املرشد العالجي الخاص بمرض ى شقوق الشفة الحنك
والتدابيرقبل وما بعد الجراحة وجراحة الحنك الكالمية
تموز 2016

 -1مقدمة:
يراجع حوالي  60-50طفل مركز  olchcالخاص باألطفال ذوي شقوق الشفة والحنك من أجل اجراء
الجراحة ,وكذلك هنالك عمليات تجرى على الحنك غير شقوق الفة والحنك مثل عملية قصور
شراع الحنك  vpiوسوء وظيفة شراع الحنك  vpdوالطعوم العظمية السنخية .ان تدبير الشقوق
بشكل فعال يعتمد على مقاربة من اختصاصات طبية متعددة.
هذا املرشد موضوع ليرشد جميع أخصائيي الرعاية الصحية حول تدبير ما قبل وبعد جراحة
شقوق الشفة والحنك عند األطفال ومرض ى  vpi- vpdوالطعوم العظمية السنخية في مركز olchc
 -2تعريف املرشد:
هذا املرشد السريري في تدبير شقوق الشفة والحنك عند األطفال يمثل توصيات مكتوبة ليضمن
رعاية نوعية عالية ,توصيات املرشد يجب أن تكون مضبوطة ومحدثة باستمرار ومسندة بالدليل
وسهلة الفهم وغير ملتبسة وامنة.
عندما يتم اتباع هذه التوصيات فانها تقود الى تحقيق املعايير املطلوبة.
 -3قابلية التطبيق:
هذا املرشد قابل للتطبيق ألخصائي الرعاية الطبية في مركز  olchcفي تدبير شقوق الشفة
والحنك لدى األطفال والطعوم العظمية السنخية وجراحة الحنك الكالمية.
 -4أهداف املرشد:
تطوير تدبير مستمر وفعال وآمن في تدبير األطفال املصابين بانشقاق الشفة والحنك والطعوم
العظمية السنخية وجراحة الحنك الكالمية في مركز.olchc
 -5تعريف املصطلحات:
الشق :ينجم عن فشل التحام النواتئ األنفية األنسية والوحشية والفكية العلوية من جهة
واحدة او من جهتين في الشفة أو الحنك أو في الحنك الثانوي على مستوى الخط املتوسط.
 -6معلومات داعمة:
 -1-6أنواع الشقوق:
 -1أحادي أو ثنائي الجانب.
 -2كامل أم غير كامل.

 -3اذا كان أحادي فهل هو على الجانب األيمن أم األيسر.
 -4الشفة فقط.
 -5الشفة والسنخ.
 -6شقوق الحنك املعزولة.
 -7شقوق الحنك تحت املخاطية.
-8في سياق متالزمة أو ال.
 -9الشقوق القحفية الوجهية نادرة تتضمن شقوق الشفة الوحشية وشقوق أخرى.
 -2-6متالزمات متر افقة مع شقوق:
هذه الشقوق قد تكون في سياق متالزمات ,هناك  487متالزمة مصنفة ضمن قاعدة بيانات
London dysmorphology database
بعض هذه املتالزمات :تثلث الصبغي  -13تثلث الصبغي  -18بيير روبن -متالزمة  -chargeمتالزمة
 -goldenharمتالزمة  -gorlinمتالزمة  -oto-palato-digitalمتالزمة  -smith-lemli-opitzمتالزمة
ستيكلر -متالزمة تريشر كولنز -متالزمة آبيرت -متالزمة دي النج -مالزمة  -kabukiمتالزمة دي
جورج.
 -3-6العوامل املاسخة:
الكحول -توبيرامات -فينتوئين -فالبروات الصوديوم -ميثوتريكسات -التدخين -البدانة الوالدية
مواد قيد االستقصاء والدراسة :بنزوديازبينات -ستيروئيدات.
-4-6االنتشار:
الشيوع في ايرلندا :البيانات من وبائيات شقوق الوجه والفم في شرق ايرلندا ل  25عام من 1984
حتى  .2008الشوع الكلي لشقوق الوجه والفم  16لكل  10000والدة ,شيوع شقوق الشفة 3 :لكل
 10000والدة ,شيوع شقوق الحنك 7,8:لكل 10000والدة ,شيوع شقوق الشفة والحنك  5,2كل
 10000والدة ,من حوالي  )%63,7( 542كانت معزولة )%21,5(183 ,لديهم تشوهات جهازية و 126
مميزة.
متالزمات
سياق
في
تحدث
()%14,8
متالزمة بييرروبين :تتضمن الثالثي صغر الفك – انسداد الطريق الهوائي – انشقاق الحنك وتدلي
اللسان  ,وبسبب وضع الذقن وتبارز اللسان يحدث درجات من انسداد الطريق الهوائي وصعوبة
االطعام ,نسبة حدوثها 1:8000الى  1:14000من الوالدة.

 -5-6الوقاية:
ال يوجد طريقة معروفة ملنع ذلك ,االستشارة الوراثية تحدد بالعائالت عالية الخطورة ,هناك
معلومات أولية حول فاعلية الفوليك أسيد والفيتامينات املتعددة التي قد تلعب دور في الوقاية
من انشقاق الحنك والشفة.
-6-6التشخيص:
التشخيص قبل الوالدة قد تعزل بواسطة األمواج فوق الصوتية في األسبوع الحملي  20أو قبل
ذلك.
شقوق الحنك صعبة التشخيص قبل الوالدة ,يتم تشخيص شقوق الشفة والحنك في غرفة
الوالدة أو خالل فحص الولدان.
-7-6املظهر:
فجوة واضحة في شفة الولدان غالبا العلوية ,قد تكون أحادية أو ثنائية الجانب كاملة أم غير
كاملة ( الكاملة تمتد خالل كامل الشفة حتى األنف) ,يمتد االنقسام من حافة النثرة ()philtrum
حتى حافة فوهة األنف ,فحص أو جس سقف الحنك يكشف االنشقاق في الحنك الصلب أو
الرخو(قد تكون مخاطية الحنك سليمة) ,قد يكون هناك انشقاق في الحنك على مستوى تحت
املخاطية فقط.

 -7خريطة العناية بشقوق الشفة والحنك:
والدة

 1سنة

 11سنة

 8سنة

 18+سنة

التشخيص
الطريق
الهوائي
االطعام والتغذية
الكالم واللغة

السمع
السمع

العناية السنية
المعالجات التقويمية وإعادة ترميم األسنان

اصالح الشفة

اصالح الحنك

 3أشهر

 9-6أشهر

الجراحة
الكالمية

الطعوم العظمية
السنخية

 -8الفريق متعدد االختصاصات في رعاية مرض ى الشقوق:
الطفل والعائلة

جراحة الفك

الترتيب
النهائي

فريق الشقوق

فريق العناية الجنينية:
أخصائي حديثي والدة
أخصائي أطفال
أخصائي تغذية
ممرضات عناية ومتدربات
وقابالت

أخصائي أذن وأنف وحنجرة
أخصائي عينية
أخصائي سمعيات
أخصائي نفسية
أخصائي وراثة

 -9صور نماذج عن االنشقاق:

تواصل اجتماعي -كالم ولغة
أخصائي سمعيات
طبيب أسنان عام
طبيب تقويم
معلمين

 -10مرشدات:
-1-10اصالح انشقاق الشفة أحادي الجانب:
الجراحة تجرى بعمر 3أشهرتقريبا
معلومات إضافية
االجراء
قبل الجراحة
قبول املريض قبل بيوم أو في يوم الجراحة
تقييم التخدير

أسرع حسب توجيهات املخدر املعيارية
من غير الضروري اجراء تحاليل مخبرية

يعتمد على السوابق الدوائية للمريض أو
توفر أسرة مرض ى
اتصل بفريق التخدير العالمهم بقبول املريض
وسوابقه الدوائية ,أخصائي التخدير سيقرر
متى يكون التقييم قبل الجراحة ضروري

الصورة املعتادة :أمامية خلفية  ,جانبية,
الصورة املطلوبة قبل الجراحة
نظرة من األسفل
يتضمن العالج الحركي في االعداد قبل وبعد
الدعم األبويين والطفل قبل الجراحة
الجراحة
بعد الجراحة
عودة الى خطة العناية )OLCHC 2010(6
العناية الوتينية بعد الجراحة
العودة الى التغذية الفموية الطبيعية (حليب عودة الى خطة العناية )OLCHC 2010(1
والدي أو حليب صناعي) حسب تحمل بعد
عودة الى خطة العناية )OLCHC 2012(19
الجراحة.
مالحظة :اذا كان الطفل يتحمل أنبوب أنفي
معدي يمكن االستمرار باالطعام مثل بعد
الجراحة
قسم الجراحة الترميمية والتجميلية
ال مانع من استخدام الحلمات أو اللهايات
تطبيق ضماد غرواني مائي ( Duoderm ultra-تزويد األهل بالضمادات والتوصيات الالزمة
 )thinمن قبل أخصائي بعد العملية ويبقى حول كيفية وضع الضماد على مكان الجراحة
الضماد في مكانه أسبوعين على األقل أو حتى
يسقط من تلقاء نفسه
االهل يمكن أن يعيدوا وضع ضماد جديد
لتدبير الندبة ملدة  6أسابيع
تخريج الطفل الى املنزل عندما يتحسن وعند إعطاء األهل نشرة بالتعليمات الالزمة(ملحق
)1
إعادة التغذية ويمكن لألهل تدبير األلم
والتغذية في املنزل
غالبا القطب ممتصة و اذا كانت غير ممتصة
وخاصة في خياطة انشقاق الشفة إعادة
قبول املريض إلزالة القطب تحت التخدير
العام في اليوم  7 – 5من الجراحة
املنسق الخاص باملركز ينسق مواعيد
املراجعة تكون بعد بعد  8 – 6أسابيع
املراجعة

 2-10اصالح انشقاق الشفة ثنائي الجانب:
الجراحة األولية تنجزعلى مرحلتين أو ثالثة مراحل
مرحلة  :1لصق الشفة وإصالح مقدم الحنك (جهة واحدة)
مرحلة :2لصق الشفة وإصالح مقدم الحنك
مرحلة  :3اصالح الحنك الخلفي (ثانوي)
معلومات إضافية
االجراء
مرحلة  :2-1اتبع بروتوكول ( 3شقوق الشفة
ومقدم الحنك)
مرحلة  :3اتبع بروتوكول ( 4الحنك الثانوي
وشقوق الحنك الرخو وتحت املخاطية)

 3-10اصالح شقوق الشفة ومقدم الحنك:
بالعادة يتم بعمر 6-3أشهر
الوصف :اغالق انشقاق الشفة وإصالح الحنك الصلب بشريحة من امليكعة
معلومات إضافية
االجراء
قبل العمل الجراحي
يعتمد على السوابق املرضية أو توفر أسرة
قبول في اليوم املقرر للجراحة أو قبل بيوم
باملشفى
اتبع سياسة الجراحة الصحيحة اذا كان
التأكيد على املوافقة على العمل الجراحي قبل
هناك انشقاق شفة ثنائي الجانب
املباشرة ببقية اإلجراءات

