احل�ن��ك ج��راح �ي��ا .ل�ك��ن يف بع�ض احل ��االت ق��د ي��رى الطبيب
املخت�ص �إل��ى ��ض��رورة عمل �أنابيب التهوية قبل بلوغ الطفل
ال�سنة الأولى من عمره.
إرشادات ما بعد العملية

<
<

<

بعد العملية �سوف ي�صرف قطرات لل��أذن .تو�ضع 3
نقط منها يف كل �أذن ث�لاث م��رات يف اليوم �أو ح�سب
�إر�شادات الطبيب.
و�ضع قطن مبلل يف زيت �أو فازلني داخل �أذن الطفل
عند اال�ستحمام ملنع دخول املاء.
زي��ارة طبيب الأن��ف والأذن واحلنجرة بعد �أ�سبوعني
من العملية.

املنا�سبة على املدى القريب والبعيد ومناق�شة الو�ضع ال�صحي
مع االهل ومتابعة احتياجات الطفل واالجابة على ا�ستف�سارات
الوالدين.
معلومات هذه املطوية اقتب�ست من مراجع علمية موثوقة ومت
تنقيحها بعناية من قبل جمموعة التوعية والتثقيف ال�صحي
ل�برن��ام��ج �شق ال�شفة واحل �ن��ك يف ق�سم االط �ف��ال ومب�شاركة
اال�ست�شاريني املخت�صني يف مو�ضوع املطوية .

متى يجب مراجعة المستشفى؟

يف حالة وج��ود �أح��دى العالمات التالية يجب التوجه لغرفة
الطوارئ �أو االت�صال على من�سق الربنامج :
�صديد �أو �إفرازات من الأذن.
<
خروج دم من الأذن.
<
يعترب برنامج الرعاية ال�شاملة ل�شق ال�شفة و�شق احلنك االول
من نوعه يف مدينة امللك عبدالعزيز الطبية مبدينة الريا�ض.
ويقوم با�ستقبال حاالت �شق ال�شفة االرنبية واحلنك من جميع
مناطق اململكة .
يحتاج االط�ف��ال امل��ول��ودي��ن ب�شق ال�شفة واحل�ن��ك ال��ى متابعة
طبية ورعاية �صحية �شاملة ويتكون هذا الفريق الطبي من :
طبيب ج��راح��ة وجتميل  ,طبيب ان��ف واذن وحنجرة ،طبيب
اطفال عام ،طبيب وراثة ,طبيب ا�سنان االطفال ,طبيب تقومي
اال�سنان  ,طبيب جراحة الوجه والفكني  ,ممر�ضة من�سقة ,
اخ�صائي بلع  ,اخ�صائي تغذية ,واخ�صائي نف�سي ,اخ�صائي
اخلدمة االجتماعية ,واخ�صائي النطق واملخاطبة.
وي �ت��م تقييم ك��ل ح��ال��ة ع�ل��ى ح��دة وو� �ض��ع اخل �ط��ة العالجية

ق�سم طب االطفال ( ) 1510
�ص.ب  22490الريا�ض 11426
بريد الكرتوين peds1@ngha.med.sa
موقع االنرتنت www.ngha.med.sa
لال�سئلة واال�ستف�سار الرجاء االت�صال
على من�سقة الربنامج
هاتف  / 801-1111حتويلة 13307
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المملكة العربية السعودية
الشؤون الصحية بالحرس الوطني

مشاكل السمع
والتهابات األذن
شق الشفة وشق الحنك
Ears Problems & Infection
in Cleft Lip Palate

ال يتوقع أن يعاني األطفال المصابين بشق الشفة فقط
من التهابات األذن الوسطى عكس األطفال المصابين
بشق الحنك فهم أكثر عرضة لمشاكل والتهابات
األذن .حيث أظهرت الدراسات أن جميع األطفال تقريب ًا
المصابين بشق الحنك لديهم مشاكل في األذن في
أحدى مراحل عمرهم ونصف هؤالء تقريبا يعانون من
التهابات متكررة في األذن الوسطى قبل بلوغ العام
األول من العمر.

lllll

لماذا هم أكثر عرضة اللتهابات األذن؟

يرجع ال�سبب �إلى خلل يف قناة التهوية والتي تقع بني احللق
والأذن وامل�سماة بقناة �أ�ستاكيو�س( ) Eustachianوهذه
القناة تعمل على توازن ال�ضغط داخل الأذن الو�سطى مع الهواء
اخل ��ارج ��ي ،وي�ت�ح�ك��م يف
فتح هذه القناة ع�ضالت
�سقف احللق التي ت�أثرت
بفعل ال�شق .لذلك �شق
احلنك ي�ؤدي يف الغالب
�إلى خلل يف تهوية الأذن
ال ��و�� �س� �ط ��ى و جتمع
ال�سوائل يف الأذن و التي ت�ؤثر على ال�سمع.

