
  

كي یتمتع طفلك بصحة جیدة وكي یكون قویًا قادرا إلجراء 
ع األطفال الذین یعانون من العملیة، من الضروري إرضا
 وجود ھذا الشق بكمیھ كافیھ. 

 

3 
تستطیع العملیات الجراحیة في سمایل ترین معالجة ھذا 

القصور دون أي مقابل مادي في أي مستشفى تتعامل مع 
سمایل تراین؛ حیث أن العملیة الجراحیة ھي الوسیلة 

 الوحیدة القادرة على معالجة ھذا القصور. 
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مركز سمایل تراین لعالج الشفة األرنبیھ 
 وسقف الحلق المفتوح

 توصیات الرضاعة
 
  

 لحلق (یمكن أن تكون غیر مرئیة من الخارج). یُولد بعض األطفال بشفاه  مشقوقة ( فتحة , ثغرة أو شق) أو فتحة في سقف ا
 

1 
 

التدخل الجراحي في ھذه الحالة في غایة األھمیة، ألنھ یكون 
بدونھ قد ال یستطیع الطفل التحدث جیدا ویعاني من مشاكل 

في تناول الطعام أو شرب الحلیب , وقد یكون عرضھ 
  لإلصابة باألمراض بنسبھ عالیة .

 
 

2 

األطفال الذین یعانون من وجود ھذا الشق؛ حیث یخرج الحلیب من أنفھم أو    إرضاع في بعض األحیان، یكون من الصعب 
  یدخل إلى رئتھم أو  یملئ الھواء معدتھم فیشعرون بالشبع وینامون دون أن یحصلوا على الكمیھ الكافیة من الحلیب 

 

5 



من الضروري أن یحصل الطفل على غذاٍء صحٍي حتى یستطیع الخضوع للعملیة الجراحیة. وعلى االم االلتزام برضاعھ  
 الرضاعة الطبیعیة ان امكن مع مراعاه ما یلي: طفلھا بما یالئم  حالتھ. ویفضل استخدام

 

6 

10 
العالج الموجود في أي 

مركز من مراكز 
سمایل ترین مجاني 

 بدون أي مقابل 
 

 

إرضاع الطفل ومساعدتھ 
عدد من  التجشؤ على

 المّرات أكثر من المعتاد.  
 

الضغط برفق على الثدي 
 لزیادة تدفق الحلیب. 

 

وضع حلمة الثدي في 
 الجانب الذي لیس بھ الشق. 

 

إرضاع الطفل وھو جالس 
 في وضع مستقیم.

 

إذا لم یكن اإلرضاع من الثدي ممكنًا، على األم أن تستمر في إرضاع طفلھا مستخدمة وسائل أخرى، وبعض ھذه الوسائل 
 ھي:
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 تكبیر ثقب حلمة الزجاجة قلیال لزیادة تدفق الحلیب. 
 

یمكن لألم أن تشفط الحلیب من ثدیھا ثم ترضع الطفل  
 باستخدام ملعقة أو زجاجة. 

 

إن لم یكن الحلیب الطبیعي متوفرا ، تستطیع األم 
استخدام حلیب األبقار أو الحلیب الناشف  مع الحرص 

على أن یغلى الحلیب  و الماء المستخدم مع الحلیب 
 الناشف( على أن یتم تبریده). 

 

8 
من أن األدوات التي  لتأكد

 ةرضاعفي الستستخدم 
نظیفة ومعقمة عن طریق 

 10على األقل لمدة ھا غلی
غیر  دقائق. المالعق

ظیفة أو الزجاجات قد الن
إصابة الطفل تسبب 

األمراض الحمى وب
 األخرى.
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ضرورة  اصطحاب أطفالكم الى أقرب مركز من مراكز سمایل ترین حیث سیقوم الطبیب بالفحص الطبي  إلعالمكم  
  بموعد العملیة الجراحیة.

 


