
 
 

 

 انتہائی قبل از وقت 
 پیدائش کو سمجھنا

 معلومات برائے والدین

  2222مارچ 



 یہ معلومات کس کے لیے ہے؟

یہ معلومات آپ کو اس لیے فراہم کی گئی ہے کیوں کہ آپ کی صحت نگہداشت ٹیم سمجھتھ ھی ہھے کھہ آپ کھے 
بچہ کی پیدائش ان ہائی پہلے )قبل از وقت( ہو سک ی ہے۔ بچوں کھو اانھ ھہھائھی پھہھلھےا پھیھدا ہھونھے وا  اس وقھت 

ہف وں سے پہلے پیدا ہوئے ہوں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اور آپ کا خانھدا   22سمجتا جا ا ہے جب وہ حمل کے 
یہ سمجتیں کہ اگر ایسا ہو ا ہے  و آپ اور آپ کے بچہ کے سا ت کیا ہونے کا امکا  ہے۔ میٹرنٹی اور نیوونھیھٹھل 
ٹیم )بچوں کے ماہر ڈاکٹرز اور نرسیز( آپ سے اس بارے میں  فصیل سے بات کرے گی اور سا ت ہھی آپ کھو 
یہ معلوما ی ک ابچہ بتی فراہم کرے گی، اور آپ کو کوئی بتی ایسا سوال پوچتنے کا موقع بتی حاصل ہوگا جھو 

 آپ چاہیں۔

 

 اس کا کیا مطلب ہے؟

ہم سمجت ے ہیں کہ اس ک ابچہ کے اندر فراہم کردہ وسیع پیمانہ کے حقائق کو پڑھ ے وقت آپ اداس، خھوفھزدہ 
اور/یا گتبراہٹ محسوس کر سک ی ہیں۔ اس لیے یہ ذہ  میں رکتنا ضروری ہے کہ آپ کا بچہ ایک فھرد ہھے، 
اور اس طرح، اسے ایک ایسا منصوبۂ نگہداشت موصول ہوگا جو آپ کے خاندا  کے لھیھے حسھب ضھرورت 

  یار کیا گیا ہو۔

ہف وں  ک رہ ا ہے۔ آپ اپنے حمل کی حالت )مدت حمل( میں ک ھنھے ہھفھ ھوں سھے  42حمل عام طور پر  قریبا 
ہف وں میں )آپ کی ڈیٹنگ اسکی  کے ذریعہ( الٹراساؤنڈ اسھکھیھ  سھے  22ہیں اس کا اندازہ عام طور پر  قریباً 

 یا آپ کے آخری حیض سے لگایا جا ا ہے۔

 22ہف وں سے کم عرصہ میں ان ہائی نگہداشت غھیھر مھوزوں ہھے۔  22عام طور پر اس بات پر ا فاق ہے کہ 
ہف وں سے پہلے پیدا ہونے والے بچے ا نے چتوٹے اور کمزور ہو ے ہیں کہ ا  کھے پھتھیھپھتھڑے اور دیھگھر 
اعضاء رحم سے باہر رہنے کے لیے  یار نہیں ہو ے۔ ایسے چتوٹے بچوں میں پیدائش کے بعد  تھوڑے وقھت 
کے لیے زندگی کی عالمات نظر آ سک ی ہیں، لیک  وہ بہ ری  نیوونیٹل نگہداشھت کھے بھاوجھود چھنھد مھنھٹ یھا 

 گتنٹوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ سک ے۔

بچہ کی پیدائش سے پہلے حمل ج نی زیادہ مدت  ک جاری رہ ا ہے، بچہ کے زندہ رہنھے کھا امھکھا  ا ھنھا ہھی 
زیادہ ہو ا ہے۔ زندہ رہنے پر نظر ڈال ے وقت اہم عوامل شامل ہو ے ہیں جیسے کہ بچہ کی پیدائش کہاں ہھو ھی 
ہے، اس کی جنس اور آیا ماں کو دوائیں بشمول اسٹیرائڈز اور میگنیشیم سلفیٹ دینے کا موقع ہے جو بچہ کے 

ہف وں کے درمیا  پیدا ہونے والے بچے  ھیھ  گھروہھوں  22-22امکانات کو بہ ر بنا سک ے ہیں۔ مدت حمل کے
میں سے سمجتے جا سک ے ہیں: ان ہائی زیادہ خطرہ، زیادہ خطرہ اور اوسھط درجھہ کھا خھطھرہ۔ خھطھرے کھا 
مطلب مخ لف لوگوں کے لیے مخ لف چیزیں ہیں، لیک  آپ کے بچہ کو  حھق خھطھرے کھی سھطھا کھو جھانھنھا 

پر مھخھ ھلھف  6اور  5نگہداشت اور اگلے مراحل کی منصوبہ بندی کر ے وقت معاو  ہو سک ا ہے۔ آپ صفحہ 
 مدت حمل میں خطرے کی سطا کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سک ی ہیں۔

