FAQ's - Your Anaesthetic for Caesarean Section

–

উপশম।

প্রসবববদনা কেমন অনুভূত হবব?

যখন আপনন গর্ভ বতী হববন, তখন আপনন মাবে মবযে আপনার জরায়ুবত (গর্ভ াশয়) আঁবটাসাট র্াব অনুর্ব করবত পাবরন।
এগুবোবক ব্রাক্সটন নহক্স সংবকাচন ববে। যখন আপনন প্রসব কবে যাববন, এই আঁবটাসাবটা র্াব প্রায়শই এবং ববশ শক্তর্াবব
অনুর্ূত হবব।

এই আঁবটাসাবটা র্াব বেথার কারণ হবত পাবর বযটা মানসক বেথার মত অনুর্ূত হবত পাবর এবং সাযারণত পরবতী প্রসব
ববদনা ববনশ বেথা অনুর্ূত হয়। নবনর্ন্ন মনহোবদর প্রসব ববদনার অনর্জ্ঞতা নবনর্ন্ন রকবমর।

সাযারণত, আপনার প্রথম প্রসবববদনা দীর্ভস্থায়ী হবব।

যনদ আপনার প্রসব ববদনা বন্ধ অথবা দ্রুত করবত ঔষয প্রবয়াগ করা হয়, আপনার

সংবকাচনজননত বেথা ববনশ অনুর্ূত

হবত পাবর।

অনযকাংশ মনহো প্রসবকােীন বেথা সামোবনার জনে নবনর্ন্ন উপায় অবেম্বন কবর থাবক।১ উদার মন এবং নমনীয় হওয়া
র্াবো।
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প্রসব কবদনার জনয আমম মেভাবব প্রস্তুত হই?

গর্ভ কােীন নশশু োেন পােন নবষয়ক ক্লাস আপনাবক জন্মদান সম্পবকভ সাহাযে কবর। এই ক্লাসগুবো যাত্রী এবং অনোনে
প্রনতষ্ঠান দ্বারা পনরচানেত হয় যারা মানুষবক নপতামাতা হবত এবং সন্তান জন্মদাবন সাহাযে কবর। এই ক্লাশগুবো আপনাবক প্রসব
ববদনায় নক হবত পাবর বস সম্পভবক বুেবত এবং আপনার উবদ্বগ কমাবত সাহাযে করবব।

গর্ভ কােীন নশশু োেন পােন নবষয়ক ক্লাবস, যাত্রী আপনাবক প্রসবকােীন বেথা ননরামবয়র জনে যা সহজ ের্ে তা ববে নদবত
পাবর। যনদ আপনার ইনপনিউরাে সম্পবকভ আরও তথে (আপনার শরীবরর নীবচর অবযভক অংশ অবশ করার জনে নপবে
ইংবজকশন বদওয়া) জানার প্রবয়াজন হয় তাহবে আপনার যাত্রী একজন এবনস্থটিবকর সাবথ সাোবতর বেবস্থা কবর এ নবষবয়
আোপ কনরবয় নদবত পাবরন। যনদ আপনন গর্ভ কােীন নশশু োেন পােন নবষয়ক ক্লাবস বযবত না চান, তাহবে বেথা ননয়ন্ত্রবনর
জনে নক নক সহজের্ে তা জানার জনে অবশেই আপনাবক একজন যাত্রীর সাহাযে ননবত হবব। তখন আপনন এ নবষবয়
আপনার যাত্রীর সাবথ আবোচনা করবত পাবরন নযনন আপনাবক প্রসব কােীন সমবয় বদখাশুনা করববন।

আপনন বকাথায় সন্তান প্রসববর জনে পছন্দ কবরন এটা ববদনার তার উপর প্রর্াব নবস্তার কবর। যনদ আপনন সন্তান প্রসববর
স্থানটিবক সহজর্াবব বনন, প্রসবববদনা সম্পবকভ আপনন আরও স্বাচ্ছন্দেববায করবত এবং কম উনদ্বগ্ন থাকবত পাবরন2। নকছু
মনহোর জনে এর অথভ হবত পাবর বানিবত সন্তান প্রসব করা, নকন্তু অনে মনহোরা হাসপাতাে নকংবা জন্মদান বকবের আবরা
সহবযানগতা প্রদাবনর ননশ্চয়তাববায করা। অবনক হাসপাতাে প্রসূনত কেবক বানির মত করার বচষ্টা কবর এবং আপনাবক গান
বাজাবনার জনে উৎসাহ বদয় যাবত আপনন আরও স্বাচ্ছন্দেববায কবরন।

যনদ আপনন হাসপাতাে বা জন্মদান বকবে সন্তান প্রসববর পনরককল্পনা কবরন, তাহবে র্ুবরনিবর বদখবে তাবদর নক নক সুনবযা
আবছ তা আপনাবক জানবত সাহাযে করবব।
প্রসবকাবে আপনার বন্ধু বা জন্ম সহবযাগী আপনার জনে উপকারী হবত পাবর।3 আপনার নক প্রবয়াজন বস সম্পবকভ আপনার
জন্ম সহবযাগীর সাবথ কথা বো খুবই গুরুত্বপূণভ এবং তারা প্রসবকাবে বস সব বোপাবর সাহাযে করায় গুরুত্ব নদবব।
2. Waldenstrom U, Nilsson CA. Experience of childbirth in birth center care. A randomised controlled study. Acta Obstetricia et Gynecologica
Scandinavica 1994; 73: 547-554.

3. Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr GJ, Sakala C. Continuous support for women during childbirth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003,
Issue 3. Article number: CD003766. Date of issue: 10.1002/14651858.CD003766.

কোন সহজ পদ্ধমত আমম বযবহার েরবত পামর যা আমাবে প্রসবোলীন সংবোচবনর সাবে মামনবে মনবত সাহাযয েরবত
পাবর?

 শান্তর্াবব ননিঃশ্বাস ননবে আপনার বপশীবত অনক্সবজন সরবরাহ বািাবত পাবর, যা বেথার তীব্রতা কমাবত পাবর। আপনার
শ্বাবসর নদবক বখয়াে রাখবেই আপনার প্রসবকােীন

সংবকাচবনর নদবক বখয়াে কমবব।

 আপনার জনে স্বাচ্ছন্দেববায করা কঠিন হবব যনদ আপনন বেথা অনুর্ব কবরন, সনতেকার অবথভ প্রসবব যাবার
আবগ অর্োস করা আপনার জনে উপকারী হবব। নবনর্ন্ন উপাবয় আপনন স্বাচ্ছন্দেববায করার নশো ননবত পাবরন।

 প্রসবকােীন সমবয় শরীর মোসাবজর মাযেবম আপনন খুব আরাম এবং পূনিঃননশ্চয়তা

বপবত পাবরন।

প্রসবোবল েীভাবব জন্মদান পুল বযবহার েরবত পাবরন?