اتصل بفريق التخدير العالمهم بقبول املريض
تقييم التخدير
وسوابقه الدوائية ,أخصائي التخدير سيقرر
متى يكون التقييم قبل الجراحة ضروري
اتبع املرشد الخاص بالزمرة والتصالب
املخبريات املطلوبة :تعداد عام – زمرة
وتصالب
الخاص بمركز OLCHC
التصوير قبل الجراحة مطلوب سواء للشفة الصور املطلوبة :أمامية خلفية ,جانبية ,من
األسفل
أو الحنك واالستعانة بفريق الجراحة
التجميلية الجراء التصوير الالزم
فريق الجراحة التجميلية يقوم باعالم فريق هذه النماذج تحفظ في قسم تقويم االسنان
االسنان ليأخذوا طبعات االسنان في بداية
الجراحة
هناك دليل أن األطفال الذين لديهم عادة
توثيق في سجل التمريض اذا كان الطفل
مص األصابع لديهم احتمال عال لتشكيل
يمص اصبعه
نواسير تالية للجراحة ,يجب نصح االهل
بقص األظافر وإعطاء الطفل قفازات لليدين
اذا كان لديهم هذه العادة
هذا يتضمن قبل وبعد العمل الجراحي
تقديم الدعم لألهل والطفل قبل الجراحة
بعد الجراحة
العودة الى خطة العناية )OLCHC 2010(6
العناية الروتينية بعد الجراحة
اتباع التوصيات بعد الجراحة حسب
القنية االنفية البلعومية ( )NPAيمكن ان
االستشارة
تستخدم ك  stentوليس ك airway
العودة الى خطة الرعاية التمريضية
تجنب سحب املفرزات من الفم واألنف عدا هذا يقلل مخاطر الرض لخط الخياطة والذي
من املمكن ان يسبب نزف تال للجراحة
عند الضرورة املطلقة وبانبوب ناعم
تجنب استخدام خوافض اللسان
هناك دليل على تشكيل نواسير بسبب هذه
يجب استخدام قفازات لليد اذا كان لديهم
العادة
عادة مص األصابع
القثطرة األولى الستخدام املورفين
الطفل يحتاج قثطرتين وريديتين
القثطرة الثانية :الستخدام الصادات
والسوائل

مستطب حسب سياسة الدواء الوريدي

كو اموكسيالف أو البديل في حال الحساسية
على مركبات البنسلين جرعتين عن طريق
الوريد بعد الجراحة
االستطباب وفق توصيات املخدر باملشاركة
التسكين بالعادة حسب التالي:
مع ساسة الدواء املعتمدة واملرشد الخاص
مورفين وريدي – باراسيتامول (فموي –
بتسريب األفيونات
شرجي – وريدي) – ايبوبروفين ( فموي –
شرجي) – كلونيدين فموي.
مراقبة االشبع بمقياس االوكسجين ومراقبة
انقطاع التنفس طوال الليل.
العودة الى التغذية الفموية الطبيعية (حليب عودة الى خطة العناية )OLCHC 2010(1
والدي أو حليب صناعي) حسب تحمل بعد
عودة الى خطة العناية )OLCHC 2012(19
الجراحة.
مالحظة :اذا كان الطفل يتحمل أنبوب أنفي
معدي يمكن االستمرار باالطعام مثل بعد
الجراحة
العودة الى خطة الحميات بعد الجراحة
الحمية السائلة تغتمد في األسبوع األول حيث
االطعام بامللعقة يصبح معتمدا
كي يبقى مكان الجرح نظيف من الطعام
يجب غسل الفم بماء عقيم ومبرد بعد
والحليب ملدة أسبوع
الوجبات
ال مانع من استخدام الحلمات واللهايات
تطبيق ضماد غرواني مائي ( Duoderm ultra-تزويد األهل بالضمادات والتوصيات الالزمة
 )thinمن قبل أخصائي بعد العملية ويبقى حول كيفية وضع الضماد على مكان الجراحة
الضماد في مكانه أسبوعين على األقل أو حتى
يسقط من تلقاء نفسه
االهل يمكن أن يعيدوا وضع ضماد جديد
لتدبير الندبة ملدة  6أسابيع
تخريج الطفل الى املنزل عندما يتحسن وعند إعطاء األهل نشرة بالتعليمات الالزمة(ملحق
)1
إعادة التغذية ويمكن لألهل تدبير األلم
والتغذية في املنزل

غالبا القطب ممتصة و اذا كانت غير ممتصة
وخاصة في خياطة انشقاق الشفة إعادة
قبول املريض إلزالة القطب تحت التخدير
العام في اليوم  7 – 5من الجراحة
املراجعة تكون بعد بعد  8 – 6أسابيع

املنسق الخاص باملركز ينسق مواعيد
املراجعة

 4-10الشقوق الثانوية ,الحنك الرخو ,شقوق تحت املخاطية:
حالت الحنك غير املعقدة تصلح في عمر  6أشهر
وقت الجراحة عند األطفال الذين لديهم حاالت معقدة مثل مرض قلبي يتم حسب حالتهم
الطبية
وقت الجراحة عند مرض ى متالزمة بيير روبين مع شق بشكل  Uيتراوح بين  12 – 6شهر
الشقوق تحت املخاطية قد ال تشخص حتى يبلغ الطفل عمر  4 – 3سنوات أو أكثر.
االجراء

معلومات إضافية

قبل الجراحة
يعتمد على السوابق املرضية أو توفر أسرة
قبول في اليوم املقرر للجراحة أو قبل بيوم
باملشفى
اتبع سياسة الجراحة الصحيحة اذا كان
التأكيد على املوافقة على العمل الجراحي قبل
هناك انشقاق شفة ثنائي الجانب
املباشرة ببقية اإلجراءات
اتصل بفريق التخدير العالمهم بقبول املريض
تقييم التخدير
وسوابقه الدوائية ,أخصائي التخدير سيقرر
متى يكون التقييم قبل الجراحة ضروري
اتبع املرشد الخاص بالزمرة والتصالب
املخبريات املطلوبة :تعداد عام – زمرة
الخاص بمركز OLCHC
وتصالب
تصوير قبل الجراحة فقط في حال طلب على الصور املطلوبة :أمامية خلفية ,جانبية ,من
بطاقة القبول
األسفل
فريق الجراحة التجميلية يكملون طلب
التصوير

هناك دليل أن األطفال الذين لديهم عادة
توثيق في سجل التمريض اذا كان الطفل
مص األصابع لديهم احتمال عال لتشكيل
يمص اصبعه
نواسير تالية للجراحة ,يجب نصح االهل
بقص األظافر وإعطاء الطفل قفازات لليدين
اذا كان لديهم هذه العادة
هذا يتضمن قبل وبعد العمل الجراحي
تقديم الدعم لألهل والطفل قبل الجراحة
بعد الجراحة
العودة الى خطة الرعاية )OLCHC 2010(6
عناية تالية للجراحة
الرعاية التمريضية بالقنية االنفية البلعومية للمحافظة على الطريق الهوائي للمريض وفق
خطة الرعاية التمريضية باستخدام القنية
اال اذا كان هناك مضاد استطباب من
البلعومية األنفية
الناحية السريرية
سحب املفرزات عبر ( NPAقنية أنفية
بلعومية) مسموح وفق املرشد
انغالق القنية أو انزياحها عند إعادة إدخالها الشخص غير الخبير ممكن أن يسبب رض
على الحنك املصلح جراحيا
يعتمد على حالة الطفل السريرة
اذا احتجنا الى ادخال  NPAيجب أن يتم ذلك
بلطف وبيد خبيرة
يحتاج األطفال املصابين بمتالزمة بيير روبين قد يكون لدى هؤالء األطفال مشاكل معقدة
بالطريق الهوائي
الى البقاء في وحدة العناية املشددة من أجل
املراقبة اللصيقة وخاصة في اليوم األول بعد
الجراحة أو أكثر حسب الحالة
يستطب االرذاذ بالسيروم كل  4 – 2ساعات هذا االجراء مهم في التحسن حيث أنه يمنع
االحتقان األنفي الذي قد يسبب انسداد NPA
او حسب الحالة
تجنب سحب املفرزات من الفم واألنف عدا هذا يقلل مخاطر الرض لخط الخياطة والذي
من املمكن ان يسبب نزف تال للجراحة
عند الضرورة املطلقة وبانبوب ناعم
تجنب استخدام خوافض اللسان
هناك دليل على تشكيل نواسير بسبب هذه
يجب استخدام قفازات لليد اذا كان لديهم
العادة
عادة مص األصابع
القثطرة األولى الستخدام املورفين
الطفل يحتاج قثطرتين وريديتين

القثطرة الثانية :الستخدام الصادات
والسوائل
مستطب حسب سياسة الدواء الوريدي

كو اموكسيالف أو البديل في حال الحساسية
على مركبات البنسلين جرعتين عن طريق
الوريد بعد الجراحة
االستطباب وفق توصيات املخدر باملشاركة
التسكين بالعادة حسب التالي:
مع ساسة الدواء املعتمدة واملرشد الخاص
مورفين وريدي – باراسيتامول (فموي –
بتسريب األفيونات
شرجي – وريدي) – ايبوبروفين ( فموي –
شرجي) – كلونيدين فموي.
مراقبة االشبع بمقياس االوكسجين ومراقبة
انقطاع التنفس طوال الليل.
العودة الى التغذية الفموية الطبيعية (حليب عودة الى خطة العناية )OLCHC 2010(1
والدي أو حليب صناعي) حسب تحمل بعد
عودة الى خطة العناية )OLCHC 2012(19
الجراحة.
مالحظة :اذا كان الطفل يتحمل أنبوب أنفي
معدي يمكن االستمرار باالطعام مثل بعد
الجراحة
العودة الى خطة الحميات بعد الجراحة
الحمية السائلة تغتمد في األسبوع األول حيث
االطعام بامللعقة يصبح معتمدا
كي يبقى مكان الجرح نظيف من الطعام
يجب غسل الفم بماء عقيم ومبرد بعد
والحليب ملدة أسبوع
الوجبات
ال مانع من استخدام الحلمات واللهايات
تطبيق ضماد غرواني مائي ( Duoderm ultra-تزويد األهل بالضمادات والتوصيات الالزمة
 )thinمن قبل أخصائي بعد العملية ويبقى حول كيفية وضع الضماد على مكان الجراحة
الضماد في مكانه أسبوعين على األقل أو حتى
يسقط من تلقاء نفسه
االهل يمكن أن يعيدوا وضع ضماد جديد
لتدبير الندبة ملدة  6أسابيع

