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المقدمة:
نهــدي هــذا الكتيــب التعليمــي إلــى األســر المتميــزة التــي تتعامــل مــع تحديــات ألزهايمــر أو
االضطرابــات المرتبطــة بــه فــي أحبائهــم.

تناول الطعام:
قــد ال يتذكــر مريــض ألزهايمــر متــى آخــر مــرة أكل أو أنــه يجهــل أهميــة الطعــام .فبعــض
األشــخاص المصابيــن بمــرض ألزهايمــر يريــدون األكل طــوال الوقــت بينمــا يحتــاج بعضهــم إلــى
التشــجيع علــى تنــاول الطعــام.
 رتــب جــداول للوجبــات فــي أوقــات معينــة .وال تعتمــد علــى مــن تحــب متــى يخبــرك أنــه يريــدالطعــام فعندمــا يتطــور مــرض ألزهايمــر قــد ال يســتجيب مــن تحــب إلــى الجــوع أو العطــش.
 نـ ِـوع قائمــة الطعــام .اعــرض خيــارات طعــام محــدودة لكــن صحيــة مــع تنــوع القــوام واأللــوانوالبهــارات.
 اختــر أطعمــة ذات ألــوان مختلفــة عــن ألــوان األطبــاق ،فقــد يخــل مــرض ألزهايمــر بالقــدراتً
البصريــة والمكانيــة لمــن تحــب ممــا قــد يصعــب عليــه أحيانــا التفريــق بيــن الطعــام والطبــق.
ً
ً
 قــدم صنفــا واحــدا فــي كل مــرة؛ فوضــع صنــف واحــد فقــط مــن الطعــام فــي الطبــق يســاعدعلــى جعــل الوجبــة جذابــة وبســيطة.
ً
 انتبــه عنــد تقديــم الطعــام الســاخن؛ فقــد ال يتذكــر مــن تحــب أن هــذا الطعــام ســاخن جــدا واليمكــن أكلــه.
 قلــل مــا قــد يصــرف انتباهــه .أغلــق التلفــاز أو الراديــو وجــرس الهاتــف لمســاعدة مــن تحــبفــي التركيــز علــى المهمــة التــي بيــن يديــه.
ً
ً
ً
ً
 تنــاول الطعــام ســوية .اجعــل الوجبــات حدثــا اجتماعيــا ممتعــا فهــذا يحفــز مــن تحــب علــىترقــب هــذه التجربــة وقــدم التشــجيع والثنــاء أثنــاء تنــاول الوجبــة.

سلس البول:
كلمــا تقــدم المــرض ،يبــدأ العديــد مــن مرضــى ألزهايمــر بتجربــة مرحلــة تدعــى بســلس البــول ،أو
عــدم القــدرة علــى التحكــم بالمثانــة .يصيــب ســلس البــول المريــض بالغضــب واإلحبــاط ويجعلــه
ً
صعبــا علــى مقــدم الرعايــة ،فــي بعــض األحيــان يكــون ســبب ســلس البــول مــن أمــراض جســدية،
لذلــك تأكــد مــن استشــارة طبيــب المريــض.
ً
 اجعــل الوصــول إلــى دورة الميــاه ســهل بوضــع إشــارة أو صــورة تشــير إلــى وجــود دورةالميــاه .فهــذه الطريقــة قــد تســاعد المريــض.
َ َ ْ ُ
 كــن متيقظــا أن هنالــك إشــارات مثــل تملمــل ووجــود قطــرات علــى المالبــس تــدل علــى حاجــةالمريــض الســتخدام دورة الميــاه.
 قــم بوضــع جــدول لمواعيــد الذهــاب لــدورة الميــاه ،مــع اســتراحة لمــدة ســاعتين قبــل وبعــدالوجبــات ،وقبــل النــوم .ال تنتظــر مــن المريــض الســؤال.
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 اجعــل المالبــس التــي ســوف يرتديهــا المريــض ســهلة االرتــداء والخلــع ،واختــر ســرواال ذا خصــرمطا طي
ً
 كــن مســتبقا لمنــع الحــوادث الليليــة ،بمنــع شــرب الســوائل التــي تحتــوي علــى كافييــن اثنــاءالمســاء.
 تعامــل مــع الحــوادث بهــدوء ،امتــدح المريــض عنــد ذهابــه لــدورة الميــاه بنجــاح ،وطمئنــه عنــدارتــكاب الحــوادث.

اإلمساك
تعريف اإلمساك:

لرفع مستوى الوعي ومنع اإلمساك يجب عليك اتباع التالي :
• -اإلكثــار مــن األطعمــة ذات األليــاف المرتفعــة بشــكل منتظــم ،منهــا الفواكــه و
الخضــروات و الحبــوب الكاملــة  ,،البقوليــات كالفــول والعــدس والفاصوليــاء وغيرهــا ،والخبــز
ً
التقليــل مــن األطعمــة التــي تحتــوي علــى نســبة دهــون وســكر عاليــة ألنهــا غالبــا تكــون قليلــة
األليــاف ،مثــل :اآليــس كريــم والجبــن واألطعمــة المعلبــة؛ هــذه األنــواع مــن الممكــن أن تســبب
اإلمســاك
•حافظ على شرب السوائل.
•شــارك مــن تحــب فــي عمــل رياضــة مثــل المشــي والســباحة وركــوب الدراجــة ألغلــب أيــام
األســبوع.
•اســتجب لنــداء الطبيعــة! ال يجــب التكاســل فــي الذهــاب الــى لــدورة الميــاه عنــد الحاجــة ،ألن
تأخيــر عمليــة الذهــاب الــى دورة الميــاه يســبب اإلمســاك.
•أخذ مكمالت ألياف مثل (ميتاميوكل) يساعد في تسهيل وتنظيم عملية التبرز

اإلمســاك هــو مشــكلة شــائعة تصيــب الجهــاز الهضمــي وفيــه تصعــب حركــة األمعــاء وتمريــر
البــراز وتصــاب األمعــاء باالضطــراب.
ً
وفيمــا يتعلــق بالتكــرار الــذي يتكــون منــه اإلمســاك للشــخص مــن الممكــن أنــه يعتبــر طبيعيــا
لشــخص أخــر.
وهــذا ألن التكــرار الطبيعــي لحركــة األمعــاء تختلــف بدرجــة كبيــرة مــن ثالثــة فــي اليــوم إلــى
ثالثــة فــي األســبوع .مــا تــراه طبيعــي مــن الممكــن أن يكــون بنظــرة شــخص آخــر غيــر طبيعــي.

األعراض المرضية لإلمساك:
•عــدم التبــرز كل يــوم ال يعنــي بالضــرورة أنــك مصــاب باإلمســاك ،هنالــك احتماليــة اإلصابــة
باإلمســاك لكــن إذا واجهتــك مثــل هــذه األعــراض:
•انخفاض وتيرة البراز إلى أقل من  3مرات في األسبوع
•شعور متكرر باأللم في األمعاء.
•شعور بعدم الراحة ومغص في البطن
هنالك العديد من العوامل التي تسبب عملية عسر لألمعاء ،منها:
•نقص سوائل الجسم
•حمية منخفضة األلياف
•تقدم العمر
•قلة النشاط الجسدي
ً
ً
•قلة شرب لسوائل وخصوصا الماء يوميا
•تناول بعض األدوية مثل  :أدوية الحديد  ,مسكنات األلم  ,مضادات االكتئاب .
•مشاكل القولون في بعض األحيان.

6

7

الكثيــر مــن المرضــى الذيــن يعانــون مــن مــرض ألزهايمــر ال يتناولــون الطعــام بشــكل صحيــح.
مــن المرجــح أن مرضــى ألزهايمــر ال يتناولــون الغــذاء الكافــي مقارنــة بكبــار الســن اآلخريــن حيــث
أنهــم أكثــر عرضــة للعديــد مــن المشــاكل الصحيــة المرتبطــة بنظــام غذائــي غيــر شــامل .إن
معرفــة األســباب والعالمــات الخطــرة لمشــاكل التغذيــة مهمــة للمحافظــة علــى صحــة وقــوة
ً
ً
أحبــاءك باإلضافــة إلــى اتخــاذ خطــوات توفــر نظامــا غذائيــا غنــي بالبروتيــن ومــواد غذائيــة
أخــرى.

