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برنامجنا
 

ھو أحد الفرق االكثر خبرة في العالم الذي المشقوقوالحنكالمشقوقةالشفةبرنامج مستشفى بوسطن لألطفال
یعتني باألطفال ذوي الشفة المشقوقة و/أو الحنك المشقوق.

 
نحن ملتزمون بتوفیر أعلى نوعیة رعایة لجمیع األطفال ودعم األسر طوال عملیة العالج.

 
ین. یضم فریقنا العالج المناسب للشفة المشقوقة و/أو الحنك المشقوق یتطلب مھارات الكثیر من المتخصص

المتعدد التخصصات جراحي التجمیل، وجراحي الفم والوجھ والفك، وأطباء االسنان، وأطباء األذن واألنف 
والحنجرة، وأخصائیو النطق واللغة، ومتخصصو السمعیات، والعلماء النفسانیون، واألطباء النفسانیون، 

یل ولدك إلى طریق الشفاء. یعمل ھذا الفریق الخبرة الالزمة لتوصذوي وإختصاصیو علم الوراثة السریریة 
معا لتلبیة االحتیاجات المحددة لطفلك ولعائلتك.

 
عتبارنا واحد من أكبر برامج الشفة المشقوقة والحنك المشقوق، نحن نقدم مجموعة واسعة من خیارات اب

العالج، بما في ذلك:
ترمیم جراحي للشفة المشقوقة والحنك المشقوق•
وتقویم األسنانعالج األسنان •
إرشادات التغذیة والدعم الغذائي•
تقییم وإدارة فقدان السمع•
عالج النطق•
واإلرشاداإلجتماعيالدعم النفسي•

 
 

لتحدید موعد أو للتحدث إلى عضو من فریقنا، یرجى اإلتصال بسامانثا ھول، منسقة البرنامج، على الرقم 
samantha.hall@childrens.harvard.eduأو على العنوان اإللكتروني 617-355-6309

.
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فریقنا من المتخصصین
 

المرتكز على رعایة األسرة، جعلنا وإن مجموعتنا من التدریب المتخصص، والعالج المبتكر والعطوف، 
كل سنة.من الرضع واألطفال والمراھقین٦۰۰نحن نعتني بما یقارب رائد دولي في ھذا المجال. 

 
نطق التغذیة، والسمع، والالشق یمكن أن ینطوي على الشفة واألنف والحنك (سقف الفم)، قد یتأثر أنّ ابم
الرعایة -وعائلتك -الولد. فریق من المتخصصین من عدة تخصصات مھم للتوفیر لطفلك لدى سنان األو

الطویل األمد الذي تحتاجونھ.والدعم 
 

یضم فریق الخبراء:
جراحي التجمیل•

 
الفم والوجھ والفكيجراح•

 
تقویم األسنانيأخصائی•

 
أطباء األسنان•

 
التغذیةيأخصائی•

 
الممرضات•

 
اتالممرضات الممارس•

 
الطبیب يمساعد•

 
نین واألطباء النفسانییالعلماء النفسانی•

 
أطباء األذن واألنف والحنجرة•

 
النطق واللغةيأخصائی•

 
السمعیاتيمتخصص•

 
علم الوراثة السریریةيإختصاصی•
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المشقوقوالحنكالمشقوقة فریق الشفة 
طبیبجون ب. مالیكن 

،مدیر
الوجھيّ برنامج القحفّي ال

الطبیب المعالج راحة 
تجمیلیة

یارا، طبیب، جون ج. 
ماجستیر دكتور طب أسنان، 

في إدارة األعمال
التجمیلیة الجراحة رئیس

جراحة تجمیلیة

روجرز فیزینا، طبیب  كارولین ر.
الطبیب المعالج

جراحة تجمیلیة 

بوني بادوا، طبیب، دكتور طب أسنان
رئیس جراحة الفم

جراحة الفم والوجھ والفك

السریريالفریق 
ممرضة مسّجلة،أوبال،اولیفیا

بَكالوریوس فِي ُعلُوِم التَّْمِریض،
ممّرضة أطفال مجاز

المشقوقالشفة/الحنكممرضة 
والقحفي الوجھيّ 
جراحة تجمیلیة

ایمي مادن، مساعد طبیب مجاز
المشقوقمساعد طبیب الشفة/الحنك

والقحفي الوجھّي 
جراحة تجمیلیة

نانسى دیتولیو، ممرضة ممارسة في طب 
العائلة 

ممرضة ممارسة في طب العائلة
جراحة تجمیلیة

كایووات ممرضة ممارسة في -كاثي نونان 
طب األطفال

ممرضة ممارسة في طب األطفال
جراحة تجمیلیة

ممرضة ممارسة في طب ،ماریا امبروز
األطفال

ممارسة في طب األطفالممرضة 
جراحة تجمیلیة
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علومات التأمینم
 

عملیة التغطیة التأمینیة صعباً.التماشي مع یمكن أن یكون فھم و
 

إلیك بعض النصائح لمساعدتك.
الحصول علیھا. األسنان التي من المرجح لولدك إجراءات ل طبیب ولدك عن االجراءات الطبیة وأإس•

یمكن أن نتوقعھ".يتحت عنوان "ما الذ۲۹الئحة االجراءات المحتملة متوفرة في الصفحة 
 

تأكد من تسجیل ولدك في خطة تأمین األسنان الخاصة بك باإلضافة الى خطة العنایة الطبیة. عادة ما •
تكون إجراءات طب األسنان غیر مشمولة في التأمین الطبي.

 

ین الخاصة بك للتأكد من أن كل ھذه اإلجراءات مشمولة في خطتك.مأراجع شركة الت•
 

حاالت الحقاً.كنت تحتاج إلى مزید من اإلإذاما إسأل طبیبك •
 

إذا كان لدیك أسئلة أخرى، یرجى االتصال بموفر التأمین الخاص بك مباشرة عن طریق اإلتصال على 
الرقم الموجود على الجھة الخلفیة من بطاقة التأمین.

 
. مشروع المشقوق/الحنكالمشقوقة الشفةذوي تشخیصأقّر كومنویلث ماساتشوسیتس قانونا لدعم مرضى 

، الفصل ۲۰۱۲قوانین "قانون خاص لمعالجة الشفة المشقوقة والحنك المشقوق"،معروف بإسمالقانون 
بما في ذلك رعایة ، الحاالت". یسمح بتلقي المرضى تغطیة تأمینیة ألي خدمات أو عالج یتعلق بھذه ۲۳٤

طب األسنان وطب تقویم األسنان.
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األسئلة المتداولة حول التأمین
 

ما ھي األعمار المحددة؟
 

سنة ذوي اإلقامة الرئیسیة في ماساتشوسیتس. قد ۱۸ھذا القانون ینطبق على األطفال الذین تقل أعمارھم عن 
ولدك.لثامن عشر لامیالد الیشمل أي عالج یحصل قبل عید 

 
ھل یشمل خطط التأمین كلھا؟

 

ً مین ذاتي، أیك تدھذه الخدمات. إذا كان لتغطيمن الوالیة" یجب أن منظمةالخطط "الكال، فقط  فھي تقنیّا
توفیر التغطیة. بید انھ لیس إمكانیة بعض كبار أصحاب العمل یعتبرغیر مشمولة بھذا القانون. قد 

خارج والیة ماساتشوستس، ال ینطبق ھذا القانون.منظمة كانت الخطةإذاإلزامّي. 
 

