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বাাংলা সাংস্করণ

ক াভিড-১৯ এর সময় অপাররশন



আপভন ভ াংবা আপনার ভন ট আত্মীয় ক উ হয়র া অপাররশরনর

জনয অরপক্ষা  ররেন। ক উ হয়র াবা পভর ল্পনা  ররেন। এ

সময়টা খুবই মানভস চারপর মরযয ভিরয় যাওয়াটা স্বািাভব । আর

এ ভনরয় আপনার মরন কিখা ভিরয়রে অসাংখয প্রশ্ন।

সাংভিষ্ট করাগী এবাং  ার পভরবাররর কলা জন কযন ক াভিড-১৯

পযানরডভমর র সমরয় অপাররশরনর নানাভবয ঝুুঁ ভ সম্পর ে

জানর ও বুঝর পাররন কসজনয এ বু রলট ত ভর  রা হরয়রে।

এখারন আমরা কবাঝারনার কচষ্টা  ররভে, ভবশ্ববযাপী মহামারীর এ

সমরয় আপনার ভচভ ৎসা কিয়ার পাশাপাভশ আপনার স্বাস্থ্য

সুরক্ষার জনয ভ িারব আমরা সম্মিভল িারব  াজ  রর পাভর ।

এ বু রলট ত ভরর সহায় ার জনয করাগী পরামশ ে 
িরলর প্রভ আমরা  ৃ জ্ঞ

ভবস্তাভর জানর ভিম্মজট  রুন: 

http://nihrglobalsurgery.org/surgeryduringcovid

ক ন এ বু রলট/গাইড
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অপাররশরনর করাগীরির সুরক্ষার জনয ভ পিরক্ষপ কনয়া হরে ?

ক াভিড-১৯ পযানরডভমর র মরযয হওয়া অপাররশরনর আরগ বা পরর করাগীর

সুরক্ষায় স্বাস্থ্য মীরা ভনরলস  াজ  রর যারেন।

অপাররশরনর আরগ বা পরর এ িাইরারস আক্রান্ত করাগীরির প্ররয়াজনীয় কসবার

জনয সাজেন ও গরবষ রা সব েরশষ  থযাবভল সাংগ্রহ  ররেন। এসব  থয সঠি 

ভসদ্ধান্ত ভনর সহায় হরব।

প্যানডেমিডের সিয় অস্ত্রপ্রচার হওয়া ররাগীডের অমিোাংশই তাডের

অপ্াডরশডনর সিয় রোমিে-১৯-এর সাংস্পডশ েআসডেন না

অপাররশরনর পর ক াভিড -১৯ এআক্রান্ত হরল আভম ভ ভ ঝুুঁ ভ র

সিুখীন হর পাভর ?  

গরবষণায় কিখা কগরে, অপাররশরনর পর এ িাইরারস

আক্রান্ত করাগীরির শ্বাসজভন জঠটল া, অনাক্রান্ত

করাগীরির কথর মারাত্ম হরয় থার । অভয  র

 থযপ্রমাণ অনুযায়ী এসব করাগীর মরযয ম ৃয যর হারও

কবভশ।

নানাভবয স্বাস্থ্য সমসযা ররয়রে এমন করাগীরা ক াভিড-

১৯-এ আক্রান্ত হরল  ারির ঝুুঁ ভ  যলনামূল িারব

কবরে কযর পারর। অপাররশরনর করাগীরির সুরক্ষার

জনযই আমারির সম্মিভল িারব  াজ  রর হরব।

ভ িারব আভম ভনরাপি থা র পাভর?

এ পযানরডভমর র মরযযই যভি আপভন বা আপনার পভরবাররর ক উ

অপাররশরনর প্রস্তুভ কনন,  াহরল হাসপা ারলর টীম ও সাংভিষ্ট সাজেন সম্ভাবয

ঝুুঁ ভ সমূহ খুুঁঠটরয় কিখরবন এবাং  া ভনরয় আপনার সরে আরলাচনা  ররবন।

যা আপনার জানা ির ার



 খনআমার অপাররশন হরব? 

