
المملكة العربية السعودية
الشؤون الصحية بالحرس الوطني

تعليمات وإرشادات قبل 
وبعد العملية إغالق شق 

الشفة وشق الحنك
Pre & Post Operation for

Cleft Lip & Palate



للحمل.  األولى  في األسابيع  الجنين  يتخلق وجه 
نصفي  التحام  يتم  األول  العشر  األسابيع  ففي 
الوجه مع سقف الحنك في المنتصف. فإذا حدث 
أي خلل في عملية االلتحام قد تحدث شق الشفة 
الجهة  في  الشفة  شق  تحدث  وقد  الحنك.  وشق 
اليمنى أو الجهة اليسرى)أحادية الجانب( أو 
بشق  الطفل  يولد  قد  الجانب(.  كالهما)ثنائية 
الشفة أو بشق الحنك فقط أو باالثنين معا. وفي 
حال كانت  شق الشفة كاملة تسمى بشق الشفة  
الكاملة أما في حال كان الشق في كامل الحنك 
تسمى بشق الحنك الكامل. في كال الحالتين يحتاج 

الطفل إلى جراحة تصحيحية.

lllll
الجراحة التجميلية 

�شق  �أو  �ل�شفة  ل�شق  �لتجميلية  �جل��ر�ح��ة  نتائج  ت��ك��ون 

�إيجابية مع ج��ر�ح متخ�ش�ص يف مثل هذ�  �أك��ر  �حلنك 

�لنوع من �جلر�حة. 



شق الشفة

شق  إغللالق  لعملية  الطفل  يخضع  متى 
الشفة جراحيأ؟

يف �لأ�شهر �لثالثة �لأولى من عمر �لطفل يتم �لرتكيز 

�جلر�حي.  للتدخل  وتهيئته   ومن��وه  �لطفل  تغذية  على 

ويكون �لوقت �ملنا�شب للتدخل �جلر�حي بني عمر ثالثة 

�إلى �شتة �أ�شهر . وعادة يتم تقييم �لطفل وو�شع �خلطة 

�مل��ن��ا���ش��ب��ة ل��ل��ت��دخ��ل �جل���ر�ح���ي م���ن ق��ب��ل ط��ب��ي��ب جر�حة 

�لتجميل. 

إرشادات ما قبل العملية الجراحية
�ل�شفة  �إغ��������الق  ع��م��ل��ي��ة  جت�����رى 

جر�حيا حتت �لتخدير �لعام لذلك 

بع�ص  �إج���ر�ء  �إل��ى  �لطفل   يحتاج 

من  وتقييمه  �لطبية  �لفحو�شات 

قبل طبيب �لتخدير.

�إر�شاع  ع��ن  �ل��ت��وق��ف  ي��ت��م  	l
قبل  ب���ال���ك���ام���ل  �ل���ط���ف���ل 

من  �لرجت���اع   ح��دوث  لتفادي  ب�شاعات  �لعملية 

�ملعدة �إلى �لرئتني.

�لعادة يو�شع حملول وريدي لإعطاء �لطفل  يف  	l
بع�ص �ل�شو�ئل قبل وبعد �لعملية.

�ل�����ش��ف��ة و�إغ������الق �لفتحة  ت��رم��ي��م  ت��ت��م ع��م��ل��ي��ة  	l
�ل�شفة   �مل����وج����ودة ح����ول  �لأن�����ش��ج��ة  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 

وت�شتغرق عملية ترميم �شق �ل�شفة �شاعتني على 

�لطفل  ير�شل  بعدها  �لعمليات  غرفة  يف  �لأق���ل 

لغرفة �لإفاقة  لبع�ص �لوقت.



l	عندما ي�شتيقظ �لطفل من �لتخدير متاما ير�شل 
�إلى �جلناح. 

