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رئیس بئر
ایک اینیستھیٹک لیا

چھوٹے بچوں کے لیے ایک اینیستھیٹک لینے کے بارے میں
ایک کہانی

ڈاکٹر

بئر

س
رئی

پچھلے صفحہ پر والدین کے لیے ہدایات پڑھیں

آداب ،میں رئیس ہوں

پچھلے ہفتے میں نے اسپتال میں ایک اینیستھیٹک لیا تھا ۔
ایک اینیستھیٹک وہ دوا ہے جو ڈاکٹر آپ کو پہلے دیتے ہیں تاکہ آپ
ایک جانچ یا آپریشن (جراحی) کے دوران کچھ محسوس نہ کریں،
سنیں یا دیکھیں  .یہ کچھ گہری نیند کی طرح ہے .
ڈاکٹر آپ کو اس وقت تک اینیستھیٹک دیتے ہیں جب تک اس کی
ضرورت ہوتی ہے اور جب وہ روکتے ہیں تو آپ جاگ جاتے ہیں .
کیا میں آپ کو بتاؤں کہ میرے لیے کیسا تھا؟
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کیا آپ ہر صفحہ پر ،میرا پسندیدہ کھلونا ،زیبرا زو
ڈھونڈنے میں میری مدد کر سکتے ہیں ؟

تیار ہونا

بہتر ہے اگر آپ کچھ چیزیں اپنے ساتھ اسپتال لے جائیں  .میں نے کچھ
پاجامے ،میرا ٹوتھ برش ،ایک کتاب اور پسندیدہ کھلونا باندھ لیے .

سپی

س

ا

بئر

کھانا نہیں

جب آپ اینیستھیٹک لیتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں کوئی چیز نہیں
لہذا مجھے کھانے کو کچھ نہیں مال  .میں نے ایک پانی کا
ہونی چاہیئےٰ ،
گالس پیا تاکہ مجھے پیاس شدید محسوس نہ ہو .
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اسپتال استقبالیہ

رئی
بئ س
ر

نرس
تھپکی
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رئیس بئر نے ایک اینیستھیٹک لیا

نرس سے ملنا

نرس
تھپکی

اسپتال میں ایک نرس میں
ایک اسکیل پر میرا وزن کیا
تاکہ بعد مین ڈاکٹر میرے وزن
کے حساب سے مجھے دوا دیں
.
نرس نے میرا درجۂ حرارت
جانچا اور مجھے کالئی پر پہننے
کے لیے ایک بینڈ دیا تاک سب
کو پتہ چل سکے کہ میں تھا
رئیسبئر.

ی
رئ ئر
ب

س
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مختلف قسم کے اینیستھیٹک

میں اپنے اینیستھیٹسٹ سے مال  .یہ وہ ڈاکٹر ہے جس نے
اینیستھیٹک کے دوران میری دیکھ بھال کی ۔ اینیستھیٹک آپ کے
ہاتھ میں ایک چھوٹی سے نلی یا ماسک کے ساتھ شروع ہو سکتا ہے .
ہم نے میرے لیے بہترین طریقے پر بات کی .
آپ کے ہاتھ پر نلی کی سوزش سے بچنے کے لیے کریم لگائی جا سکتی
ہے  .اینیستھیٹک دوا چھوٹی سے نلی میں جاتی ہے اور بے شک تیزی
سے اثر کرتی ہے .

ڈاکٹر
رئی
س
بئر

رئی

بئر

س
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رئیس بئر نے ایک اینیستھیٹک لیا

ماسک کی خوشبو فیلٹ-ٹپ پین کی طرح بوتی ہے لیکن یہ کام کرنے
میں وقت لیتا ہے  .ماسک کے بعد اب بھی آپ کو ہاتھ میں چھوٹی
سے ٹیوب کی ضرورت ہو سکتی ہے جس سے بعد میں مزید دوا دی
جا سکے ،لیکن ماسک لگانے کے بعد آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں
ہو گا .

رئ
ب یس
ئر

rcoa.ac.uk/childrensinfo | 7

کھیلنے کا
وقت!

اینیستھیٹسٹ
کھیل کا ماہر

رئ

بئر

یس

آپریشن (جراحی) کے نزدیک کا وقت

آپریشن سے پہلے میرے پاس کھیلنے کے لیے تھوڑا سا وقت تھا آپ
کو ہسپتال کا گاؤن پہننے کے لئے کہا جا سکتا ہے  .کچھ بچے اس کی
بجائے پاجامہ پہنے ہوئے تھے .
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رئیس بئر نے ایک اینیستھیٹک لیا
وارڈ میں آپ کو کچھ دوا دی جا سکتی ہے  .یہ آپ کو آپریشن کے بعد
سوزش محسوس کرنے سے روکنے کے لیے یا آپریشن (جراحی) سے
پہلے نیند دالنے کے لیے ہو سکتا ہے .

