
 

شتي ردماني استان  دااگشنه علىم زپشكي                                                            گيالن و خدمات بهدا

   مرکز آمىزشي ردماني امیرالمىمنیه)ع(   

                                                                                                                                                                            

   

 ازشکاف لب و کامبعد از عمل برگه آموزش به بیمار                              

 

 یهحل ًاٌّجار یتَاى تا قزار دادى پالک رٍ یکِ دچار ضکاف کام ّستٌذ ه یخَاراً زیهزاقثت قثل عول در ض-1

 است. یکاهالً ضزٍر ِیتغذ یًَساد اس ًظز تٌفس ٍ سزفِ در ط قیاًجام دادُ اها هزاقثت دق نیرا تطَر هستق ِیتغذ

را  شیچ چیّ ذیچزا کِ کَدک ًثا ٌذیالسم را تث یهزاقثت اس دّاى کَدک آهَسش ّا یدر هَرد اداهِ  ذیتا يیٍالذ-2

 .یدر دّاى خَد قزار دّذ اس جولِ آب ًثات چَت

ًَساداى  ذیحتوا تا يی.تٌاتزا زدیًطستِ قزار گ تیدر ٍضع ذیخطک تا زیض ایهادر  زیتا ض ِیتغذ یًَساد هثتال تزا-3

تا  ییهخصَظ ) تلٌذ ، ًزم ، تا سَراخ گطاد( ٍ سزًگ ّا یّا طِیکزد .استفادُ اس سز ض ِیهثتال را در آغَش تغذ

 ذ است.یًَساداى هثتال هف ِیدر تغذ یکیراتط تلٌذ ٍ پالست

اس فٌجاى استفادُ کٌذ چزا کِ استفادُ اس  ذیکَدک تا ِیتغذ یهزاقثت تعذ اس عول تعذ اس عول ضکاف کام تزا-4

رٍس تعذ عول  3تا  2ّا را ّوزاُ دارد ٍ پاًسواى داخل دّاى  ِیتِ تخ ةیّن تاضذ خطز آس اطیقاضق ّز چٌذ تا احت

 ضَد. یتزداضتِ ه

هاًٌذ ًاى تزضتِ ، هَاد  یکٌٌذ ٍ هَارد ِیًزم تغذ ییآهَسش دادُ ضَد کِ کَدک را تا هَاد غذا ذیتا يیتِ ٍالذ-5

 .ذیحذف ًوا یٍ ییکاهل اس تزًاهِ غذا یرا تا تْثَد پسیسفت ٍ چ ییغذا

تا عالئن  یدر سهاى سزهاخَردگ یپشضک یگَش ٍ لشٍم هزاقثت ّا یخطز عفًَت ّا صیدر هَرد افشا  يیٍالذ-6

کاّص خطز اختالالت  یتِ طَر هذاٍم تزا ییضٌَا یگَش ّا ٍ تست ّا يیرٍت صیکاهال آگاُ تاضٌذ. آسها گزید

 اًجام ضَد. ذیتا ییضٌَا

 .استفادُ کزد ٌَفيیاهتَاى اس است یکاّص درد ه یتزا-7

کِ تا کَدک در تواس  ی( را تا هعلن ٍ دٍستاى ٍ کساًی: هطکل تکلوژُیهطکل کَدک ) تِ ٍ ذیتا يیٍالذ-8

 تگذارًذ. اىیّستٌذ در ه

 ضزکت کٌٌذ. یخَد در جلسات گفتار درهاً يیتِ ّوزاُ ٍالذ ذیًَساداى تا-9

 خَد را تِ داخل دّاى ٍارد ًکٌذ. تا چٌذ رٍس حزکت آرًجْا هحذٍد ضَد تا کَدک دستاى -11

 

خونریسی  محل جراحی  و بروز عالئم  عالیم هشدار دهنده جهت مراجعه بعدی:
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