ھل ما زالت الخصومات ساریة في بولیصتي؟ 
 

خطتك بشأن مستویات التكلفة والشبكات ال تزال ساریة.وقوانین تقاسم التكالیف، والخصومات 
 

كنت مغطًى؟إذامعرفة ما يكیف یمكنن
 

الموارد البشریة الخاصة بصاحب العمل لدیك لمعرفة ما إذا كانت خطة التأمین بإدارةیرجى االتصال 
نغیر ملزمیالعالج. إنھم سیغّطونواذاتیة. إذا كان كذلك، علیك أن تعرف من صاحب العمل إذا كان

بذلك بموجب قانون الوالیة ھذا.
 

ماذا یلزمني أن أعطي إلى قسم طب األسنان؟
 

ذن خطّي مسبق ألي رعایة سیغطیھا أي طرف ثالث. یجب أن تدفع جمیع تحتاج الى الحصول على إ
یوما، سوف ۱۲۰تقدیم الخدمات. إذا لم یسدد الطرف الثالث الفاتورة في غضون عندالدفعات المشتركة 

أن تفي باإللتزام المالي لدفع الفاتورة. سوف یتم إسترداد أنت، كالولي/الوصي القانوني، یتوقع منك 
في وقت الحق.من المستشفى المدفوعات المكررة المقبوضة 

 
من بإمكانھ مساعدتي بأسئلة حول التأمین؟

 

أو للتحدث إلى عضو من فریقنا، یرجى اإلتصال بسامانثا ھول، منسقة للمزید من المعلومات عن التأمین 
أو على العنوان اإللكتروني 6309-355-617لرقم البرنامج، على ا

samantha.hall@childrens.harvard.edu.
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لمحة عامة عن الشفة المشقوقة
 

ما ھي الشفة المشقوقة؟
 

الشفة المشقوقة ھي فجوة في جلد وعضالت شفة وأنف الطفل. الشفاه المشقوقة ھي خلقیة، مما یعنى أن الطفل 
.الحالةولد بھذه 

 
ھل كل طفل ذات شفة مشقوقة لدیھ أیضاً حنك مشقوق؟

 

كال. یمكن أن یولد طفل بشفة مشقوقة فقط، مجرد حنك مشقوق أو كلیھما.
 

ماذا یسبب الشفة المشقوقة؟
 

الرابع والسادس من الحمل، تبدأ شفة وأنف الجنین بالتشكل. خالل ھذا الوقت، تنمو األنسجة األسبوع بین 
سفل من طرف األنف. تحدث الشفة األعادة من جانبي وجھ الطفل لالنضمام مع األنسجة التي تنمو إلى 

المشقوقة عندما ال یتصل ھذا النسیج بالكامل.
 

فلح لیس لدیھم أقارب الأن یجري في األسر، إال أن معظم االوالد ذوي المشقوقوالحنكالمشقوقةلشفةلیمكن 
بھذه الحالة. قد یكون لجینات معینة والعوامل البیئیة دور، ولكن في معظم الوقت، ال یمكننا تحدید السبب. 

بصفتك أحد الوالدین، من المھم أن تعلم أنك لم ترتكب أي خطأ!
 

بشفة /حنك مشقوق؟ما ھي فرص إنجابي لطفل آخر
 

، فإن إحتمال المشقوقاالسرة ذات الشفة/الحنكفياإلحتمال مختلف لكل أسرة. إذا كان ھناك شخص واحد 
. إذا كان ھناك شخص آخر في األسرة، ربما أحد اإلخوة %٥-۲ھو المشقوقإنجاب طفل ذات الشفة/الحنك

.%۱۲-۱۰اإلحتمال إلى ، یرتفع الشفة/الحنك المشقوقأو أحد الوالدین، ذات 
 

ال توجد إختبارات لتحدید السبب .إذا وجدنا أنھ ال یوجد سبب جیني، تسمى ھذه الحالة "شفة مشقوقة معزولة"
الجیني للشفة المشقوقة المعزولة.

 
لم الوراثة، ا، بما في ذلك عالشفة المشقوقة والحنك المشقوقأعضاء فریق ي، سوف یعطیككرعایة طفلخالل

ثر تفصیال لھذا السؤال.جواب أك
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ھل كل الشفاه المشقوقة ھي نفسھا؟ 
 

كال. یوجد أنواع مختلفة یمكن أن تنطوي أیضا على األنف
والحنك. األنواع الرئیسیة ھي:

أحادي الجانب (التي تؤثر على جانب واحد فقط من الوجھ)•
ذو الجانبین (التي تؤثر على كال الجانبین)•

 
أنواع فرعیة:۳ھذه الفئات ھناك ضمن

جزئیا)انالشفة مندمجاغیر مكتملة (جانب•
تصل على االطالق)یالشفة ال امكتملة (جانب•
جانب مكتمل-ذو الجانبین (یمكن للطرفین أن یتأثرا بشكل مختلف •

والجانب اآلخر غیر مكتمل)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لشفة المشقوقةا
جانب غیر الیةاألحاد

مكتملةال
الشفة/الحنك 

األحادي المشقوق
الجانب المكتمل

الشفة/الحنك 
ذو المشقوق

الجانبین المكتمل
 

كیف یتم تشخیص طفل بشفة مشقوقة؟
 

من الحمل. إذا ۱۲یمكن للموجات فوق الصوتیة الكشف عن الشفة المشقوقة في وقت مبكر من األسبوع ال
إختبارات مثل الموجات فوق الصوتیة أكثر تفصیال أو تجريكان طبیبك یعتقد بأن طفلك لدیھ شفة مشقوقة، قد 

مشقوقة.التصویر بالرنین المغنطیسي. عند والدة طفلك، یتضح ما إذا كان ھناك شفة
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العنایة باألسنان في وقت مبكر
 

ھل یجب لولدي الحصول على عالج تقویم العظام قبل الجراحة؟ 
 

للشفة المشقوقة غیر المكتملة أو الشفة المشقوقة دون الحنك المشقوق، لیست ھناك حاجة عادة •
لعالج تقویم العظام قبل الجراحة.

