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Povzetek

Za razumevanje teţav s hranjenjem pri otrocih z motnjami v razvoju je potrebno poznati
normalen razvoj hranjenja. Prvi del teoretičnega uvoda diplomskega dela je namenjen
anatomskim posebnostim dojenčka ter normalnemu razvoju primarnih oralnih funkcij in
hranjenja. V drugem delu so predstavljene različne teţave s hranjenjem, ki jih srečamo
pri otrocih z motnjami v razvoju, kot so teţave s sesanjem, grizenjem, poţiranjem,
motnje senzibilitete orofacialnega področja, prekomerno slinjenje, gastroezofagealni
refluks, aspiracija, počasno pridobivanje na teţi. Nujna je zgodnja obravnava teţav.
Moţni so različni pristopi, kot so izboljšanje senzibilitete orofacialnega področja,
razvijanje oralnih funkcij, sprememba tehnike hranjenja, prilagoditev hrane, uporaba
primernega pribora, sprememba komunikacije pri hranjenju. Pri izvajanju katerekoli
tehnike moramo biti pozorni na poloţaj telesa otroka. Teoretični uvod se zaključuje s
poglavjem o vplivu hranjenja na razvoj komunikacije in govora. Pri hranjenju namreč
otrok razvija gibalne vzorce, ki so potrebni tudi za govor. Če ima otrok teţave v razvoju
oralnih funkcij, lahko pričakujemo tudi teţave z govorom.
Namen praktičnega dela diplomskega dela je bil ugotoviti pogostost teţav s hranjenjem
pri otrocih z motnjami v razvoju ter vpliv teţav s hranjenjem na govor. V ta namen je
bil sestavljen Vprašalnik o teţavah pri hranjenju, ki so ga izpolnili starši 328 otrok, ki so
vodeni v razvojnih ambulantah na Gorenjskem. Rezultati so pokazali, da je
najpogostejša teţava otrok pri dojenju ali hranjenju po steklenički prekinjanje hranjenja
s spanjem, pogosto pa je tudi šibko sesanje. Izmed različnih konsistenc hrane imajo
otroci največ teţav pri sprejemanju trde hrane; pogoste so teţave z grizenjem ali
ţvečenjem. Starši otrok, ki imajo več teţav s hranjenjem, so pogosteje psihično
obremenjeni. Pri nedonošenih otrocih je prisotnih več teţav pri dojenju ali hranjenju po
steklenički. Otroci, ki so bili hranjeni po nazo- ali orogastrični sondi več kot pet tednov,
imajo pogosteje teţave z občutljivostjo orofacialnega področja. Otroci, ki so imeli
teţave s šibkim sesanjem, imajo po dopolnjenem petem letu starosti pogosteje teţave z
izgovorom sičnikov in šumnikov. Otroci z zaostankom v razvoju govora, jezika ali
razumevanja imajo pogosteje teţave v oralni pripravljalni fazi poţiranja. Otroci s
cerebralno paralizo imajo več teţav s hranjenjem. Polovica otrok, ki počasneje

pridobivajo na teţi, je iz tega vzroka obravnavanih pri pediatru in/ali gastroenterologu.
Le majhen del otrok pa je zaradi teţav s hranjenjem obravnavan pri logopedu.

Ključne besede
Otroci z motnjami v razvoju, teţave s hranjenjem, primarne oralne funkcije, obravnava
teţav s hranjenjem, govor.

Feeding problems in children with developmental disorders

Abstract

In order to understand feeding problems in children with developmental disorders it is
necessary to be familiar with the normal development of feeding. The first part of the
theoretical introduction of the thesis is dedicated to the anatomical particularities of an
infant and a normal development of primary oral functions and feeding. The second part
presents different feeding problems encountered in children with developmental
disorders, such as problems with sucking, biting, swallowing, sensibility impairment of
the orofacial area, drooling, gastroesophageal reflux, aspiration, and impaired weight
gain. It is crucial to address the problem early. Various approaches are possible, such as
the sensibility improvement of the orofacial area, development of oral functions, change
of feeding technique, adaptation of food, use of adequate accessories, or a change in
communication while feeding. When implementing any of the techniques we have to be
aware of the child's body position. The theoretical part is concluded with a chapter
about the influence of feeding on the development of communication and speech. In
fact, during feeding the child develops motor patterns which are also necessary for
speech. If the child has problems in the development of oral functions, speech problems
can be expected as well.
The aim of the practical part of the thesis was to determine the frequency of feeding
problems in children with developmental disorders and their impact on speech. A
questionnaire on feeding problems was created, which was filled in by parents of 328
children who are treated in the developmental clinics of the Gorenjska region. The
results showed that the most frequent problem of children during breastfeeding or bottle
feeding is the interruption of feeding with sleep, while weak sucking is also a frequent
problem. Regarding different food consistency, children have been troubled the most
with accepting solid food; problems with biting and chewing are also common. Parents
of children with feeding disorders are more often psychologically burdened. There is a
higher occurrence of problems with breastfeeding or bottle feeding in premature than in
mature babies. Children who were fed with a nasogastric or orogastric tube for more
than five weeks are more likely to have problems with orofacial area sensitivity.