য টা সম্ভব দ্র ু ও ভনরাপরি করাগীর অপাররশন

সম্পন্ন  রার ভবষয়ঠট সব েিাই অগ্রাভয ার কপরয়

থার । এরক্ষরে হাসপা ারলর কবড খাভল থা া

এবাং স্থ্ানীয়িারব ক াভিড-১৯-এর সাংক্রমরনর

হাররর পাশাপাভশ নানাভবয ভররসাস েএর সরে

জভে । আপনার হয়র াবা সন্ধ্যারবলা বা েয ঠটর

ভিরনর অপাররশরনর সময় কিয়া হর পারর।

মূল অরপক্ষমান করাগীর সাংখযা  মারনার

জনযই জরুভর কসবা  ায েক্রম চালু  রা হরয়রে।

ক াথায় আমার অপাররশন হরব?

এমন পভররবরশ অপাররশরনর বযবস্থ্া  রা হরব

কযখারন করাগীর ভনরাপত্তা ভনম্মি থা রব। এর

অথ ে আপনার অপাররশন হরব এ ঠট প্রাইরিট

হাসপা ারল কযখারন ক াভিড-১৯-মুক্ত পভররবরশ

এনএইচএরসর  ায েক্রম পভরচালনার মর া

সুরযাগ সুভবযা ররয়রে।

করাগীর ভনরাপত্তার 

অগ্রাভয ার কিয়া

সান্ধ্য ালীন বা সপ্তাহারন্ত

অপাররশন

অরপক্ষমান করাগীর

 াভল া  ভমরয়

আনা

পভর ভল্প 

অপাররশন

সুপভর ভল্প 

ভনরাপি পভররবশ

অপাররশরনর আরগ সাস ে-

ক াি-২ সাংক্রান্ত পরীক্ষা

পরীক্ষায় িাইরাস

পম্মজঠটি
অপাররশরন ভবলম্ব

সাজোভরর পভর ল্পনা

ভ িারব আভম আমার অপাররশরনর জনয প্রস্তুভ কনব? 

স্থ্ানীয় সাংভিষ্ট ঠটরমর সিসযরা এ বযাপারর আপনার সহায় া  ররবন। আপনার 

বলা হর পারর: 

অপাররশরনর আরগ ভনভিেষ্ট ভ েয ভিরনর জনয সবার কথর আলািা থা রবন।

অপাররশরনর আরগ সাস ে-ক াি-২ সাংক্রান্ত পরীক্ষাসমূহ (স্ক্রীভনাং)  ভররয় ভনন।

অপাররশনজভন জঠটল া  মারনার জনয কযসব করাগীর িাইরাস সাংক্রান্ত

পরীক্ষার ফল পম্মজঠটি আসরব  ারির অপাররশন ভবলভম্ব হরব। আপনার

অপাররশরনর কক্ষরে সম্ভাবয ঝুুঁ ভ সমুহ এবাং পূব েপ্রস্তুভ ভহরসরব ভ ভ  রণীয় কস

সম্পর ে আরগই আপনার সাজেরনর সারথ  থা বরল কজরন ভনন।

অপাররশরনর আরগ আলািা

থা া (কসলফ আইরসারলশন) 



সাজোভরর সময় ও পরব ীর আমার ভনরাপি রাখার জনয সাংভিষ্ট

স্বাস্থ্য মীরা ভ ভ  ররবন?

