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غالًبا ما يتطلب تحديد موعد مع معالج النطق رسالة تحويل. اسأل 
طبيبك العام أو متخصص إلعداد مثل هذه الرسالة. ميكنك بعد ذلك 

تحديد املوعد بنفسك وأخذ الرسالة معك. يتيح لك العديد من أخصائيي 
عالج النطق أيًضا بتحديد موعد مبارش، ويف هذه الحالة ال تكون رسالة 
التحويل رضورية. هل الشخص الذي يحتاج إىل عالج النطق هو طفل 

يحتاج إىل مزيد من الرعاية واإلرشاد من أجل التعلم؟ ثم ميكن للمدرسة 
استدعاء معالج النطق. وإذا تعيش يف دار لرعاية املسنني، عىل سبيل 

املثال، ميكن ترتيب عالج النطق مبارشة من خالل الدار.

ما هو
عالج النطق؟

سيقدُم معالج النطق 
النصح والدعم لك
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سيقدُم معالج النطق النصح والدعم لك، 
وكذلك لألشخاص املهمني لك.

 سيفحص معالج النطق  
   حالتك الشخصية

إنَّ عالج النطق هو شكل من أشكال الرعاية 
التي تساعد األشخاص يف مشكالت النطق 
واللغة والصوت والسمع والتواصل واألكل 
والرشب )البلع( يريُد كل شخص التواصل 

عىل نحٍو مستقل. ولكنهم ال ينجحون دامئًا. 
الحظ عىل سبيل املثال، األطفال الصغار 

الذي ال يبدأون التحدث من تلقاء أنفسهم. 
ولكن أيًضا البالغني الذين مل يعد بإمكانهم 
الكالم أو األكل أو الرشب بطريقة صحيحة 

بسبب سكتة دماغية. تزيُد هذه األنواع من 
املشكالت من صعوبة الذهاب إىل املدرسة 

والعمل والتفاعل مع اآلخرين، مام يؤثر سلًبا 
عىل حياة الشخص. لحسن الحظ، يستطيع 

معالج النطق أن يساعدك. الهدف من 
عالج النطق هو تحسني قدرة الشخص عىل 

التواصل، من أكل و رشب باستقاللية، وبالتايل 
مساعدته عىل إنجاز حياة خالية من املتاعب. 

كيف ميكن أن يساعدك معالج النطق؟
سيفحُص معالج النطق مشاكلك مع اللغة 

والكالم. عىل سبيل املثال ، كيف تؤثر هذه 
املشاكل عىل حياتك اليومية؟ سيفحص 

معالج النطق حالتك الشخصية: كيف تبدو 
بيئتك املعيشية؟ ما هو العالج األنسب 

لحالتك؟ أثناء العالج، ستتعرف عىل التقنيات 
التي ميكن أن تساعدك. سوف متارس هذه 

األساليب أثناء زياراتك ملعالج النطق. ستحصل 
أيًضا عىل متارين ألدائها يف املنزل.

 سيقدم معالج النطق النصح والدعم لك،
 وكذلك لألشخاص المهمين لك. على سبيل

 .المثال، والديك أو شريكك أو مقدمي الرعاية

ستحصل أحيانًا على مساعدة إضافية عبر 
تطبيق في هاتفك أو عن طريق مكالمات 

الفيديو. 

يف أي الحاالت التي ميكن للشخص 
الحصول عىل مساعدة من معالج النطق؟

يساعُد معالج النطق يف مشاكل اللغة والكالم. 
حتى قبل أن يبدأ الطفل بالكالم ، ميكن ملعالج 

النطق املساعدة فعالً. ألنَّ معالج النطق هو 
خبري عندما يتعلق األمر بالفم واللسان والبلع.

أمثلة:
•  األطفال الذين ال يستطيعون الرضاعة جيًدا 

من الثدي أو الزجاجة.
•  األطفال الذين ال يتعلمون التحدث 

بأنفسهم بسبب مشكلة يف تطوير اللغة.
•  األشخاص الذين يتلعثمون أو ال يستطيعون 

نطق كلامت معينة. 
•  األشخاص الذين يعانون من صوت أجش أو 

الذين فقدوا صوتهم.
•  األشخاص الذين مل يعد بإمكانهم التحدث أو 

البلع عىل نحٍو صحيح بسبب املرض.

ما هي تكلفة عالج النطق؟
يغطي تأمينك الصحي عالج النطق. التأمني 
اإلضايف غري مطلوب. يطبق الخصم من سن 
18 عاًما. إذا مل يكن لدى معالج النطق عقد 

مع رشكة تأمني صحي، فسيعتمد السداد عىل 
رشوط وأحكام بوليصة تأمينك الصحي.

أين ميكن للشخص أن يجد معالج نطق؟
هل تبحث عن أخصايئ لعالج النطق بالقرب 

منك؟ يرجى زيارة موقع
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