গববষণায় বদখা বগবছ যখন আপনন পাননবত প্রসব করববন তখন আপনন কম বেথা অনুর্ব করববন এবং বেথা
কমার জনে আপনার ইনপনিউরাে বেবহাবরর প্রবয়াজন কম হয়।4 নকছু নকছু বেবত্র বদখা যায় প্রসবকােীন সমবয়
যনদ পানন ববনশ উষ্ণ থাবক তবব আপনার নশশুটির নকছু কবষ্টর নচহ্ন বদখা নদবত পাবর, নকন্তু গববষণায় বদখা যায়
যনদ আপনন পাননবত নশশু প্রসব কবরন তাহবে আপনার এবং আপনার নশশুর আর বকাবনা েুঁ নক থাবক না পাননর
বানহবর প্রসব করার মত। যাত্রী আপনার উন্ননত এবং নশশুর র্ােমন্দ পযভববেণ করবত থাকবব।
অবনক মোটারননটি ইউননবটর জন্মদান পুে আবছ, নকন্তু আপনার প্রবয়াজবন এগুবো সহজের্ে নাও হবত পাবর। আপনার যাত্রীর
ননকট বখাঁজ ননববন বকান পুে আবছ নক না এবং আপনন তা বেবহার করবত পারববন।
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মে ধরবের পমরপূরে কেরামপ আবে (কযগুবলা কোন ঔষধ বযবহার েবর না) এবং কসগুবলা েীভাবব সাহাযয েরবত পাবর?

নকছু নকছু গববষণা ননবদভ শনা বদয় পনরপূরক বথরাপী মনহোবদর প্রসবববদনা ননয়ন্ত্রবনর অনুর্ূনত নদবয় থাবক এবং বেথা
ননরসবন কম ঔষয বেবহার করবত হয়।5 যনদ এগুবো বেবহাবরর জনে আপনন নচন্তা কবর থাবকন, এটা গুরুত্বপূনভ বয
আপনন এমন একজন বেনক্তর ননকট বথবক উপবদশ ননববন নযনন ঐ বথরাপীবত প্রনশেণ প্রাপ্ত। এনএইচএস এ খুব কম
সংখেক মোটারননটি ইউননট এ যরবণর বসবা নদবয় থাবক, অতএব প্রসূনত কবে যাবার আবগ আপনার প্রবয়াজন একজন
অনর্জ্ঞ বথরানপস্ট খুঁবজ ববর করা।


সুগমিবেরাপী বযখাবন র্য় কমাবনার জনে র্ন প্রবয়াজনীয় বতে বেবহার করা হয়, আপনার স্বাবস্থের উন্নয়ন র্টায় এবং
আপনাবক সাহস নদবয় থাবক।



মরমিক্সলমজ আপনার হাত ও পাবয়র নকছু পবয়বের উপর আপনার শরীবরর বাকী পবয়বের সাবথ সম্পনকভ ত এ যারণার উপর
গবি উবেবছ। আমরা জানন না নকর্াবব এটা কাজ কবর, নকন্তু এটা আকুপাংচাবরর মত একই র্াবব কাজ কবর থাকবত পাবর
(নীবচ

বদখুন)। একজন নরনিক্সেনজস্ট সাযারণত আপনার পাবয়র বকান অংবশ মোসাজ কবর থাবক যা আপনার শরীবরর

এমন অংবশর সাবথ সম্পনকভ ত যা প্রসবকাবের বেথার কারণ হবয় থাবক।



মহপবনামসস আপনাবক বেথা র্ু নেবয় রাখবত পাবর। আপনন ননজবক নহপবনানসস করার জনে প্রনশেণ ননবত পাবরন
(বসেি – নহপবনানসস) এবং যখন আপনন গর্ভ বতী হববন তখন আপনার এই অর্োবসর প্রবয়াজন হবব। অনেথায়,
প্রসবকােীন সমবয় আপনার সাবথ একজন নহপবনাবথরানপবস্টর প্রবয়াজন হবব।



আকুপাংচার আপনার শরীবরর নবনর্ন্ন অংবশ সূঁচ িু টাবনার মাযেবম বেথার উপশম র্টায়। প্রসবকােীন সমবয়
আপনার সাবথ একজন বথরানপবস্টর প্রবয়াজন হবব।

অনোনে বথরাপীর মবযে রবয়বছ বহানমওপোথী (অনত ের্ু উপাদান বেবহার কবর বেথা কমায়) এবং হারবাে নচনকৎসা
(গাছপাো বথবক প্রস্তুতকৃ ত)।

5. Smith CA, Collins CT, Cyna AM, Crowther CA. Complementary and alternative therapies for pain management in labour. Cochrane Database of
Systematic Reviews 2006, Issue 4. Article number: CD003521. Date of issue: 10.1002/14651858.CD003521.pub2.

কেনস মে (ট্রান্সমেউবেমনোস ববদুযমতে মিরা উবেজে)?
 হােকা ববদুেনতক প্রবাহ আপনার নপছবন বেবগ থাকা চার স্তর নবনশষ্ট পোবির মাযেবম সরবরাহ করা হয়। এটা নশরনশর
করা অনুর্ূনতর সৃনষ্ট কবর। আপনন ননবজই নবদুেপ্রবাবহর শনক্ত ননয়ন্ত্রন করবত পাবরন।

 প্রসব বেথার শুরুবত এটা কখনও কখনও আরামদায়ক হয়, নববশষ কবর নপবের বেথায়। যনদ আপনন বটনস বমনশন র্ািা
কবরন, আপনন বানিবত এর বেবহার শুরু করবত পাবরন। নকছু নকছু হাসপাতাে আপনাবক যার নদবত পাবর।

 জানা মবত আপনার নশশুর উপর বটনস বমনশবনর বকান েনতকর প্রর্াব বনই।

 যখন বটনস বমনশবনর মাযেবম আপনন প্রসব বেথা সামোবত পাবরন, খুব সম্ভাবনা আবছ বয পরবনতভ বত প্রসবকাবে আপনার
নকছু বেথা উপশমকারী ঔষবযর প্রবয়াজন হবব।

ইনবোনক্স মে (গযাস এবং বাতাস) এবং মেভাবব আমম এো বযবহার েরবত পামর?