كيف يتم ترميم شق الشفة جراحيًا؟
للو�شول  �ل�شفة  �ملوجود يف  لل�شق  �شق حماذي  يتم عمل 

للع�شلة  �ملحيطة بالفم و�لتي �نف�شلت ب�شبب �ل�شق ثم 

يف  مو�شح  ه��و  كما  �جل��رح  يغلق  ث��م  و�شلها   عملية  تتم 

�ل�شورة. 

ومع منو �لطفل يكون مكان �إقفال �شق �ل�شفة على �شكل 

ندبة خفيفة كما قد تعمل �جلر�حة على مرحلتني وقد 

لز�وية  �أو  للندبة  �إ�شالحية  عمليه  �إل��ى  �لطفل  يحتاج 

�لأنف عند �لبلوغ �إذ� لزم �لأمر.  

 

إرشادات بعد العملية الجراحية
�شعيف  �لأول  �لأ���ش��ب��وع  يف  �جل���رح  ي��ك��ون  �لعملية  ب��ع��د 

�لكفاية  فيه  مب��ا  يلتئم  لكي  �ل��وق��ت  بع�ص  �إل��ى  ويحتاج 

ملقاومة �لتلف. لذلك يجب �إتباع �لأمور �لتالية: 



إعطاء مسكنات األلم
نتيجة  �لبكاء  �لطفل متهيج و�شريع  �لعملية يكون  بعد   

لتخفيف  �مل�شكنة  �لأدوي����ة  �لطفل  يعطى  ل��ذل��ك  �لأمل, 

�لأمل وم�شاعدة �لطفل على �لنوم و�ل�شرتخاء. قد تقوم 

�ملمر�شة با�شتخد�م جبرية للذ�رعني ملنع �لطفل من ثني 

�لطفل  ر�أ���ص  �إب��ق��اء  ويف�شل  حكها  �أو  �ل�شفة  ومل�ص  يديه 

مرفوعاً قلياًل لتقليل �نتفاخ �لوجه بعد �لعملية.  

 

الرضاعة والتغذية
بتغذية  �ل��ب��دء  مي��ك��ن  مت��ام��ا  �ل��ط��ف��ل  ي�شتيقظ  ع��ن��دم��ا 

�ل�شو�ئل  ثم  �أول  باملاء  و�لبدء  �لفم,  طريق  عن  �لطفل 

ح�شب �إر�شاد�ت �لطبيب. �إذ� مل يعاين �لطفل من م�شاكل 

و��شطر�بات يف �ملعدة ميكن �لبدء باإر�شاع �لطفل �حلليب,  

وعندما يكون �لطفل قادر على �لر�شاعة و�شرب �ل�شو�ئل 

للطفل  ي�شمح  بعدها  �ل��وري��دي��ة,  �لتغذية  �أن��ب��وب  ي��ن��زع 

مبغادرة �مل�شت�شفى. 

 

العناية بالطفل بعد العملية في المنزل
لعناية  �جل��رح  �شيحتاج  �لعملية  بعد  ��شبوعني   �أول  يف   

�إلى �أن ي�شبح قويا كفاية ملقاومة �لتلف �لذي من �ملمكن 

حدوثه نتيجة �إدخال �أدو�ت �شلبة �أو لعب �لطفل باأ�شابع 

يده مكان �لغرز. لتجنب تلف مكان �لغرز وحتفز عملية 

�لتئام �جلرح يجب �إتباع �لأتي: 