تخريج الطفل الى املنزل عندما يتحسن وعند
إعادة التغذية ويمكن لألهل تدبير األلم
والتغذية في املنزل
غالبا القطب ممتصة و اذا كانت غير ممتصة
وخاصة في خياطة انشقاق الشفة إعادة
قبول املريض إلزالة القطب تحت التخدير
العام في اليوم  7 – 5من الجراحة
املراجعة تكون بعد بعد  8 – 6أسابيع

إعطاء األهل نشرة بالتعليمات الالزمة(ملحق
)1

املنسق الخاص باملركز ينسق مواعيد
املراجعة

 5-10تصنيع البلعوم ,شريحة بلعومية ,شريحة املبوقة ,إعادة تصنيع الحنك في الطفل األكبر:
الشريحة البلعومية/تصنيع البلعوم :تستخدم لعالج الكالم مفرط األنفية الناجم عن عدم
الكفاية الوظيفية أو قصرالحنك ,بعض من نسيج الحنك الرخو أو البلعوم يعاد تموضعه
اليقاف تسريب الهواء عبراالنف.
الشريحة املبوقة :تؤخذ الشرائح املخاطية العضلية من داخل الخد من الجهتين لتطويل
الحنك.
إعادة اصالح الحنك :تعتبرهذه جراحة مرحلة ثانية العادة تموضع عضالت الحنك لتحسين
الوظيفة الكالمية للحنك
معلومات إضافية
االجراء
قبل الجراحة
يعتمد على السوابق املرضية أو توفر أسرة
قبول في اليوم املقرر للجراحة أو قبل بيوم
باملشفى
اتبع سياسة الجراحة الصحيحة اذا كان
التأكيد على املوافقة على العمل الجراحي قبل
هناك انشقاق شفة ثنائي الجانب
املباشرة ببقية اإلجراءات
اتصل بفريق التخدير العالمهم بقبول املريض
تقييم التخدير
وسوابقه الدوائية ,أخصائي التخدير سيقرر
متى يكون التقييم قبل الجراحة ضروري
اتبع املرشد الخاص بالزمرة والتصالب
املخبريات املطلوبة :تعداد عام – زمرة
وتصالب
الخاص بمركز OLCHC
لتقرير ما هو مناسب لهذا الطفل
استشارة تغذية

هذا يتضمن قبل وبعد العمل الجراحي
تقديم الدعم لألهل والطفل قبل الجراحة
بعد الجراحة
العودة الى خطة الرعاية )OLCHC 2010(6
عناية تالية للجراحة
للحفاظ على سلوكية الطريق الهوائي
يستطيع بعض األطفال العودة الى الجناح ب
للمريض
 NPAاذا شعر الجراح بضرورة ذلك
العودة الى خطة الرعاية التمريضية (قنية
أنفية بلعومية – قنية أنفية)
قد يطلب األخصائي وضعية خاصة للمريض
تكون وضعية املريض حسب توصيات
عودة الى املالحظات بعد الجراحة
األخصائي بعد الجراحة
مرشد ال NPA
سحب املفرزات من  NPAمسموح حسب
املرشد
انغالق القنية أو انزياحها عند إعادة إدخالها الشخص غير الخبير ممكن أن يسبب رض
على الحنك املصلح جراحيا
يعتمد على حالة الطفل السريرة
اذا احتجنا الى ادخال  NPAيجب أن يتم ذلك
بلطف وبيد خبيرة
القثطرة األولى الستخدام املورفين
الطفل يحتاج قثطرتين وريديتين
القثطرة الثانية :الستخدام الصادات
والسوائل
مستطب حسب سياسة الدواء الوريدي
كو اموكسيالف أو البديل في حال الحساسية
على مركبات البنسلين جرعتين عن طريق
الوريد بعد الجراحة
االستطباب وفق توصيات املخدر باملشاركة
التسكين بالعادة حسب التالي:
مع ساسة الدواء املعتمدة واملرشد الخاص
مورفين وريدي – باراسيتامول (فموي –
بتسريب األفيونات
شرجي – وريدي) – ايبوبروفين ( فموي –
شرجي) – كلونيدين فموي.
مراقبة االشبع بمقياس االوكسجين ومراقبة
انقطاع التنفس طوال الليل.
يستطب االرذاذ بالسيروم كل  4 – 2ساعات هذا االجراء مهم في التحسن حيث أنه يمنع
االحتقان األنفي الذي قد يسبب انسداد NPA
او حسب الحالة

تجنب سحب املفرزات من الفم واألنف عدا هذا يقلل مخاطر الرض لخط الخياطة والذي
من املمكن ان يسبب نزف تال للجراحة
عند الضرورة املطلقة وبانبوب ناعم
تجنب استخدام خوافض اللسان
كي يبقى مكان الجرح نظيف من الطعام
يجب غسل الفم بماء عقيم ومبرد بعد
والحليب ملدة أسبوع
الوجبات
تخريج الطفل الى املنزل عندما يتحسن وعند إعطاء األهل نشرة بالتعليمات الالزمة(ملحق
)1
إعادة التغذية ويمكن لألهل تدبير األلم
والتغذية في املنزل
املنسق الخاص باملركز ينسق مواعيد
املراجعة تكون بعد بعد  8 – 6أسابيع
املراجعة
 6-10الطعوم العظمية السنخية واغالق النواسير:
الطعوم العظمية السنخية :تتضمن هذه العملية اغالق النواسيراألنفية الفموية
(االتصال بين األنف والفم) ,النواسيرالفموية األنفية على الوجه الشفوي (تحت الشفة
العليا)والوجه الحنكي للفك العلوي أو كليهما ,هذه العملية تتضمن إعادة بناء العظم
السنخي الفكي العلوي باستخدام طعوم حرقفية عظمية.
االجراء الجراحي يتم بالعادة في عمر 10 – 8سنوات وبالعادة طعم العرف الحرقفي يتم
قطفه في نفس جهة الشق ,عند األطفال الين لديهم انشقاق شفة وحنك ثنائي الجانب
تؤخذ الطعوم السنخية على مرحلتين.
معلومات إضافية
االجراء
قبل الجراحة
يعتمد على السوابق املرضية أو توفر أسرة
قبول في اليوم املقرر للجراحة أو قبل بيوم
باملشفى
اتبع سياسة الجراحة الصحيحة اذا كان
التأكيد على املوافقة على العمل الجراحي قبل
هناك انشقاق شفة ثنائي الجانب
املباشرة ببقية اإلجراءات
اتصل بفريق التخدير العالمهم بقبول املريض
تقييم التخدير
وسوابقه الدوائية ,أخصائي التخدير سيقرر
متى يكون التقييم قبل الجراحة ضروري
اتبع املرشد الخاص بالزمرة والتصالب
املخبريات املطلوبة :تعداد عام – زمرة
وتصالب
الخاص بمركز OLCHC

لتقرير ما هو مناسب لهذا الطفل
استشارة تغذية
هذا يتضمن قبل وبعد العمل الجراحي
تقديم الدعم لألهل والطفل قبل الجراحة
بعد الجراحة
العودة الى خطة الرعاية )OLCHC 2010(6
عناية تالية للجراحة
القثطرة األولى الستخدام املورفين
الطفل يحتاج قثطرتين وريديتين
القثطرة الثانية :الستخدام الصادات
والسوائل
مستطب حسب سياسة الدواء الوريدي
كو اموكسيالف أو البديل في حال الحساسية
على مركبات البنسلين جرعتين عن طريق
الوريد بعد الجراحة
االستطباب وفق توصيات املخدر باملشاركة
التسكين بالعادة حسب التالي:
مع ساسة الدواء املعتمدة واملرشد الخاص
مورفين وريدي – باراسيتامول (فموي –
بتسريب األفيونات
شرجي – وريدي) – ايبوبروفين ( فموي –
شرجي) – كلونيدين فموي.
مراقبة االشبع بمقياس االوكسجين ومراقبة
انقطاع التنفس طوال الليل.
تستطب السوائل الوريدية حتى يستطيع
سوائل وريدية
الطفل تناول سوائل فموية كافية بعد
الجراحة
يستمر حتى أسبوع
املباشرة بالحمية الطرية في الصباح التالي
حسب توصيات أخصائي جراحة الوجه
الوضعية :رفع الرأس  30درجة
والفكين بعد الجراحة
حسب توصيات أخصائي جراحة الوجه
استخدام مكعبات ثلج حتى  48ساعة للجهة
والفكين بعد الجراحة
املصابة
حسب توصيات أخصائي جراحة الوجه
استخدام الديكساميتازون ثالث مرات
والفكين بعد الجراحة
والجرعات املوص ى بها:
 4ملغ خالل الجراحة
 4ملغ جرعة أولى بعد الجراحة
 2ملغ جرعة أخيرة

الشريط الالصق على الشفة العلوية

املحلول املالح أو الغسوالت الفموية الدوائية
( )12-8مرة يوميا اثناء ساعات االستيقاظ
وخاصة بعد الطعام
تنظيف األسنان بلطف بفرشاة أسنان ناعمة
في اليوم األول بعد الجراحة
جرح الورك – مراقبة الجرح

الحركة

املتابعة
معلومات التخريج
 -1شجع األهل على الحفاظ على
مستوى حركة الطفل
 -2شجع على تقييد النشاط الفيزيائي
وعدم املشاركة برياضات التماس
ملدة  4أسابيع
 -3انصح بمتابعة العناية بالصحة
الفموية في املنزل
 -4اعطي تعليمات حول الوارد الفموية
حتى املعاينة الالحقة

يوضع على الشفة لتقليل التورم ويسمح
بإزالته أثناء االستحمام بعد أسبوع من
الجراحة
يسجل ذلك في سجل الوارد والصادر

مثل تعليمات بعد الجراحة من قبل جراحي
الوجه والفكين
 -1عالمات نزف
 -2عالمات انتان
 -3تغيير الضماد قبل التخريج في حال
الضرورة
التشجيع على الحركة الباكرة عادة
باليوم األول بعد الجراحة بإشراك
الوالدين بذلك تحضيرا للتخريج إلى
املنزل
تكون من قبل جراح الوجه والفكين
وجراح التجميل
ارجع إلى ورقة تعليمات األهل