Children who had problems with weak sucking are more likely to have problems with
the articulation of sibilants after the age of five. Children with a delay in speech and
language development or understanding speech have more frequent problems in the oral
preparatory phase of swallowing. Children with cerebral palsy have more frequent
problems with feeding than other children. One half of the children with impaired
weight gain were treated by a paediatrician and/or gastroenterologist. Only a small
percentage of children are treated by a speech therapist because of feeding problems.

Key words
Children with developmental disorders, problems with feeding, primary oral functions,
treatment of feeding problems, speech.
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Težave s hranjenjem pri otrocih z motnjami v razvoju

Oblak, T.

1 Uvod

1.1 Normalen razvoj hranjenja
Hranjenje je zelo variabilna, senzibilna in fleksibilna aktivnost, ki otroku omogoča rast
in razvoj. Vendar pa hranjenje ni samo to; hranjenje je tudi aktivnost, kjer se gradi
čustvena vez med materjo in otrokom, otrok razvija komunikacijo, gradi pozornost.
Hranjenje otroku nudi uţitek. Pri hranjenju otrok razvija koordinacijo tako mišic
govornih organov kot tudi koordinacijo oko – roka. Otrok uri govorne organe, razvija
senzorno zaporedje, percepcijo in diskriminacijo v ustih (Ogričevič, 2012).
Dobro počutje dojenčkov je v veliki meri odvisno od kakovosti hranjenja: ali z lahkoto
dobi mleko, koliko mleka dobi naenkrat, ali ima dobro prebavo, ali ima črevesne krče
ali gastroezofagealni refluks, ali je vzpostavljen ritem hranjenja in spanja …
(Hinchcliffe, 2007).

1.1.1 Oralno-faringealno področje pri otroku
Pri dojenčku je oralno-faringealno področje drugačno kot pri odraslemu človeku. Te
razlike omogočajo dojenčku varno poţiranje do tretjega ali četrtega meseca starosti
(Hinchcliffe, 2007). Dojenček lahko diha in poţira sočasno. Diha s hitrostjo 40 do 60
vdihov na minuto (McCurtin, 1997). Dihanje je plitko, neritmično. Otrok pri joku zelo
aktivira pljuča, dihanje se poglablja in prsni koš razvija. Tudi aktivnost spremeni
dihanje. Bolj ko je otrok aktiven, bolj se dihanje poglablja (Ogričevič, 2012).
Razlike med oralno-faringealnim področjem dojenčka in odraslega so naslednje
(Hinchcliffe, 2007):
1. Dojenček ima majhen intraoralni prostor.
2. Spodnja čeljust je majhna in pomaknjena nekoliko nazaj.
3. Dojenček ima sesalne blazinice (maščoba v licih, ki okrepi in podpira lica med
sesanjem).
1
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4. Jezik pri dojenčku zavzema relativno veliko prostora v ustih.
5. Gibanje jezika je omejeno.
6. Dojenčki dihajo preteţno skozi nos.
7. Poklopec in mehko nebo sta blizu. To je pri dojenčku zaščitni mehanizem.
8. Grlo je visoko na vratu, zaradi česar ni potrebna laringealna zapora za zaščito
dihalnih poti med poţiranjem.
9. Podjezičnico pri dojenčku tvori hrustanec (ne kost).
10. Pri dojenčku je Evstahijeva tuba bolj poloţna.

Slika 1: Shematični prikaz zgornje dihalne in prebavne poti pri dojenčku in pri odraslemu
(Perlman, Schulze-Delrieu, 1997).