کچت بچے جو ان ہائی پہلے پیدا ہو ے ہیں وہ معمولی معذوری یا کسی معذوری کے بغیر زندہ رہ سک ے ہھیھں، 
 اہم ایسے بہت سے بچے جو ان ہائی پہلے پیدا ہونے کے باوجود زندہ رہ ے ہیں انھہھیھں ا  کھی قھبھل از وقھت 
پیدائش سے جڑی ہوئی شدید معذوری کا خطرہ ہو ا ہے۔ مخ لف مدت حمل کے بچوں کے لیے زندہ نہ رہنے، 
شدید معذوری کے سا ت زندہ رہنے اور شدید معذوری کے بغیر زندہ رہنے کھے امھکھانھات اگھلھے صھفھحھہ پھر 

 جدول میں دکتائے گئے ہیں۔

ڈاکٹرز اور مڈوائف آپ سے اس بارے میں بات کریں گی کہ وہ آپ کے بچہ سے م علق کیا  وقع رکت ی ہھیھں۔ 
کچت حا ت میں، اس بارے میں مشکل فیصلے ہوں گے کہ پیدائش سے پہلے اور اس کے بھعھد آپ کھے بھچھہ 
کی نگہداشت کس طرح کی جائے۔ مخ لف خاندانوں کے لیے صحیا کام مخ لھف ہھو سھکھ ھا ہھے۔ اس لھیھے یھہ 
ضروری ہے کہ آپ کو پوری طرح سے آگاہ کیا جائے اور آپ ڈاکٹرز اور مڈوائف کو اپنے بچہ سے مھ ھعھلھق 

 اپنی خواہشات ب انے کی اہل محسوس کریں۔



Kam skirta ši informacija? 
 

Ši informacija jums teikiama, nes jūsų sveikatos priežiūros komanda mano, kad 
jūsų kūdikis gali gimti ypač anksti (prieš laiką). Manoma, kad kūdikis gimė „ypač 
anksti“, jei gimdymas vyksta prieš 22-ąją nėštumo savaitę. Svarbu, kad jūs ir 
jūsų šeima suprastų, kas gali nutikti jums ir jūsų kūdikiui, jei taip įvyks. Gimdymo 
ir naujagimių komandos darbuotojai (kūdikių gydytojai ir slaugės) aptars tai su 
jumis išsamiau ir perduos šią informacinę brošiūrą, be to, turėsite galimybę 
užduoti visus kilusius klausimus. 

 

Ką tai reiškia? 
 

Suprantame, kad skaitydama apie įvairius šioje brošiūroje pateiktus faktus galite 
pasijusti liūdna, išsigandusi ir (arba) nervinga. Todėl svarbu atminti, kad jūsų 
kūdikis yra unikalus ir todėl jam bus pasiūlytas priežiūros planas, pritaikytas jūsų 
šeimai. 

 
Paprastai nėštumas trunka maždaug 42 savaičių. Jūsų nėštumo (gestacijos) 
savaitė paprastai nustatoma remiantis ultragarso tyrimu, atliekamu maždaug 22-
ąją savaitę (datos nustatymo tyrimu), arba pagal paskutinį menstruacijų 
laikotarpį. 

 
Paprastai sutinkama, kad intensyvios priežiūros nereikia iki 22 savaitės. Iki 22 
savaitės gimę kūdikiai yra tokia maži ir gležni, kad jų plaučiai ir kiti organai nėra 
pasiruošę gyvenimui ne gimdoje. Tokie maži kūdikiai gali turėti gyvybės požymių 
trumpą laiką po gimimo, bet negali išgyventi ilgiau nei kelias minutes ar 
valandas, net jei gaus pačią geriausią naujagimių priežiūrą. 

 

Kuo ilgiau trunka nėštumas iki kūdikio gimimo, tuo didesnė tikimybė, kad kūdikis 
išgyvens. Su išgyvenimu siejasi daug svarbių veiksnių, pavyzdžiui, kūdikio 
gimimo vieta, lytis ir ar buvo galimybė skirti motinai vaistų, įskaitant steroidus ir 
magnio sulfatą, kurie gali padidinti kūdikio galimybes išgyventi. Kūdikius, 
gimusius 22–27 nėštumo savaitėmis, galima skirstyti į tris grupes: ypač didelės 
rizikos, didelės rizikos ir vidutinės rizikos. Rizika reiškia skirtingus dalykus 
skirtingiems žmonėms, bet jūsų kūdikiui kylančios rizikos žinojimas gali būti 
naudingas planuojant priežiūrą ir tolesnius veiksmus. Daugiau informacijos apie 
riziką esant įvairiems nėštumo laikotarpiams rasite 5 ir 6 puslapiuose. 

 
Kai kurie ypač anksti gimę kūdikiai gali išgyventi su maža negalia ar be jos, bet 
daugeliui kūdikiui, kurie išgyvena labai ankstyvą gimimą, kyla su ankstyvu 
gimimu susijusi sunkios negalios rizika. Galimybės neišgyventi, išgyventi su 
sunkia negalia ir išgyventi be sunkios negalios parodytos įvairių nėštumo 
laikotarpių lentelėje kitame puslapyje. 

