
প্রসবববদনা, প্রসব, এবং চেতনানাশক (অ্াবনবথেশশয়া): 
ক�োন ক�োন বিষয়গুবি আপনোর জোনো উবিৎ 
NYC Health + Hospitals/Elmhurst লেবার অ্ান্ড লেলেভালরতে আপনাতে স্াগে। আপনার অ্াতনতথেলিয়া 
টিম লিতেতব, আমরা চাই লেন োধারণ ভুে ধারণাগুলের পািাপালি প্রেতবর েমতয় েন্ত্রণার উপিম েম্পতেকে  আপলন 
অবগে থাতেন। 

প্োয়শ বজজ্োবিত প্শ্োিিী: 

অ্োনননথেবশয়ো টিম 

অ্াবনবথেশশয়া টিম সম্পবককে  চকান শবষয়গুশি আমার জানার প্রবয়াজন রবয়বে? 
অ্াতনতথেলিয়া টিম এেজন লিলজলেয়ান অ্াতনতথেলেওেলজস্ট এবং এেজন প্রে্লয়ে নলথভুক্ত নােকে অ্াতনতথেটিস্ট-এর েমন্বতয় 
গঠিে। আপনার েন্ত্রণা উপিতমর জন্ এবং আপৎোেীন পলরলথেলেতে আপনাতে অলেলরক্ত েুরলষিে রাখার জন্ আমাতের 
পলরতেবা 24/7 উপেব্ধ। 

আমার অ্াবনবথেশশয়া টিবমর সাবে চকান তে্াবিী আমার ভাগ কবর চনওয়া উশেৎ? 
অনুগ্রি েতর আপনার লচলেৎোর ইলেিাে েম্পতেকে  আমাতের বেুন। প্রেতবর জন্ আপলন অ্াতনতথেলিয়া লবতে লনন বা না লনন, অনুগ্রি েতর 
লে লোনও প্রোতরর িারীলরে েমে্ার লবেতয় আমাতের জানাতবন োতে আপনাতে িােপাোতে ভরেতির েমতয় আমরা আপনাতে েথােম্ভব 
লনরাপে রাখতে পালর। 

প্িিনিদনো এিং যন্ত্রণোর উপশম 

প্রসববর সমবয় যন্ত্রণা শনয়ন্ত্রবণর চকান চকান শবকল্পগুশি আমার কাবে উপিব্ধ রবয়বে? 
প্রেতবর েমতয় েন্ত্রণা লনয়ন্ত্রতণর েবকোলধে প্রচলেে েটুি পদ্ধলে িে: 
+  IV ওেুধ 
+  এলপলেউরাে ওেুধ 

IV েন্ত্রণার ওেুধ আপনাতে ও আপনার লিশুতে ঘুম পালিতয় লেতে পাতর। এলপলেউরাে পদ্ধলেতে আপনার বা আপনার লিশুর ঘুম পাতব না 
এবং IV-এর লথতে আরও ভাতো ভাতব েন্ত্রণার উপিম িতব। 

এশপশিউরাি কী? 
এেটি লোট প্াস্টিে টিউব-এর মাধ্তম আপনার লপতের "এলপলেউরাে লপেে" নাতম পলরলচে এেটি লনরেতিষ্ট অংতি আমরা েন্ত্রণা উপিমোরী 
ওেুধ প্রতয়াগ েতর থালে। আপনার নালভ লথতে পাতয়র পাো পেকেন্ত অনুভূলে হ্াে পাতব। এরপতরও আপলন িয়ে েংতোচতনর চাপ অনুভব েরতে 
পারতবন, লেন্তু েীক্ষ্ণ েন্ত্রণা আর অনুভব েরতে পারতবন না। েন্তান প্রেব না েরা পেকেন্ত ধারাবালিেভাতব এই ওেুধ প্রতয়াগ েরা িয়। প্রতয়াজন 
িতে প্রলে 20 লমলনট অন্তর আরও লবলি পলরমাতণ েন্ত্রণা উপিমোরী ওেুধ পাওয়ার জন্ আপলন এেটি বাটতন চাপ লেতে পাতরন। বাটতন চাপ 
লেতয় খুব লবলি ওেুধ গ্রিতণর লবেতয় েলুচিন্তা েরতবন না; এই ব্বথোয় এেটি পূবকে-লনরেতিষ্ট লনরাপত্া েীমা থাতে। 

