FAQ's - Your Anaesthetic for Caesarean Section

সিজাসরয়ান সিকশননর জনয আপনার এনননস্থটিক বহুে সজজ্ঞাসিে প্রশ্নাবেী

কখন আমার সিজাসরয়ান সিকশননর প্রনয়াজন হনে পানর?
প্রায় প্রসে চারজনন একজন সশশু সিজাসরয়ান সিকশনন জন্ম সনয়। সিজাসরয়ান সিকশননর দুই েৃ েীয়াাংশ অপ্রেযাসশে। যসদ আপনার
সিজাসরয়ান সিকশন আগাম করার সিদ্ধান্ত সনয় েখন োনক ঐসিক সিজাসরয়ান সিকশন বনে। আপনার প্রিূসেকারী (ডাক্তার সযসন গর্ভ বেী
মসহোনক বাচ্চা প্রিবকানে ধাত্রীর িানে কাজ কনরন) যসদ মনন কনরন স্বার্াসবক িন্তান প্রিনব আপনার িমিযা হনে পানর োহনে আপনানক
সিজাসরয়ান সিকশননর জনয িুপাসরশ করনে পানরন। একটি উদাহরণ গর্ভ ধারনণর সশষ পযভানয় যসদ সশশুর অবস্থান অস্বার্াসবক োনক, প্রিব
কনে োকােীন অননক িময় আপনার প্রিূসেকারী অসে দ্রুে সিজাসরয়ান সিকশনন সনওয়ার জনয আপনানক িুপাসরশ করনে পানরন। এটানক
জরুরী সিজাসরয়ান সিকশন বনে। এগুনোনক িুপাসরশ করা হনে পানর যখন আপনার প্রিব সবদনা অেযন্ত ধীর গসের হয়, কারণ েখন
আপনার বাচ্চার এবাং উর্নয়র অবস্থা খারাপ হনে োনক। আপনার প্রিূসেকারী আপনার িানে আোপ করনে পানরন সকন আপনার
সিজাসরয়ান প্রনয়াজন এবাং প্রেনম আপনার অনুমসে সননবন।

সিজাসরয়ান সিকশনন সকান ধরনণর এনননস্থটিক িহজের্য?
দুই ধরনণর প্রধান এনননস্থটিক আনে। আপসন হনে পানরন জাগ্রে (একজন আঞ্চসেক এনননস্থটিক) অেবা ঘুমন্ত (একজন িাধারণ এনননস্থটিক)।
স্বার্াসবকর্ানব যসদ আপনার সিজাসরয়ান সিকশননর প্রনয়াজন, োহনে আপনার একজন আঞ্চসেক এনননস্থটিনকর প্রনয়াজন হনব। এটা হনব
েখন যখন আপসন সজনগ োকনবন সকন্তু আপনার শরীনরর নীনচর অাংনশ সকান অনুর্ূসে অনুর্ব করনবন না। এটা িাধারণে আপনার এবাং
আপনার সশশুর জনয সনরাপদ এবাং যসদ আপসন এবাং আপনার িঙ্গী উর্নয় সনরাপদ সশশু প্রিনব অসর্জ্ঞ হন। সেন ধরনণর আঞ্চসেক
এনননস্থটিক আনে। এগুনো হনো স্পাইনাে, এসপসডউরাে এবাং স্পাইনাে এসপসডউরাে সযৌে এনননস্থটিক।
একজন স্পাইনাে এনননস্থটিক িবনচনয় িাধারণ ধরননর বযবহাযভ এনননস্থটিক। এটা পসরকসিে র্ানব অেবা জরুরী প্রনয়াজনন সিজাসরয়ান
সিকশনন বযবহার করা সযনে পানর। সয িকে সশরা আপনার শরীনরর নীনচর অাংনশর অনুর্ূসে বহন কনর ো আপনার সশরদাাঁড়ার সর্েনরর
েনের মনধয অবস্থানকাসর েরে পদানেভর মনধয োনক। এনননস্থটিক েরে পদানেভর বযানগর মনধয খুব িূে িূচ
াঁ দ্বারা স্থানীয় এনননস্থটিক প্রনবশ
করান। এই পদ্ধসে দ্রুে কাজ কনর এবাং িামানয পসরমাণ এনননস্থটিনকর প্রনয়াজন হয়।
একটি ইসপসডউরাে এনননস্থটিক যখন একটি পােো প্লাসিক টিউব অেবা কযাোটার আপনার সশরদাাঁড়ার পনরর সশরায় প্রনবশ করাননা হয়,
প্রনয়াজনন টিউনবর মাধযনম ঔষধ প্রনয়াগ কনর অবশ করা হয়। ইসপসডউরাে গর্ভ কােীন বযাো সনরামনয়র জনয স্থানীয় দুবভে এনননস্থসিয়া দ্রবণ
বযবহার কনর সচসকৎিা করা হয়। যসদ আপনার সিজাসরয়ান সিকশননর প্রনয়াজন হয়, এনননস্থটিক উপর সেনক শসক্তশােী স্থানীয় এনননস্থটিক
দ্রবণ প্রনয়াগ করনে পানর। যসদ আপনার অননক পসরমাণ ইসপসডউরানের মাধযনম স্থানীয় এনননস্থটিক স্পাইনানে সদনে হয়, োহনে এটা
কাযভকরী হনে অননক িময় োগনব।
একটি সযৌে স্পাইনাে-ইসপসডউরাে এনননস্থটিক অেবা সিএিই এই দুটির িমন্বনয় গঠিে। স্পাইনাে আপনার দ্রুে সিজাসরয়ান সিকশন অবশ
কনর। ইসপসডউরাে যসদ আপনার প্রনয়াজন হয় খুব দ্রুে আনরা এনননস্থটিক বযবহানরর জনয বযবহার করা সযনে পানর এবাং সিজাসরয়াননর পনর
বযো সনরিনকারী ঔষধ ও প্রনয়াগ করা সযনে পানর।

িাধারণ এনননস্থটিনকর মাধযনম প্রিবকানজ প্রিূসেকারী সিজাসরয়ান সিকশনন কাজ করার িময় আপনানক ঘুসমনয় রাখনব। আজকাে প্রায়ই
িাধারণ এনননস্থসিয়া বযবহার করা হয় না। এটা জরুরী সবনশষ প্রনয়াজনন বযবহার হনে পানর, যসদ সকান কারনণ আপনার আঞ্চসেক এনননস্থসিয়া
আরামপ্রদ না হয় অেবা আপসন ঘুমানে পেন্দ কনরন।

