المملكة العربية السعودية
الشؤون الصحية بالحرس الوطني

تعليمات وإرشادات قبل
وبعد العملية إغالق شق
الشفة وشق الحنك
Pre & Post Operation for
Cleft Lip & Palate

يتخلق وجه الجنين في األسابيع األولى للحمل.
ففي األسابيع العشر األول يتم التحام نصفي
الوجه مع سقف الحنك في المنتصف .فإذا حدث
أي خلل في عملية االلتحام قد تحدث شق الشفة
وشق الحنك .وقد تحدث شق الشفة في الجهة
اليمنى أو الجهة اليسرى(أحادية الجانب) أو
كالهما(ثنائية الجانب) .قد يولد الطفل بشق
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

ت�ك��ون نتائج اجل��راح��ة التجميلية ل�شق ال�شفة �أو �شق
احلنك �أك�ثر �إيجابية مع ج��راح متخ�ص�ص يف مثل هذا
النوع من اجلراحة.

شق الشفة
متى يخضع الطفل لعملية إغ�لاق شق
الشفة جراحيأ؟

يف الأ�شهر الثالثة الأولى من عمر الطفل يتم الرتكيز
على تغذية الطفل ومن��وه وتهيئته للتدخل اجلراحي.
ويكون الوقت املنا�سب للتدخل اجلراحي بني عمر ثالثة
�إلى �ستة �أ�شهر  .وعادة يتم تقييم الطفل وو�ضع اخلطة
امل�ن��ا��س�ب��ة ل�ل�ت��دخ��ل اجل��راح��ي م��ن ق�ب��ل ط�ب�ي��ب جراحة
التجميل.
إرشادات ما قبل العملية الجراحية

جت � ��رى ع �م �ل �ي��ة �إغ� �ل ��اق ال�شفة
جراحيا حتت التخدير العام لذلك
يحتاج الطفل �إل��ى �إج ��راء بع�ض
الفحو�صات الطبية وتقييمه من
قبل طبيب التخدير.
 lي�ت��م ال�ت��وق��ف ع��ن �إر�ضاع
ال� �ط� �ف ��ل ب ��ال� �ك ��ام ��ل قبل
العملية ب�ساعات لتفادي ح��دوث االرجت��اع من
املعدة �إلى الرئتني.
 lيف العادة يو�ضع حملول وريدي لإعطاء الطفل
بع�ض ال�سوائل قبل وبعد العملية.
 lت �ت��م ع�م�ل�ي��ة ت��رم �ي��م ال �� �ش �ف��ة و�إغ� �ل��اق الفتحة
ب��ا� �س �ت �خ��دام الأن �� �س �ج��ة امل ��وج ��ودة ح ��ول ال�شفة
وت�ستغرق عملية ترميم �شق ال�شفة �ساعتني على
الأق��ل يف غرفة العمليات بعدها ير�سل الطفل
لغرفة الإفاقة لبع�ض الوقت.

 lعندما ي�ستيقظ الطفل من التخدير متاما ير�سل
�إلى اجلناح.
كيف يتم ترميم شق الشفة جراحي ًا؟

يتم عمل �شق حماذي لل�شق املوجود يف ال�شفة للو�صول
للع�ضلة املحيطة بالفم والتي انف�صلت ب�سبب ال�شق ثم
تتم عملية و�صلها ث��م يغلق اجل��رح كما ه��و مو�ضح يف
ال�صورة.
ومع منو الطفل يكون مكان �إقفال �شق ال�شفة على �شكل
ندبة خفيفة كما قد تعمل اجلراحة على مرحلتني وقد
يحتاج الطفل �إل��ى عمليه �إ�صالحية للندبة �أو لزاوية
الأنف عند البلوغ �إذا لزم الأمر.

