
 
 والیدین کے لیے معلومات

  کلفٹ سرجری کے مرمت کے دوران
  

کہ مرمت کیا جاسکے اس کے ہونڻوں کے کلفٹ یا تالو کا جیسا کہ کلفٹ سرجری کی مرمت آپ کے بچے کا بہت جلد سرجری ہوگی
    ہے، لیکن یہاں ہر وقت یہ ممکن ہے کہ اس میں کچھ مشکالت ہوں ایک عام سا آپریشن

 

اگر آپ کے مہروبانی بول دیں اپنے سمائل ڻرین والے ڈاکڻر سے
بچے پر سردی والے نشانات، کھانسی یا گرمی محسوس کرنے کے 
پسینے والے نشانات موجود ہیں   یہ بیماریاں بہت بڑی خطرے کی 

صحت اور حفاظت کے حوالے سے اس وجہ بن سکتی ہے ان کے 
         

 

برائے یہ یقین کرلیں کہ آپ 
 6کے بچے کے ساتھ کچھ چھ 
گنڻھے تک کھانے کے لیے 

کچھ بھی نہیں ہے اس 
سرجری سے پہلے (پانی اور 

 سینے کا دودھ تک نہیں) 
 

بچے کو سرجری سے پہلے پالنا 
کو مشکل خطرے  بچے کے زندگی

میں ڈال سکتی ہے جیسا کی دم گھڻنا 
 اور قے وغیره سرجری کے دوران

 

وه صحت یاب ہو رہا ہوگا یا وه نیند میں ہوگا، عام حاالت میں وه چیختا بہت ہوگا،  جب سرجری کے بعد آپ اپنے بچے سے ملیں
 پھوال یا سوجا ہوا ہوگا یا تھوڑا سا خون سرجری زخم کے قریب ہوگا۔ یہ صحیح طور پر عام سی بات ہے۔

 
 



انا اس دودھ تک نہیں، کیسا کہ یہ کھ، پانی یا سینے کا بچے کے سرجری کے بعد، اپنے بچے کو کھانے دینے کی کوشش مت کریں
کے پیپھڑوں میں جا سکتا ہے اور کھانسی یا دم گھڻنے کی وجہ بن سکتی ہے ڈاکڻر آپ کو ہدایات دے گا کہ آپ اپنے بچے کو کب 

ن رہتا ہے یصحت یابی کے وارڈ میں، یہ یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ اپنے سائیڈ پر لیڻا ہوا ہے اس سے یہ یقکھانا کھال سکتے ہیں  
  کہ وه سرجری کے بعد سانس لے رہا ہے.

 
 

اکڻھے، میڈیکل ماہر اور والیدین مدد دیں گے کہ یقینی بنایا 
 جائے حفاظت اور سرجری کو کامیابی سے 

برائے مہربانی بھیج دیں دوسرے بچوں کو کلفٹ اور تالو ہو اس 
 کے سمائل ڻرین ڈاکڻر کے لیے 

 
 
 

 
 

 

سانس لینے کے مشکالت، بہت سارا خون بہنا سرجری سے، کریں اگر آپ کے بچے پر اثرات ہوںاپنے ڈاکڻر یا نرس کو خبردار 
  بیگ نکال ہوا ہے. IVڻیوب باہر نکلیں بازو سے یا  IVگرمی اور پسینہ محسوس کرنا، قے کرنا، بہت زیاده غنودگی اور اگر 

 
 

ہسپتال سے چال جائے، آپ کا ڈاکڻر یا نرس آپ کو دے گا جب آپ کا بچہ 
ہسپتال  اہم ہدایات کہاپنے بچے کا گھر میں کیسے خیال رکھا جائے

برئے مہروبانی اپنے بچے کو واپس چھوڑنے کے بعد اگر کوئی مسئلہ ہو
  ہسپتال جلدی لے آئیں کہ اس کو چیک کیا جائے.


