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 صعوبة البلع؟ما هي 

 مراحل حدأ خالل ةالمعد إلى الفم من الطعام مرور ةصعوب هي

 . والمريء والبلعوم الفم في المتمثلة البلع

 سوء بحدوث يتسبب ةطويل ةلمد البلع ةصعوب استمرارية

 .كتئاباإل و القلق إلى ةضافباإل والجفاف ةالتغذي

  



 ؟ ما هي األعراض والعالمات

 و الجفاف خطر لتقليل دراكهاإ يجب التي والعالمات عراضاأل

 :  الهضمي الجهاز صاباتوإ التغذية سوء

 .الشرب ثناءأ أو الطعام تناول عند االختناق أو/  و السعال -

 .الفم بإفرازات  التحكم سوء -

 وأ البلع لعدم ةنتيج الخدين في ةالغذائي المواد تجمع -

 .صعوبته

 .الوجه ضعف -

 . البصق ةكثر -

 . الطعام من ةالواحد ةللبلع المتعدد البلع -

 .التنفسية الحالة تراجع -

 . ةللوجب المستهلك الوقت ةزياد -

 .التغذية سوء أو الوزن فقدان -

 .البرد نزالت السيما ةالصدري مراضاأل تكرار -

 .البلع في ألم -

ة في تناول عدد اليستهان به من المريض صعوبيواجه  -

 و المشروبات .أ ةطعماأل



 ة؟الحمي هدافأما هي 

 .ةالمتناول والسوائل األغذية كفاية من للتأكد -

 . المريض على حالة اعتمادا   الصحيح واآلمن القوام دخالإل -

 الحفاظ مع تناولها ممكن طعام كمية قصىأل للوصول -

 . ارتجاع وأ ختناقإ حدوث دون المريض سالمة على

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : ةعام ةغذائي نصائح

 كثرأ الطعام تناول ليكون عامة ةغذائي نصائح هي التالية النصائح

 اختالفات هناك نأ تذكر. بالبلع المرتبطة المشاكل ولتجنب مانا  أ

  المرضى بين شخصية

 . االخر البعض دون البعض تناسب قد التالية النصائح بعض

 بقدر درجة 90لل ةمقارب بزاوية الصحيح الجلوس -

 . الشرب وأ كلاأل ثناءأ ةستطاعاإل

 بوقت الفم في ةالسائل و ةالصلب ةطعماأل خلط عدم -

  المعالج. بارشاداتإال  ةالغص ثناءأ الماء شرب وأ واحد

 بالسعرات ةمرتفع ، ةومتعدد ةصغير بوجبات ينصح -

  .مناسب بقوام والبروتين

 ما يأ ةالوجب خالل ةمتتالي بسيطة كميات بتناول ينصح -

 . ةواحد ةلملعق ةملعق نصف يقارب

 تناول خالل تشتت يأ يسبب ما كل عن بتعاداإل محاولة -

 الطعام.

 

 



 : عامة غذائية نصائح

 تناول على الحرص يجب ، ةالخفيف السوائل منع حال في -

 المشروبات وأ ةكالشورب خرىأ مصادر من السوائل

 . بالسوائل ةالمخفف ةالمهروس ةاالطعم وأ ةالمكثف

 وأ الطحين يضاف,  خفيف المخلوط الطعام كان ذاإ -

 . هكثافت من ليزيد الزبادي وأ ةالحامض ةالكريم وأ ةالكريم

 بعد بالخالط تخلط, ةكالزبد ةالصلب الدهون:  ةمالحظ

 . ةالسلط وصلصات الزيت ماأ اذابتها

 بعد ةدقيق 60- 30 ةلمد التمدد وعدم بالجلوس ينصح -

 . ةالوجب تناول

 أو ساعتين ةساع قبل ةكبير بكميات  ةطعماأل تناول تجنب -

 . النوم من

 الفيتامينات من احتياجك على الحصول من التأكد -

 ةطويل ةلفتر الغذائي النظام استمرار حال في والمعادن

. 

