
المملكة العربية السعودية
الشؤون الصحية بالحرس الوطني

التغذية والرضاعة  
شق الشفة

 وشق الحنك
Nutrition & Feeding for 

Cleft Lip & Palate



أفضل  بتقديم  الحال   بطبيعة  الوالدان  يهتم 
هذه  تكتمل  وال  لطفلهم  الصحية  الرعاية 
والتي  بالرضاعة  االهتمام  دون  من  الرعاية 
يعتمد نجاحها واختيار نوعها )رضاعة طبيعية 
أو رضاعة صناعية( على خبرة  األم والوضع 
االجتماعي والقيم األسرية، حيث تمثل التغذية 
والرضاعة عاملين مهمين لنمو الطفل. إال أنه 
في بعض الحاالت تواجه األم بعض الصعوبات 
يولدون  الذين  األطفال  الرضاعة.  عملية  أثناء 
يأخذوا  أن  يمكن  الحنك  شق  أو  الشفة  بشق 
من  رضاعتهم  وتنجح  التغذية  من  كفايتهم 
الرضاعة واستعمال بعض  تعديل وضعية  خالل 

األدوات وإتباع بعض النصائح العامة.  
    

lllll
  

ما هو شق الشفة وشق الحنك؟
�شق ال�شفة هي انف�شال يف ال�شفة العلوية يظهر كفتحة 



�شق  بينما  ذاتها  لل�شفة  اخلارجي  ال�شطح  على  فجوة  اأو 

احلنك هو فتحة يف �شقف الفم وقد حتدث �شق ال�شفة اأو 

�شق احلنك لوحدها اأو جمتمعه. 

 أهمية الرضاعة 
الطفل.  ومن��و  لتغذية  ال��وح��ي��د  امل�����ش��در  ال��ر���ش��اع��ة  تعد 

ووالديه فهي  الطفل  العالقة بني  تقوية  اإلى  بالإ�شافة 

التي  و   والل�شان،  والفك  الفم  وع�شالت  لل�شان  تدريب 

من  ال�شرب  مثل  لحقا  الطفل  مهارات  تطوير  يف  تفيد 

الكوب وامل�شغ والكالم.                                                                                                              

 

تغذية الطفل
ال��������ط��������ف��������ل 

امل������ك������ت������م������ل 

النمو يحتاج 

ع���ل���ى الق����ل 

الى  100 مل 

احلليب  من 

كيلو  ل����ك����ل 

فمثاًل  وي��ك��ر.  ينمو  لكي  الطفل  وزن  م��ن  يوميا  غ��رام 

الطفل الذي يزن  3 اإلى 4 كيلو غرام يحتاج اإلى 300-400 

مل من احلليب يوميا لتلبية احتياجاته يف ال�شنة الأولى 

من العمر وتزيد هذه الكمية لحقا.

اإر�شاعك لطفلك فاإن معظم الأطفال   بعد حتقق جناح 

ينهون ر�شاعتهم خالل 30 دقيقه. والطفل الذي تطول 

عملية  وط��اق��ت��ه يف  ج��ه��ده  ي�شتهلك  ق��د  ر���ش��اع��ت��ه  م���دة 

الر�شاعة نف�شها فال يزيد وزنه. ومن املالحظ اإن بع�ض 

�شاعتني  اأو  �شاعة  كل  اأو  متوا�شل  ب�شكل  ير�شع  الر�شع 



ياأخذون  ف��ق��ط ول��ك��ن ل  ب���اجل���وع  اإح�����ش��ا���ش��ه��م  لإ���ش��ك��ات 

كفايتهم من العنا�شر الغذائية  املهمة لنمو وزيادة الوزن 

لذلك ناق�شي هذا الأمر مع طبيب طفلك لو�شع احللول 

املنا�شبة. 