المشاكل الناجمة عن سوء التغذية

سوء التغذية
عندما ال يتناول أحباءك ما يكفيهم من الطعام

قــد يســبب ســوء التغذيــة لمرضــى ألزهايمــر مــع مــرور الوقــت :التعــب ،والعديــد مــن مشــاكل
ّ
الهضــم ،والرئــة ،والقلــب .والمرضــى الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة معرضــون للوفــاة.
وســوء التغذيــة يضعــف جهــاز المناعــة ،ممــا يزيــد مــن خطــر اإلصابــة بااللتهــاب الرئــوي،
والتهابــات أخــرى خطيــرة .ويمكــن أن تتفاقــم األوضــاع الصحيــة وســوء التغذيــة مــع مــرور
ْ
ً
ً
ً
ُ
الوقــت وتحـ ِـدث انخفاضــا فــي عــدد خاليــا الــدم الحمــراء (فقــر الــدم) .وأيضــا قــد تســبب ضعفــا
ً
فــي العضــات ممــا قــد يــؤدي إلــى الســقوط والكســور ،ويمكنــه أن يســبب تجلطــا فــي الــدم،
ّ
وتقرحــات ،والشــعور بالكآبــة ،ومشــاكل صحيــة أخــرى متعلقــة بذلــك.
ّ
ّ
ً
وغالبا يواجه كبار السن مشاكل صحية تقلل الشهية ،كما قد يواجهون صعوبة في األكل.
ويشمل ذلك:
•مرض مزمن:
تؤثــر فــي قدراتهــم حــاالت طويلــة المــدى وذلــك عنــد إعــداد وجبــات الطعــام أو حينمــا يأكلــون
ً
ً
ً
بأنفســهم .وقــد تســبب أكثــر مــن ذلــك وأيضــا قــد تكــون أمراضــا قصيــرة وطويلــة المــدى وغالبــا
ً
ّ
ً
تســبب قمعــا للشــهية حتــى إنهــا تزيــد مــن حاجــة الجســم للمغذيــات .وتســبب أمراضــا تؤثــر
ً
علــى األداء العقلــي كالخــرف ،والســكتة الدماغيــة وغيرهــا .ويكــون لهــا أيضــا تأثيــر كبيــر علــى
ّ
ً
الشــهية ،وعلــى القــدرة فــي إعــداد الوجبــات الصحيــة وتناولهــا .وقــد تســبب خطــرا فــي كثيــر
ّ
مــن األحيــان علــى مقدمــي الرعايــة إذ يهملــون أنفســهم عندمــا يمــرض أحبائهــم.
•مشاكل في المضغ والبلع:
وهــي مشــاكل األســنان وتتضمــن :مــرض اللثــة ،وتســوس األســنان ،وأطقــم األســنان الســيئة،
ً
وكل ذلــك بإمكانــه التأثيــر علــى مــذاق الطعــام وجعــل المضــغ يبــدو مســتحيال ،وعندمــا تواجــه
المصابيــن مشــكالت فــي المضــغ ال يســتطيعون األكل والتغذيــة .فقــد تكــون لديهــم صعوبــة
ّ
فــي الهضــم .وقــد يســبب جفــاف الفــم عــدة آثــار جانبيــة لألمــراض واألدويــة مثــل :مــرض
باركنســون فإنــه يؤثــر علــى الجهــاز العصبــي والــذي بإمكانــه أن يتفاعــل مــع عمليــة البلــع.
•مشاكل في امتصاص العناصر الغذائية (سوء االمتصاص):
بعــض التغيــرات الفســيولوجية التــي تحــدث مــع الشــيخوخة تؤثــر فــي الطريقــة التــي يمتصهــا
الجســم ويســتخدم المــواد الغذائيــة .وتقليــل إنتــاج األحمــاض واألنزيمــات لــدى العديــد مــن
كبــار الســن والتدخــل فــي امتصــاص البروتيــن وامتصــاص فيتاميــن ب  ،12وحمــض الفوليــك،
وربمــا الكالســيوم والحديــد .حيــث أن نقــص فيتاميــن ب  12يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر مدمــر علــى
الجهــاز العصبــي ،وممــا يــؤدي إلــى مشــية غيــر مســتقرة ،وضعــف العضــات ،وثقــل اللســان
والذهــن
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•فقدان اإلحساس بالطعم والرائحة:
بالنســبة لمعظــم النــاس قــد يواجهــون مشــكلة فقــدان الطعــم والرائحــة .وقــد يكــون ذلــك
ً
صحيحــا خصوصــا مــع التقــدم فــي الســن .وكثيــرا مــا يقــل الطعــم والرائحــة مــع مــرور الوقــت،
وفقــدان الشــعور بنكهــة الكثيــر مــن المــواد الغذائيــة .وعلــى الرغــم مــن فقــدان بعــض
ّ
الحــواس فإنــه يبــدو كجــزء طبيعــي مــن الشــيخوخة ،إذ إن بعــض األدويــة مثــل :المضــادات
ْ
الحيويــة تقلــل مــن حاســة التــذوق والشــم ،وكمــا تحـ ِـدث بعــض الظــروف الصحيــة مثــل مــرض
ألزهايمــر.
•األدوية:
توصــف عــادة العديــد مــن األدويــة لكبــار الســن ممــا قــد يســهم ذلــك فــي ســوء التغذيــة مــن
خــال قمــع الشــهية ،تغيــر حاســة التــذوق ،بســبب الغثيــان والتقيــؤ ،او تعــارض فــي امتصــاص
الغــذاء
•هشاشة (ضعف):
فقــدان الكثيــر مــن العضــات والدهــون فــي حــد ذاتــه قــد يــؤدي إلــى فقــدان الشــهية نتيجــة
للتغيــرات الكيميائيــة فــي الجســم ،وخاصــة لــدى كبــار الســن الذيــن لديهــم مــرض خطيــر .إذ
إن الضعــف يعتبــر مشــكلة شــائعة لــدى كبــار الســن .والضعــف ال يعنــي دائمــا فقــدان الــوزن،
فبعــض كبــار الســن يعانــون مــن زيــادة الــوزن وســوء التغذيــة.

األسباب االجتماعية والنفسية:

ً
أحيانــا تكــون العوامــل االجتماعيــة وعوامــل أخــرى مرتبطــة بســوء التغذيــة ،مــن ضمــن هــذه
العوامــل:
ً
ً
 .1الدخــل المحــدود ::كبــار الســن ذو الدخــل المحــدود يجوعــون كثيــرا وخصوصــا إذا كانــوا يأخذون
أدويــة مرتفعــة الســعر .يصبــح بعــض البالغيــن الكبــار مجبريــن أن يختــاروا بيــن شــراء األدويــة أو
ً
شــراء احتياجاتهــم مــن المتجــر الغذائــي خصوصــا عندمــا تكــون مخصصــات الضمــان االجتماعــي
قليلة .
 .2االكتئــاب :مســببات االكتئــاب معقــدة ومترابطــة :الحــزن ،والوحــدة ،والعزلــة ،وتدهــور الصحــة،
والتقاعــد ،وقلــة الحركــة ،واألمــراض المزمنــة ،واألدويــة ،وســوء التغذيــة نفســه يجعــل االكتئــاب
أسوأ.
 .3قلــة التواصــل االجتماعــي :إحــدى أكبــر المســاهمات فــي ســوء التغذيــة هــي الحيــاة غيــر
االجتماعيــة والوحــدة واالكتئــاب اللــذان يأتيــان معهــا؛ فالتواصــل االجتماعــي لــه تأثيــر إيجابــي
ً
علــى تنــاول الطعــام جيــدا ،ورفــع المعنويــات ،والرضــا عــن النفــس.
 .4األنظمــة الغذائيــة المقيــدة :كبــار الســن عــادة يعيشــون تحــت أنظمــة غذائيــة مقيــدة ،ومــن
ذلــك الحــد مــن الملــح والدهــون والبروتيــن والســكر .وعلــى الرغــم مــن الــدور الرئيســي الــذي
تلعبــه هــذه األنظمــة الغذائيــة فــي إدارة العديــد مــن الحــاالت الطبيــة ،فإنهــا قــد تكــون مملــة
ً
جــدا وغيــر شــهية فيقــوم حينهــا كبــار الســن بالتوقــف عــن األكل ببســاطة.
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َ
عم تبحث؟

