
التغذية وانشقاق 
الشفة والحنك

Feeding and Cleft Lip & Palate

• تحتوي 	 )هيبرمان(:  الخا�صة  االحتياجات  ر�صاعة 

ويمنع  الأمامي  الجزء  اإلى  ال�سوائل  بتدفق  ي�سمح  �سمام  على 
عودتها في التجاه المعاك�س، وهذه الخا�سية تقلل كمية الهواء 
التحكم  خا�سيه  الر�ساعة  هذه  وُتقدم  الر�سيع،  يبتلعها  التي 
المعياري )تدفق �سريع ومتو�سط وبطيء( وبذلك يمكن التحكم 

بكمية ال�سائل المتدفق اإلى فم الطفل.

• ر�ساعة 	 وهي   : جون�صون  ميد  ر�صاعة 

وتكون  عادية  بحلمة  للع�سر  قابلة 
العتيادي  بالحجم  فيها  الحلقة 

حلمات  ا�ستخدام  ي�سهل  مما 
 ROS,( مثل  معها  اأخري 
NUK(، لكن الحفاظ على 
تدفق ثابت مع ر�ساعة ميد 

جون�سوت �سيكون �سعًبا

• ر�صاعة بيجون: وتحتوي على 	

لين،  واأ�سفلها  �سلب  اأعالها  حلمة 
لي�سهل  الل�سان  على  اللين  ال�سطح  يو�سع 

يمنع  هوائي  �سمام  على  الحلمة  وتحتوي  الحليب،  ا�ستخراج 
عبر  التدفق  بن�سبة  التحكم  يمكن  كما  بع�سها،  على  انطباقها 

بيجون  حلمة  وُتالئم  الغطاء،  اإرخاء  اأو  اإحكام 
الر�ساعة  هذه  وتالئم  الر�ساعات،  اأنواع  اأغلب 
الجهة  اأحادي  ال�سفة  بان�سقاق  الإ�سابة  حالت 
ا حالت الإ�سابة في ان�سقاق الجهة  وتنا�سب اأي�سً
هذه  م�ستخدم  يواجه  قد  لكن  للحنك،  الخلفية 
وكبر  التدفق  �سرعة  وهما  م�سكلتين  الر�ساعة 

جحم الحلمة التي قد ل تالئم فم الر�سيع.



ت�جد طريقتين للتغذية عن طريق الر�ساعة الطبيعية:

١- نظام الر�ضاعة البديلة )SNS(: وتتكون من اأنبوب رفيع ي�سل 

الحليب  اأو  الم�ستخرج  الأم  )حليب  الحليب  على  المحتوي  الوعاء 
ل�سق  ب�سريط  الثدي  على  الأنبوب  وُيثبَّت  الأم،  بثدي  ال�سناعي(  
على  �سيح�سل  الطفل  ير�سع  وحين  الحليب،  بتدفق  التحكم  ويمكن 
اإلى الحليب الم�ستخرج من الأنبوب. في حالة  حليب الأم بالإ�سافة 
الم�سابين  الأطفال  قبل  من  البديلة  الر�ساعة  نظام  ا�ستخدام 
بان�سقاق الحنك يجب اأن ُيو�سع الأنبوب بعيًدا عن عن ال�سق لتقليل 

ت�سرب الحليب اإلى الأنف.

في  �سق  هو  الرنبية  بال�سفة  ا  اأي�سً وُيعرف  والحنك  ال�سفة  ان�سقاق   
منطقة الوجه اأوالفم حيث ُيولد الطفل ب�سق في الحَنك اأو ال�سفة العليا 
في  فتحة  تكون هنالك  ال�سفة  ان�سقاق  وفي حالة  مًعا،  الثنين  في  اأو 
ال�سفة العليا والتي قد تمتد لت�سل اإلى الأنف، وقد تكون هذه الفتحة 
اإما في جهة واحدة اأو في الجهتين اأو في المنت�سف، بينما في ان�سقاق 
الأنف  بتجويف  الفم  وت�سل  الفم  �سقف  في  الفتحة  فتكون  الحنك 
الجنين،  نمو  اأثناء  والحنك  ال�سفة  التحام  في  لخلٍل  نتيجة  ويحدث 

وغالًبا ما ينتج عن ان�سقاق ال�سفة والحنك �سعوبات في الر�ساعة.
المعلومات عن طرق تغذية الر�سيع الم�ساب  هنا �سنزودك ببع�س 

بان�سقاق ال�سفة والحنك.

الر�ساعة الطبيعية:

اإمكانية الر�ساعة الطبيعية من عدمها تعتمد 
على مكان وات�ساع ال�سق، اإن كانت الإ�سابة 
يعاني  ل  الطفل  وكان  وحدها  ال�سفة  في 
الأم  �ستتمكن  اأخرى  �سحية  علل  اأي  من 
اإن كان  اأما  من الر�ساعة ب�سكل طبيعي، 
هناك  ف�سيكون  ا  اأي�سً اللثة  يت�سمن  ال�سق 

حاجة اإلى الم�ساعدة.

التغذية بالر�ساعات:

ال�سفة . 1 بان�سقاق يف  امل�سابني  الأطفال  عند 
العتيادية  الر�ساعة  ا�ستخدام  فقط ميكن 

ولكن ين�سح مبراقبة التدفق.
ال�سفة . 2 بان�سقاق يف  امل�سابني  الأطفال  عند 

ذات  الر�ساعة  با�ستخدام  ُين�سح  واللثة 
التدفق ال�سهل.

عند الأطفال امل�سابني بان�سقاق يف احلنك . 3
يكون امل�س �سعًبا، ولذلك ُين�سح با�ستخدام 

ر�ساعات خا�سة.
هنا �ضريد ذكر بع�ض الر�ضاعات التي ُت�ضتخدم 

عادة مع الأطفال امل�ضابني بان�ضقاق احلنك:

ثنائي مكتمل من اجلانبنيكامل من جانب واحدجانب واحد غري مكتمل

التغذية
وانشقاق الشفة والحنك

قبل البدء ُين�سح باإعداد الطفل للر�ساعة الطبيعية وذلك عن طريق 
تحفيز الفم بكميات ب�سيطة من ال�سوائل ُتعطى باإحدى الطرق التالية:

• بغم�س الإ�سبع في الحليب ثم اإدخاله اإلى فم الطفل.	
• بوا�سطة الكاأ�س.	
• بوا�سطة الحقنة.	
• 	.)Soft Feeder( با�ستخدام ر�ساعة التغذية اللينة 

٢- ا�ضتخراج الحليب اإلى فم الر�ضيع:

ح�سن  على  م�ستقيمة  و�سعية  في  الطفل  يكون  اأن  يجب  البداية  في 
ب فم الر�سيع اإلى حلمة الأم قدر الُم�ستطاع، بعد ذلك  الأم، ثم ُيقرَّ
توجيه  مراعاة  مع  متنا�سقة  بحركة  الحليب  با�ستخراج  الأم  تقوم 

الحليب بعيًدا عن مو�سع ال�سق.




