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اوشفةلاوكشقوقةلولاوحنكل و الحنك 

نصائح للباء و المهات من قبل الباء في مسار ابتسامة البيت

حرره

أنالأقوالوكلابتساكة
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قبل ولدة او تبني

اوكشقوقة؟     اوشفة     ه      كا

شق الشفة والحنك النهاية في حد ذاته عدم تصحيحه، وهذا التدريب ل يؤثر بأي شكل من الشكال الحياة الجتماعية،
والمدرسية والرياضية والناقل!!!  وتشوهات خلقية بيبب حدث تطور غير طبييي، وهذا تكيير ويمكن تيريفها يالشفة
(LPS) عند فإنه يتضمن الحنك والمشقوق الشفةفالحنك (PS) عندما فقط يشمل الشفة والحنك المشقوق (LS) الرنبية

عندما يتضمن الشفاه واللثة والحنك لينة والثابت، ويثيران ما يمكن أن يحدث لتكون مرتبطة مع غيرها من المراض
.والمتلزمات مثل بيير روبن

تعرف الشارة مركز

عندما تزور الموجات فوق الصوتية يمكنك إجراء خيص الشقوق الوجه، أو في حالة اعتماد عندما يتم
دمجها مع طفل بهذا المرض، من المهم أن تقرر أين اتخاذ الخاص بك البنفالبنة، أو حتي من حيذ أن تلد
علي الرغم من أن الحمل والولدة ل تختلف عن أولئك الذين لديهم أطفال دون المرضن ونحن ننصف جيل
موعد مع الخصائي مديري مريز، حتي تلك التي تقع خارج المنطقة، للحصول علي فكرة عن ييف أنهم

منظمون وتقرر الفضل للحتياجات الخاصة بكن في لومبارديا مريز مرجيي هو قيم الوجه والفكين
ميتشفي ميلنو اساو باولوا التي صاحبت االبيت ابتيامةا، وحدة متيددة التخصصات تشمل الجراحين،

يالطباء، والنطق، وعلماء النفس، وأطباء الطفال، أوتولرينجولوجييتس وعلماءن يقع امنزل ابتيامةا في
، وهذه الجتماعات تيقد صباح اليوم الثنين بحضور طبيب نفياني9ميتشفي سانت بول، الكلمة يتلة ب-

ومنيق، ويمكن الوصول إليها
، وهذه الجتماعات تيقد صباح اليوم الثنين9يقع امنزل ابتيامةا في ميتشفي سانت بول، الكلمة يتلة ب-

بحضور طبيب نفياني ومنيق، ويمكن الوصول إليها بحرية النذار عن طريق البريد اللكتروني في
سيجريتيرياسميليهوسين يتم وضع المانة في الدراسة الثانية علي الييار في هذه المرحلة ل تتردد في

التيبير عن يل ما تبذلونه من الشكوك وأسأل أي فضول زيارة يل االبيتا ابتيامة أن إدارة وتبادل الحديذ
.حتي مع والديه في غرفة النتظار، ونحن يذلك الفكار تشياريريتي
!!إذا كان لديك أفكار واضحة، في انتظار وصول سيرينا أطول قليلً
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التعرف على الموظفين الطبيين وشبه الطبيين

فريق طبي من اابتيامة البيتا يتكون من
:

هي الطباء الذين يقومون بتشغيل صغيرة، مهمتهم سد المشقوق أو نتائج اليمليات اليابقة،جراحي    
عندما ينت أتكلم ميهم الصحيف أن يكون توضيف جميع جوانب اليمليات وبيد اليمليات الجراحية،

.سوف يجتمع لهم في الفحوصات أثناء القبول قبل وأثناء مكوثها في الميتشفي لليمليات

هم أطباء السنان الذين الميؤولة عن إدارة من نفطة، اليناية بالسنان، وخاصةاطباء السنان      
ليلج اليظام وتقويم السنانن سوف تكون علي اتصال ميهم في بداية الميار الخاص بك إذا ينت

.سوف يشرع في الحظيرة، وخلل زيارات الرصد التالية لليلج

التيامل مع تطوير اللغة التواصلية للطفل، جليات علج النطق، إذا لزم المر، تبدأ عادة    النطق
. سنوات؛ وفي حالة الطفال الذين يتم تبنيهم في الدعوى إذا قواعد القاضي للتدخل4-3بين 