ً
ّ
ً
غالبــا مــا تكــون عالمــات ســوء التغذيــة لــدى البالغيــن األكبــر ســنا خفيــة،
ً
خصوصــا لــدى المصابيــن الذيــن ال يبــدون فــي خطــر .وحتــى نتمكــن مــن حــل
ً
المشــكالت قبــل أن تصبــح أكثــر خطــرا.
اســأل أحبــاءك كبــار الســن عــن عاداتهــم فــي األكل ،ولكــن ال تعتمــد علــى مــا يقولونــه فقــط،
ً
حــاول أن تقضــي وقتــا معهــم فــي أوقــات أكلهــم لوجباتهــم العاديــة فــي المنــزل ،وليــس
فقــط فــي المطاعــم أو المناســبات الخاصــة.
ابحــث عــن المشــاكل الجســدية مثــل ضعــف التئــام الجروح ،وســهولة حدوث الكدمات ،ومشــاكل
األســنان .تابــع انخفــاض الــوزن لديهــم ولكــن تذكــر بأنــه ليــس كل كبــار الســن الذيــن يعانــون مــن
مشــاكل التغذيــة هزيلــي القــوام ،ففــي بعــض الحــاالت ســوء التغذيــة يحــدث لــدى كبــار الســن
ذوي الــوزن الزائــد.
يجــب أن تعلــم ماهــي األدويــة التــي يتناولهــا أحبــاؤك كبــار الســن،وكيف يؤثــر ذلــك فــي
ً
الشــهية والهضــم .يمكــن للعديــد مــن األدويــة التــي توصــف عــادة أن تقلــل الشــعور بالجــوع
ً
وتمنــع امتصــاص المغذيــات .تأكــد بــأن كبيــر الســن يتنــاول األدويــة وفقا للتوجيهــات ،و الطريقة
ً
الجيــدة لفعــل ذلــك هــي مــن خــال وضــع جميــع األدويــة خارجــا علــى طاولــة ومــن ضمنهــا
األدويــة غيــر الموصوفــة ومــن ثــم قــراءة التوجيهــات.
أســأل الطبيــب للتأكــد مــن مســتويات بروتيــن معينــة (مســتويات مصــل األلبيوميــن ،ســابق
ّ
ً
األلبيوميــن ،أو البروتيــن الرابــط للريتينــول) .فغالبــا يمكــن لهــذه االختبــارات أن تســاعد فــي
تحديــد ســوء التغذيــة المزمــن.

ماذا يمكنك
أن تفعل؟
ً
ً
يعتبــر ســوء التغذيــة مشــكلة معقــدة ،إال أن التغييــرات الصغيــرة قــد تصنــع فارقــا كبيــرا فــي
ّ
صحــة المســن وعافيتــه:
تعزيز النظام الغذائي
لكــي تعــزز النظــام الغذائــي لمــن نحــب ،البــد مــن مراجعــة أخصائــي التغذيــة العالجيــة بالعيــادة
لعمــل برنامــج غذائــي مناســب لحالــة المريــض الصحيــة .
إعادة الحياة إلى الغذاء اللطيف(الغير مهيج)
حــاول أن تجعــل الوجبــات الغذائيــة الخاصــة أكثــر جاذبيــة مــن خــال إضافــة عصيــر الليمــون,
ً
واألعشــاب ,والتوابــل؛ وأيضــا مــن خــال تفــاوت قــوام األطعمــة ولونهــا ودرجــة حرارتهــا .إذا
كان فقــدان الطعــم والرائحــة هــي المشــكلة ،يجــب تجربتــه مــع التوابــل القويــة والمنكهــات.
وفــي بعــض األحيــان يمكــن أن يزيــد المضــغ الدقيــق مــن االســتمتاع فــي األكل ألن المزيــد مــن
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ً
جزيئــات المنكهــات تتالمــس مــع مســتقبالت التــذوق .يمكــن أن يقتــرح أخصائــي التغذيــة ســبال
لتجميــل الوجبــات الغذائيــة المملــة.
التنظيم بين الوجبة والوجبات الخفيفة
ً
ً
يمكــن أن يكــون مفيــدا خاصــة للذيــن يشــعرون بالشــبع بســرعة .فقطعــة مــن الفاكهــة أو
الجبــن ،أو ملعقــة مــن زبــدة الفــول الســوداني ،أو حتــى مخفــوق الحليــب ,جميعهــا قــد تضيــف
عناصــر مغذيــة وســعرات حراريــة بالنســبة لألشــخاص الذيــن ال يعانــون مــن عــدم تحمــل الالكتــوز
استخدام المكمالت الغذائية
ً
ٌ
مــن المرجــح أن يكــون لــدى كبــار الســن خاصــة الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة نقــص فــي
البروتيــن ,والفيتامينــات ب 6وب ,12وحمــض الفوليــك ,والنياســين ,وفيتاميــن د ,والكالســيوم,
والزنــك .فالمكمــات الغذائيــة ضروريــة ألنهــا تســاعد فــي تزويــد الجســم بالعناصــر الغذائيــة
الناقصــة ,إال أنــه ال يمكنهــا توفيــر البروتيــن أو الســعرات الحراريــة الالزمــة ويجــب أن ال تصبــح
ً
بديــا للوجبــات الغذائيــة ،وتصــرف تلــك المكمــات تحــت إشــراف الطبيــب المعالــج وأخصائــي
التغذيــة العالجيــة بنــاء علــى حالــة المريــض الصحيــة.
إشراك األطباء
ينبغــي التحــدث إلــى الطبيــب بشــأن تغييــر األدويــة التــي تؤثــر علــى الشــهية وعلــى الحالــة
الغذائيــة باإلضافــة إلــى إجــراء الفحوصــات للكشــف عــن المشــكالت الغذائيــة خــال زيــارات
ً
العيــادة الروتينيــة .تأكــد مــن إخبــار األطبــاء إذا الحظــت أن المريــض اليــزال يخســر وزنــا .إذا كنــت
تشــتبه فــي أنــه مصــاب باالكتئــاب ،تأكــد مــن إخبــار األطبــاء عــن مخاوفــك .عليــك أن تستشــير
طبيــب األســنان فيمــا إذا كان المريــض يعانــي مــن آالم فــي الفــم أو مشــاكل فــي المضــغ،
وكذلــك إشــراك أخصائــي التغذيــة العالجيــة لمتابعــة الحالــة الغذائيــة للمريــض بنــاء علــى
الحالــة الصحيــة .
ّ
قدم الوجبات في مناسبات اجتماعية
قــد تكــون هــذه أهــم الخطــوات فــي الحــد مــن ســوء التغذيــة؛ حيــث يكــون غــذاء كبــار الســن
أفضــل بشــكل واضــح عندمــا يكونــوا بيــن رفاقهــم .قــم بزيارتهــم وقــت تنــاول الطعــام أو قــم
بدعــوة األهــل واألقــارب إلــى منزلــك.
تشجيع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام
ً
يمكــن أن يســتفيد العديــد مــن كبــار الســن مــن ممارســة الرياضة يوميا ،بما فيهــم أولئك الذين
يعانــون مــن مشــاكل صحيــة خطيــرة ،ألنــه يحفــز الشــهية ،ويســاعد فــي التخلــص مــن االكتئــاب،
و يقــوي العظــام والعضــات .فممارســة تماريــن المقاومــة مثــل رفــع األثقــال الخفيفــة يمكــن
ً
أن تكــون مفيــدة علــى وجــه الخصــوص فــي زيــادة كتلــة العضــات الهزيلــة وكذلــك فــي تحفيــز
الشــهية .كمــا توفــر ممارســة التماريــن مــع اآلخريــن الدافــع والتفاعــل االجتماعــي.
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ســن الشــيخوخة المتصــل بالتغيــرات و الظــروف الصحيــة و العالجــات الطبيــة يمكــن أن يؤثــر
علــى الشــهية و المضــغ و البلــع و الهضــم ،و يمكــن أن يســبب مشــاكل تجعــل مــن تنــاول
ً
ً
ـكل جيــد تحديــا صعبــا لكبــار الســن ،التغلــب علــى هــذه المشــاكل مــن الممكــن أن
الطعــام بشـ ٍ
ً
يكــون صعبــا ،لكــن تحديــد و عــاج مشــاكل التغذيــة بشــكل عاجــل أمــر مهــم و ضــروري لصحــة
المســن و طــول عمــره و اعتمــاده علــى نفســه و رضــاه عــن نفســه ،اتخــذ الخطــوات لضمــان
تغذيــة مناســبة لشــخص مســن عزيــز عليــك ،ابحــث عــن عالمــات تــدل علــى ســوء التغذيــة و
ناقــش مخاوفــك مــع األطبــاء.