Razlike se zmanjšajo pri štirih mesecih starosti in omogočijo razvoj bolj zrelih vzorcev
hranjenja in pitja. Če pa je nevrološko dozorevanje moteno, lahko zmanjšanje
anatomske zaščite dihalnih poti vodi v teţave pri hranjenju in aspiracijo (Hinchcliffe,
2007).

1.1.2 Primarne oralne funkcije
Hranjenje in pitje omogočajo različni zaščitni in drugi mehanizmi, kot so kašljanje,
sesanje, poţiranje in ţvečenje (Hinchcliffe, 2007). Primarne oralne funkcije se razvijejo
na dveh nivojih (Ogričevič, 2012):

2
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 na senzornem (čutnem) nivoju prevladujejo refleksne aktivnosti: sesalnopoţiralni refleks, grizni refleks, iskalni refleks, ţrelni refleks;
 na motornem nivoju prevladujejo zavestne, hotene aktivnosti: sesanje, poţiranje,
grizenje, ţvečenje, hranjenje po ţlički, pitje iz lončka.
V prvih mesecih otrok deluje na osnovi refleksov. Na vsak draţljaj otrok reagira z
gibanjem in tako se oblikujejo čutno-gibalne izkušnje. S ponavljanjem čutno-gibalnih
izkušenj se oblikujejo gibalni vzorci. Ponavljanje omogoča selektivnost giba; otrok
lahko odmeri obseg, hitrost giba ... Gibalni vzorec je usklajena aktivnost mišičnih
skupin, ki povzroči spremembo drţe ali oblike telesa. Ko se gibalni vzorec oblikuje in
utrdi, preide otrokova aktivnost na motorični, hoteni nivo. Pridobljene gibalne vzorce
uporabljamo celo ţivljenje (Ogričevič, 2011). Številni gibalni vzorci se zaradi zelo
pogostega ponavljanja avtomatizirajo in po hotenem začetku potekajo dalje brez hotene
kontrole.

1.1.2.1 Senzorični nivo
Za dojenje je zelo pomemben iskalni refleks, ki se pojavlja do starosti štirih ali petih
mesecev. Dojenček se na taktilno stimulacijo lic ali ustnic odzove z obračanjem glave v
smeri stimulacije in odpiranjem ust (McCurtin, 1997).
Sesalno-požiralni refleks je prav tako zelo pomemben. Pojavi se takoj po rojstvu,
izgine pa med tretjim in petim mesecem (najkasneje med šestim in sedmim mesecem).
Dojenček se na stimulacijo na ali med ustnicama odzove z močnimi ritmičnimi gibi
sesanja in poţiranja (Ogričevič, 2012).
Grizni refleks sproţi stimulacija na dlesnih (npr. duda ali prsna bradavica). Pojavi se
simetrično gibanje spodnje čeljusti (odpiranje in zapiranje), ki traja, dokler je prisotna
stimulacija. Grizni refleks je prisoten takoj po rojstvu, najbolj aktiven je do četrtega
meseca in je lahko prisoten do sedmega meseca, odvisno od načina hranjenja
(Ogričevič, 2012).
Žrelni refleks (faringealni refleks, refleks siljenja na bruhanje ali gag refleks) se pojavi
kot odgovor na stimulacijo v oralnem področju in je pomemben za varno hranjenje
(McCurtin, 1997). Izzove ga draţljaj na posteriorni polovici jezika otroka ali na
3
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posteriorni steni ţrela. Odgovor je nenadna velofaringealna zapora, ki jo spremlja
odpiranje ust, ekstenzija glave, spust ustnega dna ter dvig grla in trebušne prepone
(Love, Webb, 2001). Ţrelni refleks je posebej izziven pri novorojenčku; v starosti od
devetih do dvanajstih mesecev pa postane manj občutljiv, saj se mesto v ustni votlini,
kjer lahko refleks izvabimo, postopno pomika nazaj (McCurtin, 1997). Refleks siljenja
na bruhanje je prisoten tudi pri odraslemu, vendar so med posamezniki zelo velike
razlike v občutljivosti oziroma v mestu izzivnosti refleksa (McCurtin, 1997).

