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 توانبخشی دیسفاژي در سالمندي: عنوان

 ، محمد رستمیسپیده انصاري

  دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز، دانشکده ي توانبخشی، گروه گفتاردرمانی

 sepideh.ans@gmail.com  

تقویت فرد با . عضالنی ظریف و یکپارچه است-نسانی و عملی پیچیده شامل توالی وقایع عصبیتوانایی بلع کارامد و امن از اساسیترین نیازهاي ا: مقدمه
بنابراین از دستدادن این . تغذیه و آبرسانی کافی حین لذتبردن از این فرآیند بخصوص براي سالمندان با شرکت در فعالیتهاي اجتماعی توام است

شیوع باالي اختالل بلع در سالمندان می تواند به دلیل شیوع باالتر اختالالت مرتبط همچون . دتوانایی می تواند بهمعنی کاهش کیفیت زندگی باش
خودیخود با تغییرات  همچنین پدیدهی سالمندي به. آلزایمر، سکته، ضعف عضالت و اختالالت دندانی در سالمندان نسبت به جوانان باشد

برگشت به شمار میآید که در زندگی هر فردي  عنوان پدیدهی طبیعی پیشرونده و غیرقابل زیستشناختی، سوختوساز، ذهنی و عاطفی همراه است و به
درصدي اختالالت بلع در سالمندان  2/41در ایران گزارش شیوع . آمار از وجود دیسفاژي در هر یک از نه نفر سالمند سالم حکایت دارد. رخ میدهد

  .موجود است

 ScienceDirect و GoogleScholar, PubMed مقاالت انگلیسی چاپ شده در بانک هاي اطالعاتی راي انجام این پژوهشب: مواد و روش کار
  .و ترکیبی از آنها استفاده شد Swallowing, presbyphagia, aging هاي در این جستجو از کلید واژه. جستجو شدند

  .ررسی این پژهش شدندمطالعه وارد ب 8مقالهی مروري و پژوهشی یافت شده،  25از میان حدود : نتایج

تاکنون رویکرد استانداردي براي مدیریت دیسفاژي سالمندان وجود نداشته و نیاز است متخصصانی براي تشخیص زودهنگام و بهبود : نتیجه گیري
ی، موجب تغییرات مثبت همچنین هر روشی که بتواند با اثرگذاري درمان. استراتژي هاي درمانی و افزایش کیفیت بلع جمعیت سالمندان آموزش ببینند

  .کیفیت زندگی سالمندان شود مورد استقبال قرار میگیرد

  بلع، سالمندي، دیسقاژي: کلمات کلیدي
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