 

 



 : ةعام ةغذائي نصائح

  المكمالت احتياج حال في -

o للطعام ضافتهاوإ والمعادن الفيتامينات حبوب طحن . 

o ةالسائل ةبالحال والحديد الفيتامينات . 

o كالحلوى تكون التي والمعادن الفيتامينات مكمالت 

 . للمضغ تحتاج فقط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :  ةالغذائي ةمراحل الحمي

 

 (:المخلوط/  ةالعصيد قوام)  ولىاأل ةالمرحل 

 متماسك و متمازج,  مهروس الطعام يكون ةالمرحل هذه في

 تتطلب اللتي ةاالطعم من ذلك مادون اما,  ةالعصيد كقوام

 . ةمسموح غير فهي والبلع المضع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الموصى به:

 الخبز

 فتات الخبز المبلل  -

 الحبوب

 . ةحبوب السيريال المطبوخ -

 البطاطس والنشويات 

,  ة, الزبد ةالحامض ةالبطاطس المهروس مع الكريم -

 المارجرين والحليب .

 ةالباستا والرز المطبوخ بشكل جيد والمهروس بواسط -

 الخالط للوصول للقوام الناعم والمتمازج 

 

 

 

 

 

 

 

 
  النشويات 



 

 

 مايجب تجنبه:

 الخبز

و البسكوت ,الوافل , الخبز  ةجميع انواع الخبز المتبقي -

 الفرنسي والمفن 

 

 الحبوب

 الحبوب اللتي تحتوي علىاو  ةحبوب الجافالجميع انواع  -

 البذور او التكتالت .

 الشوفان -

 البطاطس والنشويات

دون  ةالبطاطس المهروس،جميع انواع البطاطس والرز االخرى

 اي اضافات يخفف من قوامها

 

 

 

 

 

 

 النشويات



 

 

 في حال السماح للسوائل الخفيفة

 الحبوب

او الحليب تضاف لحبوب السيريال بقدر  ةمن الكريم ةقليل ةكمي

 كافي لترطيبها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 النشويات



 

 

 

 الموصى به:

 والموز المهروس بشكل جيد  ةالمهروس فاكهةال -

 ةالعصائر بدون البذور والحبوب او التكتالت ) قد تحتاج الضاف

المكثف للوصول الى القوام المسموح في حال عدم السماح 

 (ةبالسوائل الخفيف

  مايجب تجنبه :

(ةوالمجفف ة,المعلبة,المجمدة) الطازج ةالكامل فاكهةال  

 

 في حال السماح للسوائل الخفيفة:

 المكثفات ةدون اضاف ةالعصائر الطازج .

 

 

 

 

 

  الفاكهة



 

 

 الموصى به:

دون حبوب وتكتالت ودون لب  ةلخضروات المهروسا -

 الخضار 

 معجون وصوص الطماطم بدون البذور   -

 عصير الطماطم والخضروات  -

المكثف للوصول الى القوام المسموح في  ة) قد تحتاج الضاف

 .ةحال عدم السماح بالسوائل الخفيف

 ما يجب تجنبه:

  ةجميع الخضروات الغير مهروس

.صوص الطماطم مع البذور او عصير الطماطم الخفيف   

 

 في حال السماح للسوائل الخفيفة:

  عصير الخضروات او الطماطم الخفيف

 

 

 

 الخضروات 



 

 

 

 الموصى به:

 ةاللحم المهروس لقوام العصيد  -

 البيض المهروس   -

 للدهن ةالقابل ةبقوليات المهروسالحمص وال -

 

 ما يجب تجنبه:

 ةاللحم والدجاج والسمك المفروم او القطع الكامل -

 البقوليات والعدس الغير مهروس   -

 البيض المقلي واللين و الصلب   -

الفول السوداني اال في حال  ةالكوتاج , زبد ةاالجبان , جبن

 هرسها وخلطها مع الطعام المهروس

 

 

 

 

 اللحوم وبدائلها 



 

 

 الموصى به: -

 ةالكريمي ة,المارجرين,المايونيز,الجبنةالحامض ة, الكريمةالزبد  -

 الطبخ  ةوكريم

 .ةالجبن والكريم ةلصكص ةوالسلس ةالناعم لصاتالص -

 

 ما يجب تجنبه:

 ةعلى اجزاء او اضافات صلب ةجميع الدهون المحتوي

 

 

 

 

  

  الدهون 



 

 

 الموصى به:

على البذور او التكتالت او  ةالغير محتوي ةالمشروبات المتجانس

المكثف للوصول الى القوام المسموح  ةاللب ) قد تحتاج الضاف

.(ةفي حال عدم السماح بالسوائل الخفيف  

 

 مايجب تجنبه:

على البذور او التكتالت او  ةالمحتوي ةالمشروبات المتجانس

 اللب

 في حال السماح للسوائل الخفيفة:

 

, الثلج  ة,الشاي,المشروبات الغازيةالحليب,العصائر,القهو 

  .ةوالمكمالت الغذائي

 

