
 
Smile Train помага 
при заешка устна и вълча уста 

Препоръки за храненето 
 
  

Някои деца се раждат със заешка устна – дупка, отвор или цепка в устната или в 

горната част на устата им (които може и да не са видими отвън). 

 

1 

 

Операцията е много важна защото без нея 

детето може да не се научи да говори добре, 

да бъде изложено на повишен риск от 

инфекции и да има проблеми с приема на 

храна и мляко. 

2 

Хирург на Smile Train може безплатно да 

коригира този дефект в някоя от болниците, 

с които организацията си сътрудничи. 

Операцията е единственият начин за пълно 

възстановяване на този дефект. 

3 
За да бъдат здрави и достатъчно 

силни, за да могат да бъдат оперирани, 

е важно децата със заешка устна да 

бъдат хранени по подходящ начин. 
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НО понякога на бебетата със заешка устна им е трудно да се хранят, тъй като 

млякото може да изтече през носа или дори да навлезе в дробовете им. Или пък да 

погълнат въздух и да изглежда, сякаш са сити и да заспят, макар да не са получили 

достатъчно количество храна. 
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Важно е детето да бъде добре хранено, за да може да бъде оперирано. Майките 

трябва да изпробват различни техники за хранене, за да видят коя ще бъде най-

подходяща за тях и техните бебета. Ако е възможно, най-добре е детето да се храни 

направо от гърдата. Ето някои техники: 

 

6 

Хранете детето 

изправено. 

Поставете зърното 

в незасегнатата 

страна на устата. 

Притискайте нежно 

гърдата, за да 

увеличите притока 

на кърма. 

Хранете децата и 

им помагайте да се 

оригват по-често от 

нормалното. 

Не забравяйте, 

че лечението на 

заешка устна във 

всички центрове 

на Smile Train е 

напълно и 

абсолютно 

безплатно. 

 

Ако кърменето е невъзможно, жизненоважно е майката да продължава да храни 

бебето с други средства. Ето някои техники: 7 

Ако изобщо няма кърма, майката 

може да използва краве или сухо 

мляко. Кравето мляко и водата за 

сухото мляко трябва да бъдат 

преварени и охладени. 
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Майката може да изцежда кърма от 

гърдата и да храни бебето с лъжица или 

шише. 

Майката може ЛЕКО да удължи отвора на 

биберона на шишето за хранене, за да увеличи 

притока на мляко. 

Всички прибори 

за хранене трябва 

да бъдат чисти и 

стерилизирани чрез 

изваряване във 

вода поне за 10 

минути. 

Замърсените 

лъжици и бутилки 

могат да причинят 

треска и инфекция. 
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Не забравяйте да заведете детето си в най-близкия център на Smile Train. То ще 

бъде прегледано от лекар, който ще ви каже кога да отидете в болницата за операция. 10 