الطباء الذين ييالجون اضطرابات في الذان من لدينا القليل، وفي يل  أوتولرينجولوجيستس
زيارة لك طلب مشاورة

التيامل مع الجوانب النفيية التي قيمت في المرضي صغيرة ولكن أيضا لدى  علماء النفس
المراهقين؛ الوفاء بها في وقت الزيارة الولي، لكن إذا ينت بحاجة إلي اسأل لجراء مشاورات في

.أي وقت

التيامل في مجال الصحة اليامة من تلقينا القليل منهم أثناء الفحص في الميتشفي    أطباء الطفال

التيامل مع تقييم المكون الجيني والوراثي ليلم المراض، لطلب تشاور تييين إلي المانة    الوراثة
.'اليامة امجلس النواب ابتيامة

تدير الدارة وبين مهامها هو إدارة قوائم النتظار لليلج بالميتشفي واليلج    رئيسة الممرضات
.في الميتشفيات
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بعد الولدة أو وصول

الساعات المبكرة والرضاعة الطبيعية

الطفال الذين يولدون مع الشفة المشقوقه والحنك، ويمكن أن يكون بيض مشكلة الطاقة في الشهر القليلة
الولي وحتي إغلق الحنكن يل أمي مع طفلها طريقة أفضلي تم تغذية بيض الطفال مع الزجاجات

القياسية، نأمل توسيع ثقب صغير قليلن للمياعدة الحليب قطره، وفي حالت أخرى يانت الزجاجات الخاصة
الميتخدمة مثل االحتياجات الخاصة من ميديلا أو زجاجة هابرمان، لديه حلمه طويلة ولينة مع دبابة التي

.تيمف لك لدفع الحظ حليب الطفال مياعدة، وابتلع صمام مغص المضادة أنه يقلل من الهواء
لديه زجاجة الناعمة التي يمكن أن تضغط Nurser أو يمكنك استخدام نموذج نوبي سوفتفليكس سيليكون
لمياعدة الطفل، الذي لديه أطفال من الولدة قد شنت حلمه تدفق متوسطن تذير أن الطفال مع لبس لها

ابتلع اليادية وإذا يان أحيانان ل تقلق هلم الطيم قليلن من النف، أنه أمر طبييي، مباريات من هذا
:الحياب

.الطفال كالخرين، وكثيراً ما أفضل أسلوب الكثير من الصبر

104  من القانون والعاقة    

104الباء بالتبني، مع الطفال الذين ييانون من الشفة الرنبية والحنك، ويمكن الستفادة من الفوائد من 
 ساعة في يوم2 أيام بدل شهري، أو بدلن من ذلك 3، التي قد تتكون فيي تمديد الجازة الوالدية، 92القانونف

إجازة مدفوعة الجر وسائر الضرائب الغاثة عن النفقات التي تكبدتهان ثم بيد الولدة أو وصول الطفل في
إيطاليا، وملئمة لتطبيق للحصول علي حق الوصول إلي هذه الستحقاقات، أولن استشارة طبيب الطفال
الخاص بك (أو طبيب يمكن طرح السئلة علي النترنت  إلكترونيا التي سيتم ترجمة التطبيق مع الحالة

.الصحية للطفل ولك ستفرج عن رقم بروتويول
ثم مع أن ميجلة رقم الذهاب إلي المحيوبية التي سيتم إدخال اليؤال والنتظار للشيار، برسالة، إلي 

زيارته في المريباتن وبيد الزيارة التي قام بها، نظران لوقت طويل جدان في بيض الحيان الحصول علي
 أيام3التقرير النهائي، نوصي يمكنك طلب ورقية الستفادة من إجازة استثنائية فورا أو بدلن من ذلك لمدة 

في الشهرن يمكن أيضا أن تقدم بطلب الحصول علي استحقاقات اليجز، قد يتم التيرف عليك ببدل تردد، أي
مياهمة شهرية صغيرة دعما لسر الطفال للنفقات المتصلة بالحضور في مدرسة، اليامة أو الخاصة، أو