الأنف  من  احلليب  بخروج  اخلا�شة  امل�شاكل  اأن  تذكري 

الأطفال  بني  والختالف  لطفلك  اإر�شاعك  مدة  وط��ول 

يف الر�شاعة ب�شكل عام هي التي حتدد كمية احلليب التي 

ياأخذها الطفل. لذلك ولكي ترتاحي نف�شيا قد يكون من 

املنا�شب وزن الطفل ب�شكل اأ�شبوعي)يف�شل يف نف�ض اليوم 

من الأ�شبوع وبنف�ض امليزان( لالأ�شابيع ال�شتة الأولى من 

عمر الطفل. فبهذه الطريقة ميكن التحقق من اأن منو 

طفلك منا�شب. 

 
م����ا ه�����ي  ال���ص���ع���وب���ات  و ال��م��ش��اك��ل 

المتوقعة؟
ال�شفة فقط  ب�شق  امل�شابني  الأطفال  يواجه  العادة ل  يف 

م�شاكل يف الر�شاعة ومع ذلك فهم مثل غريهم من الأطفال  

ي����ح����ت����اج����ون 

الوقت   بع�ض 

لقم  ل���ت���ع���ل���م 

الثدي  حلمة 

 ، عة �شا لر ا و

عندما  ولكن 

ال�شق  مي��ت��د 

وي�شمل اأي�شا 

احلنك  هنا حتتاج الأم ملعرفة الطريقة املنا�شبة لإجناح 

اإحكام  �شعوبة  يف  ال�شفة  �شق  م�شكلة   وتكمن  الر�شاعة. 

اأما  الر�شاعة  اأو  الثدي  الطفل فمه حول حلمة  واإطباق 



الفم   الفتحة يف �شقف  يف �شق احلنك ناجتة ع��ن  وج��ود 

والتي ل ت�شمح بتكوين �شغط كايف داخل الفم مما جتعل 

امل�ض �شعيفة  وت�شبب خروج احلليب  قدرة الطفل على 

من الأنف،  وطول مدة الر�شاعة، بالإ�شافة اإلى �شعوبة 

التحكم يف البلع والتنف�ض. 

للرضاعة  المصاحبة  المشاكل   أبرز  من 
والتغذية هي :

l �شعوبة امل�ض والبلع .
l خروج احلليب والطعام من الأنف.

l دخول احلليب والطعام اإلى جمرى التنف�شي.
l خروج رائحة غري م�شتحبة من الفم.

   

 كيف يمكن تجنب هذه الصعوبات؟
جميع م�شاكل الر�شاعة والتغذية ميكن جتنبها وتقليلها 

من خالل الآتي: 

امل�����ض والبلع م��ن قبل  تقييم ق���درة الطفل على   l
املنا�شبة  ال��ط��ري��ق��ة  مل��ع��رف��ة  ال��ب��ل��ع  اأخ�������ش���ائ���ي 

للر�شاعة.

l ت���دري���ب الأم وت���ق���دمي ال���دع���م ال���ك���ايف لإجن����اح 
الر�شاعة.

l تقييم ومتابعة النمو والتغذية ب�شكل متكرر حتت 
اإ�شراف طبيب الأطفال واأخ�شائي التغذية.

 

الرضاعة الطبيعية
مقدمي الرعاية ال�شحية ين�شحون بالر�شاعة الطبيعية، 

وحتى يف حالة عدم جناحها يف�شل �شفط احلليب واإر�شاع 

الطفل بدل احلليب ال�شناعي. 



املولود  ال��ط��ف��ل 

ب�شق ال�شفة قادر 

الر�شاعة  ع��ل��ى 

من  م����ب����ا�����ش����رة 

اأم����ا  الأم  ث�����دي 

املولود  ال��ط��ف��ل 

ب�شق احلنك قد 

بع�ض  ي�����واج�����ه 

�شفط  اإل��ى  الأم��ر  يحتاج  قد  لذلك  امل�ض.  ال�شعوبات يف 

الأم  ت�شتطيع  احل����الت.  معظم  يف  ال��ث��دي  م��ن  احلليب 

اإر�شاع الطفل ر�شاعة طبيعية باإتباع الأتي:

l قبل البدء بالر�شاعة يف�شل اأن تقومي بتدليك 
ال��ث��دي واحل��ل��م��ة ل��ن��زول ب��ع�����ض ن��ق��اط احلليب 

منه.