إذا كان ولدك لدیھ شفة مشقوقة أحادیة الجانب أو ذو جانبین مكتملة مع حنك مشقوق، یوصى •
.عادة بعالج ما قبل الجراحة مع جھاز الفم والوجھ

ما ھو عالج تقویم العظام قبل الجراحة؟ 

ذلك أن یحسن یجلب جھاز الوجھ والفم (یطلق علیھ أیضا إسم جھاز الثام) اللثة والحنك أقرب معا. من شأن 
خطوات:٤مساعدة ترمیم الشفة المشقوقة وتحسین موقع لثة وأسنان ولدك في المستقبل. یتم ذلك في 

 
جھاز. یمكن القیام لصنعیستخدم ھذا طبعة (قالب) من لثة طفلك.بصنع طبیب أسنان األطفال یقوم:۱الخطوة 

أسابیع.۳ال یزید عن طفلك بعمر بذلك عندما یكون 
 

یضع طبیب االسنان الجھاز في فم طفلك. یتم ذلك في غرفة العملیات تحت التخدیر العام. یمكن :۲الخطوة 
أسابیع.٦عن طفلك بعمر ال یزید القیام بذلك عندما یكون 

 
أنت (أحد الوالدین/الوصي)، سوف تعّدل الجھاز یومیا لجلب اللثة ببطء أقرب معا. على :۳الخطوة 

أسابیع.۸إلى ٦فم ولدك من األرجح سوف یبقى الجھاز في
 

ق الشفة المشقوقة أو سوف یتم إزالة الجھاز في غرفة العملیات. یحدث ھذا قبل اإلجراء إلغال:٤الخطوة 
، إذا كان ھذا ھو المخطط لطفلك.المشقوقالشفة / األنفإلتصاق 

 

 
 
 
 
 

الجانبجھاز لشفة مشقوقة أحادیة  جھاز لشفة مشقوقة ذو جانبین
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ترمیم الشفة المشقوقة
 

كیف یتم عالج شفة مشقوقة؟
 

تحتاج جمیع الشفاه المشقوقة إلى نوع من عالج جراحي. ھناك عملیات
مختلفة:

 
إذا كان ولدك لدیھ شفة مشقوقة مكتملة ذو جانبین أو أحادیة الجانب مع حنك مشقوق، تكون الخطوة •

الصفحة فيكثیر من االحیان تقویم األسنان والوجھ. ھذه ھي االجھزة الموضحة فياالولى ھي 
السابقة.

عندما یكون الولد واحدةترمم الشفة المشقوقة المكتملة (سواء أحادیة الجانب أو ذو جانبین) عادة بعملیة •
ألنسجة أشھر من العمر. خالل العملیة الجراحیة، یستخدم جراح التجمیل العضالت وا٦و٤بین 

الموجودة في شفة وأنف الولد لسد الفجوة وتحسین شكل األنف.
 

األنف قبل ترمیم الشفة المشقوقة. یتم ھذا االجراء -الشفةبالتصاقبعض األطفال یحتاجون إلى إجراء یسمى 
أشھر من العمر. ھناك ثالث خطوات:٤إلى ۲عندما یكون الطفل بین 

 

سد الفجوة في الشفة•
األنفیةاألولى لتصحیح وضعإتخاذ الخطوة •
)gingivoperiosteoplastyإذا أمكن، سد الفجوة في اللثة (وتسمى أیضا •
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ھل سوف یحتاج ولدي إلى دخول المستشفى من أجل عملیة الترمیم؟
 

لبقاء لتجري جمیع عملیات ترمیم الشفة المشقوقة في غرفة العملیات بإستخدام التخدیر العام. سیحتاج طفلك 
لیال للتعافي.۲إلى ۱في المستشفى من 

 
یمكنك أنت (أو الوالد اآلخر/الوصي) أن ینام على جانب السریر. سوف یكون فریق التمریض لدینا حاضراً 

حنك -لمساعدتك في تغذیة ورعایة طفلك بعد الجراحة. تعلم المزید في فقرة "تغذیة األطفال بشفة مشقوقة 
.۱۷مشقوق"، الصفحة 

 
الشفة المشقوقة؟كیف سیبدو ولدي بعد ترمیم 

 

سوف تكون شفة وأنف ووجھ ولدك متورما لبضعة أیام بعد العملیة. یمكن أن تكون المنطقة المحیطة بالجرح 
لبضعة أسابیع. قد تستغرق الندبة ما یقارب العام لتخف وتتالشى. لن تختفي الندبة تماما ولكنھا سوف حمراء

تصبح غیر مرئیة تقریبا مع مرور الوقت.
 

یحتاج ولدي إلى عملیة أخرى للشفة أو االنف في وقت الحق؟ھل سوف 
 

. یحتاج بعض االطفال بشفة مشقوقة التي تشمل خط ةغیر مطلوباعملیة تنقیح الشفة أو األنف ھي خیار، ولكنھ
في حرف العظامأعوام من العمر. تضیف ھذه الجراحة ۱۰-۸) إلى إجراء آخر عند بلوغھم تجویفاللثة (

العظم السنخي). ھذا یساعد األسنان الدائمة على النزول وتجعل من الممكن لولدك إرتداء طعم ي یسمى اللثة (الذ
.۲۷-۲٥في الصفحات ذلكمقّوم األسنان. یمكنك قراءة المزید عن 
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بعدقبل  
الشفة المشقوقة أحادیة الجانب 

الترمیمغیر المكتملة، قبل وبعد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشفة المشقوقة أحادیة 
الجانب المكتملة، قبل وبعد 

الترمیم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشفة المشقوقة ذات جانبین

غیر المكتملة، قبل وبعد الترمیم
 
 
 
 
 
 
 
 

ذو جانبینالمشقوقالشفة/الحنك

المكتمل، قبل وبعد الترمیم
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لشفة المشقوقة والحنك المشقوق األحادي ا
 )IIIالجانب (فو 

لمحة عامة عن الحنك المشقوق
ما ھو الحنك المشقوق؟

الحنك المشقوق ھو فجوة في الحنك (سقف الفم).

ماذا یسبب الحنك المشقوق؟
. خالل ھذا الوقت، تنمو األنسجة من جانبي۱۲سبوع األو۸یتكّون حنك الجنین بین األسبوع 

الفك العلوي وتلتصق لتشكل سقف الفم وقاع األنف. إذا لم تندمج رفوف العظام والعضالت
تماما، یولد الطفل مع الحنك المشقوق.

من متالزمة أو یحدث مع حاالت طبیة أخرى. بعض األطفالقد یكون الحنك المشقوق جزءا 
كثیر منفيالكثیرین. لیس ذوو الحنك المشقوق لدیھم أفراد آخرین من األسرة مصابین، ولكن 

االحیان، ال یوجد تفسیر لماذا یكون الولد لدیھ حنك مشقوق. یعمل الخبراء على معرفة األسباب
الحقیقیة للحنك المشقوق.

المشقوقة ھي نفسھا؟حناكاألھل كل 
كال.  الحنك مؤلف من جزئین: جزء عضلي (الحنك الطري) وجزء عظمي (الحنك الصلب).

أو كال الجزئین من الحنك. نحن نستخدم نظام تصنیف فو۱یمكن أن یشمل الحنك المشقوق 
لتحدید نوع الحنك المشقوق.

