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אאCerbral palsy 

ويسـتخدم .هو من اإلعاقات النامئية أو االضطرابات العصـبية احلركيـة:تعريفه
مصطلح الشلل الدماغى لإلشارة إىل اضطرابات النمو احلركى ىف مرحلـة الطفولـة 

 :مثلاملبكرة من حياة اإلنسان وله العديد من التعريفات 
الشلل الدماغى وهو أ تغري غري طبيعى يطرأ عىل احلركة أو الوظائف احلركيـة 

 .أو إصابة األنسجة العصبية املوجودة داخل اجلمجمة ,ينجم عن تشوه
 :جتمع تعريفات الشلل الدماغى عىل العنارص الرئيسية اآلتية

 .إنه نتيجة لتلف مراكز الضبط احلركى ىف الدماغ −١
 .مع األيام اً  يزداد سوءإنه اضطراب ثابت ال −٢

 .إنه اضطراب ىف الوظائف املرضية −٣

 .إنه اضطراب ىف الوظائف العصبية −٤

 .إنه اضطراب ىف احلركة والوضع اجلسمى −٥

 .إنه يستجيب للتدخل العالجى −٦

 .للشفاء إنه ليس قابالً  −٧

لشدة اإلعاقة احلركيـة يصـنف إىل األنـواع الثالثـة  اً تصنيف الشلل الدماغى تبع
 :اآلتية
 :لل الدماغى البسيطالش −١

يعانى الطفل املصاب بالشلل الدماغى البسيط من مشكالت بسـيطة ال تسـتلزم 
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فهو يستطيع االعتناء بنفسه ويستطيع املشى دون استخدام أجهـزة وأدوات  ,العالج
 .مساعدة
 :الشلل الدماغى املتوسط −٢

ل املصابني , إال األطفااً جد اً يكون النمو احلركى ىف الشلل الدماغى املتوسط بطيئ
هبذا النـوع حيـث تتطـور لـدهيم القـدرة عـىل ضـبط حركـة العضـالت الدقيقـة, 
ويتعلمون املشى ىف النهاية باستخدام أدوات ساندة أحيانـا, وبشـكل عـام فهـؤالء 
األطفال بحاجة إىل اخلدمات العالجية للتغلـب عـىل املشـكالت املتعلقـة بـالكالم 

 .والعناية بالذات
 :الشلل الدماغى الشديد −٣

أما الشلل الدماغى الشديد فتكون اإلعاقة احلركية شديدة من قدرة الطفل عـىل 
العناية الذاتية, واحلركة املستقلة, والكالم لذا فهـؤالء األطفـال بحاجـة إىل عـالج 

 .مكثف ومنظم ومتواصل
 :أسباب الشلل الدماغى

لل حيدث الشلل الدماغى نتيجة لعوامل حدثت قبل الوالدة أو فيام يسـمى الشـ
أمـا عنـدما حيـدث الشـلل الـدماغى نتيجـة . الدماغى بالشكل الدماغى الـوالد

 .ألسباب بعد الوالدة فيسمى بالشلل الدماغى املكتسب
من حاالت الشـلل الـدماغى هـى مـن النـوع الـوالد % ٨٦ويعتقد أن حوال 

 .منها من النوع املكتسب%  ١٤, وأن )اخللقى(
אאאאW 

من حاالت الشلل الـدماغى, وعـل % ٤٠تعد هذه العوامل مسؤولة عن حواىل 
أية حال, فإن البحوث العلمية احلديثة تشري إىل أن هذه العوامل ربام تكون مسـؤولة 

 .عن نسبة أكرب من حاالت الشلل الدماغى
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ا ة بمرحلة مطوفيام يأتى وصف ألهم العوامل املسؤولة عن الشلل الدماغى املرتب
 :قبل الوالدة

ومن أهم األسباب التـى تكمـن : ص األكسجني ىف مرحلة ما قبل الوالدةقن −١
ومن األسباب األخر اختنـاق . وراء ذلك, التفاف احلبل الرس حول عنق اجلنني

 .األم لسبب ما أو فقر الدم
 : تعرض األم احلامل لإللتهابات املختلفة −٢
 .انية وغريهاوتشمل هذه اإللتهابات احلصبة األمل   
ات ـر, واضطرابــل السكــمث ضـات األيـل باضطرابـة األم احلامـإصاب −٣

أخر مثل الربو الشديد, واضطرابات القلب, وتضـخم الغـدة الدرقيـة أو تسـمم 
 .احلمل
 : )R(العامل  عدم توافق العمل الريزيسى −٤
, فـإن األم اً لبولـد األم سـا اً لد اجلنني موجب )R( إذا كان العامل الريزيسى  

مضادة, وهذه األجسام املضـادة حتطـم كريـات الـدم احلمـراء لـد  اً تنتج أجسام
اجلنني, وهذا بدوره يؤد إىل أنيميا لد اجلنني, كذلك حيدث لد اجلنـني ارتفـاع 

بسبب تكرس اهليموجلوبني, إذا كانـت هـذه احلالـة شـديدة فقـد  البلوروبنيمعدل 
 .غىيصاحبها يرقان وربام تلف دما

 ٤٠هو الطفل الذ يولد قبل أن تبلغ مدة احلمل : )املبترس(الطفل اخلدجيى  −٥
جم, واخلداج قد ينتج عن عوامـل عديـدة  ٢٥٠٠اسبوعا أو الذ يولد ووزنة أقل 

 : منها
إصابة األم بإلتهابات الكـىل أو املجـار البوليـة والتـدخني, واألم التـى يقـل   

أن اخلداج يعد مسئووال  الدراساتوتبني . سنه ٤٠سنة أو يزيد عن  ١٦عمرها عن 
 .من حاالت الشلل الدماغى%  ٣٠عن أكثر من 
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 .العوامل اجلينية −٦
ة بالوضـع طـ, فإن الشلل الدماغى قد ينتج عن عوامـل خمتلفـة مرتباً وأخري −٧

 طالصحيح العام لألم احلامل, فالشلل الـدماغى ذو عالقـة بسـوء التغذيـة, ويـرتب
 .  )١(, وتناول العقاقري, والكحول, وغري ذلكباألشعة السينية

אאאאאא 
Feeding and Nutritional problems and Alimentary Functions in C.P: 

إن الطفل الذ يعانى من عجز ىف اجلسم أو إعاقة ىف جزء معني من اجلسـم قـد  
ن صعوبة ىف احلصول عىل كفايته مـن الطعـام املتنـاول أو املـص أو املضـغ يعانى م

 .والبلع لألطعمة والسوائل املختلفة
إن ىف بعض األطفال املرىض يصبحوا غري قادرين عـىل بلـع السـوائل ولكـنهم  

البــودنج  ,اجلــيىل ,يســتطيعون بلــع األطعمــة  النصــف صــلبة مثــل اآليــس كــريم
 مشـاكلطفال املصابني بأمراض عصبية يعانون مـن وبعض األ. اطس البوريهطوالب

عديدة حيتاجون إىل ختطيط دقيـق وتـدريب خـاص حتـى يمكـنهم احلصـول عـىل 
 احتياجاهتم الغذائية 

ومن الرضور تقييم احتياجات كل مريض معوق عىل حدة عند حماولة وضـع  
ىف التـدريب  والتى سوف يتبعها عند تناول طعامـه أو ,أو حتديد الطريقة املالئمة له

 .عليها حتى يمكن احلصول عىل احتياجاته الفعلية
 :وهناك نقطتان رئيسيتان جيب مراعاهتام عند التقييم

 .االحتياجات الغذائية للطفل املصاب −١
 .مقدرته اجلسمية −٢

                                                           
كر للطباعة والنرش  والتوزيع, حممد عبد السالم البواليز اإلعاقة احلركية والشلل الدماغى دار الف )١(

 . ٤٧:٤٦عامن ص
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ومسـتو  ,وزنـه  ,ولتقييم احلالة الغذائية جيب التعرف عىل سن الطفل, طولـه 
بأ مرض يستدعى التعامل ىف طعامه املتنـاول  اً ابالنشاط الذ يقوم به إذا كان مص

حيث جيب تقييم قدراته اجلسمية حتـى يمكـن وضـع األهـداف املرجوحتقيقهـا ىف 
برنامج التدريب عىل إطعام نفسه ىف حـاالت معينـة جيـب مراعـاة أنـواع األطعمـة  

ب التى يعانى منها الطفل املصـا شاكلاملقدمة من حيث القوام للتغلب عىل بعض امل
 .بالشلل الدماغى

ومن املهارات الرضورية العـتامد الطفـل عـىل نفسـه ىف تنـاول الطعـام وضـع   
وهنـاك . املضـغ والبلـع ,القضـم ,املريض أو طريقـة جلوسـه أثنـاء عمليـة املـص

مستويات معينة من األداء أو احلركة جيب أن يكون املريض عىل األقل عنده القـدرة 
لتدريب عليهـا حتـى يمكـن إطعـام نفسـه لـيس مـن عىل االستعداد للقيام هبا أو ا

الرضور أن يتمكن الطفل املعاق من أداء مستو معـني مـن املهـارات والـتحكم 
بل من املمكن إن يتم التدريب عـىل أكثـر  ,قبل االنتقال إىل املستو اآلخر اً فيها متام

 .من مستويني أو ثالثة ىف نفس الوقت
Wאאאאאאא 

 .املص −١
 .اجللوس مع توازن الرأس  −٢

 .القدرة عىل التحكم ىف األطراف العليا حتى يمكن توصيل اليد إىل الفم −٣

 .القدرة عىل اإلمساك باألكواب وأدوات تناول الطعام −٤

 .القدرة عىل شفط السوائل من الكوب −٥

 .القدرة عىل تناول الطعام من امللعقة بالشفاه −٦

 .)١( القضم املضغ البلع مع أقل فقد أو سيولة اللعاب من الفمالقدرة عىل −٧
                                                           

 . ١٦٩:١٧١االكتشاف املبكر إلعاقات الطفولة مرجع سابق ص : انرشاح املرشىف )١(
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حيث إن الكثري من األطفال املصـابني بالشـلل الـدماغى يواجهـون صـعوبات 
وحيدث ىف كثري مـن األحيـان ترسـب  ,كثرية ىف مضغ وبلع الطعام ورشب السوائل

منهـا إلتهـاب  مما يؤد إىل التهابـات كثـرية  ,السوائل وفتات الطعام إىل رئة الطفل
وقد تشـكل . الرئة وهى من األمور الشائعة عند األطفال املصابني بالشلل الدماغى