ইনবটানক্স ৫০% নাইট্রাস অক্সাইি এবং ৫০% অনক্সবজন দ্বারা গঠিত একযরবণর গোস। অবনক সময় এটা গযাস এবং বাতাস
নহসাববও পনরনচত।

 আপনন মাস্ক অথবা মাউথনপবচর মাযেবম ননিঃশ্বাবস ইনবটানক্স ননববন।

 এটা সাযারণ এবং দ্রুত কাযভকরী এবং নমননবটর মবযে ননিঃবশষ হয়।

 এটা অবনক সময় আপনার মাথাবক হােকা কবর অথবা অল্প সমবয়র জনে সামানে অসুস্থ কবর।

 এটা আপনার নশশুর বকান েনত কবরনা এবং আপনাবক অনতনরক্ত অনক্সবজন বদয়, যা আপনার এবং আপনার নশশুর জনে
র্াে।

 এটা সম্পূণর্
ভ াবব বেথা প্রশমন করবব না, নকন্তু এটা সাহাযে করবত পাবর।

 প্রসব ববদনার বয বকান সময় আপনন এটা বেবহার করবত পাবরন।

আপনন বয ইনবটানক্স বেবহার কবরন তার পনরমান ননয়ন্ত্রণ করবত পাবরন, মেন্তু ভাল ফল কপবত সঠিে সমবে গ্রহে েরা
গুরুত্বপূেণ। আপনন যনদ অনুর্ব কবরন সংবকাচন আসবছ তাহবে সাবথ সাবথ আপনার উনচৎ ইনবটাবনাক্স নদবয় শ্বাস গ্রহণ শুরু
করা, তাহবে পুরা িে পাববন যখন বেথা সববচবয় খারাপ অবস্থায় থাবক। প্রসবকােীন সংবকাচবনর সময় আপনার এটা
বেবহার করা উনচৎ নয় অথবা দীর্ভ সময় যবরও নয়, কারণ এটা আপনার তোর্াব এবং নশরনশর র্াব বতরী করবত পাবর।
নকছু হাসপাতাবে এটাবক আরও ববনশ কাযভকরী করার জনে ইনবটানক্স এর সাবথ অনে নকছু বযাগ কবর, নকন্তু এটা আপনাবক
র্ুনমবয় নদবত পাবর।

অমপওইডস মে(মরমফন/কপমেমডন/ডাোমরমফন ইতযামদ)?
অনপওইিস ববদনানাশক এবং এগুবো একইর্াবব কাজ কবর।অনপওইিস সাযারণত প্রসূনত ওয়াবিভ বেবহার করা হয় যার মবযে
মরনিন, বপনথনিন এবং িায়ামরনিন (যুক্তরাবজে এগুবো ববনশ ববনশ বেবহার হয়) অন্তভর্ূক্ত।7 গববষণায় বদখা বগবছ মনহোরা
যারা ইনবজকশন নহসাবব িায়ামরনিন বপশীবত গ্রহণ কবর তারা বেথানাশক নহসাবব বপবথনিন অবপো এবত সন্তুষ্ট থাবক।8
অনোনে অনপওয়িবসর উদাহরবণ বমপ্টানযনে, বিবনটাইে এবং বরনমবিনেবনে অন্তভর্ূক্ত।



যাত্রী সাযারণত আপনার বাহুর অথবা পাবয়র বমাটা বপশীবত ইনবজকশবনর মাযেবম অনপওইিস প্রবয়াগ কবর থাবক।



বেথার ননরাময় প্রায়ই সীনমত থাবক। আপনন এর িোিে আযা র্ো পবর অনুর্ব করা শুরু করবত পাবরন এবং তা কবয়ক
র্ো পযভন্ত স্থায়ী হবত পাবর।



প্রসূনতকােীন সমবয়র বেথা সহজ করবত অনপওইিস ইনবটানক্স অবপো কম কাযভকরী।



যনদও বেথা ননরসন খুবই সীনমত, অবনক মনহোরাই ববে থাবকন এটা তাবদরবক অনযক স্বাচ্ছন্দে ববায করায় এবং বেথা
সমবন্ধ তাবদরবক কম উনদ্বগ্ন কবর।6



অনোনে মনহোরা তাবদর বেথা কমাবত অনপওইিস বেবহাবর অসবন্তাষ প্রকাশ কবরবছন এবং তারা কম ননয়ন্ত্রণ ববায কবরন।

6. Olofsson C, Ekblom A, Ekman-Ordeberg G, Hjelm A, Irestedt L. Lack of analgesic effect of systemically administered morphine or pethidine on
labour pain. British Journal of Obstetrics and Gynaecology
1996;103:968-972.

7. Tuckey JP1, Prout RE, Wee MY Prescribing intramuscular opioids for labour analgesia in consultant-led maternity units: a survey of UK practice. Int J
Obstet Anesth. 2008 Jan;17(1):3-8. Epub 2007 Nov 5.
8. Wee MYK, Tuckley JP, Thomas P, Bernard S and Jackson D. The IDvIP trial: A two centre double blind randomised controlled tril comparing i.m.
diamorphine and i.m. pethidine for labour. International Journal of Obstetric Anaesthesia. 2012;21(S1) S15.

অনপওইিবস নক যরবনর পাশ্বভ প্রনতনিয়া(মরনিন/িায়ামরনিন/বপনথনিন) আবছ ?



এগুবো আপনাবক র্ুবমর র্াব বতনর করবত পাবর।



এগুবো আপনাবক অসুস্থতা অনুর্ব করাবত পাবর, নকন্তু এগুবো বন্ধ করার জনে আপনাবক সাযারণত অসুস্থতা নববরাযী ঔষয
প্রবয়াগ করা হবব।



এগুবো আপনার পাকস্থেী খানে করবত নবেম্ব কবর, যা আপনার প্রবয়াজনীয় সাযারণ এবনবস্থটিবকর জনে সমসো সৃনষ্ট করবত
পাবর।



আপনার শ্বাবসর গনত কমাবত পাবর।যনদ এ রকম হয়, তাহবে আপনাবক বিস মাবস্কর মাযেবম অনক্সবজন বদওয়া হবব এবং
আপনার অনক্সবজন বেবর্ে পযভববেণ করা হবব।



এগুবো আপনার নশশুবদরবক প্রথম শ্বাস ননবত বদনর করাবব, নকন্তু এ বোপাবর সাহাযে করার জনে আপনার নশশুবক ইনবজকশন
বদওয়া হবত পাবর।



এগুবো আপনার নশশুর ননদ্রার্াব বতনর করবত পাবর এবং এর অথভ হবত পাবর তাবদরবক স্বার্ানবক র্াবব খাওয়াবনা যাববনা
(নববশষ কবর যখন আপনাবক বপনথনিন বদওয়া হয়।)



নশশু জন্মদাবনর আবগ আবগ যনদ আপনাবক অনপওইিস প্রবয়াগ করা হয়, আপনার
নশশুর উপর এর প্রর্াব কম পবর।

বরাগী-ননয়নন্ত্রত আন্তিঃনশরা এনােবজনসয়া(নপনসআইএ)নক?