كیف یتم تشخیص طفل بحنك مشقوق؟
الكشف عن الحنكھفي عدد قلیل من الحاالت، التصویر بالرنین المغناطیسي قبل الوالدة یمكن

مل. في معظمالمشقوق في وقت مبكر من األسبوع الخامس عشر أو السادس عشر من الح
.الوالدةاألحیان، یحصل التشخیص عندما یفحص طبیب أو ممرضة الطفل بعد 

 
 

 

 )Iالحنك الطري المشقوق (فو 

 )IIالحنك الصلب والطري المشقوق (فو    

الشفة المشقوقة والحنك المشقوق ذو الجانبین
) IV(فو 
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ترمیم الحنك المشقوق
 

كیف یتم ترمیم الحنك المشقوق؟
 

یحتاج الحنك المشقوق إلى الترمیم بالجراحة. خالل العملیة الجراحیة، یجمع جراح التجمیل العضالت 
ة.مغلقاً الفتح،واألنسجة المنفصلة معاً من شطرّي الحنك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرممغیر حنك     حنك مرمم       
 

متى یتم ترمیم حنك ولدي المشقوق؟
 

بدأ أوال بالنطق.یشھراً، قبل أن ۱۲-۸العملیة تتم عادة عندما یكون الولد بسن 
 

ھل سوف یحتاج ولدي إلى البقاء في المستشفى من أجل عملیة 
الترمیم؟

 

العملیات وسوف یكون ولدك تحت التخدیر العام. سیمضي ولدك في المستشفى نعم. تجرى الجراحة في غرفة
. سوف یساعدك فریق المجاورلسریراك أنت (أو ولي ولدك) البقاء علىلیال للتعافي. یمكن۲إلى ۱من 

تعلم أفضل طریقة تغذیة ورعایة لطفلك في فترة التعافي.على التمریض الخاص بك 
 

قبل ترمیم الحنك المشقوق؟أن أطعم ولدي ینبغيكیف 
 

ھذه المبادئ التوجیھیة العامة:سوف تمنحك ممرضة طفلك توصیات محددة، بما في ذلك
 

أشھر من ٦، إبدأ من خالل تقدیم الكوب لولدك عندما یبلغ حوالي مقبولوب التغذیةكإذا قالت الممرضة أنّ •
العمر.

نحو أكثر حتى یتوقف ولدك تماما عن إستخدام إستخدم كوب التغذیة مرة یومیا ثم إستخدمھ ببطء على•
وحدة التغذیة المشقوقة.

أشھر. إستخدم ملعقة طریة الطرف إلعطاء طفلك ٦يإبدأ اإلطعام بالملعقة عندما یبلغ ولدك حوال•
السوائل والحبوب والفواكھ والخضراوات واالغذیة االخرى وفقا لما یحدده طبیب االطفال الخاص بك.
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أن أطعم ولدي بعد ترمیم الحنك المشقوق؟ینبغيكیف 
 

سوف تشرح ممرضات الفلح الخاصات بك إرشادات التغذیة المفصلة لطفلك عندما یحین وقت القیام بترمیم 
الحنك المشقوق. ھذه بعض االساسیات:

 

یجب أن یستخدم ولدك كوب دون فوھة أو مع فوھة قصیرة جدا. ستوصي الممرضات بأفضل نوع مناسب 
ك.لطفل

یوماً من الترمیم. یمكن إستخدام ۱٤-۱۰ستحتاج إلى استخدام كوب لجمیع أنواع التغذیة خالل أول •
وحدة تغذیة ھابرمان أو وحدة تغذیة متخصصة بالفلح.

ملعقة األطفال ذات الطرف منب جانباستخدامیوما یمكنك البدء بإعطاء طفلك األطعمة الطریة ۱٤-۱۰بعد•
الطري.

م فم ئآمھم جدا خصوصا مع إلتغسل فم طفلك بشربة ماء من كوب أو زجاجة. الأغسلبعد كل وجبة،•
حنك طفلك.غسلطفلك. یمكنك أن تتعلم كیفیة إستخدام حقنة خاصة ل

بینما طبیعيأشھر بعد العملیة. ھذا أمر ۳یمكن للطعام والسوائل أن تخرج من فم وأنف طفلك لمدة •
یخف التورم حتى یبدأ حنك طفلك بالعمل بشكل صحیح.

 
ھل سوف یحتاج ولدي إلى عملیة أخرى في وقت الحق؟

 

من االطفال الذین لدیھم حنك مشقوق مرمم إلى عملیة ثانیة لتصحیح نطق "الصوت %۱٥الى ٥یحتاج حوالي 
ثالث عملیات شائعة للنطق ھي:ھناك األنفي". 

 
یَّةَسدیلَةٌ بُْلعومِ •
لفورلوZرأب بشكل •
مصرة رأب البلعوم •

 
سوف یعمل الطبیب الجراح الخاص بك وأخصائي النطق واللغة معا لتحدید ما إذا كان ولدك یحتاج إلى 

سنوات من ۷-٤كان االمر كذلك، ما نوعھا. كثیراً ما تتم ھذه العملیات عندما یبلغ االوالد وإذاعملیة، 
.۲٤-۲۳"تطویر النطق واللغة"، الصفحات العمر. تعلم المزید في فقرة 
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الشفة المشقوقة -تغذیة األطفال ذوو الحنك المشقوق 
 

ھل یمكنني إرضاع طفلي؟
 

الفلح. بعد الوالدة حجمتعتمد قدرة طفلك على التغذیة من الرضاعة الطبیعیة أو زجاجة الرضاعة على 
تحدید أفضل أسلوب للتغذیة األفضل لك ولطفلك.بمباشرة، سیقوم فریق الرعایة الخاص بك 

إذا كان طفلك لدیھ شفة مشقوقة فقط، الرضاعة الطبیعیة عادة ما تكون حسنة طالما•
یتم تغطیة الفلح أثناء الرضاعة.

ة، أو وحدة ھابرمان للتغذیة أو نظام التغذیة قد یحتاج طفلك إلى وحدة تغذیة خاصة (مثل حلمة الحمام•
رضع أو إذا كان الفلح یشمل الحنك. ھذه الزجاجات یعمل بجھد كبیر لیالخاص من دكتور براون) إذا كان 

تساعد طفلك على التغذیة من خالل الضغط على الحلمة وال تتطلب االمتصاص لشفط الحلیب. ال یزال 
وإعطائھ من الزجاجة.بإمكانك إعطاء حلیب االم عبر الضخ

كان طفلك لدیھ كل من الشفة المشقوقة والحنك المشقوق. عادة ما تكون إذاسوف تحتاج إلى جھاز خاص •
-وحدة ھابیرمان للتغذیة خیاراً جیًد ألنھا تسمح بضخ الحلیب لطفلك في نفس وقت نمط طفلك في المص

تحقیق تدفق الحلیب.فيالبلع. حلمة روس قد تساعد 
 

یأكلھاأنیجبالتيالحلیبكمیةھيوماالتغذیة،جلساتتدومأنیجبالوقتمنكم
مّرة؟كلطفلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وحدة التغذیة الخاصة من 
دكتور براون

    یةللتغذھابرمان وحدة                   حلمة روس                      الحمامةحلمة        

 

أكثر لوقت ساعات. یمكن ٤الى ۳دقیقة في كل مرة، كل ۳۰ال یجب أن تستمر جلسات التغذیة ألكثر من •
من ذلك أن یتعبك أنت وطفلك.