এশপশিউরাি পদ্ধশতবত শক যন্ত্রণা হয়? 
আপনার লপতের লনতচর অংতি এলপলেউরাে প্রতয়াগ েরার পূতবকে, আমরা এেটি ওেুতধর এেটি লোট ইতজেেিতনর মাধ্তম লেই অংিটিতে 
অোি েতর লেই। 10 লেতেন্ড ধতর ইতজেেিনটি প্রতয়াগ েরা িয়। লেই অংিটি অোি িতয় লগতে, আমরা এলপলেউরাে প্রতয়াতগ এলগতয় োই। 
আমরা এই পদ্ধলেটি েরার েমতয় আপলন লপতে চাপ অনুভব েরতবন। েলে আপলন লোনও েীক্ষ্ণ অনুভূলে অনুভব েতরন, োিতে আমরা 
অোি েরার ওেুধ আরও লবলি পলরমাতণ প্রতয়াগ েলর। 

ক্রমি 



আমার শপবে শক চকানও সূে চ�াটাবনা হবব? 
এলপলেউরােটি োগাতনার েময় এেটি লোট েূচ ব্বিার েরা িতব। েতব, লোট প্াস্টিে টিউবটি বোতনা িতয় লগতে, আপনার লপতের মতধ্ আর 
লোনও েূচ আটতে থােতব না। েখন আপলন লচে িতয় লিাতবন, েখন লোনও ধারাতো বস্তু েম্পতেকে  আপনার উলবিগ্ন িওয়ার লোনও প্রতয়াজন 
লনই। 

এশপশিউরািটি িাগাবনার সময় আশম নড়ােড়া করবি কী ঘটবব? আপনারা এটি চদওয়ার সমবয় আমাবক কীভাবব বসবত হবব? 
এটি োগাতনার েময় চোোেীন আপলন নিাচিা েরতেও, আপলন আিে িতবন না। েলেও, আপলন নিাচিা েরতে, এলপলেউরােটিতে 
োগাতনা অেম্ভব না িতেও, এই োজটি অতনে লবলি েঠিন িতয় ো ািাতব। েখন আপলন এলপলেউরােটি োগাতনার জন্ উতে বেতবন, েখন 
আপনার লপে, "C" অষিরটির মে, আপনার লপট বরাবর লবাতে থােতব। অনুগ্রি েতর লনতচর লচত্রটি লেখুন। 

প্রসববর চকান পযকোবয় আশম এশপশিউরাি চপবত পাশর? 
প্রেব চোোেীন লে লোনও েমতয় আপলন এলপলেউরাে লপতে পাতরন। অনুগ্রি েতর েতচেন থােুন, ওেুধটির পুতরাপুলর োজ শুরু েরতে 
15-20 লমলনট ময় োতগ। এবং েলে আপলন লথের ভাতব বতে থােতে না পারার মে েীব্র েন্ত্রণার জন্ অতপষিা েতরন, োিতে োগাতনার 
লবেয়টি আরও েঠিন িতয় লেতে পাতর। 

এশপশিউরাি-এর সুশবধাগুশি কী কী? 
প্রেব চোোেীন েন্ত্রণা উপিতমর জন্ এলপলেউরাে োরুন োেকেের। ওেুধটি আপনাতে বা আপনার লিশুতে ঘুম পািাতব না এবং আপনার 
স্তন্োতনর ষিমোতে প্রভালবে েরতব না। েলে আপনার আপৎোেীন লেজালরয়ান লেলেভালরর প্রতয়াজন লেখা লেয়, োিতে োজকে ালরর 
েমতয় আপনাতে আরাম প্রোন েরার জন্ এবং আপনার েন্তাতনর জন্মগ্রিতণর েমতয় আপনাতে জালগতয় রাখার জন্ আমরা এলপলেউরাে 
ব্বিার েরতে পালর। এলপলেউরাে ব্েীে, আপৎোেীন লেজালরয়াতনর েমতয় আমাতের আপনাতে ঘুম পালিতয় রাখতে িতব। 

এশপশিউরাি শক আমার শসজাশরয়ান চসকশবনর সম্াবনা বাশড়বয় চদবব? 
না। এলপলেউরাে েখনও লেই ঝুালে বৃলদ্ধ েতর না। 