ملحق :1
توصيات القبول والتخريج ألهل ومرافقي الطفل الخاضع لجراحة انشقاق الشفة والحنك
تشمل هذه الجراحات :شقوق الشفة ,شقوق الشفة والحنك األمامي ,شقوق الحنك الثانوي
والحنك الرخو تحت املخاطية ,تصنيع البلعوم ,الشرائح البلعومية ,الشرائح املبوقة ,اغالق
النواسير الحنكية ,الطعوم السنخية العظمية.
نصائح نوعية قبل القبول:
* شقوق الشفة وشقوق الشفة والحنك األمامي:
 اذا كان لدى الطفل عادة مص األصابع يجب تغطية األصابع يجب أن تكون الصدرية أو املالبس واسعة حتى ال تنسحب حول رأس الطفل. احضار اللهايات ,وزجاجات عادية عقيمة* حالة انشقاق الحنك الثانوي والحنك الرخو وشقوق تحت املخاطية:
 اذا كان لدى الطفل عادة مص األصابع يجب تغطية يد الطفل بقفازات. الباس الطفل صدرية أو مالبس واسعة. يجب اطعام الطفل الطعام الذي يحبه. مالعق خاصة بالطفل.* تصنيع البلعوم ،شريحة بلعومية ،شريحة مبوقة ،اغالق النواسير ،طعوم سنخية عظمية:
اتباع حمية سائلة طرية بعد الجراحة ،اقتناء خالط منزلي.
سوف تعطى املعلومات لك عند القبول لك عند القبول في الشعبة بشأن أوقات الصيام و
االستقصاءات املطلوبة قبل الجراحة .
سوف تعطى النصيحة أيضا حسب ما يتوقع أن تكون بعد العملية عندما يعود الطفل من
العملية الجراحية.
بعد العملية :
الشفة املشقوقة :
 -1ضماد  ( duodermضماد لزج هالمي ) سوف يوضع على شفة الطفل

 -2اعد وضعها في املنزل حسب الضرورة
 -3تزويد األهل بكمية إضافية من الضماد duoderm
 -4ينصح بإبقائه ملدة أسبوعين على األقل حتى ستة أسابيع
 -5الخيوط ممتصة لذلك ال حاجة لعناية خاصة
 -6تعطى مسكنات األلم حسب الحاجة.
 -7يجب ارتداء القفازات ملدة أسبوع بعد الجراحة إذا كان الطفل يمص اصبعه
 -8إبقاء اظافر الطفل قصيرة
شق الشفة والحنك األمامي :
 -1ضماد  ( duodermضماد لزج هالمي ) سوف يوضع على شفة الطفل
 -2اعد وضعها في املنزل حسب الضرورة
 -3تزويد األهل بكمية إضافية من الضماد duoderm
 -4ينصح بإبقائه ملدة أسبوعين على األقل حتى ستة أسابيع
 -5الخيوط ممتصة لذلك ال حاجة لعناية خاصة
 -6تعطى مسكنات األلم حسب الحاجة.
 -7يجب أن يشرب الطفل ماء مغلي مبرد بعد الطعام ملدة أسبوع بعد الجراحة إلبقاء الجرح
نظيف
 -8من الطبيعي أن تبقى الخيوط متدلية من شفة الطفل وفي حال لم تسبب مشاكل للطفل تترك
مكانها أما اذا سببت مشاكل فاتصل مع فريق التجميل
مالحظة  :هذه الخيوط مصنوعة من مادة ممتصة ولن تسبب أي مشكلة للطفل إذا ابتلعها
 -9يجب ارتداء القفازات ملدة أسبوع بعد الجراحة إذا كان الطفل يمص اصبعه
 -10إبقاء اظافر الطفل قصيرة
شق الحنك والحنك الرخو وتحت املخاطية والثانوي :
 -1إعطاء مسكنات ألم بشكل منتظم حسب الحاجة وخاصة قبل الطعام في األسبوع األول
 -2يجب أن يشرب الطفل ماء مغلي مبرد بعد الطعام ملدة أسبوع بعد الجراحة إلبقاء الجرح
نظيف
 -3من الطبيعي أن تبقى الخيوط متدلية من شفة الطفل وفي حال لم تسبب مشاكل للطفل تترك
مكانها أما اذا سببت مشاكل فاتصل مع فريق التجميل
مالحظة  :هذه الخيوط مصنوعة من مادة ممتصة ولن تسبب أي مشكلة للطفل إذا ابتلعها

 -4الحمية السائلة فقط ملدة أسبوع بعد الجراحة وعند البدء بتناول الطعام باستخدام امللعقة
يجب العودة إلى قائمة الحميات املتبعة.
تصنيع البلعوم ،شريحة بلعومية ،شرائح مبوقة ،اغالق النواسير:
 -1حمية سائلة ملدة عشرة أيام بعد الجراحة – عودة الى قائمة الحمية.
 -2حمية عادية بعد ذلك.
 -3إعطاء الطفل سوائل باردة بعد الطعام ملدة أسبوع بعد الجراحة إلبقاء الجرح نظيفا,
 -4يمكن استخدام فرشاة أسنان ناعمة لتنظيف أسنان الطفل.
 -5إعطاء مسكنات حسب الحاجة.
طعوم عظمية سنخية:
 -1حمية طرية التحتاج للمضغ ملدة أسبوع بعد الجراحة.
 -2ضماد خفيف على الشفة العليا للطفل ملدة أسبوع يمكن اعادة تطبيقها في حال الحاجة.
 -3استكمال إعطاء الصادات حسب الوصفة.
 -4استخدام سيروم فيزيولوجي أو غسوالت فموية  12 – 8مرة أثناء االستيقاظ وخاصة بعد
الطعام ملدة أسبوع
 -5تنظيف أسنان بفرشاة ناعمة (تجنب مكان الجراحة ملدة ثالث أيام).
 -6ضماد جرح الورك واعادة تطبيق الضماد عند الضرورة.
 -7تشجيع الطفل على الحركة.
 -8عدم املشاركة في الرياضات التماسية ملدة  6 – 4أسابي.
 -9إعطاء مسكن األلم حسب الضرورة.
تسكين األلم:
الدواء

وقت االعطاء

متى يجب االعطاء

اذا أصبحت حالة الطفل سيئة من ناحية الحرارة ورفض الطعام وزيادة حدة الطباع الرجاء
االتصال بالطبيب.
توصيات مساعدة لألهل:
 -1يمكن البقاء بجانب الطفل أثناء الليل ومن الجيد حجز مكان القامة االهل للسماح لهم

باالستراحة بعيدا عن الجناح لحزم األمتعة واالستحمام.
 -2احضار ألبسة دافئة لليل وأمتعة باردة لباقي اليوم.
 -3احضار كيس نوم.
 -4القراءة وسماع املوسيقا.
 -5ضوء صغير خاص بالطفل (ابقاءه في السيارة)
 -6األشياء املفضلة للطفل.
 -7احضار صورة للشق عند الطفل قبل الجراحة في حال الرغبة.

الحمية بعد جراحة الحنك
مقدمة:
 اعتمادا على الجراحة التي أجريت لك ،يجب أن تتبع حمية خاصة لتعطي الفم وقت ليشفىبشكل عام
شفة مشقوقة أو حنك مشقوق :حمية سائلة أو حمية حساء ملدة أسبوع
تصنيع بلعوم :حمية سائلة أو حمية حساء ملدة  10أيام:
طعم عظمي سنخي :حمية طرية ملدة أسبوع.
على كل حال هذه مجرد مرشدات عالجية وقد تعدل من قبل الطبيب.
 الهدف من اتباع حمية خاصة هو منع جزيئات الطعام من االلتصاق باملنطقة املصابة من الفمبعد الجراحة والتي يمكن أن تعيق عملية الشفاء ،الحمية السائلة ال يجب أن تحتوي على
جزيئات طعام مرئية ،قد يكون من الضروري استخدام مصفاة أو خالط للطعام ،الحمية الطرية
تجنب الصعوبة في مضغ الطعام وهي غير كاشطة للفم.
باإلضافة الى ذلك من املهم أن تكون التغذية كافية من أجل:
 -1تسريع عملية الشفاء.
 -2تحسين النمو.
لألسف الحمية السائلة تميل ألن تكون ممزوجة بكمية إضافية من السوائل مما يجعلها أقل
قيمة غذائية من الطعام العادي.

قائمة الطعام هذه تبين أي األطعمة مناسبة لدعم عملية شفاء الفم ،وكذلك تردد بالنصائح
للتأكد أن الطفل يتلقى تغذية كافية.
تحضيروجبات الحساء:
من الصعب تناول كمية كبيرة من السوائل بوقت واحد ،الوجبات السائلة املنتظمة واملشروبات
عالية السعرات الحرارية والبروتين مهمة جدا ،لتحقيق التناسق الصحيح يجب استخدام
خالط ،بهذه الطريقة يمكن للطفل تناول مايتناوله باقي أفراد العائلة دون تحضير طعام إضافي،
يكون الطعام فاتحا للشهية أكثر اذا تم مزج أطعمة مختلفة بشكل منفصل بدال من دمجها سوية
مثال :تحضير جزر و بطاطا ودجاج بشكل منفصل،
أثناء تحضير الطعام قد يكون ضروريا إضافة سوائل أكثر لتحقيق التناسق الصحيح.
يجب تذكر النقاط التالية:
 إضافة سوائل أكثر يقلل من جودة الطعام ،ال تضف املاء فقط  ،يمكن إضافة الحليبوالحساء وللتحلية يمكن استخدام عصير الفواكه أو املثلجات.
 عند خلط الطعام ،ضع الطعام في الخالط ثم أضف كمية قليلة من السوائل. حرك الطعام حتى تتأكد أنه لم يبق قطع صلبة وفي حال بقاء أطعمة صلبة أضف كمية أكثرمن السوائل,
 تأكد أن الطعام ليس حارا جدا,تحضيرالوجبات الطرية:
الوجبة الطرية هي وجبة ال تحتاج الى مضغ ،العديد من األطعمة طرية بشكل طبيعي لذلك
تحضيرها سهل
كيف تجعل طعامك غني بالسعرات الحرارية عند اتباع الحمية السائلة:
عند اتباع حمية سائلة يجب التأكد أن الطعام مغذي بشكل جيد ،يمكن استخدام:
 الحليب :مكيال من حليب كامل الدسم ،استخدم الحليب كامل الدسم للشرب ،الجيليوالصلصات
الكريمة :أضفها الى الصلصات ،مخفوق الحليب ،حلوى البودينغ ،الكاسترد ،الحساء ،الحبوب،البطاطا ( قبل مزجها بالخالط) ،يمكن استخدام الحليب كامل الدسم بدال من الكريمة.
 املرغرين ،الزبدة ،زيت الزيتون ،زيت دوار الشمس :تستخدم كاملة الدسم ،اضف الخضاروالبطاطا بعد الطبخ وقبل الخفق ،قم تسخين اللحوم والخضار قبل املزج ،قم بتسخين حلوى

البودينغ أثتاء الطبخ.
 الجبنة :استخدم األنواع كاملة الدسم ،ابرش الجبنة على الخضار املطبوخة والبطاطا والحساءقبل خلطها ،إضافة جبن مبروش للمرقات.
نقاط ينبغي تذكرها عند اتباع حمية طرية أو شوربات:
 تناول ثالث وجبات أساسية وثالث وجبات سريعة اذا كان هناك نقص شهية ،اذا كان هناكرفض للوجبات يجب تقديم مشروبات مغذية بدال منها.
 استخدام حليب كريمي كامل الدسم و عدم استخدام حليب منزوع أو قليل الدسم بسببكونهم قليلي الحريرات.
استخدم الحليب املنكه.
 استخدام مشروبات مخفوقة وعصائر بشرط ال تكون قليلة الحريرات ،على أية حال يجب أنتكون بكمية محدودة بسبب كونها تنقص الشهية وقليلة القيمة الغذائية ،هذه املشروبات غير
مناسبة لألعمار تحت السنة.
 استخدم مشروبات غنية ب فيتامين (cعصير فواكه طازج) ،على األقل كاسة واحدة في اليوم. تناول سوائل بعد الطعام لغسل الفم وابقاءه نظيفا. الحرص على تناول الطفل كمية كافية من السوائل.أطعمة يجب تجنبها عند تناول الحميات الطرية:
 األطعمة الجافة :مكسرات ،شيبس ،خبز محمص ،عظام السمك ،بسكويت. األطعمة اللزجة :زبدة الفول السوداني ،الخبز. أطعمة كثيرة األلياف :غضاريف ،قشور الفواكه وبذورها ،ساق النباتات الحادة ،مكسرات،حلويات مغلية.
 األطعمة القاسية :لحوم قاسية. األطعمة الحارة أو املالحة أو املبهرة جدا يمكن أن تخرش الفم ويجب تجنبها.مشروبات مغذية:
يتم ارسال طفلك الى املنزل على املكمالت الغذائية اذا كان الطفل بحاجة الى هذه املنتجات
سيقوم اخصائي التغذية والفريق الطبي بترتيب وصفة طبية وتوفير هذه العناصر عند الخروج
من املشفى.