ء الشديد عند إطعامـه وتشـري طألرسته بسبب الب اً يومي اً عملية إطعام الطفل هاجس
إىل أن صعوبة مضغ وبلع الطعام هى السبب الرئيسـى لسـوء  الدراساتالكثري من 

وذلـك   ,كثري من األطفال املصـابني بالشـلل الـدماغىالتغذية الذ يالحظ عند ال
بسبب عدم تناول الطفل كمية الطعام املناسبة أو اقتصـار الطعـام عـىل نـوع وأحـد 

ما تقترص وجبة الطفل عىل الطعام  اً يلجأ له االهل بسبب سهولة مضغه وبلعه فكثري
يـة ىف الفـم ويعترب تدريب الطفل عىل حتسني املهـارات احلرك.املطحون أو املهروس

الالزمة ملضغ وبلع الطعام من األمور األساسية لتطـور املهـارات احلركيـة الالزمـة 
  .لنطق األصوات اللغوية والكالم بشكل عام

אW J 
 :هناك ثالث مراحل أساسية تتم هبا عملية مضغ وبلع الطعام ورشب السوائل

 :املرحلة األوىل
ها طحن الطعام وخلطه مع اللعاب وتشكيل لقمة تسمى املرحلة الفموية ويتم في

حيـث يرتفـع  ,وبحركة اللسان يتم نقل الطعام إىل اجلزء اخللفى من اللسان ,الطعام
 ,اجلزء األمامى من اللسان إىل أعىل ويتحرك الفك األسفل اضافة إىل حركة الشـفاه

 .ومجيع هذه احلركات طوعية أو إرادية حيث يمكن التحكم هبا وبرسعتها
 :املرحلة الثانية

مرحلة البلعوم وتـتم ىف اجلـزء اخللفـى مـن اللسـان  ,وتسمى املرحلة البلعومية
وعنــدها تــتم جمموعــة مــن العمليــات  ,حيــث تنتقــل لقمــة الطعــام إىل البلعــوم

الفسيولوجية املعقدة أمهها ظهور حركـة أو فعـل البلـع اإلنعكاسـى أو مـا يسـمى 
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Swallowing reflex بشكل رسيع جدا حلظة اإلحساس بالطعام  وتظهر هذه احلركة
وعندها تتم جمموعة من التقلصات احلركية ىف عضالت البلعـوم  ,من بداية البلعوم

وهبذه التقلصات وكذلك احلنجرة أ جمر التنفس ويبقى املمر إىل املرء مفتوحا; 
كم هبا ومن املهم أن نشري هنا إىل أن مجيع هذه احلركات غري إرادية أ ال يمكن التح

 .أو إيقافها وهى عبارة عن حركات إنعكاسية آليةرسيعة
 :املرحلة الثاثة 

وحيـدث ىف هـذه  ,فتسمى مرحلة املرء ويصل فيهـا الطعـام إىل بدايـة املـرء
ويـتم هبـا  ,املرحلة كذلك جمموعة من احلركات أو التقلصات من عضالت املـرء

 .ادية وال يمكن التحكم هبادفع الطعام إىل املعدة ومجيع احلركات هنا غري إر
ويمكن رشح ما سبق حتى يتم تسـهيل عمليـة تشـخيص صـعوبة مضـغ وبلـع 

 :الطعام ورشب السوائل لد املريض بالشلل الدماغى
 ,يشرتك فريق عمل متكامل ىف عملية تشخيص أو حتديد صعوبة مضـغ الطعـام

ى والـوظيفى يتكون هذا الفريق من املختص بالكالم واملختصني ىف العالج الطبيعـ
وقد حيتاج األمر إىل ختصصات أخر أو تكون هناك حاجة ملجموعة من  ,والطبيب

الفحوصات الطبية وصور األشعة واستخدام صبغات خاصة أو اسـتخدام أجهـزة 
 Video Fluro scopicمعينة مثل جهاز, 

ويستخدم مثل هذا اجلهـاز وغـريه ىف حالـة وجـود صـعوبة شـديدة ىف مضـغ   
 .دوث اختناق أو سعال شديد عند بلع الطعامالطعام مثل ح

 :هتدف عملية تشخيص صعوبة مضغ الطعام إىل االجابة عن األسئلة التالية
مثل تناول الطعـام عـن طريـق الفـم أو  ,حتديد طريقة التغذية املناسبة للطفل −

 .استخدام    أنبوب التغذية
طعام سائل  ,اللزوجةحتديد نوع الطعام املناسب للطفل من ناحية الصالبة أو  −

 .أو شبه سائل أو طعام صلب
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 .حتديد نوعية التامرين والتدريب الالزم لتحسني أو حتفيز آلية املضغ والبلع −
ويتم كـذلك حتديـد وضـعية  ,حتديد وضعية اجلسم املالئمة عند تناول الطعام −

 الرأس الصحيحة التى يمكن هبا التحكم بحركة الفك واللسان أو التـى تـؤثر عـىل
 .حركة البلعوم

مضغ وبلع الطعـام عنـد األطفـال املصـابني بالشـلل الـدماغى  مشاكلفمعظم 
وبـالطبع بنـاء عـىل  ,يمكن التعامل معها داخل املنزل بعد عملية التشخيص الدقيقة

 .إرشادات ونصائح املختصني
אאאאאאאא 

 :فقدان القدرة عىل املضغ −١
ما يالحظ أن  اً عند املصابني بالشل الدماغى فكثري اً شيوع شاكلوهى من أكثر امل

والسـبب هنـا يكـون ىف ضـعف  ,الطعام داخل فم الطفل مل يتم مضـغه أو حتريكـه
وقــد يكــون الســبب فقــدان  ,عضــالت اللســان وعضــالت التجويــف الفمــو

 . باب عصبية يطول رشحهااإلحساس بوجود الطعام داخل الفم ألس
 :الشديد ىف مضغ الطعام طالب −٢

حيث يستغرق األمر سـاعات  ,وأكثر ما يالحظ ذلك عند تناول الطعام الصلب
مـا يكمـن السـبب ىف حركـة اللسـان  اً طويلة ملضغ كمية بسيطة من الطعـام وغالبـ

 ,وبشـكل خـاص حركـة اللسـان مـن األمـام إىل اخللـف ,اً يئة جـدطالضعيفة والب
 . حركة اللسان اجلانبية من   جوانب الفم وكذلك
 :فقدان القدرة عىل إطباق األسنان −٣

 ,ويالحظ ذلك عند تنـاول الطعـام الصـلب الـذ يكـون بحاجـة إىل الطحـن
ويكمن السبب ىف هذه احلالة إىل فقدان القدرة عىل إطباق الفك األسفل إمـا نتيجـة 

 .أو ضعف ىف حركة الفك السفىل ,وجود تشوهات خلقية
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 :رسب الطعام إىل خارج الفمت −٤

أ إطبـاق الشـفتني أو وجـود حركـة  ,ويكمن السبب هنا إىل عدم إغالق الفم
عكسية للسان تدفع الطعـام إىل اخلـارج ويعـرف ذلـك لـد املختصـني بمسـمى 

Tongue thrust . 
توزع الطعام عىل منـاطق داخـل الفـم وعـدم القـدرة عـىل تكـوين مضـغة  −٥
 :الطعام

وكـذلك  ,و ضعف اإلحساس بوجود الطعام داخـل الفـمويكون السبب هنا ه
 .صعوبة حركة اللسان ونوعية الطعام

 :السعال واالختناق عند تناول الطعام أو تناول أطعمة معينة −٦
 ,اجلدية التى يعانى منها األطفـال املصـابني بالشـلل الـدماغى شاكلوهى من امل

لبلع اإلنعكاسية أو مـا ويكون السبب ىف معظم األحيان هو التأخر ىف ظهور حركة ا
عـدا  ,ىل ترسب جزء من الطعام إىل جمر التنفسوبالتا Swallowing reflex يدعى 

ذلك قد يكون السبب ىف وجود شلل أو ضعف ىف عضـالت البلعـوم أو ىف فقـدان 
وقد حتدث هذه املشكلة ىف أحيان نادرة  ,اإلحساس بالطعام حلظة انتقاله إىل البلعوم

 .اخلاطئة عند تناول الطعام نتيجة وضعية الرأس
 :السعال أو االختناق عند تناول السوائل −٧

من املعروف أن السوائل مثل املاء واحلليب والعصري تنتقـل إىل البلعـوم بشـكل 
ء طحيث ال حتتاج السوائل إىل مضغ أو حتريك وىف حالة وجود بـ ,أرسع من الطعام

السـوائل إىل املجـار  ىف ظهور حركة أو فعل البلع اإلنعكاسى يترسـب جـزء مـن
وىف بعـض األحيـان يكـون السـبب ىف  ,وبالتإىل حيدث السـعال الشـديد ,التنفسية

 .ترسب السوائل إىل املجار التنفسية هو وضعية الرأس غري الصحيحة
 :االستفراغ عند مالمسة الطعام سقف الفم الداخلية −٨

لشـلل الـدماغى حيدث االستفراغ ىف كثري من األحيان عند األطفال املصـابني با
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كذلك نتيجة املبالغة ىف إدخال ملعقة الطعام داخـل الفـم وتلمسـها  ,وغري املصابني
وهذا يسبب ظهور  Soft palate مع اجلزء اخلاص من اللسان أو منطقة احلنك اللني 

وهنـاك أطعمـة معينـة تسـبب ظهـور  Gag reflexاالستفراغ أو ما يعرف بمسـمى 
ال وىف بعض األحيان النادرة تكـون هنـاك حالـة حركة االستفراغ عند بعض األطف

 .من الزيادة املرضية ىف هذه احلركة اإلنعكاسية ناشئة عن اضطرابات عصبية
 : فحص األربع أصابع

وأحد من الفحوصات البسيطة التى يقوم هبا املختص هبدف حسـاب أو حتديـد 
ص ـع املختـيضص ـوهبذا الفح ,سـلع املنعكـل البـور فعـاملدة التى يستغرقها ظه

ني اآلخـرين عـىل اجلـزء العلـو مـن ـض واألصبعــأحد أصابعه أسفل ذقن املري
د ـس عنــلع املنعكـور فعل البـة ظهـد رسعـوبذلك يمكنه حتدي ,وم ووسطهـالبلع

رق األمر ثانية واحدة ـة يستغـوال العاديـى األحـوم وفـنزول الطعام إىل بداية البلع
 .)١(أو أقل

