 - 4دادن مواد غذايي و مايعات كافي در
بدست آوردن وزن و جلوگيري از كم آبي
الزم و ضروري مي باشد
—در موارد شديد ممكن است جراحي در
5
چند مرحله صورت بگيرد
- 6دادن داروها تجويز شده در زمان مقرر

شكاف لب (لب شكري)

به بهبودي كودك شما كمك شاياني مي
نمايد

كد:

ED-PM-032-01

منابع :پرستاري كودكان مارلو و ونگ

3365162-70
بخش كودكان

بخش كودكان ( بيمارستان فوق تخصصي مهرگان)

تاريخ انتشار 51/31/39 :

تاييد پزشكان  :آقاي دكتر هاشمي

گروه هدف  :مادران

لب شكري چيست؟

مراقبت قبل از عمل:

لب شكري ناهنجاريي است كه بالفاصله بعد

- 2حفظ آرامش در زمان بستري

آموزش به والدين :

از تولد قابل تشخيص و مشاهده ا ست

- 1ناشتا نگه داشتن كودك و سرگرم كردن كودك

 - 2شير خواران از طريق دهان تنفس مي

لب شكر ي ممكن است يكطرفه يا دو طرفه

- 3در صورت وجود هرگونه عاليم غير عادي به پرستار

كنند در نتيجه مرتبا دهان و لب هاي آنان

باشد وحتي ممكن است وسعت شكاف تا

بخش اطالع داده شود.

خشك شده و ترك مي خورد بنابراين بايد با

كف سوراخ بيني هم كشانده شود ( .به اين
منظور و به علت اينكه اين ناهنجاري با

مراقبت پس از جراحي:

چرب كردن لب ها از ترك خوردن لب ها
جلوگيري كرد و پس از هر بار تغذيه دهان با

واكنش شديد عاطفي در والدين همراه است

 - 2تا جايي كه مي شود بايد از گريه كردن شيرخوار

مهم مي باشد كه در بررسي اوليه تشخيص

جلوگيري كرد زيرا به بخيه ها فشار مي آورد.

داده شود .).در پسران شايع تر مي باشد  .در

 - 1زمان ناشتا بودن كودك بعد از جراحي با توجه به

شكاف لب شديد شيرخوار قادر به مكيدن و

در وضعيت نشسته به او شير بدهيد تا خطر

صالحديد جراح مي باشد .

خفگي ياخارج شدن از بيني يا ورود شير به

 -3از دست زدن به محل جراحي كودك ( توسط همراهان

كانال شنوايي را كاهش دهيد.

درمان:

و همچنين كودك ) جدا خودداري شود

- 3شيرخوار را وادار كنيد كه مرتبا“ در حين

درمان انتخابي جراحي است .گاهي نياز به

-4تغذيه شيرخوار تا چند روز بعد از عمل بايد بدون فشار

تغذيه آروغ بزند زيرا در هنگام استفاده ازوسايل

مداخله متخصصين ديگر نظير جراح

به خط بخيه انجام شود (استفاده از قطره چكان يا سرنگ

(قطره چكان  -سرنگ با نوك پالستيكي

پالستيك -اعصاب -ارتودنسي و...مي

با نوك پالستيكي كه از كنار لب وارد دهان شود و با لب

 -پستانك نرم با سوراخ گشاد ) هوا زياد بلعيده

باشد.سن مناسب جراحي بين  6تا21

باال برخورد نداشته باشد..

مي شود .

هفتگي مي باشد  .گاهي همراه با شكاف كام

 -5ارجحيت تغذيه با شير مادر به روش باال مي باشد  .در

نيز مي باشد كه ارجحيت با ترميم لب

صورتي كه سن شيرخوار به تغذيه كمكي رسيده باشد

شكري مي باشد.

استفاده از غذاهاي نرم و ميكس شده توصيه مي گردد.

ايجاد خال در دهان نيست .

آب ساده شستشو داده شود .
 -1شيرخوار را هنگام تغذيه در آغوش بگيريد و

