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कंजेनेटल डाय ॅ मॅट क ह नया हणजे काय ? 

कंजेनेटल डाय ॅ मॅट क ह नया हा एक ज मजात दोष असून याम ये सामा यपणे डा या बाजूला ह नया 

अ धक माणात आढळतो. मा  तो उजवीकडेह  असू शकतो. डाय ाम हा नाय ू पोट व छाती या 

पोकळीतील अवयव एकमेकांपासून वेगळे ठेव याचे काम  करतो.  या नायू या बनावट दर यान यात 

डफे ट (भोक) रा ह याने, या छ ातून लहान आ ण मोठे आतडे, जठर, ल हा आ ण यकृत वर छाती या 

पोकळीत ओढले जातात व ह नया उ वतो. यात फु फुसा या ऊतींचा पूण वकास (प मोनर  

हायपो ला सया) झालेला नसतो. प मोनर  हायपो ला सया सौ य ते म यम कारचा असू शकतो. ती  

व पाचा हायपो ला सया अस यास मूल  ज मानंतर काह  तासातच दगावते. 

हा ॉ लेम कशामुळे होतो? ॉ लेमची या ती कती ?  

गभा या वाढ दर यान ९ ते १० आठव यां या ट यात  डाय ाम या वकासात अडथळा आ याने CDH 

उ वतो. िजवंत ज मले या २२०० मुलांपैक  एकाम ये कंजेनेटल डाय ॅ मॅट क ह नया आढळतो. 

कुटंुबातील कोण याह  सद याला अथवा एखा या भावंडात पूव  अशी सम या असेल तर, माण जा त 

असू शकते. तीनपैक  एका बाळात दयरोगह  असू शकतो. बाळाला मालरोटेशन अस याने पचन येत 

अडथळा येऊ शकतो. व चत डाउन सं ोमसारखी अनुवां शक सम याह  असू शकते. 

याची ल णे कोणती ? 

सामा य ल णे खाल ल माणे असतात… 

1. फु फुसे पूण वक सत न झा याने वास घे यात अडचण  

२. नलांगाव था / (अपु या ऑि सजन पुरव यामुळे) बाळ काळे नळे पडते  

3. वेगवान दयगती 

4. पोट आतम ये / खोल गेलेले असते 

5. उशीरा नदान झाले या बाळातं फु फुसांचा चांगला वकास झा यामुळे आ ण इतर दोष नस यामुळे  

  वास घेताना खूप अडचण येत नाह . 
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डॉ टरांना कधी भेटावे ? 

गरोदरपणातील नय मत तपासणीदर यान प ह या 3 म ह याम ये आई या अ ासाऊंड कॅनवर नदान 

होऊ शकते. अशा नवजात बाळांना पेश ल ट डॉ टर व आय सी य ूतील उपचारांची गरज अस याने व 

यांची वशेष काळजी घेणे आव यक अस याने, एकदा कंजेनेटल डाय ॅ मॅट क ह नयाचे नदान झा यास, 

ड ल हर  नओनेटल सजन आ ण नवजात  शशूत ांची सु वधा उपल ध असले या ठकाणी कर याचा 

स ला दला जातो. गभाव थेम ये नदान न झा यास नवजात बाळात वर सूचीब  के या माणे ल णे 

असतील तर ज मानंतर व रत बालरोगत  कंवा नवजात शशूत ांची स ला घेणे आव यक असते. 

नदान कसे केले जाते ? 

खाल ल चाच यां वारे नदान केले जाते.  

 1. छातीचा ए स-रे 

 2. पोट आ ण छातीचे अ ासाऊंड कॅन 

3. इकोका डयो ाफ  

4. व चत संगी बाळात अनुवां शक दोष अस याची शंका अस यास  गुणसू  चाचणी 

यासाठ  कोणते उपचार उपल ध आहेत ? 

कंजेनेटल डाय ॅ मॅट क ह नयासाठ  श ये शवाय दुसरा पयाय नाह . श येपूव  नवजात बालकाचे 

ऑि सजनेशन सुधार यासाठ  वेळ यावा लागतो. श या कर यापूव  तसेच श येनंतरदेखील 

बाळाला मशीन वारे ( ह टलेटर) कृ म प तीने वसनास मदत कर याची गरज पडू शकते. बाळा या 

ि थतीनुसार आ ण उपल ध सोयीसु वधा वचारात घेऊन, श या लॅ ो को पक  कंवा ओपन प तीने  

केल  जाते. गभाव थेत वेळेत नदान झा यास काह  नवडक केसेसम ये गभा या फु फुसांची वाढ यो य 

प तीने हावी यासाठ  बाळ आई या  पोटात असतानाच व श ट या / श या केल  जाते, परंतू  

स या ह  सु वधा केवळ द ण भारतातील काह  ठरा वक क ांम ये ाथ मक व पात उपल ध आहे. 
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ऑपरेशन कशा कारे केले जाते ? 

श या लॅ ो को पक कंवा ओपन प तीने केल  जाते. श येदर यान छाती या पोकळीत गेलेल  

आतडी आ ण इतर अवयव पोटात परत आणून, डाय ाममधील छेद बंद केला जातो. छ  खूप मोठे 

असेल तर ते झाक यासाठ  जाळी (मेश) ठेवल  जाते व टाके  घेतले जातात. 

ऑपरेशननंतर कुठ या कारची गु ंतागु ंत होऊ शकते ? 

ऑपरेशननंतर व रत कंवा कालांतराने  गु ंतागु ंत नमाण होऊ शकते. 

1. बाळा या छातीत हवा जमा होऊन फु फुसावंर दबाव येतो ( यूमोथोरॅ स). 

२. आतडी कंवा ि लहा ओट पोटात परत आणताना सदर अवयवाला (आतडी कंवा ि लहा) होणार  दुखापत 

3. ऑपरेशनसाठ  वापरलेले धागे कंवा ट य ूकमकूवत अस याने ह नया पु हा उ वू शकतो.  

4. आतडी एकमेकांना चकट याने पचन येत अडथळा येऊ शकतो. 

5. मुलास वसनमागाचा / फु फुसांचा जंतुसंसग होऊ शकतो. 

6. पचन येसंबंधी दोष नमाण होऊ शकतो. तसेच बाळा या वाढ वर वपर त प रणाम होऊ शकतो. 

या मुलांचे भ वत य काय ? 

या मुलांची ऑपरेशननंतर नय मतपणे देखभाल होणे आव यक आहे. सौ य कारचा CDH असले या 

कंवा उशीरा नदान होणा या बाळांम ये सहसा समाधानकारक रक हर  होते. पण, गंभीर व पाचा दोष 

असलेल  बर च मुले जग ूशकत नाह त. शवाय जी बर   होतात यांना, चांग या वाढ साठ  पौि टक 

अ नपदाथ पुरवणे आ ण सद , खोकला तसेच वसनमागाचा जंतूसंसग टाळ यासाठ  काळजी घेणे 

आव यक असते. 

                                          

ऑपरे ट ह फोटो दोष दश वत आहे           श येनंतर  आयसीयूम ये ह टलेटरवर असलेले बाळ 


