NEPALI

शल्यक्रिया गराउन लागेका सबै क्रबरामीका लाक्रग महत्वपूर्ण जानकारी (Important
Information for ALL Patients Having and Operation)

1. के खान र क्रपउन हुन्छ? (What to eat and drink)
क्रबहानी शल्यक्रिया
तपाईंको शल्यक्रियाअक्रिको मध्यरातपक्रि केही खाना नखानुस्। तपाईंको भनाा को समयसम्म तपाईंले पानी क्रपउन सक्नुहुन्ि। तथाक्रप,
कृपया याद गनुास् क्रक यक्रद तपाईंको भनाा समय क्रिहान ६.३० िजे हो भने क्रिहान ६ िजे पक्रि केही नक्रपउनुस्।
क्रिउँ सोको शल्यक्रिया
क्रिहानको ७ िजे पक्रि केही पक्रन नखानुस्। तपाईंले क्रिहान ७ िजे दे खख ११ िजे को िीचमा पानी क्रपउन सक्नु हुन्ि। तपाईंको भनाा को
समयपक्रि केही पक्रन नक्रपउनुस्।

2. औषक्रि (Medicines)
तपाईंको क्रिहान खाने सिै औषक्रिहरू अस्पताल आउनुअक्रि पानीसँग सेवन गनुास्। क्रवशे षगरी मुटु तथा रक्तचापको औषक्रिहरू
खानुहोस्- तपाईंले खाना खाने तथा क्रपउने रोकेको भएता पक्रन। यक्रद तपाईंलाई मिु मेह लागेको ि भने कृपया मिु मेहको औषक्रिहरूको
पृष्ठमा क्रदइएको क्रनदे शनहरू हेनुाहोस्।
तपाईंको अस्पताल वा शल्यक्रचक्रकत्सकले िन्द गना नभनेसम्म सिै anticoagulants (रगत पातलो िनाउने) औषक्रि क्रलनुहोस्। रगत
पातलो िनाउने औषक्रिहरूमा: Aspirin, Prasugrel (Effient®), Ticagrelor (Brilinta®), Clopidogrel (Plavix®, Plavicor®,
Clovix®, Plidogrel®, Isocover®, Piax®) combination of aspirin/clopidogrel (Co-plavix®, Duocover®, DuoPlidogrel®,
Piax Plus Aspirin®), Warfarin (Marevan®, Coumadin®), Dabigatran (Pradaxa®), Apixaban (Eliquis®) or Rivaroxaban
(Xarelto®) लगायत पिा न्।

3. अस्पतालमा ल्याउने पने वस्तुहरू: (Things to Bring to Hospital)






रक्तपरीक्षण, िातीको एक्सरे , इसीजी र/वा अन्य क्रवशे षज्ञ डाक्टरका पत्रहरू (जस्तै मुटुरोग क्रवशे षज्ञ) लगायत गत ६ मक्रहनादे खखका
सिै परीक्षण नक्रतजाहरू। तपाईंको डाक्टर (GP) सँग क्रतनको प्रक्रतक्रलक्रप हुनुपिा । तपाईंलाई नभनेसम्म कुनै नयाँ परीक्षण गने
जरूरत पदै न।
श्वास तान्ने इन्हे लर (puffers), इन्सुक्रलन र प्राकृक्रतक औषक्रिहरूलगायतको तपाईंले हाल क्रलइरहनुभएका सिै औषक्रिको सम्भव
भएसम्म क्रतनको आफ्नै भाँडो/िाकससक्रहत ल्याउनुहोस्
चश्मा – पढ् दा लगाउने र टाढा हे नाका लाक्रग लगाउने, यक्रद तपाईं लगाउनुहुन्ि भने
इच्छा भए डरेक्रसङ गाउन तथा चप्पल

सबै क्रबरामीको शल्यक्रियापश्चात उनीहरूलाई क्रलन आउने कोही माक्रनस हुनुपछण अन्यथा शल्यक्रियालाई रद्द गररनेछ ।
(शल्यक्रियाको क्रमक्रत अगावै अस्पतालको कमणचारीसँग अन्य बन्दोबस्तको बारे मा छलफल भएको अवस्थामा बाहेक)
यक्रद तपाईंसँग कुनै प्रश्न ि वा यी क्रनदे शनहरूलाई िु झ्नुहुन्न भने कृपया सम्पका गनुाहोस:
आँ खाको शल्यक्रिया: फोन 9382 7124 सोमिारदे खख शु ििार क्रिहान १० िजे दे खख क्रदउँ सो २ िजे सम्म
हात वा इएनटी (नाक/कान/घाँटी) शल्यक्रिया: फोन 9382 7123 सोमिारदे खख शुििार क्रदउँ सो २ िजे देखख साँ झ ७ िजे सम्म