একবার যখন আসম সিজাসরয়ান সিকশননর জনয সনবভাসচে হই েখন আমার সক ঘনট?
সিজাসরয়ান সিকশনন আিার আনগ আপসন স্বার্াসবকর্ানব হািপাোে পসরদশভনন আিনবন। ধাত্রী আপনানক সদখনবন এবাং আপনার
সহনমানলাসবন পরীো করনবন এবাং সনসিে হনবন আপনার রক্তািো সনই এবাং রনক্তর গ্রুপ সনসিে করনবন যসদ অপানরশননর পর আপনার
রক্ত সনবার প্রনয়াজন হয়। আপনার চামড়া সেনক নমুনা সননয় সেসন আনরা পরীো কনর সনসিে হনবন আপনার এমআরএিএ সনই। এটা
সকবে রুটিন পরীো। অসধকাাংশ মসহো মূেযায়ননর পর বাসড় চনে যান এবাং সিজানরর সদন হািপাোনে চনে আনিন, সকন্তু আপনার আনগর
রানে চনে আিার প্রনয়াজন হনে পানর। ধাত্রী আপনানক সিজাসরয়ান সিকশনন সনওয়ার আনগ আপনার পাকস্থসের অম্লো কমাননার জনয
টযাবনেট সদনবন এবাং আপনানক অিুস্থো প্রসেনরানধ িাহাযয করনবন। সিজার করার আনগর রানে এগুনো করা হয় অেবা সিজানরর সদন
সর্ানর। সিজানরর আনগ সকেু িমনয়র জনয আপনার খাদয গ্রহণ ও পাসন পান করা সেনক সবরে োকার প্রনয়াজন হনে পানর। িাজভারীর িময়
আপসন অিুস্থ হনে পানরন এই অনুর্ূসে আপনানক প্রসেনরাধ করনে হনব এবাং জটিেো কমানে হনব। আপনার ধাত্রী আপনানক এই িবসকেু
বযাখা করনবন...

আপনার সিজানরর আনগ আপনানক একজন এনননস্থটিকনক সদখাননা দরকার। এনননস্থটিক অেবা আনগই আপনার পসরসচে এনননস্থটিক আপনার
সমসডনকে ইসেহাি সননয় আপনার িানে কো বেনবন। আপনার পরীোর প্রনয়াজন হনে পানর অেবা আপনার আরও সটনির প্রনয়াজন হনে
পানর। এনননস্থটিক আপনার প্রনয়াজনীয় সবসর্ন্ন প্রকানরর এনননস্থসিয়া সননয় আপনার িানে আোপ করনে পানরন এবাং আপনার প্রনশ্নর জবাব
সদনবন।
সিজানরর সদন আপসন টযাবনেট সখনয়নেন সকনা ো সনসিে করার জনয আপনার ধাত্রী আপনানক সদখনবন। আপনার সবসকসন োইনন সশর্
করার দরকার হনে পানর। আপনার কসিনে অেবা সগাড়াসেনে আপনার নামীয় বযান্ড পড়নে হনব। আপনার ধাত্রী আপনানক সবনশষ টাইট
সমাজা পড়নে িাহাযয করনে পানর (টিইসড সমাজা বনে) যা আপনানক আপনার পানয় রনক্তর জমাট বাাঁধা কমানে পানর। আপনানক সেনয়টার
গাউন পসরধাননর জনয সদওয়া হনব। আপনার জন্মদান িহকারী একজন হনে সি সিজানরর িময় আপনার িানে অবস্থান করনে পানর। ধাত্রী
োনদরনক অপানরশন সেনয়টানর সবনশষ সপাশাক িরবরাহ করনে পানরন।
অপানরটিাং সেনয়টানর অননক সোক কাজ কনর।


ধাত্রী আপনার এবাং আপনার সশশুর সদখাশুনায় িাহাযয করার জনয সিখানন োনক।



এনননস্থটিনকর একজন িাহাযযকারী োকনব।



প্রিূসেকারীর একজন িাহাযযকারী এবাং একজন সধাাঁয়া সমাোর জনয সিসবকা োকনবন।



আর একজন সিসবকা োকনবন সযসন অসেসরক্ত আনয়নন িাহাযয করনবন। অপানরশন সেনয়টানর কমপনে িােজন িদিয োকনবন।



যসদ সেসন প্রনয়াজন মনন কনরন েনব একজন সশশু সবনশষজ্ঞ োকনে পানরন।

সক হনব যসদ আসম একজন আঞ্চসেক এনননস্থটিক সপনয় যাই?
সেনয়টানর, আপনার রক্তচাপ, হৃদস্পন্দন এবাং আপনার রনক্ত অসিনজননর মাত্রা সনরুপনণর জনয আপনার কানেই যন্ত্রপাসে োকনব। এগুনো
আহে করনব না। এনননস্থটিক আপনার হানে অেবা বাহুর সশরায় একটি সকনুো (একটি পােো প্লাসিক টিউব) ঢু কানবন এবাং আপনানক
েরে পদােভ সদওয়ার জনয একটি সিপ স্থাপণ করনবন। োরপর এনননস্থটিক এনননস্থসিয়া সদওয়া শুরু করনবন।