وصف املكمل الغذائي:
الكمية وتواتر االطعام  ,استخدم بعض املشروبات التالية
ميلك شيك محلي الصنع:
  300مل (نصف ليتر) حليب كامل الدسم. ملعقة واحدة من اآليس كريم. منكهات. ملعقة صغيرة نسكويك أو منكهات أخرى. موزة أو فاكهة أخرى.طريقة التحضير :ضع جميع املكونات في مصفاة وامزجها ملدة  10او  15ثانية اذا كانت املكونات
سميكة جدا قم بإضافة كمية إضافية من الحليب.
ميلك شيك توت العليق:
 أربع مالعق آيس كريم فانيال. ملعقتان كبيرتان حليب طازج مبرد. التوت او أنواع أخرى من الفواكه.طريقة التحضير :ضع جميع املكونات في مصفاة وامزجها ملدة  10او  15ثانية اذا كانت املكونات
سميكة جدا قم بإضافة كمية إضافية من الحليب.
النكهات التي يمكن استخدامها :هوريلكس ,اوفالتين ,كاكاو ,شراب الشوكوال ,قهوة (لألطفال
األكبر سنا) ,نكهات بودرة مثل نسكويك ,شراب الفراولة و الشوكوال والنعنع.
األطعمة املهروسة املناسبة للحمية:
الفطور :ردي بريك رقيق ،عصيدة مطحونة ،ويتابكس مع حليب كامل الدسم.
الغداء والعشاء :الطعام املمدد باملرق أو الحليب أو صلصة الجبن ،اللحوم املهروسة أو األسماك
مع البطاطا والخضروات التي يتم خفقها في الخالط أو تصفيتها ،الحساء مع الكريمة أو اللحم
املهروس أو العدس أو الفاصولياء.
وجبات خفيفة :التمر املهروس ،التفاح املطهي ،زبادي طبيعي أو زبادي بدون فواكه أو مكسرات،
كاسترد ،السميد ،جيلي ،مثلجات.
الطعام املناسب للحمية الطرية:
الفطور :مخفوق الحبوب مع الحليب الدافئ (مثل رقائق الذرة).

الغداء والعشاء :اخر طعام لين طبيعي حسب اإلمكانية والتوافر(مثل مفروم اللحوم واألسماك
مع البطاطا املهروسة والناعمة ،الخضراوات املطبوخة ،وجبات طعام لينة بطبيعتها مثل الالزانيا
– األسماك – األومليت – املعكرونة املهروسة مع الجبن).
وجبات خفيفة :الفاكهة املهروسة ،الفاكهة الطرية بطبيعتها مثل املوز ،الزبادي الطبيعية،
الزبادي مع أو بدون فواكه أو مكسرات ،آيس كريم ،السميد ،جيليه ،كعكة اسفنجيه.
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Introduction

On average approximately 50 – 60 children are admitted to OLCHC for primary and secondary cleft lip
and or palate surgery each year. Palatal surgery can also be performed for non-cleft conditions such as
velopharyngeal insufficiency (VPI), velopharyngeal dysfunction (VPD) and alveolar bone grafting. Effective
cleft management relies on a multidisciplinary approach to care. This guideline is intended to guide all
healthcare professionals in relation to the pre and post-operative management of a child with a cleft lip &
palate, VPI / VPD palatal surgery and alveolar bone grafting in OLCHC.
2.0

Definition of Guidelines

These Clinical Guidelines on the Management of Children with Cleft lip & Palate and Palatal Speech
Surgery represent the written instructions to ensure the provision of high quality care. Guidelines must be
accurate, up to date, evidence-based, easy to understand, non-ambiguous and emphasise safety. When
followed they should lead to the required standards of performance
3.0

Applicable to

These guidelines are applicable to healthcare professionals in OLCHC involved in the pre and post-operative
management of a child with a cleft lip & palate, alveolar bone grafting and children requiring palatal speech surgery.

4.0

Objectives of Guidelines

To promote safe, effective and consistent practice in relation to the pre and post-operative management of
a child having cleft lip & palate, alveolar bone grafting or palatal speech surgery in OLCHC.
5.0

Definition / Terms

Cleft:
Clefts are due to a failure of fusion of the medial nasal, lateral nasal & maxillary processes on one or both sides of
the lip and/or palate or of the secondary palate in the midline.i

6.0

Supporting Information

6.1

Classification of cleft types:









Unilateral or Bilateral
If Unilateral is the cleft on Right / Left side
Complete or Incomplete
Lip only
Rare Craniofacial clefts including Lateral Cleft Lip, midline and other clefts
Lip and Alveolus
Isolated Cleft Palate
Submucous Cleft Palate
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Syndromic or Non-syndromic
Family History
Syndromes associated with clefts:

Clefts may be associated with a syndrome.
There are 487 syndromes listed in the London Dysmorphology Database which include cleft lip and /or
palate as a feature.ii
Some of the more commonly associated Syndromes / Sequences:















6.3

Trisomy 13
Trisomy 18
Pierre Robin sequence
CHARGE association
Goldenhar Syndrome
Gorlin Syndrome (AD)
Oto-palato-digital syndrome ( XL)
Smith-Lemli-Opitz Syndrome (AR)
Stickler Syndrome (AD)
Van der Woude Syndrome (AD)
Treacher Collins Syndrome (AD)
Aperts Syndrome
de Lange Syndrome
Kabuki Syndrome
22 q 11 D.S/ Di George / Velocardiofacial Syndrome
Teratogens / Other agents associated with cleft lip and/or palate:









Alcohol
Topiramate
Phenytoin
Sodium valproate
Methotrexate (Folic Acid Antagonist)
Cigarette smoking
Maternal Obesity

Under further investigation
 Benzodiazepines
 Corticosteroidsiii
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Epidemiology

Prevalence in Ireland:
Data from:
Epidemiology of Orofacial Clefts in the East of Ireland in the 25yr Period 1984 – 2008 iv


The overall prevalence of orofacial clefts: 16.0 per 10,000 births.



The prevalence of cleft lip was 3.00 per 10,000 births.



The prevalence of cleft palate was 7.8 per 10,000 births.



Cleft lip and palate was 5.2 per 10,000 births.



Of all cases 542 (63.7%) that were isolated,



183 (21.5%) had malformations in other systems, and 126 (14.8%) occurred as part of recognized
syndromes.

Pierre Robin Sequence presents with a triad of micrognathia, airway obstruction and cleft palate,
glossoptosis and cleft palate. The position of the chin and associated glossoptosis of the tongue causes
varying degrees of airway obstruction and feeding difficulties. Its reported occurrence varies internationally
from 1: 8,000 to 1: 14,000 births. v
6.5

Prevention

 There is no known way to prevent this.
 Genetic counselling can identify high risk families.
Although further validation of primary data is required there is a suggestion that folic acid and
multivitamins may have a role in the prevention of cleft lip and palate.
6.6

Diagnosis

Antenatal Diagnosis:


Cleft lip may be picked up by high resolution ultrasound on or before 20 weeks gestation.



Cleft palate is difficult to diagnose ante-natally.

Diagnosis is otherwise made in the delivery room or during neonatal examination.
Ante-natal scan showing left cleft lip
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Presentation
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Obvious gap in the new-born lip, usually upper.
Cleft lip may be unilateral or bilateral; Complete or Incomplete - Complete (extending through
the length of the lip to the nose), or incomplete.
The division runs from the edge of the philtrum to the margin of the nostril.
Inspection and palpation of the roof of the mouth should reveal clefting of the hard and/or soft
palate also. (There may be no defect in the mucosa covering the palate)
There may be a cleft of the palate only Sub-mucous Cleft.

Map of Care for Cleft Lip & Palate Children.

Map of care in cleft lip and palate
Birth

1 year

8 years

11 years

18+ years

Diagnosis
Airway
Feeding

Speech and Language
Hearing
Dental care
Orthodontics and dental reconstruction
Lip repair
3 months

Palate
6-9 months

Speech
surgery

Alveolar
bone graft

Jaw
surgery

Final
revisions

Mr. David Orr’s Map of Care from Birth to Adulthood. MDT involvement is dictated by the cleft type. Care pathways
are planned in accordance with each individual’s need.
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Multidisciplinary Team Involvement in Cleft Care
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9.0

Cleft Diagrams

9.1

Unilateral & Bilateral Cleft lip and Palate

9.2

Cleft Palate Only
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Illustrations by Diane Mercer. Medical Illustrator.vi

10.0

Guidelines

10.1 Unilateral Cleft lip repair only (generally a day cases)1
Surgery performed at 3 months of age approximately
Action

Additional Information
Pre-operative

Admit the day prior to or on day of surgery

This depends on prior medical history and bed availability

Anaesthetic review

Contact the anaesthetic team to inform them of the child’s
admission and medical history. The anaesthetist will
decide when the pre – operative review is necessary.

Fast as per standard anaesthetic instructions
No laboratory blood testing required
Pre-operative photographs required.

Usual views: AP Lateral and Worms Eye View

Plastics team to complete photography request form

Contact clinical photographer via switch

Parental and child support pre theatre

Involve Play Therapist in pre & post-operative preparation
Post-operative

Routine post-operative care

Refer to Care Plan 6 (OLCHC 2010)

Return to normal oral feeding (breast or bottle with
the child’s usual teat) as tolerated post-operative.
N.B. - if a child is fed normally via a peg tube or
nasogastric tube they can continue feeding as
normal post op.
No restrictions on use of teats or soothers

Refer to Care Plan 1 (OLCHC 2010)

Duoderm ultra-thin is applied over the suture line by
the consultant post operatively and is to remain in
situ for a minimum of 2 weeks or until it falls off.
Parents may reapply Duoderm for scar management
for up to 6 weeks.
Discharge home when comfortable, feeding is reestablished and parents are confident to manage
pain relief and feeding at home.

