
شکاف های  لب و کام  به انواع مختلف طبقه بندی می شوند. 

شکاف لب به تنهایی ، شکاف کام به تنهایی شامل شکاف نرمکام 

، شکاف سخت کام  ، شکاف نرمکام و سخت کام ، شکاف  لب و 

کام  ، شکافهای یکطرفه و دو طرفه و شکاف زیر مخاط . این 

 طبقه بندی  بیانگر تنوع  در محل  بروز شکاف  می باشد. 

شکاف کام  به تنهایی در جنس  دختر شیوع بیشتری  دارد.  و 

 شکاف لب و کام در پسرها بیشتر شایع است .  

مشکالت تغذیه  به دلیل  اختالل در مکیدن و  بلللدلیلدن،   

مشکالت گفتاری  شامل اختالل در تلفظ صداهای گلفلتلاری و  

اختالل  صوت  و تشدید،  پیامد وجود مشکل در ساختمان کلام 

و عملکرد دستگاه نرمکامی حلقی  می باشد که ملتلدلاآلب  ن  

وضوح گفتار فرد را برای دیگران دشوار می سازد.  عدم توانلایلی 

—ارتباط موثر با دیگران  به دلیل  بد ریختی های چلهلره ای

دهانی و مشکالت فکی دندانی  و مشکالت شنوایی،   احساسلات  

اجتماعی  در فرد  ایجاد خواهلد —بی کفایتی  و مشکالت روانی

 کرد .  

 مدیریت  درمان و توانبخشی  در شکاف کام 

درمان و توانبخشی شکاف کام  توسط اعضای تیم درمان شکلاف  

 کام انجام می شود این اعضا  شامل :

 متخصص نوزادان و  کودکان

 پزشک گوش و حلق و بینی 

 جراح  پالستیک و جراح فک و صورت 

 رادیولژیست 

 آسیب شناس گفتار وزبان

 شنوایی شناس 

 ارتودنتیست 

 روانشناس 

بستن شکافها  با هدف زیبایی  و   فدال نلملودن و افلشایل  

کارایی دستگاه نرمکامی حلقی  برای تغذیه بهتر ، رشد بهتر  و 

بهبودی گفتار  می باشد. جراحی زودهنگام  به رشد بهتر گفتار  

کمک می کند. سن جراحی لب  بین دو نیم تا سه ملاهلگلی و 

 ماهگی انجام می شود.  6تا  4سن جراحی کام  بین 

  

 

شکاف لب و کام  در نوزادان ، حاصلل علدم اتللال 

آطدات لب، سخت کام و نرمکام  در دوران  جنیلنلی 

است.  عامل ژنتیکی  و عوامل  غیرژنتیکی  هملولون  

،  عفونتها ، داروها  ممهمترین عوامل ملوثلر  Xاشده 

 در بروز این مشکل می باشند.  

به طور کلی میشان شیوع این  اختالل  یکی در هر 

تولد می باشد   اما میشان  شیوع  شکافهای  0111

 لب و کام  در نژادهای مختلف ، متفاوت است.  

https://transformingfaces.org/ 
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شواهد نشان می دهد کودکانی در سنین زیر دو سلاللگلی 

جراحی کام داشتند ، رشد گفتار بهتر و آابل آلبلول تلر 

داشتند.  ساخت پروتشها و مسدود کننده ها برای تلغلذیله 

بهتر  آبل از جراحی  و ساخت پروتش  مورد نیاز برای رشلد 

بهتر گفتار  بدد از جراحی  جهت  کمک به رشلد بلهلتلر 

 آوس کامی و دندانی  اهداف ارتودنسی می باشند.     

با کمک ابشارهای رادیوللژی شلاملل رادیلو گلرافلی، ویلد لو  

فلورسکوپی،  نیشو ندوسکوپی  می توان  به ملیلشان مشلکلالت  

 انسداد دستگاه کامی حلقی پی برد. 

ارزیابی های  متخلص  گوش و حلق و بینی و  شنوایی شلنلاس 

در شناسایی زود هنگام  کم شنوایی انتقالی  و  کاه  پیامدهای 

 ناشی از  ن  کمک می کند. 

 اهداف  سیب شناس گفتار وزبان عبارتند از : 

مشاوره و  موزش  مادر  در چگونگی تغذیه  شیرخلوار   دارای  

 شکاف کام.

مشاوره و  موزش برای ارتباط بین مادر و کودک در کاه  از هم 

 گسیختگی ارتباطی  و رشد بهتر مراحل اولیه  پی  زبانی کودک

تشویق والدین به  بازیهای صداسازی جهت افشایل  فلهلرسلت 

  وایی  کودک  

 موزش و افشای   گاهی والدین از تاثیر  شکاف کام  و جراحی بر 

 رشد گفتار

ارزیابی و درمان گفتار وزبان  کودک  در مراحل مختلف  رشلد 

 کودک  آبل و بدد جراحی)ثانویه( 

اآدامات درمانی زودهنگام  برای پیشگیری از بلروز اخلتلال ت 

تولیدی جبرانی  و حذف جانشینی های  حلقی و چاکنلایلی بلا 

 موزش  چگونگی استفاده از جریان هوا در تولید هملخلوانلهلای 

دهانی.و اآدامات درمانی زودهنگام  برای پیشگیری  از  تاخیر در 

 رشد زبان .

 

 

   تیم  شکاف  لب و کام ایران   
Iran Cleft Lip & Palate Team  

تلیلم  0936اعضای هییت علمی  دانشگاه علوم پششکی ایران در سال 

 شکاف لب و کام ایران  را بنیانگذاری کردند.  

یکی از نقاط آوت این تیم  این است که اآدامات زودهنگام را از زمانلی  

که کودک در بخ  مراآبت های ویژه نوزادان ،  در ملرکلش  ملوزشلی 

درمانی  حضرت علی اصغر  بستری است   غاز می کند.  به طوری کله  

اآدامات  توانبخشی کودک مبتال به شکافهای لب و کام ، در حلیلطله 

تغذیه شیرخوار از طریق  موزش و مشاوره به مادر و خانواده  در بخل  

مراآبت های ویژه نوزادان   غاز می شود. فدالیت تیم شکاف لب و کلام 

ایران  برای  کودک  دارای شکاف لب وکام  مبتنی بر اساسنامه ی  تیم 

می باشد. برای ارزیابی اولیه و پرونده نویسی،  والدین  کودک می توانند  

به  کلینیک گفتاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاگاه 

یا دفتر تیم شکاف لب و کام ایران در مرکللش  علوم پزشکی ایران

جامع رشد و تکامل بیمارستان علی اصغر مراجده نمایند   تا  ملراحلل  

ثبت نام و تشکیل پرونده  کودک  توسط  مسئول دفتر  و ارزیابی اولیله 

گفتار و زبان کودک  توسط  سیب شناس گفتا رو زبان  انلجلام شلود. 

سپس   موزش های  زم  به  خانواده کودک  داده می شود  تا جلهلت 

شرکت در جلسه تیم شکاف  لب و کام  در وآت ملدلیلن در ملرکلش 

 آموزشی درمانی حضرت علی اصغر شرکت نمایند.      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شکاف  لب و کام   

 Cleft Lip & Palate  