املحيطة  الهالة  الإ�شبع على  بوا�شطة  بال�شغط   l
باحللمة ي�شاعد على بروز احللمة.

l تاأكدي اأول من ا�شتيقاظ الطفل ب�شكل جيد حتى 
ي�شاعدك على امل�ض.

اأو باعدي بني  ام�شكي الطفل ب�شكل �شبة واق��ف   l
رجليه وام�شكي براآ�شة مثل الكره.

ليتذوق  احللمة  م��ن  بالقرب  الطفل  ف��م  �شعي    l
احلليب ويفتح فمه.

l ت��اأك��دي م��ن اأن ك��ام��ل احللمة وج���زء م��ن الهالة 
امل��ح��ي��ط��ة  ب��احل��ل��م��ة داخ����ل ف��م ال��ط��ف��ل وال�شفة 

ال�شفلية مقلوبة للخارج.

l اإذا كان الطفل لدية �شق ال�شفة قومي بلم ال�شفة 
الطفل  ي�شتطيع  ح��ت��ي  ي���دك  اأ���ش��اب��ع  ب��وا���ش��ط��ة 

اإطباق فمه جيدا على احللمة.



يف العادة تكون الر�شاعة الطبيعية  اأ�شهل بالن�شبة لالأم 

اأن  واأر���ش��ع��ت طفلها لأ���ش��ه��ر  حيث  ال��ت��ي �شبق واأجن��ب��ت 

قنوات الثدي كاملة النمو  والأم تعرف قيمة الإح�شا�ض 

بتفريغ الثدي من احلليب. اأن اإر�شاع الطفل ب�شق احلنك 

ال��وق��ت الكثري وحت��ت��اج للت�شجيع من  ي��اأخ��ذ  ال��ث��دي  م��ن 

احلليب  �شفط  يف  ت���رددي   ل  ولكن  لإجناحها  اجلميع 

واإر�شاعه لطفلك بقارورة الر�شاعة. وين�شح بال�شتمرار 

يف الر�شاعة الطبيعية من 1-2 �شنة.   

 الرضاعة باستخدام القنينات
بغ�ض النظر عن طريقة التغذية التي اخرتها لإر�شاع 

ين�شح  اأف�شل غذاء  الطبيعية هي  الر�شاعة  فاإن  طفلك 

املخت�شني.  ب��ه 

ول��ك��ن يف حاله 

كانت الر�شاعة 

ال����ط����ب����ي����ع����ي����ة 

م��������ب��������ا���������ش��������رة 

ممكنة  غ��������ري 

فاإن  م��ا  ل�شبب 

�شوف  الطبيب 

والغني  للطفل  امل��ن��ا���ش��ب  احل��ل��ي��ب  اخ��ت��ي��ار  ي�����ش��اع��دك يف 

ثم  احلليب  �شفط  ميكن  ان��ه  الغذائية.علما  بالعنا�شر 

اإر�شاعه للطفل بالقنينة. 

 الحلمات والرضاعات
هناك اأنواع و اأ�شكال خمتلفة لقوارير وحلمات الر�شاعة 

و امل�شممة خ�شي�شا لالأطفال الذين لديهم �شق احلنك. 

وعند �شراء اأي نوع يجب مالحظة الأتي:



احللمة طرية وطويلة قابلة لل�شغط ب�شهوله.

احللمة ت�شمح بخروج احلليب ب�شكل معقول فال يتدفق 

احلليب ب�شرعة كبرية اأو ببطء �شديد.

�شهلة التنظيف.

ال�شكل  يف  قريبة  اأن���واع  �شراء  يف   يرغبون  الآب���اء  معظم 

ال�شوق  واأي�شا متوفرة يف  املاألوفة  الأن��واع  اخلارجي من 

نوع احللمة وقارورة  النظر عن  وب�شعر منا�شب. وبغ�ض 

ال��ر���ش��اع��ة امل��خ��ت��ارة ل��ل��ط��ف��ل��ك، ف��ال��ه��دف ال��رئ��ي�����ش��ي هو 

اإر�شاع الطفل مع توفري فر�شه  للم�ض لتقوية  �شهولة 

من  اأف�شل  الطرية  احللمات  ال�شبب  ل��ه��ذا  الع�شالت. 