এশপশিউরাবির ঝঁুশকগুশি কী কী? 
প্রলেটি প্রলক্রয়াতেই ঝুালে ও উপোর থাতে। েলে আপনার লষিতত্র ঝুালের লথতে উপোতরর েম্ভাবনা লবলি থাতে লেবেমাত্র োিতেই 
অ্াতনতথেলিয়া টিম আপনাতে এলপলেউরাে প্রোন েরতব। েংক্রমণ, রক্তপাে, স্ায়ুর আঘাে, অ্াোরজতি এবং মাথােন্ত্রণার অল্প ঝুালে রতয়তে। 
লনরেতিষ্টভাতব আপনার লষিতত্র অলেলরক্ত ঝুালে এবং উপোতরর লবেতয় জানতে অনুগ্রি েতর আপনার অ্াতনতথেলিয়া টিতমর োতথ েথা বেুন। 

বিজোবরয়োন কেবিভোবর এিং অ্োনননথেবশয়ো 
োজকে ালরর েমতয় আমার লষিতত্র অ্াতনতথেলিয়ার লবেল্পগুলে েী েী? 
+  পোইনাে অ্াতনতথেলিয়া 
+ এলপলেউরাে অ্াতনতথেলিয়া 
+ পোইনাে ও এলপলেউরাে অ্াতনতথেলিয়ার এেটি েংলমশ্রণ 
+ োধারণ অ্াতনতথেলিয়া (এই প্রলক্রয়া চোোেীন আপলন েম্পূণকে ঘুমন্ত অবথোয় থােতবন) 

লবলিরভাগ েমতয়ই, পোইনাে এবং/অথবা এলপলেউরাে পদ্ধলে আপনাতে ঘুম পািাতনার লথতে লবলি লনরাপে। লেেু লবরে লষিতত্র, আপনাতে 
ঘুম পািাতনা পোইনাে বা এলপলেউরাে পদ্ধলে প্রতয়াগ েরার লথতে লবলি লনরাপে। আপনার প্রতয়াজনীয়ো অনুোয়ী অ্াতনতথেলিয়া টিম 
আপনার জন্ অ্াতনতথেলিয়ার পলরেল্পনাতে উপতোগী েতর েুেতবন। 

স্াইনাি ও এশপশিউরাি অ্াবনবথেশশয়া কী? শমি ও পােকেক্গুশি কী কী? 
লেৌিেগুলে এেই ধরতণর। আপনার লপতটর ওপতরর লেে লথতে আপনার পাতয়র পাো পেকেন্ত আপনার িরীরতে অোি েরতে আপনার 
লপতের লনতচর লেতে ইনতজেিতনর মাধ্তম ওেুধ প্রতয়াগ েরা িয়। এই অোিো OB টিমতে আপনার লজতগ থাো অবথোয় লেজালরয়ান 
লেলেভালর েরতে োিাে্ েতর। প্রেব চোোেীন আপলন েবেমতয়ই পেিকে এবং চাপ অনুভব েরতবন, লেন্তু আপলন েীক্ষ্ণ লোতনালেেু অনুভব 
েরতে পারতবন না। 
এেটি পাথকেে্ িে, প্রতয়াজন িতে েতয়ে ঘণ্া পতর আরও লবলি পলরমাতণ অোি েরার ওেুধ প্রোন েরার জন্ এলপলেউরাে পদ্ধলেতে 
আপনার লপতের মতধ্ এেটি লোট প্াস্টিে টিউব লরতখ লেওয়া িয়। অপরলেতে, পোইনাে পদ্ধলেটি লনরেতিষ্ট থোতন লোতনা টিউব লরতখ লেওয়ার 
পলরবতেকে  এেটিমাত্র িট লিতেতব োজ েতর। লবলিরভাগ লরাগীর প্রেতবর জন্ লেবেমাত্র পোইনাে পদ্ধলের প্রতয়াজন িয়, েলেও, লেেু 
লরাগীর পোইনাে ও এলপলেউরাে পদ্ধলের এেটি েংলমশ্রতণর প্রতয়াজন িয়। লোন লবেল্পটিতে আপনার অ্াতনতথেলিয়া টিম আপনার জন্ 
লনরেতিষ্টভাতব েুপালরি েরতেন ো ো ারা আপনাতে ব্াখ্া েরতবন। 

ক্রমি 
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এশপশিউরাি অেবা স্াইনাি পদ্ধশতবত কী যন্ত্রণা হবব? 
আপলন আপনার লপতের লনতচর লেতে অোি েরার ওেুতধর ইনতজেিনটি অনুভব েরতবন। এই অোি েরার ওেুধটি 10 লেতেন্ড ধতর জ্াো 
েতর। লেই অংিটি অোি িতয় লগতে, আমরা পোইনাে এবং/অথবা এলপলেউরাে থোপন েরতে অগ্রের িই। আমরা এই পদ্ধলেটি েরার 
েমতয় আপলন লপতে চাপ অনুভব েরতবন। আপলন লোনও েীক্ষ্ণ অনুভূলে অনুভব েরতে আমরা অোি েরার ওেুধ আরও লবলি পলরমাতণ 
প্রতয়াগ েরব। 