אאאאאW 
 :وضع املريض −١

إن الوضع الطبيعى لتناول الطعام هو اجللوس مستقيم والقدرة عىل حفظ توازن 
وىف حالة عدم قدرة املريض املعوق عىل حفظ توازن الرأس قد يؤد ذلـك  ,الرأس

ة بـدل البلعـوم ومـا يعقبـه مـن إىل دخول السـوائل واألطعمـة إىل القصـبة اهلوائيـ
مضاعفات املريض الغري قادر عىل التحكم ىف منطقة الوسط حيث يمكن مسـاعدته 
عىل تثبيت وضعه عىل املقعد بربط منطقة الوسط واحلـوض معـا باملقعـد, ويمكـن 

لضامن ثبات الوضـع إذا كـان  وضع األقدام عىل دعامة أعىل من األرض قليالً  اً أيض
ولألطفال صـغار السـن  ,لكرسى املتحرك فيجب ضبط وضعهاملريض جيلس عىل ا

يمكن إستعامل املقعد املرتفع بحواجز من جوانبه األربعة أما ىف حالة الطفل األكـرب 
                                                           

 )1( www.gulfkids.com . 
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فيمكن تثبيت صينية تناول الطعام أو اللوحة املعدة لذلك باملقعـد مـن اخللـف  اً سن
 . )١(عن طريق احلزام حتى تبقى قريبة منه

אאW 
الكثري من أسباب صعوبة مضغ وبلع الطعام عند املصابني بالشلل الدماغى تنتج 

وىف احلاالت الشديدة يفقد القدرة عـىل إبقـاء الـرأس  ,عن صعوبة التحكم بالرأس
وهبـذه  ,حيث يتدىل رأسه إىل األمـام أو إىل اخللـف أو عـىل أحـد اجلوانـب اً منتصب

ن الصعب عليه التحكم بعملية املضغ أو البلع, وقد تنشأ حركـات الوضعيةيكون م
وحيـدث أن يترسـب  ,إنعكاسية غري طبيعية عند دخول الطعام أو السوائل إىل الفـم

الطعام السائل إىل املجار التنفسية ىف الكثري من احلاالت وهنـا يـأتى دور املعـالج 
ىف الـتحكم بـالرأس  الطبيعى والوظيفى والـذ يعمـل عنـد تطـوير قـدرة الطفـل

 .واستخدام مساند خاصة تبقى الرأس ىف وضعية صحيحة
 :ية ىف الرأس واليدينطاحلركات التخب −٢

 Athetdid cerebral palsy يعانى بعض فئات املصابني بالشلل الدماغى من نوع 
وهنا يأتى دور املعالج الطبيعى والوظيفى, حيث يمكنها مساعدة الطفل عـىل اختـاذ 

تسهل عملية املضغ والبلع, وقد يستخدم مسـاند وأدوات خاصـة  وضعية صحيحة
 .ختفف من تأثري احلركات العشوائية عىل عملية مضغ وبلع الطعام

 :الفم املفتوح وصعوبة مضغ الطعام −٣
الفم املفتوح من الظواهر التى تالحظ عند الكثري من املصابني بالشلل الدماغى, 

يث يتسبب الفم املفتوح ىف ترسب الطعـام نتيجة ضعف املهارات احلركية ىف الفم ح
وتكون هناك صعوبة ىف مضغ األطعمة وىف مثل هذه احلاالت يلجأ  ,إىل خارج الفم

املختص بالعالج النطقى إىل جمموعة من التامرين لتطوير املهارات احلركيـة ىف الفـم 
 ,ودفـع اهلـواء بعـد حبسـه داخـل الفـم ,وضم الشفاه ,ويشمل ذلك متارين النفخ

                                                           
 . ١٧٢: ١٧١مرجع سابق ص .االكتشاف املبكر إلعاقات الطفولة.انرشاح املرشىف )١(
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ريك الشفاه باجتاهات خمتلفة وهتدف مجيع هذه التامرين وغريها إىل حتسني قـدرة وحت
 .الطفل عىل إطباق الشفاه

 :تصلب الفك السفىل وعدم فتح الفم  −٤
يـتم اللجـوء إىل  ,ىف حالة تصلب الفك السفىل وعدم متكن الطفل من فتح فمـه

بـني الفـك  طتدليك منطقة الفك السفىل وبشكل خاص تدليك العضالت التى ترب
وىف احلاالت الشديدة من تصـلب  ,العلو والسفىل ويكون التدليك بحركة دائرية

الفك السفىل يتم اللجوء إىل وضع فوط دافئة عىل الوجنتني مما يسـاعد عـىل ارختـاء 
 .العضالت ومن املهم التنبيه إىل عدم اللجوء لفتح الفم بالقوة

 :للشفاهإغالق الفم بشكل رسيع بمجرد مالمسة الطعام  −٥
يواجه بعض األطفـال املصـابني بالشـلل الـدماغى صـعوبة ىف حتمـل املثـريات 

 ,فبمجرد مالمسة الطعام للشفاه يقـوم بـإغالق فمـه بقـوة ,اللمسية ىف منطقة الفم
وهى عبارة عـن إغـالق الفـم أو العـض tonic bittingوتعرف هذه احلالة بمسمى 

 ,الشـفاه واللثـة مـع الطعـام بشكل رسيع كرد فعل تلقائى عىل دخـول أو تالمـس
ويزداد التصلب مع حركة الرأس واجلسـم كمحاولـة إلزالـة املثـري وىف مثـل هـذه 
احلاالت يلجأ إىل تدليك العضالت املحيطة بالفم حتـى تصـبح منطقـة الفـم أكثـر 

بمعنى البدء باحلركـة   ,والتدليك هنا يكون بشكل تدرجيى. للمثريات احلسية حتمالً 
ة رسعة احلركة بشكل تدرجيى, واالنتبـاه إىل الضـغط البسـيط عـىل البطيئة مع زياد

األماكن التى يتم تدليكها ويتم الرتكيز ىف التدريب عىل اللثة وسقف الفم واللسـان 
واجلـزء اخللفـى  Soft pataleمع جتنب اجلزء اخللفى من سقف الفم أو احلنك اللني 
يسـبب ىف حـدوث أو ظهـور من اللسان, حيث إن تدليك هذه املناطق من شأنه أن 

ومن املفيد ىف هذه احلالـة إسـتخدام فرشـاة Gag reflexفعل االستفراغ اإلنعكاسى 
وهناك قطع مطاطية تتوفر ىف الصيدليان من .لتدليك هذه األماكنSoftأسنان ناعمة 

املمكن استخدامها ىف التدليك تشبه تلك التى يسـتخدمها األطفـال للعـض عليهـا 
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إضافة إىل ذلك يتم تدليك جوانب الفم الداخلية بعـد مالحظـة عند بروز األسنان, 
تطور قدرة الطفل عىل تقبل املثريات احلسية ىف منطقة الفم حيـث تسـتخدم أدوات 

فمن املمكن إطعام الطفـل  ,طعام ال تثري اإلحساس الزائد للمثريات احلسية ىف الفم
و اسـتخدام بواسطة عود من اخلشب خـافض اللسـان الـذ يسـتخدمه الطبيـب أ

 .أدوات طعام من البالستيك غري القابل للكرس حيث إهنا أقل حساسية من املعدن
٤ JאאW 

 :احلساسية الزائدة حول منطقة الفم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .احلساسية الزائدة جتعل الطفل يتضايق عندما يلمس أحد فمه −١
 .حتى يتعود عليها الطفلإبدأ بالتمرين أثناء اللعب أو بني الوجبات  −٢

 .مترير أصابع اليد عىل الوجه حسب اجتاه السهم املوضح بالرسم −٣

  .يمكن مترير اصبع السبابه عىل اللثة كام هو موضح بالرسم مع اجتاه السهم
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الشائعة عنـد  شاكلالتحكم بالفك سوف يساعدك من التغلب عىل العديد من امل
 .األمام واالختناق وإسالة اللعابمرض الشلل الدماغى مثل دفع اللسان إىل 

  
 
 

 

 

 

 :ضعف اإلحساس ىف منطقة الفم −٦
يصادف بعض األطفال املصابني بالشلل الدماغى فقدان اإلحساس أو ضعفه ىف 

 ,ىف مثل هـذه احلـاالت اً ويكون تدليك منطقة الفم بحركة رسيعة مفيد. منطقة الفم
وذلـك   ,لطفل أطعمة مناسـبةويعتمد كذلك عىل تنوع املثريات احلسية مثل إعطاء ا

عن طريق إرشاك شفاه الطفل ىف سـحب الطعـام عـن امللعقـة ويـتم ذلـك بوضـع 
  ,األصبع أصبع املعالج عىل الشفه العليا عند سحب الطعـام ووضـعه عـىل اللسـان

وهناك عدة متارين لتحسني حركة اللسان والشفه منها وضع أطعمـة حلـوة املـذاق 
حيث يشجع املذاق هلذه األطعمة  الطفـل  ,جوانب الفمعىل الشفه العليا والسفىل و

 .مما يزيد وحيسن من املد احلركى للسان  ,عىل حتريك وإخراج لسان هذه املناطق
 :إخراج اللسان إىل خارج الفم عند تناول الطعام −٧

 من الظواهر املهـم جـدا االنتبـاه هلـا ألهنـا تشـري إىل ترسـب املـاء إىل املجـار
هذه احلالة يلجأ املـدرب إىل انـزال ذقـن الطفـل إىل أسـفل عنـد  و ىف مثل,التنفسية

لظهـور البلـع  اً كافيـ اً ممـا يعطـى وقتـ ,إىل أسـفل طوبذلك ينزل املاء بب ,رشب املاء
وىف بعض األحيان يلجأ األخصائى  ,اإلنعكاسى وإغالق املجار التنفسية بإحكام
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الت البلعـوم وحتسـني إىل متارين معينة من الصعب توضيحها هنا هبدف تقوية عض
 .قدرة الطفل عىل إغالق املجار التنفسية بإحكام

 :سيالن اللعاب بشكل مستمر من فم الطفل −٨
الكثري من األطفال املصابني بالشلل الدماغى يعانون من نـزول اللعـاب بشـكل 

وحيدث نتيجـة ضـعف املهـارات احلركيـة ىف الفـم وعضـالت التجويـف  ,مستمر
ون إىل متارين كثرية لتحسني املهارات احلركية ىف الفم ومن وهنا يلجأ املختص.الفمى

