
صعوبات ومشاكل البلع لدي البالغين

ماهي اضطربات البلع

SWALLOWING DIFFICULTIES IN ADUTS

ُي�شمى �أي�شًا �شعوبات �لبلع، وميكن �أن حتدث م�شاكل 

وهذه  �لبلع  مر�حل  من  خمتلفة  حاالت  يف  �لبلع  

�ملر�حل كالتايل:

مرحلة �لفم: �سعوبة امل�سغ وحتريك  الطعام اأو ال�سائل 

من الفم اإىل احللق.

اأو   الطعام  البلع و�سغط  توقف  �سعوبة  �لبلعوم:  مرحلة 

ال�سائل اإىل احللق واإغالق جمرى الهواء لكي مينع حدوث  

�سرقة )دخول الطعام اأو ال�سوائل يف جمرى التنف�س(.

املريء  يف  فتحات  ا�سرتخاء  �سعوبة  �مل��ريء:  مرحلة 

واملعدة و�سغط الطعام اإىل داخل املريء.

ما هي أسباب مشاكل وصعوبات البلع 
عند البالغين؟
ا�سطرابات باجلهاز الع�سبي مثل: 1 .

اجللطة واإ�سابة الدماغ اأو اإ�سابة احلبل ال�سوكي. 2 .

ال�سلل الرعا�س وت�سلب الأن�سجة املتعددة. 3 .

ال�سلل الدماغي. 4 .

مر�س الزهامير. 5 .

م�ساكل توؤثر على الراأ�س والعنق مثل: 6 .

�سرطان الفم اأو البلعوم اأو املريء. 7 .

اإ�سابة اأو جراحة يف الراأ�س اأو العنق. 8 .

تاآكل اأو فقد الأ�سنان اأو هزال يف تركيبة الأ�سنان. 9 .

كما ميكن اأن توؤدي اأمرا�س اأو تدخالت جراحية اأخرى  10 .

اإىل م�ساكل اأو �سعوبات يف البلع.

كيف تؤثر مشاكل البلع على األشخاص؟
	•�سوء التغذية اأو جفاف.

ال�سوائل   اأو  الطعام  يف  ال�سرقة  ح��دوث  	•اإمكانية 
توؤدي  اأن  ميكن  والتي  الهواء(  جمرى  يف  )دخوله 

اإىل التهابات الرئة امل�ستمرة ومر�س الرئة احلاد.

	•قلة ال�ستمتاع بالأكل وال�سرب.
	•�سعف اأو عزل اجتماعي يرتبط بالأكل.

ما هي عالمات وأعراض مشاكل 
أو صعوبات البلع؟

 الكحة اأثناء اأو مبا�سرة بعد الأكل وال�سرب.

 �سوت مبلل اأو متقطع اأثناء اأو بعد الأكل وال�سرب.

 جهد اأو وقت اإ�سايف مل�سغ الطعام اأو البلع.

 �سيالن الطعام اأو ال�سائل من الفم اأو الت�ساقه بالفم.

 ا�ستمرار التهابات الرئة اأو احتقان ال�سدر بعد الأكل.

فقدان الوزن اأو اجلفاف لعدم القدرة على الأكل.



يف حالة وجود اأي ا�ستف�سار, ُيرجى الت�سال على عيادة 

ا�سطرابات التخاطب والبلع هاتف رقم 4424646.
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صعوبات ومشاكل 
البلع لدي البالغين

ما هو نوع العالج المتواجد؟
والأعرا�س  احلالة  على  اعتمادًا  كبرية  ب�سورة  العالج  •يختلف  	
والتخاطب  اللغة  اأمرا�س  اأخ�سائي  وين�سح  البلع,  م�سكلة  ونوع 

بالتايل:

•متارين واأو�ساع اأو ا�سرتاتيجيات خمتلفة مل�ساعدتك للبلع ب�سورة  	
اأكرث فعالية.

•مواد غذائية و�سوائل حمددة تكون �سهلة ومنا�سبة للبلع. 	

•توجيه الأ�سئلة لفهم امل�سكلة والعالج املو�سى به. 	
•امل�ساعدة يف خطة العالج املو�سى بها عن طريق:  	

•امل�ساعدة يف عمل التمارين. 	
الأخ�سائي  قبل  من  بها  املو�سى  الأطعمة  نوعيات  •حت�سري  	

والتاأكد من التطبيق ال�سحيح لطريقة الأكل املو�سحة.

•مراقبة كمية الطعام وال�سوائل للتاأكد من اأن املري�س ياأخذ  	
 كفايته من الغذاء.

 Swallowing Difficulties
in Adults 

ماذا يفعل أخصائي لغة التخاطب 
لتقييم اضطرابات البلع؟

•ياأخذ تاريخ للحالة املر�سية بدقة وي�ساأل عن الأعرا�س والتاريخ الطبي. 	
•يقيم قوة وحركة الع�سالت املتعلقة بالبلع مبا  	

•يف ذلك ال�سفتني والل�سان والفك واحلنك. 	
•يقوم بعمل اختبارات لتقييم م�ساكل البلع التي توؤثر على الفم والبلعوم. 	

•يقوم بالتعاون مع ق�سم الأ�سعة بعمل اأ�سعه م�سوره للبلع. 	

أين يمكن أن أجد المساعدة؟
•اأخ�سائي اللغة والتخاطب وم�ساكل البلع. 	

•ا�ست�سر طبيبك وعدد من اأخ�سائيي اأمرا�س لغة التخاطب واآخرون  	
•خمت�سون يف الرعاية ال�سحية عن ال�سبب الطبي املحتمل مل�سكلة البلع. 	

ماذا يمكن أن يفعله أعضاء األسرة 
والمانحون للرعاية من مساعدة؟