অপাররশরনর পর আপনার ক াভিড-১৯-এর সাংক্রমণ হরল হাসপা ারলর সাংভিষ্ট

ঠটম আপনার সিয অপাররশরনর  াররণ কবরে যাওয়া ঝুুঁ ভ ভবরবচনা  রর যথাযথ

সহায় কসবা প্রিান  ররবন যার আপভন এ ই সরে আপনার অপাররশন ও

সাংক্রমরণর য ল সামরল উির পাররন।

িডন রাখডেন: অমিোাংশ ররাগীই তাডের অপ্াডরশডনর সিডয় রোমিে-

১৯ িাইরাডস আক্রান্ত হন না

সাজোভরর সময় ও পরব ীর ভনরাপি থা া

হাসপা ারলর ঠটম আপনার ও  ারির ভনরাপত্তার জনয ভপ ভপ ই বযবহার  ররবন।

সম্ভাবয সাংক্রমরণর ঝুুঁ ভ  মার ভ েয অপাররশরনর সময় সাংভক্ষপ্ত  রা হর 

পারর এবাং স্বাস্থ্য মীরির ভবপিজন িভূষ বায়ুর সরাসভর সাংস্পশ েসীভম  রা

হর পারর।

ভচভ ৎসা কসবা প্রিারন ক ারনা পভরব েন বা পভরবয েন  রা হরল আপনার সরে  া

আরলাচনা  রা হরব।

ক াভিড-১৯ এর সাংস্পশ েএোর সষৃ্ট ভনরাপত্তা বলয় বজায় কররখই আপনার 

কসবা প্রিান  রা হরব।

িশ েনাথীরির প্ররবরশর কক্ষরে ভবভয ভনরষয আররাপ  রা হর পারর।

সাংস্পরশ েকপ্রারটভিি

ই ুইপরমন্ট-এর

সমূ্পণ েবযবহার

সাংস্পরশ েথা ার সময়

সীভম  রার জনয গহৃী 

পিরক্ষপ

করাগীর সরে

প্ররয়াজনীয়/পভরবভয ে 

কসবা ভনরয়আরলাচনা



অপাররশরনর সময় এবাং পরর ভনরাপরি থা ার জনয ভ িারবআভম

ভনরজর সাহাযয  রর পাভর ? 