দ্রুততর িোিবের জনে অনপওইিস সরাসনর নশরার মবযে প্রবয়াগ করা বযবত পাবর, পাবম্পর সাবথ সংযুক্ত ববাতাম চাপ নদবয়
আপনন ননবজ এর পনরমান ননয়ন্ত্রন করবত পাবরন। অবনক হাসপাতাবে নপনসআইএ সহবজ পাওয়া যায়, যনদ একটি ইনপনিউরাে
(আপনার শরীবরর নীবচর অংশ অবশ করার জনে নপবে ইনবজকশন প্রবয়াগ করা) সম্ভব না হয় অথবা আপনন এটি না
চান।

যখন আপনন প্রবয়াজন ববায করববন নপনসআইএ আপনাবক কম পনরমাবন অনপওইিস বেবহাবর অনুমনত বদয়। আপনন বয
অনপওইিস বেবহার করববন তার উপর আপনার ননয়ন্ত্রণ থাকবত হবব। সতকভতার জনে, নপনসআইএ সীমাবদ্ধ কবর নদবয়বছ
কত দ্রুত আপনন অনপওইিস ননবত পাবরন। যা বহাক, যনদ আপনন দীর্ভ সময় যবর নপনসআইএ বেবহার কবরন নকছু
অনপওইিস আপনার শরীবর গবি উেবব যা আপনার এবং আপনার নশশুর উপর অনপওইিবসর পাশ্বভ প্রনতনিয়া সৃনষ্ট বৃনদ্ধ
করবত পাবর।

নকছু মোটারননটি ইউননট, আপনাবক অনপওইিস বেবহাবর নপনসআইএ অিার করবত পাবর যাবক বরনমবিনেবনে বো হয়9,10।
আপনার শরীর অনত দ্রুত বরনমবিনেবনে বর্ংবগ নদবত পাবর, কাবজই প্রনতটি বিাবজর প্রর্াব দীর্ভস্থায়ী হয় না। এই
অনপওইিবসর বেথার উপর গুরুত্বপূণভ প্রর্াব আবছ, নকন্তু এটা আপনার শ্বাসবক সাযারণত যীরগনত কবর বদয়, কাবজই
আপনার শ্বাস খুব যত্ন সহকাবর পরীো করবত হবব। প্রায় প্রনত একশত মনহোর মবযে একজবনর বরনমবিনেবনে নপনসআইএ বন্ধ
করবত হবত পাবর কারণ তাবদর শ্বাসপ্রশ্বাস খুবই যীরগনতর হয়।11 খুব কম বেবত্র শ্বাসপ্রশ্বাস এতটাই যীরগনতর হয় যা খুব
নবপদজনক সমসোর সৃনষ্ট কবর।12
বরনমবিনেবনে নপনসআইএ আপনার নশশুর উপর খুব কম প্রর্াব বিবে।.

9 Volmanen P, Akural E, Raudaskoski T, Ohtonen P, Alahuhta S. Comparison of remifentanil and nitrous oxide in labour analgesia. Acta
Anaesthesiologica Scandinavica 2005; 49: 453-458.

10 Volikas I, Butwick A. Maternal and neonatal side effects of remifentanil PCA. British Journal of Anaesthesia 2005; 95: 504-509.

11. Lavand'homme P, Roelants F. Patient-controlled intravenous analgesia as an alternative to epidural analgesia during labor: questioning the use of
the short-acting opioid remifentanil. Survey in the French part of Belgium (Wallonia and Brussels). Acta Anaesthesiologica Belgica 2009; 60: 75–82

12. Muchatuta NA, Kinsella M. Remifentanil for labour analgesia: time to draw breath? Anaesthesia 2013;
68: 231–235.

ইমপমডউরালস মে?

ইনপনিউরােস বেথা ননরামবয়র জনে সববচবয় জটিে পদ্ধনত এবং একজন এবনবস্থটিবকর মাযেবম সম্পন্ন করা হয়। এবনবস্থটিক
একজন িাক্তার নযনন বেথা ননরামবয়র এবং ঔষয প্রবয়াবগর মাযেবম আপনাবক র্ুনমবয় বদওয়ার জনে নববশষ র্াবব প্রনশেণপ্রাপ্ত।
অপাবরশবনর সময় বেথা ননরসবনর জনে সাযারণ এবনবস্থনসয়া, ইনপনিউরােস অথবা স্পাইনাে প্রদান করা হয়। নসজানরয়ান
বসকশবনর এ যরবণর এবনবস্থনসয়ার আবরা তথে জানার জনে আমাবদর “নসজানরয়ান বসকশবন বহুে নজজ্ঞানসত প্রশ্নাবেী” বদখুন।

ইনপনিউরােস সম্পবকভ নকছু প্রকৃ ত তথে:



ইনপনিউরােস বেথা ননরামবয়র সববচবয় কাযভকরী পদ্ধনত।



একটি ইনপনিউরাবের জনে একজন এবনবস্থটিক আপনার শরীবরর নপছবনর ননবচর অংবশ একটি সূচ
ঁ প্রববশ করাববন এবং
আপনার স্পাইবনর নশরার কাবছ একটি ইনপনিউরাে কোথাটার (একটি সূক্ষ্ম পাতো টিউব) বেবহার করার জনে এটি স্থাপন
করববন। সূচ
ঁ ববর করার পর ইনপনিউরাে কোথাটার রাখা হয় যাবত আপনার প্রসব ববদনার সময় বেথানাশক বেবহার করা
যায়। আপনার নশরাবক অবশ করার জনে ববদনানাশক স্থানীয় এবনবস্থটিক নহসাবব কাজ করবত পাবর, এটা অল্পমাত্রার
অনপওইিস অথবা উর্বয়র একটির নমশ্রণ হবত পাবর।



বেথা ননরসবনর জনে একটি ইনপনিউরাে ৪০ নমননট সময় ননবত পাবর (ইনপনিউরাে কোথাটাবরর প্রববশ করাবনার সময় ও
বেথানাশবকর কাজ শুরুর করার সময় সহ)।



ইনপনিউরাে আপনাবক নেনমবয় পিা অথবা অসুস্থ কবর না।



ইনপনিউরাে বেবহাবর বাচ্চা প্রসববর জনে আপনার যাত্রীর বর্নটাউজ (আপনার নশশুর মাথায় সাকশন কোপ বসাবনা) অথবা
িরবসপস বেবহাবরর সম্ভাবনা বৃনদ্ধ কবর।



বেথা ননরামবয়র বেবত্র ইনপনিউরাে সবার উপবর যনদ আপনার বর্নটাউজ, িরবসপস অথবা একটি নসজানরয়ান বসকশন
প্রবয়াজন হয়।



ইনপনিউরাে আপনার নশশুর উপর খুব প্রর্াব বিেবব।

স্পাইনালস এবং কযৌে স্পাইনাল-এমপমডউরালস (মসএসই)?

