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١ JאאMultiple disabilitiesW 

 هم أعداد من املعوقني يكون لدهيم أكثر من عائق كـأن يكـون بجانـب العـائق 
  ,Hewett(فقـد وجـدت شـيال هيويـت . البرص عائق آخر مثل الصم أو اإلقعاد

أن ). Cerebral palsy( بالشلل املخى ًا مصابًد درأستها ملائة وثامنني طفال, عن)1970
نصف أفراد العينة مصابون بالتخلف العقىل أو يشتبه ىف كوهنم مـصابني بـالتخلف 

 ونـصف هـؤالء ,  من أفراد العينة متخلفني عقليا بالفعـل٦٣العقىل وقد أكدت أن 
  .األطفال كانوا مصابني بإعاقات جسمية شديدة

سة أخر أجريت عىل مائتني من املفحوصني الذين ترتاوح أعامرهم مـا  وىف درا
بني سنتني إىل عرشين سنه والذين اختريوا من مستشفى املتخلفـني عقليـا ىف فرنـسا 

من أفراد العينة مصابني بالتلف ىف بعض احلواس مثـل فقـدان الـسمع %٢٥تبني أن 
 عـىل إنـه الدراساتدل نتائج هذه منهم مصابني بداء الرصع وت%٥٠وكف البرص و

 . )١(يوجد بعض األفراد مصابني بأكثر من إعاقة واحدة
אאאאW 

Feeding and nutrition problems and alimentary function complex 
and multiple disabilities:  

אW 
 شاكلاملـحـدا أو أكثـرمن  تغذويـة عديـدة تـشمل والمشاكن من يعانى املعاقو
 :الغذائية التالية

                                                           
 . ١٩ ١٨علم نفس اإلعاقة كتاب املكتبة ص  )١(
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 ).الطول ونقصان الوزن( ىف النمو ءط ب−
 . زيادة ىف الوزن بالنسبة للطول−
 . السمنة−
 ). فقر الدم الناتج عن نقص احلديد( نقص عنرص احلديد −
 . رفض األطفال لتناول أكل معني أو جمموعة من األغذية−
 . فوضو عند تناول الطعام السلوك ال−
 ).الطني( أكل مواد غري األطعمة  مثل الرتاب أو الطمى −
 . فقدان الشهية−
  احلساسية لبعض األطعمة  −
 . قلة تناول السوائل−
 . التقيؤ−
 . اإلمساك−
 . عدم قدرة الطفل عىل التلقيم الذاتى−
 . رفض التحسن ىف سلوك اإلطعام−
 .ملضغ أو املص مما يؤثر عىل تناول األغذيةم القدرة عىل القضم أو اد ع−

 التغذويـة شاكلاملـوقـد متتـد هـذه , انخفاض فرتة االنتباه أثنـاء فـرتة اإلطعـام
أو لعـد م تـوافر , لسنوات عديدة إما بسبب جهـل األم بتطـورات ومقـدرة املعـاق

 .  من رفض الطفل للطعامًا أو خوف, الوقت ىف إطعامه
 : ـ تتعلق بمشاكلهذا إىل جانب 

 حيــث إن األطفــال متعــدد اإلعاقــة وخاصــة الــذين :تعــاطى الــسوائل −١
 جيـب أن ,  يعـانون مـن مـشكلة خاصـةطيتناولون السوائل عن طريق الرشف بـب

وكـذلك الكميـة , يراعى عدم تعرضهم للجفاف وتسجيل كمية السوائل املـأخوذة
ائل املـأخوذة  جدا من خطة العالج إن عدم كفاية السوًاًاملفقودة حيث يعد جزء هام
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 وعنـد املـرض يـؤد إىل تكـوين احلـصوات , قد يؤد إىل عدو باجلهاز البـوىل
 . الكلوية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
إن عدم احلركة حتى مع الـشخص  : النشاط واالستفادة من العنارص الغذائية−٢

 قد تؤد إىل حـدوث , السليم ىف حالة تناول كميات كافية من السعرات والربوتني
كام تؤد عدم احلركة عنـد ,  ليفقد النيرتوجني من العضالتًاجني سالبميزان نيرتو