إعداد وجبات الطعام
بشكل أسهل
ً
تحــدث المشــاكل المتعلقــة بالطعــام عــادة مــع األشــخاص المصابيــن بألزهايمــر ،البعــض منهــم
ينســى أن يــأكل و البعــض ينســى أنهــم قــد أكلــوا الطعــام بالفعــل ،علــى الرغــم مــن أن
التغذيــة ربمــا يكــون لهــا أثــر بســيط علــى تقــدم مــرض ألزهايمــر ،إال أنــه مــن الضــروري لشــخص
ً
ً
عزيــز عليــك أن يــأكل أنواعــا متعــددة مــن األطعمــة و خصوصــا الفواكــه و الخضــروات.
يمكــن أن يــؤدي ســوء التغذيــة إلــى ضعــف جســدي ممــا يزيــد احتمــاالت الســقوط و الكســور،
ً
و يمكــن أيضــا أن يقلــل ســوء التغذيــة فعاليــة الجهــاز المناعــي ،و يجعلــه أقــل قــدرة علــى
مقاومــة األمــراض و شــفاء الجــروح ،و ربمــا يزيــد ســوء التغذيــة و الجفــاف االرتبــاك و التوتــر و
هــذا ســيقلل مــن قــدرة الشــخص العزيــز عليــك علــى التعامــل معهــا.
تحديد األسباب:
العوامــل التــي تســبب مشــاكل األكل مــن الممكــن تغييرهــا ،لهــذا الخطــوة األولــى هــي
اكتشــاف مــا الــذي تســبب بالمشــكلة ،مــن الممكــن أن تكــون:
•	 أطقــم األســنان :مــع التقــدم فــي العمــر ،ترتخــي قياســات األســنان االصطناعيــة ،و هــذا
يســبب عســر أو احتــكاك ممــا يجعــل عمليــة تنــاول الطعــام عمليــة مؤلمــة .تأكــد أن طقــم
األســنان يالئــم المريــض بشــكل مناســب ،و تحقــق منهــا بشــكل منتظــم.
•	 األمــراض :يقلــل الســكري و أمــراض القلــب أو المشــاكل الهضميــة الشــهية كمــا يفعــل
ّ
االكتئــاب أو اإلمســاك ،عــاج هــذه الحــاالت قــد يحســن الشــهية.
•	 األدويــة :تقلــل العديــد مــن األدويــة الشــهية ،بمــا فــي ذلــك بعــض المضــادات الحيويــة و
أدويــة القلــب و أدويــة التهــاب المفاصــل و مضــادات االكتئــاب ،قــد يكــون الطبيــب قــادر علــى
اســتبدال األدويــة التــي لهــا تأثيــر أقــل علــى الشــهية.
تضاؤل المهارات و الحواس:
ً
َ
يصبــح اإلحســاس بالتــذوق و الشــم ض ِعيفــا مــع التقــدم فــي الســن ،و حتــى كبــار الســن األصحــاء
ً
يأكلــون عــادة أقــل بســبب أنهــم ال يتذوقــون الطعــام بشــكل جيــد كمــا كانــوا يفعلــون ســابقا.

فــي المراحــل المبكــرة مــن مــرض ألزهايمــر ،قــد ينســى أحبابــك تنــاول الطعــام أو فقــدان
ُ
المهــارات الالزمــة ألعــداد وجبــات طعــام مناســبة،بعض العائــات تذكــر أحبابهــم لتنــاول الطعــام
و آخــرون يتصلــون علــى أحبابهــم ليخبروهــم خطــوات إزالــة التغليــف و إعــادة تســخين الوجبــة.
و كلمــا تقــدم المــرض قــد ينســى أحبابــك آداب المائــدة  ،أو يتناولــون مــن صحــون اآلخريــن أو مــن
صحــون الضيافــة ،قــد يفقــدون الســيطرة علــى االنفعــاالت و يأكلــون أي شــيء يرونــه أمامهــم،
بمــا فــي ذلــك األشــياء التــي ال تعــد طعــام ،قــد تتطــور مشــاكل البلــع فــي المراحــل المتقدمــة
مــن المــرض.
شرود الذهن و قلة االنتباه:
ً
قلــة االنتبــاه إحــدى األعــراض الشــائعة لمــرض ألزهايمــر ،و هــذا مــا يجعــل األمــر صعبــا ليجلــس
الشــخص لتنــاول طعامــه ،و شــرود الذهــن أثنــاء تنــاول الطعــام قــد يجعــل األمــر أســوء ،و
َ ْ
لتخفيــف شــرود الذهــن ،أط ِفــئ الهاتــف و التلفــاز و الراديــو ، ،إذا كانــت األلــوان علــى مائــدة
الطعــام مشــتتة للمريــض ،اختــر األلــوان الهادئــة.
الطعام السهل اآلمن:
ً
ً
ً
إذا كان مــلء الصحــن كامال-فــي نفــس الوقــت -يعــد أمــرا مربــكا ،حــاول وضــع نــوع واحــد مــن
الطعــام .وبإمكانــك أيضــا تقديــم عــدد مــن الوجبــات الصغيــرة باليــوم ،بــدال مــن ثــاث وجبــات
كبيــرة ،وقــم بتقطيــع الطعــام إلــى قطــع صغيــرة ،كمــا أن األطعمــة التــي علــى شــكل أصابــع
تكــون األســهل لمثــل هــذه المهمــة .كمــا ينصــح توفيــر ســائل ثخيــن مــع الطعــام لتجنــب االختنــاق
ال قــدر اللــه اذا تطلــب األمــر.
ً
ً
أعطــي أحبابــك وقتــا وفيــرا لتنــاول الطعــام وكذلــك نبههــم بمضــغ وبلــع الطعــام بحــذر .تجنــب
إعطائهــم المكســرات والفشــار والجــزر النــيء ؛ فهــذا النــوع مــن األطعمــة مــن الممكــن أن تســد
الحنجــرة أو مجــرى التنفــس واحتياطــا تعلــم كيــف تتصــرف بهــذه الحــاالت بمنــاورة هايمليــش.
تغذية إضافية
إذا كنــت تواجــه صعوبــة بجعــل أحبابــك يأكلــون الطعــام الكافــي ،مــن الممكــن أنــك ســتنتفع
ً
ً
بحقيقــة أن المصابــون بألزهايمــر يكونــون أكثــر تيقظــا وأكثــر جوعــا فــي الصبــاح.
ربمــا تريــد أن توفــر لهــم الكثيــر مــن الطعــام فــي وقــت الفطــور أو تقســم وجبــة الفطــور
إلــى عــدد مــن الوجبــات ،وكل وجبــة تحتــوي علــى نــوع واحــد مــن الطعــام .مثــا الفطــور األول
ســيكون كأس مــن العصيــر أو الحليــب ،بينمــا الفطــور الثانــي ســيكون البيــض والثالــث ســيكون
خبــز مــع الجبــن أو حبــوب القمــح.
إذا فقــد أحبابــك الــوزن فمــن الممكــن أن تضيــف وجبــات خفيفــة عاليــة الســعرات كميلــك شــيك
ً
البروتيــن .ولكــن اذا كان الفقــد كبيــرا ،مثــا خمــس كيلــو غرامــات فــي الشــهر ،هنــا عليــك أن
تستشــر طبيبــك.
نوعية الحياة
ألزهايمــر يخفــض مــن نوعيــة حيــاة الشــخص ،وباإلضافــة إلــى األثــار الجانبيــة الســائدة لســوء
التغذيــة فإنهــا ســتزيد مــن هــذه المشــكلة .فــإن تزويــد أحبابــك بالتغذيــة الجيــدة مــن الممكــن
أن يســاعدهم جســديا ونفســيا بالتغلــب علــى هــذا المــرض الصعــب بشــكل أفضــل.
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ً
مــع تطــور ألزهايمــر تصبــح صعوبــات البلــع والتــي تســمى بـــ عســر البلــع أكثــر شــيوعا مــع أنهــا
قــد تختلــف مــن شــخص آلخــر .إذا كان الشــخص يعانــي مــن صعوبــة فــي البلــع فقــد يســاعده
االســتعانة بأخصائــي نطــق وتخاطــب ولغــة .وقــد تتضمــن هــذه الصعوبــات إبقــاء الطعــام فــي
الفــم والمضــغ المســتمر وإبقــاء الطعــام صعــب المضــغ فــي الصحــن كالخضــروات الصلبــة .لــذا
قــد تكــون خســارة الــوزن وســوء التغذيــة والجفــاف مــن عواقــب صعوبــات البلــع.