 
Gydytojai ir akušerės papasakos jums, ko jie tikisi jūsų kūdikiui. Tam tikrose 
situacijose reikia priimti sunkius sprendimus dėl to, kaip rūpintis kūdikiu prieš jam 
gimstant ir po to. Skirtingoms šeimoms gali tikti skirtingi dalykai. Todėl svarbu, 
kad gautumėte visą informaciją ir galėtumėte pasakyti gydytojams ir akušerėms, 
ko norėtumėte savo kūdikiui. 

 

 

 ہف وں کی مدت حمل کے درمیا  زندہ پیدا ہونے والے بچوں کا ن یجہ 26 اور 22

 ۔زندہ رہنے کے فیصد ان بچوں کے لیے ہیں جو زندہ پیدا ہوتے ہیں اور سرگرم استحکام حاصل کرتے ہیں

 ا نے زیادہ پہلے پیدا ہونے والے کچت بچے درد زہ اور پیدائش کے مراحل سے زندہ نہیں نکل سک ے †

 نیچے اور اوپر کے اعداد و شمار ب ا ے ہیں کہ ہم زندہ رہنے کی حقیقی شرح کے بارے میں ک نے پریقی  ہیں۔ *

 اہم بنا شدید معذوری والے ایک چو تائی  ک بچوں میں معذوری کی ہلکی شکلیں جیسے سیکتنے میں دشواری، ہلکے  **
  دماغی فالج یا رویہ سے م علق دشواریاں پائی جا سک ی ہیں۔

 
3 میں سے   بچہ کو شدید  1

ہے معذوری ہوتی   
]43  ]%24 ا  
** 3 میں سے   نہیں ہوتیکو   2  

 

 
 
 
4 میں سے   بچہ کو شدید  1

ہے معذوری ہوتی   
]33  ]%26 ا  
** 4 میں سے   3 نہیں ہوتی کو    

 
 
 
 
 
 

7 میں سے   بچہ کو شدید  1

ہے معذوری ہوتی   
]24  ]%22 ا  
** 7 میں سے   نہیں ہوتیکو   6  

 
 
 
 
 

7 میں سے   بچہ کو شدید  1

ہے معذوری ہوتی   
]22  ]%22 ا  
** 7 میں سے   نہیں ہوتیکو   6  

 
 
 
 
 

10 میں سے   بچہ کو شدید  1

ہے معذوری ہوتی   
]24  ]%6 ا  
** 10 میں سے   نہیں ہوتیکو   9  

  زندہ رہنا

ہیں وصول پا ے عالج شدید جو میں بچوں ا    

  شدید معذوری
میں  والوں جانے بچ زندہ

**  

فوت ہو 
معذوری شدید   زندہ رہے  گئے   

نہیں     معذوری شدید کوئی  
**        

  ہف ے

7میں سے 10   بچے فوت ہو جا ے ہیں 
]29   *]%52 ا  

10 میں سے   3 بچے زندہ رہ ے ہیں    

6میں سے 10   بچے فوت ہو جا ے ہیں 
]68   *]%56 ا  

 
10 میں سے   4 بچے زندہ رہ ے ہیں    

4میں سے 10   بچے فوت ہو جا ے ہیں 
]45   *]%35 ا  

10 میں سے   6 بچے زندہ رہ ے ہیں    

3میں سے 10   بچے فوت ہو جا ے ہیں 
]32   *]%22 ا  

10 میں سے   7 بچے زندہ رہ ے ہیں    

2میں سے 10   بچے فوت ہو جا ے ہیں 
]22   *]%25 ا  

10 میں سے   8 بچے زندہ رہ ے ہیں    

  ہف ے

  ہف ے

  ہف ے

  ہف ے



 'نتیجہ'
یہ جدول اس معلومات پر مبنی ہیں جو ہم یوکے میں ان ہائی قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں کے بارے میں جان ے ہیں۔ یھہ دکھتھا ھے 
ہیں کہ ا  میں سے ک نے بچے زندہ رہ پا ے ہیں جو زندہ پیدا ہو ے ہیں اور ڈیلیوری روم میں ان ہائی نگہداشت وصول پھا ھے ہھیھں۔ ا  
میں جو ان ہائی نگہداشت کے سا ت زندہ رہ ے ہیں، ا  میں یہ بتی نظر آ ا ہے کہ ا  کے بڑے ہونے پر ا  میں سے ک نے لھوگھوں کھو 

ہف ے( میں پیدا ہونے والے کچت بچے والدی  اور طبی ٹیم کے درمھیھا   23اور  22اشدید معذوریا ہونے کا امکا  ہے۔ کم مدت حمل )
بات چیت کے بعد ڈیلیوری روم میں آرام دہ نگہداشت وصول پائیں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ، زندہ پیدا ہونے کے بھاوجھود بھتھی، 

 پیدائش کے فوراً بعد فوت ہو جائیں گے۔ ا  بچوں کے ن ائج اس جدول میں شامل نہیں کیے گئے ہیں۔