আপনানক আপনার পানবভ বিার অেবা সশায়ার জনয, সপঠ বাাঁকাননার জনয বো হনব। এনননস্থটিক আপনার সপনঠ িাংক্রমণ সননরাধক দ্রবণ দ্বারা
সপইন্ট অেবা সে করনবন, সযটানে ঠান্ডা অনুর্ব হনব। েখন োরা আপনার সপনঠর নীনচর অাংনশর মাঝামাসঝ জায়গায় একটি িুসবধাজনক
স্থানন চামড়া অবশ করার জনয একটি স্থানীয় এনননস্থটিক ইননজকশন সদনবন। এটা অননক িময় মূহুনেভ র জনয ফু টাননার মে। োরপর,
স্পাইনাে এনননস্থটিনকর জনয, একটি িূে িূচ
াঁ আপনার সপনঠ ঢূ কাননা হয়। অননক িময় আপসন িূচ
াঁ ঢু কাননার জনয এক পানয় সশরসশর র্াব
নীনচর সদনক যানি অনুর্ব করনে পানরন, অননকটা িামানয ববদুযসেক শনকর মে। যসদ এরুপ ঘনট োহনে এনননস্থটিনক আপনার বো উসচে,
সকন্তু এটা গুরুত্বপূণভ সয, এনননস্থটিক আপনানক স্পাইনাে ইননজকশন সদওয়া পযভন্ত আপনানক শক্ত োকনে হনব। িুচ
াঁ ঠিক জায়গায় সপৌাঁোনে
োরা আপনানক স্থানীয় এনননস্থসিয়া সদনবন এবাং সবদনানাশক ঔষধ সদনবন এবাং িূচ
াঁ সবর কনর সননবন। এটা িাধারণে িামানয কনয়ক সমসনট
িময় সনয়, সকন্তু িূনাঁ চর জনয িঠিক স্থান সখাাঁজা কঠিন হনে অননক দীঘভ িময় োগনে পানর।
ইসপসডউরানের জনয (অেবা সযৌে স্পাইনাে-ইসপডু ইরাে) এনননস্থটিক েম্বা িূচ
াঁ বযবহার করনবন, কানজই োরা ইসপসডউরাে কযাোটার
(টিউব) আপনার সমরুদনের কানের সশরায় স্থাপণ করনবন। সযনহেু স্পাইনানে অননক িময় এটা সশরসশরর্াব অেবা িামানয ববদূযসেক
শনকর অনুর্ূসে আপনার পানয়র নীনচর সদনক সযনে পানর। এটা গুরুত্বপূণভ এনননস্থটিক যেেণ ইসপসডউরাে প্রনবশ করানবন েেেণ আপনানক
শক্ত োকনে হনব, সকন্তু একবার কযাোটার ঠিকর্ানব স্থাপণ হনে োরা িূচ
াঁ সবর করনবন এবাং আপনার আর শক্ত োকার প্রনয়াজন হনব না।
যখন স্পাইনাে অেবা ইসপসডউরাে কাজ শুরু কনর েখন আপনার পা র্াসর এবাং গরম অনুর্ে হওয়া শুরু কনর। োরা সশরসশর করা শুরু
করনে পানর। অবশো আনে আনে আপনার শরীনর েসড়নয় পড়নব। এনননস্থটিক সিজানরর আনগ আপনার অবশো বুনকর মাঝামাসঝ সপৌাঁনেনে
সকনা পরীো করনবন। অননক িময় এনননস্থসিয়া র্াের্ানব কাজ করনে সকনা ো সনসিে হওয়ার জনয আপনার অবস্থান পসরবেভ ননর
প্রনয়াজন। টিম প্রায় আপনার রক্তচাপ সননবন।
এনননস্থটিি স্পাইনাে, ইসপসডউরাে অেবা সযৌে স্পাইনাে-ইসপসডউরানে ঢু কাননার পর আপনানক বাম সদনক ঝুাঁ নক সপনঠর সদনক রাখা হনব।
যসদ আপসন সয সকান িময় অিুস্থো সবাধ কনরন, োহনে আপনার এনননস্থটিিনক জানাননা উসচে। রক্তচাপ কনম যাওয়ার জনয প্রায় এ রকম
অিুস্থো অনুর্ূে হনে পানর। এনননস্থটিি আপনানক িাহানযযর জনয এর সচসকৎিা সদনে পানরন। অপানরশননর িময় যখন এনননস্থটিক কাজ
শুরু কনর েখন ধাত্রী আপনার মূত্রেসে খাসে করার জনয মূত্রেসেনে একটি সোট টিউব (একটি মূত্রেসে কযাোটার) ঢু কানবন। এটা অস্বসেকর
হওয়া উসচৎ নয়। মূত্রেসে কযাোটার িাধারণে আপসন যখন হাাঁটনে িমেভ হনবন েখন সবর করা হয় এবাং সশষ “টপ-আপ-সডাজ”
(এনননস্থটিনকর কাযভকাসরো ঠিক রাখার জনয স্পাইনাে অেবা ইসপসডউরাে এনননস্থটিক ঔষনধর একটি সডাজ) এর কমপনে ১২ ঘন্টার পর।
এর অেভ প্রস্রাব সবর করার জনয আপনার সচসন্তে হওয়ার প্রনয়াজন নাই। ধাত্রী অপানরশন শুরু হওয়ার আনগ আপনার বাচ্চার হৃদস্পন্দন
শুননবন।

আসম সজনগ ওঠার পর আমার িঙ্গী সক আমার িানে সিজাসরয়ান সিকশনন োকনে পারনবন?
যসদ আপনার একজন আঞ্চসেক এনননস্থটিক োনকন, োহনে আপনার জন্মদানকােীন িঙ্গী অপানরটিাং সেনয়টানর আপনার িানে সযাগ সদনে
পানরন। কনের সকেু এোকা এসড়নয় আপনানক বিনে বো হনব। এটা িাংক্রমণসননরাসধ অপানরটিাং যন্ত্রপাসেনক িাংক্রমনণর ঝুাঁ সক কমানে
িাহাযয কনর। (যসদ আপনার একজন িাধারণ এনননস্থটিক োনকন োহনে আপনার জন্মদান িহনযাগীনক অনয কনে অনপো করার জনয বো
হনব।)

যখন আসম সজনগ উঠি েখন সিজাসরয়ান সিকশনন সক ঘনট?
সিজার শুরুর আনগ, সেনয়টার দনের একজন আপনার নাম, জন্ম োসরখ এবাং হািপাোে নম্বর সনসিে কনর, আপসন িঠিক সরাগী সকনা ো
সনণভয় করনবন।
একটি পদভ া আপনানক এবাং আপনার জন্মদান িহনযাগীনক আোদা কনর রাখনব আপনার শরীনরর সনম্াাংশ এবাং িাজভারী সেনক। এনননস্থটিি
আপনার িানে িবভেণ োকনবন। আড়ানের সবরাট প্রস্তুসে আপসন শুননে পানরন। কারণ প্রিূসেকারীসন অপানরশন সেনয়টানর একদে ধাত্রী
এবাং কমভচারীিহ কাজ কনরন।
সবসকসন োইননর িামানয নীনচ িাধারণে আপনার চামড়া কাটা হয়। িাজভারীর কাজ একবার শুরু হনে আপসন যন্ত্রপাসের এবাং আপনার
সশশুর চারপানশর েরে পদােভ শুনষ সনবার শব্দ শুননে পানবন।

