حلك ٍ تیٌی هعایٌِ ؽًَذ .ایي وَدواى ،هغتعذ اتتال تِ

تخؼ ّای هختلف لة تاالیی در طی ّفتِ ؽؾن حاهلگی

عي تاالی پذر ،یىی اس علل تذًیا آهذى ًَساداى

در وٌار ّن لزار هی گیزًذ تا لة تاالیی را تؾىیل دٌّذ.

تا ؽىاف وام ٍ لة هیتاؽذ.

تىاهل وام ،تعذاس تؾىیل لة در اٍاخز عِ هاِّ اٍل

اعتزط ٍ اعتفادُ اس لَاسم آرایؾی

حاهلگی اتفاق هی افتذ  .ؽىاف وام در دختزاى ٍ ؽىاف

دالیل تَلذ ًَساداى هثتال تِ ؽىاف وام اعت

لة در پغزاى تیؾتز دیذُ هی ؽَد .

احتوال تزٍس ؽىاف وام در ًَساداى دارای هادر

هؾىالت لاتل درهاىاًذ ،اها اگز دیز تِ آًْا رعیذگی

انواع شکاف لب و کام

الىلی یا عیگاری ،دٍ تزاتز تیؼ اس عایز سًاى

ؽَد ،تِ وزی دائوی ٍ یا اختالالت والهی هٌجز هی ؽًَذ .

تِ دلیل تىاهل جذا اس ّن لة ٍ وام ،اهىاى دارد تچِ ای

اعت.

فمط تا ؽىاف لة ،فمط تا ؽىاف وام ٍ یا ّز دٍ تِ دًیا

هشکالت ناشی اس شکاف لب و کام

والهی اتفاق هی افتذ .ایي وَدواى هوىي اعت دیزتز

تیایذ .ؽىاف لة هی تَاًذ یه طزفِ یا دٍطزفِ تاؽذ.

تغذیه ای  :ؽىاف لة ،هؾىل چٌذاًی در

حزف تشًٌذ .اها تا تزهین ؽىاف وام ایي هؾىالت تزطزف

ؽىاف لة هیتَاًذ اس یه ؽیار وَچه تا یه تزیذگی

تغذیِ ًَساداى ایجاد ًویوٌذ .اها ؽىافّایی وِ

خَاّذ ؽذ .تْزُ گزفتي اس گفتار درهاًی السم اعت.

واهل اس لة تاال تا عَراخّای تیٌی هتغیز تاؽذ .ؽىاف

در وام ٍجَد دارد تاعث هیؽَد وِ وَدن ًتَاًذ

وَدواى هثتال تِ ؽىاف وام تا ضزیة َّؽی هعوَلی

وام ًیش هوىي اعت تٌْا در ًاحیِ وام ًزم ٍ ستاى وَچه

تِ خَتی اس عیٌِ هادر یا ؽیؾِ ،ؽیز توىذ .تزای

سًذگی هی وٌٌذ .اها در صَرت تزٍس اختالالت ؽٌَایی ٍ

هحذٍد ؽَد ٍ یا تا ًاحیِ وام عخت ٍ عمف دّاى اداهِ

هىیذىً ،یاس اعت وِ در ًاحیِ دّاى ،خالء ایجاد

پاییي آهذى عطح یادگیزی ،ضزیة َّؽی آًاى ووتز اس

یاتذ .

ؽَد ٍ ؽىافّای ًاحیِ وام ،اهىاى ایجاد خالء

حذ هعوَل خَاّذ ؽذ.

تیواریّای گَػ هیاًی
اس دیگز

عاخت هایع گَػ هیاًی دچار اختالل هیؽَد ٍ ًَالص
.

ؽٌَایی ،عفًَتّا ،تة

ٍ گَػدرد ؽایع اعت .ایي

تکلن :در گزٍّی اس هثتالیاى تِ ؽىاف وام ،هؾىالت

را تِ ًَساد ًخَاّذ داد .وَدواى دارای ؽىاف
وام ،هوىي اعت ٌّگام ؽیزخَردى،

هی تاؽٌذ .در ایي وَدواى،

اق تشًٌذ،

دندانی و فکی

:ؽىاف لة ،تِ داخل عَراخ تیٌی

گغتزػ هییاتذ ٍ تعذاد دًذاىّا را تحت تأثیز لزار

ؽیز در گلَیؾاى تپزد ٍ یا اس تیٌیؽاى تیزٍى

هیدّذ .در ایي وَدواى ًذاؽتي تعضی اس جَاًِّای

تشًذ .

دًذاًی ،تیدًذاًی ،دًذاىّای اضافِ ٍ تغییز رًگ دًذاى

تعضی پشؽىاى اعتفادُ اس یه صفحِ پالعتیىی

هیتَاًذ لاتل رٍیت تاؽذ.

