Cancer of the rectum: investigations
diagnosis and treatment
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પ્રસ્ત્તાવના
તમારા હોહસ્ત્પટલ તબીબે તમને સમજાવયું હોઇ શકે કે તમને મળાશયનું કેન્સર છે અને આની સારવાર
માટે શસ્ત્રક્રિયા કરવાની જરૂર છે .
આ પહસ્ત્તકાનો હેત તમને દરખાસ્ત્ત કરેલી શસ્ત્રક્રિયા હવશે વધ માહહતી સમજવામાું મદદરૂપ થવા તમને
માહહતી પૂરી પાડવાનો છે . અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમે તે માહહતી ઉપયોગી જોશો અને તે તમને
મળનારી સુંભાળ સમજવામાું મદદરૂપ થશે.
આ પહસ્ત્તકાના અુંતે તમે પક્રરભાષાઓની શબ્દાવલી જોશો જે ની જરૂર તમે હોહસ્ત્પટલની
એપોઇન્ટમેન્્સમાું હાજર રહો ત્યારે તમને પડી શકે. તમે વધ માહહતી કે સહાયતા મેળવવા સુંપકય
કરવા ઇચ્છો તેવી ઉપયોગી સુંસ્ત્થાઓની યાદી પણ આપેલી છે .

હું મારી શસ્ત્રક્રિયા થવાની રાહ જોઉ તે વખતે શું થાય છે ?
તમે તમારી શસ્ત્રક્રિયા માટે આવવાની રાહ જોતા હો તે વખતે, તમે તમારી જાતે શારીક્રરક તૈયારી
કરવાનો પ્રયત્ન કરો તે મહત્વનું છે . આ એક સારો હવચાર બની રહે છે :
 તમને તમારા તબીબે ખાસ આહાર ખાવાની સૂચના આપી હોય તે હસવાય, સારો સુંતહલત આહાર
ખાવાનો પ્રયત્ન કરો.


ચાલવા જે વો હળવો વયાયામ કરો.



પષ્કળ તાજી હવા મેળવો.



જો તમે ધૂમ્રપાન કરતા હો તો, તેમાું કાપ મૂકવાથી અથવા ચક્રડયાતી પસુંદગી તરીકે ધૂમ્રપાન છોડી
દેવાથી તમને સાજા થવામાું (રોગ મટાડવામાું), એનેસ્ત્થેક્રટક (હનશ્ચેતન અવસ્ત્થા)થી થતા
ગુંચવાડાઓનું જોખમ ઘટાડવામાું અને રૂઝ આવવા સાથેની સમસ્ત્યાઓ ઘટાડવામાું મદદ મળશે.
જો તમને ધૂમ્રપાન બુંધ કરવામાું મદદ જોઇતી હોય તો, કૃપા કરી હોહસ્ત્પટલની સ્ત્ટોપ સ્ત્મોકકગ
ટીમના સભ્યનો સુંપકય નુંબર 01384 456111 એક્ષ્ટેન્શન 2783 પર કરો.
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મૂલયાુંકન પહેલાુંની હક્લહનક મલાકાતમાું શું થાય છે ?
અમે તમને પ્રી-એસેસમેન્ટ યહનટમાું આવવા એપોઇન્ટમેન્ટ આપીશું કે મોકલીશ.ું

હું પ્રી-એસેસમેન્ટ યહનટમાું કોને મળીશ?
 પ્રી-એસેસમેન્ટ નસય
 કોલોરેક્ટલ નસય સ્ત્પેહશયાહલસ્ત્ટ
 તમે એક એનેસ્ત્થેક્રટસ્ત્ટને પણ મળી શકો
પ્રી-એસેસમેન્ટ નસય આ કરશે:
 શસ્ત્રક્રિયા અને એનેસ્ત્થેક્રટક માટે તમારી સામાન્ય તુંદરસ્ત્તીનું મૂલયાુંકન કરશે.
 તમારી તુંદરસ્ત્તીની ચચાય કરશે અને તમારો તબીબી ઇહતહાસ નોંધી લેશ.ે
 તમે ખરીદેલી અને હનયહમતપણે લેતા હો તેવી તમામ હપ્રસ્ત્િાઇબ કરેલી અને બીજી દવાઓ સહહત
તમારી હાલની દવાઓ હવશે તમને પૂછશે. આમાું ગોળીઓ, ઇન્હેલસય, િીમ્સ (મલમ) અને
આુંખના ટીપાુંનો સમાવેશ થશે. કૃપા કરી તમારી સાથે એક યાદી લાવશો.
 પરીક્ષણો કરશે જે માું તમારું લોહીનું દબાણ, નાડીના ધબકારા, વજન, ઊંચાઇ, રક્ત પરીક્ષણો,
ઇસીજી (હ્રદયની કામગીરી દશાયવતું પરીક્ષણ) અને MRSA માટે એક સ્ત્વૅબનો સમાવેશ થશે.
એનેસ્ત્થેક્રટસ્ત્ટ તમને મળે તે માટેની ગોઠવણ તમારા કન્સલટન્ટ કરી શકે. તમારા માટે જનરલ એનેસ્ત્થેક્રટક કેટલું
સરહક્ષત છે તેનું મૂલયાુંકન કરવા, એનેસ્ત્થેક્રટસ્ત્ટને તમારી શસ્ત્રક્રિયા પહેલાું બીજા કેટલાક પરીક્ષણો કરવાની
જરૂર પડી શકે. એનેસ્ત્થેક્રટસ્ત્ટ તમારી શસ્ત્રક્રિયા માટે તમને જરૂરી એનેસ્ત્થેક્રટકનો પ્રકાર, અને તમારી
શસ્ત્રક્રિયા પછી તમે લેશો તે દદયશામકના પ્રકાર હવશે પણ ચચાય કરશે.
તમને શસ્ત્રક્રિયા પહેલાું તમારી કેટલીક હનયહમત દવાઓ બુંધ કરવાની જરૂર પડી શકે પરુંત પ્રી-એસેસમેન્ટ
નસય તમને સલાહ આપશે જો આની જરૂર હોય.
તમે તમારા મખ્ય કાયયકર/હનષ્ણાત નસયને પણ મળશો જે ઓ તમને હોઇ શકતા કોઇ પ્રશ્નોની ચચાય કરશે. જો
શસ્ત્રક્રિયામાું સ્ત્ટોમા સામેલ હોય અથવા સ્ત્ટોમા હોવાનો સમાવેશ થઇ શકે તો, તમારી હનષ્ણાત નસય તમારી
ચામડી પર આ હવસ્ત્તારને હચહનનત કરશે.

સધારેલો સાજા થવાનો (રોગ મટાડવાનો) કાયયિમ શું હોય છે ?
તમે તમારી શસ્ત્રક્રિયા માટે હોહસ્ત્પટલમાું આવો ત્યારે, તમે સધારેલા સાજા થવાના (રોગ મટાડવાના) કાયયિમમાું
ભાગ લઇ રહ્યા હશો. આ સુંભાળ કાયયિમનો હેત તમને ઝડપથી અને સરહક્ષત રીતે સાજા થવામાું મદદ કરવાનો
છે .
આ પહસ્ત્તકામાું, કાયયિમમાું શેનો સમાવેશ થાય છે , તમે અમારી પાસેથી શેની અપેક્ષા રાખી શકો છો અને અમે
તમારી પાસેથી શું અપેક્ષા રાખીએ છીએ તેને લગતી માહહતી છે . આ કાયયિમ પરુંપરાગત સુંભાળથી જદો છે અને
તે તમારી શસ્ત્રક્રિયા પછી તમારું સાજા થવાનું સધારવા અને ગહતમય બનાવવા શ્રેષ્ઠ ઉપલબ્ધ સુંશોધન પરાવો
આધાક્રરત છે .
હોહસ્ત્પટલમાું તમારા રોકાણ દરહમયાન, અમે તમને રોજીંદા લક્ષ્યાુંકો આપીશું જે તમે હાુંસલ કરવા પ્રોત્સાહહત
થશો કારણ કે તમે તમને સાજા થવામાું એક સક્રિય ભાગ ભજવી શકો છો. તબીબો, નસય અને આરોગ્ય સુંભાળ
લેતા અન્ય વયવસાહયકોની ટીમ તમારી પ્રગહતની દેખરેખ રાખશે અને તમને તમારા લક્ષ્યો સધી પહોંચવામાું
સહાયતા કરશે.
જો તમે અચોક્કસ હો એવી કોઇ બાબત હોય તો, કૃપા કરી તમારી સુંભાળ માટે જવાબદાર ટીમ સભ્યને પૂછો.
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હું હોહસ્ત્પટલમાું આવું ત્યાર પહેલાું શું થાય છે ?
તમે તમારી સુંભાળ અને સાજા થવાનું આયોજન કરવામાું એ સમયથી સામેલ રહેશો જ્યારે અમે તમારી પ્રીએસેસમેન્ટ મૂલયાુંકન માટે તમને મળીશું. આ તક તમારા માટે અમને તમારી વયહક્તગત જરૂક્રરયાતો અને સુંજોગો
હવશે બધું કહેવા માટે છે .
એ મહત્વનું છે કે તમે અમને વહેલામાું વહેલી તકે જણાવો જો તમારી શસ્ત્રક્રિયા પછી તમે હોહસ્ત્પટલ છોડો ત્યારે
તમે, અથવા તમારા કોઇ કટુંબીજનને તમારી રોજીંદી પ્રવૃહિઓનું સુંચાલન કરવાની ક્ષમતા હવશે કોઇ ચચતાઓ
હોય.
તમારે અમને એ પણ જણાવવું જોઇએ જો તમારા કોઇ સામાજીક સુંજોગો બદલાય જ્યારે તમે હોહસ્ત્પટલમાું હો.
અમારી પાસે તમે હોહસ્ત્પટલ છોડો ત્યારે તમને જરૂર પડી શકે તેવી કોઇ સુંભાળની ગોઠવણ કરવામાું મદદરૂપ થઇ
શકતા આરોગ્ય સુંભાળ લેનાર વયવસાહયકોની ટીમ છે . આમાું ઓક્યપેશનલ થેરાહપસ્ત્્સ, ક્રફહઝયોથેરાહપસ્ત્્સ,
સામાજીક કાયયકરો અને ક્રડસ્ત્ચાજય પ્લાચનગ ટીમનો સમાવેશ થાય છે .

