
للتوعية  الوطنية  الحملة 
الخلقية التشوهات  على 

لبنان في  الفموية 





المشقوق ؟ الحلق  المشقوقة وسقف  الشفة  ما هي 

الشفة المشقوقة وسقف الحلق المشقوق هو تشوه خلقي يكمن في عدم 
اكتمال تطابق الشفة وسقف الحلق خالل مرحلة التكوين في فترة الحمل. 

هذا التشوه الخلقي يأتي في عدة درجات: اما تشوه كامل او غير كامل
 ممكن ان تتزامن الشفة المشقوقة مع تشوه في سقف الحلق و من غير 

الضروري ان يكونوا مرتيطين .

الفموي ؟ الخلقي  التشوه  الذي يسبب  ما 

ال يوجد سبب مباشر مرتبط بهذا التشوه الخلقي ولكن اشارت الدراسات الى ان 
هناك عدة عوامل قد تلعب دورا رئيسيا وتزيد من نسبة حصول هذا التشوه.

في لبنان هناك طفل من اصل ٤٠٠ طفل يولد اما مع الشفة المشقوقة او 
السقف الحلق المشقوق او مع االثنين معا.

من اهم ا�سباب التي قد تساهم في حصول هذا التشوه بحسب الدراسات:
• زواج القربى من الدرجة االولى او الدرجة الثانية.

• وجود العامل الوراثي 
• التدخين خالل فترة الحمل

• تناول الكحول خالل فترة الحمل
• نظام غذائي غير صحي ومتكامل خالل فترة الحمل 

• نقص في تناول حمض الفوليك ما قبل و خالل فترة الحمل

(NCPNN)  الشبكة الوطنية للمعلومات حول الوالدة و ما بعدها

ما هو العالج الالزم؟

العالج يبدأ مع عملية جراحية ترميمية بسيطة وتجرى العملية االولى للشفة 
المشقوقة على عمر الثالثة اشهر وعند بلوغ الطفل ٥ كغم.

تجرى العملية االولى لسقف الحلق المشقوق على عمر٩ اشهر 
تجرى العملية االولى لترميم شق اللثة في حال وجودها عند بلوغ ٩ سنوات مع 

اكتمال نمو االسنان.

الطفل الذي  لديه سقف الحلق المشقوق يعاني عادة من ارتجاع السوائل  او 
الماكوالت من انفه وهو بحاجة الى المتابعة مع اخصاءيين للنطق عندما يبدأ 

باللفظ. كذلك ان الطفل الذي  لديه شق في اللثة هو بحاجة الى المتابعة مع 
اخصاءيين للتقويم واالسنان.



الخلقية  التشوهات  حاالت  نسبة 
لبنان هي الفموية في 

١ من كل ٤٠٠ والدة

إّن عدم ترميم
التشّوهات

قد يؤّدي إلى:

التهابات ا�ذن 
وفقدان السمع

القبول  مشاكل 
في المدارس 

حرج اجتماعي 
للفرد وا�سرة

نقص في التغذية

مشاكل في ا�سنان

العجز عن الكالم
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للحملة  المباشرة  االهداف 

تسليط الضوء على حاالت التشوهات الخلقية الفموية
و سقف الحلق المشقوق

رفع مستوى الوعي تجاه هذه العيوب الخلقية ومسبباتها

إعطاء ا½مل للمريض وعائلته   

الشرح عن كيفية الحصول على الدعم الطبي  

دور ومجال عمل

 (GSF-MENA) مؤسسة "غلوبال سمايل" الشرق ا½وسط وشمال أفريقيا
هي منّظمة دولية ال تسعى للربح، وتكّرس عملها Âجراء العملّيات 

الجراحية للتشوهات الخلقية الفموية وسقف الحلق المشقوق في أنحاء 
الشرق ا½وسط وأفريقيا.

وأحد أهدافنا الرئيسة هو التخفيف من معاناة المرضى المحرومين الذين 
ولدوا بتشّوهات خلقية في الوجه، مع التركيز بشكل خاص على المرضى 
الذين يعانون من التشوهات الخلقية الفموية و سقف الحلق المشقوق. 
وبالفعل فإن متطّوعي GSF ساهموا في تغيير حياة المرضى ا½قل حًظا 

في العالم النامي على مدى السنين الـ٢٨ الماضية.

ما هو دور وزارة الصحة في 
هذه الحاالت ؟

تقوم وزارة الصحة العامة بتغطية كلفة العملية الجراحية الالزمة 
لتصحيح التشوه الخلقي الفموي للمرضى الذين يحق لهم االستفادة من 

خدمات وزارة الصحة العامة، و تقوم الوزارة بتغطية ٨٥% من قيمة 
العملية في المستشفيات الخاصة المتعاقدة مع الوزارة و ٩٠% في 
المستشفيات الحكومية التي تقوم باجراء هكذا نوع من العمليات.

GSF MENA
(Global Smile Foundation)



بعملية جراحية بسيطة
فينا نمحي التشوهات

الخلقية الفموية

حتى ما يبقى حدا
ابتسامة! بال 

 #حتى_ما_يبقى_حدا_بال_ابتسامة
www.gsf-mena.org 
ل®ستعالم: 364 892 - 81
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