Informasi untuk Orangtua Selama
Operasi Bibir Sumbing dan Langit-langit

Anak Anda akan segera menjalani operasi untuk memperbaiki bibir sumbing dan langit-langitnya.
Meskipun operasi bibir sumbing merupakan operasi rutin, selalu ada kemungkinan terjadi komplikasi.

Mohon beritahu dokter Smile Train Anda apabila
anak Anda menunjukkan gejala pilek, batuk, atau
gejala panas dan berkeringat. Gejala ini merupakan
risiko besar bagi kesehatan dan keselamatannya
selama dan sesudah operasi.

Pastikan bahwa anak
Anda tidak makan
atau minum APAPUN
selama 6 jam sebelum
operasi (tidak juga air
atau air susu ibu
(ASI)).

Memberi makan anak
sebelum operasi bisa
menyebabkan komplikasi
yang mengancam nyawa
seperti tersedak atau muntah
selama operasi.

Ketika Anda menemui anak Anda setelah operasi dia sedang mengalami pemulihan dan kemungkinan terlihat mengantuk
atau menangis lebih dari biasanya, mengalami pembengkakan atau berdarah sedikit di sekitar luka operasi. Ini adalah normal.

Setelah anak Anda mengalami operasi, JANGAN mencoba memberi makan apapun kepada anak Anda,
juga tidak air atau ASI, karena makanan ini bisa masuk ke paru-parunya dan menyebabkan batuk atau tersedak.
Dokter Anda akan menyatakan kapan Anda dapat memberi makan kepada anak Anda dengan aman. Di ruang
pemulihan, pastikan bahwa anak Anda berbaring dalam posisi miring, karena ini akan memastikan bahwa
dia dapat bernafas secara benar setelah operasi.

Beritahu dokter/perawat Anda apabila anak Anda menunjukkan gejala sulit bernafas,perdarahan
berlebihan dari luka operasi, panas dan berkeringat, muntah, sangat mengantuk dan apabila jarum infus
lepas dari tangannya atau cairan infus habis.

Ketika anak Anda boleh pulang dari rumah sakit,
dokter atau perawat Anda akan memberi Anda
instruksi penting tentang cara merawat anak Anda di
rumah. Apabila Anda melihat masalah setelah
meninggalkan rumah sakit, bawalah anak Anda kembali ke
rumah sakit dengan segera untuk evaluasi .

Bersama-sama, para tenaga medis professional dan orangtua
bisa membantu memastikan bahwa operasi akan aman dan
sukses.
Mohon merujuk anak-anak lain yang mengalami bibir
sumbing/langit-langit ke dokter Smile Train Anda.

