ' ચકાસવામા આવલે છે, 
પરંW ુતેમા ંક'ટલીક મા<હતીના અચો¡સ અને ખોટા અથeઘટન\ુ ંજોખમ છે. 

તમે $ુ ંિવચારો છો તે અમને કહો 
અમે આ પિgકામા ં1ધુારો દશાeવતા 1ચૂનો\ુ ં,વાગત કરGએ છGએ.  

જો તમારG પાસે કોઈ <ટLપણી છે ; તમે કરવા માગંતા હો, તો kૃપા કરGને તેમને ઇમેઇલ કરો: 
patientinformation@rcoa.ac.uk 

રોયલ કોલેજ ઓફ એને:થેટF:�સ 

ચxચ̧લ હાઉસ, 35 ર'ડ લાયન ,]વરે, લડંન WC1R4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 

 

!થમ આ%િૃ(, ફ*+આુર. 2020 

Jકાશનની તારGખના gણ વષeમા ંઆ પિgકાની સમીnા કરવામા ંઆવશ.ે 
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