جیسا کہ  صویر میں دکتایا گیا ہے، ان ہائی قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں میں طویل مد ی مسائل پیدا ہھونھے کھے زیھادہ امھکھانھات 
بچہ میں شدیھد مھعھذوری  2میں سے  3ویں ہف ے میں، ان ہائی نگہداشت کے سا ت زندہ رہنے والے 22پائے جا ے ہیں۔ مدت حمل کے 

 کی  وقع کی جائے گی۔

ایک خاندا  کی حیثیت سے اس کے بارے میں سوچنا ضروری ہے، کیوں کہ پیدائش کے وقت جو کچت ہو ا ہے وہ آپ کے بچہ پر  ھا 
 حیات جاری رہنے والے اثرات مر ب کر سک ا ہے۔

 

 

اس رہنمائی میں اس عمال کیے جانے والے مطالعات میں ابد ری ا طویل مد ی مسائل، جیسے چلنے پھتھرنھے سھے قھاصھر ہھونھے، 
دودھ پینے سے قاصر ہونے، یا اندھے یا بہرے ہونے، پر نظر ڈالی گئی ہے۔ ا  بچوں میں سے ایک  ناسب مھیھں ا  کھے بھڑے 
ہونے پر دیگر مسائل پیدا ہوں گے، جس کا مطلب، مثال کے طور پر، یہ ہو سک ا ہے کھہ انھہھیھں اسھکھول مھیھں اضھافھی مھدد کھی 
ضرورت ہو ی ہے یا انہیں چلنے یا نقل و حرکت کرنے میں دشواری ہو ی ہے۔ کچت میں سماجی اور جذبا ی مسائھل جھیھسھے کھہ 

ہو سک ا ہے۔ جس کثھرت کھے سھا ھت  (ADHD)آرڈر -اور/یا اٹینش  ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس (ASD)آرڈر -آٹزم اسپیکٹرم ڈس
بچوں میں یہ مسائل پیدا ہو ے ہیں وہ ا  کے قبل از پیدا ہونے کی صورت میں سب سے زیادہ ہو ی ہے، اور ا  بچوں میھں سھب 

 ہف وں میں پیدا ہو ے ہیں۔ 24سے  22سے زیادہ عام ہے جو مدت حمل کے 

آپ کے بچہ کے لیے شدید معذوری کے بغیر زندہ رہنے کا امکا  مخ لف چیزوں پر موقوف ہو ا ہے۔ سا ت ہی سا ت اس چیھز پھر 
بتی کہ وہ ک نے پہلے پیدا ہوئے ہیں، یہ بتی اہمیت رکت ا ہے کہ پیدائش کے وقت آپ کے بچہ کا وز  ک نا ہے، آیا وہ لھڑکھا ہھے 
یا لڑکی، آیا وہ ملٹیپل )ایک سے زائد( بر ت والے ہیں، ا  کی پیدائش کہاں ہوئی ہے اور یہ بتی کہ پیدائش کے وقھت آپ اور آپ 

 کا بچہ کس حد  ک ٹتیک ہیں۔

 'شدید معذوری' کا کیا مطلب ہے؟
معذوری کا مطلب مخ لف لوگوں کے لیے مخ لف ہو سک ا ہے۔ ا  بچوں کے بارے میں بات کر ے وقت جو ان ہائی قبھل از وقھت 

 پیدا ہوئے ہیں، شدید معذوری کی اصطالح میں اس طرح کی کیفی یں شامل ہو ی ہیں جیسے:

 آزادانہ طور پر چلنے یا نقل و حرکت کرنے کا اہل نہ ہونا )اس میں شدید دماغی فالج بتی شامل ہے(
 ٹتیک سے بات کرنے یا دیکتنے یا سننے سے قاصر ہونا

 نگلنے یا محفوظ طریقہ سے دودھ پینے میں دشواریاں

 بار بار ہسپ ال جانے کے سا ت م عدد طبی دشواریاں ہونا
 خصوصی  علیمی ضروریات کے سا ت بچوں کے لیے خصوصی اسکول میں جانے کی ضرورت ہونا

 بڑے ہونے پر اپنی نگہداشت کرنے یا آزادانہ طور پر زندگی گزارنے سے قاصر ہونا

 آپ کے بچہ کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟
ہم قطعی طور پر یہ نہیں جان ے ہیں کہ آپ کے بچہ کا مس قبل کیا ہوگا۔ ہر بچہ مخ لف ہو ا ہے، اور اپنھے ڈاکھٹھرز اور مھڈوائھف 

 سے بات کرنا اہم ہے۔ وہ آپ کی اپنی اور آپ کے بچہ کی کیفیت کے بارے میں آپ کو خصوصی معلومات فراہم کریں گے۔