મારે મારી શસ્ત્રક્રિયાની તૈયારી કેવી રીતે કરવી જોઇએ?
કૃપા કરી હોહસ્ત્પટલમાું તમારા રોકાણ દરહમયાન આરામદાયક, ઢીલા ક્રફકટગવાળા કપડાું લાવશો કારણ કે અમે
તમારી શસ્ત્રક્રિયા પછી તમને ક્રદવસના કપડાું પહેરવા પ્રોત્સાહહત કરીશું.

આુંતરડા સુંબહું ધત તૈયારી
તમે તમારી શસ્ત્રક્રિયા માટે હોહસ્ત્પટલમાું આવો તે પહેલાું, અમે તમને આુંતરડા સુંબુંહધત તૈયારી કરવાનું કહી
શકીએ. આ તમારા આુંતરડાઓ શસ્ત્રક્રિયા માટે ખાલી હોવાની ખાતરી કરવા માટે છે . જો તમારે આ કરવાની
જરૂર હોય તો, તમારા કન્સલટન્ટ કે હનષ્ણાત નસય (મખ્ય કાયયકર) તમને જણાવશે.
તમે તમારી શસ્ત્રક્રિયા માટે હોહસ્ત્પટલમાું આવો તે પહેલાું તમને ઘરે આ તૈયારી કરવાની જરૂર પડશે. ક્યારે
શરૂઆત કરવી તેને સુંબુંહધત સૂચના આુંતરડા સુંબુંહધત તૈયારી સાથે હબડવામાું આવશે.
જો તમને આુંતરડા સુંબુંહધત તૈયારી કરવા જલાબ લેવાની જરૂર ના પડે તો, તમને શસ્ત્રક્રિયા અગાઉના ક્રદવસે
સાુંજે 6 વાગ્યે અને તમારી શસ્ત્રક્રિયાના ક્રદવસે સવારે 6 વાગ્યે ફોસ્ત્ફેટ એહનમાનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડશે.
એહનમા એક દવા હોય છે જે ને તમે તમારા આુંતરડાનો નીચલો ભાગ સાફ કરવા તમારા મળાશયમાું મૂકો છો.
તમારા કન્સલટન્ટ કે હનષ્ણાત નસય (મખ્ય કાયયકર) તમને જણાવશે જો તમારે આ કરવું પડે.

ખાવું અને પીવું
તમારી શસ્ત્રક્રિયા પહેલાું રણ ક્રદવસમાું, તમને ઓછો અવશેષ બચાવતો આહાર ખાવાની શરૂઆત કરવાની જરૂર
પડશે. તમારી હનષ્ણાત નસય/મખ્ય કાયયકર તમને આ સમજાવશે અને તમને માહહતીપહરકા આપશે.
જો તમે શસ્ત્રક્રિયા પહેલાુંના ક્રદવસે ખાઇ શકતા હો તો, શસ્ત્રક્રિયા પહેલાુંની સાુંજે નાનું ભોજન લેવું એક સારો
હવચાર બની રહેશે.
સધારેલા સાજા થવાના (રોગ મટાડવાના) કાયયિમનું મહત્વનું પાસું એ છે કે તમને શસ્ત્રક્રિયા પહેલાું કાબોહાઇડ્રેટ
પીણાું આપવામાું આવશે. આ પીણાુંનો લાભ એ છે કે તે તમને સાજા થવામાું મદદ કરવા બહ જરૂરી ઊજાય
આપશે.
અમે તમને તમારી દાખલ કરવાની એપોઇન્ટમેન્ટ પહેલાું પીણાું આપીશું. તમારે શસ્ત્રક્રિયા પહેલાુંના ક્રદવસે એક
પીણું સાુંજે 6 વાગ્યે અને એક રારે 10 વાગ્યે, અને એક તમારી શસ્ત્રક્રિયાના ક્રદવસે સવારે 6 વાગ્યે પીવાની
જરૂર પડશે.
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દદી તપાસયાદી
શસ્ત્રક્રિયાના રણ ક્રદવસ પહેલાું:
ઓછાું અવશેષ બચાવતો આહાર શરૂ કરો

હનશાની કરો

તારીખ:
તમારી શસ્ત્રક્રિયા પહેલાુંના ક્રદવસે:

એનર્જી ક્રડ્રન્ક

કેટલી સુંખ્યા

સમય

1 સેચેટ

સાુંજે 6 કલાકે

1 સેચેટ

રારે 10 કલાકે

હનશાની કરો

આુંતરડા સુંબુંહધત
તૈયારી
પ્રકાર:
…………………
એનર્જી ક્રડ્રન્ક

તમારી શસ્ત્રક્રિયાના ક્રદવસે:

એનર્જી ક્રડ્રન્ક

હનશાની કરો

કેટલી સુંખ્યા

સમય

1 સેચેટ

સવારે 6 કલાકે

આુંતરડા સુંબુંહધત
તૈયારી
પ્રકાર:
…………………
જો તમને મોઢા વાટે જલાબ લેવાની જરૂર પડે તો, અમે આ માટેની સૂચના તમને આપીશ.ું

જો મને સ્ત્ટોમા હોય તો શ?ું
જો તમને કહેવામાું આવયું હોય કે તમને સ્ત્ટોમા (ઇલોસ્ત્ટોમી કે કોલોસ્ત્ટોમી) કરાવવાની જરૂર પડી શકે
તો, તમે તમારી શસ્ત્રક્રિયા પહેલાું સહાયતા અને માહહતી માટે કોલોરેક્ટલ/સ્ત્ટોમા સુંભાળ લેતી એક
નસયને મળશો.
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તેઓ તમને શસ્ત્રક્રિયા પહેલાનું એક પ્રેહક્ટસ પૅક આપશે. આ દદીઓએ પોતાની શસ્ત્રક્રિયા કરાવતા
પહેલાું સ્ત્ટોમા સુંભાળનો મહાવરો કરવા દદીઓ માટેની ઉિરોિર માગયદર્શશકા છે .
તમારી શસ્ત્રક્રિયા પછી, કોલોરેક્ટલ/સ્ત્ટોમા સુંભાળ ટીમ અને વોડય નસીસ તમને સ્ત્ટોમા સાથે જીવવાનું
અનકૂળ થવામાું મદદરૂપ થશે.

