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General anaesthesia for Caesarean section

প্রসূবত একনবেটিস্ট একসাবসকয়শন
সিজাসিয়ান সিকশননি জনয িাধািণ এননসিটিক (সিএি)
তথ্য কার্ড
এই কার্ড আপনাকক সাধারণ একনকেটিককর মাধযকম দেওয়া প্রায় ঘুকমর বিষকয় বকছু তথ্য বেকি।


জরুরী বসজাবরয়ান দসকশকন প্রায় সাধারণ একনকেটিককর প্রকয়াজন হয় যবে স্পাইনাল একনকেটিক অথ্িা
এবপর্ু রাল দেওয়ার যকথ্ষ্ট সময় না থ্াকক।



আপনার একটি সুুঁচ থ্াককি যাকক ইন্ট্রাকেনাস দকনুলা িকল যা আপনার হাকত অথ্িা িাহুকত থ্াককি।



সাধারণ একনকেটিককর একটি ঝুুঁ বক হকলা যখন আপবন ঘুকম থ্াককিন আপনার পাকেবল দথ্কক গ্যাস
ফু সফু কস চকল দযকত পাকর। ঝুুঁ বক কমাকনার জনয বিকপর মাধযকম আপনাকক ইনকজকশন দেওয়া হকত পাকর
অথ্িা পাকয়, এিং আপনাকক এন্টাবসর্ ঔষধ পান করাকনা হকত পাকর।



অপাকরটিং বথ্কয়টাকর আপনার মুকখ মাস্ক পড়াকনা হকি যার মাধযকম শ্বাকসর জনয অবিকজন বনকত
পারকিন। মাস্ক শক্ত আনুেি হকত পাকর, বকন্তু আপনাকক অবতবরক্ত অবিকজন প্রোকনর জনয এটা খুিই
প্রকয়াজন।



সাধারণ একনকেটিক আপনার বিকপ দেওয়া হকি। যখন আপবন ঘুমাকিন আপবন তখন ঘাকড় চাপ অনুেি
করকিন। এটা আপনার শ্বাসনালী এিং ফু সফু সকক রক্ষা করার জনয।



অপাকরটিং বথ্য়াটাকর আপনার সাকথ্ আপনার প্রসিকাবলন সঙ্গীরা থ্াককিনা, বকন্তু তাুঁরা পাকশ থ্াককি।



দসকর উঠার ককক্ষ আপবন যখন দজকগ্ উঠকিন আপনার জাগ্ার যথ্াশীঘ্র সম্ভি সাকথ্ সাকথ্ আপবন

আপনার বশশুকক দেখকত পাকরন।


যখন আপবন জাকগ্ন, আপনার গ্লা িযথ্া হকত পাকর, এিং আপবন অসুে দিাধ করকত পাকরন। আপনার
প্রকয়াজকন আকরা িযথ্ানাশক এিং অসুেতা বনকরাধী ঔষধ আপবন পাকিন।

যুক্তরাকজয প্রবত িছর মবহলাকের জনয বসজাবরয়ান বিোকগ্ ১৭০০০ সাধারণ একনকেটিক দেওয়া হয়, এিং দসখাকন
খুি কমই জটিলতা দেখা যায়। যা দহাক সাধারণ একনকেটিকক বকছু ঝুুঁ বক ও পাশ্বড প্রবতবিয়া আকছ। এ গুকলা
কাকর্ডর

অপর

পাকশ্বড

দেখাকনা

হকলা।
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িাধািণ এনননিসিয়াি ঝুঁ সক ও পার্শ্ড প্রসতসিয়ািমূহ
িম্ভাব্য িমিযা

িমিযা কতটকু িাধািণ

কাুঁপুবন

সাধারণ – প্রবত ৩ জকন ১ জন

গ্লা িযথ্া

সাধারণ – প্রবত ২ জকন ১ জন

অসুে অনুেি করা

সাধারণ – প্রবত ১০ জকন ১ জন

মাংশকপশীর প্রোহ

সাধারণ – প্রবত ৩ জকন ১ জন

দঠাুঁট এিং বজহ্বা দককট অথ্িা দথ্ুঁতকল দযকত পাকর
োুঁকতর ক্ষবতসাধন

কখনও কখনও – প্রবত ২০ জকন ১ জন
খুিই বিরল

যখন আপবন ঘুবমকয় পকরন তখন একনকেটিিস
শ্বাস প্রশ্বাকসর জনয নল ঢু কাকত িযথ্ড হয়
িুকক সংিমণ
পাকেবলর এবসর্ ফু সফু কস দপ ুঁছায়

- প্রবত ৪,৫০০ জকন ১ জন

কম - প্রবত ২৫০ জকন ১ জন
সাধারণ - প্রবত ১০ জকন ১ জন – বকন্তু অবধকাংশ সংিমণ
মারাত্মক নয়
খুিই বিরল

- প্রবত ১,০০০ জকন ১ জন

প্রবিয়ার সময় সজাগ্ থ্াকক

কম – প্রবত ৪০০ জকন ১ জন

গুরুতর এলাবজড প্রবতবিয়া

বিরল - প্রবত ১০,০০০ জকন ১ জন

মৃতুয অথ্িা মবতকের ক্ষবত

মৃতুয:
খুিই বিরল – প্রবত ১০০,০০০ জকন ১ জকনরও কম (যুক্তরাকজয
প্রবত িছকর ১ অথ্িা ২ জন)
মবতকের ক্ষবত:
খুিই বিরল – সঠিক পবরসংখযান পাওয়া যায়বন

এই ঝুুঁ বক এিং পাশ্বড প্রবতবিয়ার সঠিক পবরসংখযান সহজলেয নয়। পবরসংখযা অনুমানকৃ ত এিং হাসপাতালকেকে এর পবরিতড ন
হকত পাকর। যবে আপনার দকান প্রশ্ন থ্াকক তাহকল আপনার একনকেটিকস্টর সাকথ্ আকলাচনা করা উবচত।
িনয়ল কনলজ অব্ এনননিটিক্স এি ওনয়ব্িাইট www.rcoa.ac.uk সথ্নক ‘এনননিসিয়া ফি কাইসিসিয়ান
সিকশন’ সননদড শনামা র্াউননলার্ কনি আিও তথ্য সপনত পানিন।
ওএএ দক অনুিাে প্রোন করার জনয আমরা োতিয ট্রাকেলটরস উইথ্আউট ির্াকসডর বনকট কৃ তজ্ঞ
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