Supply parents with a sheet of Duoderm and instructions
on discharge home on how to reapply to the suture line.

Refer to Care Plan 19 (OLCHC 2012)

Directive by Mr Orr - Department of Plastics &
Reconstructive Surgery (2012)

Refer to parent Information Leaflet
(Appendix 1)
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Sutures are generally absorbable. If non absorbable
sutures used in lip repair, re-admit as day case for
removal of sutures under general anaesthesia at day
5 to 7.
Review at 6 - 8 weeks in Mr. Orr’s Cleft Clinic on 1st
or 3rd Wednesday of the month

Plastics Team to book into Surgical Day Unit for Removal
of Sutures under GA.

Cleft coordinator will arrange follow up
- Contact via switch.

1

Please document in the HCR if an alternative to this protocol is used with an explanation for the alternative course of
treatment.

10.2

Bilateral Cleft Lip repair
Primary Surgery is Carried out in stages of 2 or 3 operations.



Stage 1 = lip adhesion repair and anterior palate
Repair (One side)



Stage 2 = Lip adhesion repair and anterior palate
Repair



Stage 3 = Posterior (secondary) palate repair.
Action

Additional Information

Stage 1 & 2 follow protocol 3 (Cleft lip & anterior palate repair)
Stage 3 follow protocol 4 (Secondary palate, soft palate & submucous cleft)

10.3

Cleft lip and anterior palate repair

Usually performed aged 3-6 months
Description: Closure of the cleft lip and repair of the hard palate using vomerine flap.
Action

Additional Information
Pre-operative :

Admit the day prior to or on day of surgery

This depends on prior medical history and bed
availability

Ensure correct consent is obtained prior to Follow Correct Site Surgery Policy
proceeding with the following
involved.
Anaesthetic review

vii

if bilateral lip

Contact the anaesthetic team to inform them of the
child’s admission and medical history for them to decide
when the pre –operative review is necessary.

Fast as per standard anaesthetic instructions
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Bloods required: FBC, group and hold

Follow OLCHC Group and hold guidelinesviii

Pre-operative photographs required for both lip Usual views : AP Lateral and Worms Eye View
and palate.
Contact clinical photographer via Switchboard.
Plastics Team to complete photography request
form.
Plastic surgery team to inform dental team so that These models are stored in
dental casts can be taken at start of operation
Department, St. James’s Hospital.

the

Orthodontic

Document in the Nursing Notes if the patient is a There is evidence that finger /thumb suckers have a
Finger or Thumb sucker
higher risk of developing a post op fistula. Advise the
parents to have baby’s nails cut short and use
mittens/socks or baby grow with hand covers to cover
hands post op if they finger or thumb suckix
Parental and child support pre theatre

Involve Play
preparation

Therapist

in

pre

&

post-operative

Post-operative
Routine post-operative care

Refer to Care Plan 6 (OLCHC 2010)

Nasopharyngeal airway (NPA) may be in place as a
stent only and not an airway.

Please follow specific post op surgical instructions as
per consultant
Refer to nursing care plan –Nasopharyngeal Airway /
Nasal Stent.

Avoid nasal or oral suctioning except where
absolutely necessary and only with soft tubing.
No spatulas or tongue depressors to be placed in the
mouth

This minimises the risk of trauma to the suture line
which may cause post op haemorrhage.

Mittens / socks / hand cover on baby grow should be
used if a child is a finger or thumb sucker

There is evidence that finger /thumb suckers have a
higher risk of developing a post op fistula.ix

Child will require 2 intravenous cannulas

1st cannula for morphine
2nd cannula for iv antibiotics and fluids

Co-amoxiclav (or alternative if penicillin-sensitive) on Administer as per Intravenous Medication Policyx
induction and 2 post-operative intravenous doses
Refer to Care Plan 9 (OLCHC 2012)
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Analgesia – usually prescribed the following:
I.V. Morphine - NCA

Administered as per Anaesthetist instruction in line
with Medication Policyx and Guidelines for Opioid
Infusionsxi

Paracetamol - PO/PR/IV
Ibuprofen - PO/PR

Refer to Care Plan 9 (OLCHC 2012)

Clonidine - PO
Pulse oximetry and apnoea monitoring overnight.
Return to normal feeding (breast or bottle with the Refer to Care Plan 1 (OLCHC 2010)
child's usual teat) as tolerated post-operative.
N.B. - if a child is fed normally via a peg tube or
Refer to Care Plan 19 (OLCHC 2012)
nasogastric tube they can continue feeding as
normal post op.
Liquidized diet only for first week where spoon Refer to Post-operative Diet Sheet
feeding has already being established
(Appendix 2)
Child will require mouth to be rinsed out with sterile /
cooled boiled water following feeds.

To ensure wound site remain clear of food/milk
residue for 1 week.

No restrictions on use of teats or soothers

Directive by Mr. Orr - Department of Plastics &
Reconstructive Surgery (2012)

Duoderm ultra-thin is applied over the suture line by Supply parents with a sheet of Duoderm and
the consultant post operatively and is to remain in instructions on discharge home on how to reapply to
situ for a minimum of 2 weeks or until it falls off. the suture line.
Parents may reapply Duoderm for scar management
for up to 6 weeks.
Discharge home when comfortable, feeding is re- Refer to parent Information Leaflet
established and parents are confident to manage
(Appendix 1)
pain relief and feeding at home.
Sutures are generally absorbable. If non absorbable Plastics Team to book into Surgical Day
sutures used in lip repair, re-admit as day case for
Unit for Removal of Sutures under GA.
removal of sutures under general anaesthesia at 5 to
7 days.
Review at 6 - 8 weeks at Mr. Orr’s Cleft Clinic – Cleft coordinator will arrange follow up - contact via
organise through cleft coordinator
switch
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Secondary Palate, Soft Palate, & Submucous Cleft`
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Child will require 2 intravenous cannulas
Co-amoxiclav (or alternative if penicillin-sensitive) on
induction and 2 post-operative intravenous doses
Analgesia – usually prescribed the following:
 I.V. Morphine - NCA
 Paracetamol - PO/PR/IV
 Ibuprofen - PO/PR
 Clonidine - PO
Pulse oximetry and apnoea monitoring overnight.
Return to normal feeding (breast or bottle with the
child's usual teat) as tolerated post-operative.
N.B. - if a child is fed normally via a peg tube or
nasogastric tube they can continue feeding as normal
post op.
Liquidized diet only for first week where spoon feeding
has already being established.
Child should be offered a small drink of water to clear
the mouth after a solid feed.
No restrictions on use of teats or soothers
Discharge home when comfortable, feeding is reestablished and parents are confident to manage pain
relief at home
Review at 6 - 8 weeks at Mr. Orr’s Cleft Clinic –
organise through cleft coordinator

10.5

1st cannula for morphine
2nd cannula for iv antibiotics and fluids
Administer as per IV Medication Policyx
Refer to Care Plan 9 (OLCHC 2012)
Administered as per Anaesthetist instruction in line with
Medication Policyx and Guidelines for Opioid Infusionsxi
Refer to Care Plan 9 (OLCHC 2012)

Refer to Care Plan 1 (OLCHC 2010)
Refer to Care Plan 19 (OLCHC 2012)

Refer to post-operative Diet Sheet (Appendix 2)
To encourage clearance of food/milk residue from the wound
site.
Directive by Mr. Orr - Department of Plastics &
Reconstructive Surgery (2012)
Refer to parent Information Leaflet

Cleft coordinator will arrange follow up - contact via switch.

Pharyngoplasty, pharyngeal flap, Buccinators flaps, or palate re-repair in older child

Pharyngeal Flap / Pharyngoplasty:
To overcome hyper nasal speech caused by a short / inadequately functioning palate some of the tissue
of the soft palate and the back of the throat is repositioned to prevent air escaping through the nose.
Buccinator Flap:
Musculomucosal flaps are taken from both inner cheeks to lengthen the palate.
Palate Re-repair (Furlow’s repair):
This is a secondary surgery to reposition the muscles of the palate with the aim of improving palatal
function for speech
Additional Information

Action
Pre-operative
Admit the day prior to or on day of surgery

This depends on prior medical history and bed availability

Anaesthetic review

Contact the anaesthetic team to inform them of the child’s
admission and medical history for them to decide when the
pre –operative review is necessary.

Fast as per Theatre Instructions
Bloods required: FBC, group and hold

Follow OLCHC Group and hold guidelinesviii
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Dietetic Consult

To be decided on an individual basis

Parental and child support pre theatre

Involve Play Therapist in pre & post-operative preparation
Post-operative

Routine post-operative care

Refer to Care Plan 6 (OLCHC 2010)

Some children will return to the ward with a NPA in
place if the surgeon feels it is needed

To maintain a patent airway
Refer to nursing care plan –Nasopharyngeal Airway / Nasal
Stent.
The consultant may request a particular post op positioning of
the patient – refer to post op note.

Patient positioning as per Consultants post op
instructions
NPA suctioning is permitted in line with the NPA
guideline.
If NPA becomes blocked or dislodged reinsertion is
dependent on the child’s clinical condition.
Reinsertion should ONLY be performed by the
Plastics Consultant / Registrar or Anaesthetic
Consultant / Registrar.
Child will require 2 intravenous cannulas
Co-amoxiclav (or alternative if penicillin-sensitive)
on induction and 2 post-operative doses
Analgesia – usually prescribed the following:
 I.V. Morphine - NCA
 Paracetamol - PO/PR/IV
 Ibuprofen / Diclofenic - PO/PR
Pulse oximetry on ward overnight if clinically
indicated
Saline nebulisers should be prescribed and
administered every 2-4 hours or as clinically
indicated.
Clear fluids orally as per consultants’ instructions
post operatively, then sloppy/liquidized diet to
commence the following morning for 10 days.
Normal diet on day 11 post operatively.
No spatula or tongue depressors to be placed in
the mouth
Child should be encouraged to take a small drink of
water to clear the mouth after eating
Discharge home when comfortable, feeding is reestablished and parents are confident in managing
pain relief at home.
Dietary advice on discharge
Review at 6 - 8 weeks at Cleft Clinic – organise
through cleft coordinator

Awaiting NPA guidelines
An unqualified person reinserting the tube may cause trauma
to the repaired palate

1st cannula for morphine
2nd cannula for iv antibiotics and fluids
Administer as per OLCHC Intravenous Medication Policyx
Refer to Care Plan 9 (OLCHC 2012)
Administered as per Anaesthetist instruction in line with
Medication Policyx and Guidelines for Opioid Infusionsxi
Refer to Care Plan 9 (OLCHC 2012)

These should be commenced in recovery as they help to
prevent nasal congestion which can result in blockage of the
NPA tube.
Refer to post op diet advice sheet
(Appendix 2)

This minimises the risk of trauma to the suture line which may
cause post op haemorrhage.
To ensure wound site remain clear of food/milk residue x 1
week.
Refer to parent Information Leaflet
(Appendix 1
Refer to dietary advice sheet
(Appendix 2)
Cleft coordinator will arrange follow up - contact via switch.
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Alveolar bone graft & Fistula Closure

Alveolar Bone Graft:
This procedure involves closure of an oronasal fistula (communication between the mouth and the nose).
The oronasal fistula may be present on the labial aspect (under the upper lip), the palatal aspect of the
maxilla or both. The procedure also involves the reconstruction of the maxillary alveolus using an iliac crest
bone graft. Surgery is normally carried out between 8 & 10 years of age. Usually the iliac crest graft is
harvested for the same side as the cleft. In children with bilateral cleft lip and palate, alveolar cleft grafting is
carried out in two stages.
Action

Additional Information
Pre-operative

Admit the day prior to or on day of surgery

This depends on prior medical history and bed
availability

Anaesthetic review

Contact the anaesthetic team to inform them of
the child’s admission and medical history for
them to decide when the pre –operative review
is necessary.