إرشادات بعد العملية الجراحية

ب�ع��د العملية ي�ك��ون اجل ��رح يف الأ� �س �ب��وع الأول �ضعيف
ويحتاج �إل��ى بع�ض ال��وق��ت لكي يلتئم مب��ا فيه الكفاية
ملقاومة التلف .لذلك يجب �إتباع الأمور التالية:

إعطاء مسكنات األلم

بعد العملية يكون الطفل متهيج و�سريع البكاء نتيجة
الأمل ,ل��ذل��ك يعطى الطفل الأدوي ��ة امل�سكنة لتخفيف
الأمل وم�ساعدة الطفل على النوم واال�سرتخاء .قد تقوم
املمر�ضة با�ستخدام جبرية للذارعني ملنع الطفل من ثني
يديه ومل�س ال�شفة �أو حكها ويف�ضل �إب�ق��اء ر�أ���س الطفل
مرفوعاً قلي ً
ال لتقليل انتفاخ الوجه بعد العملية.
الرضاعة والتغذية

ع�ن��دم��ا ي�ستيقظ ال�ط�ف��ل مت��ام��ا مي�ك��ن ال �ب��دء بتغذية
الطفل عن طريق الفم ,والبدء باملاء �أوال ثم ال�سوائل
ح�سب �إر�شادات الطبيب� .إذا مل يعاين الطفل من م�شاكل
وا�ضطرابات يف املعدة ميكن البدء ب�إر�ضاع الطفل احلليب,
وعندما يكون الطفل قادر على الر�ضاعة و�شرب ال�سوائل
ي�ن��زع �أن �ب��وب التغذية ال��وري��دي��ة ،بعدها ي�سمح للطفل
مبغادرة امل�ست�شفى.
العناية بالطفل بعد العملية في المنزل

يف �أول ا�سبوعني بعد العملية �سيحتاج اجل��رح لعناية
�إلى �أن ي�صبح قويا كفاية ملقاومة التلف الذي من املمكن
حدوثه نتيجة �إدخال �أدوات �صلبة �أو لعب الطفل ب�أ�صابع
يده مكان الغرز .لتجنب تلف مكان الغرز وحتفز عملية
التئام اجلرح يجب �إتباع الأتي:
الرضاعة

يف الأ�سبوع الأول بعد العملية يف�ضل �إر�ضاع الطفل حليب
طبيعي (بعد ا�ستخراجه بجهاز �شفط) �أو حليب �صناعي
و�إعطائه للطفل با�ستخدام حقنة طبية مو�صلة ب�أنبوب

ط��ري �أو ر� �ض��اع��ات خا�صة
م�ث��ل ه �ي�برم��ان .والهدف
م��ن احل�ق�ن��ة �أو الر�ضاعة
اخل��ا��ص��ة ه��و تقليل اجلهد
امل �ب��ذول خ�لال امل����ص ,ومن
ث ��م ح �م��اي��ة ال� �غ ��رز ومكان
العملية من االنف�صال .بعد
� 7أيام من العملية ميكن �إر�ضاع الطفل ر�ضاعة طبيعية
من الثدي مبا�شرة �أو ا�ستخدام الر�ضاعة العادية .ومن
املهم �إعطاء الطفل املاء بعد كل ر�ضعه للمحافظة على
نظافة اجلرح والفم.
العناية بالشفة:

l
l

l
l
l
l
l

جتنب مل�س مكان اجلرح
والغرز والعبث بها.
ويجب مالحظة الطفل
ل�ت�ج�ن��ب �إدخ� � ��ال �أي
��ش��يء �صلب �أو حتى
�أ� �ص��اب��ع ال �ي��د مكان
اجلرح.
للمعلومية ف�إن الغرز امل�ستعملة يف الغالب تذوب من تلقاء
نف�سها لذلك ال داعي لإزالتها.
جتنبي �إزالة ال�شريط الال�صق من مكان العملية.
ميكن تنظيف الغرز با�ستخدام م��اء معقم و�إزال��ة �أي
�سوائل �أو دم جاف برفق.
يجب تنظيف الغرز بعد كل ر�ضعه.
ويف حالة �سقوط ال�شريط الال�صق قومي بو�ضع �شريط
ال��ص��ق ج��دي��د على اجل��رح �إل��ى �أن ي��أت��ي م��وع��د زيارة
طبيب اجلراحة التجميلية.

