Smile Train Cleft Lip and Palate
ការណែនាំចាំព ោះការបាំពៅ/បញ្ចុកអាហារ

1

ើ រូ រមាត់ររស់ពួកហេ ឬ
កុមារមួ យចាំនួនពកើតមកមានមាត់ណែប – ប្រហោង, ចំហ, ឬស្នាមរងវ ះហៅហ រ
ប្រហោងហៅប្កអូ មមាត់ហ រើ រស់ពួកហេ (ដែ មិនអាចហមើ ហ ើញពីហប្ៅបាន)។
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ការវោះកាត់មានសារៈសាំខាន់ណាស់ ពីហប្រះថា ហរើគ្មានវា
ហេ កុមារមិនអាចនិយាយស្នារ់ឮបានប្តឹមប្តូវ អាច
មានកំហ ើនោនិភ័យននការឆ្ល ងហមហោេនានា ហហើយ
និងអាចមាន រញ្ហាននការររ ិហោេចំ អា
ី ោរ និង
ហៅេឹកហ ះ។

3

គ្រូពេទ្យវោះកាត់របស់ Smile Train អាចេាបាល
កាំហូចគ្ទ្ង់គ្ាយពោយឥតរិតថ្លៃ ហៅមនទ ីរហពេយ
ជានែេូ ររស់ Smile Train។ ការវះកាត់េឺជាវវ ិ ដី ត
មួ យេត់ដែ ពាបា បានយា៉ាងហពញហ ញហ ើ
កំហូចប្េង់ប្ាយហនះ។

5

បុណនែ – ជួនកាល បញ្ចុកអាហារារកមានមាត់ណែបមានលកខ ែៈេិបាក ហ យស្នរេឹកហ ះអាចហហៀរ
ហចញតាមប្ចមុះ ឬចូ សួ តបាន។ ឬហ ើសពីហនះហេៀត ារកអាចរឺតខ្យ ់ចូ ហៅកនុងខ្ល ួន ហហើយពួ ក
ហេអាចរង្ហាញអាការៈងងុយហែកខាលំង និង ង់ ក់ ហរើហាះជាពួ កហេាន់បានេេួ អាោរចិញ្ចឹម
ប្េរ់ប្គ្មន់ហ់ ហើយក៏ហ យ។
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មាន
ព ើមបីឲ្យមានសុខភាេលអ
និង
ថាមព ប្េរ់ប្គ្មន់ហែើមបីេេួ ការវះកាត់
ហនាះ វាមានស្នរៈសំខាន់ណាស់ដែ ថា
ារកមានមាត់ដឆ្រេេួ បានការរញ្ចុក
អាោរប្េរ់ប្គ្មន់។

ការផ្ដលច
់ ាំែអា
ី ហារ ឬបាំពៅកូ នឲ្យបានណែអ តលអ ព ើមបីឲ្យេួ កពរអាចទ្ទ្ួ លការវោះកាត់បានពនោះ មានសារៈ
សាំខាន់ណាស់។ មាាយប្តូវដតមានការតាំងចិតតចំហរះការពាយាមហប្រើវវ ិ ីរញ្ចុកអាោរ ឬរំហៅហសេងៗហែើមបី
ពិនិតយតាម នហមើ ហ ប្ើ រហភេវវ ិ ីដែ មានប្រសិេធោពែ ខ្
់ ល ួនឯង និងារក។ ការរំហៅកូ នហ យហ ះ
ផ្ទទ ់ េឺជាវវ ិ ីែប្៏ រហសើររំសត
ុ កនុងករ ដី ែ អាចហ វ ហើ ៅបាន។ វវ ិ ីស្នតសត មួ យចំនួនមានជាអាេិ៍:
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រញ្ចុកចំ ី ឬរំហៅកូ នឲ្យ
ក់តប្មង់កា ហ ះ
បានដឆ្ែ តហ យការ ក់
រំហៅឲ្យចំកដនល ងដែ
គ្មានស្នាម ច់។
ឲ្យអងគុយប្តង់ខ្ល ួន។
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10

រំហៅ/រញ្ចុកចំ ី និង
រំហភើកូនឲ្យបាន
ញឹកញារ់ជាងប្រប្កតី។

កនុងករែីណ លមិនអាចបាំពៅកូ នពោយពោោះបានពនោះ, វាមានស្នរៈសំខាន់ខាលំងណាស់ដែ មាាយរនត
រំហៅារកតាមវវ ិ ីហសេងៗហេៀត។ វវ ិ ីស្នតសត មួ យចំនួនមានជាអាេិ៍:

មាាយអាចប្ចបាច់េឹកហ ះឲ្យហចញហែើមបីរំហៅ
ារកហ យហប្រើស្នលរប្រ ឬែរប្តងបាន។
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ប្ចបាច់ហ ះលា មៗហែើមបី
រហងក ើន ំហូរ ឬចរនត េឹក
ហ ះ។

មាាយអាចប្ចបាច់ពប្ងីកហ ះននែររំហៅា ំងមូ
លា មៗហែើមបីរហងក ើន ំហូរ ឬចរនត េឹកហ ះបាន។

ពបើទ្ឹកពោោះមិនអាចពចញពសាោះ មាាយអាចហប្រើ
េឹកហ ះហគ្មប្សស់ ឬេឹកហគ្មហមៅបាន។ ចូ រហ វ ើ
ឲ្យប្បាកែប្រជាថា េឹកហ ះហគ្មប្សស់ និងេឹក
លាយេឹកហគ្មហមៅប្តូវបាន ព
ំ ុះ និងប្តជាក់
ប្សឹរ ែ ។
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ហ

យ

ព្វ ើឲ្យគ្បាក គ្បជាថា
ឧបករែ៍មួយចាំនួន
ណ លមានពគ្បើសគ្មាប់
ស្នែត
ការបាំពៅពនោះ
និងមានការសមាលរ់
ហមហោេហ យហស្នោរេឹក
ហៅាកនុងរយៈហព យា៉ាង
តិច 10 នាេី។ ស្នលរប្រ
និងែរមិនស្នែតអាច
រណា
ា ឲ្យហៅាខ្ល ួន និង
មានការឆ្ល ងហមហោេ
ហៅបាន។

សូមពមត្តែកុាំពលៃ ចយកកូ នតូ ច (ារក) របស់អ្នកពៅកាន់មជឈមែឌល Smile Train ណ លសថិតពៅជិតបាំផ្ុត។
ហវជ្ជ រ ឌ ិតហៅឯមជ្ឈម ឌ នឹងពិនិតយហមើ កូ នហនាះ
ហហើយនិងប្បារ់អាកអំពហី ព ហវលាប្តូវហៅកាន់មនទ ីរ
ហពេយសប្មារ់ការវះកាត់។
ចូ រចំថា ោ កា
់ រ
ពាបា ហៅមជ្ឈម ឌ
Smile Train ណាមួ យ
ហនាះេឺឥតមានេិតនលល
អវ ីា ំងអស់។