Fast as per Theatre Instructions
Dietetic Consult for Bone Graft Patients
Bloods – FBC, G&H

Follow OLCHC Group and hold guidelinesviii

Parental and child support pre theatre

Involve Play Therapist in pre & post-operative
preparation
Post-operative

Routine post-operative care
Pulse oximetry and apnoea monitoring on ward
overnight if clinically indicated
Child will require 2 intravenous cannulas

Refer to Care Plan 6 (OLCHC 2010)
To observe for sleep apnoea or other respiratory
complications Care plan 6
1st cannula for morphine
2nd cannula for iv antibiotics and fluids

Co-amoxiclav (or alternative in penicillin-sensitive)
on induction and continue as per Consultant’s
instructions

As per Maxillofacial Surgeon:

Analgesia – usually prescribed the following:
I.V. Morphine - NCA
Paracetamol - PO/PR/IV
Ibuprofen / Diclofenic - PO/PR

Administered as per Anaesthetist instruction in line with
Medication Policyx and Guidelines for Opioid Infusionsxi

Usually I.V. Augmentin until discharge and po for 5 days
following discharge home
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Refer to Care Plan 9 (OLCHC 2012)
I.V Fluids

I.V. Fluids administered until adequate oral intake
achieved post op
Refer to Care Plan 9 (OLCHC 2012)

Diet – Soft (non chew) diet commences the
following morning.
Position – Place head of the bed at 30degree angle
Ice pack x 48hrs to affected side
IV Dexamethasone x 3 doses
Standard recommended dosing:
 4mg – Intra op
 4mg – first dose post op
 2mg – final dose
Elastoplast on upper lip

Continues for 1 week.
As per Maxillofacial Surgeons post-operative instructions
As per Maxillofacial Surgeons post-operative instructions
As per Maxillofacial Surgeons post-operative instructions

Placed on lip to reduce swelling.
Can be removed in the shower after one week.

Saline or Medicated oral mouth wash 8-12 times
daily during waking hours and especially post
feeding.
Gentle Tooth brushing with soft tooth brush on Day
1 post op.
Hip wound – monitor wound.

Record in intake and output sheet.
As per Maxillofacial Surgeons post-operative instructions
1. Signs of Haemorrhage
2. Signs of Infection
3. Change Mepore Dressing prior to discharge if
necessary

Mobilization

Encourage early mobilization usually on Day 1 post
operatively involving parent in this process in preparation
for discharge home.

Follow up –

Maxillofacial Surgeon :
St. James’s Hospital as per Consultant’s instruction
Plastics Surgeon:
Organised by the Cleft Co-coordinator

Discharge Information:
1. Advise parents to maintain the child’s level of
mobilization
2.Advise with regard to restricting physical
activity and no participation in contact sports
for 4 weeks
3.Instructions with regard to ongoing oral
hygiene at home
4.Instructions on Dietary Intake until next
review

Refer to parent Information Leaflet
(Appendix 1)
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Companion Documents

See appendices

12.0

Implementation Plan

Communication and Dissemination
Guidelines will be posted on hospital Intranet
Hard copies of the guidelines will be circulated to the following areas:

St. Annes’ Ward

Nursing Site Management

Theatre Dept

Dietetics Dept.

PICU

Social Work Dept.

 Email will be circulated to all staff informing them of issue of guideline
 Information will be circulated in NPDU Newsletter
Training
 Education and training will be delivered at departmental level using existing educational resources, e.g.
Clinical Nurse Facilitators / Cleft Co-coordinator.
 Education is included in induction packages for relevant clinical areas / staff
13.0

Evaluation and Audit

Feedback and evaluation from clinical staff on the guidelines to contribute to ongoing guideline development
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Appendix 1 Pre admission & discharge advice for Parents / Guardians of a child following cleft lip and /or palate surgery
Our Lady’s Children’s Hospital, Crumlin, Dublin 12

….where children’s health comes first

Pre admission & discharge advice for Parents / Guardians of a child
following cleft lip and /or palate surgery

Pre admission & discharge advice for parents/guardians of a child with the following:






Cleft Lip
Cleft lip & Anterior Palate
Secondary palate, Soft palate, & Submucous cleft
Pharyngoplasty, pharyngeal flap, Buccinator flaps, Palate re-repair fistula closure
Alveolar Bone Graft

Specific Pre admission Advice: (Tick as applicable)
Cleft Lip + Cleft Lip & Anterior Palate
 If thumb or finger suckers bring mitts / gloves / Babygro’s with hands covered.
 Larger sized vest or any garment which does not have to be pulled over the baby’s head.
 Bring soothers
 Normal bottles ( Sterilizing units available on the ward)
Secondary palate, Soft palate, & Submucous cleft
 If thumb or finger suckers bring mitts / gloves / Babygro’s with hands covered.
 Larger sized vest or any garment which does not have to be pulled over the baby’s head.
 Bring in beakers
 Food available on the ward but bring in a small amount of foods they like
 Baby spoons (only metal spoons are available on the ward)
Pharyngoplasty, pharyngeal flap, Buccinator flaps, fistula closure & Alveolar Bone Graft
 Liquidised diet will be required post-surgery. Please have liquidiser available at home.
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Information will be given to you on admission to the ward regarding fasting times and any other
pre-operative investigations required.
Advice will also be given on what to expect when the child returns from surgery
Post-operative:
Cleft Lip
 Duoderm (brown gel type sticky dressing) will be applied to your child’s lip
 Reapply as necessary at home as shown
 Extra duoderm will be provided
 This will stay in place for a minimum of 2 weeks and up to 6 weeks as advised
 Sutures are absorbable so no specific care required.
 Pain relief to be given as required
 Mitts / gloves should be worn for 1 week post-surgery if a finger or thumb sucker.
 Keep nails short
Cleft lip & Anterior Palate
 Duoderm (brown gel type sticky dressing) will be applied to your child’s lip
 Reapply as necessary at home as shown
 Extra duoderm will be provided
 This will stay in place for a minimum of 2 weeks and up to 6 weeks as advised
 Sutures are absorbable so no specific cleaning required.
 Pain relief to be given as required
 Give your child cooled boiled water to drink following feeding for 1 week post-surgery to keep the
wound clean.
 It can be normal for threads from the sutures to hang down from your child’s lip. Unless they are
causing a problem for the child they should be left alone. If they are causing a problem contact the
plastics team or your GP.
Note: These sutures are made from an absorbable material and will not cause any harm to your child if
swallowed.
 Mitts / gloves should be worn for 1 week post-surgery if a finger or thumb sucker.
 Keep nails short
Secondary palate, Soft palate, & Submucous cleft
 Pain relief to be given regularly as required especially before feeding for the first week.
 Give your child cooled boiled water to drink following feeding for 1 week post-surgery to keep the
wound clean.
 It can be normal for threads from the sutures to hang down inside or outside from your child’s
palate. Unless they are causing a problem for the child they should be left alone. If they are
causing a problem contact the plastics team or you GP.
Note: These sutures are an absorbable material and will not cause any harm to your child if swallowed.
 Liquidized diet only for 1 week post-surgery where spoon feeding has already being established
please refer to the diet sheet provided.
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Mitts / gloves should be worn for 1 week post-surgery if a finger or thumb sucker.

Pharyngoplasty, pharyngeal flap, Buccinator flaps, fistula closure
 Liquidized diet for the first 10 days post-surgery - Refer to diet sheet provided.
 Normal diet to commence after that
 Give your child cold water to drink following feeding for 1 week following surgery to keep the
wound clean.
 May use soft toothbrush to clean your child’s teeth.
 Give pain relief as required
Alveolar Bone Graft
 Soft non chew diet for 1 week post-surgery.
 Elastoplast to stay on child’s upper lip for 1 week - Reapply if needed.
 Continue with antibiotics as prescribed.
 Saline or Medicated oral mouth wash 8-12 times daily during waking hours and especially post
feeding until reviewed back in the clinic approximately 1 week later.
 Soft tooth brushing permitted - avoid surgery site 3 days
 Hip wound – reapply dressing as necessary. Monitor for redness etc… as per wound discharge
advice sheet.
 Encourage your child to mobilise
 No participation in contact sports for 4 – 6 weeks
 Give pain relief as required.
Pain relief:
Drug:

Time given:

When due:

If you child becomes unwell with temperatures, refusing to feed, increased irritability or generally unwell
please contact your GP.
Helpful hints for parents:
 Book parent accommodation (01 - 4096520) - Although you can stay by your child’s bed at night it
is good to book accommodation to allow you time away from the ward for a rest, to store
belongings , shower etc...
 Bring warm clothing for night and cool clothing for during the day
 Bring a sleeping bag
 Reading material and music (with earphones)
 Baby’s own buggy to be available (keep in car or parents accommodation)
 Baby’s favourite things – blankets, comforters etc...
 Bring in a photograph of your baby with their cleft pre surgery if you wish.
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Contact Details:
Cleft Palate Co-coordinator: 087 920 4932
St Anne’s Ward: 01 409 6521
Main Hospital Switchboard: 01 409 6100 (Ask to speak with Plastics Team)

Developed by: MS, LD & AD St Annes Ward
Date issued: April 2016
Date of review: April 2018
Disclaimer & Copyright © 2016, Our Lady’s Children’s Hospital Crumlin, Dublin 12. All rights reserved. No part of this publication
may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the
copyright holder. Every effort has been made to ensure that the information provided is accurate and in accord with standards
accepted at the time of printing.