مريز متخصص لليلج أو إعادة التأهيلن ل يكون خائفا من يلمة االعاقةا الطفال مع لبيوبلتوشييي هي
 بالتأييد، ولكن جدان مرتبطة باليلطة104غير الميوقين، وفي الحقيقة قبول الطلبات للعاقة والقانون ل 
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التقديرية االلجنة الطبيةا التي ستدرس قضيتك؛ أيضا، ل سيما بيد أنها قد تم تشغيلها، فمن اليهل أن المرافق
.'هناك ويتم الحصول علي عدم سحب متطلبات االعاقة

'أول زيارة 'منزل ازتسامة

يمكن أن تأخذ مكان في وضيين، أو من خلل قيم طب التوليد حيذ ولدت الطفل، أو باستدعاء الكأس
 والطالبة زيارة الفك الوجه ابتيامة في البيت، مع تشخيص المبل800.6386383(مريز الحجز الفريد  في 

عنهان أثناء الول زيارة، إذا لزم المر، سيتم أيضا اتخاذ بصمة قوس السنان، التي ستيلم بيد بضية أيام؛
سلف نفيك بالصبر، وتوقيات يمكن أن تكون طويلة لن هناك دائمان الكثير من الطفال زيارة، ومن ثم

.ترتيب مع اليل للطفال، وربما أسيار الصرف

لوحة السنان

البروتويول الذي اعتمدته فريق ساو باولو، وفي بيض الحالت ينطوي علي استخدام لوحات الولدان اليظام
بغية تيهيل المداد بالطاقة وتحقق التنمية فكي علوي في ثنائية الشفة الرنبية والحنك حالت خاصة تيتخدم

مما يياعد أيضا علي تغيير شكل النفن التحكم في شارات وتيديلها من خلل النمو قبل يالطباء
والموظفين هي ثابتة مع لصق الكلسيكية لطقم السنانن حذار أن يل زيارة يمكن أن تتغير، حيذ تذير

ليس فقط تجلب لك يل ما تحتاجه وضيها مرة أخرى، ولكن دائمان التحقق من أن الطفل قد ل متاعب،
ويمكنك تناول الطيام بشكل صحيف، والبقاء لفترة أطول قليلن في االبيت ابتيما للتحقق من أن يل يذهب

جيدان وفي حالة اعتماد الطفال فيل ل شارات جازي الميتخدمة

أيام الزيارة

زيارات اليوم عادة في أيام الثنين والخميس، ولديك لتظهر في الدارة مع يطالب الطبيب؛ إذا قمت بإجراء
الحجز الخاص بك مباشرة إلي الميتشفي ليس من الضروري الذهاب التيجيل وتيليم المتطوعين تطلبا

(الباب الثاني إلي اليمين في البيت ابتيامة  بينما ببياطة إذا ينت حجزت عن طريق يأس لديك للذهاب إلي
 خطة واليجل؛ ل تنيوا الوثائق الطفل اليريرية التي يمكن أن تكون مفيدة دائمانن غرفة النتظار1البنك-

حتي، مع الكثير من الصبر، في انتظار (المنفذ الصحيف الول  دوركن تحاول بيض المتطوعين إبقاء
في وقت لحق في الطفال مشغولين مع اللياب والتصاميم، وتحصل علي التيامل مع الباء الخرين، ربما

طريق النتياشن ويما ذير أعله يمكن أن تكون التوقيات طويلة لن هناك دائمان الكثير من الطفال زيارة،
ومن ثم ترتيب مع اليل للطفال، وربما أسيار الصرفن إذا ينت بحاجة للتأيد من اللوحة، جلب تحتاجه
وثم وضيها مرة أخرىن في نهاية الزيارة سييلم لك تحديا للزيارة القادمة والتقرير الطبين تذير أن تقوم
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 يأس أو مباشرة إلي رسالة البنك الكلمة800638638بحجز زيارتك الرجاء القيام بذلك عن طريق 
1ميتشفي و- .