الشخص السليم أيضا إىل حدوث ميزان كالسيوم سالب مـع فقـد الكالـسيوم مـن 
كذلك حيدث ميزان النيرتوجني سالب وميزان الكالسيوم الـسالب . العظام الطويلة

 أو ىف حالة جتبـيس مع الطفل املعوق عند عدم قدرته عىل حتريك عضو من األعضاء
أحد األعضاء لذلك جيب أن يوضع برنامج تدريبات رياضـية يوميـة حتـى يمكـن 

 .االستفادة من العنارص الغذائية املأخوذة
هناك نقطتان جيب مراعاهتا عند إعداد طعام الطفل املعاق من : قوام الطعام −٢

 .حيث قوام الطعام

 ء ء

 ء

 ء
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 .  القيمة الغذائية للطعام−أ
مـة  النـصف صـلبة إىل األطعمـة  الـصلبة بتقـدم حالـة  التحول مـن األطع−ب
 حيث إنه ملن الصعب املحافظة عـىل إعطـاء كميـات مناسـبة مـن الربوتـني املريض

وكـذلك ىف حالـة , والدهن والكربوهيدرات عـن طريـق الطعـام النـصف صـلب
 واحلبوب وإدخاله ىف تركيـب وعمـل , اطس البيورينطإستعامل اللبن بكثرة مع الب

األصناف يؤد ذلـك إىل زيـادة كميـة الكالـسيوم ىف حـني كميـة احلديـد كثري من 
 .املأخوذ تكون غري كافية

 إن التقييم املستمر حلالة املريض من حيث تقدمه وانتقالـه مـن الغـذاء النـصف 
 حيث إنه لوحظ أن عدم تـشجيع الطفـل املعـاق ًاصلب إىل الغذاء الصلب هام جد
مـة  الـصلبة بالتـدريج يكـون الـسبب ىف عـدم ومساعدته عىل حماولة تناول األطع

 .تقدمه
 فالطفل املصاب بالشلل أو عدم القدرة عـىل احلركـة يعـانى مـن :اإلمساك −٣

ويمكن عالج ذلك عن طريق .اإلمساك, بسبب عدم احلركة وقلة األلياف ىف الغذاء
 كذلك املحافظة عىل نظام تدريبات رياضـية يوميـة , زيادة نسبة األلياف بالوجبات

  .در اإلمكان أو حتريك الطفل املصاب باإلعاقة بالفراشبق
, وذلك من ً عىل الوزن من األمور اهلامة جدا املحافظة:املحافظة عىل الوزن −٤

خالل النظام الغذائى الذ يكفل لـه حـصوله عـىل العنـارص الغذائيـة الـرضورية 
ساعدة وجيـب مـ.مع عدم الزيادة ىف الـسعرات الكليـة اليوميـة, بالكميات الكافية

 . )١(الطفل املصاب بالسمنة عىل إنقاص وزنه حتى يصل إىل الوزن املثإىل

אאאאאאW 
אאאFאאE 

 وىف الوقـت , الـسوعادة حيتاج املعاق لنفس العنارص الغذائية التـى حيتاجهـا 
                                                           

 . ٣٧١: ٣٦٩  ٢٠٠٩انرشاح املشوىف الالكتشاف املبكر إلعاقات العنوان حورس  )١(
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ًغذائية خاصة باملعاقني ولكن نظرا لكـون معظـم املعـاقني ىل ال توجد متطلبات احلا
 فـإن ,  وأقل حركة من أمثاهلم غري املعـاقني ومـن نفـس الفئـة العمريـةًأقرص طوال

احتياجات املعاق مـن الطاقـة والـسعرات احلراريـة الناجتـة عـن التمثيـل الغـذائى 
,  حتسب عىل أساس الطـول ولـيس العمـر, ن والربوتيناتللكربوهيدرات والدهو