1.1.2.2 Motorični nivo
Za sesanje je značilno, da do tretjega meseca čeljust stabilizira jezik, od tretjega meseca
naprej pa jezik stabilizira čeljust (Ogričevič, 2012). V zgodnjem obdobju otrok pri
sesanju izvaja ritmične gibe jezika v smeri naprej-nazaj; ustnice in lica minimalno
sodelujejo. Ko se od starosti šestih do devetih mesecev poveča notranja stabilnost in
kontrola jezika in ustnic, otrok sesa z gibi jezika gor-dol, pri čemer ustnice in lica igrajo
pomembno vlogo. Otrok z nezrelim vzorcem sesanja naredi 3 do 5 potegov in nato
pogoltne, otrok z zrelim vzorcem sesanja pa naredi 10 do 30 potegov in pogoltne
(McCurtin, 1997). Poţiranje je v začetku izdiha. En obrok običajno traja 20 do 30 minut
(Ogričevič, 2012). Otrok mora v povprečju sesati 300-krat, da dobi 60 mililitrov
tekočine. Pri tem porabi precej energije (McCurtin, 1997).

Slika 2: Zgodnji ("suckle") in kasnejši vzorec sesanja ("suck") (Perlman, Schulze-Delrieu, 1997).

Dojenček ima ploščat, neoblikovan jezik. Oblika jezika se spremeni s sesanjem, jezik
postane bolj gibljiv (Ogričevič, 2012). Do starosti šestih mesecev opazimo pri otroku
vzorec habitualne protruzije jezika, s čimer lahko potisne cucelj iz ust. Bolj razviti
vertikalni gibi jezika se pojavljajo od šestega meseca, lateralni gibi pa od devetega
meseca (McCurtin, 1997).
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Razlika med dojenjem in hranjenjem po steklenički je, da dojenje stimulira razvoj finih
gibov jezika (Ogričevič, 2012). Dojenje omogoča pravilen razvoj struktur. Spontani gibi
sesanja in poţiranja, ki se pojavijo ţe v trinajstem do štirinajstem tednu gestacijske
starosti, so zdaj v funkciji. Otrok mora med dojenjem neprestano vzdrţevati poloţaj v
sredini, saj se giba zaradi dihanja in poţiranja, giba pa se tudi mama. Ob tem gradi
senzorni občutek sredine (Dolenc Veličković, 2012).
Pri požiranju oziroma transportu hrane od ust do ţelodca sodeluje preko 20 mišic
(McCurtin, 1997). Griţljaj hrane ali poţirek pijače potuje od ust do ţelodca v več fazah.
Ločimo štiri faze (Hočevar Bolteţar, 2010):
1. Oralna pripravljalna faza: Jezik razporedi hrano za ţvečenje v področje
kočnikov. Hrana se preţveči z ustreznimi gibi spodnje čeljusti, ki jo premikajo
ţvekalne mišice. Ustnici sta stisnjeni skupaj, da hrana ne izteka iz ust. V mišicah
lic mora biti določena napetost (tonus), da daje zunanjo oporo. Tako griţljaj
ostane na področju kočnikov in ne zdrsne v ustni preddvor. Med ţvečenjem je
mehko nebo v stiku z zadnjim delom jezika, ki zadrţuje griţljaj v ustih. Med
oralno pripravljalno fazo namreč še vedno dihamo in zato je pomembno, da
hrana ne uide iz ust navzdol, kjer je odprta dihalna pot. Oralna pripravljalna faza
je hotena.
2. Oralna transportna faza: Na začetku oralne transportne faze se mehko nebo
dvigne, mišice ustnic in lic se stisnejo. Zadnji del mobilnega dela jezika se spusti
navzdol, sprednji del jezika se pritisne na trdo nebo, rob jezika je v stiku s
čeljustnim grebenom. Tlak v ustni votlini se poveča in potisne griţljaj iz ustne
votline proti ţrelu. Oralna transportna faza je v začetku hotena, nato pa ob
prehajanju draţljaja iz ust v ţrelo preide v refleksno. Refleksni del sproţi
draţljaj iz ţrela.
3. Faringealna faza: V začetku faringealne faze poţiranja se dvigne mehko nebo
in zatesni velofaringealno zaporo, da hrana ne uhaja v nosno votlino. Jezik se
potiska nazaj. Hkrati pride do skrčenja mišic ustnega dna. Te mišice potegnejo
podjezično kost naprej in navzgor. Hkrati se dvigne tudi grlo, poklopec pa
potegne čez vhod v grlo. Dihanje se prekine na začetku izdiha, dihalna pot se