احللمات القا�شية ب�شكل عام.

l ل����ذل����ك ت�������ش���ت���خ���دم ح���ل���م���ات الأط������ف������ال اخل����دج 
 )preemie(

اأول  ك����اخ����ت����ي����ار 

ع�����������ن�����������دم�����������ا ل 

احللمات  تتوفر 

اخل����������ا�����������ش����������ة. 

ك���������م���������ا مي�����ك�����ن 

حلمه  ا���ش��ت��ع��م��ال 

املنفوخة  الرقبة  ذات  الطبية   )NUK(نيوك

وعليك  ال�شيدليات.  يف  ب�شهوله  متوفرة  وه��ي 

مالحظة  اأن طفلك قد يحتاج اإلى حلمه خمتلفة 

ح�شب �شنه. 

l اي�������ش���ا ق����د يعاين 
ب���ع�������ض الأط����ف����ال 

م������ن م���������ش����اك����ل يف 

ب�شبب  ال��ر���ش��اع��ة 

ق�شر  اأو  ط��������ول 



ت�شمح  ل  ال��ق�����ش��رية   نف�شها.فاحللمة  احل��ل��م��ة 

ب�شكل  الفم  و�شقف  الل�شان  �شطح  ب��ني  مب�شكها 

ك���ايف اأم����ا احل��ل��م��ة ال��ط��وي��ل��ة ج���دا ت��ه��ي��ج  اجلزء 

اخللفي من احللق. 

  )Ross(وهناك نوع من احللمات وامل�شمى برو�ض  l
تنا�شب من لديه 

امل�ض  يف  ���ش��ع��ف 

على  وه��ي طرية 

�����ش����ك����ل اأن������ب������وب 

ت�������ش���م���ح ب����ن����زول 

مبا�شرة  احلليب 

خلف ال�شق.  

ين�شح املخت�شني   

فتحة  عمل  على 

حيث   )X(حرف �شكل  على  متقاطعة  احللمة 

امل�ض  ع��ن��د  احل��ل��ي��ب  ت��دف��ق  ب��ال��ت��ح��ك��م يف  ت�شمح 

والبلع. اأي�شا تنفتح فوهة احللمة وينزل احلليب 

فقط عندما ي�شغط الطفل على احللمة نف�شها. 

وم������������ن امل�����ه�����م 

تكون  اأن  اأي�شا 

احللمة  فتحة 

م�����ن�����ا������ش�����ب�����ة، 

تكون  فعندما  

احللمة  فتحة 

اك������ر   )X(

م�������ن ال����������الزم 

احلليب  ف������اإن 

ب�شكل  ي��ت��دف��ق 



م��ت��وا���ش��ل وي��ف��ق��د ال��ط��ف��ل ال��ق��درة ع��ل��ى التحكم 

البلع  يف  التحكم  يف  ال�شعوبة   وت���زداد  البلع  يف 

)X( والتنف�ض. من املمكن عمل فتحة على �شكل

با�شتخدام م�شرط اأو مو�ض.

l  ا�شتخدام قارورة ر�شاعة قابلة لل�شغط اأو قارورة 
احلليب  ت��دف��ق  على  ت�شاعد  ط��ري��ة   بال�شتيكية 

وحتافظ على جهد طفلك وطاقته.  لذلك عند 

يجب  لل�شغط  قابلة  ر�شاعة  ق���ارورة  ا�شتخدام 

القارورة   ب�شغط   داخلها  امل��وج��ود  ال��ه��واء  تفرغ 

قبل الر�شاعة ثم ال�شغط على الر�شاعة ب�شكل 

الهواء  كمية  لتقليل  الطفل  م�ض  م��ع  متزامن 

املبتلع خالل الر�شاعة وت�شهيل الر�شاعة.  