یحرق الرضع السعرات الحراریة بسرعة كبیرة. سوف یعلمك فریق التمریض الخاصة بك•
ساعة.۲٤اإلجمالیة من الحلیب التي یحتاجھا طفلك على مدار الكمیة

 إذا كنت على وشك ان تتعدي كمیة الحلیب االّ -ال تدع طفلك یتخطى أكثر من أربع ساعات بدون تغذیة •
ساعة.۲٤فترة يالتي أوصى بھا فریق التمریض ف

وال تقاطعي نمط مص/بلع/تنفس طفلك. عندما یأخذ لجوعاالیقاع مع طفلك أساسي. راقبي إشارات اإیجاد•
طفلك إستراحة طویلة، إستخدمي ھذا الوقت للتجشؤ.
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ھل ھناك وضعیة معیّنة علّي إتباعھا عند الرضاعة من الزجاجة؟

 

نعم. لقد وجدنا أن ھذا النھج یعمل جیداً:
ذلك ذراعیھ ویدیھ. ھذا ما یسمى التقمیط.يبطانیة بما فيطفلك فيلف•
في كرسي مریح، مثل كرسي ھزاز أو كرسي منزلق مع مسند للقدمین.يإجلس•
رأسھ من الخلف.يطفلك بشكل مستقیم في ذراعك أو إمسكيإمسك•
الحلمة برفق في فم الطفل.يالذراعین وضعيإرخ•
الحلمة لتتصل بھا اللثة العلویة واللثة السفلیة. يوقة وحنك مشقوق، ضعالحلمة فوق لسان طفلك. إذا كان طفلك لدیھ شفة مشقيضع•
ذراعك بحیث أن یمسك الجانب السفلي من یدك الزجاجة.يدّور•
إصبعاً تحت ذقن طفلك.يضع•
إصبعك في مكانھ حتى تشعري بالضغط على إصبعك عندما یرضع طفلك.يمع الضغط الثابت، أبق•
ضاعة طفلك.برفق تحت الذقن لبدء ريإدفع•
ینبغي أن یشعر طفلك بالراحة أثناء الرضاعة (دون جھد أو تشنّج للعثور على الحلمة أو االبتالع).•
الحلمة إلى خط أطول. يریبإستخدام الضغط الناعم. بعد دقیقة من الرضاعة، إذا لم یكن ھناك ما یكفي من تدفق للحلیب، أديإستمر•

البلع لطفلك.-لتتناسب مع نمط المصأو یمكنك عصر الحلمة مع الضغط الناعم 
اإلشارات ما إذا كان طفلك متخم أو بحاجة إلى التجشؤ.يراقب•

 
ماذا یتوجب على طفلي وعلّي القیام بھ بعد الرضاعة مباشرة؟

 

دقیقة بعد االنتھاء. یمكنك إما حمل طفلك أو وضعھ في مقعد.۲۰وضع مستقیم لحوالي يطفلك فيأبق•
، أمیلیھ قلیال على الجنب باستخدام نوع من المسند.رالسریإذا وضعت طفلك في •
درجة حتى یكون رأس طفلك أعلى من بطنھ.۲۰زاویةبجزء من السریريإرفع•
كان طفلك لدیھ حنك مشقوق، یمكن أن یخرج الحلیب من فمھ أو أنفھ فوراً بعد التغذیة (جزر أنفّي بلعومّي). أو ربما یخرج إذا•

من تنظیف أنفھ ینمتناول الید لكي تتمكنيعلى بصلة شفط فحافظي دائما بعد التغذیة (جزر معدّي مریئّي). الحلیب من فمھ فوراً 
بسرعة.

كل تغذیة.في طفلك المدة وكمیة الحلیب التي یأكلھاطول،الوقتيسجل•
من تتبع التقدم المحرز لطفلك.ینبسجل حتى تتمكنياحتفظ•
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التأكد بأن طفلي یكسب وزنا كافیاً؟يكیف یمكنن
 

حتاج إلى إضافة یفي الیوم. قد صةأون۱زید أكثر من یكن یزن طفلك مرة واحدة في االسبوع. تحدث الى طبیب طفلك إذا لم •
المزید من السعرات الحراریة إلى الحلیب.

الحلیب المجفف إلى حلیب األم. یمكن یمكنك إضافة السعرات الحراریة بسھولة من خالل تكثیف حلیب األطفال أو إضافة•
لطبیب طفلك أو فریق تمریض الفلح الخاص بك أن ینصحك.

طبیب االطفال الخاص بك بموعد مع أخصائي الجھاز يوزنا كافیا بعد إضافة السعرات الحراریة، قد یوصطفلك إذا لم یكسب •
الھضمي أو أخصائي التغذیة.

 
اعة عن طریق الفم؟ھل ھناك طرق لتكملة أو إستبدال الرض

 

نعم. ھناك طرق أخرى إلعطاء طفلك السعرات الحراریة وتلبیة إحتیاجاتھ الغذائیة.
 

تم إدخالھ من خالل فتحة االنف نزوالً ی). إنھ أنبوب متصل بحقنة خاصة NGمعوي (-أحیانا، یستخدم جھاز یسمى أنبوب أنفي
تمكن من الحصول على یى إستیعاب السعرات الحراریة الكافیة حتى إلى المعدة. سیكون ھذا حل قصیر األمد لمساعدة طفلك عل

قدر كاف من الفم.
 

). یتم إدخال ھذا االنبوب مباشرة إلى المعدة من خارج البطن. ویمكن G-tubeھناك نوع آخر من االنبوب ھو أنبوب فغر المعدة (
خطر الشفط (إستنشاق منیعانيالطعام، أو إذا كانأن یتم ذلك عندما یكون الطفل یعاني من مشاكل في التنفس وكذلك تناول

السوائل أو المواد األخرى).  یتم ھذا االجراء تحت التخدیر. عندما ینمو الولد ویأكل بأمان عن طریق الفم، یمكن المواد الغذائیة أو
إزالة األنبوب.
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وكذلك یتغذى؟م رعایتھ،كد بأن طفلي یتأالتيكیف یمكنن
 

من المھم التذكر بأن ولدك ھو طفل طبیعي وأن الشفة المشقوقة یمكن تصحیحھا.
 

أشخاص یساندونك والذین یشعرون بالراحة بإطعام ۳إلى ۲كما أنھ من المھم جدا أن یكون لدیك على األقل 
طفلك. سوف یشعر طفلك بثقتھم خالل الوجبات وسیكون أكثر ھدوءا.

 
بالراحة بإطعام طفلك بالطریقة التي أوصى بھا فریق الرعایة الخاص بك، ستجد أنھ من السھل بمجرد ان تشعر

ستجیب للمستك.یبتسم ویزدھر وی. سوف تراه رعایتھ
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السمع لدى األطفال ذوو الحنك المشقوق 
 

ھل سوف یعاني طفلي من مشاكل في السمع بسبب الفلح؟
 

عاني من مشاكل في یالشفة المشقوقة ال تؤثر على فقدان السمع. ولكن إذا كان طفلك لدیھ حنك مشقوق، قد 
یصل الذيالسمع قصیرة األمد. ولكن قد یكون لدى طفلك فقدان في السمع على مدى قصیر ألن األنبوب 

.يبالحنجرة (یسمى القناة السمعیة) ال ینزح بشكل طبیعىاألذن الوسط

مجال االذن الوسطى على جمیع االطفال تقریباً الذین تقل أعمارھم عن السنة من العمر فيالسائل یؤثر 
السائل إلى فقدان يالذین لدیھم حنك مشقوق غیر مرّمم. یمكن أن یسبب التھابات متكررة. كما یمكن أن یؤد

طفلك.عندعلى تطور النطق واللغة السمع المؤقت الذي یمكن أن یؤثر
 
 
 
 

األذن الخارجیة   األذن الوسطى       األذن الداخلیة                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةئأنبوب التھو     ْبِلّي (طبلة األذ ن)الِغشاء الطَّ

 
 

ومتى سیتم تقییم السمع لطفلي؟كیف
 

عمر طفلك وظروف صحیة أخرى. عموما:ىت السمع علتستند إختبارا
ختبار سمع خاص یسمى إستجابة إأشھر من العمر عادة ما یحتاجون إلى ٦األطفال حدیثي الوالدة حتى •

). یقیس ھذا االختبار مدى إنتقال الصوت إلى دماغ طفلك. ویتم ذلك بعد ABRجذع الدماغ السمعیة (
التغذیة بینما یكون طفلك نائما.