હું મારી શસ્ત્રક્રિયા માટે આવું ત્યારે શું થાય છે ?
તમારી શસ્ત્રક્રિયાની સવારે, તમારે Russells Hall Hospital ની એડહમશન્સ લૉન્જમાું આવવાની
જરૂર પડશે. અહીં એક નસય તમારી પ્રવેશ પ્રક્રિયા પૂરી કરશે. તમારા સજય ન તમારી સાથે શસ્ત્રક્રિયા
હવગતો અને સુંભહવત ગુંચવાડાઓની ચચાય કરશે.
નસય તપાસશે કે તમે શસ્ત્રક્રિયાની હવગતો સમજો છો. જો તમે શસ્ત્રક્રિયા કરાવવા આગળ વધો તો,
અમે તમને તમારી લેહખત સુંમહત આપવા કહીશ.ું
એનેસ્ત્થેક્રટસ્ત્ટ અને તમારી હનષ્ણાત નસય/મખ્ય કાયયકર અથવા ટીમમાુંથી એક સભ્ય પણ આવીને તમને
મળશે.
તમારી શસ્ત્રક્રિયા કરાવવા ઓપરેશન હથયેટર તમારા માટે ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે, એક નસય તમને
અરાઇવલસ (આગમન) લૉન્જ સધી લઇ જશે. તમારે વસ્ત્રો બદલીને હથયેટર ગાઉન અને
ઇલાહસ્ત્ટકવાળા સ્ત્ટોકકગ્સ (ઘૂટું ણ સધીના મોજા) પહેરવાની જરૂર પડશે જે થી લોહીનો થર જામતો
રોકવામાું મદદ મળી શકે. અમે પછી તમને એનેસ્ત્થેક્રટક રૂમમાું લઇ જઇશું.

શસ્ત્રક્રિયા દરહમયાન શું થાય છે ?
તમને તમારા કન્સલટન્ટ અને હનષ્ણાત નસે તમારી શસ્ત્રક્રિયા હવશે માહહતી પહેલથ
ે ી આપી હશે.
શસ્ત્રક્રિયા લેપરોટોમી (ખલલી શસ્ત્રક્રિયા) અથવા લેપરોસ્ત્કોહપક (કી હોલ - ચાવી જે ટલું કાણું પાડીને
શસ્ત્રક્રિયા) જે વી બે જદી જદી ઢબથી કરી શકાય છે :
લેપરોટોમી (ખલલી શસ્ત્રક્રિયા) એક પરુંપરાગત શસ્ત્રક્રિયા પદ્ધહત છે જે માું પેડ (ફાુંદ)ની ક્રદવાલ મારફતે
હવશાળ કાપો ઉપર અને નીચે મારવાનો સમાવેશ થાય છે .
લેપરોસ્ત્કોહપક એ ખલલી શસ્ત્રક્રિયાનો હવકલપ છે . તેને કી હોલ સજય રી પણ કહેવામાું આવે છે .
કી હોલ સજય રીમાું, તમારા આુંતરડાનો ભાગ જે માું કેન્સર થયું હોય તેને કાઢી નાખવામાું આવશે પરુંત આમાું
તમારા પેડમાું મોટો કાપો પાડવાનો સમાવેશ થશે નહીં.
તેને બદલે, સજય ન ચાર નાના કાપા પાડે છે , પાુંચથી 10 મીલીમીટર લુંબાઇના, તમારા પેડમાું. નાની
પ્લાહસ્ત્ટક નળીઓ આ કાણાું મારફતે દાખલ કરવામાું આવે છે અને શસ્ત્રક્રિયા સુંબુંહધત સાધનો આ નળીઓ
મારફતે તમારા પેડમાું પસાર કરી શકાય છે . આમાું ટેલીસ્ત્કોપ અને કેમરે ાનો સમાવેશ થાય છે જે સજય નને
અુંદર જોવા દે છે .
આ પ્રક્રિયાને શક્ય બનાવવા તમારા પેડમાું પુંપથી લાભદાયી ગેસ દાખલ કરવામાું આવશે. સજય ન આશરે
પાુંચથી સાત સેન્ટીમીટર લુંબાઇનો અલગ કાપો પાડીને આુંતરડાનો એક ભાગ કાઢી નાખે છે .
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દરેક દદી લેપરોસ્ત્કોહપક શસ્ત્રક્રિયા કરાવી શકતા નથી. ભૂતપૂવય શસ્ત્રક્રિયાનો અથય, ખાસ કરીને પેડ પર, આ
અહભગમ શક્ય ન હોવાનો થઇ શકે. તેમજ, સુંખ્યાબુંધ ક્રકસ્ત્સાઓમાું, એવી શક્યતા છે કે શસ્ત્રક્રિયા
દરહમયાન કી હોલ સજય રીને ખલલી શસ્ત્રક્રિયામાું રૂપાુંતક્રરત કરવાની જરૂર પડી શકે. તમારા કન્સલટન્ટ
સજય ન આની ચચાય તમારી શસ્ત્રક્રિયા કરતા પહેલાું તમારી સાથે કરશે.
બુંને પ્રકારની શસ્ત્રક્રિયા માટે, શસ્ત્રક્રિયા દરહમયાન મળાશયનો ટકડો જે માું કેન્સર થયું હોય તેની સાથે સાથે
આુંતરડા નજીકના હલમ્ફ નોડ્સ કાઢી નાખવામાું આવે છે (આકૃહત 1 જઓ). આનું પૃથક્કરણ એ જોવા કરી
શકાય છે કે શું કેન્સર ફેલાયું છે કે કેમ.
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કોલોન

રેક્ટમ

એનસ
આકૃહત 1 – ઇસોફગસ (અન્નનળી)થી એનસ (મળદ્વાર) સધીનું પાચનતુંર
જો આુંતરડાના જે કાપેલા ભાગોને એકસાથે જોડી ના શકાય તો, સજય ન પેડ (ફાુંદ)ની ક્રદવાલમાુંના
દ્વાર મારફતે આુંતરડાનો એક છે ડો બહાર લાવશે. આુંતરડાના છે ડાને સ્ત્ટોમા કહેવામાું આવે છે .
આ કાું તો કોલોસ્ત્ટોમી હોઇ શકે છે જ્યાું મોટા આુંતરડાનો છે ડો (કોલોન) બહાર લાવવામાું આવે છે
અથવા તો ઇલોસ્ત્ટોમી હોઇ શકે છે જ્યાું નાના આુંતરડાનો છે ડો (ઇહલયમ) બહાર લાવવામાું આવે છે .
આુંતરડા મારફતે સામાન્ય રીતે પસાર થતો અને રેક્ટમ અને મળદ્વાર (મળાશય) મારફતે મળ એકઠો
કરવા સ્ત્ટોમા ઉપર એક થેલી મૂકવામાું આવે છે . અમે આ થેલીઓ તમારી જાતે બદલવાની રીત પર
તાલીમ આપીશું.
ક્યારેક સ્ત્ટોમા માર હુંગામી હોય છે અને થોડાક મહહનાઓ પછી તમે તેને આુંતરડા સાથે પનઃજોડવા
બીજી એક શસ્ત્રક્રિયા કરાવી શકો છો. જો આવી શસ્ત્રક્રિયા શક્ય ના હોય તો, સ્ત્ટોમા કાયમી બનશે.
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ચચહતત હોવું સ્ત્વભાહવક છે કે તમે તમારી રોજીંદી પ્રવૃહિઓ ચાલ રાખી શકશો નહહ અને એ કે તમે સ્ત્ટોમા
બેગ પહેરી હોવાનું અન્ય લોકો જોશે. જોકે, આધહનક સ્ત્ટોમા સાધન સાવધ અને સલામત હોય છે , અને
તમે રમતગમતની અને જાતીય પ્રવૃહિઓ સહહતની, અગાઉ આનુંદ માણ્યો હોય તેવી પ્રવૃહિઓ ના કરી શકો
તેવું કોઇ કારણ નથી.
સ્ત્ટોમા સાથે જીવનમાું અનકૂળ થવું પડકારમય બની શકે છે પરુંત સમય હવતવાની સાથે મોટા ભાગના લોકો
તેની સાથે ટેવાઇ જાય છે .
તમે સ્ત્ટોમા થયા પછી હનષ્ણાત સ્ત્ટોમા નસયને મળશો. હનષ્ણાત સ્ત્ટોમા નસય તમને સ્ત્ટોમા સાથે જીવનને
અનકૂળ બનાવવામાું મદદરૂપ થવા સહાયતા અને સલાહ આપી શકે છે .

સુંભહવત જોખમો શું છે ?
તમામ શસ્ત્રક્રિયાઓની જે મ, આ શસ્ત્રક્રિયામાું કેટલાક જોખમો અને ગુંચવાડાઓ રહેલા છે . એ મહત્વનું છે
કે અમે તમને આ જોખમો હવશે કહીએ જે થી કરીને શસ્ત્રક્રિયા હવશે હનણયય લેવા તમારી પાસે તમને જરૂરી
માહહતી હોય.

જનરલ એનેસ્ત્થેક્રટક
જનરલ એનેસ્ત્થેક્રટક એલર્જી પ્રત્યાઘાત જે વી ગુંભીર સમસ્ત્યાઓ થવાનું કારણ બની શકે છે પરુંત આ બહ
જવલલે જ થતું હોય છે . જો તમને આને લગતી કોઇ ચચતાઓ હોય તો, તમે આની ચચાય તમારી શસ્ત્રક્રિયા
પહેલાું તમારી બેઠકમાું (મૂલયાુંકન પહેલાુંની એપોઇન્ટમેન્ટમાું) અથવા તમારી શસ્ત્રક્રિયા પહેલાું એનેસ્ત્થેક્રટસ્ત્ટ
સાથે કરી શકો છો.