সিজাসরয়ান সিকশনন আঞ্চসেক এনননস্থটিনকর িানে িাজভারীকানে আসম সক সকেু অনুর্ব করব?
িাজভারীর িময়, আপসন টানা এবাং চাপ অনুর্ব করনে পানরন, সকন্তু আপনার বযাো অনুর্ব করা উসচৎ নয়। অননক মসহো অনুর্ূসে এর্ানব
বণভনা কনরন, ‘সযন সকউ আমার সপনটর সর্েনর পসরস্কার করনে’। অপানরশননর িময় এনননস্থটিি আপনার িানে কো বেনবন এবাং আপনার
প্রনয়াজনন আরও বযাো কমানে পানরন। অকস্মাৎ োনদর আপনানক িাধারণ এনননস্থসিয়া সদবার প্রনয়াজন হনে পানর, েনব এটা অস্বার্াসবক।

সিজাসরয়ান সিকশনন কেটা িময় সনয়?
অপানরশন শুরু হওয়া সেনক আপনার সশশু জন্ম সনওয়া পযভন্ত িাধারণে ১০ সমসনট িময় োনগ। প্রিূসেকারী অপানরশন সশষ করনে আরও
প্রায় আধা ঘন্টা িময় সননয় োনকন। যানহাক, প্রসেটি সিজাসরয়ান সিকশন আোদা আোদা হওয়ার কারনণ এটা আরও অসধক িময় সননে
পানর।

আমার বাচ্চা জন্ম সনওয়ার পর যখন আসম জাসগ েখন আমার বাচ্চার সক ঘনট?
আপনার বাচ্চা জন্ম সনওয়ার িানে িানে, ধাত্রী আপনার বাচ্চানক শুসকনয় সননবন এবাং আপনার বাচ্চানক পরীো কনরন। একজন সশশু
সবনশষজ্ঞ একজন ধাত্রীর একাজ করনে পানরন। এরপর, যেেণ না পযভন্ত োরা মনন কনর বাচ্চা র্াে আনে, আপসন এবাং আপনার িঙ্গী
আপনার বাচ্চার িানে আসেঙ্গন করনে পানরন এবাং অননক িময়, শরীনরর িাংস্পশভ সননে পানরন।

সিজাসরয়ান সিকশনকানে আমানক সক অনয ঔষধ সদওয়া হনব?

আপনার সিজাসরয়ান সিকশন শুরুর আনগ, আপনার সিনপ একটি এসন্টবানয়াটিক ঢু সকনয় আপনার িাংক্রমনণর ঝুাঁ সক কমাননা হয়। বাচ্চার
জনন্মর পর আপনার সিনপ অসিটসিন নানমর ঔষধ প্রনয়াগ কনর আপনার জরায়ুনক শক্ত করা এবাং রক্ত পরা কসমনয় আনা হয়। যসদ আপসন
অিুস্থো সবাধ কনরন, আপনার অিুস্থো সবাধ এবাং বসম বন্ধ করার জনয আপনানক ঔষধ সদওয়া হনে পানর। আপসন যসদ সকান অিুসবধা
সবাধ কনরন, এনননস্থটিি আপনানক অিুসবধা কমাননার জনয অসেসরক্ত ঔষধ সদনে পানরন এবাং অননক িময় োরা প্রনয়াজনন আপনানক
িাধারণ এনননস্থটিক সদনে পানরন। সিজাসরয়ান সিকশন সশনষ, আপনার বযাো কমাননার জনয আপনানক আপনার এনননস্থটিক পায়ু পনে
প্রদাহনাশক িানপাসজটসর সদনে পানর।

সিজাসরয়ান সিকশন সশনষ যখন আসম সজনগ উঠি েখন সক ঘনট?
অপানরশননর পর, আপনানক সিনর ওঠার কনে সনওয়া হনব, সযখানন আপনার রক্তচাপ িাবভক্ষ্ণসণকর্ানব মসনটর করা হনব। আপনার িঙ্গী এবাং
বাচ্চা আপনার িানেই োকনব। আপনার বাচ্চার ওজন সনওয়া হনব যসদ ো সেনয়টানর না করা হনয় োনক এবাং আপসন যসদ চান বুনকর দুধ
খাওয়াননা শুরু করনে পানরন। সিনর ওঠার কনে আপনার এনননস্থটিক আনে আনে কমনে োকনব এবাং আপসন অস্বসে এবাং চু েকাননা র্াব
অনুর্ব করনে পানরন। ঘন্টা দুনয়নকর মনধয আপসন আপনার পা আবারও নড়ানে পারনবন।

আমার সিজাসরয়ান সিকশনন সকন িাধারণ এনননস্থটিক প্রনয়াজন হনে পানর?
এগুনো িাধারণ কেকগুনো কারণ সয জনয আপনার িাধারণ এনননস্থটিনকর প্রনয়াজন হনে পানর।


যসদ আপনার এমন অবস্থা হনয় োনক আপনার রক্ত যোযের্ানব জমাট বাাঁধনে পারনে না, এটা িবনচনয় র্াে স্পাইনাে অেবা
ইসপসডউরাে না সনওয়া।



যসদ আপনার খুব দ্রুে সিজাসরয়াননর প্রনয়াজন হয়, স্পাইনাে অেবা ইসপসডউরাে এনননস্থটিনকর কাজ করার জনয যনেষ্ট িময়
পাওয়া যায় না।



আপনার সপনঠর অস্বার্াসবকোর জনয আঞ্চসেক এনননস্থটিক কঠিন অেবা অিম্ভব হনে পানর।



হঠাৎ, স্পাইনাে অেবা ইসপসডউরাে এনননস্থটিক িঠিক জায়গায় স্থাপন করা যায় না, অেবা িঠিকর্ানব কাজ কনর না।

আমার িঙ্গী সক আমার িানে োকনে পানর যখন আমানক িাধারণ এনননস্থটিক সদওয়া হয়?
দুর্ভাগযবশে, আপনার িানে আপনার িঙ্গী অপানরশন সেনয়টানর আিনে পারনব না। যানহাক, অপানরটিাং সেনয়টানরর কানে সি োকনে পারনব
এবাং সি আপনার বাচ্চানক জনন্মর পর সদখনে পারনব।