األلم

من املتوقع �أن يبكى الطفل عند �إح�سا�سه بالأمل وميكن
�إعطاءه الدواء امل�سكن (خاف�ض احلرارة مث ً
ال) لتخفيف
الآالم الناجتة عن العملية.
متى الرجوع للمستشفى؟

على الوالدين التوجه �إل��ى غرفة الطوارئ �أو االت�صال
بالطبيب �أو من�سق الربنامج يف حال وجود:
الحمى.

�أمل متزايد ال يزول مع تناول الأدوية امل�سكنة.
نزيف �أو تورم �أو احمرار من اجلرح.
تقيح مكان اجلرح �أو وجود رائحة كريهة.
�ضعف الر�ضاعة �أو التقي�ؤ املتكرر .
متى ال��زي��ارة األول��ى لعيادة الجراحة بعد
العملية؟

بعد م�ضى �أ�سبوع �أو � 10أيام تكون الزيارة الأولى للطفل
م��ع طبيب اجل��راح��ة التجميلية .ال �ه��دف م��ن الزيارة
الأتي:
تقييم مكان اجلرح والغرز.
�إعطاء الإر�شادات بخ�صو�ص عمل تدليك ملكان الغرز بعد
م�ضى  21يوما بعد العملية با�ستخدام مرطب عدة مرات
يف اليوم .وت�ستمر عملية التدليك �إل��ى �أن يبلغ الطفل
ال���س�ن��ة الأول� ��ى م��ن ال�ع�م��ر .ال �ه��دف منها ه��و م�ساعدة
الأن�سجة على التمدد لإعطاء مظهر �شبه طبيعي للفم.

أسئلة عامة
ك��م م��دة ال��ب��ق��اء ف��ي المستشفى بعد
العملية؟

بع�ض الأطفال ميكن �إجراء العملية لهم يف ق�سم عمليات
اليوم الواحد واخلروج يف نف�س اليوم والبع�ض يحتاج �إلى
البقاء يوما واحد �أو �أكرث بعد العملية.
ما هي النتائج المتوقعة بعد العمليه؟

بعد العملية مبا�شرة يكون هناك تورم يف ال�شفة وزيادة
يف اللعاب لكن هذا التورم �سرعان ما يزول بعد يومني
ويختفي بعد � 7أيام من العملية .تكون الندبة مكان الغرز
وا�ضحة و تخف مع مرور الوقت لكن ال تختفي.
ما هي مضاعفات العملية؟

 lنزيف من اجلرح
 lتقيح مكان اجلرح �أو رائحة كريهة
ه���ل ه��ن��اك ح��اج��ة ل��ع��م��ل��ي��ة أخ����رى في
المستقبل؟

مع منو الطفل وتغري مالمح الوجه قد يحتاج الطفل
�إلى عمليه �أخرى لت�صحيح �شكل الأنف والفم وعادة ما
جترى العملية بعد �سن  15عاما.
ه���ل ه���ن���اك ح���اج���ة ل��م��راج��ع��ة طبيب
األسنان؟

ع�ن��دم��ا ي �ك��ون ال���ش��ق مم�ت��د �إل� ��ى ال�ل�ث��ة ي�ح�ت��اج الطفل
للمتابعة م��ع طبيب الأ��س�ن��ان وطبيب ت�ق��ومي الأ�سنان

للعناية بالأ�سنان و�إغالق �شق اللثة بالتعاون مع طبيب
اجلراحة التجميلية(ميكن ق��راءة املزيد يف �صحة الفم
والأ�سنان).
كيف يكون شكل الجرح الحقا؟

يكون مكان اجل��رح ندبة تخف تدريجا لكن ال تختفي
�أب��دا .لذلك يف�ضل جتنب �أ�شعة ال�شم�س ملدة �ستة �أ�شهر
لتجنب حتول الندبة �إلى اللون الداكن .