 والدین کیا کر سکتے ہیں؟
آپ کے بچہ اور آپ کے خاندا  کے لیے کیا صحیا ہے یہ آپ کے لیے بالکل انفرادی چیز ہے۔ آپ کے ڈاکٹرز آپ سے آپ کھی 
صورت حال کے بارے میں بات کریں گے اور یہ سمجتنا چاہیں گے کہ آپ اور آپ کے خاندا  کے لیے کیا اہم ہے۔ وہ آپ کھی 
مدد اور رہنمائی کریں گے اور آپ کے بچہ کے عالج کے بارے میں فیصلے کرنے میں آپ کو شامل رکتیں گے۔ آپ کے بھچھہ 
سے م علق آپ کی امیدوں، خواہشات اور خدشات کے بارے میں سوچنے اور مواصالت کرنے سے ٹیم کو بہ ری  ممکنہ طریھقھہ 

 سے آپ کا  عاو  کرنے میں مدد مل سک ی ہے۔

 آپ کے بچہ کے لیے نگہداشت کے کون سے اختیارات پائے جاتے ہیں؟
آپ اور ٹیم فیصلہ کر سک ے ہیں کہ نیوونیٹل انٹینسیو کیئر )شدید نگہداشت برائے نوزائیدہ( شروع کھرنھا نیوونیٹل انٹینسیو کیئر: 

آپ کے بچہ کے لیے سب سے بہ ر ہوگا؛ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے بچہ کی پیدائش سے پہلے آپ کو کچت اضھافھی عھالج 
کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو اسٹیرائڈز دی جائیں گی جو آپ کے بچہ کے پتیپتڑوں اور دماغ کے  علق سے مدد کر سھکھ ھی ہھیھں، 
اور میگنیشیم سلفیٹ دی جائے گی اور یہ بتی آپ کے بچہ کے دماغ کو محفوظ رکتنے میں مدد کر ی ہے۔ آپ کو، مثھالھی طھور 
پر آپ کے بچہ کی پیدائش سے پہلے، کسی خصوصی ہسپ ال میں من قل کرنے کی ضرورت پڑ سک ی ہے، لیک  ہھو سھکھ ھا ہھے 

 کہ اسے محفوظ طریقہ سے کرنے کے لیے وقت نہ ہو۔



 

اگر آپ اور ٹیم فیصلہ کر ے ہیں کہ آپ کے بچہ کے لیے ان ہائی نگہداشت سب سے بہ ھر ہھے  ھو آپ کھو نھیھوونھیھٹھل یھونھٹ مھیھں 
دکتائے جانے کی پیش کش کی جانی چاہیے )اگر اس کے لیے وقت ہو( کیوں کہ اس سے آپ کے بھچھہ کھی پھیھدائھش سھے پھہھلھے 
نیوونیٹل یونٹ کو دیکتنے اور ایسے لوگوں سے ملنے میں مدد مل سک ی ہے جو وہاں کام کر ے ہیں۔ آپ نچوڑ کھر چھتھا ھی کھے 
دودھ کے بارے میں بتی عملہ سے بات کر سک ی ہیں، کیوں کہ اس سے قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بڑا فرق پڑ ا 

 ہے۔

آپ اور ٹیم یہ فیصلہ کر سک ے ہیں کہ آپ کے بچہ کو کمفرٹ کیئر )راحت رساں نگہداشت( فراہم کرنا بہ ر ہوگا، یھا کمفرٹ کیئر: 
 و اس لیے کہ اس بات کا ان ہائی خطرہ پایا جا ا ہے کہ آپ کا بچہ زندہ نہیں رہے گا یھا وہ بھہھ ھریھ  عھالج کھے بھاوجھود  ھا حھیھات 
جاری رہنے والی معذوری کا شکار ہو سک ا ہے۔ کمفرٹ کیئر کو پیلیئیٹیو کیئر کے نام سے بتی جانھا جھا ھا ہھے اور یھہ ا  بھچھوں 
کے لیے خصوصی نگہداشت ہے ج  کا وقت بیش قیم ی لیک  مخ صر ہے۔ اس کا مطلب ایسے عالج فراہم کرنھا ہھے جھو ا  کھے 
وقت کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ بنائے گا۔ اگر آپ چاہیں  و ہم اس نگہداشت کا حصہ بننے میں آپ کی مدد کریھں گھے۔ اپھنھے بھچھہ 
کو اپنے قریب رکتنا اور اپنے بچہ سے بات کرنا بہت  سلی بخش ہو سک ا ہے۔ بچوں کے لیے کمفرٹ کیئر یا اپیلیئیٹیو کھیھئھرا کھے 

 ( کی طرف سے دس یاب ہے۔Together for Short Livesبارے میں مزید معلومات ٹوگیدر فار شارٹ  ئیوز )

 میرے بچہ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟

آپ کے حمل اور/یا کیفیت کے پیش رفت کرنے کے سا ت سا ت آپ کے بچہ کی صورت حال میں روزانھہ  ھبھدیھلھی آنھے کھا امھکھا  
ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ نیوونیٹل اور میٹرنٹی دونوں ٹیموں کے سا ت بھرابھر بھات چھیھت کھی جھائھے  ھاکھہ آپ  ھازہ  ھریھ  
صورت حال کو سمجت سکیں۔ ہم یہ بتی جان ے ہیں کہ آپ کے خیا ت اگلے ایک یا دو د  میں  بدیل ہو سک ے ہیں اور اسھی لھیھے 

