
 

Thông tin dành cho Cha mẹ 
Trong quá trình Phẫu thuật Sứt môi và 
Hở hàm ếch 

 
  

Con bạn sắp được phẫu thuật điều trị khe hở môi vòm miệng. Tuy đây là một phẫu thuật 
thường xuyên, nó vẫn luôn có thể xuất hiện tình huống phức tạp.     
 

Hãy nói cho bác sĩ của tổ chức Smile Train 
nếu con bạn có dấu hiệu bị cảm lạnh, ho hay có 
dấu hiệu bị sốt và ra nhiều mồ hôi. Những bệnh 
này có thể gây ra rủi ro lớn đến sức khỏe và sự 
an toàn trong và sau khi phẫu thuật.  
 

Hãy đảm bảo rằng 
con bạn không ăn 
hoặc uống BẤT CỨ 
THỨ GÌ trong suốt 6 
tiếng trước khi phẫu 
thuật (thậm chí cả 
uống nước hoặc sữa 
mẹ). 
 

Cho trẻ ăn uống trước 
khi phẫu thuật có thể dẫn 
đến những biến chứng đe 
dọa sức khỏe của bé như 
nghẹt thở hoặc nôn mửa 
trong khi phẫu thuật. 
 

Khi bạn gặp con sau khi phẫu thuật chúng sẽ phục hồi và có thể tỏ vẻ buồn ngủ, khóc nhiều 
hơn bình thường, bị sưng hoặc có một chút máu gần vị trí phẫu thuật. Điều này hoàn toàn bình 
thường. 
 
 



Sau khi phẫu thuật, KHÔNG ĐƯỢC cho trẻ ăn uống BẤT CỨ THỨ GÌ, kể cả uống nước 
hoặc sữa mẹ, vì các loại thực phẩm này có thể vào phổi của trẻ và gây ra ho hoặc nghẹt thở. 
Bác sĩ sẽ chỉ định khi nào bạn có thể cho trẻ ăn uống một cách an toàn.Tại khu hồi sức, hãy 
đảm bảo rằng con bạn nằm nghiêng vì điều này đảm bảo trẻ có thể thở đúng cách sau 
khi phẫu thuật.  
 

 

Bằng việc cộng tác cùng nhau, các chuyên 
gia y tế và cha mẹ có thể cùng đảm bảo một 
cuộc phẫu thuật thành công và an toàn.  
Hãy giới thiệu những trẻ em khác bị sứt môi 
và hở hàm ếch tới bác sĩ của tổ chức từ thiện 
Smile Train.  

 

 

 
 

 

Thông báo ngay cho bác sĩ/y tá nếu con bạn có những dấu hiệu khó thở, chảy máu quá 
nhiều ở vị trí phẫu thuật, bị sốt và ra nhiều mồ hôi, nôn mửa, buồn ngủ quá mức và nếu dây 
truyền tĩnh mạch tuột khỏi cánh tay hoặc chai truyền hết nước.  
 

 

Khi con bạn được xuất viện, bác sĩ hoặc y tá sẽ 
cung cấp cho bạn những chỉ dẫn quan trọng về 
cách chăm sóc trẻ tại nhà. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ 
vấn đề gì sau khi bạn rời khỏi bệnh viện xin vui lòng 
đưa trẻ trở lại đến bệnh viện ngay lập tức để được 
đánh giá thêm.  