zapre na treh nivojih – s potegom poklopca čez vhod v grlo in sočasnim
primikom – stiskom ventrikularnih gub ter glasilk. Zgornji ezofagealni sfinkter
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se odpre. Zaradi odprtega prehoda v poţiralnik, potiskanja jezika nazaj ter
negativnega tlaka v faringoezofagealnem predelu griţljaj zdrsne iz ţrela v
poţiralnik. Faringealna faza poţiranja je refleksna, ne moremo je hote zadrţati
ali prekiniti.
4. Ezofagealna faza: Po prehodu griţljaja v poţiralnik se sproţita drug za drugim
dva peristaltična vala, ki potujeta od zgornjega ezofagealnega sfinktra do konca
poţiralnika. Spodnji ezofagealni sfinkter se odpre. Griţljaj zdrsi iz poţiralnika v
ţelodec. Ezofagealna faza poţiranja je povsem refleksna.
Pri poţiranju je zelo pomembno, da sta zobna loka stisnjena, usta prileţna, posteriorni
del vratu pa podaljšan s spustom brade navzdol (v nadaljevanju uporabljamo izraz
»podaljšanje vratu«) (Ogričevič, 2012). Otrok poţira na dva načina. Prvi način opazimo,
ko otrok sesa materino mleko. Otrok spontano pritisne na bradavico, mleko steče na
zadnji del jezika in do ţrela, nato ga hitro in avtomatično pogoltne. Jezik je ves čas v
sredinski liniji in se ne premika okrog. Ko otrok začne jesti mešano hrano, začne ţvečiti
in raziskovati hrano z jezikom. Drugi način poţiranja je bolj kompleksen. Otrok hrano z
jezikom oblikuje v griţljaj, ki ga pomakne v zadnji del ustne votline in pogoltne.
Dihalna pot iz grla v pljuča se ob začetku poţiranja avtomatsko zapre na nivoju grla.
Griţljaj potuje skozi ţrelo v poţiralnik in nato v ţelodec (Finnie, 1997).
Grizni refleks med tretjim in šestim mesecem starosti nadomesti hoteni vzorec
primarnega grizenja. Najprej se razvije vertikalno grizenje (cmokanje). Zajema
vertikalne gibe jezika in čeljusti. Grizenje je pridobljena veščina, ne refleksen odziv.
Kontrolo nad mehko hrano otrok doseţe do dvanajstega meseca, nad trdo hrano pa do
osemnajstega meseca. Do enaindvajsetega meseca lahko pri grizenju še opazimo
asociirane gibe rok in nog ter ekstenzijo glave (McCurtin, 1997).
Pri starosti osmih mesecev (Ogričevič, 2012) sledi postopen razvoj diagonalnega
žvečenja, ki poteka preko sredine ustne votline z uporabo lateralnih gibov jezika in
čeljusti. Ţvečenje je kompleksen proces, ki zahteva koordinacijo gibanja ustnic, jezika,
lic in čeljusti. Razvije se tudi kroţno ţvečenje. Otrok zmore relativno učinkovito ţvečiti
pri starosti osemnajstih mesecev do dveh let (McCurtin, 1997).
Hranjenje po žlički začenjamo okrog tretjega do četrtega meseca, ko so oralni refleksi
v izzvenevanju (Ogričevič, 2012). Pri hranjenju po ţlici otrok do šestih ali devetih
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mesecev hrano pobere z ţlice s sesanjem, ustnice pa so relativno neaktivne. Pri starosti
sedmih do osmih mesecev otrok bolj aktivira ustnice, ki sodelujejo pri pobiranju hrane z
ţlice. Zgornjo ustnico premakne navzdol in naprej. Še vedno prevladuje vzorec sesanja,
kaţejo pa se tudi drugi vplivi. Pri starosti desetih mesecev otrok povleče zgornjo in
spodnjo ustnico na noter ob odstranitvi ţlice iz ust. Do starosti dvanajstih mesecev
zmore zaradi izboljšanega mišičnega tonusa, mišične moči in stabilnosti ţe boljše in
bolj koordinirane sekvence gibov. Pri petnajstih mesecih dobijo pri hranjenju z ţlico
vlogo tudi zgornji sprednji zobje, s katerimi lahko otrok pobere hrano s spodnje ustnice.
Od starosti dveh let lahko pobere hrano z ustnic tudi z jezikom, saj jezik lahko izvaja
disociirane gibe (McCurtin, 1997). Pri hranjenju po ţlički se oblikuje jezik in aktivirajo