সজনানরে এনননস্থটিনকর জনয যখন আসম সেনয়টানর সপৌাঁসে েখন সক ঘনট?
অসধকাাংশ প্রস্তুসে সরসজওনাে এনননস্থটিনকর মে। সেনয়টানর, যন্ত্রপাসে আপনার রক্তচাপ, হৃদস্পন্দন হার এবাং আপনার রনক্ত সক পসরমাণ
অসিনজন আনে ো মাপার জনয আপনার কাোকাসে রাখা হনব। এগুনো আপনানক আহে করনব না। এনননস্থসিি একটি কযানুো (একটি
পােো প্লাসিক টিউব) আপনার হানে সকাংবা বাহুর সশরায় প্রনবশ করানবন এবাং একটি সিপ সিট করনবন যার সর্ের সদনয় েরে দ্রবযাসদ
সদনবন। োরপর এনননস্থসিি এনননস্থটিক শুরু করনবন। আপনানক অপানরটিাং সটসবনে বাম কাে হনয় সশায়ার জনয বো হনব।
আপনানক এন্টাসিড পান করার জনয সদওয়া হনব (আপনার পাকস্থসের এসিড কমাননার জনয) এবাং একজন ধাত্রী িাধারণ এনননস্থটিক শুরুর
আনগ আপনার মূত্রেসেনে কযাোটার প্রনবশ করানবন।

সকর্ানব সজনানরে এনননস্থটিক প্রদান করা হনব?
এনননস্থটিি কনয়ক সমসননটর জনয শক্তর্ানব বাাঁধা সফি মানস্কর মাধযনম বাি সনওয়ার জনয আপনানক অসিনজন সদনবন। প্রিূসেকারী এবাং োাঁর
দে প্রস্তুে হনে, এনননস্থসিি আপনার সিনপর মনধয আপনানক ঘুনম যাওয়ার জনয এনননস্থটিক প্রদান করনবন। আপসন ঘুনম যাওয়ার পরপনর
এনননস্থসিনির িহকারী আপনার ঘানড় মৃদু চাপ সদনবন। এটা আপনার ফু িফু নি সঢাকা পাকস্থসের েরে দ্রবযাসদনক প্রসেনরাধ করনব।
এনননস্থটিক দ্রুে কাজ কনর।
যখন আপসন ঘুনম, এনননস্থসিি আপনার বািনােীনে একটি টিউব স্থাপণ কনর একটি সমসিননক আপনানক বাি সনওয়ার এবাং আপনার
পাকস্থসে সেনক ফু িফু নি যাওয়া েরে দ্রবযাসদ যাওয়া বন্ধ করার জনয বযবস্থা কনর। এনননস্থসিি আপনানক ঘুম পাড়ানে এনননস্থটিক চাসেনয়
যানব এবাং প্রিূসেকারীনক সনরাপনদ বাচ্চা প্রিনব িাহাযয করনব। সকন্তু আপসন এিনবর সকেু ই জাননবন না। এনননস্থসিি অেবা প্রিূসেকারী
সকেু সোকাে এনননস্থটিক সযটা পরবেীনে বযো কমানে িাহাযয করনব। অপানরশন সশনষ, যখন সজনগ োকনবন েখন আপনার বযো উপশম
করার জনয পায়ুপনে আপনানক িানপাসজটসর (টযাবনেট) সদনে হনে পানর।

যখন সজনানরে এনননস্থটিক সেনক আসম জাসগ েখন সক ঘনট?
যখন আপসন সজনগ উঠনবন, টিউনবর কারনণ আপসন গোয় অিুসবধা সবাধ করনে পানরন এবাং অপানরশননর কারনণ আপসন সবস্বাদ অনুর্ব
করনে পানরন। আপসন যসদ বযাো অনুর্ব কনরন, োহনে আপনানক সিনর ওঠার ওয়ানডভ আনরা ঔষধ সদওয়া হনব। আপনার ঘুমঘুম র্াব
অনুর্ূে হনব এবাং িম্ভবে সকেু িমনয়র জনয অিুস্থো অনুর্ব করনে পানরন, সকন্তু অি িমনয়র মনধয আপসন স্বার্াসবক অবস্থায় সফনর
আিনবন। আপনানক সিনর ওঠার জায়গায় আনা হনব সযখানন আপসন আপনার বাচ্চা এবাং িাসেনদর িানে সযাগ সদনে পারনবন। যসদ প্রিনবর
িময় আপনার সশশুর নবজােক দনের িাহানযযর প্রনয়াজন হয়, োনক (সমনয় অেবা সেনে সশশু) আনরা যনের জনয নবজােক ইউসননট সনওয়া
হনে পানর। আপসন র্াে অনুর্ব করার িানে িানে আপসন োনক (সেনে সশশু অেবা সমনয় সশশু) নবজােক ইউসননট সদখনে সযনে পারনবন।

জরুরী সিজাসরয়ান সিকশন সক?
জরুরী সিজাসরয়ান সিকশন োনক বনে যা একসদন বা দুইসদননর সবসশ আনগ পসরকসিে হয় নাই। সকমন জরুরী এর অননক পােভকয হনে
পানর। সযটা কম জরুরী অসধকাংশ িময় ো পসরকসিে সিজাসরয়ান সিকশনন িম্পন্ন করা হয়। অনযসদনক, সকেু সিজাসরয়ান সিকশননর কাজ
দ্রুে িম্পন্ন করার প্রনয়াজন হনে পানর। এটা সিদ্ধানন্তর এক ঘন্টার মনধয হনে পানর, অেবা খুব কম িময়, যে দ্রুে িম্ভব হনে পানর। িবনচনয়
সবসশ িাধারণ কারণ হনো যখন আপনার বাচ্চার হৃদস্পন্দন হঠাৎ কনর কনম যায় (অননক িময় বো হয় - 'মারাত্মক ঝুাঁ সক')।

একটি জরুরী সিজাসরয়ান সিকশননর প্রস্তুসে এবাং পসরকসিে সিজাসরয়ান সিকশননর প্রস্তুসের পােভকয সক?
যসদ আপনার খুব জরুরী সিজাসরয়ান সিকশননর প্রনয়াজন হয়, োহনে আমরা স্বার্াসবক সয প্রস্তুসে সনই োর সকেু পসরবেভ ননর প্রনয়াজন হনে
পানর এবাং সকেু পদনেপ বাদ সদনে হনে পানর। যসদ আপসন আনগ সননয় না োনকন োহনে আপনার হানের বা বাহুর সশরায় একটি কযানুো
(একটি পােো প্লাসিক টিউব) স্থাপন করনে হনব। টিম আপনানক আপনার পাকস্থসের অম্লো কমাননার জনয টযাবনেনটর পসরবনেভ কযানুোর
মাধযনম এন্টাসিড জােীয় ঔষধ প্রনয়াগ করনে পানরন।