 

 

 

 

   السوائل



 

 

 الموصى به:

 ة) قد تحتاج الضاف  ةبالخالط والمصفا ةالمخلوط ةالشورب

المكثف للوصول الى القوام المسموح في حال عدم السماح 

 .(ةبالسوائل الخفيف

 

 :مايجب تجنبه

  .على التكالت والقطع ةالمحتوي ةالشورب 

 

 في حال السماح للسوائل الخفيفة:

االقرب للقواب  ةمرق اللحم والدجاج والشوربات الخفيف -

 المائي

 

 

 

 

 

    الشوربة



 

 

 الموصى به:

الكسترد ,  الزبادي , البودنق والحلويات ذات القوام   -

 ةاالقرب للعصيد

 

 :مايجب تجنبه

االيسكريم ,  ةبطريق ةالثلج , الجلي ,  العصائر المثلج . -

الكوكيز, الكيك,الفطائر ,المخبوزات,البودنق ذا القوام , 

 . فاكهةبودنق الرز و زبادي ال

لذا يجب تجنبها  ةتصنف من السوائل الخفيف ةالتالي ةاالغذي -

  في حال منعها او تجنبها:

شراب الحليب المخفوق ) الملك شيك ( , الزبادي المثلج , 

التي  ة, االيس كريم , الجلي , جميع االطعم ةالمكمالت الغذائي

  . ةالغرف ةحرار ةتذوب بدرج

 

 

    الحلويات



 

 

 في حال السماح للسوائل الخفيفة:

, ةالسائل ةالحليب المخفوق, الزبادي المثلج, المكمالت الغذائي

 االيس كريم, الجلي االصلي او الخالي من السكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    الحلويات 



 

 

 الموصى به:

,الملح,الفلف المطحون  ةالسكر والمحليات الصناعي -

 جيدا. ة,والبهارات المطحون

الشواء وجميع الصلصات االخرى  ةالكاتشب , الخردل,صلص -

 . ةالمتجاني

 

  :مايجب تجنبه -

والمربى  ةصغير على قطع ةالمحتوي ةالمحظر فاكهةال

 المحتوي على الحبوب .

  ةالقاسي ةالحبوب والمكسرات واالطعم  -

ليالحلويات اللتي تحتاج للمضغ كالكرام  

 في حال السماح للسوائل الخفيفة:

 ةاليحتوي على اضافات قاسيالكاكاو السلس والذي 

 ..كالمكسرات

 

 

     أخرى



 ( المهروس)  ةالثاني ةالمرحل 

.  والتشكل المضغ وسهل لين,  رطب الطعام قوام يكون

 ةطعماأل نأ كما,  ةمسموح ولىاأل ةبالمرحل ةطعماأل جميع

 وأ ةمفروم تكون ان يجب واللحوم بالجدول ةالمذكور االخرى

 " . ¼ ال اليتجاوز بحجم ةمقطع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الموصى به:

 الخبز

 والطري المبلل الخبز فتات -

  الصوص وأ السيروب المضاف اليها ةاللين ةالفطائر المحال  -

 الحبوب

 .الشوفان,  البسيط القوام ذات ةالمطبوخ الحبوب -

 والمضاف ةالمقرمش افطار االرز حبوب او فلكس الكورن  -

  لترطيبها السائل من القليل اليها

 البطاطس والنشويات 

  جيدا المسلوق او المشوي او المهروس البطاطس -

  جدا جيد بشكل المطبوخ والرز الباستا -

 

 

 

 

 

  النشويات 



 

 

 مايجب تجنبه:

 الخبز

 الخبز,  الوافل, البسكوت و ةالمتبقي الخبز انواع جميع -

  والمفن الفرنسي

 الحبوب

 والتي ةالمطبوخو أ ةالجاف القمح ةالحبوب كامل انواع جميع -

 او ةالمجفف فاكهةال او المكسرات وأ البذور على تحتوي قد

 . الهند جوز

 البطاطس والنشويات

  البطاطس ةقشر -

 ) المقطع والمبشور( المقلي البطاطس -

  الرز -

 .في حال السماح للسوائل الخفيفة:

  الحبوب -

 ةالمطبوخ للحبوب نضاف الحليب وأ ةالكريم من ةقليل ةكمي -

 لترط كافي بقدر

 النشويات



 

 

-  

 الموصى به:

