
 
Nói chung, lịch trình này phản ánh phương án xử trí toàn diện và lý tưởng về tật sứt môi và hở hàm ếch. Các điều kiện kinh tế xã hội thường là một thách thức cho công việc, và đòi hỏi các nhóm điều trị chứng hở hàm ếch phải điều chỉnh một cách sáng tạo 
lịch trình này nhằm đạt được những kết quả tốt nhất cho bệnh nhân. Các mục tiêu của lịch trình này là (1) hỗ trợ các đối tác với thời gian “tối ưu” cho hoạt động phổ biến kiến thức, đánh giá và điều trị, và (2) mở ra một cuộc đối thoại về những phương pháp 
thực hành tốt nhất dành cho các nhóm bệnh nhân trên phạm vi toàn thế giới.

Xin lưu ý rằng KHÔNG PHẢI mọi đánh giá và ca điều trị đều được các Chương trình Tài trợ của Smile Train đài thọ.

*Mặc dù các khung thời gian này được ưu tiên hơn, các chẩn đoán và/hoặc chăm sóc về khả năng nghe và nói vẫn cần được thực hiện liên tục.

Để biết thêm thông tin hoặc nếu có đóng góp, vui lòng liên hệ medical@smiletrain.org
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LỊCH TRÌNH ĐỀ XUẤT CHO VIỆC CHĂM SÓC TOÀN DIỆN TẬT HỞ HÀM ẾCH

Phổ biến kiến thức
cho gia đình

Tư vấn về di truyền

Chỉnh hình tiền phẫu
đối với trẻ sơ sinh

Dinh dưỡng & ăn uống

Kiểm tra sàng
lọc thính lực

Phẫu thuật 
mũi môi
 lần đầu

Phẫu thuật vòm 
miệng lần đầu

Chăm sóc răng miệng

*Đánh giá âm ngữ
và/hoặc trị liệu

*Đánh giá rối loạn chức
năng vòm miệng mềm

- hầu qua y cụ

Phẫu thuật rối loạn chức
năng vòm miệng mềm - hầu

Chỉnh nha Chỉnh nha

*Đánh giá rối loạn chức năng vòm miệng mềm - hầu qua y cụ

Phẫu thuật rối loạn chức
năng vòm miệng mềm - hầu

*Đánh giá âm ngữ và/hoặc trị liệu

Phẫu thuật ghép xương ổ răng

Phẫu thuật chỉnh sửa môi / mũi

*Thính lực và các dịch vụ về tai mũi họng

Phát triển âm ngữ
và ngôn ngữ

Phẫu thuật lỗ rò

Vệ sinh răng miệng

Hỗ trợ tâm lý xã hội

Lịch hẹn khám thường xuyên của nhóm điều trị tật hở hàm ếch

Phẫu thuật chỉnh hình răng mặt