أشھر، قد یمر األطفال ب "اختبار قیاس السمع السلوكي." ھذا یدفع األطفال إلى تحریك ٦عد سن ب
رؤوسھم رداً على بعض االصوات.
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بصري لتعزیز قیاس السمع باختبارسنوات عادة ما یقومون ½ ۲حتى أشھر۷االطفال من سن •
)VRA .تقیس ألعاب ضوئیة خاصة وأصوات معیّنة كیفیة سمع األطفال .(

رفع ید یقیاس السمع. سیتم الطلب منھ أن باختبارسنوات عادة ما یقومون ٥حتى ½ ۲األطفال من سن •
ردا على أصوات محددة.

كیف القیاس الطبلي. ھذا یقیس كیفیة عمل االذن الوسطى. كما یمكن فحصباختبارقد یقوم طفلك أیضا •
طبلة االذن.فيإیجاد أي دالئل على ثقب ھتعمل أنابیب األذن ویمكن

شھر. سوف یعمل ھذا ۱۲-٦سمع ولدك كل باختباربوسطن لألطفال، سوف یقوم أخصائي سمع ي مستشفىف
) ORLالشخص بشكل وثیق مع طبیب األذن واألنف والحنجرة (أخصائي األذن واألنف والحنجرة / 

تعیین أول جلسة إختبار سمع وموعد مع طبیب األذن يضرورمن الاكل تتعلق بالفلح. للمساعدة في أي مش
واألنف والحنجرة قبل ترمیم الحنك.

 
االذن الوسطى وما یرتبط بھا من فقدان لسمع؟فيما ھو عالج السائل 

 

إلى عملیة الموالید الذین یعانون من سائل في االذن الوسطى وما یتصل بذلك من فقدان السمع، یحتاجون
تصریف السائل وإدخال أنابیب التھویة. وھذا أمر مھم للغایة من أجل حمایة سمع طفلك على المدى 

الطویل والسماح بالنطق العادي. تتم ھذه العملیة تحت التخدیر العام. تجري عادة في نفس الوقت الذي یتم 
فیھ ترمیم الحنك المشقوق.

 
شھرا. سیكون لولدك فحوصات ۱۲وأشھر۹من المحتمل أن تحتاج أنابیب التھویة إلى البقاء في مكانھا بین 

. عادة ما تسقط األنابیب بمفردھا ولن یحتاج ولدك إلى أشھر٦مع أخصائي األذن واألنف والحنجرة كل 
أنابیب التھویة في وقت ما.بأن یحتاج ولدك إلى إعادة إدخال%٥۰عملیة أخرى إلزالتھا. وھناك إحتمال 
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تطور النطق واللغة عند األوالد المصابین بالحنك 
المشقوق

 
ھل یؤثر الحنك المشقوق على النطق؟

 

یفصل الحنك الصلب والطري الفم عن االنف. أثناء التنفس الطبیعي، یتدفق الھواء داخل رئتي الولد عن طریق 
النطق الطبیعي، تحرك العضالت في الحنك الطري الحنك إلى مؤخرة الحنجرة إلغالق االنف والحنجرة. أثناء

االنف. (وھذا ما یسمى بغلق الشراع والبلعوم). ھذه الحركة تسمح بتدفق الھواء من خالل الفم بدال من االنف 
أثناء النطق.

تتطلب الضغط.التي" b" و"p"تحتاج معظم األصوات الكالمیة االنجلیزیة إلى حدوث ذلك، ال سیما أحرف 

") تخرج عن طریق االنف.ng" و "n" و"mأصوات كالمیة إنجلیزیة ("۳من جھة أخرى، فقط 
 

" حتى إغالق ng" و "n" و"mال یمكن لطفل مصاب بالحنك المشقوق أن یقول أصوات كالمیّة عادیة غیر "
الحنك.

 
مھارات النطق واللغة بوتیرة عادیة عند إغالق الحنك األخبار السارة ھي أن الكثیر من األطفال یكتسبون 

ووضع أنابیب األذن للتصریف.
 

ھل تؤثر الشفة المشقوقة على النطق؟
 

مشاكل في النطق.بنفسھاال تسبب الشفة المشقوقة 
 
 

الرسم البیاني لتشریح البلعوم

 
 

 
ممر الھواء االنفي

 
 
 

الحنك الصلب    
 
 

اللسان

a  b
 
 

فتح االذن الداخلیة
 
 

الحنك الطري
a.االستراحة
b.نقلة فى النطق

 
 

القصبة الھوائیة

المريء
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النطق؟ ماذا سیتضمن ھذا؟ھل سیحتاج طفلي إلى عالج 
 

كان إذابوسطن لألطفال فور ترمیم الحنك المشقوق. مستشفى سیتم تقییم طفلك من قبل معالج للنطق في 
مجتمعك. فور إغالق حنك ولدك، فيطفلك یحتاج عالج النطق سوف نساعدك على التواصل مع الخدمات 

.يطبیعطریقةلفظ بیاسابیع ل٦مدة تصل الى ستغرق یلفظ أقل وبطرق قلیلة. قد ییمكن أن تالحظ أنھ 
 

سوف یعطیك معالج النطق اقتراحات بشأن االنشطة لمساعدة طفلك على تطویر النطق الطبیعي والمھارات 
") وأصوات من b" و"pاللغویة. على سبیل المثال، یجب أن تشجع ولدك على القیام بأصوات الشفاه ("

القیام بذلك عبر إستخدام ألعاب الشفاه المطقطقة الھزلیة (مثل سمكة) "). یمكنك d" و"tطرف اللسان ("
وفرقعة اللسان (مثل خب الحصان). حاول عدم تشجیع االصوات التي تخرج من الحلق، مثل "أوو اه " أو 

أصوات الحیوانات الھادرة. قد تسبب ھذه عادات نطق ضعیفة.
 

السنة. من فيالعمر. بعد ذلك سیتم تقییمھ مرة سنوات من۳إلى بلوغ أشھر٦سنقیّم نطق ولدك كل 
فضلك إتصل بفریق معالجي النطق الخاص بنا في أي وقت إذا كان لدیك أسئلة أو مشاغل.