জরুরী সিজাসরয়ান সিকশননর জনয আমানক সক সজনানরে এনননস্থটিক সননে হনব অেবা আসম সক সজনগ োকনে পাসর?
জরুরী সিজাসরয়ান সিকশননর জনয আপনার িব িময় সজনানরে এনননস্থটিক প্রনয়াজন নাও হনে পানর। প্রিব সবদনা কমাননার জনয
আপনানক যসদ আনগই ইসপসডউরাে সদওয়া হনয় োনক এবাং এটা যসদ র্ানো কাজ কনর, েখন এনননস্থসিি এর মাধযনম আরও এনননস্থটিক
প্রনয়াগ করার জনয সচিা করনে পানরন যসদ আপনার জরুরী সিজাসরয়াননর প্রনয়াজন হয়। োরা আপনানক সোকাে এনননস্থটিক সদনবন, ফনে
িাজভাসরর িময় শক্তর্ানব বযাো বন্ধ করার জনয ো যনেষ্ট। অনয সবকি হনো আপনানক স্পাইনাে এনননস্থটিক সদওয়া।
এনননস্থটিনির সবনবচনা করনে হনব, ইসপসডউরাে প্রনয়ানগর জনয যনেষ্ট িময় আনে, অেবা যসদ আপসন ইসপসডউরাে না সননয় োনকন অেবা
ইসপসডউরাে আপনার যনেষ্ট বযাো কমানে পারনেনা োহনে আপনানক স্পাইনাে প্রনয়াগ করা। এগুনো র্ানোর্ানব কাজ করার জনয যসদ

যনেষ্ট িময় না োনক, েনব আপনার সজনানরে এনননস্থসিয়া সনওয়ার প্রনয়াজন হনে পানর। যসদ আনগই আপসন আপনার এনননস্থসিিনক বনে
োনকন আপসন সরসজওনাে এনননস্থটিক পেন্দ কনরন, োহনে অসধকাাংশ মসহোর সেনত্র সিজানরর িময় সজনানরে এনননস্থটিক সনওয়ার িুনযাগ
খুব কম োনক। প্রায় প্রসে দশজনন একজননর খুব জরুরী সিজাসরয়ান সিকশননর প্রনয়াজন হয়।
অননক িময়, খুব োড়াহুড়ার জনয দনের কানে আপনার এবাং আপনার জন্ম িাসের জনয সক করা প্রনয়াজন োর পুনরা বযাখা করার িময়
োনক না। আপনার অপানরশননর িময় আপনার িাসেনক প্রিব কনে অনপো করনে হনে পানর। এটা আপনানক সচন্তায় অেবা অস্বসের মনধয
রাখনে পানর। যানহাক, কমভচারীরা িাবভেসণকর্ানব আপনানদর িানে কো বেনবন, পরবেীকানে সক এবাং সকন ঘনট োর বযাখা করনবন।

আপনার সিজাসরয়ান সিকশননর পর বযাো সনরিননর জনয সক ঘনট?
সিজাসরয়ান সিকশননর পর বযাো সনরিননর কেকগুনো উপায় আনে।
সিজাসরয়ান সিকশননর পর, যখন এনননস্থটিনকর প্রর্াব কমনে শুরু কনর েখন বযাো কমাননার জনয আপনার পায়ু পনে িাপসজটসর
(টযাবনেট) প্রনয়াগ করা হনে পানর। যসদ আপনার স্পাইনাে অেবা ইসপসডউরানের মাধযনম আপসন সরসজওনাে এনননস্থটিক সননয় োনকন, েনব
বযাো সনরিননর ঔষধ কনয়ক ঘন্টা কাজ করনে োকনব। সকেু হািপাোনে দে ইসপসডউরাে সনসদভ ষ্ট স্থানন রাখনবন, যার ফনে োরা পরবেীনে
আনরা ঔষধ সদনে পানর। যসদ আপসন সোকাে এনননস্থটিক সননয় োনকন, োহনে আপনানক আপনার সপনটর সকেু সশরা অবশ করার জনয
সোকাে এনননস্থটিক িানে িানে মরসফন ইননজকশন অেবা একই ধরনণর বযাোনাশক প্রনয়াগ করা হনে পানর। অননক হািপাোনে আপনানক
মরসফন অেবা একই ধরনণর ঔষধ িহ সিপ প্রনয়াগ করা হনে পানর। আপসন সননজ সননজ বযাোনাশনকর বযবহার সনয়ন্ত্রণ করনে পানরন।
এটানক পযানশন্ট কনরােড এনােনজসিয়া অেবা সপসিএ বনে।
ধাত্রী আপনানক ডাইনলানফনাক অেবা ইবুপ্রনফন, পযারাসিটামে অেবা ওরামফভ জােীয় টযাবনেট সদনবন। যখন নািভ অেবা ডাক্তার বযাোর
জনয ঔষধ সদনে োনকন েখন এটা সনওয়ায় র্াে, যেেণ আপসন অস্বসেনে োনকন। ঔষধগুনো আপনার ঘুম ঘুম র্াব আননে পানর।
অননক িময় যসদ বুনকর দুধ খাওয়াননার অর্যাি কনরন, আপনার বাচ্চার উপর বযাোনাশক ঔষনধর প্রর্াব পড়নে পানর এবাং সকেু টা ঘুনমর
আনবশ হনে পানর।

সজনানরে এনননস্থটিনকর েু েনায় সরসজওনাে এনননস্থটিনকর সক সক িুসবধা সবদযমান?


স্পাইনাে এবাং ইসপসডউরাে িাধারণে আপনার এবাং আপনার সশশুর জনয েু েনামূেকর্ানব সনরাপদ।



আপনানক এবাং আপনার িাসেনক বাচ্চার জনন্মর িময় োরা অাংশ সননে িহায়ো করনে পানর।



আপসন পরবেীনে কম ঘুমঘুম র্াব অনুর্ব করনবন।



োরা যে োড়াোসড় িম্ভব আপনানক খাওয়ানে পারনবন এবাং আপনার বাচ্চানক ধনর রাখনে পারনবন।



পনর আপনার িাধারণে বযাো সবশ কনম যানব।



জনন্মর পর আপনার সশশু অননক িেকভ অবস্থায় োকনব।



অপানরশননর পর সঝসি এবাং বসম কম হনব।

সজনানরে এনননেসিয়ার েু েনায় সরসজওনাে এনননস্থসিয়ার অিুসবধা সক সক?