عندما يصبح المضغ والبلع مشكلة تهدد الحياة

النظام الغذائي لعسر البلع
هنــاك ثالثــة مســتويات مختلفــة مــن الحميــة ،حميــة الطعــام المهــروس وهــي المســتوى
األول حتــى حميــة الطعــام المعــدل العــادي وهــي المســتوى الثالــث .وتختلــف كل حميــة عــن
ً
األخــرى مــن حيــث التركيــب والتناســق ،ويتــم اختيــار الحميــة المناســبة وفقــا لفعاليتهــا لمريــض
معيــن.
•حقائق غذائية
كل هــذه الحميــات كافيــة غذائيــا ولكــن قــد يصعــب لبعــض المرضــى أخــذ القــدر الكافــي مــن
الســوائل والطعــام ألجــل الحصــول علــى الطاقــة والطعــام الــذي يحتاجــون إليــه ،وفــي هــذه
الحالــة يجــب اتبــاع حميــة أو عــاج.
•السوائل
ً
تعــد الســوائل أساســية للحفــاظ علــى وظائــف الجســم .عــادة مــا يكــون االحتيــاج اليومــي
للســوائل مــن  ٦إلــى  ٨أكــواب أي مــن  ١٥٠٠مــل الــى  ٢٠٠٠مــل ،وقــد يشــكل ذلــك مشــكلة
لبعــض مرضــى عســر البلــع ألن الســوائل الخفيفــة قــد تكــون صعبــة البلــع ،وفــي هــذه الحالــة
يمكــن حــل تلــك المشــكلة مــع أخصائــي التغذيــة العالجيــة وأخصائــي البلــع والتخاطــب.
السعرات الحرارية
المشــكلة الكبــرى التــي تواجــه بعــض مرضــى ألزهايمــر هــي تنــاول ســعرات حراريــة كافيــة ،حيــث
ً
ً
ً
ً
تصبــح ببســاطة عمليــة تنــاول الطعــام أمــرا صعبــا ومتعبــا جــدا .لكــن بالرغــم مــن ذلــك ،يمكــن
زيــادة مدخــول الســعرات الحرارية والبروتيــن عــن طريــق دعــم و تعزيــز األطعمــة التــي يتناولهــا
المريــض ،والبــد مــن متابعــة أخصائــي التغذيــة العالجيــة للمريــض لعمــل البرنامــج الغذائــي
المناســب لحالتــه الصحيــة .
تعزيــز الحليــب عــن طريــق إضافــة كــوب واحــد مــن الحليــب المجفــف إلــى ربــع كــوب
مــن الحليــب الســائل .قــم باســتخدام هــذا الحليــب المدعــم بالبروتيــن عنــد صنــع حســاء الكريمــة
ً
الســاخن والصلصــات والحليــب المخفــوق وحلــوى البودنــج .كمــا يمكــن أيضــا إضافــة الزبــدة أو
الســكر أو العســل أو الهــام أو طعــام األطفــال المهــروس لزيــادة الســعرات الحراريــة.
إضافــة المعلبــات المهروســة أو الفواكــه المطهيــة للعصائــر أو الحليــب المخفــوق أو
الحبوب المطبوخة.
إضافة العصير للفواكه المجهزة أو الحبوب المطحونة أو الحليب المخفوق.
• اعتبارات خاصة
بعــض التوجيهــات العامــة لعمليــة بلــع آمنــه ،و تذكــر أن مرضــى ألزهايمــر الذيــن يعانــون مــن
عســر البلــع لديهــم متطلبــات فرديــة ،لــذا هــذه التوجيهــات قــد ال تنطبــق علــى كل المرضــى.
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•الحفــاظ قــدر المســتطاع علــى الجلــوس بوضــع مســتقيم عنــد األكل والشــرب أي مــا
يقــارب  ٩٠درجــة.
ً
•التشــجيع علــى األكل ببــطء ،وقــد يســاعد ذلــك ايضــا علــى اكل وجبــة واحــدة فــي كل
وقــت.
•تجنب الحديث أثناء األكل.
•عندمــا يكــون هنالــك جانــب ضعيف  مــن الفــم ،ضــع الطعــام فــي الجانــب األقــوى وعنــد
االنتهــاء مــن الوجبــة تحقــق مــن إذا كان هنالــك بقايــا طعــام عالقــة داخــل الفــم.
•عنــد البلــع حــاول أن تجعــل الــرأس لألســفل ووضــع الفــك مــوازي للصــدر و حنــي الجســم
ً
لألمــام ،وهــذا غالبــا يســهل عمليــة البلــع ويســاعد علــى منــع الطعــام مــن دخــول مجــرى
الهواء   .
•ال تخلــط الطعــام الصلــب مــع الســوائل فــي نفــس اللقمــة وال تبتلــع الطعــام مع الســوائل
إال إذا أخبــرك االخصائــي بفعــل ذلك.
•يجب أن يأكل مرضى ألزهايمر بجو هادئ وبدون ازعاج.
بعــد االنتهــاء مــن أي وجبــة طعــام يجــب أن يجلــس مرضــى ألزهايمــر بوضــع مســتقيم ،أي مــا
يقــارب الزاويــة  ٩٠لمــدة تتــراوح مــا بيــن  ٣٠إلــى  ٤٥دقيقــة.
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حمية عسر البلع العالمية المستوى األول
(الطعام المهروس)

ـام مهــروس ومتجانــس ومتماســك (متكامــل) .يجــب أن
الوصــف  :تتكــون هــذه الحميــة مــن طعـ ٍ
ً
يكــون الطعــام مهروســا كمــا يجــب االبتعــاد عــن األطعمــة الصلبــة والفواكــه أو الخضــار الكاملــة
ً
والمكســرات ومــا يشــابهها .ويتــم اســتبعاد األطعمــة التــي تتطلــب جهــدا فــي البلــع أو كميــة
مــن اللعــاب.
ُ
دواعــي االســتعمال  :وضعــت هــذه الحميــة لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن صعوبــة كبيــرة إلــى
متوســطة فــي البلــع مــع ضعــف فــي قــدرات مجــرى الفــم وانخفــاض القــدرة علــى حمايــة
مجــرى الهــواء .قــد يكــون هنــاك حاجــة إلشــراف دقيــق و متكامــل أو أســاليب تغذيــة بديلــة.