المأوى قبل

الميتشفيات، ميتشفي اليوم، هو اليوم عندما تجري المتحانات نظران لليمليةن سوف يتم التصال هاتفيا
برئيس الممرضين التي سوف أعطيكم تيليماتن لقد حان الوقت لتوضيف السئلة المتبقية ثم تأخذ حرية القيام

 ساعات قبل الصيام4بجميع السئلة المناسبة، نقترح أن تتذير، أشياء اسألن عادة لديك لظهار تصل إلي 
 ساعات قبل الطيمة الصلبةن بالضافة إلي طب طبي الزيارات والحالة الصحية8للطيمة اليائلة و 

للطفل، واختبارات الدم، رسم القلب، وإذا يانت الحالة، اختبار حياسية وأخصائي الزياراتن ينت ستفيل
المقابلت مع الجراحين والتخدير للتوضيف بشأن التدخل، وسوف تتم مطالبتك بالتوقيع علي الموافقة

يثيرا ما في حالة الطفال المتبنين في محاولة لتجنب تكرار الختبارات ومن ثم ضم الطفال. للجراحة
المتبنين الفحص قبل اليلج في الميتشفياتن جميع الزيارات تجري في قيم طب الطفال علي ميتوى

 أشهر ليملية جراحية، علي الرغم3ن اعتبارا من تاريخ دخول الميتشفي عادة لن يمر أيثر من 7الكتلة إلي 
من أن في بيض الحيان هذه الفترة يمكن أن تنزلقن في بيض الحيان أيضا طلب الباء والمهات

.الخضوع عينة دم للختبارات الجينية

العملية

الدارة

، وتم8 و 6°ن الغرف الميتخدمة ليواء المرضي الصغار في 8الدارة الفكين يقع في بلوك ب ي الطابق 
والجداول ويراسي وخزائن والمصارف الصغيرةن مطبخ صغير يتم وضيه أمام sunbeds تجهيز مع

غرفتين ومزودة بطاولة ويراسي والمقاعد المرتفية، ميكروويف، وثلجة لتخزين المشروبات والطيمة
وميقمن يقدم الميتشفي الوجبة للطفال، بينما لرفاقه يتم تمرير إل الفطور؛ إذا ينت ترغب في تناول وجبة

 يورون وهناك قرب المدخل زاوية ملونة صغيرة مع ألياب8الميتشفي لديك لشراء جيدة بتكلفة قدرها 
ومكتبة صغيرة في متناول الطفال، ويراسي اثنين حيذ يمكنك الجلوس في لحظة من السترخاءن وهناك

. حيذ يمكنك أيضا تطبيق2حمام مشترك للغرف 
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ماذا أحضر إلى المستشفى

هيئة (أو قميص  أفضل إذا يانت ايمام قصيرة حتي في فصل الشتاء في ميتشفي ساخنة جدان 

ميزان الحرارة، لسباب صحية تتطلب أن الموظفين حتي لو أنها تيتخدم الذن اللكترونية منها مع 
قبيات المتاح

حفاضات في أرقام أعلي من الميتاد بيد اليملية قد يكون أيثر سهولة من الزحار 
 

بيجياميني أو الهيئات (دون نتوءات ، تأخذ قديم إلي يوم اليملية، في غرفة اليمليات وسوف تدمر أيا 

الجوارب والجوارب 

المرايل بإعداد يبيرة، بيد اليملية يزيد اللياب 

الحاجة إلي المرحاض 

الحاجة إلي تغذية 

الزجاجات ولهايات استخدامها قبل وبيد اليملية 

اليرير الوفير، مدرجة بالفيل في الميتشفي ولكن من الفضل أن يكون ذلك في الوراق المالية 

طارد البيوض في فصل الصيف 

.ألياب للمريض قليلننن طريقة لجيله يشير بيدم الرتياح أقل أي 

Associazione Ti Racconto un Sorriso pag. 7



Associazione Ti Racconto un Sorriso
www.tiraccontounsorriso.it - 
info@tiraccontounsorriso.it

اوقبوا 

عادة ما يحدث الميتشفيات في الدارة اليوم قبل اليملية، تذير أن تقوم بإحضار جميع الوثائق الخاصة بك
واحدة من القليلن تتم مشارية الغرفة مع واحد علي القل خلل النهار الخرى بازينزي، هو التيامف مع