شق الحنك
متى يخ�ضع الطفل لعملية �إغالق �شق احلنك جراحي�أ؟
يف ال���س�ن��ة الأول� ��ى م��ن ع�م��ر ال�ط�ف��ل ي�ت��م ال�ترك�ي��ز على
تغذية الطفل ومنوه لتهيئته للتدخل اجلراحي .ويكون
الوقت املنا�سب للتدخل اجل��راح��ي بني عمر اثني ع�شر
�إلى ثمانية ع�شر �شهراً  .وعادة يتم تقييم الطفل وو�ضع
اخلطة املنا�سبة للتدخل اجلراحي من قبل طبيب جراحة
التجميل.
ما هي اإلجراءات المتبعة قبل العملية؟
األذن واختبارات السمع

غ��ال�ب��ا م��ا ي�ع��اين الأط �ف��ال امل��ول��ودي��ن ب�شق احل�ن��ك من
ق���ص��ور يف ق�ن��اة �أ��س�ت��اك�ي��و���س وه��ي ال�ق�ن��اة ال��راب �ط��ة بني
الأذن الو�سطى واحللق ومن �أهم وظائفها تهوية الأذن
ال��و��س�ط��ى وم�ن��ع جت�م��ع ال���س��وائ��ل يف الأذن ال�ت��ي ت�سبب
�ضعف ال�سمع .لذلك يتم تقييم جميع الأطفال من قبل
طبيب الأنف والأذن واحلنجرة وعمل اختبارات لل�سمع.
وقد يحتاج الطفل لعميلة لو�ضع �أنابيب تهوية يف الطبلة
لتهوية الأذن عند جتمع ال�سوائل يف الأذن الو�سطى .ويف
الغالب يتم و�ضع الأنابيب يف الوقت املحدد لإغالق �شق
احلنك جراحيا.
الرضاعة والتغذية

ع �ن��د ب �ل��وغ ال �ط �ف��ل ت���س�ع��ة �أ�شهر
يتعني على الأم تدريب الطفل على
الر�ضاعة با�ستخدام الر�ضاعة التي
على �شكل ك��وب م�ت�ع��ددة الفتحات

لكي يتم ا�ستعمالها بعد العملية لأن الطفل بعد العملية
ي�ح�ت��اج �إل ��ى ف�ت�رة �إل ��ى �أن ي�سمح ل��ه ال��ر��ض��اع��ة ب�شكل
طبيعي.
إرشادات ما قبل العملية الجراحية

جترى عملية �إغالق �شق احلنك جراحيا حتت التخدير
العام لذلك يحتاج الطفل �إلى �إجراء بع�ض الفحو�صات
الطبية وتقييمه من قبل طبيب التخدير.
 lيتم ال�ت��وق��ف ع��ن �إر� �ض��اع الطفل بالكامل قبل
العملية ب�ساعات لتفادي ح��دوث االرجت��اع من
املعدة �إلى الرئتني.
 lيف ال�ع��ادة يو�ضع حملول وري��دي لإع�ط��اء الطفل
بع�ض ال�سوائل قبل وبعد العملية.
 lت �ت��م ع�م�ل�ي��ة ت��رم �ي��م ال �� �ش �ف��ة و�إغ� �ل��اق الفتحة
با�ستخدام الأن�سجة املوجودة حول ال�شفة وعادة
ت�ستغرق عملية ترميم �شق ال�شفة �ساعتني عل
الأق��ل يف غرفة العمليات بعدها ير�سل الطفل
لغرفة الإفاقة لبع�ض الوقت.
 lع�ن��دم��ا ي�ستيقظ ال�ط�ف��ل م��ن ال�ت�خ��دي��ر متاما
ير�سل �إلى اجلناح.
كيف يتم إغالق شق الحنك جراحيأ؟