صنف الطعام

األطعمة الموصى
بها

األطعمة التي
يجب تجنبها

الحلويات

حلوى البودنج والكاسترد
والمهلبية والزبادي
الممزوج والحلويات
المهروسة وحلوى
السوفليه

الشعير المثلج
قطع الثلج و
و الحليب
الجيالتين وقطع
الخفوق
العصير المثلج و
والزبادي
الكوكيز والكعك
المثلج
والفطائر و
المعجنات والحلويات والمكمالت
الغذائية
الصلبة والزبادي
واآليسكريم
الممزوج بقطع
الفاكهة.
والجيالتين
أنواع الطعام التالية العادي أو
تعد سوائل مخففة الخالي من
السكر
إذا كانت كمية
السوائل المخففة
محدودة وهي
الشعير المثلج و
الحليب المخفوق
والزبادي المثلج
والمكمالت الغذائية
واآليسكريم
والجلوتين العادي
أو الخالي من السكر
و أي أطعمة قابلة
للذوبان بدرجة حرارة
الغرفة.

نوعية الطعام لمرضى عسر البلع المستوى األول (الطعام المهروس)

صنف الطعام

األطعمة الموصى
بها

األطعمة التي
يجب تجنبها

المشروبات

أي مشروبات متجانسة
خالية من القطع أو اللب
وقد تحتاج المشروبات
ثخينة القوام إلى
تخفيفها

أي مشروبات تحوي الحليب
ً
ً
قطعا أو لبا أو بذور والعصائر
والشاي
والقهوة
والمشروبات
الغازية
والمكمالت
الغذائية
وشرائح الثلج

المعجنات

خليط المعجنات الجاهز
وفتات الخبز المبلل
والمعجنات أو الكعك
المغمورة بمزيج سائل

جميع أنواع
المعجنات األخرى
والخبز العربي
ولفائف الفطائر
والبسكويت والخبز
المحمص والوافل
وكعك المافن وما
شابهها.

الحبوب

الحبوب المطهوة مثل
حبوب فارينا

جميع الحبوب
الجافة والحبوب
المطهوة مع قطع
أو بذور  .والشوفان
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ممكنة في
حال كانت
السوائل
الخفيفة
مسموحة

الدهون

يمكن إضافة
مقدار قليل
من الكريمة أو
الحليب لطهي
الحبوب أو
لجعلها أكثر
ليونة

الفواكه

ممكنة في
حال كانت
السوائل
الخفيفة
مسموحة

جميع أنواع الدهون
األخرى

الزبدة والسمنة والحساء
والكريمة الحامضة و
المايونيز والجبن السائل
وكريمة الخفق والصلصات
الناعمة كصلصة الجبن
والصلصة البيضاء
ً
عصير الفاكهة
الفاكهة المهروسة جيدا الفاكهة الكاملة
والمجففة والمعلبة غير المخفف
وعصير الفاكهة الخالي
من القطع واللب والبذور والمثلجة
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صنف الطعام

األطعمة الموصى
بها

األطعمة التي
يجب تجنبها

اللحوم
ومشتقاتها

اللحوم المهروسة
والبيض المهروس
والتوفو المخلوط بمادة
سائلة والحمص والصويا
من غير قشور

قطع اللحم أو
الدجاج أو األسماك
والعدس غير
المهروس والبيض
غير المهروس
واألجبان وزبدة
الفول السوداني
إال إذا كانت ممزوجة
مع الطعام
المهروس

البطاطا
والنشويات

البطاطا المهروسة
مع الزبدة أو السمنة
أو الكريمة الحامضة.
ً
المعكرونة المطهوة جيدا
واألرز المهروس

جميع أنواع البطاطا
والنشويات األخرى
غير المهروسة

الحساء

الحساء الذي
الحساء المخفوق في
يحتاج يحتوي على قطع
محضرة الطعام وقد ً
إلى تخفيف قوامه أحيانا

الخضروات

الخضروات المهروسة
بدون قطع أو بذور أو
لب .صلصة أو معجون
الطماطم بدون بذور
ُ
تخفيف عصير
وقد يتطلب ً
الخضروات أحيانا

منوعات

السكر والمحليات الصناعية الفلفل واألعشاب
ً
والملح والفلفل والبهارات غير المطحونة جيدا.
ً
والفاكهة المعلبة
المطحونة جيدا صلصة
والمربى التي
الكاتشب والماسترد.
تحوي على اللب أو
وصلصة الباربيكيو
والصلصات الناعمة األخرى .البذور والمكسرات
واألطعمة اللزجة.
العسل والحلوى الناعمة
ً
والحلوى المطاطية
جدا
كالتوفي وحلوى
عرق السوس.
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ممكنة في
حال كانت
السوائل
الخفيفة
مسموحة

المستوى  : ٢تحسين عسر البلع
(أساس عسر البلع)

حساء اللحم
والحساء
المصفى

جميع الخضروات غير عصير
المهروسة وصلصلة الخضروات
الطماطم مع البذور أو الطماطم
المخففة

حلوى
الشوكوال
الخالية من
المكسرات
قطع الزينة
الصلبة

الوصف :يحتوي هذا المستوى على األطعمة الرطبة وذات القوام الطري والتي يسهل
تشكيلها إلى لقمة .واللحوم مفرومة أو مطحونة وال يزيد حجم القطعة عن ربع إنش.
كما تظل هذه اللحوم رطبة ومتماسكة .وتعتبر جميع أطعمة اضطراب سوء التغذية من
المستوى األول مقبولة في هذا المستوى.
السبب :تعتبر هذه الحمية حمية انتقالية من الطعام المهروس إلى األكثر صالبة وتتطلب
القدرة على المضغ .كما يناسب قوام الطعام في هذا المستوى المصابين بعسر البلع
الفموي البلعومي المتوسط و الحاد .ويجب تقييم المريض على أساس مقدار تحمله
للقوام المخلوط ويتوقع أن يالئم بعض هذا الطعام الحمية.

المجموعة
الغذائية

الموصي به

المشروبات

جميع المشروبات
الخفيفة التي تحوي
على كمية ضئيلة
من اللب وغيره.
(يجب إزالة أي مادة
في السائل ويمنع
ترسبها).
(وقد يحتاج السائل
إلى أن يثقل وذلك
اعتمادا على الكثافة
الموصي بها).

حبوب مطبوخة مع
الحبوب
قوام متماسك
يجب أن تحتوي
الحبوب على ربع
قليال يشمل دقيق
كوب من الحليب
الشوفان .حبوب
أو كمية كافية
جافة مغموسة قليال
في
للتروية ذلك
بسائل خفيف مثل
حال وجود قيود
الكورن فليكس واألرز
على خفة السائل.
كما يجب أن تخلط المقرمش.
المادة السائلة
جيدا مع الطعام.

الخبز
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بآنكيك طري وغني
بالشراب والصلصة وفطيرة
طرية ودونات إذا غمست
بالحليب أو القهوة .خليط
الخبز المهروس أو الذي
سبق تخميره أو خمر خالل
فترة الكثافة.