الرضاعة
يف �لأ�شبوع �لأول بعد �لعملية يف�شل �إر�شاع �لطفل حليب 

طبيعي )بعد ��شتخر�جه  بجهاز �شفط( �أو حليب �شناعي 

و�إعطائه للطفل با�شتخد�م حقنة طبية مو�شلة باأنبوب 



خا�شة  ر���ش��اع��ات  �أو  ط���ري 

و�لهدف  ه��ي��رم��ان.   م��ث��ل 

�لر�شاعة  �أو  �حل��ق��ن��ة  م���ن 

�جلهد  تقليل  ه��و  �خل��ا���ش��ة 

�مل��ب��ذول خ��الل �مل�����ص, ومن 

ومكان  �ل���غ���رز  ح��م��اي��ة  ث���م 

�لعملية من �لنف�شال. بعد 

7 �أيام من �لعملية ميكن �إر�شاع �لطفل ر�شاعة طبيعية 

�أو ��شتخد�م �لر�شاعة �لعادية. ومن  من �لثدي مبا�شرة 

للمحافظة على  ر�شعه  بعد كل  �ملاء  �لطفل  �إعطاء  �ملهم 

نظافة �جلرح  و�لفم.

العناية بالشفة:
l	جتنب مل�ص مكان �جلرح 

و�لغرز و�لعبث بها.

l	ويجب مالحظة �لطفل 
�أي  �إدخ�������ال  ل��ت��ج��ن��ب 

حتى  �أو  �شلب  ���ش��يء 

مكان  �ل���ي���د  �أ����ش���اب���ع 

�جلرح. 

l	للمعلومية فاإن �لغرز �مل�شتعملة يف �لغالب تذوب من تلقاء 
نف�شها لذلك ل د�عي لإز�لتها. 

l	جتنبي �إز�لة �ل�شريط �لال�شق من مكان �لعملية.  
�أي  و�إز�ل���ة  معقم  م��اء  با�شتخد�م  �لغرز  تنظيف  ميكن  	l

�شو�ئل �أو دم جاف برفق.  

l	يجب تنظيف �لغرز بعد كل ر�شعه.  
l	ويف حالة �شقوط ال�شريط الال�شق قومي بو�شع �شريط 
ل���ش��ق ج��دي��د على �جل���رح �إل���ى �أن ي��اأت��ي م��وع��د زيارة 

طبيب �جلر�حة �لتجميلية.



 األلم
من �ملتوقع �أن يبكى �لطفل عند �إح�شا�شه بالأمل وميكن 

�إعطاءه �لدو�ء �مل�شكن )خاف�ص �حلر�رة مثاًل( لتخفيف 

�لآلم �لناجتة عن �لعملية.

 

متى الرجوع للمستشفى؟
�لت�شال  �أو  �لطو�رئ  غرفة  �إل��ى  �لتوجه  �لو�لدين  على 

بالطبيب  �أو من�شق �لرنامج يف حال وجود:

الحمى.
�أمل متز�يد ل يزول مع تناول �لأدوية �مل�شكنة.

نزيف �أو تورم �أو �حمر�ر من �جلرح.

تقيح مكان �جلرح �أو وجود ر�ئحة كريهة. 

�شعف �لر�شاعة �أو �لتقيوؤ �ملتكرر  .

 
بعد  الجراحة  لعيادة  األولللى  الللزيللارة  متى 

العملية؟
بعد م�شى �أ�شبوع �أو 10 �أيام تكون �لزيارة �لأولى للطفل 

�لزيارة  م��ن  �ل��ه��دف  �لتجميلية.  �جل��ر�ح��ة  طبيب  م��ع 

�لأتي:

تقييم مكان �جلرح و�لغرز.

�إعطاء �لإر�شاد�ت بخ�شو�ص عمل تدليك ملكان �لغرز بعد 

م�شى 21 يوما بعد �لعملية با�شتخد�م مرطب عدة مر�ت 

�لطفل  يبلغ  �أن  �إل��ى  �لتدليك  عملية  وت�شتمر  �ليوم.  يف 

�ل��ه��دف منها ه��و م�شاعدة  �ل��ع��م��ر.  �ل�����ش��ن��ة �لأول�����ى م��ن 

�لأن�شجة على �لتمدد لإعطاء مظهر �شبه طبيعي للفم.  