يتم عمل �شق جراحي يف �سقف الفم وت�شريح الع�ضالت
ثم يتم �إعادة الأن�سجة املحيطة ب�شق احلنك من الداخل
وجتميعها يف املنت�صف ثم خياطتها جراحيا .
وللمعلومة ف ��إن الهدف الرئي�سي من �إغ�لاق ال�شق هو
الو�صول �إلى نتائج مر�ضيه للنطق.

إرشادات بعد العملية الجراحية

يكون اجل��رح يف الأ�سابيع الثالثة الأول��ى بعد العملية
�ضعيف وي�ح�ت��اج �إل��ى وق��ت لكي يلتئم مب��ا فيه الكفاية
ملقاومة التلف .ويف العادة يحتاج �إلى ب�ضعة �أ�شهر ليلتئم
متاما.
ومن الأمور الواجب �إتباعها بعد العملية ما يلي:
إعطاء مسكنات األلم

بعد العملية يكون الطفل متهيج و�سريع البكاء نتيجة
الأمل م �ك��ان ال�ع�م�ل�ي��ة ل��ذل��ك ي�ع�ط��ى ال �ط �ف��ل الأدوي � ��ة
امل�سكنة لتخفيف الأمل وم���س��اع��دة ال�ط�ف��ل ع�ل��ى النوم
واال�سرتخاء.
  إتباع تعليمات الرضاعة والتغذية:

	.1ا�ستخدمي الكوب �أو طرف امللعقة لإطعام طفلك
و جتنبي و�ضع امللعقة داخل الفم و االبتعاد عن
الأطعمة التي حتتاج �إلى م�ضغ .ومينع منعا باتا
و�ضع امل�صا�صة �أو الر�ضاعة داخ��ل الفم .ميكن
ا�ستخدام احلقنة لإطعام الطفل ال�سوائل.
 .2بعد كل ر�ضعه يعطى الطفل املاء للمحافظة على
نظافة الفم واجلرح.
 .3جتنبي �إعطاء الطفل ال�سوائل احلارة.
� .4أول �أ�سبوع بعد العملية ي�سمح ب�أطعمة �سائلة
مثل :احلليب ،الع�صري �أو اجليالتني املذوب يف
ال�سوائل.
 .5يف الأ��س�ب��وع ال�ث��اين ي�سمح ب�أطعمة �شبه �سائله
م �ث��ل :ال ��زب ��ادي ،ال �ك��رمي��ة ،ال���س�ير ي�ل�اك لكن
جتنبي الأطعمة التي حتتاج للم�ضغ.
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يف الأ� �س �ب��وع ال �ث��ال��ث �إط �ع��م ال�ط�ف��ل الأطعمة
املهرو�سة
جت�ن�ب��ي و� �ض��ع �أي ��ش��ئ داخ ��ل ف��م ال�ط�ف��ل حتى
�أ��ص��اب��ع الطفل نف�سها لتجنب تلف الأن�سجة.
�إذا ك��ان م��ن ال�صعب التحكم ب��ذل��ك ق��د حتتاج
الأم �إل��ى ا�ستخدام جبرية على يد الطفل ملنعه
من ثني يده ناق�ش الأمر مع الطبيب �أو من�سق
الربنامج.

