
 مركز سمايل تراين لعالج الشفة
األرنبيه وسقف الحلق المفتوح

توصيات الرضاعة

ُيولد بعض األطفال بشفاه  مشقوقة ( فتحة , ثغرة أو شق) أو فتحة
في سقف الحلق (يمكن أن تكون غير مرئية من الخارج 

تستطيع العمليات الجراحية في سمايل ترين
معالجة هذا القصور دون أي مقابل مادي 

 في أي مستشفى تتعامل مع سمايل تراين؛ 
حيث أن العملية الجراحية هي الوسيلة

الوحيدة القادرة على معالجة هذا القصور 

في بعض األحيان، يكون من الصعب إرضاع  األطفال الذين يعانون من وجود هذا الشق؛ حيث يخرج
الحليب من أنفهم أو   يدخل إلى رئتهم أو  يملئ الهواء معدتهم فيشعرون بالشبع وينامون دون 

  أن يحصلوا على الكميه الكافية من الحليب 

كي يتمتع طفلك بصحة جيدة وكي يكون قوًيا
قادرا إلجراء العملية، من الضروري إرضاع 

 األطفال الذين يعانون من وجود هذا الشق 
بكميه كافيه

). 

الحنك المشقوقالشفة المشقوقة والحنكمشقوق الشفةشق الشفة من جانب واحد شق الشفة الثنائية والحنك

يكون التدخل الجراحي في هذه الحالة في غاية
األهمية، ألنه بدونه قد ال يستطيع الطفل 
التحدث جيدا ويعاني من مشاكل في تناول 
الطعام أو شرب الحليب , وقد يكون عرضه 

 .لإلصابة باألمراض بنسبه عالية 

. 

. 

. 

. 



من الضروري أن يحصل الطفل على غذاٍء صحٍي حتى يستطيع الخضوع للعملية الجراحية. وعلى االم 
االلتزام برضاعه طفلها بما يالئم  حالته. ويفضل استخدام الرضاعة الطبيعية ان امكن مع مراعاه ما 

يلي 

 ضرورة  اصطحاب أطفالكم الى أقرب مركز من مراكز سمايل ترين حيث سيقوم الطبيب بالفحص
الطبي  إلعالمكم  بموعد العملية الجراحية

إذا لم يكن اإلرضاع من الثدي ممكًنا، على األم أن تستمر في إرضاع طفلها مستخدمة وسائل أخرى
وبعض هذه الوسائل هي

إذا لم يكن حليب الثدي متاًحا على اإلطالق
الصيغة التجارية هي الخيار التالي األفضل  
 ولكن يجب أن يتم تحضيرها بأمان حسب 
تعليمات الشركة الصانعة. يجب أن يكون

حليب البقر هو الخيار األخير فقط في حالة 
عدم توفر حليب األم أو الحليب االصطناعي 

لتأكد من أن األدوات التي ستستخدم في
الرضاعة نظيفة ومعقمة عن طريق غليها 
على األقل لمدة 10 دقائق. المالعق غير 

النظيفة أو الزجاجات قد تسبب إصابة الطفل 
بالحمى واألمراض األخرى 

:

:

يمن لألم أن تشفط الحليب من ثديها ثم ترضع الطفل  باستخدام ملعقة أو زجاجة تكبير ثقب حلمة الزجاجة قليال لزيادة تدفق الحليب

إرضاع الطفل ومساعدته على التجشؤ
  عدد من المّرات أكثر من المعتاد 

الضغط برفق على الثدي
لزيادة تدفق الحليب 

وضع حلمة الثدي في
الجانب الذي ليس به الشق 

إرضاع الطفل وهو جالس
في وضع مستقيم
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