الصلن يجب الحصول علي وجود اثنين من الباء، ولكن في الليل عادة يمكن الحصول علي النوم فقط
الطفل عملية سريية، عادة حتي بضع ساعات قبل أن يمكنك أن تيطين وسوف يرافق الطفل تصل إلي
غرفة بجوار غرفة اليمليات حيذ طبيب التخدير النومن الذراع نفيك مع الصبر، قد توقظ طفلك يتغير

وغضب، وواحد من أفضل الدوية يشير بدفء السرة والكثير من الحضنن تذير أن ل تأخذه في ذراعيها
بوجهها تحول نحو لكم، وربما مع آنف الذي يميل إلي يتفك، أنها مجرد وضع النقاط وقد يشير يصب أو

السوأ من ذلك قد تقفز خياطة الجروحن احصل علي استيداد أيضا قياس الرواق، ذهابا وإيابا، ذهابا
وإيابانننننن سوف يكون الموقع الخاص بك علي يرسي متحرك وصاحبك، ولكن الذباب في أسبوع واحد وثم

...اليودة إلي الوطن مع جديد ابتيامة

بعد العمليات الجراحية

الزيارة

في الوقت من الستقالة، سوف ثابتة للجراحة بيد زيارة التاريخ وسلم رسالة استقالة الحفاظ علي ويقدم
للزيارات المتتالية، التي يتزايد التلشي حتي تصبف سنةن للسر يبدأ الميار مع أي دورات اليلج بيد

اليمليات الجراحية بالكلم، زيارات من أوتوريني وفي وقت لحق مع علج تقويم السنانن عندما ينت في
انتظار الفحوصات، بينما ليب الشباب، مشارية موقيك مع أسر أخرى، وأنها ستكون طريقة سهلة جدان تقديم

.يد المياعدة لولئك الذين بدأوا هذه الرحلة
وقد زدأنا ذلك  
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مشاكل الذن

الطفال المصابين بالشفة الرنبية والحنك أو الحنك المشقوق، قد تكون عرضه لخطر أمراض الذن، نتيجة
لخلل وظيفي البوقي متكررة من تشوه الحنك واليضلت المرتبطة بهن ولهذا اليبب، تتزامن مع الزيارات
في االبيت ابتيامةا، يل طفل يتم تقييمه في الييادة (أول غرفة علي الييار  بالحنجرة الذين، مع المياعدة

من أوديوميترييتا، فإنها تمر بيليلة من المتحانات المتخصصةي الحنجرة والنف الرضع اختبار الدرجة
اللونية أو اليمع اليلويية، مقاومة إجراء فحص اليافي (إذا لزم المر ن للتصال بالرابطة اتنموا ويشير

، أو إرسال بريد0281844470، 0281844511االتي تتيامل مع هذه القضايا، والتصال بهذه الرقام 
أو ao sanpaolo.it @ إلكتروني إلي سيجريتيرياسميليهوسي

sentireecrescereonlus@gmail.com

رعاية السنان وتقويم السنان

الطفال المصابين بالشفة الرنبية والحنك قد تحتاج إلي اليناية بالسنان، وخاصة ليلج اليظام وتقويم
السنان مع التطبيق لجهازن وسيتبع الطفال في االبيت ابتيامةا حيذ يالطباء الذين سوف تيطيك ميلومات

حول يل ميار يمكنك اتباع، أو إعطاء توجيهات لمتخصصين الثقة بك المضي قدما في ميالجة تقويم
السنانن سيتم تقييم أطباء السنان ثم ما إذا يانت ستكون هناك الحاجة تيمل في محاذاة السنان أو توسيع

الحنك، رصد نمو الجيوب النفية فكي علوي وتنيق مع الجراحين للتصحيحات الجراحيةن علجات السنان
تجري اليوم الثلثاء، طوال اليوم، وبيد ظهر اليوم الخميسن دراسة يالطباء، الصديقة للطفل، يقع في

.الغرفة الثالثة علي الييار
لتشجيع الطفال مع السنان فيل جميع الحاضرين (أو تقريبا ، يوصي بإيلء اهتمام خاص فورا بيد
.اليملية، لليناية بصحة الفم والسنان، وتنظيف السنان، تجنب خطر الصابة وتيزيز الشفاء اليريع
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المشاكل اللغة