यक्रि तपाईल
ं ाई मिु मेह छ भने कृपया ‘मिु मेहका क्रबरामीका लाक्रग’ र ‘सुरक्षा
सतकणता’ क्रनिे शन पत्रहरू हेनुणहोस्
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महुमेह (डाइक्रबक्रटज) भएका क्रबरामीका लाक्रग (For patients with Diabetes)
यक्रि तपाईंलाई टाइप १ वा टाइप २ कुन प्रकारको मिुमेह लागे को छ भन्नेमा क्रनक्रश्चत हुनुहुन्न भने र/वा यक्रि तपाईंको रक्त
ग्लुकोज मात्रा (BGL) लगाताररूपमा 10mmol/L भन्दा माक्रथ छ भने कृपया शल्यक्रियाअक्रघ तपाईंको स्थानीय डाक्टर,
एन्डोक्रिनोलोक्रजस्ट वा मिुमेह प्रक्रशक्षकसँग सल्लाह गनुणहोस्।
शल्यक्रियाभन्दा २४ घण्टाअक्रघ
कृपया एक क्रदनमा कम्तीमा ४ पटक आफ्नो BGL जाँच्नुहोस् (हरे क खानाअक्रि र सुत्नुअक्रि)।
यक्रद तपाईंलाई हाइपोग्लाइसेक्रमयाको लक्षण भएमा वा BGL को मात्रा कम दे खखएमा, कृपया स्याउको शु द्ध रस क्रपउनुहोस्। भनाा को
समयसम्म तपाईंलाई यो क्रपउन अनुमक्रत क्रदइन्ि।
मिुमेहको ट्याब्लेट: महत्वपूर्ण सुरक्षा सतकणता
तपाईंले यक्रद तल क्रदइएकामध्ये कुनै औषक्रि क्रलइरहनुभएको ि भने िु ट्टै ‘साविान मिु मेहका क्रिरामी’ सूचना हे नुाहोस: Jardiance®
(empagliflozin), Forxiga® (dapagliflozin), Jardiamet® (metformin/empagliflozin), Xigduo®
(metformin/dapagliflozin), Qtern® (saxagliptin/dapagliflozin), Glyxambi® (empagliflozin/linagliptin)

क्रिहानमा शल्यक्रिया हुने क्रिरामीहरूको लाक्रग

(For patients having Morning Surgery)

TYPE 1 मिुमेह
शल्यक्रियाको अक्रिल्लो रात
 साँझको खानासँग क्रिटो काम गने (short acting) इन्सुक्रलनको क्रनयक्रमत मात्रा क्रलनुहोस्



लामो समय काम गने (long acting) इन्सुक्रलनको मात्रामा १०% ले िटाउनुस्

शल्यक्रियाको क्रदन
 तपाईको क्रिटो काम गने इन्सुक्रलन नक्रलनुस्



यक्रद तपाई लामो समय काम गने इन्सुक्रलन क्रिहान लगाउनुहुन्ि भने २०% ले मात्रा कम गनुास्

TYPE 2 मिुमेह
शल्यक्रियाको अक्रिल्लो रात
 िोटो समय काम गने इन्सुक्रलनको क्रनयक्रमत मात्रालाई तपाईको साँ झको खानासँग क्रलनुहोस्


लामो समय काम गने वा अग्रीम क्रमक्रित इन्लु क्रलन १०% ले कम गनुास्।



क्रनयक्रमतझैं आफ्नो मिु मेह ट्याब्लेट क्रलनुहोस् (माक्रथ सूचीकृत ‘मिु मेह ट्याब्लेट: महत्वपूणा
सुरक्षा सतकाता’ मा क्रदइएका िाहे क)



तपाईको अन्य मिु मेह सुईलाई क्रनमक्रमतझैं क्रलनुहोस् (Byetta®, Bydureon®, Victoza® र
Saxenda®)

