
 تعليمات وإرشادات لعمليات
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 * سيقوم الطبيب المعالج بشرح مفصل عن طريقة العملية والنتائج المتوقعة

 يلزم التوقف عن إرضاع الطفل قبل أربع ساعات من العملية ، ومن الُمحتمل وضع محلول

وريدي (مغذي) في حال تأخر وقت العملية

هذا المنشور من إعداد طبيبك د. ناصر العسيري -  استشاري جراحة الفم والوجه والفكين

تعليمات ما قبل العملية

 في حاالت التوسع الشديد في فتحة الشفة األرنبية ُينصح باستخدام الالصق القوي
بين طرفي الشفة إلى حين موعد العملية

سيتم إجراء بعض التحاليل والفحوصات الطبية ومعاينة الطفل من قبل طبيب التخدير

OMFS SURGEON

Dr. Nasser Alasseri
     @NasserAlasseri              @NasserAlasseri             @Nasser.Alasseri                @N.Alasseri

معلومات عامة
 إجراء جراحي تجميلي ووظيفي
 إلغالق فتحة الشفة العلوية

ومنطقة األنف واللثة

 ُتجرى العملية بعد عمر ٣ إلى ٤ أشهر
 وهي الفترة التي يكون فيها وزن وصحة
 الطفل في حالة أفضل لتحمل التخدير

والتدخل الجراحي

 تختلف الطرق الجراحية المستخدمة
 باختالف نوع الشفة األرنبية -أحادية
 أو ثنائية- ومدى وسعها أو امتدادها

وخبرة وطريقة الجراح

 مدة العملية   : 
 تستغرق العملية من ساعة إلى ساعتين

 ويسبق ذلك بعض الوقت
إلجراءات التخدير ومن ثم فترة اإلفاقة

صفحة ١ من ٢

 الشفة االرنبية أو المشقوقة هي أحد
 العيوب الخلقية التي تحدث عندما

 ال تتشكل شفاه الطفل أو فمه بشكل
 صحيح أثناء الحمل، وتسمى هذه العيوب

الخلقية بالشقوق الفموية

 ُيمكن أن تكون الشفة المشقوقة 
 على جانب واحد أو كال جانبي الشفة

 أو في المنتصف ، واألطفال الُمصابون
 من الشفة المشقوقة قد يكون
لديهم الحنك المشقوق أيضًا

 اإلصابة بالشفة األرنبية ال يجْب أن تكون عائقًا وحاجزًا نفسيًا 
  في حياة الطفل وأهله ، ويمكن له أْن يُمارس حياته بشكل طبيعي

 ويدرس ويعمل ويتزوج كأي فرد من أفراد المجتمع

 رسالتي
 لكم »

 تأخير وقت العملية عن أربع أشهر
 أو أكثر لظروف معينة لْن يؤثر على
النتائج النهائية وظيفيًا وجماليًا

 من المهم اإلفصاح عن التاريخ المرضي للطفل وإبالغ الطبيب إْن كان لدى الطفل أمراض 
 مزمنة واألدوية المستخدمة ، أو أي حساسية من دواء أو غيره ، وإذا كان لديكم أي تقارير

 طبية تخص حالته يمكنكم إحضارها معكم لموعد الفحص

 مالحظة : هذا المنشور يحتوي على صفحتين
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صفحة ٢  من ٢

تعليمات ما بعد العملية
 بعد اإلفاقة والتأكد من استقرار حالة الطفل

 والبدء في تغذيته ُيمكن الخروج من المستشفى

 نظرًا لوجود المحلول الوريدي
 (المغذي)، اليلزم إرضاع الطفل
 مباشرة بعد العملية حتى تسمح

 الممرضة المسؤولة بذلك

 تغذية الطفل خالل األسبوع األول بعد
 العملية تتم عن طريق برواز أو رضاعة خاصة
 بالشفة األرنبية وسيقوم الطبيب المعالج