স্পাইনাে এবাং ইসপসডউরাে আপনার রক্তচাপ কমানে পানর, যসদও এ সচসকৎিা িহজ।



িাধারণে এগুনো কাযভকসর হনে দীঘভ িময় সনয়, িুেরাাং এটা িাধারণে সজনানরে এনননস্থে্ টিক সেনক অপানরশননর প্রস্তুসে সননে
অননক সবসশ িময় সননয় োনক।



কখনও কখনও, োরা আপনানক কাাঁপুসন অনুর্ব করানে পানর।



খুব কম িমনয়, এগুনো যনেষ্ট র্ানো কাজ কনর না, কানজই এনননস্থটিনির আপনানক সজনানরে এনননস্থটিক সদওয়ার প্রনয়াজন হনে
পানর।



আপনার সপনঠ নাজুক অাংশ োকনে পানর সযখানন িুচ
াঁ ঢু নক সযনে পানর।



আপনার সডউরাে পরবেী ফু টার জনয মাো বযাো হনে পানর (নীনচ সিজাসরয়ান সিকশনন সরসজওনাে এনননস্থসিয়ার িানে যুক্ত কম
ঝুাঁ সক এবাং পাবভ প্রসেসক্রয়া সদখুন)।

সিজাসরয়ান সিকশনন সরসজওনাে এনননস্থসিয়ার িানে যুক্ত সক সক ঝুাঁ সক এবাং পাবভ প্রসেসক্রয়া আনে?
সরসজওনাে এনননস্থটিনকর ঝুাঁ সকিমূহ নীনচর সটসবনে সদখাননা হনয়নে। েেয িমূহ প্রকাসশে নসেিমূহ সেনক এনিনে। সটসবনে সদখাননা
পসরিাংখযানিমূহ আনুমাসনক এবাং সবসর্ন্ন হািপাোে সেনক হািপাোনে সবসর্ন্ন রকম হনে পানর।

রিরিওনাল এনননেটিনেি ঝুঁ রে এবং পার্শ্ব প্ররিরিয়াসমূহ
সম্ভাবয সমসযা

সমসযা েিটা স্বাভারবে?

চলোরন

িাধারণ - ঔষধ এবাং মাত্রার উপর
সনর্ভ র কনর প্রায় প্রসে ৩ থেনে
১০ িননি মনযয ১ িন

িক্তচানপি উনেখন াগ্য হ্রাস

স্পাইনাে:
িাধারণ- প্রায় ৫ িননি মনযয ১
িন
ইসপসডউরাে:
কখনও কখনও-প্রায় ৫০ িননি
মনযয ১ িন

প্রসবোনল ইরপরিউিাল টপ আনপি িনয

িাধারণ - প্রায় ৮ থেনে ১০ িনন

ো ব োরি নয়, োনিই রসিারিয়ান থসেশননি

১ িন

িনয অনয এনননেটিনেি প্রনয়ািন হয়

এনননেটিে নেষ্ট ভালভানব োি েনিনা এবং

স্পাইনাে:

অপানিশননি সময় বযাোয় সাহা য েিাি িনয কখনও কখনও-প্রায় ২০িনন ১
আনিা ঔষয প্রনয়ানগ্ি প্রনয়ািন হয়

িন

ইসপসডউরাে:
িাধারণ-প্রায় ৭ িনন ১ িন
স্পাইনাে:
রসিারিয়ান থসেশনন রিরিওনাল এনননেটিে

মনঝমনধয - প্রায় ৫০ িনন ১ িন

ভাল ভানব োি েনিনা এবং থিনানিল

ইসপসডউরাে:

এনননেটিনেি প্রনয়ািন হয়

কখনও কখনও - প্রায় ২০ িনন ১
িন

মািাত্মে মাো বযাো রলফনলট থেখন
(http://www.labourpains.com/ui/content/cont
ent.aspx?id=45)

ইসপসডউরাে:
কম - প্রায় ১০০ িনন ১ িন
স্পাইনাে:
কম - প্রায় ৫০০ িনন ১ িন

রশিাি ক্ষরি
(উদাহরণ স্বরূপ, পানয় অেবা পানয়র পাো অবশ
হওয়া,পানয় দূবভেো)

প্রর্াব েয় মানির কম স্থায়ী হয়:
সবশ সবরে -প্রায় ১,০০০ থেনে
২,০০০ িনন ১ িন
প্রর্াব েয় মানির অসধক স্থায়ী
হয়:
সবরে – প্রায় ২৪,০০০ িনন ১
িন

থমরননিাইটিস

খুবই সবরে -প্রায় ১০০,০০০ িনন
১ িন

স্পাইনাল অেবা ইরপরিউিানলি োনন স্পাইনন

খুবই সবরে – প্রায় ৫০,০০০ িনন

থফাডা (সংিমণ)

১ িন

স্পাইনাল অেবা ইরপরিউিানলি োনন স্পাইনন

খুবই সবরে – প্রায় ১৬৮,০০০

থহমানটামা(িক্ত িমাট)

িনন ১ িন

থফাডা অেবা রহমানটামা পযািালাইরসস সহ

খুবই সবরে - ১০০,০০০ িনন ১

মািাত্মে ক্ষনিি োিণ হয়, (থপিানেরগ্য়া)

িন

ইরপরিউিানলি সানে:
খুবই সবরে- প্রায় ১০০,০০০ িনন

েূর্বটনাবশি স্পাইননি রশিায় অরযে পরিমানণ

১ িন

থলাোল এনননেটিে প্রনবশ েিাননা হয়
েূর্বটনাবশি স্পাইনাল িিনল, অরযে পরিমানণ
থলাোল এনননেটিে প্রনয়াগ্ েিা হনল, র্শ্াস

সবশ সবরে- প্রায় ২,০০০ িনন ১

রননি েনষ্টি োিণ হনি পানি এবং খব েম

িন

থক্ষনে অজ্ঞান হনি পানি
এ িকে ঝুাঁ সক এবাং পাবভ প্রসেসক্রয়া িম্পনকভ িঠিক সকান পসরিাংখযান িহজের্য নয়। পসরিাংখযান এবাং হািপাোে সেনক হািপাোনে সর্ন্ন হনে
পানর।

সিজাসরয়ান সিকশনন সজনানরে এনননস্থসিয়ার িানে সক সক ঝুাঁ সক এবাং পাবভপ্রসেসক্রয়া িাংযুক্ত োনক?

