রাগী এবং

ষাকারীর িশ া

আপনার অে াপচােরর আেগ িনেদশাবিল
আপনার অে াপচার এই তািরেখর জন িনধািরত হেয়েছ: _______________________
আপনার অে াপচােরর সময় আপনােক অ ােনসেথিসয়া (আপনােক ঘুম পাড়ােনার জন ওষুধ) দওয়া
হেব। সইজন এই িনেদশাবিল মেন চলা খুবই
পূণ। যিদ আপিন ভল ওষুধ খান বা আপনার
অে াপচােরর কাছাকািছ সমেয় িকছ খান বা পান কেরন তেব এ দিরেত করা হেব বা বািতল করা
হেব।
সি পশন এবং দাকান থেক সরাসির কনা ওষুধ, প াচ এবং ি ম সহ আপিন য সম ওষুধ
খাে ন স িল স েক আপনার া েসবা দানকারীর সােথ কথা বলুন। অে াপচােরর আেগ ওষুধ
খাওয়া স েক আরও তেথ র জন , আমােদর Common Medications Containing Aspirin,
Other Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs), or Vitamin E
(www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medicationscontaining-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids)
এবং Herbal Remedies and Cancer Treatment (www.mskcc.org/cancercare/patient-education/herbal-remedies-and-treatment) তথ সূ
িল প ন।

আপনার অে াপচােরর 7 িদন আেগ, _________ তািরেখ
আপিন যিদ অ াসিপিরন বা এমন কানও ওষুধ খান যােত অ াসিপিরন থােক তেব আপনার ডাজ
পিরবতন করেত হেত পাের বা এ খাওয়া ব করেত হেত পাের। অ াসিপিরন র
রণ ঘটােত
পাের। আপনার া েসবা দানকারীর িনেদশাবিল মেন চলুন। তারা আপনােক না বলা পয
অ াসিপিরন খাওয়া ব করেবন না।
িভটািমন ই, মাি িভটািমন, ভষজ িতকার এবং অন ান ডােয়টির পিরপূরক সবন ব
এই িজিনস িল র
রণ ঘটােত পাের।

ক ন।

আপনার অে াপচােরর 2 িদন আেগ, _________ তািরেখ
ননে রেয়ডাল অ াি -ইনে েমটির াগস (NSAID), যমন আইবুে ােফন (Advil®, Motrin®)
এবং ন াে াে ন (Aleve®) সবন ব ক ন। এই ওষুধ িল র
রণ ঘটােত পাের।
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আপনার অে াপচােরর 1 িদন আেগ, _________ তািরেখ
ভিত করার অিফেসর একজন কম আপনােক দুপুর 2 টা থেক স া 7 টার মেধ কল করেবন।
আপনার অে াপচােরর জন হাসপাতােল কান সময় প ছােত হেব তা তঁ ারা আপনােক জানােবন।
যিদ আপনার অে াপচার সামবােরর জন িনধািরত হয় তেব তঁ ারা আপনােক আেগর
বাের
কল করেবন। আপিন যিদ স া 7 টা পয কল না পান তাহেল 212-639-5014-এ কল ক ন।

আপনার অে াপচােরর আেগর রােত মধ রােতর পের িকছ খােবন না। এর মেধ
চেকােলট এবং িচউইং গামও অ ভ ।

আপনার অে াপচােরর িদন সকােল, _________
তািরেখ
যিদ আপনার া েসবা দানকারী আপনােক এক ClearFast preop ® পানীয় িদেয় থােকন
তাহেল আপনার িনধািরত আগমেনর সময় থেক 2 ঘ া আেগ এ শষ ক ন। পািন সহ আর
িকছ পান করেবন না।
যিদ আপনার া েসবা দানকারী আপনােক ClearFast PreOp পানীয় না িদেয় থােকন
তেব আপিন মধ রাত থেক আপনার িনধািরত আগমেনর সমেয়র 2 ঘ া আেগর মেধ মাট 12
আউ পানীয় পান করেত পােরন। আর িকছ পান করেবন না।
এই ওষুধ িল খােবন:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
আপনার া েসবা দানকারীর িনেদশাবিল অনুসাের এই ওষুধ িল সবন করা ব
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

ক ন:
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◌ার িনধািরত আগমেনর সময় থেক 2 ঘ া আেগ থেক
কের িকছই
পান করেবন না। এর মেধ ClearFast এবং পািন অ ভ ।
আপন

যাগােযােগর তথ

আপনার ওষুধ সবেনর িনেদশাবিল স েক আপনার যিদ
বা উে গ থেক থােক তেব
ি সািজকাল টি ং (PST) েমর একজন সদেস র সােথ কথা বলুন। আপিন তােদর সােথ সামবার
থেক
বার সকাল 8টা থেক িবকাল 5টা পয 212-610-0488- ত যাগােযাগ করেত পােরন।
িবকাল 5টার পের, স াহাে এবং ছ র িদেন আপনার া েসবা দানকারীর অিফেস যাগােযাগ
ক ন। তােদর সােথ কীভােব যাগােযাগ করেবন সই িবষেয় অিনি ত হেল 212-639-2000-এ কল
ক ন।
আপিন আজ য নাস াক শনার (NP)-এর সােথ দখা কেরেছন িতিন হেলন:
_______________________
আেরা িরেসােসর জন www.mskcc.org/pe-এ িভিজট কের আমােদর ভাচয়াল লাইে ির দখুন।
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