بتحديد األفضل لطفلك

 قد يواجه الطفل صعوبة في التغذية في
 البداية نظرًا ألثر العملية ولكّنه سرعان
مايستجيب ويرضع بشكل طبيعي

 مالحظة : تكون األنسجة المحيطة بإصالح الشفة
 األرنبية ضعيفة خالل األسبوعين األولى من العملية
 لذلك من الضروري اتباع االرشادات لتجنب إصابتها

ولتسريع عملية االلتئام و ضمان راحة الطفل

التغذية

العناية
  بالشفة

 تجّنب إزالة اللصقات وسيقوم الطبيب
بإزالتها الحقا واالطمئنان على العملية

 سيقوم الطبيب بوضع لصقات على
 الشفة العلوية لتغطية الجرح خالل

األسبوع األول من العملية

 ُينصح بتغطية يد الطفل أو تثبيتها (إن لزم)
خالل األسبوع األول بعد العملية

 ُيمكن إضافة اللصقات فوق الجرح
 مباشرة - في حال سقوطها- دون الحاجة

إلى الذهاب إلى المستشفى

 يجب إبقاء الطفل على ظهره خالل األسبوع
األول لتجنب تعرض الشفة ألي احتكاك

 خروج سوائل أو نقط دم  من فتحات األنف
ُيعتبر أمر طبيعي في األيام األولى من العملية

 ُيفضل عدم إزالة تخثر الدم من منطقة الشفة
و تركها لتسقط تلقائيا

 ُيمكن تنظيف منطقة األنف بشكل يومي
باستخدام أعواد تنظيف األذن بعد تبليلها بالماء

 قد يعاني الطفل من اضطراب وشخير
 في النوم في األيام األولى بعد العملية
وسرعان ماسيعود لوضعه الطبيعي

 ُيفضل أْن يكون نوم الطفل على ظهره
 في األسابيع األولى لتجنب الضغط على

منطقة الشفة
 المانع من استحمام الطفل بعد العملية

 مباشرة مع الحرص على تجنب وصول الماء
لمنطقة الشفة العلوية

األدوية

  قد يشعر الطفل بألم بسيط خالل األيام األولى بعد العملية ويحتاج حينها لمسكن األلم العادي

ال تحتاج مثل هذه العمليات لوصف مضاد حيوي و الٌينصح بأخذه إال عند وصف الطبيب

 سيتم وصف مرهم أو جل مرطب (سيليكون) يتم استخدامه بعد شهر من العملية كمساج للندبة
ويستخدم ثالث مرات يوميًا ولمدة تسعة أشهر

 الخروج من
 المستشفى
 والمتابعة

مع تمنياتي لكم بالشفاء العاجل ..

 اليلزم ازالة الخيوط الجراحية ألنها ستتحلل ذاتيًا خالل أسابيع
 قليلة

 في حاالت تجميل الشفة األرنبية للكبار يتم استخدام خيوط جراحية
من نوع آخر ويلزم إزالتها بعد ستة أو سبعة أيام من العملية

 سيكون هناك احمرار وانتفاخ وصالبة في منطقة الندبة خالل
 فترة االلتئام األولى والتي قد تستغرق عدة أشهر ثم تتحسن
 تدريجيًا إلى أن تظهر النتيجة النهائية الُمرضية لكم بإذن هللا

 عمليات الشفة األرنبية ال تتطلب المكوث في
 المستشفى ، ولذلك سيكون الخروج في نفس

يوم العملية في معظم الحاالت

  موعد المتابعة بعد خمس أيام من إجراء العملية
 وسيتم خالله  إزالة الضماد وتنظيف الجرح ووضع

 لصقات جديدة لمدة خمس أيام أخرى

 في حال تواجدكم خارج الرياض أو المملكة سيكون هناك مرونة في تحديد أيام
 المتابعة ويمكن أيضًا تغيير الضماد للطفل في المدينة التي يسكن فيها

 ومن ثّم الحضور لموعد المتابعة الحقًا
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