أمهها متارين مثل النفخ عىل شمعة وحماولة إطفأوهـا أو نفـخ بـالون أو الـنفخ بآلـة 
وقـد يفيـد عنـد بعـض األطفـال وضـع .. إلـخ –موسيقية أو عىل كرة تنس خفيفة 

إىل بلـع حيـث يلجـأ الطفـل بحركـة غريزيـة  ,قطرات من عصري الليمون ىف الفـم
وعند فئة أخر من األطفـال  ,وبذلك يبلع اللعاب ,الليمون بسبب مذاقه احلامض

يتم االعتامد عىل العالج السلوكى وحث الطفل عىل االنتباه بشكل دائم لعدم نزول 
وتعتمد الطريقة التى تتبع عـىل طبيعـة سـبب نـزول  ,اللعاب وغري ذلك من الطرق

 . اللعاب من الفم
ل ومهام كانت طبيعة الصـعوبات ىف مضـغ وبلـع الطعـام التـى ىف مجيع األحوا 

يعانى منها الطفل جيب جتنب إطعامه عندما يكـون رأسـه إىل اخللـف أو مـا يسـمى 
Bird feeding )وهى من الطرق التـى تلجـأ اليهـا بعـض األمهـات ) إطعام الطيور

 ,ىل البلعـوممنهن بأن إطعام الطفل هبذه الطريقة سوف تسهل نزول الطعام إ اً اعتقاد
حيث إن هذه الطريقة تزيد من التوتر والشد مـن عضـالت الرقبـة وتسـبب تفـاقم 

وقــد تســبب ىف ظهــور أفعــال إنعكاســية غــري طبيعيــة ىف  ,صــعوبة مضــغ الطعــام
 .العضالت

بل  ,وحيذر كذلك من اقتصار طعام الطفل عىل نوع وأحد من الطعام دون تغيري  
 ,حلـو(ويد الطفـل بأطعمـة خمتلفـة املـذاق عىل العكس من ذلك جيب التنويع وتز

ول الطعـام لوحـده انـمن املهم تعويد الطفل عـىل ت اً وأخري..) إلخ ,مالح ,حامض
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ومـن املفيـد ىف هـذه احلالـة .دون مساعدة متـى سـمحت قدراتـه احلركيـة بـذلك
االستعانة باملعالج الوظيفى الذ سوف يدرب الطفل عـىل تنـاول الطعـام ويقـوم 

لكى تناسب طبيعة الصعوبات احلركية  ,الطعام وتثبيتها بشكل معنيبتعديل أدوات 
 .ىف اليدين والرأس

 :السعال الشديد عند رشب املاء −١٠
لكـى يـتم االنتبـاه هلـا ألهنـا تشـري إىل ترسـب املـاء إىل  اً من الظواهر املهمة جد

أسـفل  املجار التنفسية وىف مثل هذه احلالة يلجأ املدرب إىل إنزال ذقن الطفـل إىل
لظهـور فعـل  اً كافيـ اً إىل أسفل مما يعطى وقتـ طوبذلك ينزل املاء بب ,عند رشب املاء

وىف بعـض األحيـان يلجـأ  ,البلع اإلنعكاس وإغـالق املجـار التنفسـية بإحكـام
األخصائى إىل متارين معينة مـن الصـعب توضـيحها هنـا هبـدف تقويـة عضـالت 

 . )١( التنفسية بإحكامالبلعوم وحتسني قدرة الطفل ىف إغالق املجار
 :املص −١١

كـام ىف حالـة  ,قد تكون قدرة الطفل املصاب بالشلل الدماغى عىل املص حمدودة
, وقد تسـتدعى احلالـة تغذيـة الطفـل باألنبوبـة وخاصـة ىف اً األطفال املعاقني عقلي

حتى يمكنه احلصول عىل احتياجاته من العنارص الغذائية  ,الشهور األوىل من العمر
وىف نفس الوقت جيب حماولة تقديم أطعمة بـالفم مـع األنبوبـة حيـث إن  ,تلفةاملخ

ىف تنميـة القـدرة عـىل الـتحكم ىف  اً استخدام املصاصة لتناول السوائل تساعد كثـري
كـام ثبـت ان اسـتعامل  ,وكذلك التحكم ىف عمليـة التـنفس ,عضالت الوجه والفم

 . ايتهم من السوائلعىل تناول كف اً مصاصة السوائل ساعدت املرىض كثري
 : القضم واملضغ والبلع – ١٢

الطفل املصاب بالشلل الدماغى القادر عىل التحكم ىف عمليات القضم واملضـغ 
 . يمكنه بالطبع تناول أطعمة متنوعة القوام

                                                           
 )1( www.gulfkids.com . 

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



− ٨٩−@ @
 

ولذلك تكون وجباته مقبولة ىف حالة عدم القـدرة عـىل القضـم واملضـغ حيـث 
وينصح املريض بقضم كميـة صـغرية   ,بةتقدم للطفل األطعمة اللينة والنصف صل

كـذلك جيـب مضـغ  ,ويمكنه حتريك الطعام ىف الفم بإسـتعامل اللسـان ,ىف كل مرة
وبلع كل قضمة من الطعام قبل أخذ طعام آخرو ىف حالـة إصـابة الطفـل بشـلل ىف 

ىف هـذه احلالـة  ,الوجه نجد أن الطعام قد يرتاكم بني األسـنان أو ىف جوانـب الفـم
يعطـى   ,لطعام باألصبع ملنع تراكمه وىف حالة عـدم القـدرة عـىل البلـعيمكن دفع ا

الطفل املصاب الغذاء عن طريق األنبوبة ويالحظ الطفل دائام للتأكد مـن تقدمـه أو 
 .)١(تنمية قدرته عىل البلع ويمكن معرفة ذلك من بلعه للعاب أم ال

                                                           
 . ١٧٣: ١٧٢االكتشاف املبكر إلعاقات الطفولة, مرجع سابق ص .انرشاح املرشىف )١(
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إرشـادات (الشـلل الـدماغى  الغذائية التى يتعرض إليها مـريض مشاكلبعض 
 )وحلول هلا

 إرشادات وحلول التقييم املشكلة

الطفل يعـانى . ١
 من سوء شهية 

 
 
 

كم يتناول الطفل مـن  
الغــــذاء والعنــــارص 

 الغذائية ?
هل يستهلك عنـارص   

 غذائية بكميات قليلة?
ــ    ــام حمرض ــل الطع ه

 ريقة مالئمة?بط

قلل من تناول الطعام بني الوجبـات  
عــىل أطعمــة ذات  اً ترصــواجعلــه مق

 .قيمة غذائية عالية
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 إرشادات وحلول التقييم املشكلة

يـــــــرفض . ٢ 
ـــل أنواعـــ  اً الطف

ـــــة مـــــن  معين
 .األطعمة 

ــ   ــام حمرض ــل الطع ه
 بطريقة مالئمة?

ــاول الطفــل    ــل تن ه
 الطعام املقدم من قبل?

يتنـاول  اً هل رأ أحد  
  الطعام املقدم ?

اســتمر بتقــديم كميــات قليلــة مــن  
 .الطعام املرفوض

املرفـوض  عزز قبول الطفل للطعـام  
  بإعطائه أطعمة أخر حيبها

ــرين    ــع آخ ــل م ــام للطف ــدم الطع ق
  .لهليكونوا مثاالً 

يرفض الطفل . ٣
  .قضم الطعام

هل يعانى الطفل مـن  
تســـوس األســـنان أو 

 سوء إطباق?
هل أعطى ىف السـابق   

أطعمة حتتاج إىل قضـم 
? 

.استرش طبيب األسنان 
قدم أطعمـة سـهلة القضـم واملضـغ   

 .لبسكويتكاملوز وا
عـزز  ,ساعد الطفل عىل إغالق فمـه  

ـــأمور  ـــة الطفـــل ىف القضـــم ب جترب
 .اجتامعية حمببة

يـــــــرفض . ٤ 
ـــغ  ـــل مض الطف
 األطعمة  الصلبة

هل يعانى الطفل مـن  
فــرط أو نقــص التــوتر 
الــذ يعيــق املهــارات 

 احلركية الفموية?
هل يعانى الطفل مـن   

 تسوس األسنان?
هــل اإلعاقــة شــديدة   

ــــتمك ــــث ال ي ن بحي
 الطفل من املضغ ?

هــل اللقمــة كبــرية   
ـــتطيع  ـــث ال يس بحي

 مضغها بشكل جيد?
هــل أعطيــت للطفــل   

ىف السابق أطعمة حتتاج 
 إىل مضغ?

استرش املعالج الوظيفى أو الطبيعـى  
أو معالج النطق فيام يتعلق باملهـارات 
ــة  ــز املنطق ــة وبتحفي ــة الفموي احلركي

 .حول الفم والشفتني قبل التلقيم
 .ب األسناناسترش طبي 
أعط لقيامت صغرية وعززها بإعطائه  

  .أطعمة حيبها أو بأمور اجتامعية
 

ـــــور ىف. ٥  قص
  إطعام الذات

هــل يســتطيع حتريــك  
 فمه?

حاول تعديل اً إذا كانٍ الطفل مستعد 
ــه عــىل حركــات ,ســلوكه أ تدريب
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 إرشادات وحلول التقييم املشكلة

ــتطيع مســك   ــل يس ه
 امللعقة ?

هل اإلعاقة ال تسـمح  
 له بإطعام ذاته?

ــل   هــل يســتطيع الطف
اجللوس بـدون إسـناد 

 ىف وضع قائم?
 اً هل يلقى الطفل انتباه 

 يطعم نفسه? حني
هــل هنــاك مــا يلفــت  

انتباه الطفـل ويشـغله 
 عن تناول الطعام?

.إطعام الذات
عزز حمـاوالت الطفـل ذات العالقـة  

بمسك امللعقة ووضـعها ىف الصـحن 
ونقلها للفم وإغالقه عليه ثم إعادهتـا 

 .للصحن
ج الـوظيفى أو الطبيعـى استرش املعال 

حــول الوضــع الســليم لتجلــيس 
  .الطفل

نقصـــــان أو . ٦
عدم زيادة الوزن 
  مع زيادة العمر

ــات   ــاول كمي ــل يتن ه
 كافية من

 الطعام?
هل يتناول كمية كافيـة  

مـــــن الســـــعرات 
 احلرارية?

ــارص   هــل بعــض العن
 الغذائية غري كافية?