تجنب

المجموعة
الغذائية

الموصي به

تجنب

إذا سمح
شرب السوائل
الخفيفة

الحلويات

حلوى البودنج
والكاسترد وفطائر
الفاكهة الطرية مع
القشرة السفلية
فقط .كعكة بسيطة
ال تحتوي على بذور
أو مكسرات .فواكه
معلبة ال تحتوي
على سائل باستثناء
األناناس.
كوكيز لين وطري
ومغمس بالحليب أو
القهوة أو نوع آخر
من السوائل.

الكعك والكوكيز الجاف
والخشن .أي حلوى
تحتوي على المكسرات
أو البذور أو جوز الهند
أو األناناس أو الفواكه
المجففة .الزبادي مع
المكسرات على الفطور.
األرز أو خبز البودنج .تعتبر
هذه األنواع من األطعمة
سوائل خفيفة ويجب
تجنبها في حال وجود
قيود عليها .مخفوق
الحليب المثلج والزبادي
المثلج والمكمالت
الغذائية واآليسكريم
والشراب والجيالتين
العادي أو الخالي من
السكر أو أي نوع من
األطعمة التي تتحول إلى
سائل خفيف بدرجة حرارة
الغرفة.

اآليسكريم
والشراب
والمكمالت
الغذائية
والزبادي المثلج
وأنواع أخرى
من المثلجات.
الجيالتين البسيط
أو الجيالتين مع
الفواكه المعلبة
باستثناء األناناس.

Fats
الدهون

الكريمة للحبوب
جميع أنواع الدهون
الزبدة والسمن
المضاف إليها مواد خشنة مثل كريمة األرز
الصناعي النباتي
أو القمح
وكريمة للحبوب وذلك وكبيرة.
اعتمادا على كثافة
السائل الموصي
بها والمرق وصلصة
الكريمة والمايونيز
وصلصة السلطة
ودهن الجبن السائل
مع مكونات طرية
والكريمة الحامضة.

إذا سمح
شرب السوائل
الخفيفة
الحليب والعصائر
والقهوة
والشاي
والمشروبات
الغازية
والكربونية .وإذا
سمح :المكمالت
الغذائية ورقائق
الثلج.

الحبوب المطبوخة
والخشنة للغاية والتي
يمكن أن تحوي على
بذور الكتان أو أنواع أخرى
من البذور والمكسرات.
الحبوب الكاملة الجافة أو
الخشنة.
حبوب مع المكسرات
وفاكهة مجففة أو رقائق
جوز الهند.

الحليب أو
الكريمة للحبوب.

البقية
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المجموعة
الغذائية

الفواكه

الموصي به

تجنب

إذا سمح
شرب السوائل
الخفيفة

الفواكه الطازجة أو
المجمدة والفواكه
المطبوخة مع القشرة
أو البذور

عصير الفواكه
الخفيف والبطيخ
بدون بذور

فواكه معلبة طرية
ومجففة أو فواكه
مطبوخة ال تحتوي
على البذور أو
القشرة .موز طري
وناضج .عصير الفواكه
مع كمية قليلة من
اللب .وفي حال وجود
قيود على كثافة
الفواكه المجففة
السائل فيجب أن
واألناناس المطبوخ أو
يثقل حتى يصل إلى
القوام المناسب.
المعلب أو الطازج

اللحوم الرطبة
اللحوم الجافة أو
اللحم
المفرومة  ،والدجاج
القاسية
وبدائله
،والسمك.
األطباق الجافة أو
قطع اللحم
يجب أن يقدم اللحم
أطباق األرز أو بقطع
من المقبالت
المفروم الرطب مع
كبيرة
يجب أال تتجاوز
المرق أو الصلصة .
شرائح ومكعبات الجبن.
واألطباق بدون األرز
ربع انش بحجم
زبدة الفول السوداني
مكعب وأن تكون -الباستا مع الجبنة
السائلة
البيض المطبوخ أو
لينة
ً
 باستا مطبوخة جيدا مع المقليصلصة اللحم المهروسة الفطائر والبيتزا
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مع المايونيز.
لزانيا رطبة وطرية.كرات اللحم الرطبة كفتة
اللحم أو بروست سمك .
جبن حلومي فطيرة
لينة بدون قطع كبيرة.
بيض مخفوق أو
مسلوق أو نص استواء
البيض يجب أن
(صفار ً
للمزج
يكون لينا و قابل ً
مع الزبدة ليس سائل)
سمن أو أي شيء رطب
يضاف لها
يجب أن تقدم الصلصة
مع كل اللحوم أو بدائل
البروتينات لتساعد في
الحفاظ على تماسك
تجويف الفم

تجنب

المجموعة
الغذائية

الموصي به

البطاطس
والنشويات

البطاطس المطبوخة رقائق وقشرة البطاطس
،والرطبة ،والمسلوقة البطاطس المقلي
األرز
،والمشوية ،
والمهروسة (يجب
أن تكون كل أنواع
البطاطس رطبة
ومعها صلصة)
النودلز المطبوخة مع
الصلصة

الحساء

اهرس الحساء لتجنب
القطع الكبيرة  ،ألنه
من الصعب تقديم
حساء مع اللحم
المفروم والخضروات
(و
الصغيرة الناعمة ّ
من الضروري ان يثقل
الحساء حتى يصل
لقوام مناسب إذا كان
ً
سائل أكثر مما يجب)

الخضروات

جميع الخضروات
الناعمة والمطبوخة
ً
جيدا
يجب أن تقطع
الخضروات إلى قطع
صغيرة و أن تهرس
بسهولة باستخدام
الشوكة

منوعات

البذور والجوز وجوز الهند
المربى والمعلبات
بدون البذور ،الجيلي واألطعمة اللزجة
الصلصات وغيره التي الحلوى المطاطية مثل
قد تحتوي على قطع الكراميل وعرق السوس
صغيره طريه أصغر
من نصف انش
لوح الشوكوال الناعم
الذي يسهل مضغه

إذا سمح
شرب السوائل
الخفيفة

حساء بقطع لحم كبيرة
وخضروات
شوربة مع األرز ،والذرة ،
والبازالء

الذرة المطبوخة والبازالء
أي خضار ممزوج مع
الذرة والبازالء والفاصوليا
والفاصوليا البيضاء
البروكلي والملفوف
وبراعم البروكسيل
والهليون أو أي من
الخضروات الليفية،
 .القاسية أو المطاطية
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المستوى الثالث :عسر البلع المتقدم

الوصف :يحتوي هذا المستوى على الطعام بقوامه المعتاد مع استثناء الطعام القاسي
والدبق والمقرمش .ويجب أن تكون االطعمة رطبة وأن تكون القطع بحجم القضمة عند
البلع بالفم.
السبب :هذه الحمية هي بمثابة حمية انتقالية إلى حمية منتظمة ،حيث تتطلب مضغ
مناسب للطعام وأسنان مالئمة .ويتناسب قوام هذه الحمية لألفراد الذين لديهم ليونة
في الفم أو/و صعوبة في البلع عن طريق البلعوم .ويجب تقدير المرضى من ناحية
ّ
ُ
تحملهم للقوام المختلط .ويتوقع تحملهم لهذا القوام في هذه الحمية.
قوام الطعام لحمية عسر البلع العالمية ( )NDDالمستوى الثالث :عسر البلع المتقدم

مجموعة
الطعام

مقترح

المشروبات

أي نوع من
المشروبات الذي
يعتمد على التوصيات
حول قوام السائل.

الخبز

أي نوع من الخبز
اللين ،البسكويت،
الكعك ،الفطائر
المحالة ،الخبز
الفرنسي ،فطيرة
الوافل ..إلخ .الخبز
خبز باجل ( حلقة من الخبز)
المحمص والكعك
األمريكي اذا كانا غير
جافين .وللترطيب
الجيد تحتاج إلى
إضافة شراب ،جيالتين،
سمن نباتي ،زبدة..
إلخ.