الأذن الو�سطى الفح�ص املبا�شر من قبل طبيب الأنف والأذن
واحلنجرة عن طريق اختبارات ال�سمع .ويف حالة �شق احلنك
قد يحدث فقدان ال�سمع امل�ؤقت نتيجة جتمع ال�سوائل و لذلك
حتتاج الكت�شافها مبكراً.
متى تكون زيارة طبيب األنف واألذن
والحنجرة عند االطفال؟

ي �ت��م ت �ق �ي �ي��م ال �ط �ف��ل م� ��ن قبل
طبيب الأن��ف والأذن واحلنجرة
ل�ل�أط�ف��ال يف م��دة �أق���ص��اه��ا �ستة
�أ�شهر من عمر الطفل ويحر�ص
الطبيب على الأتي:
ال �ك �� �ش��ف ع �ل��ى املري�ض
<
وتقييم حالته.
�إجراء اختبار ال�سمع.
<
حت��دي��د ال���س��ن املنا�سب
<
للتدخل اجلراحي لو�ضع
�أن��اب�ي��ب التهوية وعالج
التهابات الأذن املتكررة.
ما هي أنواع اختبارات السمع؟

هناك ع��دة ط��رق لإج ��راء اخ�ت�ب��ارات ال�سمع للطفل لكن يعد
االختبارين الأولني الأكرث ا�ستخداما:
• تخطيط السمع عن طريق الدماغ

ما هي المشاكل المصاحبة اللتهابات األذن؟

(:)ABR Auditory Brainstem Response
يتم اجرا�ؤها عن طريق بث موجات �صوتيه من خالل �سماعات
تو�ضع على �أذن الطفل وهو نائم مع و�ضع القطات تثبت على
ر�أ� ��س الطفل لقيا�س ا�ستجابة امل��خ ل�ل�أ��ص��وات وي�ت��م ت�سجيل
النتيجة على جهاز حا�سب �آيل ومن ثم طباعتها.

التهابات األذن ومشاكل السمع

• حركة الطبلة( :)Tympanometryي�ساعد
ه��ذا االختبار من خ�لال قيا�س حركة الطبلة يف الك�شف عن

<  ا�ضطراب يف النمو.
< عدم الإح�سا�س بالراحة .
< �صعوبة يف ال�سمع والكالم �إذا مل يتم عالجه.
< �إفرازات من الأذن.
ميكن معرفة الأط�ف��ال الذين يعانون من جتمع ال�سوائل يف

جتمع ال�سوائل �أو زيادة ال�ضغط ال�سالب يف الأذن الو�سطى من
خالل تقنية الكمبيوتر .وميكن �إجراءه لأي طفل يف �أي عمر .
هذا االختبار يجرى على الأذن الو�سطى ولي�س لقيا�س قدرة
ال�سمع.
• األنبعاثات الصوتية (OAE Otoacoustic
 :)Emissionsيتم �إجرا�ؤها ب�إدخال جم�س يف �أذن الطفل
لقيا�س ال�صدى من الأذن الداخلية( القوقعة) .وهذا النوع
من االختبارات يعطي �إجابة ثابتة بنعم �أو ال لذلك ال ميكن
ا�ستخدامه لت�شخي�ص حده �أو درجة فقدان ال�سمع.
• االخ��ت��ب��ارات ال��س��ل��وك��ي��ةBehavioral :
 ))Testingعادة ي�ستخدم للأطفال الأكرب �سنا والقادرين
على حتريك الر�أ�س للخلف والأعلى عند اال�ستجابة لل�صوت،
وي�ستطيعون م��ن خالله حتديد �شدة ودرج��ة ال�صوت الذي
ميكن �أن ي�سمعه الطفل ومدى فهمه للكلمات.
كيف يتم وضع أنابيب التهوية؟

تو�ضع الأنابيب جراحيا حتت التخدير العام با�ستخدام املجهر
.ح�ي��ث ي�ق��وم اجل ��راح بعمل ث�ق��ب �صغري يف ال�ط�ب�ل��ة لإخ ��راج
ال �� �س��وائ��ل م ��ن الأذن الو�سطى.
ون � �ظ� ��راً ل� �ك ��ون ه� ��ذه الفتحة
ال�صغرية من املمكن �أن تنغلق
ل��وح��ده��ا ف� ��إن ��ه ي �ت��م و�ضع
�أن�ب��وب بال�ستيكي فيها ملنع
ان �غ�لاق �ه��ا.وت �ه��دف العملية
لتهوية الأذن الو�سطى ،ومنع
جت �م��ع ال �� �س��وائ��ل وم� ��ن ث ��م متنع
االلتهابات .و يف ال�ع��ادة ت�سقط تلك الأنابيب ب� �ع ��د ا�شهر
وتنغلق الفتحة تلقائياً.
ما هو السن المناسب للعمل الجراحي؟

يف الغالب يتم و�ضع �أن��اب�ي��ب التهوية م��ع عملية �إغ�ل�اق �شق