ইনপনিউরাবের কাযভকানরতা যীরগনতর হয়, নববশষ কবর যখন কারও প্রসব নবেম্ব হয়। আপনার নপছবন নশরার
চারপাবশ তরে পদাবথভর বোবগ যনদ সরাসনর ববদনানাশক প্রবয়াগ করা হয়, তাহবে এগুবো দ্রুত কাজ কবর।
এটাবকই স্পাইনাে ববে। ইনপনিউরাবের নবপরীত কোথাটার ছািাই এখাবন ইনবজকশন প্রবয়াগ করা হয়। একই সমবয়
যনদ ইনপনিউরাে কোথাটার বেবহার করা হয়, তাবক কম্বাইন্ড স্পাইনাে-ইনপনিউরাে ববে।
নকছু হাসপাতাবে তীব্র বেথা ননরামবয় প্রায় সকে মনহোর উপর ইনপনিউরাবের পনরববতভ কম্বাইন্ড স্পাইনাে-ইনপনিউরাে
বেবহার করা হয়। অনোনে হাসপাতাবে খুব অল্প সংখেক মনহোর উপর কম্বাইন্ড স্পাইনাে-ইনপনিউরাে বেবহার করা হয়।

প্রবতযবে মে ইমপমডউরাল মনবত পাবর?

প্রায় প্রবতেবকই ইনপনিউরাে ননবত পাবর, নকন্তু নকছু বমনিবকে সমসো (বযমন স্পাইন নবনিদা,আপনার নপবে আবগর
অপাবরশন অথবা রবক্ত জমাট বাযার সমসো) ননবদভ শ করবত

পাবর বয এটা আপনার জনে উপযুক্ত নয়। প্রসববর

আবগ এটা ননণভয় করাই উপযুক্ত সময়। যনদ আপনার জটিে এবং দীর্ভ সময় যবর প্রসব বেথা থাবক,আপনার যাত্রী
অথবা প্রসব সহকানর আপনার এবং আপনার নশশুর সাহাবযের

জনে আপনাবক ইনপনিউরাে বনওয়ার পরামশভ নদবত

পাবর।

যনদ আপনন অনযক ওজবনর হন, তাহবে ইনপনিউরাে ববশ কঠিন হবত পাবর এবং জায়গামত স্থাপবন অবনক সময়
বনয়। একবার এটা কাজ শুরু করবে, আপনন সকে উপকার পাববন।

ইমপমডউরাল স্থাপবনর পদ্ধমত মে?

প্রথবম, একটি কোনুো (একটি পাতো প্লানস্টক টিউব) আপনার হাবত নকংবা বাহুবত ঢু কাবনা হবব এবং একই সাবথ
আপনাবক সাযারণর্াবব নিপ (আন্তিঃনশরা তরে) বদওয়া হবব (প্রসবকাবে আপনার আরও অনোনে কারবণ নিপ
প্রবয়াজন হবত পাবর, বযমন প্রসব দ্রুত করার জনে অথবা যনদ আপনন অসুস্থ থাবকন)। আপনার যাত্রী আপনাবক
কুন্ডেী পানকবয় অথবা সামবন েুঁ বক বসবত বেবত পাবরন এবং আপনার এবনবস্থটিক এনেবসনপ্টক নদবয় আপনার নপে
পনরষ্কার কবর নদববন। আপনার এবনবস্থটিক আপনার চামিার ননবচ বোকাে এবনবস্থটিক ইনবজকশন নদববন, যাবত
ইনপনিউরাে ঢু কাবনার সময় ববশী আর্াত না োবগ। ইনপনিউরাে কোথাটার আপনার নপবের স্পাইবনর নশরার কাবছ

প্রববশ করাবনা হবব। আপনার এবনবস্থটিবকর অবশেই সতভ ক হবত হবব যাবত কবর আপনার স্পাইনাে কবিভর চারপাবশ্বভ
রাখা তরে পদাবথভর বোগ িুঁ বটা না হয়, যা পরবনতভ বত আপনার মাথা বেথার কারণ হবত পাবর। এটা গুরুত্বপূণভ
বয, এবনবস্থটিক ইনপনিউরাে প্রববশ করাবনা পযভন্ত নস্থর থাকবত হবব, নকন্তু ইনপনিউরাে কোথাটার টোবপর মাযেবম
যখন নপবে স্থাপন করা হবব তখন আপনন নিাচিা করবত পারববন। একবার ইনপনিউরাে কোথাটার স্থাপণ হবে,
এর মাযেবম আপনাবক ববদনানাশক প্রবয়াগ করা হবব।

ইমপমডউরাল োজ শুরু েরবত েত সমে কনে?

ইনপনিউরাে বসট করবত সাযারণত ২০ নমননট এবং বেথা ননরামবয়র কাজ শুরু করবত ২০ নমননট পযভন্ত সময় োবগ। যখন
ইনপনিউরাে কাজ শুরু কবর, আপনার যাত্রী িমাগতর্াবব রক্ত চাপ পরীো করবব। আপনার এবনবস্থটিক ইনপনিউরাে
বেথানাশক আপনার ঠিক নশরায় কাজ করবছ নকনা, আপনার বপবট এবং পাবয় বরি খন্ড অথবা োন্ডা বে কবর আপনাবক
নজজ্ঞাসা করবব আপনার বকমন োন্ডা ববায হবচ্ছ। অবনক সময় প্রথবম ইনপনিউরাে সঠিক র্াবব কাজ কবর না, আপনার
এবনবস্থটিবকর এটা সমন্বয় কবর ননবত হবব, অথবা এমননক ইনপনিউরাে কোথাটার ববর করবত হবব এবং পুনরায় প্রববশ
করাবত হবব।

ইমপমডউরাল ঢু োবনার পর সচল রাখার জনয মে েরবত হবত পাবর?

প্রসব বেথাকাবে আপনার ইনপনিউরাে কোথাটাবরর মাযেবম অনতনরক্ত ববদনানাশক প্রবয়াজন হবত পাবর, পাবম্পর সাহাবযে দ্রুত
ইনবজকশন (একটি টপ-আপ), যীরগনত, নস্থনতশীে হবত পাবর, অথবা বরাগী ননয়নন্ত্রত ইনপনিউরাে এনােবজনসয়া (নপনসইএ)
পাবম্পর মাযেবম করা বযবত পাবর। বরাগী-ননয়নন্ত্রত ইনপনিউরাে এনােবজনসয়ার পাবম্প সংযুক্ত ববাতাবম চাপ নদবয় আপনন
প্রবয়াজবন ববদনানাশবকর বিাবজর পনরমাণ ননয়ন্ত্রন করবত পাবরন, প্রবতেক হাসপাতাবে মাত্র একটি বা দুটি ইনপনিউরাে বেথা
ননরাময়ক থাকবত পাবর।

প্রনতটি ইনপনিউরাে টপ-আবপর পর, আপনার যাত্রী সাবভেনণক রক্তচাপ ননববন একই র্াবব যখন ইনপনিউরাে কাজ শুরু
কবরনছে।

কমাবাইল ইমপমডউরাল মে?