أمــا االحتياجــات الغذائيــة مــن الفيتامينــات والعنــارص املعدنيــة للمعــاقني فــإن 
املخصصات اليومية منها بالنسبة للعمر واجلنس لألصحاء تكفى احتياجات غالبيـة 

 أو وىف حاالت خاصة قد يزيـد الطبيـب املعـالج مـن بعـض الفيتامينـات, املعاقني
 .املعادن حسب احلاجة

אאאאאאW 
قد تؤثر العوامل التالية ىف احتياجات املعاقني من العنارص الغذائيـة والـسعرات 

 احلرارية 
 :  تركيب اجلسم− ًأوال

أن ً فـنالحظ مـثال, قد ختتلف نسب مكونات جسم الطفل املعاق عـن الـسو 
ى يعانون من زيادة السائل خارج اخلاليا وانخفاض ىف الكتلـة مرىض الشلل الدماغ

اخللوية بسبب رضر العضالت وذلك نتيجة املرض نفـسه باإلضـافة إىل انخفـاض 
أو قد يكون نتيجة قلة تنـاول الطاقـة والعنـارص الغذائيـة لفـرتة , النشاط اجلسد 

ىل انخفـاض زمنية طويلة وىف نفس الوقت يـؤد االنخفـاض ىف الكتلـة اخللويـة إ
احتياجات اجلسم من الطاقة والعنارص الغذائية األخر . 

 : النمو والتطور: ثانيا
حيث إن التأخر ىف النمو ونقـصان الـوزن وظهـور الـسمنة هـى مـن األسـباب 

 . الغذائية لد املعاقنيمشاكللل
 : الغذائية إىلشاكلاملويمكن إرجاع هذه 

تالالت عصبية عضلية قد تؤثر عىل قلة تناول املواد الغذائية نتيجة وجود إع −١
 .القضم واملضغ واملص والبلع
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عدم القدرة عىل هـضم وتكـسري بعـض الوحـدات البنائيـة مـن العنـارص  −٢
الغذائية وهذا يؤد إىل انعدام املادة النهائية التى قـد تكـون رضوريـة لألنـسجة ىف 

الزيادة ىف  فيؤد هذا النقص إىل حدوث أمراض معينة, كام تؤد , اجلسم وخالياه
 .املادة غري املحللة أو املهضومة إىل ظهور حاالت سمنة عديدة وشديدة

عدم القدرة عىل امتصاص بعض العنارص الغذائية نتيجـة نقـص ىف بعـض  −٣
اإلنزيامت التى هتضم وتكرس الوحدات الغذائية إىل وحدات بسيطة يمكن لألمعـاء 

 .امتصاصها

شوهات ىف اجلهاز اهلضمى خلل خلقى ىف أحد أجهزة اجلسم مثل حصول ت −٤
إىل سوء تغذية ثانو أو البوىل أو الدورة الدموية مما يؤد. 

حرمان املعاق من اللعب أو االستمتاع بالنشاطات األخر يؤد إىل عـدم  −٥
 .وجود متعة أو لذة أخر ىف حياته غري تناول الطعام

 .شاكلامل من اهلروب من ًاضغوط نفسية قد جتعل من زيادة األكل نوع −٦

 : تناول األطعمة −ًاثالث
 خمتلفة من األدوية ملعاجلـة حـاالت الـرصع أو ًايتناول العديد من املعاقني أنواع

 السلوكية والتحكم ىف األمراض املعدية أو اإلمـساك شاكلاملفرط احلركة أو حتسني 
ات للجهـاز طـواألدوية التى ترصف عادة تشمل مضادات ومنبهات أو مثب. املزمن

ز ومسهالت هذه األدوية منها ما يوثر عىل الشهية ومنها ما يوثر عىل العصبى املرك
كأن تقلل مـن امتـصاص تلـك العنـارص أو . االستفادة من بعض العنارص الغذائية

فتزيد مـن حاجـة اجلـسم اليهـا وهنـاك منبهـات اجلهـاز , تغري من التمثيل الغذائى
ات طـم ىف املعـدة أمـا مثبالعصبى املركز قد تؤد إىل فقدان الـشهية واألرق واآل