كم عدد مرات تنـاول  
ـــزل أو  الطعـــام ىف املن

 ?اً مياملدرسة يو
هل يتنـاول الطعـام ىف  

 أوقات معينة?
  هــل يعــانى مــن أ

أمــراض هلــا عالقــة 

 تسجيل كمية ونوعية ما يؤكل 
 حتى يمكن تقييم احلالة الغذائية للمعاق?

ــ  ــات قليل ــاق بكمي ــة املع ة مــن تغذي
ــرات ــدد امل ــادة ع ــع زي ــام م   ,الطع

وتزويده بأطعمة عالية القيمة الغذائية 
 :والسعرات احلرارية مثل

وضع خليط احلليب وزبدة اللـوز عـىل  −
 .اخلبز والفاكهة

ملـك (اضـافة االيسـكريم إىل احلليـب  −
 ).شيك

ــل − ــافة العس ــايونيز  ,اض ــدة  ,امل   ,الزب
 .املكرسات املطحونة إىل الطعام

احلاجة يمكـن اسـتخدام بعـض عند  
ــارة  ــد استش ــاهزة بع ــات اجل الرتكيب

 . الطبيب أ وأخصائية التغذية
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 إرشادات وحلول التقييم املشكلة
 بفقدان الوزن?

هــــل يعــــانى مــــن  
 اإلسهال?

 هل يعانى من التقيؤ? 
 هـــل الطفـــل أصـــالً  

 نحيل?
  ما مد نشاط املعاق? 

ــادة الــوزن . ٧ زي
  أو السمنة

ما هى نوعيـة الطعـام  
 املتوفرة باملنزل?

ما هى اخلطوات التـى  
اختــذت ملعاجلــة زيــادة 

 الوزن أو السمنة?
هل الزيـادة ىف الـوزن  

 حديثة ?
ما هـو شـعور األرسة  

 دة الوزن?جتاه زيا
هل يشجع املعاق عـىل  

  تناول الطعام?
 ما مد نشاط املعاق? 
ما هـى نوعيـة وكميـة  

ــني  ــى ب ــة  الت األطعم
  الوجبات?

 إعطاء حليب خال من الـدهن بـدالً  
 من احلليب كامل الدسم

 .من احللويات تناول الفاكهة بدالً  
ـــة   ـــة  املقلي ـــن األطعم ـــالل م األق

 .وصلصات السلطات
الســعرات  إعطــاء أكــالت قليلــة 

 .احلرارية بني الوجبات
زيادة تناول اخلرضأوات والفاكهة مع  

 .األقالل من املأكوالت الدهنية
ــة   ــاطات االجتامعي ــجيع بالنش التش

 .وليس باملأكوالت
تشجيع األرسة عىل برنـامج للنشـاط  

 .الرياىض املناسب حلالة املعاق
عمل خطـة غذائيـة بحيـث ال يزيـد  

ــرام وأحــد ىف ــو ج ــن كيل ــوزن ع  ال
 .الشهر

  اإلمساك −٨

هل يتناول كمية كافيـة  
 من السوائل ?

هل يتناول كمية كافيـة  
 من االلياف?

هـــل يتنـــاول أدويـــة  

زيـــادة تنـــاول األليـــاف الغذائيـــة  
ـــة  ـــار والفاكه ـــودة ىف اخلض املوج

ـــوب  ـــةالنخ(واحلب   ,اجلـــريش ,ال
 ). سرييالك القمح  ,الشوفان

زيــــادة تنــــاول الســــوائل مثــــل  
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 إرشادات وحلول التقييم املشكلة
تسبب اإلمساك?

هــل يعــانى مــن أمل أو  
 ن?طانتفاخ ىف الب

هل يـامرس تـدريبات  
  رياضية خاصة?

.العصريات
األقــالل مــن تنــاول التفــاح واملــوز  

والزباد. 
تنظيم تدريبات رياضـية يوميـة قـدر  

 .األمكان
جتنب األدوية التى تسـبب اإلمسـاك  

  .إذا امكن بعد استشارة الطبيب

 ?شلل الدماغىفل الرضيع املصاب بالكيف يمكن تغذية الط
هى صعوبات التغذية التى تبـدأ  ,من أخطر املشكالت التى تواجه والد الطفل

فـالبعض مـنهم ال يملـك القـدرة عـىل .مع الطفل منـذ اليـوم األول بعـد الـوالدة
باإلضافة إىل طول مدة  ,الرضاعة واملص وآخرون يصيبهم اإلجهاد بعد مدة قصرية

لـذا ننصـح .وع لضعف النمو وسوء التغذيةالنوم وقلة البكاء وعدم اإلحساس باجل
 :واالنتباه للنقاط التالية اً ونوع الوالدين باالهتامم باألغذية كامً 

الرضاعة الطبيعية هى األفضل وبإمكان األم معرفة كمية الرضاعة من خـالل  -
 .ومدة الرضاعة وكمية التبول والتربز ,فرتة املص

لفم بيدها ومسك الثـد باليـد عىل األم مساعدة الطفل بوضع احللمة داخل ا -
 .األخر والضغط عليه برفق إلنزال احلليب

 .زيادة عدد مرات الرضاعة لتكون كل ساعتني بدال من ثالث ساعات -
 . تكريع الطفل قبل كل رضاعة وبعدها -
من مالحظة مقياس احلليـب وكميتـه  تنظيف إنسداد الرضاعة الصناعية بدالً  -

 .وأن تكون حلمة الرضاعة مناسبة
 .تابعة التبول فقلة التبول تعنى اجلفاف وهوما يعنى قلة الرضاعةم -

 . )١(متابعة التربز فاإلمساك قد يؤد إىل قلة التغذية
                                                           

 . ١٧٧: ١٧٦مرجع سابق ص .االكتشاف املبكر لإلعاقات الطفولة.انرشاح املرشىف )١(
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אאאW 
جيب التأكد من صحة وضعية اجللوس للطفل قبل البدء بتناول الطعـام, حيـث  

 .صعوبة وخطورةإما أكثر سهولة وإما أكثر  ,جتعل تناول الطعام
فالطفـل .ألنه يضاعف فرص اإلختناق ,ال تطعم الطفل وهو مستلقِ عىل ظهره 

مما جيعل الرضـاعة  ,ما يعانى من تيبس خلقى للظهر اً املصاب بالشلل الدماغى غالب
 .واالبتالع أكثر صعوبة

 
 
 
 
 
 

  :الوضعية اخلاطئة
 .الطعامإىل الوراء ملنع اختناقه عند بلع  ال جتعل الرأس مائالً  -
 .دفع رأس الطفل إىل األمام جيعل رأسه يرجع إىل الوراء بقوة -

تتخـذ نفـس وضـعية  ,وضعيات الرضاعة بواسطة زجاجة احلليب وامللعقـة -
 .الرضاعة الطبيعية

 :الوضعية الصحيحة 
 . إىل األمام إطعم الطفل وهو ىف وضعية نصف حالة ورأسه منحنِ قليالً  -
بالشلل الدماغى من اإلنحناء إىل الوراء للمحافظة عىل وضعية رأس املصاب  -

 .إرفع األكتاف إىل األمام وإثنى األوراك واضغط بشدة عىل الصدر
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 :الوضعية اخلاطئة
سوف تظـن األم بـأن  ,ريقة جيدةطإذا كان الطفل ال يرضع أو يبلع احلليب ب -

عليها توسيع ثقب حلمة الرضـاعة وإمالـة رأس الطفـل إىل الـوراء وسـكب 
 .ب ىف فمهاحللي

 
 
 
 
 
 

 : الوضعية الصحيحة

إىل األمام قليال والرضاعة أمامـه ولـيس فوقـه ملنـع  أن يكون رأس الطفل مائالً 
والضغط برفق عىل صدر الطفل يسـاعد عـىل إيقـاف تيـبس الظهـر ممـا  ,االختناق

يساعد عىل ابتالع الطعام بصورة جيدة أو إذا أمكـن جعـل الطفـل حيمـل زجاجـة 
 .احلليب بنفسه
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إذا مـا زالـت لـد  اً أو دائري اً إذا كنت ترضعينه من الزجاجة إجعىل الثقب كبري
الطفل صعوبة ىف الرضاعة فحاوىل توسيع الثقب وجعـل احلليـب أكثـر كثافـة مـن 

 .خالل إضافة نشا الذرة أو الطعام املهروس
مـو يساعد التحكم بالفك معظم األطفال الذين يعانون من التـأخر ىف الن :حتذير

بعد أسبوعني أو ثالثة أسـابيع تـوقفى عـن (ولكن ليس مجيعهم  ,والشلل الدماغى
 ).متزايدة مشاكلللتحكم بالفك أو تظهر عليه  اً ذلك إذا كان الطفل ال يزال مقاوم

אאאאW 
 
 
 
 
 
 

لفعل اإلنعكـاس للرضـاعة والبلـع جيب إستعامل امللعقة للطفل العاجز عن رد ا
 :بالطريقة التالية
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 .تقدم امللعقة دائام من األمام وىف مستو أدنى من الفم وليس من اجلانب -

 الطريقة الصحيحة 
إطعام الطفل من األمام يوقـف تيـبس اجلسـم وجيعـل األكـل واالبـتالع أكثـر 

 .سهولة
 
 
 
 
 
 
 

 وليس من فوق 
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 :اإلطعامامللعقة املستخدمة عند 
 .يفضل إستخدام امللعقة املدورة والغري عميقة−
كام أن امللعقة الطويلـة  ,امللعقة العميقة تؤد إىل صعوبة إخراج الشفاه للطعام −

 .أو حادة الطرف قد تسبب ىف أن يعض الطفل
 
 
 
 

 :دفع الطفل باللسان
 إطعام الطفل بالضـغط عـىل اللسـان والـتحكم بالفـك يسـاعد منـع إنـدفاع −

 . اللسان
ال تدفع الطعام عـىل الشـفاه العلويـة أو األسـنان عنـدما تسـحب امللعقـة إىل  −

 .اخلارج ىف املقابل دع الطفل حياول أخذ الطعام من امللعقة
 . وجلعل العملية أسهل ابدئى بوضع كمية قليلة من الطعام ىف طرف امللعقة −
يتمكن اللسان من دفـع وعند إخراج امللعقة تأكد من أن الفم قد أغلق حتى  −

 .)١(الطعام إىل الداخل وعدم إخراجه
אאאאאW 

تبدأ مرحلة الفطام لكل األطفال ىف عمر الستة أشهر من خال ل إدخال األطعمة  
وتكمن أمهية تلـك املرحلـة ىف تعويـد الطفـل عـىل املضـغ . الصلبة ىف طعام الطفل