ustnice, predvsem zgornja (Ogričevič, 2012).
Samostojno hranjenje z ţličko se razvija postopno. Otrok pri starosti enega meseca
prinese roko do ust, kasneje pa začne sesati obe roki. Pri šestih mesecih, ko začne segati
po predmetih, lahko do ust prinese ţemljico, a jo hitro izpusti. Pri devetih mesecih uspe
prijem zadrţati. Pri osmih do devetih mesecih otrok razume povezavo med ţlico in
hrano ter vodi mamino roko, ko ga hrani z ţlico. Pri devetih do dvanajstih mesecih
otroci uţivajo v dotikanju in mečkanju hrane, ki jo prinesejo do obraza. V tej starosti
med hranjenjem pogosto zgrabijo ţlico, s katero udarjajo po mizi ali jo potopijo v hrano
(Finnie, 1997). Samostojno hranjenje z ţlico začnemo uvajati, ko otrok ţe zna prinašati
hrano v usta s prsti. Med dvanajstimi in osemnajstimi meseci lahko prinese ţlico v usta,
vendar še pogosto strese hrano. Z ţlico se otrok samostojno hrani pri starosti dveh let
(McCurtin, 1997).
Otrok preide na pitje iz lončka okrog starosti štirih do šestih mesecev oziroma en
mesec po začetku hranjenja z ţličko; takrat začne tudi jesti kašasto hrano. Vzorec
sesanja ob dojenju ostane okvirno do osemnajstega meseca, ko se pojavi vzorec gibanja
jezika v smeri gor-dol. Otrok najprej doseţe stabilnost tako, da postavi jezik pod lonček.
Med šestim in devetim mesecem starosti začne sam drţati lonček, polivanje tekočine pa
se pojavlja še do starosti osemnajstih mesecev. Pri starosti osemnajstih mesecev je
strategija za vzpostavitev stabilnosti grizenje lončka. Kontrolo doseţe pri starosti dveh
let, ko se izboljša stabilnost čeljusti. Pri tej starosti zmore drţati lonček z eno roko
(McCurtin, 1997). Pri pitju iz lončka je zelo pomembno usklajevanje dihanja s srkanjem
in poţiranjem (Ogričevič, 2012).
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Pri zapori ust sodelujejo tudi jezik, lica in ustnice. Pri starosti šestih mesecev lahko
otrok disociirano potisne spodnjo ustnico naprej pod lonček. Pri devetih do dvanajstih
mesecih otrok aktivira zgornjo ustnico pri pobiranju hrane z ţlice. Zaporo pri pitju
naredi v starosti dvanajstih do osemnajstih mesecev. Do starosti osemnajstih mesecev
zmore ţvečiti z zaprtimi usti. Zapora ust se razvija do treh ali štirih let starosti, ko otrok
zmore v času hranjenja zadrţati zaporo ust (McCurtin, 1997).
Pitje po slamici je zahtevnejša aktivnost, ki predstavlja višjo stopnjo razvoja. Otroka
začnemo učiti pitja po slamici, ko obvlada pitje po steklenički in iz lončka. Otrok naj dá
slamico med ustnice do zob (ne med zobe) (Ogričevič, 2012). Običajno zmore otrok
uporabljati slamico pri starosti treh let, nekateri otroci pa ţe pri osemnajstih mesecih
(McCurtin, 1997).
Dojenčki imajo do starosti treh mesecev zelo malo sline (McCurtin, 1997). Vsi dojenčki
se v dobi šestih mesecev veliko slinijo in morajo nositi slinček, kmalu zatem pa zmorejo
imeti usta zaprta in poţirati slino (Finnie, 1997). Do starosti šestih ali devetih mesecev
uspejo relativno dobro kontrolirati količino sline v ustih s sprotnim poţiranjem (v
nadaljevanju uporabljamo tudi izraz »kontrola sline«). Izjema so le aktivnosti, ki
zahtevajo visoko stopnjo koncentracije in čas rasti zob. Pri starosti petnajstih mesecev
se slinjenje pojavi le pri nekaterih fino-motoričnih dejavnostih. Slinjenje pri hranjenju
se pojavlja do starosti dveh let. Manjše slinjenje se lahko pojavlja še do starosti treh let,
ampak v splošnem otrok zmore dobro kontrolirati slino. Kontrola sline se razvija z
izboljšanjem oralno motorične stabilnosti in mišične kontrole (McCurtin, 1997).