اجلهاز العصبى املركز فتؤد إىل زيادة الوزن إما نتيجة لتجميع السوائل ىف اجلسم 
 .)١(أو نتيجة لزيادة الشهية

                                                           
 )١( www.n3omy.com . 
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   ومن هنا فمبعرفة اإلحتياجات الغذائيـة لـذو اإلعاقـات املتعـددة وكـذلك 
 : التى يمرون هبا    فالبد ان نتعرف عىلشاكلامل

אאאאW 
 فـيام يتعلـق ,وقني التعامل معهم عـىل أسـاس فـردتتطلب تغذية األطفال املع

, امـىل اكتساب املعاق مهارات اإلطعــدرة عـد القـة وبمـ املقدمبقوائم األطعمة
وعادة ما يكون تقييم احلالة الغذائية للطفل املعاق مشاهبة للطفل السو. 

 :قف نجاح تطبيق برنامج التغذية السليمة للمعاق عىل العوامل الآلتيةويتو
 .اختيار األطعمة  املناسبة −١
 . الوضع الصحيح للمعاق عند إطعامه −٢
 .إستعامل األدوات واألجهزة املناسبة إلطعام املعاق −٣
 .طرق اإلحكام لبعض أنواع اإلعاقة −٤
 .احلالة النفسية للمعاق وعالقتها بالتغذية −٥
 .لفريق عىل التعامل مع املعاق مقدرة ا−٦
 : اختيار األطعمة  املناسبة−١

حتـى يمكـن احلـصول عـىل ,  البد من تقييم احتياجات كـل معـاق عـىل حـدة
, طولـهوولتقييم احلالة الغذائية للمعاق جيب التعرف عـىل سـنه . احتياجاته الفعلية

و اإلصـابة ومستو النشاط الذ يقوم به وما هـى نوعيـة اإلعاقـة أ, وزنه وجنسه
كام ينبغى تقييم قدراته اجلـسدية . باملرض الذ يستدعى التعديل ىف إطعامه املتناول

حتى يمكن وضع األهداف املرجو حتقيقها ىف برنامج التدريب عىل إطعام نفسه وىف 
حاالت العينة جيب أن تراعى تلك األطعمة  املقدمة من حيث القوام للتغلـب عـىل 

 .منها املعاق التى يعانى شاكلاملبعض 
 فمثال قد يقوم األهل بإطعام املعاق بينام يكـون مـستعدا للـتعلم عـىل أن يأكـل 

فالطفل السو يظهر استعداده التنمو بشكل واضـح أمـا املعـاق . بدون مساعدة
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 عنـدما يـتم التنبيـه هلـذا ًافإنه يظهر استعداده بشكل مهم لدرجة قـد تالحـظ متامـ
مما يؤد إىل حصول مواجهات مع املعاق بـسهولة  ًااالستعداد يكون الوقت متاخر

تناوهلا وتوفري الوقت لرعاية مسئولياهتا األخر وهـذا كلـه يـؤد إىل عـدم كتابـة 
 .الغذاء املتناول وبالتإىل اليسهم ىف حصول املعاق عىل   نمو كاف

 : الوضع الصحيح للمعاق عند إطعامه−٢
يكون عليه املعاق عنـد إطعامـه جيب االنتباه إىل الوضع الصحيح الذ جيب أن 

ويشمل ذلك وضع الرأس واجلسم واحلوض واألطراف عـن عـدم قـدرة املـريض 
املعاق عىل حفظ توازن الرأس, وقـد يـؤد إىل دخـول الـسوائل واألطعمـة  عـىل 

مما يـؤد إىل مـضاعفات خطـرية لـذلك يتـوخى ,  من البلعومًالقصبة اهلوائية بدال
الرأس من االندفاع إىل اخللف أثناء تناول الطعام ألن هذا الوضع يشجع املعاق عىل 
الطريقة الطفولية لإلطعام إضافة إىل إنه ال يسمح بالـسيطرة الطبيعيـة عـىل اللـسان 