لتكـون األغذيـة   ,ومتتد تلـك املرحلـة إىل هنايـة السـنة األوىل  ,لع لتلك املوادوالب
 . الصلبة بعد ذلك هى األساس ىف الغذاء

                                                           
)1(  www.normina.com . 
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 ,بعض األطفال لدهيم ضعف ىف املضغ والبلع أو عدم االنطباق اجليـد للفكـني 
كام تالحظ أن البعض منهم يقبل األنواع السـهلة .وهو ما يؤد إىل قلة كمية الغذاء

وهو ما يؤد إىل سوء  ,املضغ ألنواع حمددة من األغذية مثل السكريات والنشويات
 :التغذية وملساعدة هؤالء األطفال البد من مراعاة ما يىل

ل من عمر ستة أشهر مثـل البدء املبكر ىف إدخال األغذية الصلبة ىف غذاء الطف -
 .كالسري يال

عند إكامل السنة األوىل  اً وميزيادة عدد مرات التغذية الصلبة إىل ثالث مرات ي -
 .عىل األقل

 .للتعاون اً حمفز ليكون عامالً  اً يتم تقديم الطعام عندما يكون الطفل جائع -
 .مالعبة الطفل ومناغاته قبل إعطاء الطعام -
 .وضع الطعام داخل الفم وخارجه وحتريكه لزيادة اإلحساس -
  ,مـن الغـذاء يالحظ ىف مجيع األطفال أن الطفل ال يبتلـع سـو كميـة قليلـة -

ولكن مع التدريب وزيادة العمر تزداد كمية الغذاء التى  ,والباقى يتم خروجه
 .يتم بلعها

ملساعدة الطفل عىل املضغ والبلع يتم وضع الطعـام داخـل الفـم وتقـوم األم  -
 .بإغالق الفم وتدليك اخلدين فقد تساعد عىل املضغ

ات والفاكهـة ثـم يتم إدخـال العديـد مـن األغذيـة بالتـدريج مثـل اخلرضـو -
 .األطعمة  األخر مثل احلساء واألرز والبيض وغريها

 .تكون األغذية الصلبة مهروسة بطريقة جيدة -
 .يتم إدخال كل نوع ملدة معينة ال تقل عن أسبوع قبل إدخال نوع آخر -

 التغذية الذاتية 
ىل وعدم االعتامد عىل األم وذلك حيتاج إ  ,هى أن يقوم الطفل بتغذية نفسه بنفسه

الفكر وعادة ما يـتم ذلـك ىف السـنة  ,توافر القدرات احلركية والتواصل البرص
 .الثانية من العمر
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 .البداية من خالل تعويد الطفل عىل التغذية الذاتية من خالل املرضعة -
 .البدء ىف التدريب عىل التغذية الذاتية مع انتهاء السنة األوىل من العمر -
 .والسهلة اإلمساك مثل الكأس وامللعقة جيب استخدام األدوات املناسبة -
عىل األم اجللوس خلف الطفل ملساعدته عىل حتريك يديه وتقـوم األم بوضـع  -

 .أصابع الطفل ىف طبق الطعام وتوجيهها لفمه ثم تعويده ليقوم هبا بنفسه
تقوم األم بمساعدة الطفل عىل إمسـاك كـوب املـاء ومـن ثـم توجيهـه لفمـه  -

 .للرشب
 .عىل اإلمساك باألغذية الصلبة وتوجيهها للفميتم تعويد الطفل  -
ىف مرحلة تالية يتم تعويد الطفـل عـىل اإلمسـاك بامللعقـة وبعـد ذلـك كيفيـة  -

 .توجيهها للفم
تضع األم ذراعيهـا خلـف عنقـه  إذا كان الطفل ال يستطيع إبقاء رأسه معتدالً  -

عـىل  ألن ذلـك ال يسـمح بالسـيطرة الطبيعيـة ,ملنع انحدار الرأس إىل اخللف
اللسان وعملية البلع وقد يؤد إىل شـفط الـرئتني للطعـام وحصـول رشقـة 

Choking  أو تضع األم الطفل صدرها بحيث يكون مواجها هلا وإسناد رأسـه
 .من اخللف ملنع ميل الرأس إىل اخللف

 
 
 
 
 
 
فيجب أن جتلس األم عىل  ,إىل أحد اجلانبني أما إذا كان رأس الطفل يتجه دائامً  -

 .اآلخر للطفل وتدير وجهه إىل األمام بيدهااجلانب 
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كام جيب أن يرتك الطفل يتناول طعامه بقدر ما تسمح له إمكاناته وال جيـب أن  -

 .نجعله يرسع ىف تناول الطعام
ويمكن رفع مستو املنضدة للمريض الذ يعانى من عدم القدرة عىل التحكم 

 .ة لليدين بقدر اإلمكانىف األطراف العلوية حتى تقلل احلركة بالنسب
ىف استعامل يديه للقبض عـىل األشـياء أو إليصـاهلا إىل  اً عندما يكون الطفل بطيئ

فمه فمن املمكن أن نساعده عىل إكتشـاف كيفيـة اسـتعامل اليـدين وإطعـام نفسـه, 
 :)١(هكذا

 
 
 
 
 
 

                                                           
 . ١٧٩: ١٧٧مرجع سابق ص .االكتشاف املبكر لإلعاقات الطفولة.انرشاح املرشىف )١(

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



− ١٠٣−@ @
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

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



− ١٠٤−@ @
 

אאW 
ول الطعام هو اجللـوس باسـتقامة والقـدرة عـىل حفـظ ان الوضع الطبيعى لتنا 

توازن الرأس وعدم قدرة املعاق عـىل حفـظ تـوازن الـرأس قـد يـؤد إىل دخـول 
السوائل واألطعمة  إىل القصبة اهلوائية بدال من البلعوم ممـا يـؤد ملضـاعفات لـذا 

ذلك جيب االنتباه إىل الوضع الصحيح الذ يكون عليه املعاق عند إطعامه ويشمل 
وضع الرأس واجلسم واحلوض وتناول فالوضـع الصـحيح يمكـن ان خيفـف مـن 
بعض احلركات الشاذة وان يزيد من القدرة عىل السيطرة عىل حركات الفـم لـذلك 
جيب ان يكون الطفل مرتاحا ىف جلوسه وان يكون وضع احلوض بدرجة قائمة مـع 

ك يديـه بحريـة كلـام اجلسم وان ترتكز االقدام عىل األرض وجيب ان يستطيع حتري
امكن املعاق الذ ال يمكنه التحكم ىف منطقة الوسط يعكس مساعدته عـىل تثبيـت 

منطقـة الوسـط واحلـوض معـا باملقعـد كـام يمكـن وضـع  طوضعه عىل املقعد برب
 .القديمني عىل دعامة أعىل من األرض قليال لضامن ثبات الوضع
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ة طـوضعه وفك االرب طتحرك فيجب ضبواذا كان املعاق جيلس عىل الكرسى امل
التى قد تعوق عملية تناول الطعام أو تشعره بالضيق ويمكن لألطفال صغار السـن 

 .إستعامل املقعد املرتفع املجهز بحواجز من جوانبه االربعة
אאאW 

يد غـري ما يكون الطفل الكنعى والطفل املصاب بشلل رباعى تشنجى شـد اً غالب
أقـل بكثـري للمسـك  ,قادرين عىل الوصول إىل مرحلة جلب أيدهيم قبـل وجههـم

هـذين  مشـاكلجيب تقدير إنه يوجد اختالف واضـح بـني : وجللب يشء إىل فمهم
 ,عـن جسـمه اً يمسك الطفل الكنعـى ذراعيـه بعيـد. النوعني من األطفال املعاقني

مران ضعيفان وقبضـته ضـعيفة والتحكم ىف الرأس عنده والقدرة عىل تركيز عينيه أ
  ,الطفل املصاب بشلل رباعى تشنجى والذ يكون كل جسمه متـورط. وغري فعالة

تكون كلتا ذراعيه مضغوطتان عىل جانبيه أو عىل صدره مع يدين بقبضـة قويـة وىف 
 .ولديه صعوبة قوية ىف فتح أصابعه  ,العادة يكون اإلهبام مطو ضمن الراحة

ل املصاب بشلل ثنائى تشـنجى والـذ رأسـه وذراعيـه من ناحية أخر الطف •
شـهور يكـون لديـه صـعوبة قليلـة ىف  ٥عند عمـر  –ويديه متأثرين بشكل خفيف 
عىل أخذ األشياء إىل فمه حـني يكـون مسـتلق عـىل  اً الوصول إىل مرحلة كونه قادر
بسـبب عـدم  ,اً ستشاهد صعوباته حني يكون جالسـ. ظهره أو عىل بطنه وهو يلعب

وإذا  ,كه توازن ىف اجللوس عليه أن يعتمد عىل ذراعيه ويديه من أجل االسـتنادامتال
قام برفع أحد الذراعني لألعىل من أجل أخذ يده إىل فمه أو ثنى رأسه بشكل خفيف 

 . للخلف يكون ىف خطر السقوط للخلف
بدون صـعوبة كثـريةعىل تتبـع  اً الطفل املصاب بشلل شقى سيكون أيضا قادر •

هو بأ حـال سيسـتخدم وينظـر . ور الطبيعى إىل مرحلة التغذية الذاتيةتعاقب التط
سـيكون  ,إذا كانت وضعيته ىف اجللـوس ضـعيفةو ,فقط إىل يده اجليدة الغري متأثرة
ىف الـذراع واليـد  " associated reactions " املتتاليـةهنـاك زيـادة ىف اإلنتكاسـات 

 .استخدام السكني والشوكةوسيجرب الصعوبة حني يبدأ بمحاولة  ,املتأثرة
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يوجد نقطة صغرية ىف إجبار هذا الطفل عىل استخدام يـده املتـأثرة مـا مل يكـن  •
املشـكلة ىف حماولـة اسـتخدام ,ويسـتطيع أن حيـرك ذراعـه بحرية ,لديه قبضة جيدة
فجهد التقطيع الذ تقوم به اليد اجليدة الغري متأثرة جيعل الذراع  ,السكني والشوكة

 .ثرة متصلبتني بشدة حني التعامل مع الشوكة وحني جلبها إىل فمهواليد املتأ
ويستطيع الشخص ىف هذا املثال أن  " املتتاليةاإلنتكاسات  "هذا مثال آخر عن  •