 وأ البذور بدون ةاو المطبوخ ةالمعلب,  ةاللين فاكهةال -

  ةالخارجي ةالقشر

  والمهروس اللين الموز -

 المكثف ةضافإل تحتاج قد)  اللب من ةبسيط ةبكمي العصائر

 بالسوائل السماح عدم حال في المسموح القوام لىإ للوصول

(ةالخفيف   

 :مايجب تجنبه 

 (ةوالمجفف ةالمعلب,ةالمجمد,ةالطازج)  ةالكامل فاكهةال -

  بالبذور وأ ةبالقشر ةالمطبوخ فاكهةال  -

 المطبوخ وأ المعلب, الطازج االناناس -

 .في حال السماح للسوائل الخفيفة:

 .ةالخفيف ةالطازج العصائر -

 .البذور بدون البطيخ ةفاكه -

 

 

 

  الفواكه



 

 

 

 

 الموصى به:

جيد والتي يسهل  بشكل ةوالمطبوخ اللينه الخضروات -

 .   ةالشوك ةهرسها بواسط

 

 

 مايجب تجنبه:

  ةالمطبوخ والفاصوليا ةالذر -

  ةالصلب االخرى والخضروات والهيليون الملفوف,  البروكلي

 

 

 

 

 

 

   الخضروات 



 

 

 

 الموصى به:

,  جيدا والمطبوخ المفروم والسمك والدجاج اللحم . -

  االيدام مرق في والمقدم

 . اللحم بصوص ةوالمطبوخ ةالطري واللزانيا الباستا -

 . ةالطري اللحم كرات -

 والغير صغير بحجم ةالمقطع اوالبيض ةالتون ةسلط -

 . الكرفس او البصل على ةمحتوي

 الكوتاج ةجبن -

 البيض صفار)  ةلين ةبطريق والمطبوخ المخفوق البيض -

 ( سائال اليكون ان يجب

  جزئيا   ةوالمهروس جيدا ةالمطبوخ البقوليات -

الصوص. مع او ةرطب تقدم ان يجب وبدائلها اللحوم جميع  

 

 

 

 اللحوم وبدائلها 



 

 

 مايجب تجنبه:

  كشرائح اللحم المقدد والنقانق ةوالسميك ةالقاسي اللحوم -

  الجبن ومكعبات شرائح -

  السوداني الفول ةزبد -

 قاسي بشكل المبوخ او المقرمش المقلي البيض -

 والبيتزا الساندويتش  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللحوم وبدائلها



 

 

 

 الموصى به:

 ة،الكريم ةالكريمي الصلصالت المارجرين، ، ةالزبد -

 و ةالكريمي ةالجبن ، ةالسلط صلصات ، ،المايونيزةالحامض

 ةالمخفوق ةالكريم

 

 

 

  مايجب تجنبه:

ةعلى اجزاء او اضافات صلب ةجميع الدهون المحتوي  

 

 

 

 

 

 

 

 الدهون



 

 

 الموصى به:

  القوام او اللب من ةكمي على اقل تحتوي التي السوائل -

وصفها ييتم اللي ةللوصف اتباعا تكثف ان يجب السوائل  

 

 

 .في حال السماح للسوائل الخفيفة:

 المكمالت ،ةالغازي المشروبات ، ةالقهو ، العصير ، الحليب -

 . ةالغذائي

 .الثلج قطع -

 

 

 

  

  السوائل



 

 

 

 الموصى به:

 الخضروات او اللحم المفروم على تحتوي التي ةالشورب 

 (  ةالذر ةحب بحجم ماتكون غالبا) ،والبلع المضغ في ةالسهل

 ةمعين ةكثاف ةدرج الى ةالحاج المحتمل من -

 

 

 مايجب تجنبه:

 او اللحم من ةكبير قطع على تحتوي التي ةالشورب -

 .  الخضروات

 البازال وأ ةالذر وأ بالرز ةالشورب -

 

 

 

 

   الشوربة



 

 الموصى به:

  الكسترد -

  ةالكريم دون فقط ةالقاعد مع ةاللين فاكهةال ةفطير -

  االناناس باستثناء ةالمعلب فاكهةال -

 . والرطب اللين الكيك -

 ةو القهوأ بالحليب المغمس اللين والكوكيز البسكوت -

. 