 
ھل سوف یحتاج ولدي إلى جراحة أخرى في الحنك؟

 

نك. ینتج أثناء النطق حتى بعد أن یتم ترمیم الحممن االوالد ال یمكن أن یغلقوا أنوفھ%۱٥الى ٥حوالي 
قُصوٌر َحفَّافِيٌّ بُْلعوِمّي حالة تسّمىعن ذلك نطق أنفي مضخم (الكثیر من تدفق الھواء عبر االنف)، 

)VPI.(
 

عملیة أخرى مثل الَسدیلَةٌ البُْلعوِمیَّة. إذا كان طفلك یحتاج ھذه العملیة، سیتم ذلك عند بلوغھ VPIقد تتطلب 
سنوات. سوف یكون لھ تقییم للنطق من قبل معالج النطق وطبیب األذن واألنف والحنجرة وجراح ۷الى ٤
تجمیل قبل الجراحة.ال

 
انِیَّات ھل سیحتاج طفلي إلى عملیات أخرى، مثل إستئصال الغُ  دَّ

أو إستئصال اللوزتین؟
 

انِیَّات بشكل طبیعي على إغالق األنف أثناء النطق. ال ینبغي أن یتم إزالتھا إال بعد مناقشة اإلمكانیة  تساعد الغُدَّ
الخاص بنا.الشفة المشقوقة والحنك المشقوقمع فریق برنامج 

 
إذا كان ھناك حاجة طبیة للقیام بذلك.استئصالھاإن اللوزتین ال تساعدان على إغالق األنف من الفم ویمكن

 
قبل إجراء السدیلة البلعومیة، یجب تقییم اللوزتین والغدانیات من قبل طبیب األذن واألنف والحنجرة. وكثیرا 

في ھذه الحاالت.استئصالھاما یتم 
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-صحة الفم واالسنان لألوالد المصابین بشفة مشقوقة 
شقوقحنك م

 
؟المشقوقأو الحنكالمشقوقةالشفةلبَ ن ولدي من قِ ھل سوف تتأثر أسنا

 

من المحتمل أن تظھر األسنان األولى لولدك (عادة األسنان القاطعة السفلیة) عندما یكون طفلك یبلغ 
ثالث سنوات، من المرجح أن یكون لدیھ جمیع األسنان الشھرا من العمر. عندما یبلغ ولدك ۱٤-٤

األولیّة (أسنان الطفل).
 

تشّكل لدیھم ضعف في تكوین مینا األسنان (طبقة یاألطفال الذین یعانون من الشفة المشقوقة / الحنك غالبا ما 
األسنان الخارجیة) على بعض اسنانھم. یحدث ھذا بصفة خاصة على األسنان األقرب إلى الفلح. ویمكن ایضا 

وخرجت جزئیا عبر الجلد. ھذا یجعل من الصعب تنظیفھا. كل ھذه لھذه االسنان أن تكون مختلة اإلرتصاف
األسنان ھام جداً.نظافة تجعل ولدك أكثر عرضة لإلصابة بتسوس االسنان لذلك الحفاظ على موراأل

 
المحافظة على أسنان ولدي نظیفة ومحمیة؟يكیف یمكنن

 

لخفض خطر التسوس:
الیوم. إستخدم معجون اسنان الفلورید، لكن فقط بكمیات صغیرة فيفرش أسنان طفلك على االقل مرتین •

جدا.
إبتعد عن االطعمة التي تحتوي على الكثیر من السكریات والنشویات.•
االسنان حیث أن الجرثومة في مصلحةفيخفیفة. ھذا االمر لیس الوجبة الأكل یكثر من ال تدع طفلك •

كل مرة یأكل ولدك.نتج االحماض المسببة للتجویف في تُ اللویحة 
إمنح ولدك مقدار الفلورید الموصى بھ من قبل طبیب األسنان الخاص بك في مرحلة مبكرة من •

تسوس في كل الالحیاة. الفلورید (إما عن طریق اإلمداد المائي أو المكمالت الغذائیة) یقلل من كمیة 
۸إلى أشھر٦یكون طفلك یبلغ حدث عندماتمن أسنان الطفل واألسنان الدائمة. أعظم فوائد الفلورید 

سنوات من العمر.
 

على ولدي زیارة طبیب األسنان ألول مرة؟يمتى ینبغ
 

إنك قد فإلى أي نوع من جھاز األسنان، احتاجمكتمل وقد شفة مشقوقة وحنك مشقوقإذا كان ولدك لدیھ 
ى طفلك طبیب أسنان لألطفال على األرجح بفریق طب االسنان لدینا. في كلتا الحالتین، یجب أن یرالتقیت

في الوقت الذي یبلغ سنة من عمره أو قبل ذلك إذا كان لدیك مخاوف معیّنة.
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ما ھي المشاكل األخرى المتعلقة باألسنان التي یجب أن أتوقعھا عندما یكبر ولدي وكیف 
یمكن معالجتھا؟

 

یمكن أن تشمل المشاكل الشائعة األسنان المفقودة، التالفة أو اإلضافیة في مجال الفلح. قد یحتاج فقدان 
األسنان إلى استبدال عبر غرز االسنان عندما یتمم ولدك نموه، أو بتحریك األسنان الطبیعیة إلى الفراغ 

بإستخدام مقّوم األسنان.
 

طفال وأخصائي تقویم األسنان (أخصائي طب األسنان الذي مع نمو ولدك، سوف یقّرر طبیب أسنان اال
یصحح إرتصاف األسنان والفك) ما إذا كانت ھناك حاجة إلى أي عالج إضافي.

 
ھل سوف یحتاج ولدي إلى عالج تقویم األسنان (مقّوم األسنان)؟

 

(إرتصاف األسنان). األوالد بشفة مشقوقة/حنك مشقوق دائما تقریبا ما یكون لدیھم مشكلة ما في "العّضة"
على األرجح أن یحتاج ولدك إلى مرحلة واحدة على االقل من عالج تقویم األسنان (مقّوم األسنان).

 
عضة من قبل طبیب األسنان لألطفال و / أو أخصائي تقویم الینبغي إتخاذ ھذا القرار لعالج األسنان و / أو 

الذین ولدوا مع فلح.األسنان الذي لدیھ خبرة خاصة في العمل مع األطفال 
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ھل سوف یحتاج ولدي إلى أي عالجات أخرى لتقویم األسنان في وقت الحق في الحیاة؟
 

إرتصاف االسنان الدائمة بشكل یضمن قد یحتاج ولدك إلى مرحلة ثانیة لتقویم األسنان كمراھق. ھذا سوف 
ومترسة الرأس لتصحیح اإلعوجاج.صحیح. یمكن أن تشمل ھذه المرحلة مقّوم األسنان 

 
الشفة المشقوقة المرممة (إما غیر مكتملة أو مكتملة) الذین لدیھم حنك سلیم عادة ما یكون لدیھم األوالد ذوو

مكتمل غالبا ما یكون لدیھم نمو غیر شفة مشقوقة وحنك مشقوقنمو طبیعي في الوجھ. ولكن االوالد ذو 
الى ۱۳لك، قد یستفید ولدك من مرحلة ثالثة من تقویم األسنان عند بلوغ طبیعي في الفك االعلى. إذا حدث ذ

سنة من العمر للذكور.۱۸إلى ۱٦سنة من العمر لإلناث و۱٥
 

العظم السنخي وكیف یمكن أن یساعد ولدي؟طعمما ھو 
 

السنخي قد العظم طعمإجراء یسمى ھناك إذا كان طفلك لدیھ الشفة المشقوقة الذي یمتد من خالل اللثة، 
یكون مفیدا جدا في إضافة العظام إلى خط اللثة. تسھل ھذه العملیة على أطباء األسنان إدخال ُطْعٌم ِسنِّّي، 

إذا لزم االمر. كما أنھ یوفّر الدعم اإلضافي لبقیة األسنان.
 

