
SCOPUL 

Studierea etiologiei, patogeneniei, clinica și 

metodele de tratament complex al copiilor cu 

malformații congenitale craniofacială, 

incluzând despicăturile congenitale ale buzei 

superioare și palatului, precum și elementele 

de bază ale prevenirii și reabilitării 

interdisciplinare a copiilor din acest grup. 



Plan tematic 

1. Etiologia, patogeneza și profilaxia malformațiilor congenitale 
ale feței și a maxilarelor (factori exogeni, factori endogeni). . 

2. Semne clinice și metode de diagnosticare a unor malformații 
congenitale ale feței și maxilarelor la copii (inclusiv buza 
superioară și palatul). 

3. Schema de tratament complex și reabilitare medicală a 
copiilor cu unele malformații congenitale ale feței și 
maxilarelor, inclusiv despicăturile de buza și palat. 

4. Metode de alimentare a copiilor cu despicătură de buza și 
palatului. 



Plan tematic 

5. Malformații congenitale sistemice ale feței și gâtului 

(sindroame). Imaginea clinică și schema de tratament a unor 

sindroame. 

6. Clasificarea despicăturilor congenitale ale buzei superioare 

și palatului. 

7. Clinica (tulburări anatomice și funcționale) în diferite forme 

de despicături congenitale ale buzei superioare și palatului. 



Plan tematic 

• 8. Clinica (insuficiență funcțională) în diferite forme de despicături 
congenitale ale buzei superioare și palatului. 

• 9. Caracteristici și metode de alimentare și îngrijire a copiilor cu 
despicături congenitale ale buzei superioare și palatului. 

• 10. Cheiloplastia. Sarcini, metode și indicații de vârstă pentru 
intervenții chirurgicale. Pregătirea pacienților pentru intervenții 
chirurgicale. 

• 11. Uranoplastia. Sarcini, metode și indicații de vârstă pentru 
intervenții chirurgicale. Pregătirea pacienților pentru intervenții 
chirurgicale. 

• 12. Reabilitarea medicală a copiilor cu despicături congenitale ale 
buzei superioare și palatului. Termenii și conținutul perioadei de 
dispensare. 



Întrebări la temă 

1. Etiologia malformațiilor congenitale ale unei persoane 
(factori exogeni, factori endogeni). 

2. Patogeneza malformațiilor congenitale ale feței și 
prevenirea acestora. 

3. Malformații congenitale sistemice ale feței și gâtului 
(sindroame). Imaginea clinică și schema de tratament a 
unor sindroame. 

4. Clasificarea despicăturilor congenitale ale buzei superioare 
și palatului. 

5. Clinica (tulburări anatomice) în diferite forme de 
despicături congenitale ale buzei superioare și palatului. 

6. Clinica (insuficiență funcțională) în diferite forme de 
despicături congenitale ale buzei superioare și palatului. 



Lucrări practice (sarcini) 

1. Examinați un copil cu defecte congenitale de 

dezvoltare facială, cu formularea diagnosticului. 

2. A face un plan individual pentru tratamentul complex 

al unui copil cu o malformație congenitală sindromală 

a feței, precum și a buzei superioare și palatului cu 

definirea indicațiilor de vârstă pentru tratamentul 

chirurgical și de altă natură. 

3. Citiți radiografiile oaselor scheletului facial, dinților 

etc. atunci când examinați pacienții din acest grup. 

4.  Desfășurați o conversație cu mama cu privire la 

caracteristicile alimentării și îngrijirii unui copil cu 

despicătură de buză și palat. 



Sarcini de auto-control 

Un sfat de alimentare a copilului pentru mama unui 

copil cu despicătură congenitală camuflată izolată 

unilaterală a buzei superioare  

1. De înfășurat bine copilul în timpul alimentației. 

1. De ținut copilul în poziție verticală.  

2. Alimentarea cu linguriță. 

3. Primele 3 luni să se hrănească de 6 ori pe zi, iar 

apoi - 

4. Ce nu este indicat în răspunsuri sau este indicat 

incorect? 



Sarcini de auto-control 

• Dă sfatul mamei. Cum să hrăniți un copil cu o 
despicătură de buză congenitală completă bilaterală 
izolată? 

• 1. Să fie bine înfășurat copilulu. 

• 2. Luați copilul în brațe într-o poziție verticală. 

•   3. Lapte de la sân folosind o tutelă cu o gaură mare și 
apoi o lingură. 

• 4. În primele 3 luni pentru a alimenta nou-născutul de 
6-8 ori pe zi, apoi - 

• 5. 20 Ce nu este indicat deloc sau indicat incorect în 
aceste teste? 



Sarcini de auto-control 

• Dă sfatul mamei. Cum să hrăniți un nou-născut cu 
despicare incompletă izolată congenitală a palatului? 

• 1. Să fie bine înfășurat 

• 2. De ținut în poziție verticală 

• 3. Hrăniți numai prin tutelă cu gaura mare și apoi cu o 
pipetă sau o linguriță în porții mici (în ciuda tuturor 
dificultăților). 

• 4. Primele 3 luni pentru a hrăni 6-8 ori, apoi - de 4 ori 
pe zi.  

• 5. Ce nu este indicat în consiliu sau este indicat 
incorect? 