متى الرجوع للمستشفى؟

على الوالدين التوجه �إىل غرفة ال��ط��وارئ �أو
الإت�صال بالطبيب �أو من�سق الربنامج يف حال
وجود:
 lاحلمى.
� lأمل متزايد ال يزول مع تناول الأدوية امل�سكنة.
 lنزيف من اجلرح �أو تورم �أو احمرار مكان اجلرح.
 lتقيح مكان اجلرح �أو وجود رائحة كريهة.
� lضعف الر�ضاعة �أو التقي�ؤ املتكرر .
ال���زي���ارة األول����ى ل��ع��ي��ادة ال��ج��راح��ة بعد
العملية؟

بعد م�ضي ثالث �إيل �أرب��ع �أ�سابيع تكون الزيارة الأولى
للطفل يف عيادة اجلراحة التجميلية� ،أما يف عيادة الأنف
والأذن واحلنجرة فتكون عادة بعد م�ضي �أ�سبوعني .

أسئله عامة
ك���م م���دة ال��ب��ق��اء بالمستشفى بعد
العملية؟

يف العادة يحتاج الطفل للمكوث ثالثة �إلى �أربعة �أيام بعد
العملية.
ما هي النتائج المتوقعة بعد العملية؟

بعد العملية يحدث تورم و�أمل داخل فم الطفل مع زيادة
يف اللعاب .لذلك يف اليومني الأولني بعد العملية يو�ضع
الطفل حملول وريدي �إلى �أن يزول التورم وي�صبح قادر
على البلع.
ما هي مضاعفات العملية؟

l
l
l
l

نزيف من اجلرح.
تقيح مكان اجلرح �أو جود رائحة كريهة.
تورم داخل الفم وان�سداد جمرى التنف�سي .
حدوث نا�سور (فتحة يف مكان العملية).

ه���ل ه��ن��اك ح��اج��ة ل��ع��م��ل��ي��ة أخ����رى في
المستقبل؟

يف بع�ض احلاالت يحتاج الطفل �إلى عملية �إ�ضافية لرقع
م�ؤخرة �سقف الفم �إذا كان الطفل يعاين من خنه �أو عدم
و�ضوح الكالم وعادة ما جترى العملية عند بلوغ الطفل
�سن خم�س �أو �ست �سنوات من العمر.

متى يمكن زراع���ة انابيب التهوية في
االذن؟

يف كثري من الأحيان ميكن تن�سيق و�ضع �أنبوب لتهوية
الأذن يف نف�س وقت �إجراء عملية �إغالق �شق احلنك ومن
املمكن عملها قبل ذلك �إذا لزم الأمر.

يعترب برنامج الرعاية ال�شاملة ل�شق ال�شفة و�شق احلنك
االول م��ن ن��وع��ه يف م��دي�ن��ة امل �ل��ك ع�ب��دال�ع��زي��ز الطبية
مبدينة ال��ري��ا���ض .ويقوم با�ستقبال ح��االت �شق ال�شفة
االرنبية واحلنك من جميع مناطق اململكة .
ي�ح�ت��اج االط �ف��ال امل��ول��ودي��ن ب�شق ال���ش�ف��ة واحل �ن��ك الى
متابعة طبية ورعاية �صحية �شاملة ويتكون هذا الفريق
الطبي من :
طبيب جراحة وجتميل  ,طبيب انف 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 ت�غ��ذي��ة ,واخ�صائي
نف�سي ,اخ�صائي اخلدمة االجتماعية ,واخ�صائي النطق
واملخاطبة.
ويتم تقييم كل حالة على حدة وو�ضع اخلطة العالجية
املنا�سبة على امل��دى القريب والبعيد ومناق�شة الو�ضع
ال�صحي مع االهل ومتابعة احتياجات الطفل واالجابة
على ا�ستف�سارات الوالدين.
م�ع�ل��وم��ات ه ��ذه امل �ط��وي��ة اق�ت�ب���س��ت م��ن م��راج��ع علمية
موثوقة ومت تنقيحها بعناية من قبل جمموعة التوعية
والتثقيف ال�صحي لربنامج �شق ال�شفة واحلنك يف ق�سم
االطفال ومب�شاركة اال�ست�شاريني املخت�صني يف مو�ضوع
املطوية .
ق�سم طب االطفال ( ) 1510
�ص.ب  22490الريا�ض 11426
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