عندما یكون عادة -المرحلة األولى من عالج تقویم األسنان اكتمالالعظم السنخي بعد طعمیمكن أن یحصل 
سنوات. أثناء ھذا اإلجراء، یتم أخذ العظم من منطقة الورك وتستخدم لربط األنسجة اللینة ۱۰-۸الولد بعمر 

أیضا القیام للجراحینوالفجوة العظمیة في الفك العلوي. سوف یلتئم العظم ویشتّد مع مرور الوقت. یمكن 
.بتصحیحات طفیفة في شفة وأنف ولدك خالل العملیة نفسھا

 
العظم طعمالمرحلة االولى من تقویم األسنان جھاز یوضع في الفك العلوي لتوسیع الحنك قبل إجراء تشمل 

السنخي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تطعیم فلح السنخیة (الیسار)وإغالق الناسور (الیمین)
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ھل سوف یحتاج ولدي إلى أي نوع آخر من جراحة الفم؟
 

ولدك إلى عملیة جراحیة أخرى لتحقیق تراصف الفكین والعضة بعد أن تكمل نموھا. یحتاج من الممكن أن 
لتقدیم الفك العلوّي. یتم ذلك عندما یكون الولد في أواخر سنوات المراھقة."Iلو فورت "یسمى ھذا االجراء 

 
من الفك إلصالح المشاكل التجمیلیة ر وضع أجزاءأنواع أخرى من جراحة تقویم الفكین (الفك) یمكن أن تغیّ 

ساعده توالوظیفیة (كیف یبدو ویعمل). تجعل ھذه العملیات الجراحیة من وجھ الولد أن یبدو أكثر توازنا و
.أكبرتناول الطعام والتحدث والتنفس براحة على

 
 

 

ح وضع الفكین العلوي والسفلي لتصحیح العضة وتوفّر توازن في الوجھ.تصحی
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ما ھو متوقع
 

مختلف، یمكن لخطة عالج حھذا دلیل عام للمراحل المختلفة من الرعایة التي قد یحتاج إلیھا طفلك. ألن كل فل
ولدك أن تكون مختلفة.

 
التسلسل الزمني لرعایة الشفة المشقوقة والحنك المشقوق

 
العمر

الشفة المشقوقة والحنك المشقوق مشقوقحنك  شفة مشقوقة العمر

تقویم األسنان والوجھ للشفة 
المشقوقة والحنك المشقوق المكتمل اختبار جذع الدماغ السمعي * أسابیع إلى٦

أشھر               ۳

النظر في إلتصاق الشفة / األنف 
المشقوق.

النظر في إلتصاق الشفة / 
األنف المشقوق.

٤إلى ۲
أشھر

المشقوقة والتشّوه األنفي وفلح ترمیم الشفة 
السنخیّة

ترمیم الشفة المشقوقة 
والتشّوه االنفيّ 

٦إلى ٤
أشھر

إختبار السمع وفحص األذن إختبار السمع وفحص األذن ۸إلى ٦
أشھر

ترمیم الحنك المشقوق؛
لزم االمرإذاوضع انابیب االذن 

ترمیم الحنك المشقوق؛
لزم االمرإذاوضع انابیب االذن 

۱۲إلى ۸
أشھر

أول زیارة عیادة سنویة للشفة/الحنك 
المشقوق، تقییم النطق/ اللغة

أول زیارة عیادة سنویة 
للشفة/الحنك المشقوق، تقییم 

النطق/ اللغة

أول زیارة عیادة سنویة 
للشفة/الحنك المشقوق

۲٤إلى ۱۸
أشھر

تقییم األسنان تقییم األسنان تقییم األسنان ۳٦إلى ۱۸
أشھر

إختبار السمع كل
شھراً.۱۲إلى ٦

إختبار السمع كل
شھراً.۱۲إلى ٦ ٥إلى ۱

سنوات

)VPIالنظر في عملیة النطق (
النظر في تنقیح الشفة/ األنف

النظر في عملیة النطق 
)VPI** ( النظر في تنقیح الشفة/ 

األنف
٦إلى ٤

سنوات

:األسنانالمرحلة االولى من تقویم 
توسیع الفك العلوي، وإزالة أسنان الطفل 

المحتفظ بھا؛ ونسیج العظم السنخي 
إلغالق فلح اللثة و / أو قطع العظم من 

مقّدمة الفك العلوي

۱۰إلى ۷
سنوات

لنظر في تنقیح طرف األنف؛ المرحلة 
الثالثة من تقویم األسنان؛ عالج كامل 

وتخفیف لتقویم األسنان لتنسیق العضة 
الرصص

النظر في تنقیح طرف 
األنف. ۱٤إلى ۱۲

سنوات

النظر النھائي   النظر في التصحیح 
النھائي لألنف الخارجي و

حاجز: المرحلة الثالثة من تقویم 
األسنان؛ عالج تقویم األسنان

مع جراحة تقویم الفكین

تصحیح األنف الخارجي 
والحاجز

۲۰إلى ۱٥
سنوات

المشقوقة والحنك المشقشفة مشقوق
 *ABRستجابة جذع الدماغ السمعیة: التقییم السمعي ال

 **VPIقُصوٌر َحفَّافِيٌّ بُْلعوِمّي؛ الكالم األنفي المستدیم :
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المصادر والمالحظات
 
 

المواعید
           أو إتصل على الرقم samantha.hall@childrens.harvard.eduالبرید اإللكتروني 

617-355-6309
 

المخّصص الخاص بنا موجود ھنا لإلجابة على أسئلتك الشفة المشقوقة والحنك المشقوقفریق برنامج 
ومساعدتك في إتخاذ القرارات.

 
 

إتصل بنا
المشقوق والحنكالمشقوقة الشفةبرنامج

في مستشفى بوسطن لألطفال
bostonchildrens.org/cleftlip

617-355-6309

جون ب. مالیكن طبیب
617-355-7686

 
جون ج. میارا، طبیب، دكتور طب أسنان 

617-355-4401
 

كارولین ر. روجرز فیزینا، طبیب
617-355-8509

 
اإلتصال بممرضة

617-355-4513
 
 

الموارد المتوفرة عبر االنترنت
 

 facebook.com/bostoncleftالفیسبوك: 
bit.ly/bostoncleftappتطبیقات الجوال: 

facesofchildren.orgمؤسسة فیسز أوف شیلدرن: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، طبیب.وألكسندر ألوريالصور والرسومات مجاملة من جون ب. مالكین، طبیب، جون ج. میارا، طبیب، دكتور طب أسنان 

Contact us
Boston Children’s Hospital
Cleft Lip and Palate Program 
bostonchildrens.org/cleftlip
617-355-6309

John B. Mulliken, MD
617-355-7686
 

John G. Meara, MD, DMD
617-355-4401
 

Carolyn R. Rogers-Vizena, MD
617-355-8509
 

Contact a nurse
617-355-4513
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