
اساؤنڈ اسکی   آپ ےک ڈاکٹر نے آپ ےک بچے کو  ۔ یہ   الٹر رائل ہاسپٹل فار  ےک لیے ریفر کر دیا ہے

)جس کو ریڈیالوجی یا ایکرسے ڈیپارٹمنٹ    امیجنگ ڈیپارٹمنٹپر  گراؤنڈ فلور ےک  چلڈرن

( میے ہو گا۔   بیھ کہا جاتا ہے

اساؤنڈ اسکی   ےس قبل کیس خاص تیاری   ؟  یککیا مجھے الٹر ورت ہے ض 

ورت ہوتی ہے   • ے ےک لیے آپ ےک بچے کو بھرے ہوئے مثانے یک ضے اس اسکیے

۔ مثانہ جتنا بھرا ہوا  ہو ہم اتنا  کیونکہ یہ ایک کھڑیک یک طرح کام کرتا ہے

 !  یہ زیادہ دیکھ سکیی ہیے

 ہیے کہ آپ کا بچہ 
وباتہم تجویز کرئی -یک مندرجہ ذیل مقدار استعمال کرے:   مشر

خوار بچ   اگر آپ کا بچہ پوتر ٹرینڈ نہ ہو تو براہ کرم اپائنٹمنٹ ےس قبل اس کو معمول ےک مطابق  شٹ 

۔  کھانا کھالئیے

ے ےسبراہ کرم سال ےس کم عمرےک بچ   6 صاف مائع، پاتے یا پاتے مال ہوا )نہ   آدھا پنٹقبل اپنے بچے کو  منٹ  30اسکیے

کہ غٹے صحت بخش( جوس دیں۔

ے ےس سال یک عمر ےک بچ  6-11   ، پاتے یا پاتے مال ہوا ایک پنٹ صاف مائعقبل اپنے بچے کو   ایک گھنٹہ براہ کرم اسکیے

)نہ کہ غٹے صحت بخش( جوس دیں۔

ے ےسسال یک عمر ےک بچ   12-16 ، پاتے یا پاتے مال ہوا )نہ  ایک پنٹ صاف مائعقبل اپنے بچے کو  گھنٹر 1.5براہ کرم اسکیے

کہ غٹے صحت بخش( جوس دیں۔

؟  اساؤنڈ اسکی   کیا ہے الٹر

اساؤنڈ اسکی    ۔  الٹر صوتی لہروں کا استعمال کرئی ہوئے آپ ےک جسم یک تصاویر کا ایک سلسلہ حاصل کرتا ہے

ے میے   ۔ کیی جیےس جانور انہیے سن سکیی ہیے اور چمگادڑ انہیے اندھٹے  لہروں یک آواز نہیے آتی
انسانوں کو ان صوتی

ے   اساؤنڈ اسکیے
۔ الٹر  ہیے

 بغٹے  اڑئے ےک لیے استعمال کرئی
ے ےس ٹکرائے کو بعض اوقات "ٹکل ٹیسٹ" کہا جاتا ہے کیس چٹے

 ! کیونکہ اس ےس آپ کو تکلیف نہیے ہوتی لیکن اس ےس تھوڑی یس گدگدی ہو سکتی ہے

۔ اس پر زیادہ    یہ ٹیسٹ آپ ےک جسم ےک حصوں کو دیکھتا ہے جبکہ آپ کمپیوٹر اسکرین پر تصاویر دیکھ سکیی ہیے

ایک مجسےم یک طرح لیٹنا ہوتا تاکہ ہمیے خوبصورت تصاویر   اور آپ کو  -منٹ  20ےس   10ضف  -وقت نہیے لگتا ہے 

۔  حاصل ہو سکیے

ے کرے گا۔  اسکیے
ایک سونوگرافر یا ڈاکٹر

 امیجنگ ٹیم

 : ہم ان پر مشتمل ہوتے ہی 

 استقبالیے کا عملہ۔ •

ہلیتھ کیٹے سپورٹ ورکرز۔ •

۔ • ے انجام دیتا اور رپورٹ دیتا ہے  سونوگرافر جو کہ اسکیے

۔•  ہیے اور رپورٹ دینی ہیے
ے کرئی ز( جو اسکیے

ریڈیالوجسٹس )ایکس رے ڈاکٹر

اساؤنڈ اسکی     ےس متعلقآپ ےک بچ  ےک الٹر

بھرے ہوتے مثان  ےک ساتھ  -معلومات  

(Information About Your Child’s Ultrasound scan – Full Bladder  – Urdu) 



ا بچہ گولیاں یا دوا ےل رہا ہو تو کیا می  انہی  روک دوں؟   اگر مٹ 

۔ ، اگر آپ کا بچہ تجویز کردہ دوائیے ےل رہا ہو تو اس کو یہ معمول ےک مطابق لیتے جاری رکھتے چاہیے جی نہیے

