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الرضاعة لالطفال المصابین بحالة شق الشفة وسقف الفم الوالدياسالیب 

 جمعیة البسمة العالمیة
MENA



 ارضاع االطفال المصابین بشق الشفة وسقف
 الفم الوالدي

للشفة  عندما تتعرض الوظیفة الطبیعیة•
االنف مع سقف الفم لحالة الشق ,
تظھر ھناك صعوبات )عدم االلتحام (    

ومشاكل في ارضاع الطفل المصاب 

لذا یعتبر من الضروري ان تتعلم•
االم بعض المھارات لتجاوز تلك      

 مایحتاجھ الصعوبات العطاء الطفل     
من التغذیة 



الفم  ارضاع االطفال المصابین بشق الشفة وسقف
الوالدي

ق عندما ترضعین طفلك المصاب بحالة ش•
ظم شفة او بحالة شق شفة مع شق في الع

ام  السنخي االمامي سیتمكن الطفل من اتم
عملیة الرضاعة الطبیعیة من ثدي االم 

بدون مشاكل وبنجاح 
ي یفضل وضع حلمة الثدي في الجھة الت•

الیوجد فیھا شق 
في حالة وجود الشق في جھتین ضعي •

الحلمة في أي جھة یرتاح لھا الرضیع



الفم  ارضاع االطفال المصابین بشق الشفة وسقف
الوالدي

صورة الرضیع المصاب بشق سقف الفم الیمكنھ المص ب•
فعالة من الثدي او من حلمة  قنینة الرضاعة

التحویرات  لذا ینصح بتوفیر قنینة خاصة او القیام ببعض•
 للحلمة والقنینة لضمان رضاعة ناجحة واكتساب وزن

للطفل 
 



قف ارضاع االطفال المصابین بشق الشفة وس
الفم الوالدي

ة االمھات الالتي یرغبن الرضاع اطفالھن رضاعة طبیعی•
ا او یفضل ان یحاولن ان تستخرج الحلیب من الثدي یدوی

ج واستخدام الحلیب المستخر) الجذابة(بأستخدام المالطة 
الرضاع الطفل

دي اذا رغبت االم ممكن ان تضع االم ولیدھا مباشرة على الث•
لزیادة عالقة االرتباط بین االم وولیدھا

على الرغم من تقویة العالقة قد •
التتحسن الرضاعة الكافیة   



 تحویر القنینة العادیة لجعلھا مالئمة لرضاعة
لالطفال المصابین بشق سقف الفم

یةننصح االم بعدم عمل فتحة كبیرة في الحلمة الصناع•
ؤثروذلك الن الحلیب سیملئ فم الطفل بسرعة والذي سی   
قابلیة الطفل للسیطرة على الحلیب وبلعھ ىعل   
أس بدال من ذلك على االم ان تحاول عمل قطع تصالبي في ر•

الحلمة الذي سیمكن االم من السیطرة على سرعة جریان 
الحلیب

افحصي سرعة جریان الحلیب وذلك بملئ قنینة•
االرضاع وقلبھا     



تحویر القنینة العادیة لجعلھا مالئمة لرضاعة 
لالطفال المصابین بشق سقف الفم

ضاع افحصي سرعة جریان الحلیب وذلك بملئ قنینة االر•
وقلبھا رأسأ على عقب

یئة في حالة نزول قطرات صغیرة من الحلیب بصورة بط•
من الحلمة تعتبر بطیئة 

لك اما في حالة جریان الحلیب بدون تكون قطرات معنى ذ•
ان الجریان سریع



الطریقة الصحیحة لالرضاع

درجة او   45وضع الطفل بوضعیة  مائلة بدرجة
اكثر خالل الرضاعة  



الطریقة الصحیحة لالرضاع

یھ ضعي الحلمة في فم الطفل في الجانب الذي الیوجد  ف•
شق او في المكان الذي یرتاح لھ الطفل    



الطریقة غیر الصحیحة لالرضاع

یجب تجنب ارضاع الطفل المصاب بشق سقف الفم•
درجة وخصوصا في  45بوضعیة المستلقي اواقل من  

المراحل االولى من الرضاعة 



الطریقة غیر الصحیحة لالرضاع

وضعیة غیر صحیحة للقنینة•

 45الرضیع غیر  مسنود بزاویة •
درجة 



السیطرة على جریان الحلیب من قنینة االرضاع

ك یفضل ان تتعلم االم السیطرة على جریان الحلیب وذل•
بالضغط بخفة على القنینة القابلة لالنضغاط 

نظمي الضغط لكي یتمكن الرضیع من اخذ راحة ان احتاج لذلك•

الطریقة الصحیحة الطریقة الغیر صحیحة



عالمات عدم الراحة خالل الرضاعة

من الضروري االنتباه لعالمات عدم الراحة اثناء •
الرضاعة والتي تدل على سرعة زائدة لجریان الحلیب     

سعال متكررللرضیع1.

الحلیب یخرج من فم الطفل بغزارة 2.

احة الرضیع یحاول ان یبتعد من الحلمة وذلك بتقویس ظھره واز3.
 وجھھ



عالمات عدم الراحة خالل الرضاعة

دقیقة لتجنب  30یفضل ان یتم تحدید وقت الرضاعة ب •
 تعب الطفل والذي سیؤدي الى استھالك سعرات حراریة   
اكثر من قبل الطفل    



 معلومات اضافیة

عرضون في العموم ان االطفال المصابین بشق سقف الفم یت•
لدخول ھواء الى المعدة اثناء الرضاعة نسبة الى اقرانھم 

االصحاء
ین  لذا ینصح ان تقوم االم بالتربیت على ظھر الرضیع ب•

واثناء الرضعات  الخراج الھواء  الداخل وقد تالحظ االم 
حالة  خروج بعض الحلیب من االنف والذي الیمثل مشكلة في

الكمیة قلیلة
استشیري الطبیب عندما تحتاجین مساعدة طبیة •



شكرا لكم 