લોહીનો થર જામવો (લોહી ગુંઠાઇ જવું)
ડીપ વેઇન થ્રોમ્બોહસસ (DVT) એ નસમાું લોહીનો થર જામવાની હસ્ત્થહત છે જે સામાન્ય રીતે પગમાું
લાલાશ, દઃખાવો અને સોજાના લક્ષણો થવાનું કારણ બને છે . કોઇ શસ્ત્રક્રિયા પછી DVT થવાના જોખમો
વધી જાય છે . ભલે તે પોતાની રીતે કોઇ સમસ્ત્યા ના હોય તો પણ, DVT રક્તપ્રવાહમાું ફરી શકે અને
ફેંફસાઓ સધી પહોંચી શકે છે . આ પલમોનરી એમ્બોહલઝમ (PE) તરીકે પણ જાણીતો છે અને તે બહ
ગુંભીર હસ્ત્થહત છે જે તમારી શ્વસન ક્રિયાને અસર કરે છે .
DVT થવાનું જોખમ સીહમત કરવા, તમે તમારી શસ્ત્રક્રિયા કરાવો પછી તમે હોહસ્ત્પટલમાું હો ત્યારે, તમારું
લોહી પાતળું કરવા તમને ક્રદવસમાું એક વખત ઇન્જે ક્શન આપવામાું આવશે. આ ચામડી નીચે, સામાન્ય
રીતે તમારા ‘ફાુંદ હવસ્ત્તાર’માું એક નાની સોય મારફતે આપવામાું આવે છે .
જો તમે તે પહેરી ના શકો તો, તમને તમારી પીંડી અને જાુંઘના માપ સાથે બુંધબેસતા કેટલાક ઇલાહસ્ત્ટકવાળા
સ્ત્ટોકકગ્સ પણ આપવામાું આવશે. નર્સસગ કમયચારીઓ તમને આનો ઉપયોગ કરવાની અને સુંભાળ રાખવાની
રીત અુંગે સલાહ આપશે. ચાલવાની શરૂઆત કરવી અને હેરફેર કરતા રહેવું એ લોહીનો થર જામવાનું બુંધ
કરવાની શ્રેષ્ઠ રીતો પૈકી એક છે .

રક્તસ્ત્રાવ થવો
તમામ શસ્ત્રક્રિયાઓની જે મ, ભારે રક્તસ્ત્રાવ થવાનું નાનું જોખમ રહેલું છે . આની સારવાર આયયનની
ગોળીઓ કે લોહી આપીને કરવાની જરૂર પડી શકે. લોહી લેવાથી, ભાગ્યે જ કોઇ ક્રકસ્ત્સાઓમાું, લોહી
લેવાના પ્રત્યાઘાતો થવાનું કે ચેપ લાગવાનું કારણ બની શકે છે .

ચેપ
શસ્ત્રક્રિયા કરાવયા પછી ચેપ લાગવાનું જોખમ હુંમેશા રહેતું હોય છે . આ સામાન્ય રીતે ગુંભીર બાબત નથી
અને તેની સારવાર એન્ટીબાયોક્રટક્સ વડે કરી શકાય છે .

12

જ્ઞાનતુંતને નકસાન
શસ્ત્રક્રિયા કરવાની હોય તે આુંતરડાનો ટકડો મૂરાશયથી બહ નજીકમાું હોય છે અને જ્ઞાનતુંતઓ જાતીય કામગીરી
માટે જવાબદાર હોય છે . શસ્ત્રક્રિયા દરહમયાન આને નકસાન થઇ શકે. મૂરાશયની કામગીરીને પણ ખલેલ થઇ
શકે.
પરષોને હશશ્ન ફૂલીને ટ્ટાર થવામાું કે વીયય બહાર નીકળવામાું સમસ્ત્યાઓ થઇ શકે. મહહલાઓમાું, જાતીય
પ્રહતભાવ પર અસર થઇ શકે અને સુંભોગ દરહમયાન અગવડ થઇ શકે.

અન્ય જોખમો
જો શસ્ત્રક્રિયા કરીને તમારા આુંતરડાના બે ભાગો સાથે જોડવામાું આવયા હોય તો, શસ્ત્રક્રિયાથી જોડતી
વખતે તમારું આુંતરડું ભાુંગ-ે તટે તે શક્ય છે . જો આવું બને તો, તમારે વધારે શસ્ત્રક્રિયા કરાવવાની જરૂર પડી
શકે. આમાું સ્ત્ટોમા કરાવવાનો સમાવેશ થઇ શકે જે હુંગામી કે કાયમી હોઇ શકે.
આ ગુંચવાડાઓ હુંગામી કે કાયમી હોઇ શકે. તમે તમારી કોલોરેક્ટલ નસય કે સજય ન સાથે કોઇ સમસ્ત્યાઓ કે
તમને હોઇ શકતા કોઇ પ્રશ્નોની ચચાય કરી શકો છો.
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મારી શસ્ત્રક્રિયા પછી શું થાય છે ?
જો તમે ખલલી શસ્ત્રક્રિયા કરાવી હોય અને અન્ય તબીબી પક્રરહસ્ત્થહતઓથી પીડાતા હો જે માું બારીકાઇથી
દેખરેખ રાખવાની જરૂર હોય તો, તમે સામાન્ય રીતે એક કે બે ક્રદવસ માટે, સર્જીકલ હાઇ ક્રડસ્ત્પેન્સી યહનટમાું
જશો. જો તમે કી હોલ સજય રી કરાવી હોય તો, તમને કદાચ એક વોડયમાું લઇ જવામાું આવશે, પરુંત આ
તમારા કન્સલટન્ટ અને એનેસ્ત્થેક્રટસ્ત્ટ નક્કી કરશે.
તમારી શસ્ત્રક્રિયા કરાવયાના જૂ જ કલાકો પછી, તમે પીણાું પીવાનું શરૂ કરી શકશો. જો તમે બીમારી ના
અનભવો તો, તમે તે જ ક્રદવસે કુંઇક હળવું પણ ખાઇ શકશો.
સામાન્ય ખોરાક ઉપરાુંત, તમે તમારા હોહસ્ત્પટલ રોકાણ દરહમયાન દરરોજ પોષકતત્વોથી ભરપૂર પીણાું લો તે
માટે અમે પ્રોત્સાહન આપીશું. આને ફોર્ટટહસપ કે ફોર્ટટજસ કહેવામાું આવે છે અને આ હવહવધ લહેજતમાું
આપવામાું આવે છે .
તમે તમારી શસ્ત્રક્રિયા કરાવયા પછી વહેલાું કુંઇક ખાવ અને પીઓ તે મહત્વનું છે કારણ કે આમાુંના પોષક
તત્વો અને હવટાહમન્સ તમને એકુંદરે સાજા થવામાું મદદરૂપ થશે.

બીમારી
શસ્ત્રક્રિયા પછી, કેટલાક લોકો બીમાર થઇ શકે અથવા પ્રસુંગોપાત બીમાર પડી શકે. આમાું ઘણી બાબતોનો
ફાળો હોઇ શકે પરુંત એનેસ્ત્થેક્રટકની રચના શક્ય એટલું બીમારીનું જોખમ ઘટાડવા માટે કરવામાું આવી છે .
જો તમે ચોક્કસ બીમાર પડો તો, તે સામાન્ય રીતે બહ લાુંબો સમય સધી ચાલતું નથી. અમે તમને મદદરૂપ
થવા ટીપાું પાડીને તમને બીમારી-હવરોધી દવા આપી શકીએ છીએ; તેથી, જો તમને બીમારી આવે તો, કૃપા
કરી કમયચારીગણના સભ્યને કહો. અમે તમારી બીમારી છોડાવીએ તે મહત્વનું છે જે થી કરીને તમને પહેલાું
કરતા સારું લાગે અને તમે સામાન્યની જે મ ખાઇ અને પી શકો.

દદય હનયુંરણ
તમારી શસ્ત્રક્રિયા પછી અસરકારક દદય હનયુંરણ સધારેલા સાજા થવાના (રોગ મટાડવાના) કાયયિમનો
અહનવાયય ભાગ છે . તે તમને ઊંડો શ્વાસ લેવા દેશ,ે આસપાસ ચાલવાનું શરૂ કરવા દેશ,ે હળવાશનો અનભવ
થવા દેશે અને સારી રીતે ઊંઘવા દેશ,ે આ તમામ તમારી સાજા થવાની પ્રક્રિયાનો બહ મહત્વનો ભાગ છે .