আমার শপবে শক চকানও সূে চ�াটাবনা হবব? 
পোইনাে অথবা এলপলেউরাে থোপতনর েমতয় এেটি লোট েূচ ব্বিার েরা িতব। েতব এেবার প্রলক্রয়াটি েম্পন্ন িতয় লগতে, আপনার লপতে 
আর লোনও েূচ থােতব না। েখন আপলন লচে িতয় লিাতবন, েখন লোনও ধারাতো বস্তু েম্পতেকে  আপনার উলবিগ্ন িওয়ার লোনও প্রতয়াজন 
লনই। 

স্াইনাি/এশপশিউরাি চদওয়ার সমবয় আশম নড়ােড়া করবি কী ঘটবব? আপনারা এটি চদওয়ার সমবয় আমাবক কীভাবব বসবত হবব? 
এটি োগাতনার েময় চোোেীন আপলন নিাচিা েরতেও, আপলন আিে িতবন না। েলেও, আপলন নিাচিা েরতে, পোইনাে/এলপলেউরাে 
পদ্ধলেটি েম্পন্ন েরা অতনে লবলি েঠিন িতয় পিতব। েখন আপলন এলপলেউরাে থোপনার জন্ উতে বেতবন, েখন আপনার লপে, "C" 
অষিরটির মে, আপনার লপট বরাবর লবাতে থােতব। অনুগ্রি েতর লনতচর লচত্রগুলে লেখুন। 

এশপশিউরাি/স্াইনাি-এর সুশবধাগুশি কী কী? 
অ্াতনতথেলিয়ার জন্ এলপলেউরাে অথবা পোইনাে োরুন োেকেের এবং লেজালরয়ান প্রেতবর জন্ েন্ত্রণা উপিমোরী। এই ওেুতধ আপনার 
বা আপনার লিশুর ঘুম পাতব না। আপনার লপতে েটুি ওেুধ ইনতজেিতনর মাধ্তম এেইোতথ প্রতয়াগ েরা িয়: 

1.   এমন এেটি ওেুধ ো োজকে ালরর জন্ আপনার লপতটর ওপর লথতে পাতয়র পাো পেকেন্ত অোি েতর লেতব। লরেভালর রুতম এটির প্রভাব 
েমতে শুরু েরতব। 

2.   এমন এেটি ওেুধ ো অোি েরার ওেুতধর প্রভাব েতম োওয়ার পতরও 24 ঘন্া পেকেন্ত েন্ত্রণার উপিম ঘটাতব। আপলন োজকে ালর লথতে 
লেতর ওোর েমতয় এই ওেুধগুলে আপনার অন্ান্ েন্ত্রণা উপিমোরী ওেুতধর প্রতয়াজনতে েরূ েরতব না, লেন্তু আপনার েন্ত্রণা 
লনয়ন্ত্রণ েরার জন্ লে পলরমাণ ওেুতধর প্রতয়াজন িতব লেই পলরমাণতে এগুলে েলমতয় লেতব। 

স্াইনাি এবং/অেবা এশপশিউরাি-এর ঝঁুশকগুশি কী কী? 
প্রলেটি প্রলক্রয়াতেই ঝুালে ও উপোর থাতে। েলে আপনার লষিতত্র ঝুালের লথতে উপোতরর েম্ভাবনা লবলি থাতে লেবেমাত্র োিতেই 
অ্াতনতথেলিয়া টিম আপনাতে পোইনাে/এলপলেউরাে প্রোন েরতব। েংক্রমণ, রক্তপাে, স্ায়ুর আঘাে এবং মাথােন্ত্রণার ঝুালে েম রতয়তে। 
লনরেতিষ্টভাতব আপনার লষিতত্র অলেলরক্ত ঝুালে এবং উপোতরর লবেতয় জানতে অনুগ্রি েতর আপনার অ্াতনতথেলিয়া টিতমর োতথ েথা বেুন। 

পোইনাে-এর পতর বলম ভাব বা বলম িওয়া খুবই োধারণ ঘটনা, োই আপলন লেমন অনুভব েরতেন ো আমাতের জানান। এটি খুবই 
স্াভালবে ঘটনা এবং লবপজ্জনে নয়। এমন ঘটনা েমাতে আমরা ওেুধ প্রোন েতর থালে। 

জানুয়ালর 2022 
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