الحبوب

يمكن أن يكون
هناك  2/1كوب
من الحليب أو
ما يكفي منه
للترطيب إذا
كانت السوائل
الخفيفة
محددة.

متجنب

ممكنة في
حال كانت
السوائل
الخفيفة
مسموحة
الحليب والعصائر
والشاي والقهوة
والمشروبات الغازية
والمكمالت الغذائية
وشرائح الثلج

القاسي ،الجاف،
المخبوزات اليابسة كالخبز
أو الرغيف الفرنسي.

كل الحبوب
أن تكون ً
مرطبة جيدا.

الحبوب الخشنة أو الجافة.

29

مجموعة
الطعام

الحلويات

الدهون

مقترح

متجنب

جميعها ماعدا
الكعك الجاف ،الكوكيز
الحلويات في القائمة القاسي أو الجاف .أي
التي يجب اجتنابها.
طعام مع المكسرات
و البذور والفواكه
المجففة و جوز الهند
واألناناس .تعتبر هذه
األطعمة من السوائل
الخفيفة والتي يجب
تجنبها إذا كانت السوائل
الخفيفة محددة :الحليب
المخفوق أو الزبادي
المثلج أو المكمالت
الغذائية أو المثلجات أو
شربات (مسحوق منكه)
أو جيالتين عادي أو خالي
من السكر أو أي من
األطعمة التي تصبح من
السوائل الخفيفة في
درجة حرارة الغرفة.
جميعها ماعدا
الدهون في القائمة
التي يجب اجتنابها.

ممكنة في
حال كانت
السوائل
الخفيفة
مسموحة

مجموعة
الطعام

مقترح

الحليب المخفوق
والزبادي المثلج
والمثلجات
والحلويات
المثلجة األخرى.
المكمالت
الغذائية
والجيالتين وأي
من الحلويات
األخرى التي
يكون قوامها
في الفم
كقوام السوائل
الخفيفة.

الفواكه

جميع الفواكه
الفواكه الطازجة صعبة
المعلبة و المطبوخة .المضغ كالتفاح أو
الفواكه اللينة
الكمثرى وذلك بسبب
الطازجة والمقشرة
قشورها .التوت بسبب
كالخوخ و النكتارين
قساوة بذورها والفواكه
والكيوي والمانجو
ذات اللب المرتفع كالبابايا
والشمام وشمام
أو المانجو أو األناناس.
كوز العسل أو البطيخ الفواكه التي يصعب مضغ
(بدون البذور).
قشرها كالعنب .الفواكه
العنبيات اللينة مع
الجافه غير المطبوخة
البذور الصغيرة
كالبرقوق المجفف
والمشمش .جلد الفاكهة
كالفراولة.
و لفائف الفواكه ووجبة
فواكه خفيفة والفواكه
المجففة.

اللحوم
وبدائلها

جميع الدهون المضاف
إليها ما هو خشن
أو صعب المضغ أو
المقرمشة كالجبنة القابلة
للدهن مع المكسرات أو
الزبيب أو األناناس.

شرائح اللحوم
الرقيقة واللحوم
الطرية والدواجن.
يجب على الممرضين
الطهاة أن يقطعوا
اللحوم إلى قطع
صغيرة بحجم
السمك
القضمة.
ً
المرطب جيدا .البيض
المحضر بأي شكل من
األشكال.

متجنب

ممكنة في
حال كانت
السوائل
الخفيفة
مسموحة

اللحوم والدواجن الجافة
أو القاسية .األسماك
الجافة أو األسماك مع
العظام .زبدة الفول
السوداني المقرمشة.
الزبادي مع المكسرات أو
جوز الهند.

الزبادي بدون
المكسرات أو جوز
الهند .يطبخ مع قطع
صغيرة من اللحم أو
مع اللحوم المفرومة
أو اللينة.

البطاطس
والنشويات
30

جميعها بما في ذلك البطاطس المقلية
الهشة والقاسية .قشر
األرز واألرز البري
وحشوة الخبز الرطبة البطاطس .توابل الخبز
الجاف.
والبطاطس اللينة
والمقلية.
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مجموعة
الطعام

مقترح

متجنب

ممكنة في
حال كانت
السوائل
الخفيفة
مسموحة

الحساء

جميعها ما عدا أنواع
الحساء في القائمة
التي يجب اجتنابها.
الذرة المصفاة أو
حساء التشاودر
بالمحار (من الممكن
أن تحتاج إلى أن
ُ
يثقل حتى يصل إلى
القوام المناسب
إذا كان الحساء أخف
من القوام المحدد
للسائل).

حساء مع لحوم قاسية.
الذرة أو حساء التشاودر
بالمحار .حساء مع
قطع كبيرة من اللحوم
والخضروات.اكبر من انش
واحد

جميع أنواع
الحساء الخفيف
ما عدا ما في
القائمة التي
يجب اجتنابها.

الخضروات

أن تكون جميعها
مطبوخة .الخضروات
اللينة .الخس
المقطع.

جميع الخضروات النيئة ما
عدا الخس المقطع .الذرة
المطبوخة .الخضروات
اللينة غير المطبوخة.

منوعات

جميع ما هو متبل
ومحلى .جميع
الصلصات .الحلويات
التي ال يمكن مضغها
بدون المكسرات أو
البذور أو جوز الهند.
المربى والجيالتين
والعسل واألطعمة
المحفوظة.

المكسرات أو البذور أو
جوز الهند .الكراميل
صعب المضغ أو الدبق
كالحلويات .الحلويات التي
تحتوي على مكسرات أو
بذور أو جوز الهند.

المرق.

المصدر :فريق عمل حمية عسر البلع الوطنية (.)2002

كيفية تخفيف السوائل:
•إضافة سوائل ساخنة تحتوي على الحليب (حليب ساخن أو كريمة ساخنة) للحساء
المهروس أو الخضراوات المهروسة أو رقائق حبوب اإلفطار المطبوخة.
•إضافة سوائل ساخنة أخرى (مرق ،صلصة اللحم ،صلصات) للبطاطس المهروسة
واللحم المفروم أو المهروس والخضراوات المقطعة أو المهروسة .ويمكن أيضا
استخدام الزبدة أو السمن المذاب.
•إضافة سوائل باردة تحتوي على الحليب للكريمة والزبادي والحساء البارد والفواكه
المهروسة أو حلوى البودنج والكاسترد.

كيفية تثقيل السوائل واألطعمة:
•إضافة بودرة األرز سريعة الذوبان أو مثقل صناعي إلى السوائل الساخنة التي تحتوي
على الحليب.
•إضافة رقائق البطاطس أو البطاطس المهروسة أو رقائق الحبوب المخصصة لألطفال
إلى سوائل ساخنة أخرى (حساء ،صلصات ،صلصة اللحم).
•إضافة جيالتين خالي من النكهات أو فواكه مهروسة أو شرائح الموز أو مثقل صناعي
إلى سوائل باردة.
•إضافة رقائق البطاطس والبطاطس المهروسة وصلصات ثقيلة أو صلصة اللحم ولحم
مهروس معلب أو لحم مقطر معلب أو مثقل صناعي إلى حساء مهروس.
•إضافة رقائق الحبوب المخصصة لألطفال أو الجيالتين المنكه أو كريمة األرز المطبوخة
أو حبوب القمح أو مثقل صناعي إلى الفواكه المهروسة.
•إضافة البطاطا الحلوة أو البطاطا العادية البيضاء المهروسة ورقائق البطاطس
والصلصات أو مثقل صناعي إلى الخضراوات المهروسة.
مثقل صناعي  :يضاف تحت إشراف أخصائي التغذية العالجية وأخصائي البلع والتخاطب .

إعداد األخصائية:
سندس رضوان

حمية عسر البلع الوطنية :توحيد مقياس الرعاية المثلى.
شيكاغو :IL ،جمعية التغذية األمريكية.
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