14

તમને મળતી દદયશામક દવા શસ્ત્રક્રિયાના પ્રકાર પર આધાર રાખશે પરુંત સામાન્ય રીતે તેમાું આ હમશ્રણ
સામેલ હોય છે :


તમને શસ્ત્રક્રિયાના સમયે આપવામાું આવતું લોકલ એનેસ્ત્થેક્રટક



દદયશામક દવાઓ તમને ટીપાું મારફતે આપીને



મોઢા વાટે ગોળીઓ કે સીરપ આપીને

કૃપા કરી કમયચારીગણના સભ્યને જાણવા દો જો તમને મળતી દદયશામક દવા પૂરતી ના હોય. સુંખ્યાબુંધ
વધારાની બાબતો હોય છે જે તમને શક્ય એટલો આરામદાયક અનભવ કરાવવાની ખાતરી કરવા અમે કરી
શકીએ છીએ.

ભૂગ
ું ળીઓ અને ટીપાું
તમે તમારી શસ્ત્રક્રિયા કરાવી રહ્યાું હો તે વખતે, તબીબ તમારા મૂરાશયમાું એક ભૂુંગળી (કેથેટર) નાખશે
જે થી તમારી શસ્ત્રક્રિયા પછી તમને કેટલો પેશાબ થાય છે તે અમે માપી શકીએ.
તમને જરૂરી પ્રવાહી આપવા તમારા હાથ કે ગરદનમાું તમને ટીપાું આપવામાું આવી શકે.
કેટલાક લોકોના પેડમાું એક મોરી (ડ્રેઇન) નાખવામાું આવે છે જે થી શસ્ત્રક્રિયા પછી નીકળેલું લોહીયક્ત
પ્રવાહી મોરી મારફતે બહાર કાઢીને ફેંકી શકાય.
આ સામાન્ય રીતે તમારા હનષ્ણાત તબીબો તમારી સમીક્ષા કરી લે પછી કાઢી નાખવામાું આવશે.

કસરતો
તમે તમારી શસ્ત્રક્રિયામાુંથી જાગો ત્યારે, વહેલામાું વહેલી તકે ઊંડો શ્વાસ લેવાનો મહાવરો શરૂ કરો તે
મહત્વનું છે . આનાથી છાતીમાું ચેપ લાગવાનું ટાળવામાું મદદ મળી શકે છે . કસરતોમાું સામેલ છે :
 તમે તમારા નાક વાટે લઇ શકો એટલો ઊંડો શ્વાસ લો, રણ સેકન્ડ સધી શ્વાસ રોકી રાખો, સૂુંઘીને
શ્વાસ અુંદર લો, પછી મોઢા વાટે ધીમે ધીમે શ્વાસ બહાર કાઢો. આનું પનરાવતયન વધ પાુંચ વખત
કરો.


ઊંડો શ્વાસ લો, તમારા પેડને સહાયતા કરો, આગળ નમો અને કોઇ ગળફો બહાર કાઢવા જોરથી
ખાુંસી કાઢો.

 આ આખા ચિનું પનરાવતયન વધ રણ વખત કરો.
વધમાું, રહધરાહભસરણ પ્રક્રિયા સધારવા, તમારે તમારા પગ ઉપર અને નીચે લાવવા જોઇએ અને તમારી
ઘૂુંટી શક્ય એટલી ગોળ ફેરવવી જોઇએ (ઓછામાું ઓછાું દર કલાકે).
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પથારીમાુંથી ઉઠીને ચાલવું
વોડયના કમયચારીગણ કે ક્રફહઝયોથેરાહપસ્ત્ટ તમારી શસ્ત્રક્રિયા પછી તમને વહેલામાું વહેલી તકે પથારીમાુંથી
બહાર લાવવામાું મદદ કરશે. આ તમારી શસ્ત્રક્રિયાના ક્રદવસે પણ થઇ શકે જો તમારી તહબયત સારી હોય,
કદાચ તમે વોડયમાું આવો પછી લગભગ ચાર કલાકમાું.
તમે પહેલી વાર પથારીમાુંથી બે કલાક બહાર હવતાવશો, અને પછી અનગામી ક્રદવસથી દરરોજ ઓછામાું
ઓછાું છ કલાક સધી. આ સવારે રણ કલાક સધી અને બપોરે રણ કલાક સધી, અથવા ક્રદવસમાું રણ વખત
બે કલાક સધી હોઇ શકે છે .
અમે તમને શસ્ત્રક્રિયા પછીના પહેલા ક્રદવસે ક્રદવસમાું રણથી ચાર વખત 20 મીટર ચાલવા પ્રોત્સાહહત
કરીશું. આ બીજા ક્રદવસથી ક્રદવસમાું ચારથી છ વખત, 60 મીટર સધી વધારવું જોઇએ.
બહ ટ્ટાર હસ્ત્થહતમાું પથારીમાુંથી બહાર નીકળવું, અને હનયહમત રીતે ચાલવું, તમારા ફેંફસા માટે સારું હોય
છે અને તેનાથી છાતીમાું ચેપ રોકવામાું મદદ મળશે. તે તમારી રહધરાહભસરણ પ્રક્રિયા માટે સારું છે અને
લોહી ગુંઠાવાનું રોકવામાું મદદરૂપ થાય છે . તે મોટા આુંતરડામાુંથી મળના હનકાલ જે વી શારીક્રરક
કામગીરીઓ પણ સધારે છે .

લોહી ગુંઠાવાનું રોકવું (ડીપ વેઇન થ્રોમ્બોહસસ – DVT)
તમે હોહસ્ત્પટલમાું હો તે વખતે, અમે તમને દરરોજ ઇનોક્સેપેક્રરન નામનું ઇન્જે ક્શન આપીશું. આ લોહીને
પાતળું બનાવીને પગમાું જામતા લોહીના ગઠ્ઠાઓનું જોખમ ઘટાડવામાું મદદરૂપ થાય છે .
કેટલાક લોકોએ ઘરે આ ઇન્જે ક્શનો લેવાનું ચાલ રાખવાની જરૂર પડી શકે. જો આ તમને લાગ પડે તો, તમે
હોહસ્ત્પટલ છોડો તે પહેલાું વોડય કમયચારીગણ આ કેવી રીતે કરવું તે તમને બતાવશે.
જો તમે તે પહેરી શકો તો, અમે તમને લોહી ગુંઠાવાનું રોકવામાું મદદ મેળવવા કમ્પ્રેશન સ્ત્ટોકકગ્સ પહેરવાનું
પણ કહીશું.
લોહી ગુંઠાવાની રોકથામમાું કસરત બહ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે . તમે જાગો ત્યારે, તમારે તમારા પગ,
પગના પુંજા, હાથ અને હથેળીઓને દર કલાકે ઓછામાું ઓછી પાુંચ હમહનટ સધી હેરફેર કરવાનો પ્રયત્ન
કરવો જોઇએ. તમારે હનયહમતપણે આસપાસ હેરફેર પણ કરવી જોઇએ.

હું ઘરે પરત જઉ ત્યારે મારે શેની કાળજી લેવાની જરૂર પડે છે ?
આ પ્રકારની શસ્ત્રક્રિયા પછી ગુંભીર સમસ્ત્યાઓ થવાનું અસામાન્ય હોય છે પરુંત જો તે થાય તો, વહેલામાું વહેલી
તકે તેની સારવાર કરવી મહત્વનું હોય છે . તેથી, શેના માટે તૈયાર રહેવું તે જાણવું મહત્વનું છે .
શસ્ત્રક્રિયા પછી પહેલા બે અઠવાક્રડયા દરહમયાન, જો તમે કોઇ બાબતથી પણ ચચહતત હો તો, કૃપા કરી આ
પહસ્ત્તકાની પાછળ યાદીબદ્ધ નુંબરો પર ટેહલફોન કૉલ કરો. જો તમે યાદીબદ્ધ કોઇપણ લોકોનો સુંપકય ના કરી
શકો તો, તમારા GP ને ફોન કૉલ કરો, અથવા જો જરૂરી લાગે તો તમારી સૌથી નજીકના ઇમરજન્સી
ક્રડપાટયમેન્ટમાું (A&E) જાવ.
જો તમે કી હોલ સજય રી કરાવી હોય અને હોહસ્ત્પટલમાુંથી ઘરે ગયાના રણ ક્રદવસમાું કોઇ સમસ્ત્યાઓ થાય તો,
કૃપા કરી સુંપકય કરો:
B5 સર્જીકલ એસેસમેન્ટ યહનટને 01384 244359 નુંબર પર

પેડનો દઃખાવો
તમે તમારા આુંતરડાનો કોઇ ભાગ બહાર કાઢી નખાવયા પછી પહેલા અઠવાક્રડયા દરહમયાન પેડને લગતા અચાનક
દઃખાવાથી પીડા થવી એ બહ સામાન્ય વાત છે . આ દઃખાવાઓ સામાન્ય રીતે જૂ જ હમહનટો સધી રહે છે અને
સુંકોચનો (તાણ) વચ્ચે ઘટશે.
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જોકે, જો તમને ઘણાું કલાકો સધી રહેતો ગુંભીર દઃખાવો થાય તો, એ શક્ય છે કે આુંતરડાને સાથે જોડ્યા હોય તે
જગ્યાએથી તમને પ્રવાહીનું ગળતર રહે. આ ગુંભીર બની શકે છે પછી ભલે તે જવલલે જ થતું હોય. જો તમને
આ થાય તો, તમને તાવ (શરીરનું ઊંચું ઉષ્ણતામાન) પણ આવી શકે.
તેથી, જો તમને એક કે બે કલાકથી વધારે સમય સધી રહેતો ગુંભીર દઃખાવો થાય, અથવા તાવ આવે અને તમારી
શસ્ત્રક્રિયા પછીના બે અઠવાક્રડયા સધી સામાન્ય રીતે સારું ન લાગતું હોય તો, આ પહસ્ત્તકામાું યાદીબદ્ધ નુંબરો
પૈકી એકનો સુંપકય કરો.

