
       

  

            

 شکاف لب ٍ کام     

ٗک ب٘وارٕ هادرسادٕ است کِ در ًت٘جٔ شکاف لب ٍ کام 

شذىِ درس لب ٍ ٗا کام در دٍراى جٌٌٖ٘  اختالل در بستِ

 شَد. اٗجاد هٖ

طَرت شکاف لب، شکاف کام ٍ ٗا با   تَاًٌذ بِ ّا هٖ شکاف

طزفِ ٍ ٗا دٍطزفِ باشذ.  تَاًذ ٗک ّن باشٌذ. شکاف لب هٖ

قابل تشخ٘ض  سًََگزافٖ قبل اس تَلذاٗي ب٘وارٕ در 

 خَاّذ بَد.

 علل     

صًت٘کٖ: داشتي ٍالذٗي ٍ ٗا خَٗشاًٍذاى با اٗي ًق٘ظِ ٍ  -1

علل عٌَاى ٗکٖ اس   بِ ٗا سي باالٕ هادر در سهاى حاهلگٖ

 بزٍس شکاف لب ٍ کام داًستِ شذُ است.

عَاهل هح٘طٖ: اعت٘اد بِ س٘گار، هظزف هشزٍبات الکلٖ،  -2

کوبَد ٍٗتاه٘ي آ ٍ اس٘ذفَل٘ک، دٗابت هادر، تغذِٗ 

ًاهٌاسب هادر، هظزف بزخٖ اس دارٍّا در سهاى حاهلگٖ، 

استزس ٍ هشکالت عظبٖ هادر در سهاى حاهلگٖ اس دٗگز 

 ِ شکاف لب ٍ کام است.عَاهل عارػ

 پ٘شگ٘زٕ        

ٍ  ٗک باردارٕ سالن، عذم هظزف س٘گارگذراًذىِ 

 هشزٍبات الکلٖ ٍ تغذٗٔ هٌاسب در دٍراى باردارٕ.

 عَارع ٍ هشکالت       

 بٌٖ٘ ٍ بِ حفزٓ  ش٘زدل٘لِ ٍرٍد  إ بِ هشکالت تغذِٗ -1

 هجارٕ َّاٖٗ

 هشکالت تٌفسٖ ٌّگام تغذِٗ -2

 ت شٌَاٖٗ ٍ عفًَت ّإ گَ  ه٘اًٖهشکال -3

ه٘اى بٌٖ٘ ٍ  اٗجاد شذُ دل٘ل شکاف بِ اختالل گفتارٕ -4

 دّاى

اٗي گزٍُ اس کَدکاى در ادإ کلوات دچار هشکل 

طَرت تَدهاغٖ ٍ ًاهفَْم ب٘اى  خَاٌّذ بَد ٍ حزٍف را بِ

 کٌٌذ. هٖ

 ّإ دًذاى ٍ فک ًاٌّجارٕ -5

 عولکزد آىل در شکل ظاّزٕ بٌٖ٘ ٍ اختال -6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ٌٗذُاختالل در رشذ فک در آ -7

ّإ  سهاى هبتال بِ ب٘وارٕ بعؼٖ اس اٗي کَدکاى ّن

هادرسادٕ قلب ّستٌذ کِ باٗستٖ هَرد بزرسٖ قزار بگ٘زًذ. 

 کاف لب ٍ کام، پذر ٍ هادر را ًاٌّجارٕ شتَلذ ًَساداًٖ با 

کٌٌذ.  دچار هشکل ٍ ًگزاى اس ٍػع٘ت آٌٗذُ کَدک هٖ

اٗي کَدکاى بِ دل٘ل بذشکلٖ ظاّزٕ ٍ گاّٖ اشکال در 

در  ًفس ٍ هشکالت رٍحٖ گفتار دچار عذم اعتواد بِ

 خَاٌّذ شذ. بشرگسالٖ

 درهاى         

 ًاٌّجارٕ هادرسادٕعوَهاً درهاى اٍلِ٘ ٍ اطلٖ در اٗي 

هوکي است اس ٗک جزاحٖ سادُ )بستي جزاحٖ است. 