 بات چیت جاری رکتنا بہت اہم ہے۔

 
 

 
 
 

 

 ہفتوں کی مدت حمل 22-23

نیوونیٹل ٹیم آپ کے بچہ کی نگہداشت کے  ئیں ایک فرض کی حامل ہے،  اکہ کوئی نقصا  نہ پہنچے۔ اگر آپ کا بھچھہ انھ ھہھائھی 
پہلے پیدا ہو ا ہے  و نیوونیٹل ٹیم کے لیے آپ کے سا ت مل کر ڈیلیوری کے فوراً بعد آپ کے بچہ کی مھدد کھرنھے کھی کھوشھش 
کر ے وقت نقصا  پہنچنے کے امکا  کے بارے میں سوچنا ضروری ہے، اور ا  دنوں/ہفھ ھوں/مھہھیھنھوں کھے بھارے مھیھں بھتھی 

 سوچنا ضروری ہے جو ان ہائی نگہداشت فراہم کرنے کے بعد آسک ے ہیں۔

ہم جان ے ہیں کہ ایسے بہت سے بچوں کے لیے جو حمل کے ان ہائی پہلے مرحلہ میں زندہ پیدا ہو ے ہیں، خاص طھور پھر جھ  
ہف وں کی مدت حمل سے پہلے ہو ی ہے، خاندا  کے افراد اور نیوونیٹل ٹیم مل کر فیصلہ کریں گے کہ کھمھفھرٹ  23کی پیدائش 

کیئر سب سے بہ ر اخ یار ہے۔ ا  بچوں کے لیے ج  کے خاندا  کے افراد اور نیوونیٹل ٹیم ان ہائھی نھگھہھداشھت والھے عھالج کھا 
فیصلہ کر ے ہیں، وقت کے آگے بڑھنے کے سا ت اس فیصلہ پر نظرثانی کی جا سک ی ہے۔ آپ اور آپ کے بچہ کی میڈیکل ٹیھم 

 جو بتی فیصلہ کرے ٹیم آپ کی مدد کرنے کے لیے موجود ہے۔

 

 ہفتوں کی مدت حمل 24-25

آپ کے ان ہائی پہلے پیدا ہونے والے بچہ کی نگہداشت کے بہ ری  طریقہ کے بارے میں سوچ ے وقھت، نھیھوونھیھٹھل ٹھیھم آپ 
سے آپ کے بچہ کی منفرد صورت حال اور اس کے زندہ رہنے کے امکانات اور اس بارے میں بات کرے گی کہ یہ کھیھسھا 

 لگ سک ا ہے۔

ہف وں کی مدت حمل کے درمیا  پیدا ہونے والے بھچھوں کھی اکھثھریھت خھانھدا  کھی  25-24مثالی طور پر بات کر ے ہوئے، 
خواہشات اور میڈیکل ٹیم کے سا ت بات چیت کے مطابق کسی نہ کسی سطا کی ان ہائی نگہداشت حاصل کرے گی۔ ایسھا اس 
وجہ سے ہے کیوں کہ اس وقت پیدا ہونے والے بچوں کے لیے اب بتی معذوری کا قابل لحاظ طور پر بڑھا ہھوا خھطھرہ پھایھا 
جا ا ہے،  اہم گزرنے والے ہر ہف ہ کے سا ت معذوری سے پاک بقا کا امکا  بڑھ ا رہ ا ہھے۔ کھچھت حھا ت مھیھں خھانھدا  کھی 

 خواہشات اور میڈیکل ٹیم کے سا ت بات چیت اس مدت حمل میں ابتی بتی کمفرٹ کیئر کے فیصلہ کا باعث ب  سک ی ہے۔

 

 
 انتہائی زیادہ خطرہ

 

 زیادہ خطرہ



  

 اوسط خطرہ 
 

 ہفتوں کی مدت حمل 26-27 

ان ہائی قبل از وقت پیدائش کے اس بعد کے مرحلہ میں زیادہ  ر حا ت میں، خاندا  کے افراد اور میڈیکل ٹیمیں پیدائش کھے وقھت 
ان ہائی نگہداشت فراہم کرنے کا ان خاب کر ی ہیں۔  اہم، اس مدت حمل میں زندہ رہنے کی ضمانت نہیں ہے۔  حقیق سھے پھ ھہ چھلھ ھا 

بچے زندہ رہیں گے اور جو زندہ بچ جائیں گے ا  میں سھے زیھادہ  8میں سے اوسطاً  22ہے کہ اس مرحلہ میں پیدا ہونے والے 
 ر شدید معذوری کے بغیر زندہ رہیں گے۔ اپنی میڈیکل ٹیم کے سا ت برابر بات چیت کرنا نہ بتولنا بہت اہم ہے  اکہ آپ کھے بھچھہ 
کو  حق خطرے کی سطا اور یہ سمجتا جا سکے کہ روز مرہ بنیاد پر یہ کس طرح  بدیل ہو سک ی ہے۔ فیصلے کرنے مھیھں آپ 