جو می  اپن  بچ  ےک اسکی   ےس قبل عمےل کو بتاؤں؟کیا   کوئے اییس بات ہے

۔ وریات ہوں تو براہ کرم ہمیے بتائیے  اگر آپ ےک بچے یک کوتے خصویص ضے

؟   اسکی   می  کیا شامل ہوتا ہے

ے ڈھیےل کرئے   ر  پر لیٹنے اور کٹ 
۔ ہم اس    کا ہم آپ ےک بچے کو بسٹی اساؤنڈ وایل جییل لگا سکیے

 تاکہ ہم اس یک جلد پر ایک خاص قسم یک الٹر
ے
ےک  کہیے ےک

وں میے تھوڑا سا پیٹ  ٹاول  ر وں ےک ساتھ لگ جانے تو    رکھ کٹ  ر ۔ اگر غلیط ےس جییل اس ےک کٹ  اساؤنڈ یک جییل نہ لگیے پائے دینی ہیے تاکہ اس ےک ساتھ الٹر
 بات نہیے یہ  

۔پریشان ہوئے یک کوتے  بہت آساتے ےس دھو یہ جا سکتی ہے

۔ یہ جادو یک اساؤنڈ یک جییل ایک چھوئر ےس آےل کا استعمال کرئی ہوئے جس کو  ٹرانسڈیورس کہنی ہیے ان یک جلد پر پھیال دی جاتی ہے چھڑی یک طرح الٹر
اسا ۔ یہ ایک ایسا کیمرہ ہوتا ہے جو کمپیوٹر یک مدد ےس الٹر ! اس ےس تکلیف نہیے ہوتی ؤنڈ آواز یک لہروں کو تر وی اسکرین پر تصویر یک صورتلگتا ہے

۔ ۔ یہ بہت آسان ہوتا ہے ے کرئے واال شخص آپ ےک بچے کو بتانے گا کہ بسٹی پر کس طرح ےس لیٹنا ہے ۔ اسکیے  میے مدد دیتا ہے
آپ کا بچہ میے تبدیل کرئے

ے ےک دوران اپنے آےل )ٹیبلیٹ یا فون( پر اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھ  ۔ اسکیے  سکتا ہے یا اپنے پسندیدہ ٹیڈی کو گےل لگا سکتا ہے

؟  اس پر کتنا وقت لگتا ہے

۔ اگرچہ ہم اپتے   20ےس  10عام طور پر اس پر  ے کیا جا رہا ہے منٹ لگیی ہیے لیکن یہ اس بات پر منحرص ہے کہ ان ےک جسم ےک کس حےص کو اسکیے
 ہیے 

۔ اگر اییس صورت حال ہوتے  اپائنٹمنٹس ےک اوقات پر کام کرئے یک ہر ممکن کوشش کرئی  لیکن ایمرجنیس مریضوں یک وجہ ےس تاخٹے پیش آ سکتی ہے
۔ 
ے
 تو ہم آپ کو آگاہ کر دیں ےک

؟  خطرات کیا ہی 

۔ اساؤنڈ ایک محفوظ معائنہ ہے الٹر

کیا می  اپن  بچ  ےک ساتھ اندر آ سکتا/سکتے ہوں؟

مرے میے آ سےک گا۔ اگر ان ےک پاس کوتے نرم قسم کا پسندیدہ کھلونا ہو تو وہ بیھ الیا جا  آپ ےک بچے کو جو بیھ ہسپتال ےل کر آنے گا وہ ان ےک ساتھ ک
اساؤنڈ ےک کمرے ےس باہر رہنا چاہنی ہوں تو انتظار گاہ میے ا ۔ اگر والدین یا رسپرست دورسے بہن بھائیوں یا بچوں ےک ساتھ الٹر یک پےل ایریاسکتا ہے

۔   موجود ہے

 اسکی   ےک بعد 

ے  ۔ اسکیے مکمل ہوئی یہ آپ گھر جا سکیی ہیے اور آپ کا بچہ پہےل یک طرح کھا اور ت  سکتا ہے

 مجھے رزلٹ کب معلوم ہو گا؟

 جس نے آپ ےک بچے کو ٹیسٹ ےک لیے ریفر کیا تھا۔ آپ کا ریفر کرئے واال آپ کو رزلٹ بتانے کا انتظام کرے  
ے
گا۔ہم رزلٹ اس شخص کو بھیجیے ےک

 سواالت؟دیگر کوئے 

ورت ہو تو ہمیے کال کریں • ۔اگر آپ کو مشورے یک ضے

۔ • اپنے ہمراہ قیمتی سازوسامان نہ الئیے

یف نہ ال سکیی  ہم   –ہوں تو ہمیے جلد از جلد کال کریں   سکتی / اگر آپ اس اپائنٹمنٹ پر ترسر

۔   آپ ےک لیے دورسی اپائنٹمنٹ بناسکیی ہیے اور آپ یک اپائنٹمنٹ کیس اور کو دے سکیی ہیے

 کا فون نمٹ  
رابطہ سینٹر

0560103 0800 
www.nhsggc.org.uk 

https://www.whatwhychildreninhospital.org.uk/ultrasound 
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