1.1.3 Hrana
Prehod s tekoče na trdo strukturo hrane je pogojen z razvojem motoričnih veščin, kot so
kontrola glave in splošna stabilnost, ki kasneje omogočajo razvoj bolj naprednih, finomotoričnih in oralno motoričnih veščin. Od rojstva do starosti treh mesecev otrok uţiva
samo tekočo hrano. V starosti od treh do šestih mesecev spoznava kašasto hrano. Med
šestimi in devetimi meseci starosti dodajamo pretlačeno hrano, pod nadzorom pa tudi
majhne koščke hrane (McCurtin, 1997). Strukturirano hrano začnemo uvajati, ko otrok
zmore kontrolirati svoje telo oziroma ko sedi (Ogričevič, 2012). Od dopolnjenega enega
leta naprej otroku ponudimo tudi grobo razrezano hrano ali hrano z bolj čvrsto
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strukturo, tudi meso. Po osemnajstem mesecu otrok jé različne vrste mesa in surovo
zelenjavo (McCurtin, 1997).
Ločimo naslednje stopnje konsistence hrane (McCurtin, 1997):
1. redke tekočine, npr. čista juha, jabolčni sok, voda;
2. goste tekočine, npr. gosta juha, jogurt, bananino mleko, ananasov sok;
3. redke kašice, npr. različne domače ali kupljene kašice;
4. goste kašice, ki so manj zmlete, npr. sladoled ali pretlačene banane z jogurtom;
5. pretlačena hrana, npr. pretlačena zelenjava, banane, mehko kuhano jajce;
6. pol-trda hrana, npr. zdrob, mehka riba, mleto meso;
7. majhni koščki hrane, npr. koščki kuhanega korenja, koščki sira, krekerji;
8. kompaktna hrana, kamor spada vsa običajna hrana, npr. špageti;
9. ţvečljiva hrana, npr. rozine, piščanec, trd sir;
10. trša ţvečljiva hrana, npr. meso, surova zelenjava, trde sladkarije;
11. mešane strukture hrane, npr. zelenjavna juha, kosmiči z mlekom, meso v omaki.
Ko začnemo uvajati nov okus hrane, ga uvajamo nekaj dni, da se ga otrok navadi. Poleg
tega pa bomo na ta način opazili morebitne alergije na hrano (Ogričevič, 2012).
Količina hrane, ki jo zauţije otrok, je odvisna od številnih faktorjev, kot so otrokova
velikost in teţa, otrokov apetit, otrokovo trenutno in preteklo zdravstveno stanje,
dodatno hranjenje (tudi po nazo- ali orogastrični sondi), vzorci hranjenja posamezne
kulture, pogostost hranjenja. Evans-Morris in Dunn-Klein (v McCurtin, 1997) sta
opisala prehranske potrebe po starosti.
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starost