 

 

 

 

 

 

 

    الحلويات



 

 

  تجنبه:مايجب 

  الناشف والكيك الكوكيز -

 جوز ، البذور او المكسرات على تحتوي اللتي الحلويات -

  ةالمجفف فاكهةوال الهند،االناناس

 في تجنبها يجب>  ةالخفيف السوائل من تعد ةالتالي ةاالمثل

 ،الزبادي( شيك لكيالم) الحليب مخفوق:  المنع حال

 كان وإن ،الجلي كريم ،االيسةالغذائي ،المكمالتةالمجمد

 الي تتحول التي ةاالطعم من نوع اي ،او السكر من خالي

.ةالغرف ةحرار ةدرج في ةالسائل ةالحال  

 .في حال السماح للسوائل الخفيفة:

, ةالسائل ةالحليب المخفوق, الزبادي المثلج, المكمالت الغذائي

االيس كريم, الجلي االصلي او الخالي من السكر او المحتوي 

 .باستثناء االناناس ةالمعلب فاكهةعلى ال

 

 

 

    الحلويات



 

 

 

 الموصى به:

  البذور بدون المربي -

  والبلع المضع ةسهل ةالطري ةالشوكالت الواح -

 

 

 

 مايجب تجنبه:

  ةالصلب ةاالطعم ، والمكسرات البذور -

 .كالكراميل للمضغ تحتاج التي الحلوى -

 

 

 

 

 

 أخرى



 (  ةالمتقدم)  ةالثالث ةالمرحل 

 ةطعماأل من ةالصغير القطع وبلع مضغ للمريض يمكن

 ولىاأل ةبالمرحل ةمقارن نواعباأل كبير تنوع مع ةاللين

 . ةوالثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الموصى به:

 الخبز

المضاف اليها  ةالخبز, البسكوت, الكيك,الفطائر المحال -

 و السيرب بغرض ترطيبهاأ ةالزبد

 الحبوب

 . ةوالرطب ةالمطبوخ الحبوب -

 والمضاف ةالمقرمش االرز حبوب افطار او فلكس الكورن  -

 . لترطيبها السائل من القليل اليها

 البطاطس والنشويات 

جميع االصناف بما فيها االرز والبطاطس المقلي الهش  -

  والطري

 

 

 

 

 

  النشويات



 

 

 مايجب تجنبه:

 الخبز

 الخبز والبسكوت الجاف  -

 

 الحبوب

  القمح ةكالحبوب كامل ةالجاف -

 

 البطاطس والنشويات:

 المقرمش المقلي و البطاطس البطاطس ةقشر -

 الفشار  -

 

 

 

  

  النشويات



 

 

 الموصى به:

 ةوالمقشر ةاللين ةاطازج فاكهة. الةبوالمعل ةالمطبوخ فاكهةال

 ةاللين ةكالخوخ, الكيوي, الشمام, البطيخ بدون البذور.اللفراول

  . ةوالتي تحتوي على البذور الصغير

 

 

  :ما يجب تجنبه

والتي تحتاج لى مضغ كالتفاح واالجاص.  ةالطازج فاكهةال

والتي تحتوي على اللب كالبابايا, االناناس, أو  ةاللزج فاكهةال

واللتي تحتاج قشرتها لمضغ جيد  ةالطازج فاكهةالمانجا.ال

 كالمشمش والخوخ. ةالغير مطبوخ ةالمجفف فاكهةكالعنب. ال

 .للسوائل الخفيفة:في حال السماح 

 ةالطازج العصائر -

  

  

  الفواكه



 

 

 الموصى به:

   ةوالخس المقطع لشرائح رفيع ةالمطبوخ ةاللين الخضروات -

 

 

 مايجب تجنبه:

 ةباستثناء الخس ، الذر ةجميع الخضروات الغير مطبوخ  -

 .ةالغير لين ة، الخضروات المطبوخةالمطبوخ

 

 .الخفيفة:في حال السماح للسوائل 

 عصير الطماطم 

 

  

  الخضروات



 

 

 

 الموصى به:

, اللحم والدجاج المفروم. السمك  ةواللين ةشرائح اللحم الرقيق 

 الطري. البيض بأنواعه. الزبادي بدون مكسرات او جوز الهند

 

 

  ما يجب تجنبه

 والدجاج والسمك القاسي اللحم -

  ةالغير ناعم السوداني الفول ةزبد  -

 السمك بالعظم  -

  الزبادي بالمكسرات وجوز الهند

 

 

  

 اللحوم وبدائلها 



 

 

 

 الموصى به:

  جميع انواع الدهون باستناء ماذكر فيما يجب تجنبه -

 

 ما يجب تجنبه:

او اضافات  ةعلى اجزاء او اضافات صلب ةجميع الدهون المحتوي

المضاف لها المكسرات او  ةالكريمي ةتحتاج لمضع جيد كالجبن

 االناناس

 

