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General anaesthesia for Caesarean section

ઓબ્સ્ટરરક એનેસ્થેરટસ્્િ એિોસિયેશન

સિઝેરિયન સિભાગ માટે િામાન્ય એનેસ્થેરટક (િીએિ)
મારિતી પત્રક

આ પત્રક તમને િામાન્ય એનેસ્થેરટક થી આિતી ઊંઘ સિશે કેટલીક મારિતી આપિા માટે છે .



સ્પાઇનલ એનેસ્થેરટક અથિા એસપડ્યુિલમાાં મ ૂકિા માટે પ ૂિતો િમય ન િોય તો તાત્કાલલક સિઝેરિયન સિભાગમાાં
િામાન્ય એનેસ્થેરટકની િાિાં િાિ જરૂિ પડ્ે છે .

 તમાિી પાિે તમાિા િાથમાાં મ ૂકિા માટે એક િોય િશે જેને ઇન્રાિેનોિ (નિમાાં આપિામાાં આિતી) કેન્યુલા કિેિાય છે .


િામાન્ય એનેસ્થેરટકનુ ાં એક જોખમ તે છે કે તમે ઊંઘી જાિ છો ત્યાિે તમાિા પેટ માાંન ુ ાં એસિડ્ તમાિા ફેફિાાંમાાં જઈ શકે
છે . આ જોખમ ઘટાડ્િા માટે, તમને એક રિપ દ્વાિા અથિા તમાિા પગ માાં એક ઈન્જેક્શન આપિામાાં આિી શકે છે ,
અને તમને પીિા માટે એન્ન્ટએસિડ્ દિા આપિામાાં આિી શકે છે .



ઓપિે રટિંગ સથયેટિમાાં તમે શ્વાિમાાં ઓક્ક્િજન લો તે માટે એક માસ્ક તમાિા ચિેિા પિ મ ૂકિામાાં આિશે.
આ માસ્ક ચુસ્ત લાગી શકે છે , પિાં ત ુ તે તમને િધાિે ઓક્ક્િજન આપિા માટે મિત્િનુ ાં છે .



િામાન્ય એનેસ્થેરટક તમાિા રિપ માાં આપિામાાં આિશે. તમે ઊંઘી જશો ત્યાિે , તમને તમાિી ગિદન પિ દબાણ
લાગશે. આ તમાિા િાયુપથ અને ફેફિાના િક્ષણ માટે છે .



તમાિા જન્મ ભાગીદાિ ઓપિે રટિંગ સથયેટિમાાં તમાિી િાથે િિેિા માટે િમથથ નિી િોય, પિાં ત ુ તેઓ નજીકમાાં િશે.



તમે રિકિરિ રૂમમાાં જાગશો અને તમે જાગશો ત્યાિે તિત જ તમાિા બાળકને જોઈ શકો છો.



તમે જાગશો ત્યાિે , તમારુાં ગળાં સુકાતુ ાં િોય તેવ ુ ાં લાગી શકે છે અને તમે માાંદા િોિ તેવ ુ ાં લાગી શકે છે . જો તમાિે તેમની
જરૂિ િોય તો િધુ પીડ્ાનાશક અને માાંદગી સિિોધી દિાઓ ઉપલબ્ધ થશે.

યુકેમાાં દિ િર્ષે, 17,000 િામાન્ય એનેસ્થેરટક્િ જે સ્ત્રીઓ સિઝેરિયન સિભાગમાાં આિેલ છે અને બહુ થોડ્ી ગચ
ાં ૂ િણો છે
તેમને આપિામાાં આિે છે . તેમ છતાાં, િામાન્ય એનેસ્થેરટક્િના કેટલાાંક જોખમો અને આડ્- અિિો િોય છે . તે આ
પત્રકની બીજી બાજુ પિ દશાથિિામાાં આિેલ છે .

GA For Caesarean CS - Information Card-FEB15_Gujarat

સામાન્ય એનેસ્થેસસયાના જોખમો અને આડઅસરો
શક્ય સમસ્યા

સમસ્યા કેટલી સામાન્ય છે

ધ્રુજાિી

િામાન્ય - લગભગ 3 માાંથી 1 લોકો

ગળાં સુકાઇ જવુ ાં

િામાન્ય - લગભગ 2 માાંથી 1 લોકો

માાંદા િોઇએ તેવ ુ ાં લાગવુ ાં

િામાન્ય - લગભગ 10 માાંથી 1 લોકો

સ્નાયુ નો દુખાિો

િામાન્ય - લગભગ 3 માાંથી 1 લોકો

િોઠ અને જીભ પિ ચીિા અથિા ઉઝિડ્ા

પ્રાિાંલગક - લગભગ 20 માાંથી 1 લોકો

દાાંત ને નુકિાન

ખ ૂબ જ દુલથભ - લગભગ 4,500 માાંથી 1 લોકો

તમે ઊંઘી જાિ ત્યાિે એનેસ્થેરટસ્ટ શ્વાિનળી દાખલ
કિિામાાં સનષ્ફળ જાય

િામાન્ય – 10 માાંથી 1 લોકો - પિાં ત ુ મોટા ભાગના ચેપ ગાંભીિ નથી

છાતીમાાં ચેપ
એસિડ્ તમાિા પેટમાાંથી તમાિા ફેફિામાાં જતુ ાં િિે
પ્રરિયા દિમ્યાન જાગી જવુ ાં
ગાંભીિ એલજીક આડ્અિિ

અિામાન્ય - લગભગ 250 માાંથી 1 લોકો

ખ ૂબ જ દુલથભ - લગભગ 1,000 માાંથી 1 લોકો
અિામાન્ય - લગભગ 400 માાંથી 1 લોકો
દુલથભ – લગભગ 10,000 માાંથી 1 લોકો
મ ૃત્યુ:
ખ ૂબ જ દુલથભ - 100,000 માાંથી 1 કિતા ઓછાં (યુકેમાાં એક િર્ષથમાાં 1

મ ૃત્યુ અથિા મગજને નુકિાન

અથિા 2 લોકો)
મગજને નુકિાન:
ખ ૂબ જ દુલથભ - ચોક્કિ આંકડ્ાની જાણ નથી

આ બધા જોખમો અને આડ્અિિ માટે ચોક્કિ આંકડ્ા ઉપલબ્ધ નથી. આંકડ્ાઓ અંદાજીત છે અને એક િોક્સ્પટલ થી બીજા
િોક્સ્પટલ પિ બદલાય શકે છે . જો તમને કોઇ પ્રશ્નો િોય, તો તમાિે તમાિા એનેસ્થેરટસ્ટ િાથે આ અંગે ચચાથ કિિી જોઈએ.
તમે રોયલ કોલેજ ઓફ એનેસ્થેટટસ્ટસની વેબસાઇટ Www.rcoa.ac.uk પરથી 'સસઝેટરયન માટે એનેસ્થેસસયા'
પસિકા ડાઉનલોડ કરી વધ ુ માટિતી મેળવી શકો છો.
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અમે ચેરિટી અનુિાદકના આભાિી છીએ, જેઓએ કોઇપણ આસથિક ફીિ િગિ આ અનુિાદ અમને પુિો પાડ્યો છે .
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