1

Indian Association of Pediatric Surgeons
Patient Information Sheet

इं डयन असो सएशन ऑफ पे डया क सज समाफत पालकांसाठ

मा हतीप क

CONGENITAL DIAPHRAGMATIC HERNIA
( कंजेनेटल डाय ॅ मॅट क ह नया )

Marathi Translation by :
Dr. Minakshi Nalbale - Bhosale, Neonatal & Pediatric Surgeon;
Associate Professor- Pediatric Surgery, B J Govt. Medical College & Sassoon Hospital, Pune.
Concept, Text & Photographs Courtesy :
Dr. Manoj Joshi, Professor, Superspeciality Hospital, Gajaraja Medical College, Gwalior.
Designed and formatted by :
Dr. Veereshwar Bhatnagar,
Former Professor & Head, Pediatric Surgery, AIIMS, New Delhi.
Currently, Professor - Pediatric Surgery & Dean Research, School of Medical Sciences &
Research, Sharda University, Greater Noida, UP.
Published by :
Dr. Amar Shah, Joint Secretary- IAPS & Consultant Pediatric Surgeon, Amardeep Children
Hospital, Ahmedabad & Professor Dr. Ravi Kanojia, PGIMER, Chandigarh.

for & on behalf of the Indian Association of Pediatric Surgeons

2
कंजेनेटल डाय ॅ मॅट क ह नया

हणजे काय ?

कंजेनेटल डाय ॅ मॅट क ह नया हा एक ज मजात दोष असू न याम ये सामा यपणे डा या बाजू ला ह नया
अ धक

माणात आढळतो. मा

तो उजवीकडेह

असू शकतो. डाय ाम हा

पोकळीतील अवयव एकमेकांपासू न वेगळे ठे व याचे काम

करतो.

या

नायू पोट व छाती या

नायू या बनावट दर यान

यात

डफे ट (भोक) रा ह याने, या छ ातू न लहान आ ण मोठे आतडे, जठर, ल हा आ ण यकृ त वर छाती या
पोकळीत ओढले

जातात

व ह नया उ वतो. यात

फु फुसा या ऊतींचा पू ण

हायपो ला सया) झालेला नसतो. प मोनर हायपो ला सया सौ य ते म यम

वकास

(प मोनर

कारचा असू शकतो. ती

व पाचा हायपो ला सया अस यास मू ल ज मानंतर काह तासातच दगावते.
हा

ॉ लेम कशामु ळे होतो?

ॉ लेमची या ती कती ?

गभा या वाढ दर यान ९ ते १० आठव यां या ट यात
उ वतो. िजवंत ज मले या २२०० मु लांपैक

डाय ाम या वकासात अडथळा आ याने CDH

एकाम ये

कंजेनेटल डाय ॅ मॅट क ह नया आढळतो.

कु टु ं बातील कोण याह सद याला अथवा एखा या भावंडात पू व अशी सम या असेल तर,
असू शकते. तीनपैक एका बाळात
अडथळा येऊ शकतो.

माण जा त

दयरोगह असू शकतो. बाळाला मालरोटे शन अस याने पचन

व चत डाउन सं ोमसारखी अनु वां शक सम याह असू शकते.

याची ल णे कोणती ?
सामा य ल णे खाल ल माणे असतात…
1. फु फुसे पू ण वक सत न झा याने वास घे यात अडचण
२. नलांगाव था / (अपु या ऑि सजन पु रव यामु ळ)े बाळ काळे नळे पडते
3. वेगवान

दयगती

4. पोट आतम ये / खोल गेलेले असते
5. उशीरा नदान झाले या बाळांत फु फुसांचा चांगला वकास झा यामु ळे आ ण इतर दोष नस यामु ळे
वास घेताना खू प अडचण येत नाह .

