
ආඝාතය සහ ගිලීමේ අපහසුතාවය 

ආඝාතයෙන් පසු ගිලීයේ අපහසුතාවෙන් ඇතිවීම ආඝාතෙ සහිත පුද්ගලයින් 

අතර සාමාන්යයෙන් දක්න්ට ලැයෙන් ලක්ෂණෙකි. යමෙ ආඝාතෙ ඇතිවූ 

යමායහායේ ඇතිවී ඉයේම සුවවීමට යහෝ  ඉන් පසුව කාලෙක් පැවතිෙ හැක. 

ආඝාතෙ සහිත යොයහෝ යරෝගීන්යේ ගිලීයේ අපහසුතාවෙන් ඉයේම සුව අතට 

පේවන් න්මුේ 11%ේ 50% ේ අතර ප්රතිශතෙකට එම අපහසුතාවෙන් මාස 6ක් 

පමණ කාලෙක් පවතී. 

ගිලියේ අපහසුතාවෙ නිසා ඇතිවන් ආහාර ශ්යේෂ්මල යහෝ ආහාර පිට උගුයේ 

ොම (ආහාර ශ්වසන් මාේගෙට ඇතුලේ වීම), නියුයමානිො තේවෙක් ඇතිවීමට 

ෙලපාන් ප්රධාන් අවදාන්ේ සාධකෙක් යේ. 

 

ගිලීමේ  අපහසුතාවමේ ලක්ෂණ:-  

1. කයේ ආහාර ඉතිරිවීම  

2. ආහාර සැපීයේ අපහසුතාවෙ  

3. ආහාර උගුරට දමායගන් ගිලීයේ අපහසුතාවෙ  

4. ආහාර ගන්න්ාවිට අන්වශය යලස යකල යේරීම  

5. දිෙර ගන්න්ාවිට ඒවා කටින් යේරීම 

6. කයේ යහෝ උගුයේ ආහාර රැදී තිබීම, යන්ාදැනීයේ හා රස දැනීයේ යවන්ස්කේ  

7. ආහාර ගන්න්ාවිට කැස්ස යහෝ හිරවීම  

8. ආහාර ගත පසු නිතර නිතර උගුර පැදීම  

9. ආහාර ගත පසු හුස්ම ගැනීයේ අපහසුතා ඇතිවීම  

10. ආහාර ගැනීමට වැඩි යේලාවක් ගතවීම 

ආහාර පිට උගුමේ යාම නිසා ඇතිවිය හැකි සංකුලතාවයන් :- 



1. නිතර නිතර යපන්හළු හා සේෙන්ධ ආසේිකතාවෙන් ඇතිවීම  

2. නියුයමානිොව  

3. සිරුයේ ෙර අඩුවීම  

4. මරණෙ 

 

කථන භාෂා චිකිත්සකවරමයකු (Speech and Language Therapist) විසින් 

ඔෙයේ ආහාර ගැනීයේ හැකිොව තක්යස්රු කරන් අතර ආහාර පිට උගුයේ ොම 

වැලැක්වීම හා ගිලීයේ අපහසුතා සදහා අවශය චිකිේසක ප්රතිකාර හා පහත 

උපයදස් ලොයදනු ලැයේ. 

- ගිලීයේ ක්රිොවලිෙ ශක්තිමේ කිරීම සදහා වයාොම  

- ආහාර ගැනීයේදී නිවැරදි ඉරිෙේ පවේවා ගැනීමට උපයදස්   

- ආහාර හා දිෙර ගිලීමට පහසු වන් යලස සකසා ගන්න්ා ආකාරෙ  

- ආහාර පිට උගුයේ ොම අවම කරගැනීමට  කලයුතු යවන්ස්කේ 

නිවැරදි මුඛ යසෞඛය පවේවා යන්ාගැනීම නිසාද නියුයමෝනිො තේවෙ 

ඇතිකරවීමට ෙලපෑ හැකි ෙැවින් ඒ සේෙධවද අවධාන්ෙ යොමුකිරිම වැදගේයේ. 

ආඝාතෙකදී ඇතිවන් යමම ගිලීයේ අපහසුතාවෙන් පිලිෙදව යොයහෝයදන්ායේ 

දැනුම හා අවයෙෝධෙ අවමයි. එමනිසා ආඝාත තේවෙක් ඇතිවූ පුද්ගලයෙකුයේ 

ආහාර හා දිෙර ගිලීම නිවැරදිව හා පරිස්සේඇතිව සිදුවන්යන් න්ැතින්ේ යරෝගිොට 

කටින් කිසිවක් ලො යන්ාදී ප්රතිකාර සදහා රැයගන් ඒම මගින් ආහාර පිට උගුයේ 

ොම නිසා ඇතිවන් සංකුලතාවෙන් යොයහෝදුරට වලක්වාගත හැක. 
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