পভরষ্কার পভরেন্ন া স্বাস্থ্যভবভয যথাযথিারব কমরন চলা

সাংভিষ্ট কমভডর ল ঠটমআপনার সামাম্মজ িরূত্ব ভ াংবা

ভনরাপত্তা বলয় সম্পভ ে সঠি পরামশ েকিরবন ।

আপনার মাস্ক বযবহাররর পরামশ েকিয়া হর পারর।

আপনার ভচভ ৎসা ক াভিড-১৯-মুক্ত পভর ািারমার হর 

পারর।

হাসপা ারল থা ালীন এবাং পরব ীর আপভন বাভের কফরার

পর আপনার কিখর আসা আত্মীয়-স্বজরনর ওপর ভবভয

ভনরষয আররাপ  রা হর পারর।

পরব ী ভচভ ৎসা কসবার জনয স্বশরীরর উপভস্থ্ হওয়ার

পভরবর ে িাচয েয়াল ভিভন -এর বযবস্থ্া  রা হর পারর।

সাজোভরর পভর ল্পনা

আপভন হাসপা াল কথর  খভন োো পারবন যখন আপনার সাম্মজে াল ঠটরমর

ভবরবচনায়  া ভনরাপি মরন হরব।  ারা আপনার অপাররশন ভবষয়  থযাবলী

এবাং অপাররশরনর পরব ী আররাগয লারির জনয পরামশ ে কিরবন। কযমন

বযথানাশ ঔষয কসবন,  াটা জায়গার যত্ন, খািয গ্রহণ, বযায়াম ই যাভি ।

অপাররশরনর পর আররাগয লারির ভবষরয় ক ারনা প্রশ্ন থা রল আপনার

স্হানীয় ঠটরমর সরে কযাগারযাগ  রুন।

হাসপা াল এবাং বাভের কথর সুস্থ্য হরয় ওিার সময়টা প্রায়শই ভনিঃসে

 াটার হর পারর। আপনার যভি সামাম্মজ ভবম্মেন্ন অবস্থ্ায় থা র হয়

 াহরল আরগ কথর ই আপনার পভরবার, বন্যুবান্ধ্ব ভ াংবা প্রভ রবশীর জাভনরয়

রাখুন কযন ক না াটা বা অনযানয প্ররয়াজরন সাহাযয  রর পারর।



ভ েয করাগীর হাসপা ারল িভ ের  রয় ঘন্টা বা  রয় ভিরনর মরযয

অপাররশরনর প্ররয়াজন হর পারর। পযানরডভমর র  াররণ এমন অপভরহায ে

ভচভ ৎসা কসবা কথর করাগীর বম্মি হওয়া উভচ নয়।আপ্মন গুরুতর অসুস্থ

হডয় থােডে আপ্নার রেমর েরা অনুমচত। সার্জেোে টিি আপ্নার

রসোয় সো প্রস্তুত

ভ েয করাগী হাসপা ারল িভ ে হওয়ার আরগই ক াভিড-১৯-এ আক্রান্ত ক ারনা

বযম্মক্তর সাংস্পরশ েভগরয় থা র পাররন। এ  াররণ অপাররশরনর আরগ বা পরর

 ারির মরযয ক াভিড-১৯-এর লক্ষণ কিখা ভির পারর।

 াভশ জ্বর শ্বাসজভন সমসযা

জরুভর অপাররশন/সাজোভর

প্র াভশ গরবষণায় কিখা কগরে, ক াভিড-১৯-এ সাংক্রভম করাগীর

অবস্থ্া অপাররশরনর সময় অরপক্ষা ৃ কবভশ নাজ ু হরয় পরে,

কযরহ য  ার শরীরর এ ই সময় সাজোভরর য ল এবাং ক াভিড-১৯-

এর সাংক্রমণ কমা াভবলা  রর হয়।

আমার জরুভর অপাররশন ির ার হরল ভ  রণীয়? 

যভি আভম ক াভিড-১৯ িাইরারস আক্রান্ত হই এবাং আমার

অপাররশনও এ ই সমরয় ভনয োভর হয়  াহরল ভ হর পারর?

অপাররশরনর ভনয োভর  াভররখর  াো াভে

সমরয় ক াভিড-১৯ িাইরারসআক্রান্ত

করাগীরির অবস্থ্া পরব ীর অভয  র

ঝুুঁ ভ পূণ েহরয় উির পারর।

অন্ত ৫০% করাগীর শ্বাসজভন জঠটল া

কিখা কিয় এবাং প্রভ ৪ জরন ১ জন মারা

কযর পাররন।

এমন অভ উচ্চ ঝুুঁ ভ র  াররণ অপাররশরনর করাগী এবাং ক াভিড-১৯ িাইরারস

আক্রান্ত করাগীর সুরক্ষায় অভ ভরক্ত স  ে ামূল বযবস্থ্া কনয়া হরয়রে।

শ্বাসজভন জঠটল ার

ঝুুঁ ভ - ৫০% 

মৃ য যর ঝুুঁ ভ -

২৫% 



অপ্াডরশন অডনে োরডে োমতে হডয় থাডে: 

হাসপা ারল িভ ে থা া অবস্থ্ায় ক াভিড-১৯ িাইরারস আক্রান্ত/সাংক্রভম 

ঝুুঁ ভ র পাশাপাভশ করাগীর সম্ভাবয জঠটল া  মারনা।

এরনরস্থ্ঠটস্ট, ভথরয়টার  মী ও সাজেনরির হাসপা ারলর অনযানয

সাং টাপন্ন/জরুভর ভবিাগ সমূরহ সহায় ার জনয পুনিঃ ভনরয়াগ।

ভপ ভপ ই, কিভন্টরলটর এবাং ওয়াডে ভ াংবা ম্মক্রঠট াল ক য়ার কবড ক াভিড-১৯

িাইরারস সাংক্রভম করাগীরির জরুভর কসবায় সরবরাহ/বযবহার  রা।

অরপক্ষমান  াভল ায় থা া করাগীরির ওপর এর ভ প্রিাব পরে? 

ক াভিড-১৯ পযানরডভমর র  াররণ

ভবশ্ববযাভপ ২ ক াঠট ৮০ লক্ষ (২৮

ভমভলয়ন) অপাররশন বাভ ল হরয়রে।

এরমরযয ইউর -ক আনুমাভন ৫

লারখর কবভশ অপাররশন ভবলভম্ব  রা

হরয়রে বরল যারণা  রা হরে।

এই ভহসাব

ক াভিড-১৯

পযারেভম 

ভবস্তাররর প্রথম ১২

সপ্তারহর ভবশ্ববযাভপ

গরবষণার উপর

ভিভত্ত  রর  রা

হরয়রে।

এখন অপাররশন ভনরাপি ক ন? 

ক াভিড-১৯ পযানরডভমর র প্রর াপ  রম আসায় য কবভশ সম্ভব অপাররশন

 রার লরক্ষয সবভ েয কেরল সাজারনা হরয়রে। এখন য টা সম্ভব দ্র ু ও ভনরাপরি

করাগীর ভচভ ৎসা কসবা প্রিানর অগ্রাভয ার কিয়া হরে।

ভচভ ৎসা কসবা ভবলম্ব বা বাভ ল

ক নআমার অপাররশন বাভ ল হরলা? 