આુંતરડાની ટેવો
તમે તમારા આુંતરડાનો કોઇ ભાગ કાઢી નખાવો ત્યાર પછી તમારા આુંતરડાની ટેવો બદલાઇ શકે. ઉદાહરણ તરીકે,
તમારો મળ વધારે નરમ થઇ શકે અથવા તમને કબજીયાત થઇ શકે. આ રોકવામાું મદદ મેળવવા, ખાતરી કરો કે
તમે ક્રદવસમાું ઓછામાું ઓછાું રણ વખત હનયહમત ભોજન કરો છો, પૂરતું પાણી પીવો છો અને તમારી
શસ્ત્રક્રિયા પછી પહેલા બે અઠવાક્રડયાઓ દરહમયાન હનયહમત ચાલો છો.
જો તમને રણ ક્રદવસથી વધારે સમય સધી કબજીયાત રહેતી હોય તો, તમે જલાબ લઇ શકો. જોકે, અમે તમને
સલાહ મેળવવા અમારો કે તમારા GP નો સુંપકય કરવાની ભલામણ કરીએ છીએ. જો તમને ક્રદવસમાું રણથી
વધારે વખત ઢીલા ઝાડાું થતા હોય, ચારથી વધારે ક્રદવસ તો, કૃપા કરી સલાહ મેળવવા અમારો કે તમારા GP નો
સુંપકય કરો.
જો તમને સ્ત્ટોમા હોય તો તમે ઘરે પરત જાવ તે પહેલાું, તમારી કોલોરેક્ટલ/સ્ત્ટોમા નસય આની પર હનયુંરણ કેવી
રીતે કરવું તેની ચચાય કરશે.

લોહીના થરો જામવા (લોહી ગુંઠાઇ જવું)
કોઇપણ પ્રકારની શસ્ત્રક્રિયા કરાવયા પછી લોહી ગુંઠાવાની શક્યતા રહે છે અને આ જવલલે જ થતું હોવા છતાું,
તમારે શેના માટે તૈયાર રહેવું તે જાણવું હજ પણ મહત્વનું છે . જો તમને કોઇપણ પગમાું દઃખાવો થાય, લાલાશ
અને/અથવા સોજો આવે તો, તમારી શસ્ત્રક્રિયા પછી તમે જે વોડયમાું હતા તેનો, અથવા તમારા GP નો
તાત્કાહલક સુંપકય કરવો જોઇએ.
બહ ભાગ્યે જ, લોહીનો જામેલો થર ફેંફસામાું ફરી-હવચરી શકે છે અને તમને છાતીમાું દઃખાવો અને/અથવા શ્વાસ
લેવામાું તકલીફ થવાનું કારણ બની શકે છે . આ કટોકટી છે અને તમારે 999 નુંબર પર ફોન કરીને એમ્બ્યલન્સની
માગણી કરવી જોઇએ.

ઘાની સુંભાળ
તમારો ઘા પહેલા એકથી બે અઠવાક્રડયાઓ સધી કદાચ સાધારણ અગવડમય રહેશે. કૃપા કરી તમારી શસ્ત્રક્રિયા
પછી તમે રહ્યાું હો તે વોડય, કે તમારા GP નો સુંપકય કરો, જો:
 તમારો ઘા તપ્ત, પ્રજ્વહલત, સોજામય કે બહ દઃખદાયક બને
 તમારા ઘામાુંથી પ્રવાહી બહાર નીકળે

આહાર
એક સુંતહલત, વૈહવધ્યસભર આહારની ભલામણ કરવામાું આવે છે અને તમારે ક્રદવસમાું રણ કે વધારે વખત
ખોરાક લેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઇએ. તમને કબજીયાત થઇ હોય કે ઢીલા ઝાડાું થતા હોય કે નહહ, તમે જે ટલો
રેસામય ખોરાક ખાતા હો તે બદલવાની જરૂર પડી શકે.
જો તમને સ્ત્ટોમા હોય તો, સ્ત્ટોમા સુંભાળ નસય તમને હનષ્ણાત સલાહ આપશે કે શું ખાવું.
એ મહત્વનું છે કે તમે પ્રોટીન, કેલરી અને પોષક તત્વો સામેલ યોગ્ય ખોરાક ખાવ જે થી તમારા શરીરને રૂઝ
આવવામાું મદદ મળે. જો તમે ખાવાનું મશ્કેલભયું જોતા હો તો, તમને ક્રદવસમાું રણથી ચાર પોષકભયાય પીણાુંથી
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લાભ થઇ શકે. આમાું ફોર્ટટહસપ કે ફોર્ટટજસનો સમાવેશ થાય છે જે નું હપ્રહસ્ત્િપ્શન તમારા GP આપી શકે છે , અથવા
મેક્રરટીન એનર્જીસ શેક્સ અને કોમ્પલેન, જે તમે દવાની દકાનેથી ખરીદી શકો છો.
જો થોડાક અઠવાક્રડયાઓ પછી તમારી ભૂખ સધરે નહહ, અથવા જો તમે પ્રયત્ન કયાય વગર વજન ગમાવી રહ્યાું હો તો,
તમને ડાયેક્રટહશયન સાથે સલાહ-મસલતથી લાભ થઇ શકે. તમારા કન્સલટન્ટ, GP કે કોલોરેક્ટલ/સ્ત્ટોમા નસય હનષ્ણાત
તમને ડાયેક્રટહશયનની ભલામણ કરી શકે છે .

કસરત, શોખ અને પ્રવૃહિઓ
અમે તમને શસ્ત્રક્રિયા પછી વહેલામાું વહેલી તકે સક્રિય બનવા પ્રોત્સાહહત કરીએ છીએ. તમારે ક્રદવસમાું સુંખ્યાબુંધ
વખત કસરત કરવાનું અને તમારી શસ્ત્રક્રિયા પછી દરરોજ આ ધીમે ધીમે વધારવાનું આયોજન કરવું જોઇએ.
શસ્ત્રક્રિયા કરાવયા પછી તમારા શોખ વહેલામાું વહેલી તકે ફરી પૂરા કરવાથી પણ તમને સક્રિય રહેવામાું મદદ મળશે જે
છે વટે તમને રૂઝ આવવામાું મદદરૂપ થશે. બસ સાવધ રહેશો – જો તમારો ઘા દદયમક્ત રહે તો, તમે મોટા ભાગની
પ્રવૃહિઓ કરવા સક્ષમ બનવા જોઇએ.
જોકે, તમારે તમારી શસ્ત્રક્રિયા કરાવયા પછી છ અઠવાક્રડયાઓ સધી કુંઇપણ ભારે (શોચપગ બેગ્સ સહહત) ઊંચકવું ના
જોઇએ.

કામકાજ
ઘણાું લોકો પોતાની શસ્ત્રક્રિયા કરાવયાના ચાર અઠવાક્રડયાઓમાું પોતાના કામધુંધા પર પરત ફરી શકતા હોય છે . જોકે,
જો તમારી નોકરીમાું ભારે હાથવગી કામગીરી કરવાનો સમાવેશ થતો હોય તો, અમે સલાહ આપીએ છીએ કે તમે તમારી
શસ્ત્રક્રિયા પછી છ અઠવાક્રડયાઓની રજા લો. જો તમે ચોક્કસ ના હો કે તમારે કામધુંધા પર ક્યારે પરત ફરવું જોઇએ
તો, કૃપા કરી સલાહ મેળવવા તમારા GP ને પૂછો.