الحلمات الخاصة
الر�شاعة  اأو  الطبيعية  الر�شاعة  عملية  تنجح  مل  اإذا 

با�شتخدام احللمات العادية فقد يكون من املنا�شب جتربة 

اأحد هذه الو�شائل:

رضاعة وحلمة ميدجنسون
          )Mead Johnson(

تتميز بحلمة طرية ورقيقة ذات 

فوهة ب�شكل X. احللمة طرية 

لذلك من املمكن �شغطها عند 

ت�شتخدم  وه���ي  ال��ط��ف��ل،  م�����ض 

يواجهون  ال���ذي���ن  ل���الأط���ف���ال 

م�شاكل يف امل�ض. اأي�شا من املهم 

متابعة الطفل خالل الر�شاعة 

�شغط  مي����ك����ن  م����ت����ى  مل����ع����رف����ة 



اإل��ى جمرى  امل�ض وجت��ن��ب  دخ��ول احلليب  احللمة عند 

التنف�شي وح�شول م�شاكل اأو التهابات رئوية.

 
رضاعة وحلمة هيبر مان

    )Haberman Feeder(
قابلة  ط���وي���ل���ة  ب��ح��ل��م��ة  ت��ت��م��ي��ز 

ب�شكل  ف���ت���ح���ة  ذات  ل��ل�����ش��غ��ط 

ط��ويل    )I( مع عالمات حول 

فم  ب��اجت��اه  تو�شع  احللمة  عنق 

ت�شاعد  العالمات  ه��ذه  الطفل. 

احلليب.  ت��دف��ق  يف  ال��ت��ح��ك��م  يف 

ي���وج���د ����ش���م���ام داخ������ل ق������ارورة 

الر�شاعة بني احللمة والقارورة 

احلليب  بخروج  لي�شمح  نف�شها 

باجتاه واحد وتقليل كمية الهواء 

متوفرة  احللمة  الر�شاعة.  خ��الل  الطفل  يبتلعها  التي 

مبقا�شات العادي وال�شغري.املقا�ض ال�شغري احللمة تكون 

.)preemie(اق�شر مثل حلمه اخلدج

 
 )Pigeon(رضاعة وحلمة بي جون

ب�شكل  فتحة  ذات  بحلمه  تتميز  احل��ن��ك   ���ش��ق  لأط��ف��ال 

حرف )Y( وهي كبرية نوعا ما مقارنة مع غريها من 

ب��اأن��ه��ا قا�شية  ال��ف��م. تتميز  ت���الءم حجم  ل��ك��ي   احل��ل��م��ات 

من جهة احلنك ولينه من جهة الل�شان، فمجرد �شغط 

�شمم  ال��ه��واء  �شمام   اأم���ا  احلليب.  مل���رور  يكفي  الل�شان 

احللقة  رب��ط  امل�ض.  عند  الن��ط��واء  من  احللمة  ليحمي 

املوجود يف القارورة ب�شكل قوي اأو معتدل يتحكم يف تدفق 

احللمة  احلليب من  رجوع  فتمنع  ال�شدادة  اأما  احلليب. 



القارورة وتقلل من كمية  اإل��ى 

الطفل  ي��ب��ت��ل��ع��ه  ال��ت��ي  ال���ه���واء 

خالل الر�شاعة. وبالرغم من 

اأن القارورة لي�شت لينه اإل اأنها 

قابلة لل�شغط. و بغ�ض النظر 

عن نوع احللمة التي اخرتها 

اأ�شهل عندما  فالر�شاعة تكون 

تكون احللمة مائلة بزاوية مع 

زاوية الفم بحيث تكون متجه 

الداخل،  م��ن  الطفل  خ��د  اإل���ى 

احلليب  بتدفق  ت�شمح  بحيث 

ب��ع��ي��د ع����ن  ���ش��ق احل���ن���ك ولكي 

ت�شمح للطفل ب�شغط احللمة بني ل�شانه و اللثة كما اأن 

باجلوع  اإح�شا�شهم  عند  اأف�شل  ب�شكل  ير�شعون  الأطفال 

بدرجة متو�شطة ولي�شت ال�شديدة. 