বমাবাইে ইনপনিউরাে বযখাবন আপনার নীবচর অংশ অবশ করা ছািাই আপনার প্রসব ববদনা কবম যায় অথবা আপনার
পাবক দূবভে ববায করায়। ইনপনিউরাে সঠিকর্াবব সমন্বয় করা যায় না, কাবজই আপনন যখন আপনার নশশু প্রসববর পর
নকছু অনুর্ূনত বপবত চান, প্রসবকাবে আপনার একটি অস্বনস্তকর অনুর্ূনত পাওয়ার সম্ভাবনা আবছ।

আমার মিশুর উপর মেভাবব ইমপমডউরাবলর প্রভাব পড়বত পাবর?

ইনপনিউরাবের বেবহার আপনার নশশুর জবন্মর সময় বকান প্রর্াব পবি না,13 প্রকৃ ত অবথভ নবজাতবকর রবক্ত স্বার্ানববকর বচবয়
কম পনরমান এনসি থাবক।14 ইনপনিউরাে বেবহার করার জনে বুবকর দুয পাওয়া কঠিন হয় না।15

13. Anim-Somuah M, Smyth R, Howell C. Epidural versus non-epidural or no analgesia in labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005,
Issue 4. Article number: CD000331. Date of issue: 10.1002/14651858.CD000331.pub2.
14 Reynolds F, Sharma S, Seed PT. Analgesia in labour and funic acid-base balance: a meta-analysis comparing epidural with systemic opioid
analgesia. British Journal of Obstetrics and Gynaecology 2002; 109: 1344-1353.
15. Wilson MJA, MacArthur C, Cooper, GM, Bick D, Moore PAS, Shennan A. Epidural Analgesia and breastfeeding: a randomised controlled trial of
epidural techniques with and without fentanyl and a non-epidural comparison group. Anaesthesia 2010 65: 145-153.

মেভাবব ইমপমডউরাল বযবহার েরবল অপাবরিবনর সমে আমাবে আরাবম রাখবব?

যনদ আপনার নসজানরয়ান বসকশবনর প্রবয়াজন হয়, সাযারণ এবনবস্থনশয়ার পনরববতভ প্রায়ই ইনপনিউরাে বেবহার করা
হয়। অপাবরশবনর জনে আপনার শরীবরর নীবচর অংশ

অবশ করার উবেবশে অনযক েমতা সম্পন্ন বোকাে

এবনবস্থটিক আপনার ইনপনিউরাে কোথাটাবর ইনবজকশন কবর ঢু কাবনা হয়। এটি আপনার এবং আপনার নশশুর জনে
বজনাবরে এবনবস্থটিবকর বচবয় ববনশ ননরাপদ। মাবেমবযে নসজানরয়ান বসকশবন ইনপনিউরাে খুব র্াবো কাজ কবরনা।
এটা ২০ জবনর মবযে ১ জবনর হবত পাবর। যনদ এটা আপনার হয়, তবব আপনার আরও একটি এবনবস্থটিবকর
প্রবয়াজন হবব বযমন স্পাইনাে অথবা সাযারণ এবনবস্থটিক।
যনদ আপনার নসজানরয়ান বসকশবনর প্রবয়াজন হয়, নকন্তু আপনন ইনপনিউরাে বনননন, তাহবে প্রায়ই ববনশ বিাবজর
বোকাে এবনবস্থটিবকর বেবহৃত হয় যা প্রসবকাবে বেবহৃত স্পাইনাে বিাবজর বচবয় ববনশ।

নসজানরয়ান বসকশবনর ইনপনিউরাে এবং স্পাইনাে সম্পবকভ আরও তথে জানবত নসজানরয়ান বসকশবনর বহুে নজজ্ঞানসত
প্রশ্নাবেী পিুন।
ইমপমডউরাবলর সাবে আপনার মসজামরোন কসেিন বৃমদ্ধর কোন সুবযাগ কনই।

দীর্ভ সময় যবর নপে বেথার বি বকান সম্ভাবনা বনই। গর্ভ কােীন সমবয় সাযারণত নপবের বেথা থাবক এবং পবরও চেবত
থাবক। ইনপনিউরাবের পবর আপনার নপবে হােকা দাগ থাবক যা কদানচৎ কবয়ক মাস পযভন্ত থাকবত পাবর, দীর্ভ সমবয়র জনে
নপবের বেথা বৃনদ্ধর সুবযাগ থাবক না।13,16

13. Anim-Somuah M, Smyth R, Howell C. Epidural versus non-epidural or no analgesia in labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005,
Issue 4. Article number: CD000331. Date of issue: 10.1002/14651858.CD000331.pub2.
16 Russell R, Dundas R, Reynolds F. Long term backache after childbirth: prospective search for causative factors. British Medical Journal 1996; 312:
1384-1388.

ইমপমডউরাল গ্রহবে েী েী ঝুঁু মে আবে?



প্রনত একশত জবনর মবযে একজন এবং প্রনত দুইশত জবনর মবযে একজন মনহো যারা ইনপনিউরাে গ্রহন কবরবছন তাবদর
মাথাবেথা হবত পাবর।(নেংক)



ইনপনিউরাে গ্রহণকারীবদর স্থায়ীর্াবব স্নায়ু েনতর র্টনা খুবই নবরে (স্নায়ু েনতর

বহুে নজজ্ঞানসত প্রশ্নাবেী নেংক) প্রায়

১:২৪,০০০


ইনপনিউরাে প্রসব ববদনা কমাবনার জনে যবথষ্টর্াবব কাজ নাও করবত পাবর কাবজই আপনার বেথা কমাবনার জনে অনে
বকান বেবস্থা ননবত হবত হবব, প্রনত ৮ জবন ১ জন।



যনদ আপনন ইনপনিউরাে ননবয় থাবকন তাহবে আপনার িরবসপ বিনেবর্নরর প্রবয়াজন হবত পাবর।



ইনপনিউরাে বেবহাবর প্রসববর নদ্বতীয় পযভাবয় (যখন আপনার জরায়ুমখ
ূ পুরাপুনর প্রসানরত হয়) দীর্ভ হয় এবং আপনার সংবকাচনবক
শনক্তশােী করার জনে আরও ঔষয (অনক্সবটানসন) গ্রহবণর প্রবয়াজন হয়।



আপনার ননম্ন রক্তচাপ হওয়ার আবরা সম্ভাবণা থাবক।



ইনপনিউরাে কাজ করার সময় আপনার পাবয় দূবভেতা অনুর্ব করবত পাবরন।



আপনন প্রস্রাব করবত কষ্ট অনুর্ব করবত পাবরন।



প্রস্রাব ববর কবর বদওয়ার জনে সম্ভবত আপনাবক মূত্রথনের নর্তর নদবয় একটি টিউব ননবয় বযবত হবব(মূত্রথনের
কোথাটার)।



আপনন চু েকাবনা অনুর্ব করবত পাবরন।



আপনার সামানে জ্বর হবত পাবর।

ইমপমডউরাল বযবহার মেভাবব আমার মাোবযো সৃমি েবর?