येत
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डॉ टरांना कधी भेटावे ?
गरोदरपणातील नय मत तपासणीदर यान प ह या 3 म ह याम ये आई या अ
होऊ शकते. अशा नवजात बाळांना

ासाऊंड

कॅनवर नदान

पेश ल ट डॉ टर व आय सी यू 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

शशू त

ांची सु वधा उपल ध असले या ठकाणी कर याचा

स ला दला जातो. गभाव थेम ये नदान न झा यास नवजात बाळात वर सू चीब
असतील तर ज मानंतर व रत बालरोगत

कं वा नवजात शशू त

के या माणे ल णे

ां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 ड यो ाफ
4.

व चत

संगी बाळात अनु वां शक दोष अस याची शंका अस यास गु णसू चाचणी

यासाठ कोणते उपचार उपल ध आहे त ?
कंजेनेटल डाय ॅ मॅट क ह नयासाठ श
ऑि सजनेशन सु धार यासाठ

वेळ

बाळाला मशीन वारे ( ह टलेटर) कृ

ये शवाय दु सरा पयाय नाह . श

यावा लागतो. श
म प तीने

केल जाते. गभाव थेत वेळेत नदान झा यास काह
हावी यासाठ बाळ आई या

स या ह सु वधा केवळ द

तसेच श

येनंतरदे खील

वसनास मदत कर याची गरज पडू शकते. बाळा या

ि थतीनु सार आ ण उपल ध सोयीसु वधा वचारात घेऊन, श

प तीने

या कर यापू व

येपू व नवजात बालकाचे

या लॅ ो को पक

कं वा ओपन प तीने

नवडक केसेसम ये गभा या फु फुसांची वाढ यो य

पोटात असतानाच व श ट

ण भारतातील काह ठरा वक क ांम ये

या / श
ाथ मक

या केल जाते, परं तू

व पात उपल ध आहे .
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ऑपरे शन कशा कारे केले जाते ?
श

या लॅ ो को पक कं वा ओपन प तीने केल जाते. श

येदर यान छाती या पोकळीत गेलेल

आतडी आ ण इतर अवयव पोटात परत आणू न, डाय ाममधील छे द बंद केला जातो. छ
असेल तर ते झाक यासाठ जाळी (मेश) ठे वल जाते व टाके
ऑपरे शननंतर कु ठ या

खू प मोठे

घेतले जातात.

कारची गु ंतागु ंत होऊ शकते ?

ऑपरे शननंतर व रत कं वा कालांतराने गु ंतागु ंत नमाण होऊ शकते.
1. बाळा या छातीत हवा जमा होऊन फु फुसांवर दबाव येतो ( यू मोथोरॅ स).
२. आतडी कं वा ि लहा ओट पोटात परत आणताना सदर अवयवाला (आतडी कं वा ि लहा) होणार दु खापत
3. ऑपरे शनसाठ वापरलेले धागे कं वा ट यू कमकू वत अस याने ह नया पु हा उ वू शकतो.
4. आतडी एकमेकांना चकट याने पचन

येत अडथळा येऊ शकतो.

5. मु लास वसनमागाचा / फु फुसांचा जंतु संसग होऊ शकतो.
6. पचन

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

या मु लांचे भ वत य काय ?
या मु लांची ऑपरे शननंतर नय मतपणे दे खभाल होणे आव यक आहे . सौ य

कारचा CDH असले या

कं वा उशीरा नदान होणा या बाळांम ये सहसा समाधानकारक रक हर होते. पण, गंभीर
असलेल बर च मु ले जगू शकत नाह त. शवाय जी बर
अ नपदाथ पु रवणे आ ण सद , खोकला तसेच

होतात

व पाचा दोष

यांना, चांग या वाढ साठ पौि टक

वसनमागाचा जंतू संसग टाळ यासाठ

काळजी घेणे

आव यक असते.

ऑपरे ट ह फोटो दोष दश वत आहे

श

येनंतर आयसीयू म ये ह टलेटरवर असलेले बाळ