शल्यक्रियाको क्रदन
 तपाईको मिु मेह ट्याब्लेट नक्रलनुस्


क्रिहानको इन्सुक्रलन नक्रलनुस्



अन्य मिु मेहका सुई नक्रलनुहोस् (Byetta®, Bydureon®, Victoza® र Saxenda®)

इन्सु क्रलनका प्रकारहरु
क्रछटो काम गने (Short
Acting)
Actrapid®
Humulin R®
Novorapid®
Humalog®
Apidra®

लामो समय काम गने
(Long Acting)
Humulin NPH®
Protaphane®
Levemir®
Lantus®
Toujeo Solostar®

अग्रीम क्रमक्रित इन्सु क्रलन
(Pre mix)
NovoMix 30®
Humalog Mix25®,
Humalog Mix50®
Humulin Mix 30/70®
Mixtard 30/70®,
Mixtard 50/50®
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क्रिउँ सो गररने शल्यक्रियाका क्रबरामीका लाक्रग (For patients having Afternoon Surgery)

TYPE 1 मिुमेह
शल्यक्रियाको अक्रघल्लो रात
तपाईको लामो वा िोटो समय काम गने इन्सुक्रलनको क्रनयक्रमत मात्रा क्रलनुहोस्
शल्यक्रियाको क्रिन
 क्रिहान ७ िजे अगावैको नास्तामा िोटो समय काम गने इन्सुक्रलनलाई क्रनयक्रमतको
भन्दा आिा (५०%) मात्रा क्रलनुहोस्।


लामो समय काम गने इन्सुक्रलनको क्रिहानको मात्रामा २०% ले िटाउनुहोस्।

TYPE 2 मिुमेह
शल्यक्रियाको अक्रघल्लो रात
तपाईको सिै मिु मेहको औिक्रषहरु (ट्याब्लेट तथा सुई) क्रनयक्रमतझैं क्रलनुहोस् - माक्रथ सूचीकृत
‘मिुमेह ट्याब्लेट: महत्वपूणा सुरक्षा सतकाता’ मा क्रदइएको िाहेक।
शल्यक्रियाको क्रदन
 तपाईको मिु मेहको ट्याब्लेट सेवन नगनुास्


७ िजे अगावै क्रिहानको नास्तासँग तपाईको क्रनयक्रमत इन्सुक्रलनको मात्रामा आिा
(५०%) ले कम गनुाहोस् (िोटो र/वा लामो समय काम गने)



अन्य खालका मिु मेह सुई नलगाउनुहोस् (Byetta®, Bydureon®, Victoza® र
Saxenda®)

इन्सु क्रलनका प्रकारहरु
क्रछटो काम गने (Short Acting)
Actrapid®
Humulin R®
Novorapid®
Humalog®
Apidra®

लामो समय काम गने (Long
Acting)
Humulin NPH®
Protaphane®
Levemir®
Lantus®
Toujeo Solostar®

अग्रीम क्रमक्रित इन्सु क्रलन
(Pre-mix)
NovoMix 30®
Humalog Mix25®, Humalog
Mix50®
Humulin Mix 30/70®
Mixtard 30/70®,
Mixtard 50/50®

इन्सु क्रलन पम्प प्रयोग गने क्रबरामीका लाक्रग (For patients on Insulin Pumps)
यक्रद तपाईं इन्सुक्रलन पम्प प्रयोग गनुाहुन्ि भने कृपया आफ्नो एण्डोक्रिनोलोक्रजस्ट वा मिु मेह प्रक्रशक्षकलाई सुझावका लाक्रग फोन गनुाहोस्।

यक्रद तपाईंसँग कुनै प्रश्न ि वा यी क्रनदे शनहरूलाई िु झ्नुहुन्न भने कृपया सम्पका गनुाहोस:
आँ खाको शल्यक्रिया: फोन 9382 7124 सोमिारदे खख शु ििार क्रिहान १० िजे दे खख क्रदउँ सो २ िजे सम्म
हात वा इएनटी (नाक/कान/घाँटी) शल्यक्रिया: फोन 9382 7123 सोमिारदे खख शु ििार क्रदउँ सो २ िजेदेखख साँ झ ७ िजेसम्म
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