রোমিে-১৯ এোং সাস ে-রোি-২

এই পযানরডভমর েভেরয় পো করারগর নাম ক াভিড-১৯। অভয াাংশ কক্ষরেই

আক্রান্ত বযাম্মক্তর হা ুঁভচ  াভশর মাযযরম ভমভি জল ণা/ড্রপরলট-এর মাযযরম

েভেরয় থার । আক্রান্ত করাগীর কবভশর িারগর মরযয মাঝারী যররণর লক্ষণ কিখা

যায় যা এমভনর ই কসরর যায়। অল্প সাংখয করাগীর কক্ষরে অরপক্ষা ৃ গুরু র

লক্ষণ কিখা যায় এবাং  ারিরর হাসপা ারল িভ ে  রর হয়, ভবরশষ শ্বাসপ্রশ্বাস

ও অনযানয অগ োন সারপাটে-এর জনয।

রোমিে-১৯ মচমেৎসা

সুভনভিেষ্টিারব এ িাইরাস কমা াভবলায় এখরনা ক ারনা ভচভ ৎসা আভবষ্কার হয়ভন।

ব েমারন সহায় ভচভ ৎসা কসবাই এ মাে পন্থা। এজনয এই সাংক্রাম বযাভয

কথর রক্ষা কপর প্রভ ররায বযবস্থ্াই মূল চাভব াঠি, ভবরশষ ঝুুঁ ভ পূণ ে

(িালনাররবল) জনরগাষ্ঠীর কক্ষরে।

রোমিে-১৯-িুক্ত রসো-সুমেিা

ভনয োভর  রয় ঠট হাসপা ারল ক াভিড-১৯-মুক্ত ওয়াডে, অপাররশন রুম এবাং

ম্মক্রঠট াল ক য়ার সুভবযাভি ররয়রে।  থয প্রমাণ মর , এযররণর স্বয়াংসম্পূণ েএ ঠট

হাসপা ারলর অিযন্তরর সাংক্রমরণর ঝুুঁ ভ  ম হরয় থার ।

রোমিে-১৯শনাডক্তর প্রীক্ষা

এরক্ষরে সাযারণ না ও মুরখর লালা পরীক্ষা  রা হরয় থার ।  রব বুর র স্কযান

 রারও প্ররয়াজন হর পারর। কসরক্ষরে অপাররশরনর আরগই আপনার 

হাসপা ারল যাওয়ার ির ার হর পারর।

রেচ্ছায় মনজেনোস /রসেফআইডসাডেশন

আপভন যভি  ররানা িাইরারস মারাত্ম িারব আক্রান্ত হওয়ার অভয  র

ঝুুঁ ভ র থার ন,  াহরল হাসপা ারল িভ ের আরগ আপনার কস্বোয়

ভনজেনবারসর (কসলফ আইরসারলশন) জনয বলা হর পারর। অথ োৎ আপভন

আপনার বাভের ই থা রবন এবাং ক ারনা  াররণই বাভের বাইরর যারবন না।  রব

খাবার ও ঔষযপরের জনয কহাম কডভলিাভরর বযবস্থ্া  রর পাররন। আপনার

ভ াংবা আপনার সরে থার ন এমন  াররা মরযয ক াভিড-১৯-এর লক্ষণ কিখা

ভিরলও আপনার /আপনারিরর কস্বো-ভনজেনবারস থা র হরব।

সািার্জে েরূত্ব /রসাশযাে মেস্ট্যানমসাং

পযানরডভমর সাংক্রভম এবাং ঝুুঁ ভ পূণ ে জনরগাষ্ঠীর মরযয শারীভর সাংস্পশ ে

 মারনার নীভ ক ৌশল।

প্ররয়াজনীয় টাম েস



মন্তবয

সাম্মজে াল ঠটরমর  ারে আভম যা জানর চাই… 



ভবস্তাভর জানর ভিম্মজট  রুন: http://nihrglobalsurgery.org/surgeryduringcovid