دوا

ئی

ر بئر

س
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ڈاکٹر

اینیستھیٹک کا کمرہ

اینیستھیٹک کے کمرے میں کچھ مشینیں تھیں جنہیں مانیٹر کہا
جاتا ہے جن کی مدد سے تمام وقت میری دیکھ بھال کی جانی تھی .
والدین میں سے ایک میرے ساتھ کمرے میں آ سکتے تھے .
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رئیس بئر نے ایک اینیستھیٹک لیا
پھر میں سو گیا ،میرے والد انتظار
میں تھے  .میں جانتا تھا وہ دور
نہیں ہیں .

ڈاکٹر

میرے آپریشن کے دوران

مجھے کچھ یاد نہیں  ،لیکن میرا اینیستھیٹسٹس سارا وقت میرے
ساتھ رہا  .انہوں نے میری دیکھ بھال کی اور مجھے اینیستھیٹک دیا .
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نرس
باب

بحالی کا کمرہ

جب میرا آپریشن ختم ہو گیا ،اینیستھیٹسٹ نے اینیستھیٹک دوا
والی مشین بند کر دی  .ایک نرس نے میرے والدین کے آنے تک بحالی
کے کمرے میں میری دیکھ بھال کی .
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رئیس بئر نے ایک اینیستھیٹک لیا
شروع میں مجھے کچھ دکھن محسوس ہوئی  .نرس نے مجھے کچھ
دوائیاں دیں ،اور میں فورا ً ٹھیک ہو گیا .

نرس
باب

دوا

رئیس

بئر

رئی

س بئر

آج بہ
ت
ب
نرس با ہادر
تھا .
ب
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نرس
تھپکی

بھوک محسوس ہونا

جب مجھے دوبارہ بھوک محسوس ہوئی ،نرس نے مجھے کچھ کھانے
پینے کی اجازت دی .
یہ بہتر محسوس ہوا
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رئیس بئر نے ایک اینیستھیٹک لیا

اسپتال میں رکنا

مجھے اسپتال میں ایک رات رکنے کی ضرورت تھی .
والدین میں سے ایک میرے ساتھ رک سکتے تھے .

ا

سپی

س

بئر
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اسپتال

ڈاکٹر

نرس
تھپکی

ماہر کھیل

گھر جانے کا وقت ہے

ہسپتال میں ہر کوئی بہت مہربان تھا ،لیکن جب جانے کا وقت آیا تو
مجھے خوشی ہوئی .
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رئیس بئر نے ایک اینیستھیٹک لیا
کیا آپ میری اس تصویر کو رنگ دینا پسند کریں
گے؟

خدا حافظ
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کون کون ہے اور کیا ہے .
اینیستھیٹسٹ

وہ ڈاکٹر جو آپ کو بے ہوشی کی دوا دیتا ہے ،اور پھر
آپ کی دیکھ بھال کرتا ہے جب تک کہ اس کے دوبارہ
بیدار ہونے کا وقت نہ ہو .

نرسیں

وہ لوگ جو آپ کا آپریشن کرتے وقت آپ کی دیکھ
بھال کرتے ہیں .

ماہر کھیل

ہسپتال میں کوئی ایسا شخص جو آپ کو کھیلنے اور
یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو
رہا ہے  .تمام ہسپتالوں میں پلے اسپیشلسٹ نہیں
ہوتے .

آپریٹنگ ڈیپارٹمنٹ کے پریکٹیشنرز ()ODPs
اور تھیٹر ای نرسیں .

وہ لوگ جو آپ کو بے ہوشی کی دوا لینے کے دوران آپ
کی دیکھ بھال کرنے میں اینستھیٹسٹ کی مدد کرتے
ہیں .
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رئیس بئر نے ایک اینیستھیٹک لیا
تھیٹر

ہسپتال میں ایک کمرہ جہاں آپریشن کیے جاتے ہیں .
سب کچھ بہت صاف ہے اور وہاں کام کرنے والے لوگ
اپنے بالوں کو صاف رکھنے کے لیے پاجامہ اور ٹوپی
جیسے کپڑے پہنتے ہیں .

مانیٹر

ایک مشین جسے ایتھیسٹ آپ پر گہری نظر رکھنے
کے لیے استعمال کرتا ہے جب آپ کو بے ہوشی کی دوا
ہوتی ہے  .یہ آپ کے سینے پر کچھ اسٹیکرز اور آپ کی
انگلی پر ایک کھونٹی کا استعمال کرتا ہے تاکہ یہ چیک
کیا جا سکے کہ آپ کا دل کتنی تیزی سے دھڑک رہا ہے
اور آپ کتنی اچھی طرح سانس لے رہے ہیں .

ریکوری روم یا پوسٹ اینستھیٹک کیئر یونٹ
()PACU
وہ کمرہ جہاں بچے بے ہوش کرنے کے بعد بیدار ہوتے
ہیں .