 اقتراحات تساعد على
 إنجاح الرضاعة

الذين لديهم �شق  الأطفال  اأن معظم  اإلى  التنويه  يجب 

احلنك قادرين على الر�شاعة با�شتخدام ما ذكر �شابقا. 

والفك  ال��وج��ه  ج��راح��ة  يف  الأخ�����ش��ائ��ي��ني  ب��ع�����ض  اأن  اإل 

الفتحة  لتغطية  متحرك  ج��ه��از  تركيب  ي��ق��رح��ون  ق��د 

خ�شو�شا عندما تكون الفتحة كبرية.

اإ�شرار  على  الأول  امل��ق��ام  يف  يعتمد  الر�شاعة  جن��اح  اأن 

الأم و�شرعة تعلمها واإتباع اخلطوات ال�شحيحة لتجنب 

م�شاكل �شعوبة امل�ض. ويف العادة تتح�شن الر�شاعة باإتباع 

ما يلي:

 



وضعية الطفل: 
على  جال�ض  �شبه  طفلك  واجعلي  قليال  الطفل  ارف��ع��ي 

�شكل زاوية 45 درجه بحيث يكون راأ�شه مرفوعا وم�شنودا 

من  احلليب  خ���روج  تقليل  على  ي�شاعد  ف��ه��ذا  ب��ذراع��ك 

الأنف واأي�شا من دخوله يف احلنجرة

شفط الحليب: 
الر�شاعة  قنينة  وا�شتخدام  الثدي  حليب  �شفط  يف�شل 

عند وجود �شعوبة يف الإر�شاع من الثدي مبا�شرة. 

قنينة الرضاعة: 
ميكن  اخلا�صة  القنينة  ا�صتخدام  ع��دم  ح��ال  يف 

عمل الآتي:

1.  ا�شتخدمي قنينة بال�شتيكية قابلة لل�شغط.

وبا�شتخدام  احل��ج��م  ك��ب��رية  ح��ل��م��ه  ا���ش��ت��خ��دم��ي   .2

.X امل�شرط اثقبي مكان الفتحة الأ�شلية على

�شعي حلمه القنينة على ال�شطح الداخلي للخد   .3

و���ش��وف ي��ح��اول ال��ط��ف��ل م�����ض احل��ل��م��ة لإخ����راج 

احلليب من القنينة.

4  عندما يبداأ الطفل بالبلع ميكنك ال�شغط على 

الر�شاعة لإفراز احلليب تدريجيا.

خالل الرضاعة:  
 اجل�شي طفلك يف و�شع راأ�شي بني فرة واأخرى  وربتي 

على ظهره لإخراج الهواء من معدته ، اإذ اأنه يبلع الكثري 

من  الهواء نتيجة لل�شعوبة التي يواجهها يف امل�ض ، كما 

يو�شى بالتوقف املتكرر اأثناء الر�شاعة لي�شتعيد الطفل 

طاقته للر�شاعة .



هذه  م��ع  ح��ت��ى   تذكري 

الأق��راح��ات من املمكن 

خ����������روج احل����ل����ي����ب من 

توقفي  ل���ذل���ك  الأن�������ف 

وا�شمحي  الر�شاعة  عن 

ل����ل����ط����ف����ل ب���ال���ت���ن���ف�������ض 

لتنظيف  وال����ع����ط���������ض 

بعدها  التنف�شي  جمرى 

م�������ن امل�����م�����ك�����ن اإك������م������ال 

الر�شاعة.