 



أسئلة عامة

بعد  المستشفى  فللي  الللبللقللاء  مللدة  كللم 
العملية؟

بع�ص �لأطفال ميكن �إجر�ء �لعملية لهم يف ق�شم عمليات 

�ليوم �لو�حد و�خلروج يف نف�ص �ليوم و�لبع�ص يحتاج �إلى 

�لبقاء يوما و�حد �أو �أكر بعد �لعملية.

ما هي النتائج المتوقعة بعد العمليه؟
وزيادة  �ل�شفة  تورم يف  يكون هناك  �لعملية مبا�شرة  بعد 

يف  �للعاب لكن هذ� �لتورم �شرعان ما يزول بعد يومني 

ويختفي بعد 7 �أيام من �لعملية. تكون �لندبة مكان �لغرز 

و��شحة و تخف مع مرور �لوقت لكن ل تختفي.

 

ما هي مضاعفات العملية؟
l	نزيف من �جلرح 

l	تقيح مكان �جلرح �أو ر�ئحة كريهة
 

هلللل هللنللاك حللاجللة لللعللمللللليللة أخللللرى في 
المستقبل؟

�لطفل  �لوجه قد يحتاج  �لطفل وتغري مالمح  مع منو 

�أخرى لت�شحيح �شكل �لأنف و�لفم وعادة ما  �إلى عمليه 

جترى �لعملية بعد �شن 15 عاما. 

طبيب  لللمللراجللعللة  حلللاجلللة  هلللنلللاك  هلللل 
األسنان؟

ع��ن��دم��ا ي��ك��ون �ل�����ش��ق مم��ت��د �إل����ى  �ل��ل��ث��ة  ي��ح��ت��اج �لطفل 

�لأ�شنان  ت��ق��ومي  وطبيب  �لأ���ش��ن��ان  طبيب  م��ع  للمتابعة 



بالتعاون مع طبيب  �للثة  و�إغالق �شق  بالأ�شنان  للعناية 

�لفم  �شحة  يف  �ملزيد  ق��ر�ءة  �لتجميلية)ميكن  �جلر�حة 

و�لأ�شنان(. 

كيف يكون شكل الجرح الحقا؟
تختفي  ل  لكن  تدريجا  تخف  ندبة  �جل��رح  مكان  يكون 

�أ�شهر  �أ�شعة �ل�شم�ص ملدة �شتة  �أب��د�. لذلك يف�شل جتنب 

لتجنب حتول �لندبة �إلى �للون �لد�كن .

 

 



شق الحنك

متى يخ�شع �لطفل لعملية �إغالق �شق �حلنك جر�حياأ؟

يف �ل�����ش��ن��ة �لأول�����ى م��ن ع��م��ر �ل��ط��ف��ل ي��ت��م �ل��رتك��ي��ز على 

تغذية �لطفل ومنوه لتهيئته للتدخل �جلر�حي. ويكون 

ع�شر  �ثني  عمر  بني  �جل��ر�ح��ي  للتدخل  �ملنا�شب  �لوقت 

�إلى ثمانية ع�شر �شهر�ً . وعادة يتم تقييم �لطفل وو�شع 

�خلطة �ملنا�شبة للتدخل �جلر�حي من قبل طبيب جر�حة 

�لتجميل.

 
ما هي اإلجراءات المتبعة قبل العملية؟

األذن واختبارات السمع
غ��ال��ب��ا م��ا ي��ع��اين �لأط���ف���ال �مل��ول��ودي��ن ب�شق �حل��ن��ك من 

ق�����ش��ور يف ق��ن��اة �أ���ش��ت��اك��ي��و���ص وه���ي �ل��ق��ن��اة �ل��ر�ب��ط��ة بني 

�لأذن  تهوية  �أهم وظائفها  و�حللق ومن  �لو�شطى  �لأذن 

�ل��ت��ي ت�شبب  �ل�����ش��و�ئ��ل يف �لأذن  �ل��و���ش��ط��ى وم��ن��ع جت��م��ع 

�شعف �ل�شمع. لذلك يتم تقييم جميع �لأطفال من قبل 

طبيب �لأنف و�لأذن و�حلنجرة وعمل �ختبار�ت لل�شمع. 