 

 

 

 

 

 

 الدهون



 

 

 الموصى به:

  السوائل الموصى بها ةجميع السوائل تبعا لكثاف -

 

 .في حال السماح للسوائل الخفيفة:

 

 المكمالت ،ةالغازي المشروبات ، ةالقهو ، العصير ، الحليب -

 . ةالغذائي

 الثلج قطع -

 

 

 

 

 

 

 السوائل



 

 

 

 الموصى به:

 ةباستثناء ماذكر فيما يجب تجنبه، شورب ةبرجميع انواع الشو -

 .ةمعين ةكثاف ةدرج الى ةالحاج المحتمل ، منةالمصفا ةالذر

. 

 مايجب تجنبه:

من  ةو اللحم القاسي آو القطع الكبيرأ ةبالذر ةالشورب 

على  ةانش أو المحتوي 1كبر من أالخضروات واللحم بحجم 

  .البذور

 .للسوائل الخفيفة:في حال السماح 

باستثناء ماذكر فيما يجب  ةالخفيف ةالشورب عجميع انوا -

 تجنبه 

 و اللحمأالطماطم أو مرق الدجاج  ةشورب -

 

  

   الشوربه



 

 

 

 الموصى به:

 جميع انواع الحلويات باستناء ماذكر فيما يجب تجنبه -

  مايجب تجنبه:

مضغ جيد.  لىإو الكوكيز الجاف والذي يحتاج أالكيك الجاف 

 فاكهةالمضاف اليها المكسرات, البذور, ال اتالحلوي

 , جوز الهند أو االناناس. ةالمجفف

 جوز ، البذور وأ المكسرات على تحتوي اللتي الحلويات -

  ةالمجفف فاكهةوال الهند،االناناس

 في تجنبها التي يجب ةالخفيف السوائل من تعد ةالتالي ةاالمثل 

( شيك الملك) الحليب مخفوق:  الخفيفالمنع من القوام  حال

 وإن ،الجلي كريم ،االيسةالغذائي ،المكمالتةالمجمد ،الزبادي

 الي تتحول التي ةاالطعم من نوع اي ،او السكر من خالي كان

 .ةالغرف ةحرار ةدرج في ةالسائل ةالحال

 

    الحلويات 



 

 

 .في حال السماح للسوائل الخفيفة: -

, ةالسائل ةالمثلج, المكمالت الغذائي الحليب المخفوق, الزبادي

 االيس كريم, الجلي .

 

 

 

 الموصى به:

نواع البهارات والمحليات. جميع انواع أجميع  -

الصلصات.الحلويات التي التحتاج لمضغ والتي التحتوي 

جوز الهند. المربى, الجلي,  أو على المكسرات, البذور

 العسل.

 مايجب تجنبه:

 المكسرات,البذور وجوز الهند -

 الحلويات التي تحتاج لمضغ جيد كالكراميل -

 

 

 أخرى

    الحلويات 



:  السوائل تكثيف  

 ةمقارن البلع ةعملي في سهلأ تكون ةالكثيف السوائل

 . النكتار ةبكثاف تكون والتي ةالخفيف بالسوائل

 . الحليب الى ةالصناعي المكثفات وأ االطفال رز ةاضاف -

 ةالمخصص الحبوب رقائق وأالمهروس  البطاطس ةاضاف -

 . االخرى ةالحار السوائل إلى لالطفال

 وأ، ةالمهروس فاكهة،ال ةنكه غير من الجيالتين ةاضاف  -

 . ةالبارد للسوائل ةالصناعي المكثفات

 ةطعمأ ، ةالكثيف ،الصصلصات المهروس البطاطس ةاضاف -

 . ةللشورب ةالصناعي المكثفات او ةالمهروس ةالمعلب االطفال

 المنكه الجيالتين ، لالطفال ةالمخصص الحبوب رقائق ةاضاف -

 . ةالمهروس فاكهةلل ةالصناعي المكثفات أو

 ةالمهروس ةالحلو البطاطس وأ ةالمهروس البطاطس ةاضاف -

 . ةالمهروس للخضروات ةالصناعي المكثفات أو

 

 



 مالحظات:

 __________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع:

Dietetics and Nutrition of Academy 

2022 – 2021 manual care nutrition 

   Canva.comجميع الصور المستخدمة من موقع

 والتدقيق: اإلعداد

بمستشفى  أخصائيين التغذيةمراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل  إعداد و تم

 الملك فهد الجامعي

.  
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