  نہا نہیں ہیں اور میڈیکل اور نرسنگ ٹیمیں آپ کی مدد اور رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔

 مردہ بچہ کی پیدائش

کچت بچے جو ا نے پہلے پیدا ہو ے ہیں وہ درد زہ اور ڈیلیوری سے بچ نہیں پا ے ہیں۔ اگر ایسا ہو ا ہے  و پکڑنے کھے لھیھے آپ 
کا بچہ آپ کو دیا جائے گا۔ آپ کو ا  کے سا ت زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے اور یادیں بنانے کا موقع حاصل ہھوگھا۔ یھوکھے کھے 

 24قانو  کے  حت، صرف وہ بچے ہی مردہ پیدا ہونے والے بچوں کے طور پر رجسٹرڈ کیے جا سک ے ہیں جو مدت حمل کے 
ہف وں سے پہلے مردہ پیدا ہوا  تا  و اسے حمل ساقط ہونے کے طھور پھر  24مکمل ہف وں کے بعد پیدا ہوئے ہوں۔ اگر آپ کا بچہ 

 جانا جا ا ہے، اور آپ کو اپنے بچہ کی مردہ پیدائش کا رسمی طور پر رجسٹریش  کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

 اگر میرا بچہ ابھی نہیں پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟

اگر آپ کا بچہ اگلے چند دنوں میں پیدا نہیں ہو ا ہے  و ا  کے امکانات بہ ر ہو سک ے ہیں۔ مثالی طور پر، وہ جب  ک ممکھ  ہھو 
 رحم میں رہیں گے )جو آپ اور آپ کے بچہ کی صحت پر منحصر ہے(۔

اگر ایسا ہو ا ہے  و پیدائش کے وقت سے م علق آپ اور آپ کے بچہ کے لیے مخ لف اخ یارات ہو سک ے ہیں، جو آپ کھے بھچھہ 
کی پیدائش کے وقت اور ایسے دیگر عوامل پر منحصر ہے جو عالج کے  ئیں بچہ کے رد عمل کے امکانات کھو مھ ھاثھر کھر ھے 
ہیں۔ آپ کی صحت نگہداشت ٹیم آپ کے سا ت اس بارے میں بات چیت جاری رکتے گی کہ کو  سی  بدیلھی ہھوئھی ہھے اور کھو  
سے مخ لف اخ یارات دس یاب ہو سک ے ہیں ج  کا انحصار اس پر ہے کہ آپ کے بچہ کی پیدائش کب ہھے۔ آپ اس کھے مھطھابھق 

 اپنے م فقہ منصوبوں پر بات کرنے اور ا  میں  بدیلی کرنے کی اہل ہوں گی۔

 میرا بچہ کیسا لگ سکتا ہے؟

چتوٹے پیکٹ( سے بتی کم ہھو سھکھ ھا ہھے اور اس سھے  2ا نے پہلے پیدا ہونے والے بچوں کا وز  نصف کلو گرام )شکر کے 
بالکل مخ لف نظر آ سک ا ہے جس طرح ہم کسی نو مولود بچہ کا  صور کر ے ہیں۔ ا  کی جلد چمکدار اور پ ھلھی ہھو ھی ہھے )اس 
لیے بچے اکثر گہرے گالبی/جامنی رنگ کے نظر آ ے ہیں کیوں کہ ا  کی جلد کسی قدر شفاف ہو ی ہے( اور باریک بالوں سھے 
ڈھکی ہو ی ہے۔ پوری طرح نشوونما نہ ہونے کی وجہ سے، ہو سک ا ہے کہ ا  کی آنکتیں ابتی  ک نہ کتل سکیں۔ بعض اوقھات 
بچوں کو پیدائش کی وجہ سے کافی خراشیں لک سک ی ہیں۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گیا ہے  ھو وہ عھام طھور 
پر بے حرکت ہوگا۔ کبتی کبتی، جب بچہ پیدا ہونے سے بالکل پہلے ہی فوت ہوا ہو  و وہ مخ صر اضطراری حرک یھں کھر سھکھ ھا 

 ہے جو بہت جلد رک جا ی ہیں۔

 

 اگر آپ کا بچہ زندہ پیدا ہو ا ہے  و وہ سانس لے سک ا ہے اور  توڑا رو سک ا ہے، یا ہو سک ا ہے کہ وہ سانس نہ لے سک ا ہو۔ 
 

 کسی دوسرے ہسپتال میں منتقلی

اگر آپ نے آبسٹیٹرک اور نیوونیٹل کیئر ٹیموں کے سا ت فیصلہ کیا ہے کہ نیوونیٹل انٹینسیو کیئر شروع کھرنھا آپ کھے بھچھہ کھے 
لیے سب سے بہ ر ہوگا  و آپ جس ہسپ ال میں بچہ کو جنم دی ی ہیں وہ بہت اہم ہو جا ا ہے۔  حقیق سے پ ہ چل ا ہے کھہ وہ بھچھے 