وقد يحتاج �لطفل لعميلة لو�شع �أنابيب تهوية يف �لطبلة 

لتهوية �لأذن عند جتمع �ل�شو�ئل يف �لأذن �لو�شطى. ويف 

�لغالب يتم و�شع �لأنابيب يف �لوقت �ملحدد لإغالق �شق 

�حلنك جر�حيا.  

 

الرضاعة والتغذية
�أ�شهر  ت�����ش��ع��ة  �ل��ط��ف��ل  ب���ل���وغ  ع��ن��د 

يتعني على �لأم تدريب �لطفل على 

�لر�شاعة با�شتخد�م �لر�شاعة �لتي 

�لفتحات  م��ت��ع��ددة  ك��وب  �شكل  على 



لكي يتم ��شتعمالها بعد �لعملية لأن �لطفل بعد �لعملية 

ب�شكل  �ل��ر���ش��اع��ة  ل��ه  ي�شمح  �أن  �إل����ى  ف���رتة  �إل����ى  ي��ح��ت��اج 

طبيعي. 

إرشادات ما قبل العملية الجراحية
جترى عملية �إغالق �شق �حلنك جر�حيا حتت �لتخدير 

�إجر�ء بع�ص �لفحو�شات  �إلى  �لعام لذلك يحتاج �لطفل 

�لطبية وتقييمه من قبل طبيب �لتخدير.

قبل  بالكامل  �لطفل  �إر���ش��اع  ع��ن  �ل��ت��وق��ف  يتم  	l
من  �لرجت���اع   ح��دوث  لتفادي  ب�شاعات  �لعملية 

�ملعدة �إلى �لرئتني.

l	يف �ل��ع��ادة يو�شع حملول وري��دي لإع��ط��اء �لطفل 
بع�ص �ل�شو�ئل قبل وبعد �لعملية.

�ل�����ش��ف��ة و�إغ������الق �لفتحة  ت��رم��ي��م  ت��ت��م ع��م��ل��ي��ة  	l
با�شتخد�م �لأن�شجة �ملوجودة حول �ل�شفة وعادة 

عل  �شاعتني  �ل�شفة  �شق  ترميم  عملية  ت�شتغرق 

�لطفل  ير�شل  بعدها  �لعمليات  غرفة  يف  �لأق���ل 

لغرفة �لإفاقة  لبع�ص �لوقت.

متاما  �ل��ت��خ��دي��ر  م��ن  �ل��ط��ف��ل  ي�شتيقظ  ع��ن��دم��ا  	l
ير�شل �إلى �جلناح. 

كيف يتم إغالق شق الحنك جراحيأ؟
يتم عمل �شق جر�حي يف �شقف �لفم وت�شريح �لع�شالت 

ثم يتم �إعادة �لأن�شجة �ملحيطة ب�شق �حلنك من �لد�خل 

وجتميعها يف �ملنت�شف ثم خياطتها جر�حيا .

هو  �ل�شق  �إغ��الق  من  �لرئي�شي  �لهدف  ف��اإن  وللمعلومة 

�لو�شول �إلى نتائج مر�شيه للنطق.



إرشادات بعد العملية الجراحية
�لعملية  بعد  �لأول���ى  �لثالثة  �لأ�شابيع  يف   �جل��رح  يكون 

�لكفاية  فيه  مب��ا  يلتئم  لكي  وق��ت  �إل���ى  وي��ح��ت��اج  �شعيف 

ملقاومة �لتلف. ويف �لعادة يحتاج �إلى ب�شعة �أ�شهر ليلتئم 

متاما. 