প্রনত একশত মনহোর মবযে একজবনর যারা স্পাইনাে কবিভ তরে পদাথভ র্নতভ ইনপনিউরাে বোগ বেবহার কবরন তা
ইনপনিউরাে সূবঁ চর দ্বারা িু বটা হবয় বযবত পাবর(এটাবক িু রাে িুঁ টা ববে)। আপনার যনদ এরুপ র্বট তাহবে আপনার
মাথাবেথা হবত পাবর এবং এটা দীর্ভ কবয়ক নদন বা কবয়ক সপ্তাহ থাকবত পাবর যনদ এর নচনকৎসা না করা হয়। যনদ
আপনার তীব্র মাথাবেথা হয়, আপনার এবনবস্থটিবকর আপনার সাবথ কথা বো উনচত এবং আপনাবক প্রবয়াজনীয় নচনকৎসা
নবষবয় পরামশভ বদওয়া উনচত(নবস্তানরত জানার জনে আমাবদর ‘বপাস্ট নিউরাে পাংচার’ নেিবেট বদখবত পাবরন।)
References
1. Intrapartum care. Care of healthy women and their babies during childbirth. National Collaborating
Centre for Women’s and Children’s Health. Commissioned by the National Institute for Health and
Clinical Excellence. 2007 RCOG Press, London.
2. Waldenstrom U, Nilsson CA. Experience of childbirth in birth center care. A randomised controlled
study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 1994; 73: 547-554.
3. Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr GJ, Sakala C. Continuous support for women during childbirth.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 3. Article number: CD003766. Date of issue:
10.1002/14651858.CD003766.
4. Cluett ER, Burns E. Immersion in water in labour and birth. Cochrane Database of Systematic
Reviews 2009, Issue 2. [DOI:10.1002/14651858.CD000111.pub3]
5. Smith CA, Collins CT, Cyna AM, Crowther CA. Complementary and alternative therapies for pain
management in labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. Article number:
CD003521. Date of issue: 10.1002/14651858.CD003521.pub2.
6.

Olofsson C, Ekblom A, Ekman-Ordeberg G, Hjelm A, Irestedt L. Lack of analgesic effect of
systemically administered morphine or pethidine on labour pain. British Journal of Obstetrics and
Gynaecology 1996;103:968-972.

7. Tuckey JP1, Prout RE, Wee MY Prescribing intramuscular opioids for labour analgesia in consultantled maternity units: a survey of UK practice. Int J Obstet Anesth. 2008 Jan;17(1):3-8. Epub 2007 Nov 5.
8. Wee MYK, Tuckley JP, Thomas P, Bernard S and Jackson D. The IDvIP trial: A two centre double blind
randomised controlled tril comparing i.m. diamorphine and i.m. pethidine for labour. International
Journal of Obstetric Anaesthesia. 2012;21(S1) S15.
9. Volmanen P, Akural E, Raudaskoski T, Ohtonen P, Alahuhta S. Comparison of remifentanil and
nitrous oxide in labour analgesia. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2005; 49: 453-458.
10. Volikas I, Butwick A. Maternal and neonatal side effects of remifentanil PCA. British Journal of
Anaesthesia 2005; 95: 504-509.
11. Lavand'homme P, Roelants F. Patient-controlled intravenous analgesia as an alternative to epidural
analgesia during labor: questioning the use of the short-acting opioid remifentanil. Survey in the French
part of Belgium (Wallonia and Brussels). Acta Anaesthesiologica Belgica 2009; 60: 75–82
12. Muchatuta NA, Kinsella M. Remifentanil for labour analgesia: time to draw breath? Anaesthesia 2013;
68: 231–235.

13. Anim-Somuah M, Smyth R, Howell C. Epidural versus non-epidural or no analgesia in labour.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Article number: CD000331. Date of issue:
10.1002/14651858.CD000331.pub2.
14. Reynolds F, Sharma S, Seed PT. Analgesia in labour and funic acid-base balance: a meta-analysis
comparing epidural with systemic opioid analgesia. British Journal of Obstetrics and Gynaecology
2002; 109: 1344-135310A.
15. Wilson MJA, MacArthur C, Cooper, GM, Bick D, Moore PAS, Shennan A. Epidural Analgesia and
breastfeeding: a randomised controlled trial of epidural techniques with and without fentanyl and a nonepidural comparison group. Anaesthesia 2010 65: 145-153.
16. Russell R, Dundas R, Reynolds F. Long term backache after childbirth: prospective search for
causative factors. British Medical Journal 1996; 312: 1384-1388.
17. Holdcroft A, Gibberd FB, Hargrove RL, Hawkins DF, Dellaportas CI. Neurological complications
associated with pregnancy. British Journal of Anaesthesia 1995; 75: 522-526.
18. Jenkins K, Baker AB. Consent and anaesthetic risk. Anaesthesia 2003; 58: 962-984.
19. Jenkins JG, Khan MM. Anaesthesia for Caesarean section: a survey in a UK region from 1992 to
2002. Anaesthesia 2003; 58: 1114-1118.
20. Jenkins JG. Some immediate serious complications of obstetric epidural analgesia and anaesthesia: a
prospective study of 145,550 epidurals. International Journal of Obstetric Anesthesia 2005; 14: 37-42.
21. Reynolds F. Infection a complication of neuraxial blockade. International Journal of Obstetric
Anesthesia 2005; 14: 183-188.
22. Ruppen W, Derry S, McQuay H, Moore RA. Incidence of epidural hematoma, infection, and neurologic
injury in obstetric patients with epidural analgesia/anesthesia. Anesthesiology 2006; 105: 394-399.
23. Rice I, Wee MYK, Thomson K. Obstetric epidurals and chronic adhesive arachnoiditis. British Journal
of Anaesthesia 2004; 92: 109-120.
24. Major complications of central neuraxial block: Report on the 3rd National Audit project of the Royal
College of anaesthetist. 2009. RCOA

.