વાહન ચલાવવું
તમે સરહક્ષતપણે વાહન ચલાવી શકવા માટે ચોક્કસ ના હો ત્યાું સધી વાહન ન ચલાવો. અમે સલાહ આપીશું કે તમે
ઓછામાું ઓછાું છ અઠવાક્રડયાઓ સધી રાહ જઓ.
તમે કોઇ કટોકટી રોકવામાું સમથય બનો અને કટોકટીમાું પૈડા ઝડપથી વાળો તે પૂરતો કોઇ દઃખાવો જતો રહે તે મહત્વનું
છે . તમારે એ ખાતરી પણ કરવી જોઇએ કે તમે કોઇ અગવડ વગર તમારી કારમાું બેસી શકો છો, સીટબેલટ બાુંધી શકો
છો, તમામ પૅડલસ દબાવી શકો છો અને તમારું માથું વાળી શકો છો.
જો કોઇ અગવડ તમને બેધ્યાન કરે તો વાહન ચલાવશો નહીં.
તમે શસ્ત્રક્રિયા કરાવયા પછી ફરીથી ક્યારે વાહન ચલાવી શકો છો તે માટે તમારી વીમા કુંપની સાથે તપાસ કરો તે બહ
મહત્વનું છે .
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સ્ત્ટોમા સુંભાળ
તમે ઘરે પરત જાવ તે પહેલાું તમારી સ્ત્ટોમા નસય તમારા સ્ત્ટોમા માટેની સુંભાળ લેવા જરૂરી સાધનનો પરવઠો
તમને આપશે. તમારી સુંભાળ માટે જવાબદાર કોલોરેક્ટલ/સ્ત્ટોમા નસય તમારી સાથે ચચાય કરશે કે તેઓ ક્યારે તમને
ફોન કૉલ કરશે, અને તમને સ્ત્ટોમા હક્લહનકમાું મળવાની ગોઠવણ કરશે.
તેઓ તમને સુંપકય ટેહલફોન નુંબરો, અને તમારા સ્ત્ટોમા હવશેની માહહતી અને સલાહ પણ આપશે.

મને કઇ ફૉલો-અપ સુંભાળ મળશે?
તમે હોહસ્ત્પટલમાુંથી રજા લીધાના એકથી રણ ક્રદવસ પછી નર્સસગ કમયચારીગણના સભ્ય તમને ફોન કૉલ કરશે. આ
સમયે તમને કોઇ ચચતાઓની ચચાય કરવાની તક મળશે, અને ઘરે તમારી પ્રગહતનું મૂલયાુંકન અમને કરવા દેશે.
તમારા આુંતરડાના બહાર કાઢી લીધેલા ભાગની તપાસ અમારી પ્રયોગશાળામાું કરવામાું આવશે. એકવાર આનું
પૃથક્કરણ કરી લેવાય એટલે, અમે તમારા કન્સલટન્ટ સજય ન સાથેની આઉટપેશન્ટ એપોઇન્ટમેન્ટ તમને મોકલીશું
જે ઓ આ પક્રરણામોની ચચાય કરશે. તમારા કન્સલટન્ટ તમને કહી શકશે જો કેમોથેરાપી જે વી વધ કોઇ સારવાર
કરાવવી સલાહયોગ્ય છે .
જો તમને વધ કોઇ સારવારની જરૂર પડે તો, અમે મેક્રડકલ ઓન્કોલોજીસ્ત્ટને તમારી ભલામણ કરીશું જે ઓ આની
ચચાય તમારી સાથે કરશે. કેટલાક દદીઓ પહેલેથી જાણતા હોઇ શકે કે તેઓને વધારે સારવારની જરૂર છે . આ
ક્રકસ્ત્સામાું, ઓન્કોલોજીસ્ત્ટ તમને તમારા પક્રરણામો જણાવશે અને તમારી સાથે તમારી સારવાર યોજનાની ચચાય
કરશે.
અમે તમારી શસ્ત્રક્રિયા કરાવયાના ઓછામાું ઓછાું પાુંચ વષય માટે ફૉલો-અપ એપોઇન્ટમેન્્સ મોકલીશું. આ
એપોઇન્ટમેન્્સ દરહમયાન, તમે નીચેની બાબતો કરાવી શકો:
 એક શારીક્રરક પરીક્ષણ
 લોહી પરીક્ષણો જે માું તમારા CEA નાું સ્ત્તરો તપાસવાનો સમાવેશ થશે. આ કેન્સરની કોહશકાઓમાું જોવા
મળતા, ખાસ કરીને કોલોરેક્ટલ કેન્સસયમાુંથી ઉદભવતા પ્રોક્રટન્સ હોય છે
 કોલોનોસ્ત્કોપી – એ પરીક્ષણ જે તમારા તબીબને તમારા મોટા આુંતરડાના આુંતક્રરક અસ્ત્તરને જોવા દે છે
 CT સ્ત્કેન્સ
જોકે, આ તમારી હસ્ત્થહત પર આધાર રાખશે.