ومن الأمور الواجب اإتباعها بعد العملية ما يلي:

إعطاء مسكنات األلم
نتيجة  �لبكاء  و�شريع  متهيج  �لطفل  يكون  �لعملية  بعد 

�لأمل م���ك���ان �ل��ع��م��ل��ي��ة ل���ذل���ك ي��ع��ط��ى �ل��ط��ف��ل �لأدوي������ة 

�لنوم  ع��ل��ى  �ل��ط��ف��ل  وم�����ش��اع��دة  �لأمل  لتخفيف  �مل�شكنة 

و�ل�شرتخاء.

  إتباع تعليمات الرضاعة والتغذية:
��شتخدمي �لكوب �أو طرف �مللعقة لإطعام طفلك   .1 

و جتنبي و�شع �مللعقة د�خل �لفم و �لبتعاد عن 

�لأطعمة �لتي حتتاج �إلى م�شغ.  ومينع منعا باتا 

ميكن  �لفم.  د�خ��ل  �لر�شاعة  �أو  �مل�شا�شة  و�شع 

��شتخد�م �حلقنة لإطعام �لطفل �ل�شو�ئل.

بعد كل ر�شعه يعطى �لطفل �ملاء للمحافظة على   .2

نظافة �لفم و�جلرح. 

جتنبي �إعطاء �لطفل �ل�شو�ئل �حلارة.   .3

�شائلة  باأطعمة  ي�شمح  �لعملية  بعد  �أ�شبوع  �أول   .4

�ملذوب يف  �أو �جليالتني  �لع�شري  مثل: �حلليب, 

�ل�شو�ئل.

�شائله  �شبه  باأطعمة  ي�شمح  �ل��ث��اين  �لأ���ش��ب��وع  يف   .5

م��ث��ل: �ل����زب����ادي, �ل��ك��رمي��ة, �ل�����ش��ري ي���الك لكن 

جتنبي �لأطعمة �لتي حتتاج للم�شغ. 



�لأطعمة  �ل��ط��ف��ل  �إط���ع���م  �ل��ث��ال��ث  �لأ����ش���ب���وع  6.  يف 

�ملهرو�شة

جت��ن��ب��ي و���ش��ع �أي ���ش��ئ د�خ����ل ف���م �ل��ط��ف��ل حتى   

�لأن�شجة.  تلف  لتجنب  نف�شها  �لطفل  �أ���ش��اب��ع 

حتتاج  ق��د  ب��ذل��ك  �لتحكم  �ل�شعب  م��ن  ك��ان  �إذ� 

ملنعه  �لطفل  يد  على  جبرية  ��شتخد�م  �إل��ى  �لأم 

من ثني يده ناق�ص �لأمر مع �لطبيب �أو من�شق 

�لرنامج. 

 
متى الرجوع للمستشفى؟

اأو  ال��ط��وارئ  غرفة  اإىل  التوجه  الوالدين  على 

حال  يف  الربنامج  من�سق  اأو  بالطبيب   الإت�سال 

وجود:

l	�حلمى.
l	�أمل متز�يد ل يزول مع تناول �لأدوية �مل�شكنة.

l	نزيف من �جلرح �أو تورم �أو �حمر�ر مكان �جلرح.
l	تقيح مكان �جلرح �أو وجود ر�ئحة كريهة. 

l	�شعف �لر�شاعة �أو �لتقيوؤ �ملتكرر  .   
 

اللللزيلللارة األولللللى لللعلليللادة الللجللراحللة بعد 
العملية؟

�لأولى  �لزيارة  تكون  �أ�شابيع  �أرب��ع  �إيل  بعد م�شي ثالث 

للطفل يف عيادة �جلر�حة �لتجميلية, �أما يف عيادة �لأنف 

و�لأذن و�حلنجرة فتكون عادة بعد م�شي �أ�شبوعني .



