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إن املرىض الذين يعانون من عجز أو إعاقة ىف جزء أو أكثر من اجلسم, يواجهون 
صعوبة ىف احلصول عىل كفايتهم من الطعام ;لعدم قدرهتم عـىل تغذيـة أنفـسهم, أو 

.  عىل القضم, املص, املضغ أو البلع لألطعمـه والـسوائل املختلفـــــةلعدم القدرة
لذلك أصبحت احلاجة ماسة ملعرفـة احتياجـاهتم الغذائيـة, والعمـل عـىل تلبيتهـا, 
ومساعدهتم ىف اختيار األطعمة  والوسائل املناسبة لتناوهلـا ;هبـدف التخفيـف مـن 

ًصه األهل وعليه كان لزامـا معاناهتم وتقليص العبء عن القائمني برعايتهم, وبخا
توضيح عالقة الغذاء بالعديد من أنواع اإلعاقات حيث إن لكل نوع منها احتياجاته 
الغذائية, للمريض وكذلك وضعيات اجللوس عند تناول األغذيـة ;وذلـك بـسبب 
اختالف اإلعاقات عن بعضها البعض, حيث ختتلف اإلعاقة احلركية عـن اإلعاقـة 

احلسية واجلسمية, وكـذلك اإلعاقـات املتعـددة وكـام ختتلـف التغذيـة العقلية عن 
 .باختالف الفئة العمرية التى ينتمى إليها الفرد املعاق

  عادة ما حيتاج املعاق لنفس العنارص الغذائية التى حيتاجها السو, وىف الوقـت 
 نيًقني, ولكـن نظـرا لكـون معظـم املعـاقاحلاىل ال توجد متطلبـات غذائيـة للمعـا

ًأقرصطوالو أقل حركه من أمثاهلم غـري املعـاقني ومـن نفـس الفئـة العمريـة, فـأن 
السعرات احلرارية الناجتـة عـن التمثيـل الغـذائى : مثل احتياجات املعاق من الطاقة

للكربوهيدرات, الدهون والربوتينات, هذه االحتياجات حتسب عىل اساس الطول 
امينات والعنارص املعدانية للمعاقني, فـأن أما االحتياجات الغذائية من الفيت.والعمر

املخصصات اليومية منها بالنسبة للعمر واجلنس لألصحاء تكفى احتياجات غالبيـة 
 .املعاقني
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   حيث لوحظ أن عدم قدرة الطفل املعاق عـىل التلقـيم الـذاتى, وكـذلك عـىل 
م والتـى القضم أو املضغ أو املص قد يعرضه للمشاكل الغذائية أثنـاء تناولـه الطعـا

ولــذلك كــان مــن الــرضور تقيــيم .. يمكــن أن تــستمر معــه لــسنوات عديــده
االحتياجات الغذائية لكل مريض معوق عىل حـده, عنـد حماولـه وضـع أو حتديـد 
الطريقة املالءمة له, والتى سوف يتبعها أثناء تناول طعامه أو التدريب عليهـا حتـى 

 .يمكن احلصول عىل احتياجاته الغذائية الفعلية
   معظم املـشاكل الغذائيـة التـى يعـانى منهـا املعـوقني أيـضا, تنـاول الـسوائل 
وكميتها, وعدم القدرة عىل احلركه أو عدم القدرة عىل حتريك عضو مـن األعـضاء, 
ًوكذلك قوام الطعام املقدم هلم سواء كان صلبا أو نصف صلب, وأخريا يعترب زيادة  ً

ذها ىف االعتبـار عنـد التخطـيط لـربامج الوزن من األمور اهلامه جدا التى جيب أخـ
 .تغذية املعاقني
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