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General anaesthesia for Caesarean section

نسوانی مرضیات بے ہوش کرنے واال ادارہ

بڑی آٌریشن کے لیے جنرل بے ہوش کرنے واال سکشن(سی ایس)
معلوماتی کارڈ

یہ کارڈ آپ کو کچھ معلومات دے گا کہ سال دے آپ کو ایک عام سی بے ہوش کرنے والی دوائی سے


جنرل یا عمومی بے ہوش ہونے کے لئے ایک بڑے آپریشن کے لئے اگر ہمارے پاس بہت وقت نہ ہو ریڑھ کی ہڈی
یا ڈیور کو بے ہوش کرنے کے لئے



آپ کے بازو میں پہلے ایک انجکشن لگا دیا جاتا ہے جس کو نلکی نما اندرونی ورید کہا جاتا ہے



ایک خطرہ عمومی بے ہوش کرنے کا کہ تیزابی مادہ آپ کے معدہ سے پیپھڑوں میں داخل ہوجاتا ہے جب آپ سو
جاتے ہیں اس خطرے کو کم کرنے کے لئے آپ کو ٹانگ میں ،ڈراپ کے زریعے ایک انجکشن دیا جاتا ہے اور آپ
کو تیزابیت کم کرنے کے لئے دوائی دی جاتی ہے



آپریشن تیٹھر میں آپ کے چہرے پر ماسک ڈال دیا جاتا ہے جس سے آپ آکسیجن لیتے ہیں ہو سکتا ہے ماسک
جکڑہ ہوا ہو لیکن یہ ضروری ہے اضافی آکسیجن یا سانس لینے کے لئے



عمومی بے ہوش ہونے کے لئے اسے آپ کو ڈرپ میں دیا جاتا ہے جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ دباؤ محسوس کریں
گے اپنے گردن پر



یہ کہ حفاظت رہے آپ کے سانس لینے والی نالیوں اور پیپھڑوں کا ،آپ کا پیدا ہونے واال ساتھی آپ کے پاس نہیں
یوگا آپریشن تیھٹر میں لیکن وہ آپ کے قریب ہوگا



آپ جاگیں گے شفا والے کمرے میں اور اپنے بچے کو دیکھ سکیں گے بہت جلد جب آپ جاگ جاتے ہیں



جب آپ جاگ جاتے ہیں تو آپ اپنے حلق میں زخم اور اس کو بخار ہوتے محسوس کریں گے اور بھی بہت درد اور
بخار کو کم کرنے والی دوائی موجود ہوگی اگر کبھی آپ کو اس کی ضرورت ہو

انگلینڈ میں ہر سال  00111عورتوں کو عمومی بے ہوش کیا جاتا ہے بڑے آپریشن کے لیے اور اس میں بہت ہی کم مشکالت ہوتی
ہے مگر پھر بھی اس میں بہت ہی کم خطرات ہوتی ہے اور غیر متوقع رد عمل عمومی بے ہوش ہونے سے یہ کارڈ کے دوسرے
ہے
موجود
پر
صفحے
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خطرات اور غیر متوقع رد عمل عمومی بے ہوش ہونے سے
کتنا عام ہے یہ مسئلہ

ممکنہ مسائل

عام ہوتی ہے ۔ ایک میں  3سے لوگوں میں

لرزہ چڑھنا یا تھرتھرانا

عام ہوتی ہے ۔ ایک میں  2سے لوگوں میں

حلق کا بخار

عام ہوتی ہے ۔ ایک میں  0سے لوگوں میں

بخار محسوس کرنا

عام ہوتی ہے ۔ ایک میں  3سے لوگوں میں

پٹھوں کا درد

کبھی کبھار ۔ ایک میں  21سے
عام ہوتی ہے ۔ ایک میں  4011سے لوگوں میں

عام نہیں ہوتی ہے ۔ ایک سے  201میں
عام ہوتی ہے ۔ ایک میں  0سے لوگوں میں انفکشن یا جراثیم کا پھیلنا شدید ہوتی
ہے

کٹ یا جلد کی رنگت اڑنا یا خراش ہونٹوں یا زبان کا دانتوں کا
خراب ہونا

بے ہوش ہونے واال عمل ناکام ہوتا ہے جب سانس والی نالی کو
ڈال دیا جاتا ہے جب آپ سو رہے ہو سینہ کی انفکشن یا جراثیم
پھیلنا تیزاب کا معدہ سے پیپھڑوں میں داخل ہونا

بہت کم ہوتی ہے ۔ ایک میں  000سے لوگوں میں
عام نہیں ہوتی ہے ۔ ایک سے  411میں

عمل کے دوران جاگ جانا

بہت ہی کم ہوتی ہے ۔ ایک میں  0سے  010111تک

الرجی کے ردعمل کا شدید ہونا

موت:
بہت ہی کم ہوتی ہے ایک سے  100,000یا دو لوگوں میں ایک سال میں انگلینڈ
میں:
موت ہونا یا دماغ کا نقصان ہونا
دماغ کا نقصان ہونا

بہت ہی کم – صحیح ھندسہ کا اندازہ مشکل ہے
صحیح ھندسہ موجود نہیں ہے تمام خطرات کا یا غیر متوقع رد عمل کا ھندسوں کا اندازہ ہے اور ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال تک بدلتی رہتی ہے
اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ کو ماہر خدر یا بے ہوش کرانے والے ڈاکٹر سے رجوع کریں
آپ اور معلومات حاصل کرسکتے ہیں اس صفحے کو داؤن لوڈ کرنے سے بڑے آپریشن کرانے والے سکشن کے لئے رویئل کالج بے
ہوشی کا ویب سایڈ
www.rcoa.as.uk
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