پروتكل هراقبت و درهبى بيوبراى بب شكبف لب وكبم از تولذ تب ًوجواًي در تين شكبف لب و كبم داًشگبه علوم پسشكي
اصفهبى
سي
لثل اس تَلذ

تَلذ تا  3هاّگی

اقذاهبت الزم

گروه تخصصي هسئول

ـ ارجاع تِ تين شكاف لة ٍ كام

ـ پششكاى ٍ یا هزاكش درهاًی

ـ هشاٍرُ صًتيك ،اطفال ٍ سًاى ٍ هاهایی

ـ هتخصص صًتيك ـ اطفال ٍ سًاى ٍ هاهایی

ـ هشاٍرُ ٍالذیي

 -رٍاًپششك یا رٍاًشٌاس

تشكيل پزًٍذُ در تين

ـ ّواٌّگ كٌٌذُ تين

تزرسی ضایعات ّوزاُ ٍ سٌذرم ّا

ـ هتخصص صًتيك

هشاٍرُ تغذیِ ٍ شيزدّی

ـپزستار ٍ هشاٍر تغذیِ

هشاٍرُ ٍالذیي

 -رٍاًپششك یا رٍاًشٌاس

حوایتْای اجتواعی  -التصادی

 -هذد كار اجتواعی

تزرسی گَش

ENT & Audiologist

(Naso – alveolar molding-در صَرت لشٍم)

-ارتَدًتيست

 -تزرسی رشذ

 هتخصص اطفالCleft surgeon

 3هاّگی
ـ تزهين شكاف لة
-هذاخلِ سٍد ٌّگام گفتارٍستاى

ـ گزٍُ هذاخلِ سٍدٌّگام

-هشاٍرُ تغذیِ

ـ پزستار ٍ هشاٍر تغذیِ

ـ تزرسی گَش

ـ ENT & Audiologist
Cleft surgeon

 6 -21هاّگی
تزهين شكاف كام تز هثٌای اصالح عضالت كام

 ENT & Audiologistتزرسی گَش
ـ هشاٍرُ تغذیِ

 -پزستار ٍ هشاٍر تغذیِ

21-12

هاّگی

 3ـ  1سالگی

 5ـ  3سالگی

 5-7سالگی

تزرسی رشذ

 -هتخصص اطفال

-هذاخلِ سٍدٌّگام گفتار ٍ ستاى

-گزٍُ هذاخلِ سٍدٌّگام

-تزرسی گَش

ENT & Audiologist

-هشاٍرُ هزالثتْای دًذاًی

دًذاًپششك

ـ تزرسی ٍضعيت گفتار ٍ در صَرت ًياس شزٍع
گفتاردرهاًی

Cleft Speech and language
pathologist

ـ تزرسی دًذاى پششكی ٍهزالثت ّای دًذاًی

دًذاًپششك

ـ تزرسی گَش

ENT & Audiologist

-تزرسی ٍضعيت گفتار ٍ VPI

Cleft Speech and language
pathologist

ـ فلَرٍسكَپی

-رادیَ لَصیست

ـ ًاسٍ اًذٍسكَپی
ـ تزهين ثاًَیِ كام

ـ هتخصص / ENT
 PHDگفتار
cleft surgeon

ـ تزرسی گَش

ENT & Audiologist -

ـ تزرسی ٍضعيت گفتار ٍ VPI

- Cleft Speech and language
pathologist

ـ فلَرٍسكَپی

 -رادیَ لَصیست

ًارٍاًذٍسكَپی

 هتخصص / ENT PHDگفتار

-تزهين ثاًَیِ لة(در صَرت لشٍم)

ـ cleft surgeon

ـ تزهين اٍليِ تيٌی ( در صَرت لشٍم)

ـ cleft surgeon

ـ ارتَدًسی

ـ ارتَدًتيست

 8 -21سالگی

23
سالگی تِ تعذ

تعریف واشه هب:

ـ هشاٍرُ رٍاًشٌاسی لثل اس هذرسِ

ـ رٍاًپششك یا رٍاًشٌاس

ـ تزرسی شكاف الَئَل ٍ الذاهات هَرد ًياس

 جزاح فك -ارتَدًتيست

ـ تزرسی ٍضعيت گفتار ٍ VPI

-Cleft Speech and language
pathologist

ـ فلَرٍسكَپی

ـ رادیَلَصیست

ً -اسٍاًذٍسكَپی

هتخصص / ENT
 PHDگفتار درهاًی

ـ پيًَذ استخَاى الًََل ٍ تزهين پزیفزم تيٌی

 -جزاح فك ٍصَرت

ـ ارتَدًسی

ـ ارتَدًتيست

 -هشاٍرُ رٍاًشٌاسی هذرسِ

ـ رٍاًپششك یارٍاًشٌاس

ـ تزرسی گَش

ENT & Audiologist -

ـ  Distractionاستخَاًی

ـ جزاح فك ٍصَرت

ـ ارتَدًسی

ـ ارتَدًتيست

 -جزاحی فك ٍ ارتَگٌاتيك

-جزاح فك ٍصَرت

ـ تزهين ثاًَیِ لة

ـ cleft surgeon

ـزیٌَپالستی ثاًَیِ(پس اسجزاحی فك ٍ ارتَگٌاتيك)

ـ cleft surgeon

ـ هشاٍرُ رٍاًشٌاسی ًَجَاًی ٍ جَاًی

ـزٍاًپششك یا رٍاًشٌاس

ـ هشاٍرُ صًتيك

ـوتخصص سًتيك

ـ تزرسی گَش

ENT & Audiologist -

 Cleft surgeon:هتخصصینی اس رشته های جزاحی پالستیک ،جزاحی اطفال ،جزاحی گوش و حلق و بینی و یا جزاحی فک و صورت که
دوره های آهوسشی تخصصی جزاحی های نوین شکاف لب و کام را گذرانذه انذ و هورد تائیذ تین شکاف لب و کام اصفهان هی باشنذ.
 :Cleft Speech and Language Pathologistگفتار درهانگزانی که دوره های آهوسشی تخصصی تشخیص ،ارسیابی و درهان
شکاف لب و کام را گذرانذه انذ و هورد تائیذ تین شکاف لب و کام اصفهان هی باشنذ.

تخصص هبی هورد ًيبز تين :
هتخصص جزاحی پالستيك
هتخصص جزاحی اطفال
كارشٌاس ارشذ گفتار درهاًی ٍ  PHDگفتار درهاًی
هتخصص ارتَدًسی
هتخصص جزاحی گَش ٍ حلك ٍ تيٌی
هتخصص جزاحی فك
هتخصص صًتيك
هشاٍر تغذیِ
پزستار
دًذاى پششك اطفال
هتخصص پزٍتش
رٍاًپششك ٍ رٍاًشٌاس
رادیَلَصیست
شٌَایی سٌج
هوكبراى تين :
هتخصص اطفال ( فَق تخصص ًَساداى )
هذد كار اجتواعی
فَق تخصص للة اطفال

فَق تخصص داخلی اعصاب اطفال
چشن پششك
برای بیماران و خانواده ها :
هزاجعه هنظن به تین شکاف لب و کام بز اساس توصیه تین ضزوری است .
تهیه و هطالعه کتب و جشوات آهوسشی ضزوری است .
شزکت در جلسات آهوسش خانواده ها ضزوری است .
بزرسی های روتین گوش ودنذان ها هز  6هاه ضزوری است .