Theatre Department, Our Lady’s Children’s Hospital, Crumlin, Dublin 12

Our Lady’s Children’s Hospital, Crumlin
Document Name: GUIDELINES ON THE PRE & POST OPERATIVE MANAGEMENT OF
CHILDREN WITH CLEFT LIP & PALATE AND PALATAL SPEECH SURGERY
Reference Number: PPMCCLPPSS-07-2016-LDMSAD-V1
Version Number: V1
Date of Issue: July 2016

Page 23 of 29

Appendix 2 - Diet Post Palatal Surgery

Our Lady’s Children’s Hospital, Crumlin

DIET POST PALATAL SURGERY
NAME: _________________________________________________________________________
CONTACT NUMBER: ____________________________________________________________

DATE: ________________________________________________________________________
Introduction
Depending on the surgery you have had you may need to follow a special diet to give you mouth time to
heal.
In general:


Cleft lip or palate repair:

Follow a liquidised or pureed diet for 1 week



Pharyngoplasty:

Follow a liquidised or pureed diet for 10 days



Alveolar bone graft:

Follow a soft diet for 1 week

However, these are just guidelines and may be altered by your doctor.

The purpose of following a special diet is to prevent food particles getting lodged in the affected area of
the mouth post-surgery, which may hinder the healing process and be a source of infection. A puréed diet
(also known as a sloppy or liquidised diet) is one that has no lumps or visible food particles. It may be
necessary to pass foods through a sieve or food processor/blender. A soft diet avoids all sharp and
difficult to chew foods. It is non-abrasive to the mouth.
In addition, it is important that sufficient nutrients are provided to:
1.

Facilitate healing

2.

Promote growth

Unfortunately pureed diets tend to be diluted by the additional of fluids and are not as nourishing as
normal foods. This diet sheet will advise on what foods are suitable to promote mouth healing and also
provide tips on how to ensure your child is getting sufficient nutrients.
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Preparing Pureed Meals
It is difficult to take large amounts of fluid at any one time. Regular liquid meals and in-between drinks
that are high in calories and protein are very important.
To achieve the right consistency, you will have to use a blender, liquidiser or food processor. This way,
your child can eat what the rest of the family is having without much extra preparation.
Food will be more appetising if you liquidise different foods separately rather than mixing them together.
For example: separate portions of liquidised carrots, potatoes and chicken.
When preparing food, you may have to add more fluid to get the right consistency.
You need to bear in mind the following points:




Adding more fluid dilutes the goodness in food. Try not to add just water. You can use milk, soup,
Oxo, Marmite or stock in savoury dishes. Try fruit juice, ice cream or milk in sweet dishes.
When liquidising, put the food in the liquidiser first and add small amount of liquid. Gradually add
more liquid until you get the right consistency.
Stir the liquid to check there are no lumps in it. If there are, you will need to liquidise it further and
may need to add more fluid.
Make sure that food and drinks are not too hot.

Preparing Soft Meals
Soft food is food that should be able to be broken down in the mouth and should not require chewing. It
should be easily mashed with a fork.
Many foods are naturally soft, so there should be little additional preparation for this diet.

How to Enrich Your Food When Following a Pureed or Soft Diet
When following a liquidized or soft diet, it is necessary to make your meals and drinks more nourishing. The
following may be used:Milk:
 1 pint of full fat milk/day. Use full fat milk in drinks, milk puddings, jellies, sauces, etc.
Cream:
 Add to sauces / milk shakes / milk puddings / custard / soup / porridge / cereals / potato (before
liquidising).
 Full fat yoghurt may also be used instead of cream.
Margarine / Butter/ Olive Oil/ Sunflower Oil
 Use full fat spreads.
 Add to vegetables and potatoes after cooking and before liquidising.
 Stir into meat (any meat) / vegetable dishes before liquidising.
 Stir into milk puddings while cooking.
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Cheese:
 Always use full fat varieties.
 Sprinkle grated cheese onto cooked vegetables, potatoes, soup (before liquidising).
 Add grated cheese to sauces.
Points to Remember When Following a Pureed or Soft Diet


Aim for 3 meals and 3 snacks per day if appetite is reduced. If a meal is refused then offer a
nourishing drink instead. For babies under 1 year, 3 meals and infant formula will be sufficient



Use full cream milk. Do not use skimmed or low fat milk, as they are lower in energy.



Try flavoured milks (e.g. strawberry, Aero), or yoghurt drinks, (e.g. Yops). These can be bought at
supermarkets.



Use ordinary fizzy drinks and squash, not diet or low calorie. However, these need to be limited as
it can decrease appetite and contains little nutritional value. Fizzy drinks are not suitable for
children under 1 year of age.



Use Vitamin C fortified drinks (including fresh fruit juice) and take at least 1 glass per day.



Having a drink after a meal can help clear out the mouth



Make sure your child is taking enough fluids. Suggested amount of fluids daily =
Foods to Avoid When Following a Pureed or Soft Diet

Dry and crisp foods: Muesli, crisps, chips, toast, roast potatoes, fish bones, biscuits (biscuits may be
dunked in a hot drink), crackers
Sticky foods:

Bread and rolls, peanut butter

Stringy foods:

Gristle, fruit skins and pips, sharp stalks of vegetables and salads, nuts, boiled
sweets.

Tough foods:

Tough meats

Very hot, salty or spicy foods may irritate the mouth and are best avoided
These are only examples of foods which must be avoided

Nourishing Drinks:
Your child may be sent home on dietary supplements. If your child needs one of these products, your
dietitian and medical team will arrange prescription and supply of these items on discharge from hospital.
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Dietary supplement prescribed:
_______________________________________________________________
Volume and frequency recommended:
________________________________________________________
Alternatively, try some of the nourishing drinks described below:Homemade Milk Shake







300mls (½ pint) full cream Milk
1 scoop of ice cream
(Any flavour)
1 tbsp Nesquick or
flavourings below
Banana or other fruit

Method
Place all ingredients in a liquidiser. Blend for 10-15 seconds.
If any of the milk shakes are too thick, liquidise with extra milk.
Raspberry Ripple
 Crush raspberry milkshake syrup (1tbsp)
 4 tbsp vanilla ice cream
 2 tbsp fresh chilled milk
 Raspberries or other fruits
Method
Place all ingredients in a liquidiser. Blend for 10-15 seconds.
If any of the milk shakes are too thick, liquidise with extra milk.
Example of Flavourings that can be used include:Horlicks, Ovaltine, Cocoa, Drinking chocolate, Coffee (for an older child), Squashes, Powdered flavourings
(i.e. Nesquick), Syrups (i.e. strawberry, chocolate, mint)
Foods Suitable for Pureed Diet:
Breakfast:

Thinly made Reddy Brek or porridge
Crushed Weetabix with full cream milk.

Lunch/Dinner:

Liquidise foods with gravy, milk, white or cheese sauce.
Puréed meat (or fish) with potatoes and vegetables liquidized in a blender or
passed through a sieve.
Soup with added cream or puréed meat or lentils or beans.
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Puréed macaroni/spaghetti in cheese sauce.
Suitable Snacks:

Puréed fruit, e.g., stewed apple or pear passed through a sieve.
Petit Filous, natural yoghurt or yoghurt with no fruit, nuts or “bits”.
Ice cream, custard, semolina, Angel Delight, mousse, jelly, ice-lollies, custard

Suitable Foods for a Soft Diet:
Breakfast:

Weetabix / Porridge / Readybrek
Other breakfast cereals well softened with warm milk, e.g. cornflakes

Lunch/Dinner:

Choose naturally soft foods where possible.
Minced or puréed meat (or fish) with mashed potatoes and soft (well cooked)
vegetables.
Naturally soft meals, e.g. Lasagne, Shepherd’s Pie, Fish Pie (ensure no bones).
Scrambled egg / Omelette.
Mashed pasta (e.g. mashed macaroni and cheese) / tinned spaghetti.

Suitable Snacks:

Naturally soft or tinned fruit mashed, e.g. banana, tinned pear
Petit Filous, natural yoghurt or yoghurt with no fruit, nuts or “bits”.
Ice cream, custard, semolina, Angel Delight, mousse, jelly, ice-lollies, custard
Sponge cake served with custard/ice-cream
Revised November 2012
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ا ستمارة تدقيق سريري لمرشد العناية ماقبل وبعد العمل الجراحي لمرضى شقوق الشفة والحنك
اسم المريض
الشعبة األذنية
التصنيف

العمر
األخصائي
رقم االضبارة

السؤال
اصالح تشقق الشفة احادي الجانب :
هل تم اجراء الجراحة بعمر  3اشهر تقريبا ؟
1
هل تم القبول بيوم الجراحة أو قبل الجراحة بيوم ؟
2
هل تم اعالم طاقم التخدير بموعد القبول ليحددوا التوقيت المناسب الستشارة التخدير ؟
3
هل تم اجراء فحوص مخبرية ؟
4
هل تم تصوير الطفل صور شخصية قبل الجراحة ؟
5
هل تم تقديم الدعم النفسي للطفل وأهله قبل الجراحة ؟
6
هل تم إعطاء تعليمات بعد الجراحة حول العودة للوارد الفموي (من صدر االم او الببرونة )
7
فور تقبل الطفل لذلك و حول إمكانية استخدام الطفل ( اللهاية) دون قيود
هل تم وضع لصاقة ضماد رقيقة جدا فوق الجرح وإعطاء تعليمات بالمحافظة عليها لمدة
8
أسبوعين على األقل ؟
هل تم تخريج الطفل اعتمادا علي المعايير التالية :
9
(عودة الوارد الفموي واطمئنان األهل حول اطعام الطفل في المنزل وتسكين األلم ؟
هل تم نزع القطب (في حال كانت غير ممتصة) بعد الجراحة ب  7-5أيام تحت التخدير
10
العام ؟
هل تمت إعادة تقييم الطفل بعد  8-6أسابيع من الجراحة ؟
11
اصالح تشقق الشفة والحنك األمامي
هل تم اجراء الجراحة بعمر طفل (  6-3اشهر) ؟
1
هل تم القبول بيوم الجراحة أو قبل الجراحة بيوم ؟
2
3
4
5
6
7

هل تم اعالم طاقم التخدير بموعد القبول ليحددوا التوقيت المناسب الستشارة التخدير ؟
هل تم اجراء فحوص مخبرية ( تعداد دم كامل ) FBC
هل تم تصوير الطفل صور شخصية قبل الجراحة ؟
هل قام فريق التجميل باعالم فريق طب االسنان بإمكانية اخذ الطبعات السنية في بداية
الجراحة ؟

الجنس
الطبيب المقيم
نعم ال

مالحظات
حسب السوابق المرضية
وتوافر االسرة
موصى به
غير موصى به
موصى به
موصى به
موصى به
موصى به
موصى به
موصى به
موصى به
موصى به
حسب السوابق المرضية
وتوافر االسرة
موصى به
موصى به
موصى به
موصى به