 
إدخال األطعمة الصلبة

البدء  احل��ن��ك  و���ش��ق  ال�شفة  ب�شق  امل��ول��ود  للطفل  ميكن 

الأطفال  �شن  يف  احلليب  غري  ال�شلب  الطعام  تناول  يف 

الآخرين من دون تاأخر : 

l عند بلوغ الطفل ال�شهر ال�شاد�ض من العمر ميكن 
اإدخال الأطعمة �شبه ال�شلبة لغذاء الطفل مثل 

اأي ط��ف��ل اآخ����ر. ث��م ت��دري��ج��ي��ا ي��ت��م زي����ادة كثافة 

الطعام حتى واإن مل يتم اإجراء العملية اجلراحية 

ل�شقف الفم يف الوقت املحدد.

l اأطعمي طفلك دائماً يف و�شعية اجللو�ض با�شتعمال 
ملعقة م�شطحة بع�ض ال�شيء.

l اأعطي طفلك اأوقات راحة ونظفي فمه وانفه بني 
فره واأخرى خالل الأكل وبعد الر�شاعة. 

ين�شح باإعطاء بع�ض امل��اء بعد الأك���ل واإزال���ة اأي   l
الفم. لكي ل تظهر رائحة  طعام عالق يف �شقف 

كريه من الفم.



l ل تقلقي قد يخرج بع�ض الطعام من الأنف عند 
احلنك.  �شق  اإغ���الق  عملية  قبل  الطفل  عط�ض 

مي��ك��ن ل���الأم ال���رج���وع ع��ن��د احل��اج��ة اإل���ى طبيب 

ال�شت�شارة  واخ��ذ  التغذية  اأخ�شائي  اأو  الأطفال 

ال�شنة  يف  للطفل  املنا�شب  ال��غ��ذاء  نوعية  ح��ول 

الأولى من العمر.

الشرب من الكوب
لي�ض هناك فرق يف وقت ا�شتعمال الأك��واب ملن لديه �شق 

ويف  الآخ��ري��ن.  بالأطفال  مقارنة  احلنك  �شق  اأو  ال�شفة 

العادة يتم ا�شتعمالها عند عمر ثمانية اإلى ت�شعة اأ�شهر. 

جربي اأكرث من نوع حتى جتدي ما ينا�شب طفلك ونن�شح 

بتعويد الطفل على ال�شرب من الكوب قبل اإجراء عملية 

العملية  بعد  ا�شتخدامها  يتم  لكي  احل��ن��ك  �شق  اإغ���الق 

مبا�شرة.
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يعتر برنامج الرعاية ال�شاملة ل�شق ال�شفة و�شق احلنك 

الطبية  ع��ب��دال��ع��زي��ز  امل��ل��ك  م��دي��ن��ة  ن��وع��ه يف  م��ن  الول 

ال�شفة  �شق  ح��الت  با�شتقبال  ويقوم  ال��ري��ا���ض.   مبدينة 

الرنبية واحلنك من جميع مناطق اململكة  .

ي��ح��ت��اج الط���ف���ال امل��ول��ودي��ن ب�شق ال�����ش��ف��ة واحل��ن��ك الى 

متابعة طبية ورعاية �شحية �شاملة ويتكون هذا الفريق 

الطبي من :

طبيب جراحة وجتميل ، طبيب انف واذن وحنجرة، طبيب 

اطفال عام،  طبيب وراثة، طبيب ا�شنان الطفال، طبيب 

تقومي ال�شنان ، طبيب جراحة الوجه والفكني ، ممر�شة 

واخ�شائي  ت��غ��ذي��ة،   اخ�شائي   ، بلع  اخ�شائي   ، من�شقة 

نف�شي، اخ�شائي اخلدمة الجتماعية، واخ�شائي النطق 

واملخاطبة.

ويتم تقييم كل حالة على حدة وو�شع اخلطة العالجية 

الو�شع  ومناق�شة  والبعيد  القريب  امل��دى  على  املنا�شبة 

والجابة  الطفل  احتياجات  ومتابعة  الهل  مع  ال�شحي 

على ا�شتف�شارات الوالدين.

م��ع��ل��وم��ات ه���ذه امل��ط��وي��ة اق��ت��ب�����ش��ت م���ن م���راج���ع علمية 

موثوقة ومت تنقيحها بعناية من قبل جمموعة التوعية 

والتثقيف ال�شحي لرنامج �شق ال�شفة واحلنك  يف ق�شم 

مو�شوع  يف  املخت�شني  ال�شت�شاريني  ومب�شاركة  الطفال 

املطوية .