এই বহুে নজজ্ঞানসত প্রশ্নাবেী নেবখবছন ইনিরবমশন ির মাদারসভ সাবকনমটি অব দো অবসবটনট্রক এবনসবথটিষ্টস এবসানসবয়শন।

উপকনমটি ননম্ননেনখত বোকজবনর সমন্ববয় গঠিত হবয়বছ।
িা পূবাভ মাকানন (বচয়ারমোন)
িা ইবয়ন রাঞ্চ (বসবিটানর)
নমবসস শাহীন বচৌযুরী (বর্াক্তা প্রনতনননয)
িা বমনর মুসানম্ব (এবনসবথটিষ্ট পরামশভক)
িা বক্লয়ার বকবন্ডনেয়ার (রবয়ে কবেজ অি অবসবটনট্রনশয়ান এন্ড গাইবনাকেনজষ্ট প্রনতনননয)
বগইে জনসন (রবয়ে কবেজ অি নমিওয়াইিস প্রনতনননয)
িা নহোনর সয়াবেজ (এবনসবথটিষ্ট পরামশভক)
নমবসস স্মৃনত নসং (বে সদসে)

আমরা উপকনমটির সদসেবদর পূবভবতী সংস্করবণ তাবদর অবদাবনর জনে যনেবাদ জানাই।



আপনন আমাবদর ওবয়বসাইবট নসজানরয়ান বসকশবনর জনে এবনবস্থনশয়া এবং নবনর্ন্ন র্াষার ববশ নকছু অনুবাদ এবং বেজ
কািভসহ অনোনে তথে পাববন।



আপনন নোশনাে চাইল্ডবাথভ ট্রাস্ট ওবয়বসাইবট www.nct.org.uk অথবা নমিওয়াইর্স ইনিরবমশন এন্ড নরবসাসভ সানর্ভ স
(এমআইনিআরএস) ওবয়বসাইবটও www.infochoice.org প্রসব ববদনা কমাবনার তথে পাববন।



রবয়ে কবেজ অি এবনসবথটিবষ্টর সাবথ আমরা ‘ইনপনিউরাবের পর মাথাবেথা অথবা স্পাইনাে এবনবস্থটিক’ এবং
‘স্পাইনাবে নাবর্ভ র েনত অথবা ইনপনিউরাে ইনবজকশন’ সম্পবকভ আরও তথে বতনর কবরনছ। আপনন এগুবো
www.rcoa.ac.uk/docs/hesa.pdf অথবা www.rcoa.ac.uk/docs/nerve-spinal.pdf বথবক িাউনবোি করবত
পারববন।

ওএএ নসবিটানরয়ট
বিান: 020 76318883
ইবমইে: secretariat@oaa-anaes.ac.uk
ওয়ববসাইট: www.labourpains.com

 প্রসূনত এবননস্থবয়টিস্ট এবসানসবয়শন ২০১৩
৪থভ সংস্করণ, জুোই ২০১৩
অনুবাদ প্রদান করার জনে আমরা দাতবে ট্রাবেেটরস উইথআউট বিাবসভর ননকট কৃ তজ্ঞ

প্রসবববদনা কমাবত ইনপনিউরাে অথবা স্পাইনাে বেবহাবর েুঁ নক
সম্ভাবে সমসো

চু েকানন

এটা সাযারণত কতবার হয়?

সমসো কতটু কু সাযারণ

প্রনত ৩ বথবক ১০ জবন একজন

সাযারণ

মনহো, ঔষয এবং বিাবজর
উপর ননর্ভ র কবর

উবেখেবযাগের্াবব রক্তচাপ কবম
যায়

প্রনত ৫০ জন মনহোবত
একজন

প্রসবববদনা কমাবত যথাযথর্াবব
প্রনত ৮ বথবক ১০ জবন এক
কাজ কবর না সুতরাং আপনার
জন মনহো
অনোনে নকছু বেবহার করা প্রবয়াজন

নসজানরয়ান বসকশবনর জনে খুব
র্াে কাজ কবর না এবং তাই
আপনার বজনাবরে এবনবস্থটিক
বনওয়া প্রবয়াজন
প্রচন্ড মাথাবেথা

প্রনত ২০ জন মনহোবত
একজন

প্রনত ১০০ জন মনহোবত

কখনও কখনও

সাযারণ

কখনও কখনও

কম

একজন (ইনপনিউরাে)

প্রনত ৫০০ জন মনহোবত
একজন (বমরুদন্ড সম্পনকভ ত)
স্নায়ুর েনত
(উদাহরণস্বরূপ, পা অথবা পাবয়র
পাতা অসািতা, পাবয় দুবভেতা)

অস্থায়ী - প্রনত ১,০০০
বথবক ২,০০০ জবন এক জন
মনহো

পাবর

স্থায়ী - প্রনত ২৪,০০০ জবন
এক জন মনহো

ম

প্রনত ১০০,০০০ জন মনহোবত

৬ মাবসর ববনশ সময় প্রর্াব থাকবত

ববশ নবরে

নবরে

খুবই নবরে

একজন

বমরুদন্ড অথবা বমরুদবন্ডর পাবশ
অথবা ইনপনিওরাবে বিাঁিা
(সংিমণ)

প্রনত ৫০,০০০ জন মনহোবত
একজন

খুবই নবরে

বমরুদন্ড অথবা বমরুদবন্ডর পাবশ
অথবা ইনপনিওরাবে বহমাবটামা (রক্ত
জমাট)

প্রনত ১৬৮,০০০ জন মনহোবত
একজন
খুবই নবরে

বিাঁিা অথবা বহমাবটামা
পোরাোইনসসসহ (পোরাপনেনজয়া)
গুরুত্বর েনত

প্রনত ১০০,০০০ জন মনহোবত
একজন
খুবই নবরে

বমরুদবন্ডর নশরায়

প্রনত ১০০,০০০ জন মনহোবত

দূর্ভটনাবশত অনতনরক্ত

একজন

খুবই নবরে

পনরমাবণ বোকাে এবনবস্থটিক
প্রবয়াগ

ববশ নবরে
বমরুদন্ডী তরবে দূর্ভটনাবশত
অনতনরক্ত পনরমাবণ বোকাে
এবনবস্থটিক প্রবয়াগ, যা শ্বাস-প্রশ্বাবস
গ্রহবন সমসো এবং খুব নবরে বেবত্র

প্রনত ২,০০০ জন মনহোবত
একজন

অবচতন করবত পাবর

প্রকানশত িকুবমে বথবক প্রাপ্ত তথেগুবো এই েুঁ নক এবং পাশ্বভ প্রনতনিয়ার সঠিক পনরসংখোন বদয় না। পনরসংখোন
অনুমানকৃ ত এবং হাসপাতােবর্বদ এর পনরবতভ ন হবত পাবর।