مـا  ,يتغلب عليها بالسامح للطفل ألن يأكل ىف طريقة مكيفة من قبل بعض البـالغني
نفس اليـد لرفـع  اً لسكينة مستخدمبتقطيع الطعام ثم قم بمد ا أريد أن أقوله قم أوالً 

جيب أن يعتاد بالتدريج عىل مسك الشـوكة باليـد  ,الشوكة إىل الفم الطفل بأ حال
هـذه حركـة معزولـة وعليـه أن . وألن يطبق ضغط بإصبع السبابة خاصته  ,املتأثرة

ببقيـة األصـابع مثنيـة قبـل أن يسـتطيع تعلـم  اً يتعلم أن يشري بإصبع السبابة حمتفظ
 .ألسفل بالسبابة املستقيمة عىل الشوكةالضغط 

ىف اسـتخدام السـكني  اً وعلينا أن نتذكر إنه بشكل طبيعى ال يكون الطفل ماهر •
 .سنوات وأكثر ٥قبل أن يصل عمره إىل 

ال تتوقع أن تكـون كـل لقمـة يقـوم ببلعهـا  ,حني يتعلم طفلك التغذية بنفسه •
 ). ةأو فوىض بالطعامخلبط(من أجل اً تكون ناجحة وعليك أن تكون جاهز

Overall  فـوق املالبـس العاديـة ملنعهـا مـن (األفرول ثـوب فضـفاض يرتـد
 ,مع األكامم الطويلة واجليوب العميقة املوجـودة ىف أسـفله PVCمن نوع ) االتساخ

ىف هـذا  "واجـب  "وهـو  ,ويستطيع الشخص أن يقوم بغلـق األزرار مـن اخللـف
 , تبخل عليه باملديح حني يقـوم بإنجـازأعطى الطفل متسع من الوقت وال. الوقت

 . ألن يرتكك تستمر بتغذيته اً وإال سيفقد ىف احلال اهتاممه وكونه سعيد
عليـه ىف  اً جيب أن يكون مسـيطر ,ىف اجللوس اً كافي اً حتى يكتسب الطفل توازن •

اليشء األساسى بالطبع هـو الكرسـى . بحيث تكون يداه حرتان ىف احلركة ,كرسيه
ىف . ني الرضورة استخدم رشائط للدعم أو حزام بسـيط حـول وسـطهحاسب واملن
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 اً كافيـ اً حالة الطفل الكنعى أو الرنحى يوضع رشيط عىل القدمني بحيث يعطى ثباتـ
 .لكن اختذ هذه الطريقة فقط كمقياس مؤقت ,وحيفظ القدمني ىف األسفل

 اً كبـري اً ابدأ بتحضري الطفل من أجل التغذية الذاتية حيث يكون الطفل رضـيع •
 .بجلب ذراعيه لألمام إىل زجاجة احلليب) أكرب من ستة شهور(

لكـن ال  ,mouthingأ مـص اليـدين ,ىف اللعب شجعه عىل جلب يديه إىل فمه
وحني تقوم بتغذيته فيام بعد بامللعقة والكوب حـاول   ,عىل مص اإلهبام اً تشجعه أبد

 .وبهبشكل عرىض فتح يديه لألعىل وضعهم عىل يديك أو حول ك
قم بتحليـل  ,حني يكون طفلك قد وصل إىل مرحلة يريد فيها أن يتغذ بنفسه •

. بحيث تعرف بالضبط متى يريد املساعدة منـك  ,الصعوبات التى تواجهه بحرص
عليك أن تعطيه املساعدة   ,وحني تقدم املساعدة له ,ال تلزمه بشكل زائد أو تضايقه

ادرس األشكال من  ,صول عىل تأثري أعظمذات احلد األدنى ألن هذا سيقود إىل احل
وحني يقوم الطفل بالتـدبري اجليـد   ,واختار األكثر مناسبة منها لطفلك) ١٦ −١٠(

بشكل متزايد, قم عندها بتقليل مساعدتك بالتـدريج وهبـدوء لتدعـه يصـبح أكثـر 
 . وأكثر استقاللية

قاط السكينة اخلاصـة تذكر أن اجلزء اهلام من التغذية الذاتية هو القدرة عىل الت • 
الكوب أو الكأس وهذه ليست مهمة سهلة للطفـل املصـاب  ,امللعقة والشوكة ,بك

املمسـحة غـري املنزلقـة يمكـن أن توجـد اآلن بقياسـات كبـرية . بالشلل الـدماغى
 ,اليمـني ,حني يصـل الطفـل إىل مرحلـة تعلـم اليسـار. وستعطى مساعدة إضافية

الشوكة وامللعقة  ,ليشء بأن يضع سكينته اخلاصةيمكن تقوية هذا ا ,األسفل ,األعىل
شجعه فيام بعـد ألن يضـع أدوات الطعـام اخلاصـة بـأفراد . ىف الوضعية الصحيحة

 .العائلة بام فيها الكؤوس ىف مكإهنا الصحيح عىل املائدة
الشــوك والســكاكني يمكــن أن تســتخدم مــن البالســتيك ويمكــن  ,املالعــق •

األماكن, وهى متاحة ىف ثالثـة أحجـام ويمكـن أن احلصول عىل هذا ىف العديد من 
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وال تنسى أن تبدل امللعقة املستخدمة من أجـل الشـخص   ,تطو حسب حاجاتك
الطبيعى حاملا يستطيع الطفل مسكها وىف معظم احلاالت امللعقـة املتوسـطة احلجـم 

 . ستكون األفضل بالعادة
ة الذاتيـة ىف وضعيـة من الرضور مساعدة الطفل عىل التغذيـ اً سيكون أحيان •

مـن أن يـتم  استلقـاء الساعـد, حلفظه من وضع امللعقة ىف فمه مـن اجلانـب, بـدالً 
ضع يدك بشكل خفيـف عـىل  ,ولفعل هذا األمر. وضعها بشكل مستقيم من األمام

وأدر جذر إهبامه للخارج بإهبامك اخلـاص إذا كـان ال يسـتطيع التـدبر,  ,يد الطفل
 .نه بامللعقةضغط عىل لسابق بالفربام عليك أن تط

مـن  اً ساعده بيدك عىل التغذية بشكل طبيعى وتأكد جيـد ,حني يتغذ الطفل •
الفـم : عىل سبيل املثال.. له باستمرار اً تفاد إخباره ما عليه فعله وال تكن مصحح

الفـك واللسـان اللـذان . املفتوح أو دفع اللسان مها جزء من نموذج البسـط الكـىل
نقـص سـيطرة : انبني مها جزء من النموذج العـام لعـدم التنـاظرينحرفان ألحد اجل

الرأس يعنى أن الطفل ال يمتلك ثباتية ىف احلوض واجلذع الرضورية من أجل عمل 
إذا امتلك طفلك مشـكلة إضـافية مـن . الشفتان واللسان ىف طريقة متناسقة ,الفك

 . المية   مثل املــــوزبأن ال تعطيه أطعمة لزجة أو ه اً جد اً كن حريص ,احلنك العايل
مـن تطـور الـنامذج  اً النامذج الباكرة مـن التغذيـة مرتبطـة بشـكل قريـب جـد •

أو تسـتمر  ,املستقبلية للنطق بحيث إن أ نامذج تغذيـة شـاذة يُسـمح هلـا بـالتطور
. ستؤثر بالتأكيد عىل حماوالت الطفل ألن يبأبأ وفيام بعد لكى يصـنع ألفـاظ خاصـة

سـتكون  ,عالج النطق ىف حماوالت منع نامذج التغذية املغلوطـةبالعمل القريب مع م
اللسـان والشـفتان التـى سـيحتاجها  ,أيضا للطفل ألن يطور حركات الفم اً مساعد

 .حني يبدأ بالتكلم
قابلة السـتمتاع  اً بالرغم من الصعوبات ىف أوقات الطعام جيب أن تكون أوقات •

ألن هذا سيجعل الطفـل أيضـا زائـد  حاول أال تصبح زائد القلق. للطفل ولوالديه
 .طالقلق أو حمب

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



− ١٠٩−@ @
 

تذكر أن تعليم طفلك غسل يديه قبل وبعد الطعام ومسح الفـم واليـدين فـيام  •
 .)١(بعد أشياء مهمة ىف برنامج التغذية والعناية الذاتية

؟אאאאאא 
How to assess feeding and nutlition bowerl function of a with CP  

 :هناك نقطتان رئيسيتان جيب مراعاهتام عند التقييم
 .االحتياجات الغذائية للفرد  -
 .مقدرته اجلسمية  -

 :جيب معرفة  ,ولتقييم احتياجاته من الغذاء

أ بـ اً مستو النشاط الذ يقوم به وإذا كان مصابووزنه   ,طوله  ,سن املريض
 .مرض يستدعى التعديل ىف الطعام املتناول

بناءً عىل ذلك يمكن حتديد الكمية املناسبة واملتوازنة والتى تغطى كافـة العنـارص 
املعـادن واألليـاف  الفيتامينـات, النشـويات, الـدهون, الغذائية مـن الربوتينـات,

 :املوجودة ىف
 .جمموعة اخلبز واحلبوب -
 .واتاجمموعة الفواكه واخلرض -
 .عة احلليبجممو -
 .جمموعة اللحوم -
 .جمموعة الدهون -

 احتياجات املعاق من الطاقة

معظم األطفال املصابني بالشلل الدماغى يكـون طـوهلم أقـل مـن األطفـال  -
 بالنسـبة لطـوهلم, ةلذلك تكون احتياجاهتم مقاس الطبيعيني من نفس العمر,

 .كذلك قدرهتم عىل احلركةو
                                                           

)1(  www.namera.com . 
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أمـا . ون احتيـاجهم مـن الطاقـة أقـلفاملصابني بالتشنج أو عدم احلركـة يكـ -
 .املصابني باحلركة الالإرادية املستمرة يكون احتياجهم للطاقة أكثر

 :كام يىل اً و قد قدرت السعرات تقريب
 سم من الطول ١/ سعر حرار  ١١    قليىل احلركة

 سم من الطول  ١/ سعر حرار  ١٥   كثري احلركة

אאאאאW 
هناك أجهزة خاصة بتدريب األطفال املصابني بالشلل الدماغى عىل عملية تناول 

واهلدف الرئيسى من هذه األجهزة هو التدريب حتى يمكن للطفل .الطعام بأنفسهم
 املصاب االستغناء عنها بعد فرتة, والعمل بدوهنا إذا سـمحت حالتـه بـذلك ومـن