મને શસ્ત્રક્રિયા પછી કેવું લાગશે?
શસ્ત્રક્રિયા કરાવવી એ શારીક્રરક અને ભાવનાત્મક રીતે, તણાવભયો અનભવ બની શકે છે . ઘરે પહેલા
અઠવાક્રડયાઓમાું, તમે કેટલાક ક્રદવસો તદ્દન ક્ષલલક હવતાવો તેવું બની શકે આ સામાન્ય બાબત છે .
મોટા ભાગના લોકોને કેન્સર હોવાનું કહેવામાું આવે ત્યારે તેઓ ભાવનાઓથી ઘેરાયેલા હોવાનું અનભવે છે . ઘણી
જદી જદી ભાવનાઓ ઊઠે છે જે ગૂુંચવાડાનું અને મનોહસ્ત્થહતમાું અવારનવાર ફેરફારો થવાનું કારણ બની શકે છે .
જોકે, પ્રત્યાઘાતો એકથી બીજી વયહક્ત સધી બદલાતા હોય છે . આ ભાવનાઓ એ પ્રક્રિયાનો ભાગ હોય છે
જે માુંથી લોકો પોતાની બીમારી વખતે પસાર થતા હોય છે , અને હમરો અને કટુંબીજનો ઘણી વાર આવી જ
ભાવનાઓ અનભવે છે અને તેઓને પણ સહાયતા અને માગયદશયનની જરૂર પડે છે .
એ યાદ રાખવું મહત્વનું છે કે તમને અને તમારા કટુંબને મદદરૂપ થવા લોકો ઉપલબ્ધ હોય. તમે તમારી બીમારી
સાથે સીધી ન સુંકળાયેલી કોઇ વયહક્ત સાથે વાત કરવાનું વધારે સરળ જોઇ શકો અને તેથી તમે કાઉન્સેલર સાથે
વાત કરવાનું મદદરૂપ થતું જઓ તેવું બની શકે. ડડ્લીમાું, અમારો સાયકોલોજી હેલથકેર ક્રડપાટયમેન્ટ છે જે ની
ભલામણ અમે દદીઓને હનષ્ણાત મનોવૈજ્ઞાહનક સહાયતા માટે કરી શકીએ છીએ.
તમે તમને હોઇ શકતી કોઇ ચચતાઓની ચચાય કરવા તમારી કોલોરેક્ટલ હનષ્ણાત નસય/મખ્ય કાયયકરની મલાકાત પણ
લઇ શકો છો. તમારી કોલોરેક્ટલ હનષ્ણાત નસય/મખ્ય કાયયકર હોહલહસ્ત્ટક નીડ્સ એસેસમેન્ટ નામનું મૂલયાુંકન
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તમારી સાથે કરાવી શકે. આ તમારી ચોક્કસ બાબતો અને ચચતાઓને સુંબોધવા અમને તમારી સાથે કામ કરવામાું
મદદરૂપ થવા રચવામાું આવયું છે જે થી કરીને અમે તમને જરૂરી સહાયતા તમને આપી શકીએ.
તમે તમારા જે વી હસ્ત્થહતના અથવા તમારા જે વી સરખી હસ્ત્થહતમાું રહ્યાું હોય તેવા અન્ય લોકો સાથે હળવા-મળવા
ઇચ્છી શકો. આ કારણસર, ડડ્લીમાું વહાઇટ હાઉસમાુંનું કેન્સર સપોટય દદીઓ, સુંબુંધીઓ અને સુંભાળકતાયઓને
સહાયતા, માહહતી અને આરામ ઉપચાર પદ્ધહત આપવા માટે ઉપલબ્ધ છે . સાથીઓ પણ સહાયતા, માહહતી
અને આરામ મેળવવા આવકાયય છે .
સુંપકય હવગતો આ પહસ્ત્તકાના અુંતે ઉપયોગી સરનામાઓની યાદીમાું સમાવેલી છે .
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શું હું વધ માહહતી મેળવી શક?ું
અહીં ઉપયોગી સરનામાઓ અને સુંપકય હવગતોની યાદી આપી છે :
Beating Bowel Cancer (બીકટગ બાઉલ કેન્સર)
Harlequin House (હલયક્વીન હાઉસ)
7 High Street (હાઇ સ્ત્રીટ)
Teddington (ટેકડગ્ટન)
TW11 8EE
020 8973 0011
www.beatingbowelcancer.org.uk
લાભો સુંબહું ધત સલાહ
http://www.dudley.gov.uk/resident/care-health/dudley-social-services/payingfor-care/benefits-advice/
White House Cancer Support (વહાઇટ હાઉસ કેન્સર સપોટય)
10 Ednam Road (ઍડનેમ રોડ)
Dudley (ડડ્લી)
West Midlands (વેસ્ત્ટ હમડલેન્ડ્સ)
DY1 1JX
01384 231232
ફેક્સ: 01384 459975
info@support4cancer.org.uk
www.support4cancer.org.uk
Cancer Research UK (કેન્સર ક્રરસચય યકે)
PO Box 1561 (પોસ્ત્ટ બોક્સ 1561)
Oxford (ઓક્સફોડય)
OX4 9GZ
0300 123 1022
www.cancerresearchuk.org
Citizens Advice Bureau (હસક્રટઝન્સ એડ્વાઇસ બ્યરો)
www.citizensadvice.org.uk
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Citizens Advice Bureau – Dudley Branch (હસક્રટઝન્સ એડ્વાઇસ બ્યરો - ડડ્લી શાખા)
0344 411 1444
ઇમેલ: dudleybureau@dudleycabx.org
Colon Cancer Concern (કોલોન કેન્સર કન્સનય)
www.canceractive.com
Colostomy Association (કોલોસ્ત્ટોમી એસોહસએશન)
Enterprise House (એન્ટરપ્રાઇઝ હાઉસ)
95 London Street (લુંડન સ્ત્રીટ)
Reading (રીકડગ)
RG1 4QA
0800 328 4257
www.colostomyassociation.org.uk
Crohn’s and Colitis UK (િોનન્સ એન્ડ કોલાઇક્રટસ યકે)
45 Grosvenor House (ગ્રોસવેનોર હાઉસ)
St. Albans (સેઇન્ટ આલબાન્સ)
Hertfordshire (હટયફોડયશર)
AL1 3AW
0300 222 5700
www.crohnsandcolitis.org.uk
Dudley Stop Smoking Service (ડડ્લી સ્ત્ટોપ સ્ત્મોકકગ સર્શવસ)
01384 456111 એક્ષ્ટેન્શન 2783
http://dudleygroup.nhs.uk/services-and-wards/stop-smoking-service/
Ileostomy and Internal Pouch Support Group (ઇલોસ્ત્ટોમી એન્ડ ઇન્ટરનલ પાઉચ
સપોટય ગ્રપ)
Danehurst Court (ડેનહસ્ત્ટય કોટય)
35-37 West Street (વેસ્ત્ટ સ્ત્રીટ)
Rochford (રોકફોડય)
Essex (ઍસેક્સ)
SS4 1BE
0800 018 4724
www.iasupport.org
Ileostomy Association Stourbridge Branch (ઇલોસ્ત્ટોમી એસોહસએશન સ્ત્ટાઉરબ્રીજ
શાખા)
સેિેટરીનો સુંપકય કરો
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01562 755630
Stourbridge.iasupport.org
ઇમેલ: stourbridge@iasupport.org
Lynn’s Bowel Cancer Campaign (લીન્સ બાઉલ કેન્સર કેમ્પેઇન)
www.bowelcancer.tv
Macmillan Cancer Support (મૅકહમલન કેન્સર સપોટય)
89 Albert Embankment (આલબટય એમ્બેન્કમેન્ટ)
લુંડન
SE1 7UQ
0808 808 00 00 (સોમવારથી શિવાર, સવારે 9 થી રારે 8)
વેબસાઇટ: www.macmillan.org.uk
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પક્રરભાષાઓની શબ્દાવલી
આ કેટલાક તબીબી શબ્દો અને પક્રરભાષાઓ છે જે તમારી એપોઇન્ટમેન્્સ દરહમયાન તમારા ધ્યાનમાું
આવી શકે.
અનાલજે હસયા (Analgesia)
દદય રાહત.
અનાસ્ત્ટોમોહસસ (Anastomosis)
સજય ને રોગમય આુંતરડું કાપી નાખ્યા પછી (શસ્ત્રક્રિયા કરીને) સ્ત્વસ્ત્થ આુંતરડાના બે છે ડાઓને સાથે જોડવા.
કેમોથેરાપી (Chemotherapy)
કેન્સર કોહશકાઓ પર હમલો કરવા વપરાતી દવા ઉપચાર પદ્ધહત.
ઇલેક્રોલાઇ્સ (Electrolytes)
લોહીમાું મીઠું દા.ત. સોક્રડયમ, પોટાહશયમ અને કેહલશયમ.
જલાબ (એહનમા - Enema)
મળાશયમાું દાખલ કરાતું પ્રવાહી જે ઝાડાને પસાર થવા દેવા ઉિેજીત કરે છે .
મળ (ફીસીસ - Faeces)
મળદ્વાર (એનસ)માુંથી દૂર કરેલો નકામો પદાથય (અન્ય નામો – સ્ત્ટૂલસ, મોશન્સ).
ઓન્કોલોજીસ્ત્ટ (Oncologist)
તબીબ જે દવાઓ અને રેક્રડયોથેરાપીનો ઉપયોગ કરીને કેન્સર સુંભાળમાું હનષ્ણાત હોય છે .
પૅથોલોજી (Pathology)
રોગનું કારણ જાણવાનો અભ્યાસ.
સ્ત્ટોમા (Stoma)
આુંતરડાના ભાગની શસ્ત્રક્રિયા કરીને પેડની સપાટી પર બનાવેલું કૃહરમ દ્વાર જે મળને શરીરની બહાર
નીકળવા દે છે .
ગાુંઠ (્યૂમર - Tumour)
અસામાન્ય વૃહદ્ધ જે સૌમ્ય (કેન્સર હસવાયની) અથવા જીવલેણ (કેન્સરયક્ત) હોઇ શકે.
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સુંપકય માહહતી
જો તમને કોઇ પ્રશ્નો હોય, અથવા આ માહહતીપહરકા હવશે કશું ના સમજી શકતા હો તો, કૃપા કરી
સુંપકય કરો:

કોલોરેક્ટલ/સ્ત્ટોમા કૅર સ્ત્પેહશયાહલસ્ત્ટ નસીસ
01384 244286 (સવારે 8.30 થી સાુંજે 6 સધી, સોમવારથી ગરવાર, દર શિવારે સવારે
8.30 થી સાુંજે 5 સધી). જો અમે ઉપલબ્ધ ના હોઇએ તો, કૃપા કરી આન્સરફોન પર એક સુંદેશો
છોડશો અને અમે તમને વળતો ફોન કૉલ કરીશું.
અથવા
વોડય B4 (વેસ્ત્ટ ચવગ)
01384 244126 (હનયહમત કામકાજ હસવાયના કલાકોમાું અને અઠવાક્રડક રજાઓમાું)
પ્રભારી નસય સાથે વાત કરાવવા કહો. જો નર્સસગ કમયચારીગણ તમારા પ્રશ્નોના જવાબ ના આપી
શકે તો, તેઓ વૈકહલપક સુંપકોની ભલામણ કરશે.

મહત્વની માહહતી
જો તમે કી હોલ (લેપરોસ્ત્કોહપક) સજય રી કરાવી હોય અને હોહસ્ત્પટલમાુંથી ઘરે ગયાના રણ
ક્રદવસમાું કોઇ સમસ્ત્યાઓ થાય તો, કૃપા કરી સુંપકય કરો:
B5 સર્જીકલ એસેસમેન્ટ યહનટને 01384 244359 નુંબર પર
Russells Hall Hospital સ્ત્વીચબોડય નુંબર: 01384 456111
આ માહહતીપહરકા અહીંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો કે છાપી શકો છો:
http://dudleygroup.nhs.uk/services-and-wards/oncology/
જો તમે આ દદી માહહતીપહરકા પર કોઇ પ્રહતભાવ આપવા માગતા હો તો, કૃપા કરી ઇમેલ કરો,
dgft.patient.information@nhs.net

કૃપા કરી નોંધી લેશો કે સુંભાળ સુંબહું ધત દદીની તમામ હવગતો ક્રડપાટયમન્ે ટના કોમ્પ્યટરમાું રાખીએ
છીએ.
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