ویں ہف ے سے پہلے پیدا ہو ے ہیں ا  کے لیے، جب بتی ممک  ہو، کسی ایسی خصوصی مھیھٹھرنھٹھی یھونھٹ 22جو مدت حمل کے 
ا کھہھا جھا ھا NICU 3میں پیدا ہونا سب سے بہ ر ہے جس میں خصوصی نیوونیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ ہو )جسے کبتی کبتی الیول 

ہے(۔ اس صورت میں، جہاں بتی ممک  ہو، آپ کو آپ کے بچہ کی پیدائش سے پہلے کسی ایسے ہسپ ال میں من قل کیا جھائھے گھا 
ویں ہف ے سے پہلے کسی ایسی میٹرنٹی یونٹ میں )یا گھتھر پھر( پھیھدا ہھو ھا 22ہو۔ اگر کوئی بچہ مدت حمل کے  NICUجس میں 

نہیں ہے  و ثبوت سے ہمیں پ ہ چل ا ہے کہ اگرچہ ان ہائی قبل از وقت پھیھدا ہھونھے والھے بھچھوں کھی  NICUہے جہاں خصوصی 
من قلی خطرات سے خالی نہیں ہو ی،  اہم بچہ عام طور پر بہ ر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا، اگر اسے پیدائش کے بھعھد مھنھاسھب 

 میں من قل کر دیا جائے۔ NICUوقت پر کسی خصوصی 

 ٹرانسفر انفارمیش  ک ابچہ سے رجوع کریں۔ EMNODNمن قلی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، برائے مہربانی 



 اگر میرے پاس مزید سواالت ہوں تو کیا کریں؟

یہ معلومات آپ کو اس بات چیت کے حصہ کے طور پر فراہم کی گئی ہے جو آپ کی صحت نگہداشت ٹھیھم آپ سھے کھرے گھی۔ 
اگر آپ کے پاس کوئی دیگر سوا ت ہیں  و یقینی بنائیں کہ آپ اپنے ڈاکٹرز اور نرسیز سے ا  کے جواب دینے کھے لھیھے کھہھیھں 
 اکہ آپ کے پاس وہ  مام معلومات موجود ہو جس کی آپ کو اپنی صورت حال اور آپ کے لیے دس یاب اخ یارات کے بارے مھیھں 
ضرورت ہے۔ آپ کی صحت نگہداشت ٹیم آپ کے بچہ اور آپ کے خاندا  کے لیے بہ ری  فیصلہ کرنے کے لیے آپ کھے سھا ھت 

 کام کرنا چاہ ی ہے۔

یہ جگہ اس صحت نگہداشت ٹیم کے لیے ہے جو آپ سے بات کر رہی ہے  اکہ وہ آپ کے بچہ یا بچوں کھے بھارے مھیھں اضھافھی 
  فصیالت لکت سکے۔ آپ اس جگہ کا اس عمال ٹیم کے سا ت بات کرنے کے لیے کچت سوا ت لکتنے کی خاطر کر سک ی ہیں۔

بہت سے خاندا  م ابع ی بات چیت کو مفید پا ے ہیں، اس لیے برائے مہربانی کسی بتی وقت نیوونیٹل اور میٹرنٹی ٹیم سے دوبھارہ 
 بات کرنے کے لیے کہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کارآمد رابطہ کی تفصیالت:

Bliss - قبل از وقت پیدا ہونے والے اور بیمار بچہ کا رفاہی ادارہ 
http://www.bliss.org.uk/ 

//:httpsزندگی کو محدود کرنے والے عوارض والے چتوٹے بچوں اور بچوں کے لیے رفاہی ادارہ  -ٹوگیدر فار شارٹ  ئیوز 
www.togetherforshortlives.org.uk/ 

 

 222 8288 2828ہیلپ  ئ : 

Sands – مردہ بچہ کی پیدائش اور نوزائیدہ کی موت سے م علق رفاہی ادارہ 
sands.org/-https://www.uk 

 
 2643332 2828ہیلپ  ئ : 

 helpline@sands.org.ukای میل 

Tommys -   حمل، پیدائش اور نقصا 
https://www.tommys.org/ 

 
 

 

کھی جھانھب سھے پھیھش BAPMیہ معلوما ی ک ابچہ ایسٹ مڈلینڈز نیوونیٹل آپریشنل ڈیلیوری نیٹ ورک کے ذریھعھہ 
 کردہ رہنمائی کی روشنی میں ایسٹ مڈلینڈز میں اس عمال کے لیے  یار کیا گیا ہے۔

اس بارے میں مزید معلومات کے لیے کہ ہم کیا کر ے ہیں ، برائے مہربانی ہماری ویب سائٹ دیکتیں؛ 
www.emnodn.nhs.uk 

http://www.emnodn.nhs.uk