املهارات التى حتتاج إىل أجهزة مساعدة حتـى يمكـن إسـتعامهلا أو التـدريب عليهـا 
لصعوبة ىف املص وعدم القدرة عىل املسك وعدم القدرة عىل إستعامل اليدين بقوهتام 

 .الطبيعية, وبالتإىل عدم القدرة عىل تنظيم حركة اليد إىل الفم
ثبت بيد الطفل املصـاب بالشـلل إن استعامل املالعق والشوك املزودة بيد لولبية ت

الدماغى, تفيد ىف حالة عدم القدرة عىل املسك كذلك إستعامل الشوكة أسهل بكثري 
من إستعامل امللعقة حيث إنه من األسهل غرز الشـوكة اسـهل بكثـري مـن اسـتعامل 
امللعقة حيث إنه من األسهل غرز الشوكة ىف الطعام عن وضـعه ىف امللعقـة, وهنـاك 

وأكواب مزودة بيد مدعمة بالبالستيك اللني أو الكاوتش أو دعامـات  مالعق اً أيض
 .من اخلشب واإلسفنج حسب احتياجات الطفل املصاب

كذلك الفنجان املجهز بأذنني واخلفيف الوزن, حتى يمكن مسـكه بسـهولة مـن 
الطفل املصاب بالشلل الدماغى الذ يعانى من عدم القدرة عىل الـتحكم . األذنني

العلوية يمكن رفع مستو املنضدة حتى تقل احلركـة بالنسـبة لليـدين  ىف األطراف
بقدر اإلمكان كام أن األطباق ذات اجلوانب العالية يمكن استخدامها ىف حالة عـدم 
 اً القدرة عىل تنظيم أو تنسيق حركة اليدين, وأيضا تثبيت الطبق ىف املنضدة مهم جـد
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رة عـىل تنـاول الطعـام تتحسـن لعدم انزالق معظم حاالت اإلعاقـة أو عـدم القـد
 .)١(بإستعامل هذه األجهزة املساعدة

 

                                                           
 . ١٨٠: ١٧٩االكتشاف املبكر إلعاقات الطفولة مرجع سابق ص .انرشاح املرشىف )١(
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אDentalcare 

 اً يئكون معاجلة األسنان لد األطفـال املصـابني بالشـلل الـدماغى شـتعادة ما 
لكـن أيضـا  .كل خاص تلك املتعلقـة باملضـغبشو التغذية مشاكل مع للغاية اً صعب

متيل اللثـة , ووسـد للتسـل زائـة بشكلـنان مؤهـأدوية النوبات املرضية جتعل األس
نان عىل درجة كبـرية ـة باألسـون العنايـك تكـوبذل. ةـة ومتورمـح ملتهبـألن تصب

دة ـزائـية الـبب احلساسـى بمشكلة بسـوتنظيف األسنان أيضا يأت. من األمهية اً جد
 .ثةـم واللـللف
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 :نصيحة تنظيف األسنان
فـرط لمن أجل الطفـل الـذ مل يعـالج مـن قبـل و قبل أن تظهر األسنان اللبنية

لفم الطريقة اجليدة لتنظيف اللثتني هى استخدام قطن طبى مبلل بثـانى بااحلساسية 
 حــني تــأتى األســنان األوىل. املــالح أو حتــى املــاء املــاء كربونــات الصــوديوم أو

وبالتدريج تضيف  ,لالستخدام فرشاة أسنان صغرية احلجم تناسب الرضيع مع املاء
تذكر أن عمل فرشاة األسـنان امليكـانيكى هـو الـذ حيفـظ فـم  .معجون األسنان

 . وليس معجون األسنان اً وصحي اً الطفل نظيف
ضعه ىف وضعية اجللوس التى متكنـه مـن أن يتخـذ  ,تنظيف أسنان طفلك عند •

 .س وجذع جيدةسيطرة رأ
ن التعامل معه أسهل إذا جلست عىل كرسى صـغري أمع الطفل الصغري ستجد  •

متباعد الرجلني عـىل  اً والطفل ىف حضنك أو جالس ,)املغسلة(أمام حوض التغسيل 
 بالكرسـىنه اخلاصـة افل األكرب الذ يسـتطيع تنظيـف أسـنمن أجل الط. ركبتك

 اً ذلـك ثباتـ اً معطيـ ,إراحة ذراعيه الصغري القريب من حوض التغسيل سيمكنه من
 .أكثر له

يـتم  ,إذا كان طفلك يعانى من صعوبات ىف إغالق فمه أو فرط احلساسية فيـه •
غذيـة قـد كام اسـتخدمت ىف الت) ذكرت ىف أول البحث(استخدام السيطرة الفموية 

قـم  دائـامً : األسـنان شيتفـرهـام مثـل  اً اللثة هو متام شيتذكر أن تفر.تكون مفيدة
 ,الوجه اخلارجى للثتني ولألسنان شيحني تفر. تني جتاه جذور األسنانتمسيد اللثب

والـرأس معطـوف ) متقاربـان(فكيـه مغلقـان  اً مبقيـ ةقم باستخدام حركات دائري
 . بشكل خفيف

اللعـاب ومعجـون  ,سيتعلم طفلـك أن يبصـق املـاء املتجمـع أم آجالً  عاجالً  •
هـو قبـل فـتح فكـه نصـف فتحـة  –لعمل حني تعلم أول موقف ىف هذا ا. األسنان

اسمح للامء املتجمع وما إىل ذلك ألن يسيل  –لتفرشى اللثتني واألسنان من الداخل 
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من املهم أن تنتبه حـني عمـل هـذا ألن تـر رأس طفلـك ال يـدفع . اً للخارج متام
إحضار كتفى الطفل ورأسه لألمام بشكل . للخلف وإال سيحدث التقيؤ واالختناق

 .ع حدوث ذلكخفيف سيمن
 :فرشاة األسنان الكهربائية

ة من أجل األطفال املصابني بالشلل الدماغى استخدام فرشاة األسنان الكهربائي
سات مستقلة ىف أمريكا وىف سويرسـا أظهـرت أن ادر. لدهيا اعتبارات ذات أفضلية

األطفال املصابني بالشلل الدماغى والذين يستخدمون فرشاة أسنان كهربائية لدهيم 
 أسـبابيوجـد . أسنان صحية أكثر بكثري من هؤالء الذين يستخدمون فرشاة عادية

 :منها حول هذا اليشء ةرئيس
لد هؤالء األطفال صنع تفرشى صحيح مـع فرشـاة  اً يكون صعب اً أحيان :أوالً 

األسنان العادية ىف حني أن الكهربائية املحتاجـة تـدبر أقـل هـى بالعـادة أسـهل ىف 
 . االستخدام

 ,األسنان بشكل مركز ودقيق باليـد شياً تفرال يستطيع هؤالء األطفال أبد :اً ثاني
ىف حني أن الكهربائيـة تـدلك بشـكل أوتومـاتيكى كـل اللثتـني والنسـيج الـداعم 

أنسجة األسنان للعديد من هؤالء األطفال هـى أسـفنجية سـيئة السـمعة :لألسنان
من املهـم . اجلامدة  ومتورمة بسبب نقص التدليك الذ حيدث حني مضغ األطعمة
كثيـف  fine)دقيـق(بأ حال أن فرشـاة األسـنان الكهربائيـة لـدهيا اهتـزاز نـاعم 

 .وتستخدم بدون ضغط
 :تعليامت خاصة حول العناية باألسنان

عـىل الطفـل املصـاب بالشـلل  من األمورالصعبةألن جراحة األسنان هى  اً نظر
د هـذا الطفـل أن حيرص وال اً فمن املهم جد  ,الدماغى وعىل طبيب األسنان أيضا

 .كل وجبة نه بعدابقوة عىل تنظيف أسن
, احللويات واملرشوبات اخلفيفة التـى حتـو سـكرو تفاد األطعمة  السكرية •
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حتى يـأتى وقـت  ختفيهافعليك أن ) دبقة(إذا كنت تريد إطعام الطفل أطعمة لزجة 
تشـجيع الطفـل  جيـب. الطعام فقط وجيب أن تنظف األسنان مبارشة من بعد ذلـك

وهـذه  .مـا إىل ذلـكو اخليـار, ,التفاح ,عىل سبيل املثال ,عىل أكل األطعمة  النظيفة
 .األطعمة  هى مفضلة أكثر عىل األطعمة  السكرية

احلجـم  األن هذ ,من املهم أن يتم استخدام فرشاة أسنان ذات احلجم األصغر •
يؤكـد أطبـاء . النـواحىمن الفرشاة يمكنك من أن تقوم بتفرشى لثة الطفل من كل 

مـن  ,األسنان أن تفرشى اللثة هو أمر يعادل ىف األمهية وأكثر من تفرشـى األسـنان
ناحية أن اللثة هى البناء الداعم لألسنان ومـن األساسـى بـأن تبقـى اللثـة بصـحة 

جزئيات األطعمة  التى تتجمع حول حافة اللثتني تـؤد إىل تشـكل بكرتيـا . جيدة
لـذلك جيـب اسـتخدام خـيط مـن  ,تبدأ األسنان بالتسوسو متعددة بشكل رسيع,

 .)١(أجل تنظيف األسنان وملنع جتمع األطعمة  بني األسنان
•  جيب أن يُشاهد الطفل من قبل طبيب األسنان? مرحلة عمريةكم مرة ومن أ 

ومن األفضل أن تتم مشـاهدته بـنفس  ,كالكبري اً اجلواب هو أن الطفل ليس أبد
إذا واظـب هـذا الطفـل . سـنان ألفـراد العائلـة اآلخـرينوقت مشاهدة طبيب األ

ليس مـن أجـل الفحـص أو ( احلضور إىل طبيب األسنان مع أحد أفراد العائلة مثالً 
فهو سيكون قد اعتاد عىل الذهاب إىل طبيـب ) لكن ملجرد الزيارة العادية ,التنظيف

هب فيهـا إىل األسنان وعامل اخلوف من هذا املكان سيقل بالتدريج ىف كل مـرة يـذ
 ,والزيارات التـى تكـون ىف البدايـة خاليـة مـن أيـة معاجلـة تكـون مفضـلة .هناك

جيـب أن يشـاهد  اً وأخـري. ىف كسب ثقـة الطفـل اً وستكون بنفس الوقت مفيدة جد
  .طبيب األسنان كل طفل ىف كل ستة أشهر

@ @

 
                                                           

)1(  http://www.namera-ph.com/show_gDetails.asp?ID=102 . 
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