شکاف لب( تا چٌذٗي عول پ٘چ٘ذُ ٍ تکو٘لٖ جْت بستي 

تا  کام اداهِ ٗابذ. جزاحٖ شکاف لب، هعوَالً در سي سِ

در ًُِ تا دٍاسدُ هاّگٖ  چْار هاّگٖ ٍ جزاحٖ شکاف کام

 شَد.ٗا گَ  ٍحلق ٍبٌٖ٘ اًجام ه٘ تَسط جزاح پالست٘ک

ّإ ثاًَِٗ هاًٌذ بزطزف کزدى هشکل گفتارٕ،  درهاى

ّإ گَ ، هشکالت دًذاى ٍ فک ٍ ً٘ش هشکالت  عفًَت

پششک،  رٍاًٖ فزد تَسط ٗک ت٘ن هتشکل اس دًذاى- رٍحٖ

ق ٍ بٌٖ٘، ٍ حل ارتَدًت٘ست، گفتاردرهاى، هتخظض گَ 

 پذٗزد. پششک ٍ پزستار اًجام هٖ رٍاى

 تغذِٗ      

ّإ  ٘زخَار باٗذ در حالت ًشستِ ٍ با سزپستاًکتغذٗٔ ش -1

 ساداى اًجام شَد ٍ در هَارد دٗگزهخظَص اٗي ًَ

جإ پ٘ستَى( بزإ تغذِٗ  تَاى اس سزًگ دارإ پَار )بِ هٖ

 استفادُ کزد.

بزإ تسْ٘ل ّؼن غذا ٍ خزٍج  پس اس خَردى ش٘ز -2

ٌّگام ش٘زخَردى باٗذ کَدک را تشَٗق  شذُ َّإ بلع٘ذُ

 سدى کزد. بِ آرٍغ

 افشاٗش دفعات تغذِٗ ٍ کاّش هقذار ش٘ز در ّز ًَبت. -3

 خَاب٘ذى بِ پشت ٍ پْلَ عادت کٌذ؛ باٗذ بِش٘زخَار  -4

تا هذتٖ ش٘زخَار سٗزا بعذ اس عول بستيِ شکافِ لب 

 تَاًذ رٍٕ شکن بخَابذ. ًوٖ

 

 
3

4

2

4

1

4



      

         

      

 شکاف لب ٍ کام ّإ بعذ اس عول هزاقبت   

 

 .حواٗت ٍحفاظت کٌ٘ذ اس ًاحِ٘ عول -1

 .را هْار کٌ٘ذ حزکات کَدک -2

 .استفادُ کٌ٘ذ شذُ هاٗعات طاف بزإ تغذِٗ اس -3

 پس اس آىٍ اًجام دّ٘ذ با استفادُ اس سزًگ را تغذِٗ -4

 .تو٘ش کٌ٘ذ ٍشَ با پٌبٔ آغشتِ بِ سزم شسترا خط بخِ٘ 

بَ٘ت٘ک در خط  اس پواد آًتٖدرطَرت تجَٗش پششک  -5

 .استفادُ کٌ٘ذ بخِ٘

 قزار دّ٘ذ. ًشستِ در ٍػع٘ت ً٘وِ راکَدک  -6

رٍس پس اس عول  پٌجبخِ٘ هعوَالً تَسط جزاح  تَػ٘ح:

  شَد. کش٘ذُ هٖ

 

 ّإ بعذ اس عول شکاف کام هزاقبت     

بزعکس شکاف  را کَدکعول جزاحٖ  ًَع در اٗي -1

 ذ.اً٘رٍٕ شکن باٗذ بخَاببز لب

تا چٌذ رٍس بعذ اس کَدک هحغ َّش٘ارٕ  ذ بِ٘تَاً هٖ -2

 (شذُ بستِ بِ شذّت ب٘وارٕ ٍ جزاحٖ اًجام )عول جزاحٖ

)استفادُ اس قاشق  ذ٘با سزًگ ٗا فٌجاى تغذِٗ را شزٍع کٌ

 . هوٌَع است(

قاشق ٍ... حزارت، ًٖ،  عٌَاى ٍساٗلٖ هاًٌذ: درجِ ّ٘چ بِ -3

 ذ.کٌٍ٘ارد دّاى کَدک ً

 ذ.ٌ٘حزکات کَدک را باٗذ هْار ک -4

تا سهاى دستَر جزاح  بِ کَدک غذاّإ سفت دادىاس -5

 ذ.بپزّ٘شٗ

 

 تَطِ٘ بِ ٍالذٗي           

ً٘اس بِ پ٘گ٘زٕ ٍ حواٗت  کَدکاى هبتال بِ شکاف لب ٍ کام

بزخٖ اس آًْا ً٘اس بِ چٌذ هزحلِ عول  هذاٍم دارًذ.

دل٘ل خطز سٗاد عفًَت گَ ،  جزاحٖ خَاٌّذ داشت؛ بِ

طَر کاهل  بِّإ شٌَاٖٗ در اٗي کَدکاى باٗذ  آسهاٗش

خذهات  ٍ بزإ دست٘ابٖ بِ تکلن طح٘ح  اًجام شَد

جلَگ٘زٕ  گًَِ ب٘واراى در اٗي.  گفتاردرهاًٖ ػزٍرٕ است

ّإ تٌفسٖ اس اّو٘ت سٗادٕ بزخَردار  ٍ درهاى عفًَت

  .است
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 بیمار  به  آموزش

    چه شکاف لب و  کاماز 

 ؟ می دانید
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