أسئله عامة 

بعد  بالمستشفى  الللبللقللاء  ملللدة  كلللم 
العملية؟

يف �لعادة يحتاج �لطفل للمكوث ثالثة �إلى �أربعة �أيام بعد 

�لعملية.

ما هي النتائج المتوقعة بعد العملية؟
بعد �لعملية يحدث تورم و�أمل د�خل فم �لطفل مع زيادة 

يف �للعاب. لذلك يف �ليومني �لأولني بعد �لعملية يو�شع 

�لطفل حملول وريدي �إلى �أن يزول �لتورم وي�شبح قادر 

على �لبلع.

ما هي مضاعفات العملية؟
l	نزيف من �جلرح.

l	تقيح مكان �جلرح �أو جود ر�ئحة كريهة.
l	تورم د�خل �لفم و�ن�شد�د جمرى �لتنف�شي .

l	حدوث نا�شور )فتحة يف مكان �لعملية(.  

هلللل هللنللاك حللاجللة لللعللمللللليللة أخللللرى في 
المستقبل؟

يف بع�ص �حلالت يحتاج �لطفل �إلى عملية �إ�شافية لرقع 

موؤخرة �شقف �لفم �إذ� كان �لطفل يعاين من خنه �أو عدم 

و�شوح �لكالم وعادة ما جترى �لعملية عند بلوغ �لطفل 

�شن خم�ص �أو �شت �شنو�ت من �لعمر.



في  التهوية  انابيب  زراعلللة  يمكن  متى 
االذن؟

لتهوية  �أنبوب  و�شع  تن�شيق  �لأحيان ميكن  كثري من  يف 

�لأذن يف نف�ص وقت �إجر�ء  عملية �إغالق �شق �حلنك ومن 

�ملمكن عملها قبل ذلك �إذ� لزم �لأمر. 
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يعتر برنامج �لرعاية �ل�شاملة ل�شق �ل�شفة و�شق �حلنك 

�لطبية  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  �مل��ل��ك  م��دي��ن��ة  ن��وع��ه يف  م��ن  �لول 

�ل�شفة  �شق  ح��الت  با�شتقبال  ويقوم  �ل��ري��ا���ص.   مبدينة 

�لرنبية و�حلنك من جميع مناطق �ململكة  .

ي��ح��ت��اج �لط���ف���ال �مل��ول��ودي��ن ب�شق �ل�����ش��ف��ة و�حل��ن��ك �لى 

متابعة طبية ورعاية �شحية �شاملة ويتكون هذ� �لفريق 

�لطبي من :

طبيب جر�حة وجتميل , طبيب �نف و�ذن وحنجرة, طبيب 

�طفال عام,  طبيب ور�ثة, طبيب ��شنان �لطفال, طبيب 

تقومي �ل�شنان , طبيب جر�حة �لوجه و�لفكني , ممر�شة 

و�خ�شائي  ت��غ��ذي��ة,   �خ�شائي   , بلع  �خ�شائي   , من�شقة 

نف�شي, �خ�شائي �خلدمة �لجتماعية, و�خ�شائي �لنطق 

و�ملخاطبة.

ويتم تقييم كل حالة على حدة وو�شع �خلطة �لعالجية 

�لو�شع  ومناق�شة  و�لبعيد  �لقريب  �مل��دى  على  �ملنا�شبة 

و�لجابة  �لطفل  �حتياجات  ومتابعة  �لهل  مع  �ل�شحي 

على ��شتف�شار�ت �لو�لدين.

م��ع��ل��وم��ات ه���ذه �مل��ط��وي��ة �ق��ت��ب�����ش��ت م���ن م���ر�ج���ع علمية 

موثوقة ومت تنقيحها بعناية من قبل جمموعة �لتوعية 

و�لتثقيف �ل�شحي لرنامج �شق �ل�شفة و�حلنك  يف ق�شم 

مو�شوع  يف  �ملخت�شني  �ل�شت�شاريني  ومب�شاركة  �لطفال 

�ملطوية .