علل شکاف لب و کام

را تَصیِ هیوٌٌذ .ایي صفحِ پالعتیىیٌّ ،گام

درهاى شکاف لب و کام

هجوَعِای اس عَاهل صًتیىی ٍ هحیطی هیتَاًٌذ در تزٍس

ؽیز خَردى ًَساد در ًاحیِ وام اٍ لزار هیگیزد

درهاى ؽىاف ّا ،جزاحی اعت وِ در عٌیي

ایي هؾىل هَثز تاؽٌذ .

ٍ تا هغذٍد وزدى ؽىاف ،تِ راحتتز

هاّگی اًجام هی گیزد  .ؽىاف لة (تِ ٍیضُ اگز یه طزفِ

اس جولِ عَاهل هحیطی هیتَاى تِ هصزف تعضی دارٍّا

ؽیزخَردى اٍ ووه هیوٌذ.

تاؽذ) ،تِ یه عول جزاحی تزهیوی ًیاس دارد .در طی ایي

در حاهلگی ،عفًَتّا ،تیواریّای دٍراى تارداری ٍ

شنوایی :وَدواى هثتال تِ ؽىاف وام ،تایذ تیي

عول ،جزاح یه تزػ دٍ طزف ؽىاف ایجاد هی وٌذ وِ اس

ووثَد اعیذفَلیه اؽارُ وزد .

 3تا  6هاّگی تَعط پشؽه هتخصص گَػ ٍ

لة تا عَراخ تیٌی اهتذاد دارد ٍ عپظ دٍ طزف تِ

 12تا 18

ّوذیگز تخیِ هی ؽَد .ؽىاف لة دٍطزفِ ،هوىي اعت

 وَدوی وِ تی لزار تَدُ ٍ اس خَردى اهتٌاع

تِ دٍ جزاحی ًیاس داؽتِ تاؽذ .

هی وٌذ ،هوىي اعت درد داؽتِ تاؽذ ٍ ًیاس تِ

جزاحی ؽىاف وام ،تِ دلیل ًیاس تِ عاختي یه وام جذیذ

هغىي دارد.

هؾىل تز اعت .ایجاد وام جذیذ ،تاعث واّؼ عفًَت

 پاًغواى رٍی لةً ،یاس ًوی تاؽذ.

ّای گَػ هیاًی ،تْثَد در رؽذ دًذاى ّا ٍ اعتخَاى

 پواد آًتی تیَتیه

ّای صَرت وَدن ٍ پیؾزفت تغذیِ ٍ تَاًایی عخي

چؾوی ،پظ اس تزداؽت چغة ّای ًاسن

گفتي هی ؽَد  .جْت تزهین ؽىاف وام ،چٌذیي جزاحی

هوىي اعت هَرد اعتفادُ لزار هی گیزد.

اًجام هی ؽَد وِ ٍاتغتِ تِ عوك ٍ تشرگی عَراخ هی

 اس هَاجِْ تا ًَرآفتاب تزای حذالل ؽؼ هاُ،

تاؽذ.

تزای واّؼ تیزگی هحل سخن تایغتی پزّیش

توصیه های بعد اس عول جزاحی شکاف لب و کام

گزدد .

 عِ ّفتِ اس پغتاًه اعتفادُ ًگزدد.

 جای سخن تا گذؽت سهاى تْتزؽذٍُ ،لی

 تیي  10رٍس تا یه هاُ وَدن عول هىیذى را اًجام

ّزگش تِ طَر واهل ًاپذیذ ًوی گزدد.

هثل جٌتاهایغیي
مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

شکاف لب و کام

ًذّذ ٍ تا لاؽك یا لطزُ چىاى یا عزًگ تِ تیوار هایعات
دادُ ؽَد .
 حزوت ون تاسٍّا تزای عِ ّفتِ ٍ هواًعت اس لزار
دادى اًگؾتاى یا اعثاب تاسی در دّاى وَدن.
 تغذیِ تا ووه عزًگ یا لثِ ی وٌاری لاؽك صَرت

PT-HO-77

تگیزدًَ .ع غذا ،هثل لثل اس جزاحی خَاّذ تَد.
 دّاى ؽَیِ ّز  2عاعت دادُ ؽَد هخصَصا تعذ اس
ّز ٍعذُ غذا
 تعذ اس جزاحی ،لة وَدن لزهش ٍ هتَرم هی تاؽذ .
ًَ ارّای تاریه چغة ،تزای تمَیت هحل جزاحی ٍ
واّؼ فؾار تِ سخن ٍ تخیِ ّا ٍ جلَگیزی اس دعتىاری
هحل سخن اعتفادُ هی ؽَد.

هٌاتع:
 .1تیواریْای وَدواى دوتز هْزاتی سادُ 2008

2. http://www.tebyan.net/newindex.a
spx?pid=194031
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