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تھور�کس �جری کا انٹینسیو یونٹ

و یونٹ اب ہم آپ کو تھور�کس �جری � انٹینسی

 
گ

اور بتائںی مںی بچوں � وارڈ کا تعارف پ�ش ک��ں �

 کہ ہمار� یہاں آپ ک�ا د�کھ�ن � توقع
گ

کر سک�ت �

۔ ہںی

 اور پھر آپ ک
گ

و ہماری پہ� آپ ا�ک فلم د�کھںی �

اور نگہداشت � ط��قوں � تفص�ل/مشینوں

۔
گ

دو�ی عم� معلومات ملںی �





 
گ

وە عملہ جس � آپ ملںی �

�� کا یہاں ق�ام � دوران سارا وقت انٹینسیو نرس آپ � ب•

۔
گ

خ�ال رکھ� �

، وە �جن وە ڈا��ٹ �� جو م��ض کا خ�ال رکھ�ن کا ذمہ دار • ��

ی آپ��شن � بعد معلومات دے گا اور ق�ام � دوران خ�ب  گ�ی

کر� گا۔

ک بڑا اس � ساتھ ساتھ مختلف شعبوں � ماہ��ن کا ا�•

�ک ہوتا �� جی� این�ستھ �ا گروپ ب� عالج مںی �ش ن �ی

، ف��وتھرا�سٹ اور ا�ک� � کا عملہ۔سپ�شلسٹ، دل کا ڈا��ٹ



ا�ک عام انٹینسیو �س�ت 



مانی�ٹ سک��ن

ہم مانی�ٹ سک��ن پر دل �

، درجۀ حر  ارت دھڑکن، بلڈ پ���ش

اور آ�س�جن � انجذاب ج��

۔�ت معلومات د�کھ  ہںی



��ٹ  ر�سپ�ی

��ٹ • دال�ن وا� سا�س(آپ��شن � بعد بچہ ا�ک ر�سپ�ی

ن  ا منہ � منسل� ہوتا �� جس � ڻیوب نا� �) مشںی

۔ � راس�ت پھیپھڑوں تک جایت ��

ە کتنا مختلف بچوں � ل�ی یہ مختلف ہوتا �� کہ و •

 �عین چند گھن
گ

��ٹ پر ر�ںی � ڻوں � � کر عرصہ ر�سپ�ی

کیئ دنوں تک۔

کشن ڻیوب کب� کبھار نرس کو ڻیوب مںی ا�ک پت� س•

۔ ڈال کر بلغم نکالین پڑیت ��



آ�س�جن � فراہ�

��ٹ  کر�ن � � الگب�� کو ر�سپ�ی

وع � دنوں مںی ا� اض ا�ن بعد �ش

 � ل�ی آ�س�جن سپالیئ �ا سا�س لی�ن 

۔
گ

ورت ہو � مدد � �ن

High-flow:

nCPAP:



�نج پمپس

ف �نج پمپس � لگاتار مختل

ہںی دوائ�اں جسم مںی پہنچایئ جایت 

ڈ پ���ش جی� درد کم کر�ن � اور بل

درست رکھ�ن � دوائ�اں۔



ڈر�ن

ڻک � پت� آپ��شن � بعد سی�ن مںی پالس

 ہویت �� جس � زائد خ
گ

ون اور ڻیوب ل�

۔ زخم � رس�ن واال پاین نکاال جاتا �� 

ن ڈر�ن بالعموم �جن آپ��شن � ا�� د

۔ نکال سکتا ��



�ل ڻ�پ آرڻ�ی

� ہاتھ �ا ران اور پ�ٹ � درم�این حب�� �

�ان مںی ا�ک بار�ک پالسڻک �  ڻیوب � �ش

 مسلسل لگایئ جایت �� جس � بلڈ پ���ش �

۔ اس � راس�ت خون � پ�ما�ش ہویت ��

�� کو سویئ نمو�ن ب� ل�ی جا سک�ت ہںی لہذا ب

۔ ورت نہںی پڑیت چبھو�ن � �ن



CVK

ںی ب� بڑی خون � رگ ما�کب�� �
 ہویت �� ج

گ
� ا�ک کیتھی�ٹ ل�

sentralt venekateter عین�CVK
۔ اس � ذر�� ہم د وائ�اں کہ�ت ہںی

۔ خون � اس � ذر��دے سک�ت ہںی
۔نمو�ن ب� ل�ی جا سک�ت ہںی 



ور�دی کینوال

�ا جاتا ور�دی کینوال کو ور�د مںی لگا

ے �� جس � ذر�� ہم دوائ�اں د

۔ ا� جسم � مخ تلف سک�ت ہںی

� حصوں پر لگا�ا جا سکتا �� جی

وں پر۔ ہاتھوں اور پ�ی



پ�س م�کر

�ا کیئ کچھ بچوں کو آپ��شن � بعد ا�ک

ورت پ�س م�کر کیبلز لگایئ جایت ہںی  ۔ �ن

کر � پڑ�ن پر انہںی ا�ک عار�ن پ�س م�

۔ عام طور پر آپ��ش ن � جوڑا جا سکتا ��

۔دن بعد کیبلز اتار دی جایت ہ10� 7 ںی



غذا � ڻیوب

 راس�ت بالعموم ب�� � نا� �ا منہ �

جایت ا�ک ڻیوب معدے تک پہنچایئ 

 �� ج� دوائ�اں دی�ن � ل
گ

�ی اور آ�

عمال ک�ا چل کر غذا دی�ن � ل�ی است

۔ جاتا ��



پ�شاب � کیتھی�ٹ 

 ہویت �� ب�� کو پ�شاب � کیتھی�ٹ ل
گ

�

وتا �� اور پ�شاب ا�ک ب�گ مںی ا�ڻھا ہ

۔ جس � مقدار مایپ جایت ��

جۀ حرارت ہم پ�شاب � کیتھی�ٹ � در 

۔ ب� ماپ سک�ت ہںی



وڈز ای � �ب ال�ک�ٹ

وڈز ب�� � جلد پر ای � �ب ال�ک �ٹ

 دھڑکن چپ� ہو�ت ہںی جن � دل �

۔ پر نظر رک� جایت ��



آ�س�جن � پ�ما�ش

 می�ٹ لگا ب�� � ہاتھ �ا پاؤں پر پلس آ��

/  ہو گا جو آ�س�جن کا انجذاب

۔ س�چور�شن ماپتا ��

او�ر ب� ب�� کو � پر اور شا�د گرد� �

 آ�س�جن ماپ�ن وا� دو�� آالت ب
گ

� ل�

۔ ہو سک�ت ہںی



عم� معلومات

یہاں کچھ عم� معلومات دی جا ر� ہںی 

۔ ا�ر جو آپ � ل�ی مف�د ہو�ن � توق ع ��

ویئ یہاں ق�ام � دوران آپ � ذہن مںی ک

سوال ہو تو آپ کو سوال پوچھ�ن �

دعوت دے۔



وع � چند گ ھن�ٹ آپ��شن � بعد �ش

آپ��شن مکمل ہو جا�ن پر �جن آپ کو فون کر� گا۔•

اس ل�ی  جا�ت ہںی آپ � ب�� � نگہداشت � ل�ی بہت � کام ک�ی •

ھ وقت لگ آپ کو اندر آ کر ب�� کو د�کھ�ن � اجازت مل�ن مںی کچ

۔سکتا �� 

وع � عر� مںی آپ ب�� � پ• اس کم وقت ہمارا مشورە �� کہ �ش

۔ � ل�ی رکںی

ب�� کو بچہ بالعموم اس عر� مںی سوتا ر�� گا اور یہ اہم �� کہ•

وری طور پر  ۔غ�ی �ن جگا�ا نہ جا�ئ

ە م��ض � کمر� � باہر اتار�ں۔• کوٹ وغ�ی



ب�� � ملنا

� عالوە ہماری ڈیویٹ � شفڻوں مںی مالقاتوں � اجازت نہںی �� ل�کن اس•
، اپ�ن ب�� � مل سک ۔با�ت وقت آپ کو دعوت �� کہ آپ جب چاہںی �ت ہںی

وں � دوروں، آالت و • ، صبح � وقت کیئ م��ضوں � ل�ی ڈا��ٹ ە اتار�ن غ�ی
ا�ک�� اور دو�� معائنوں � بہت م�وف�ت ہویت �� لہذا ہماری

۔10درخواست �� کہ آپ صبح  ب�ب � بعد مل�ن آئںی
 جب بچوں � وارڈ کا دروازە بند ہو تو آپ کو درواز� پر دستک دیین •

گ
پڑ� �

۔
گ

�ا  بچوں � وارڈ � عم� � مدد مانگین پڑ� �
 دوران باہر ممکن �� آپ کو اپ�ن ب�� �ا دو�� بچوں � مختلف معائنوں �•

۔ انتظار کرنا پڑ�۔ اچھا ہو گا کہ آپ شع�ب � راہداری مںی ز�ادە وقت نہ رکںی
۔ انتظار � ل�ی الگ ح� مخصوص ہںی

۔ آپ • ک� ب� دن اور رات کو ہم والدین کو رات کو سو�ن � ترغ�ب دی�ت ہںی
انٹینسیو نرس � وقت فون کر سک�ت ہںی اور اپ�ن ب�� � نگہداشت کر�ن وا�

ورت ۔ ا�ر آپ کو شع�ب مںی بال�ن � �ن ہویئ تو ہم آپ بات کر کر سک�ت ہںی
۔

گ
� رابطہ ک��ں �



ب�� � ملنا

، بہ�ت �� • کہ �ف ہم کم � کم مالقاتیوں � آمد چاہ�ت ہںی

۔/والدین نگہداشت � ذمہ دار لوگ آئںی

 � بات ک��ں۔ا�ر بہن بھائیوں کو ب�� � ملنا ہو تو پہ� شع�ب •

انف�کشن � بچاؤ � جو اقدامات عمل مںی ہوں، ان �•

۔ مطابق مالقاتوں کا معمول بدل سکتا ��

ل فون ب�� � آس پاس اچھا حفظان صحت اہم �� لہذا م��ائ•

ە پکڑ�ن � بعد ب�� کو چھو�ن � پہ� ہاتھوں � مکمل وغ�ی

۔ وری �� صفایئ �ن



رات گزارنا

 کہ انٹینسیو یونٹ مںی یہ ممکن نہںی �� 

ہذا آپ والدین ب�� � ساتھ رات گزار�ں ل

کو ہسپتال � ملحقہ اس عمارت مںی 

گزار�ن ا�ک کمرە م� گا جو والدین � رات

۔ � ل�ی ��



کھا�ن � واؤچرز

والدین ہمار� شع�ب مںی باور�پ خانہ نہںی �� اس ل�ی 
ن مںی استعمال � ل�ی کھ ا�ن � واؤچرز کو سڻاف کینڻںی

۔
گ

ملںی �



!آپ � توجہ دی�ن کا شک��ہ

ب ک�ا۔Lasselitens fondدل � م��ض بچوں � ل�ی ”Barnegruppa“تھور�کس �جری � انٹینسیو یونٹ مںی 
ّ
� اعانت � مرت
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