থিনানিল এনননেটিনেি ঝুঁ রে এবং পার্শ্ব প্ররিরিয়া
সম্ভাবয সমসযা

িমিযা েিটা স্বার্াসবক?

োুঁপরন

সাযািণ - প্রায় ৩ িনন ১ িন

গ্লায় বযাো

সাযািণ - প্রায় ৩ িনন ১ িন

অসেিা অনভব

সাযািণ - প্রায় ১০ িনন ১ িন

থপরশনি বযাো

সাযািণ - প্রায় ৩ িনন ১ িন

থ াুঁনট এবং রিহবায় োটা অেবা থেুঁ িলাননা
োুঁনিি ক্ষরি

েখনও েখনও - প্রায় ২০ িনন ১
িন
থবশ রবিল - প্রায় ৪,৫০০ িনন ১
িন

খন আপরন র্রমনয় োনেন িখন
এনননেটিনেি র্শ্াস থনবাি টিউব ঢোননাি
বযেব িা
বনে সংিমণ
আপনাি পােেরল থেনে অম্ল ফসফনস গ্মণ
সনচিনিা ( আপনাি এনননেটিনেি সময়
রেছক্ষ্ণনণি িনয স্মিণ েিাি সামেব য)

েম - প্রায় ২৫০ িনন ১ িন

সাযািণ - প্রায় ১০০ িনন ১ িন
রেন্তু অরযোংশ সংিমণ
মািাত্মে নয়
থবশ রবিল - প্রায় ১,০০০ িনন ১
িন
অসাযািণ - প্রায় ৬৭০ িনন ১
িন

মািাত্মে এলারিবে প্ররিরিয়া

রবিল - প্রায় ১০,০০০ িনন ১ িন

মৃিয অেবা মরিনেি ক্ষরি

মৃিয:
খবই রবিল - ১০০,০০০ এ ১
িননি েম ( ক্তিানিয বৎসনি ১
বা ২ িন)
মরিনেি ক্ষরি:
খবই রবিল- সঠিে পরিসংখযান
িানা নাই।

এই িকে ঝুাঁ সক এবাং পাবভপ্রসেসক্রয়ার িঠিক পসরিাংখযান িহজের্য নয়। পসরিাংখযান সহিাব করা এবাং হািপাোে সেনক হািপাোনে পােভকয হনে
পানর। আপনার সকেু জানার োকনে আপনার এনননস্থটিনির িানে আপসন আনোচনা করনে পানরন।
একটি জােীয় জসরনপ সদখা যায় সয, গর্ভ বেী মসহোর সেনত্র সরসজওনাে এনননস্থসিয়ার বযবহানরর ফনে স্থায়ী েসের পসরমাণ অনযানয গ্রুনপর
সরাসগনদর েু েনায় কম। [Cook TM, Counsell D, Wildsmith JAW. Major complications of central neuraxial block: report on
the third National Audit Project of the Royal College of Anaesthetists. British Journal of Anaesthesia 2009; 102: 179-190]

আমার এনননস্থটিক িম্পনকভ আসম সকাোয় আরও েেয সপনে পাসর?
রনয়ে কনেজ অফ এনননস্থটিিি সেনক এনননস্থটিক এবাং এনননস্থটিনকর ঝুাঁ সক িম্পনকভ আনরা েেয আপসন জাননে পারনবন
www.youranaesthetic.info অেবা ওএএ: www.oaaformothers.info সেনক।
সিজাসরয়ান সিকশননর আদশভ যে িম্পনকভ আনরা আপসন জাননে পানরন এ বইনয়: সিজাসরয়ান সিকশন:সলসনকাে গাইডোইন (National
Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health; commissioned by the National Institute for Clinical Excellence.
London: Royal College of Obstetricians & Gynaecologists Press, 2004).

সক উপনরর েেয সদনয়নে?
অবনিসিক এনননস্থটিিি এনিাসিনয়শননর ইনফনমভশন ফর মাদািভ িাবকসমটির িাংগৃহীে েনেযর সর্সিনে বহুে সজজ্ঞাসিে প্রশ্নাবেী সেখা।

এই িাবকসমটি নীনচর সোকনদর দ্বারা গঠিে।
ডাাঃ মাকাসন পূর্ভা (সচয়ারমযান)
িাইয়ান সরঞ্চ (সিনক্রটাসর)
ডাাঃ সমসর মুশাসম্ব (কন্সােনটন্ট এনননস্থটিি)
ডাাঃ সলয়ার সকনন্ডসেয়ার (রনয়ে কনেজ অফ অবসিসিসিয়ান এবাং গাইননানকােসজি প্রসেসনসধ)
সগইে জনিন (রনয়ে কনেজ অফ সমড ওয়াইর্ি প্রসেসনসধ)
ডাাঃ সহোসর সিায়ানেি (কনিােনটন্ট এনননস্থটিি)
ডাাঃ িারাহ সগ্রসফেি (সরসজিার এনননস্থটিি)
সমনিি স্মৃসে সিাং (িাধারণ িদিয)
রানিে সবাংহাম (িাধারণ িদিয)
আমরা িকে সেফনেট এবাং অনুবানদর িঠিকো সনসিে করার সচষ্টা কনরসে এবাং সেখার িময় িকে েেয িঠিক সেে।
আনগর িাংকেনগুসেনে কাজ করার জনয আনগর িাবকসমটির িকে িদিযনক আমরা ধনযবাদ জানাই।

ওএএ সিনক্রটাসরনয়ট
সফান: +44 (0)020 8741 1311
ইনমইে: secretariat@oaa-anaes.ac.uk
ওনয়বিাইট: www.labourpains.com
সরসজিাডভ চযাসরটি নাং ১১১১৩৮২
© অবনিসিক এনননস্থটিিি অযানিাসিনয়শান ২০০৯

উপনর উনিসখে উপাি সদনে সকান সকান েেযিূত্র বযবহার করা হনয়নে?
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