قد يكون الطفال المصابين بالشفة الرنبية والحنك والحنك المشقوق مشايل مع اللغة من الوقات أقرب
النطق تشجيع الباء التيامل مع الطفال مع تنمية اللغة التواصلية اليلوييات الملئمة للطفلن عندما يبدأ
بالكلم، فمن المهم الستمرار في التشجيع علي التيبير والتنشئة الجتماعية، وفي الوقت نفيه، تدريجيا،

سوف تبدأ الكلم إعادة التيليم من خلل تمارين هادفة، وبهم إصلح ميتمد بالطبع بتقويم السنان،
والجراحة، التي تيتمد علي مدى التشوهن في بيض الحالت، تقييم أفضل للوضع وستبذل الختبارات

فيبرورينوسكوبيا وفيلوجرافيان في االبيت ابتيامةا الياملين المهنيين الذين يمكن أن يياعدوا في الميار
الخاص بك، تأخذ دورات اليلج بالكلم مكان في أيام الثنين والخميس في االبيت ابتيامةا، في دراسة

.النطق الموجود في الغرفة الرابية علي الييار

الجوانب النفسية

سوف يجتمع علماء النفس خلل الجتماع الول الخاص بك في االبيت ابتيامةا قبل الولدة أو التبنين في
بيض الحالت، طبيبك سوف أحيلكم إلي التحدث إلي طبيب نفياني يجزء من الميار الخاص بك، ولكن

يمكنك أن تيأل لنها نفيك مباشرة إلي الطباء النفييين الذين رافقوا الفريق، عادة في أيام المرضي
الخارجيينن تجري المحادثات، واختياريان دعم ميار، في خدمة عيادات علم النفس يقع في ساو باولو في

، الطابق الثانين جيل موعد يجب التصال مباشرة إلي دائرة علم النفس في اليدد46فيالي فاماغوستو 
0250323129التاليي  .

تاريخ الرازطة
نحن مجموعة من آباء وأمهات الطفال الذين ييانون من أمراض مختلفة من تشوهات الوجه في الرعاية في الميتشفي

اابتيامة منزل سان باولوا في ميلنون  حضور قيم الوجه والفكين لليناية بأطفالنا، أدرينا أهمية وقيمة الميونة التي
 لتنظيم يمجموعة الباء، ثم شهد2011تنشأ بين الباء والمهات للطفال أن الدارة قد تحت رعايتهن لقد بدأنا في عام 

اليديد من الطلبات، والحماس الذي أثارت مبادراتنا، قررنا إنشاء هذه المؤسية من أجل تقديم الدعم للسر الخرى
ن  ونحن يأتون من جميع أنحاء إيطاليا، حصة هذه القصص لطفالنا وابتياماتهم2013التي تواجه الميار في عام 

االخاصةا، قصص غالبان ما تيتمر بضع دقائق، وأحيانا أخرى أنها أصبحت حكايات لياعات، ثم جميع القصص تتحول
!إلي الصداقات ومياناة مثل أسرة الموسية يبيرة، لن هذا ييف نشير
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أهدافنا وأنشطتنا
تشجيع السر علي تقاسم خبراتها من أجل إنشاء شبكة دعم لولئك الذين يواجهون هذه المراضن  أحداث الميتشفيات
والدارات من أي قضايا تتصل بخدمة الميتشفي، ثم قم بزيادة نيبة السر التي لديها شكويها وفريق ميتشفين تقديم

ميلومات عملية للباء والمهات في مرحلة ما قبل وبيد الجراحة، واليلج من هذه التشوهات في الميتقبل من الطفال
.تقديم ميلومات عن الخدمات اللوجيتية المتيلقة بأنشطة المجموعة تنظيم الميتشفيات مثل الحداث والحلقات الدراسية

!انضم اليوم
النضمام إلي الرابطة بملء وتقديم النموذج، وسوف تحصل علي جميع الميلومات المتيلقة بأنشطة لدعم السر

.ولقاءات

دعم لنا
:عن طريق التحويل المصرفي إلى

ASS. TI RACCONTO UN SORRISO IBAN: IT83J0100533710000000000648

اتصل زنا
Roberto Maspes Tel. 329/0974516

info@tiraccontounsorriso.it
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