ہم اس کتابچہ میں معلومات کو صحیح اور تازہ ترین رکھنے کے لئے سخت کوشش کرتے ہیں ،لیکن ہم اس کی
ضمانت نہیں دے سکتے۔ ہمیں توقع نہیں ہے کہ یہ عام معلومات ان سارے سوالوں کا احاطہ کر سکیں جو
آپ کے پاس ہو سکتے ہیں یا ہر اس چیز کا جواب دے سکیں جو آپ کے لئے اہم ہے۔ اس کتابچہ کو بطور گائیڈ
استعمال کر کے ،آپ اپنے اختیارات یا پرشانیوں کے بارے میں اپنی طبی ٹیم سے مشاورت کر سکتے ہیں۔ اس
کتابچہ کو بذات خود نصیحت نہ سمجھا جائے۔ اسے کسی بھی تجارتی یا کاروباری مقصد کے لئے استعمال
نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مکمل دست برداری کے لئے ،برا ِہ مہربانی یہاں کلک کریں۔
تمام ترجمے  Translators Without Bordersکی مترجم برادری کی طرف سے فراہم کئے جاتےہیں۔ ان ترجموں کا
معیار ہر ممکن حد تک صحیح رکھنے کے لئے جانچا جاتا ہے ،لیکن پھر بھی چند معلومات کی غلطیوں اور غلط
تشریح کا خطرہ رہتا ہے۔
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اس کتابچے کو کیسے استعمال کیا جائے .
والدین کے لیے معلومات

ہم نے یہ کتابچہ آپ کے بچے کے ساتھ پڑھنے اور ان کی بے ہوشی کی دوا کی تیاری میں مدد کرنے کے لیے آپ کے
لیے ڈیزائن کیا ہے۔ یہ ان لوگوں میں سے کچھ کا تعارف کرائے گا جن سے وہ مل سکتے ہیں اور کچھ چیزیں جو
ہو سکتی ہیں  .آپ تصویروں میں موجود شخص یا لوگوں کو اس کے ساتھ بدل سکتے ہیں جو آپ کے بچے
کے ساتھ ہسپتال جائے گا کیونکہ یہ خاندانوں کے درمیان مختلف ہوگا  .اپنے بچے کو سمجھائیں کہ آپ اسے یہ
کہانی کیوں پڑھ رہے ہیں  .یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کے لیے کہانی کا کیا مطلب ہے اور یہ دیکھنا کہ آیا ان کے
کوئی سواالت ہیں .
اس سے آپ کے بچے کو کہانی سنانے کی اجازت دینے میں مدد مل سکتی ہے اور کسی بھی طرح کی پریشانیوں
سے نمٹنے میں مدد مل سکتی ہے جو وہ ایک مانوس کھلونا استعمال کر سکتے ہیں  .کچھ بچے اپنے احساسات
کے بارے میں ڈرائنگ یا پینٹ کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں .
اگر آپ کے بچے کی عمر تین سال سے زیادہ ہے ،تو ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اسے بے ہوشی کی دوا سے
ایک ہفتہ قبل تیار کریں  .تین سال سے کم عمر بچوں کے لیے ،ہمارا مشورہ ہے کہ آپ انہیں ہسپتال آنے سے
ایک دن پہلے تیار کر لیں  .تاہم ،براہ کرم اپنے بچے کی سمجھ بوجھ کو مدنظر رکھیں .

ہمیں بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں .
ہم اس کتابچہ میں بہتری النے کے لئے تجاویز
کا خیر مقدم کرتے ہیں۔

اگر آپ کے پاس کچھ ایسے تبصرے ہیں جسے
آپ لکھنا چاہتے ہیں ،تو براہ کرم انہیں مندرجہ
ذیل دیے گئے ای میل آئی ڈی پر ای میل کریں:
patientinformation@rcoa.ac.uk
Royal College of Anaesthetists
Churchill House
Red Lion Square 35
London WC1R 4SG
020 7092 1500

rcoa.ac.uk
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اشاعت کے تین سال کے اندر اس کتابچے کا
جائزہ لیا جائے گا ۔
©  2020رائل کالج آف اینستھیٹسٹس اور
ایسوسی ایشن آف پیڈیاٹرک اینستھیٹسٹ آف
برطانیہ اور آئرلینڈ
اس کتابچے کو مریض کی معلوماتی مواد تیار کرنے
کے مقصد سے کاپی کیا جا سکتا ہے  .برا ِہ کرم اس
اصل ماخذ کو نقل کریں  .اگر آپ اس کتابچے کا
کچھ حصہ کسی اور اشاعت میں استعمال کرنا
چاہتے ہیں ،تو مناسب تسلیم کرنا ضروری ہے اور
لوگو ،برانڈنگ اور تصاویر کو ہٹا دینا چاہیے  .مزید
معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں .
امندا للی وائٹ کی تصویریں
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