 . وعىل عملية البلع
ام ـى دخول الطعـع يؤد إلـاء البلـائية أثن  وقد حيدث خلل ىف غلق القصبة اهلو

ود ـم والرأس ىف وضـع عمــن اجلسـلو مـزء العـلذلك جيب أن يكون اجل, هبا
, لوس أمـام املعـاقـام اجلــم باإلطعـه للقائـذه احلالـن ىف هـ ويمك, قدر املستطاع

ة عـىل ـع السبابـىل وتوضـه السفـن والشفـني الذقـام ما بـع اإلهبـحيث يقوم بوض
ثـم يـتم إطعامـه باليـد , مفصل الفك ويثبت األصبع األوسط خلف الذقن مبارشة

األخر. 
ص ـف الشخـيق, ًارأس معـك والـة الفـى حركـم فـ أما ىف حالة صعوبة التحك

الذ يقوم باإلطعام بجانب أو خلف املعاق ويـده حـول رأسـه ثـم يقـوم بوضـع 
فه الـسفىل والـذقن ويـتم إطعامـه باليـد االهبام عىل مفصل الفك والسبابة بني الـش

األخر . 
يمكن مساعدته عىل تثبيت ,   أما املعاق الذ ال يمكنه التحكم ىف منطقة الوسط
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 حيـث جيـب ان ,  منطقة الوسط أو احلوض باملقعـدطجلوسه عىل املقعد وذلك برب
 ىف جلوسه وأن يكون وضع احلوض بدرجة قائمة مع اجلـسم, ًايكون الطفل مرتاح

ام هو احلال ىف الوضع الطبيعى فوق الكرسـى وأن تركـز قـدماه عـىل األرض كـام ك
 لضامن ثبات الوضع إذا كـان ًيمكن وضع األقدام عىل دعامة أعىل من األرض قليال

 .الطفل املريض جيلس عىل كرسى متحرك
 : إستعامل األدوات واألجهزة املناسبة إلطعام املعاق−٣ 

 , لطفــل املعــاق مــع تنــاول الطعــام بنفــسهتــستخدم أدوات خاصــة ملــساعدة ا
فإستعامل املالعق والشوك املزودة بيد لولبية تثبت بيد املريض ىف حالة عـدم القـدرة 

أو اسـتخدام أكـواب ذات قواعـد ثقيلـة كـى تظـل ثابتـة وال تـسكب , عىل املسك
حمتوياهتا اذا كان الطفل يعانى مـن ضـعف التوافـق احلركـى, كـام يمكـن إسـتعامل 

 .حدة لإلمساك به  بشكل أفضل من اليد الواًذا اليدين بدالالكوب 
 هناك أيضا املالعق واألكواب املزودة بيد مدعمة بالبالستيك اللني أو املطاط أو 

 كذلك الفنجـان , دعامات من اخلشب واإلسفنج حسب احتياجات الطفل املريض
 .املجهز بمقبضني واخلفيف الوزن حتى يمكن اإلمساك به بسهولة

يمكن استخدام األطباق ذات اجلوانب العالية ىف حالة القـدرة عـىل تنظـيم أو  و
وينبغى أن , كام أن تثبيت الطبق ىف املنضدة يمنعه من اإلنزالق, تناسق حركة اليدين

تكون األدوات التى يستعملها املعاق غري قابلة للكرس ويفـضل إسـتعامل اإلطبـاق 
 . أثناء تناولهذات احلواف العالية ملنع انسكاب الطعام

فمـثال ,  وقد تكون هناك حاجة إلستعامل مالعق ذات أحجام أو أشكال معينـة
تستخدم امللعقة ذات اليداخلشبية أو اإلسفنجية للذ يعـانى مـن ضـعف ىف قبـضة 

يلـة ملـن ال يـستطيع ثنـى كوعـه اليد أو امللعقة ذات الوصلة الطويلـة أو اليـد الطو
دم القدرة عىل تنـاول الطعـام بإسـتعامل هـذه ن معظم حاالت اإلعاقة أو عوتتحس

 .األدوات املساعدة

o b e i k a n d l . c o m




