
كيف أحصل على المساعدة لطفلي؟

•ا�ست�سارة طبيبك اخلا�ص ملعرفة �سبب م�سكلة البلع الأ�سا�سي. 	
•اأخ�سائي النطق واللغة امل�ؤهل ميكنه تقييم عمليتي الأكل والبلع وعمل  	

اخلطة العالجية املنا�سبة.

وعالج  لتقييم  معًا  العمل  ميكنها  الطبية  التخ�س�سات  من  •العديد  	
م�ساكل البلع والأكل.

كيف تؤثر هذه المشاكل على األطفال؟
•اجلفاف و�س�ء التغذية. 	

•الختناق اأو دخ�ل الأكل وال�سرب اإىل جمرى التنف�ص. 	
•اللتهاب الرئ�ي والتهابات املجرى التنف�سي امل�ؤدية اإىل اأمرا�ص مزمنة. 	

• الإح��������راج والن����ع����زال يف احل���ي���اة الج��ت��م��اع��ي��ة ال���ت���ي ت��ت�����س��م��ن الأك�����ل. 	 ما هي مشاكل البلع؟

عملية  خالل  خمتلفة  مراحل  يف  حتدث  اأن  امل�شاكل  لهذه  ميكن 

البلع، وهذه املراحل هي:

اأو  امل�سغ  اأو  امل�ص  يف  �سع�بة   • الفم:	 م�شتوى  على  البلع  مرحلة 

حتريك الأكل اأو ال�س�ائل اإىل اخللف باجتاه احللق.

اأو  البلع  ا�ستثارة  يف  م�سكلة   • البلعوم:	 م�شتوى  على  البلع  مرحلة 

�سغط الأكل مع حتريكه باجتاه احللق اأو اإغالق جمرى اله�اء ملنع دخ�ل 

الأكل يف املجرى التنف�سي.

م�سكلة يف اإرخاء و�سد الفتحات  • مرحلة البلع على م�شتوى املريء: 	

العل�ية اأو ال�سفلية يف املريء اأو �سغط الأكل و حتريكه باجتاه املريء.

مشاكل األكل والبلع عند األطفال

•اجل�سم املقّ��ص اأو امل�سدود خالل الأكل. 	
•التهّيج اأو نق�ص ال�ستثارة خالل الأكل. 	

•عدم قب�ل ن�عيات خمتلفة من الأكل. 	
•ا�ستطالة اأوقات الأكل )اأكرث من ن�سف �ساعة(. 	

في األطفال الصغار:

ا�سطرابات اجلهاز الع�سبي مثل ال�سلل الدماغي والتهاب ال�سحايا  1 .

والتهاب املخ.

م�ساكل اله�سم. 2 .

الأطفال اخلّدج )الأطفال ذو ال�زن القليل(. 3 .

اأمرا�ص القلب. 4 .

ان�سقاق ال�سفة واحلنك. 5 .

م�ساكل املجرى اله�ائي. 6 .

أعراض عامة:
•�سيالن اللعاب اأو خروج الأكل وال�س�ائل من الفم ب�سكل مفرط. 	

•ال�سعال اأو الختناق خالل ال�جبات. 	
•تعدد الإ�سابة باللتهاب الرئ�ي اأو اللتهابات التنف�سية. 	
•�سع�بة يف تنظيم عمليتي التنف�ص والأكل اأو ال�سرب معًا. 	

•خروج الطعام من الفم بطريقة دائمة. 	
•ال�زن اأو النم� اأقل من الطبيعي. 	

•�س�ت مبلل اأو مبح�ح. 	

ما هي أعراض مشاكل األكل والبلع؟

ما هي أسباب مشاكل األكل
 والبلع عند األطفال؟
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ماذا يمكن ألعضاء العائلة أو المسؤولون 
عن الطفل عمله للمساعدة؟

•طرح الأ�سئلة ل�ستيعاب م�سكلة الطفل املتعلقة بالبلع والأكل. 	
•التاأكد من ا�ستيعاب خطة عالج الطفل. 	

•ح�س�ر جل�سات العالج واإتباع التعليمات لأداء طرق العالج يف املنزل  	
واملدر�سة.

والبلع وخطة  بالأكل  يتعلق  فيما  الطفل  مع  يتعامل  •م�ساركة كل من  	
العالج.
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ت�سجيل  م��ع  ت��ط���ري-  )ط��ب��ي-  ال�سخ�ص  حلالة  �سامل  ت��اري��خ  •اأخ��ذ  	
الأعرا�ص( مراقبة ق�ة وحركات الع�سالت املرتبطة بالبلع.

•مراقبة عملية الأكل ملعرفة و�سع الطفل, ت�سرفاته وحركات فمه خالل  	
الأكل وال�سرب.

•ميكن عمل اختبارات خا�سة لتقييم البلع. 	
•عمل اأ�سعه م�س�رة للبلع بالتعاون مع ق�سم الأ�سعة. 	

ما هو نوع العالج الذي يساعد 
على حل مشاكل البلع؟

نوع العالج يختلف ب�شكل كبري اعتمادًا على الأ�شباب والأعرا�ض 

املرافقة مل�شكلة البلع وميكن اأن ي�شمل العالج ما يلي:

•متارين لزيادة الق�ة والإح�سا�ص وتنظيم ع�سالت البلع والأكل. 	
•ا�ستخدام اأ�سناف خا�سة من الأكل بكثافات خمتلفة. 	

•ا�ستخدام اأدوات اأو طرق لتح�سني الأداء عند الأكل والبلع. 	Swallowing Difficulties
 in Children  

ماذا يمكن ألخصائي النطق 
واللغة عمله لتقييم مشاكل البلع؟

عيادة عالج اللغة والتخاطب إعداد:   
حممد �سامي ع�ده – اأخ�سائي تثقيف �سحي تدقيق:  

ماجد ن�سيف – اأخ�سائي تثقيف �سحي  

ق�سم خدمات التثقيف ال�سحي إخراج:  

في حالة وجود أي استفسار، ُيرجى االتصال على عيادة 
عالج اللغة والتخاطب  هاتف رقم 4424646.

مشاكل األكل
 والبلع عند األطفال