prehranske potrebe

do enega meseca

60 do 180 ml tekočine na obrok, 6 obrokov na dan

trije meseci

240 ml tekočine na obrok, 4 do 6 obrokov na dan

pet mesecev

270 do 300 ml hrane in tekočine na obrok, 4 do 6 obrokov
na dan
330 ml hrane in tekočine na obrok, 4 do 6 obrokov na dan

sedem mesecev

Tabela 1: Prehranske potrebe dojenčka (Evans-Morris in Dunn-Klein v McCurtin, 1997).

Študije so pokazale (Reilly et al v McCurtin, 1997), da je zavračanje hrane pogosto pri
otrocih, starih med dvanajst in osemnajst mesecev, ko začnejo razvijati večjo
samostojnost pri hranjenju.

1.1.4 Položaj telesa pri hranjenju
Evans-Morris in Dunn-Klein (v McCurtin, 1997) sta opisala smernice za poloţaj otroka
pri hranjenju. Do starosti treh mesecev lahko otroka hranimo v različnih poloţajih.
Običajno ima prednost leţanje na hrbtu z rahlo dvignjeno glavo, leţanje na boku,
leţanje na trebuhu na maminih prsih ali v pol-podprtem poloţaju (McCurtin, 1997).
Pomembna je vratna reakcija vzravnavanja na telo, zaradi katere obračanju glave sledi
tudi telo. Pri dojenju otrok utrjuje sredinsko poravnavo. Začne se simetrični razvoj
(Dolenc Veličković, 2012).
Ko otrok raste in izboljša moč in kontrolo, se pogosteje hrani v pol-podprtem sedečem
poloţaju pod kotom 45° do 90°. Od starosti sedmih mesecev naprej otrok običajno sedi
samostojno, ni pa še povsem stabilen, zato pri hranjenju še potrebuje dodatno podporo.
Pri tej starosti običajno sedi pod kotom 90°. Do starosti devetih mesecev otrok običajno
zgradi notranjo stabilnost, zato potrebuje le še malo podpore. Razvija se disociirana
uporaba udov (McCurtin, 1997). Ko otrok razvije ravnoteţje sede, lahko pri hranjenju
sedi v stolčku, pred tem pa naj bo v naročju matere. Poravnava omogoči selektivne gibe
ust (Dolenc Veličković, 2012).
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1.2 Težave s hranjenjem pri otrocih z motnjami v razvoju
Med otroke z motnjami v razvoju oziroma abnormno nevrološko simptomatiko spadajo
otroci z različnimi vrstami teţav, kot so motnje mišičnega tonusa, zaostanek v gibalnem
razvoju, cerebralna paraliza, motnje v duševnem razvoju, zaostanek v razvoju govora in
jezika, genetski sindromi (npr. Downov sindrom), prirojene okvare (npr. razcepi v
področju obraza in ustne votline) itd.
Otrok z motnjami v razvoju ima lahko negativne izkušnje s hranjenjem in pitjem. Starše
pogosto skrbi, ali bodo uspeli nahraniti otroka, nastala tesnoba pa vpliva na
komunikacijo in prehranjevalne navade. Veliko otrok doţivlja odpor do hrane
(Hinchcliffe, 2007). Teţave s hranjenjem imajo lahko dolgoročne posledice. Pri
hranjenju mama sledi otroku ne glede na to, ali je njegovo vedenje pravilno ali ne. Če
vedenje ni pravilno, se utrjujejo negativni vzorci (Dolenc Veličković, 2012).
V literaturi najdemo različne podatke o pogostosti teţav s hranjenjem in oralno
motoriko. Sullivan (2009) ugotavlja, da ima teţave s hranjenjem 30-40 % otrok s
cerebralno paralizo; Ogričevič (2011) ugotavlja, da ima teţave s hranjenjem 80 % otrok
z nevrološkimi in razvojnimi motnjami; Hinchcliffe (2007) pa navaja raziskave, po
katerih ima teţave z oralno motoriko nad 90 % otrok s cerebralno paralizo. Oxfordska
raziskava hranjenja (The Oxford Feeding Study) je pokazala vrste in pogostost teţav teh
otrok. Teţave s hranjenjem so pogostejše in zahtevnejše pri osebah, ki imajo teţje
stopnje gibalne oviranosti (Sullivan, 2009).
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težave s hranjenjem

pogostost težav

potrebuje pomoč druge osebe pri hranjenju

89 %

strokovnjaki niso nikoli ocenili prehranjevanja

64 %

dušenje s hrano

56 %

starši ocenjujejo, da ima otrok prenizko teţo

38 %

hranjenje je za starše stresno ali neprijetno

20 %

hranjenje vzame veliko časa (nad 3 ure na dan)

28 %

izločanje blata na 3 dni ali več

26 %

pogosto bruhanje

22 %

otrok prejema kalorične dodatke k hrani

8%

hranjenje preko gastrostrome

8%

Tabela 2: Težave s hranjenjem pri otrocih s cerebralno paralizo (Sullivan, 2009).

Pogostost teţav s hranjenjem pri otrocih s cerebralno paralizo so ugotavljali tudi v več
drugih raziskavah, katerih rezultati so pokazali, da se aspiracija pogosto pojavi le pri
določeni teksturi hrane in da so aspiracije tihe pri 97 % pacientov (Rogers et al., 1994),
da posamezen obrok pri otrocih s cerebralno paralizo povprečno traja 31,5 minut, da
imajo otroci z epilepsijo več teţav s hranjenjem kot otroci brez epilepsije (Gangil et al.,
2001), da vedenjske teţave pogosteje opazimo pri otrocih starih nad dve leti, da so imeli
otroci s teţavami pri hranjenju ob porodu niţjo teţo (prevladujejo nedonošeni otroci)
(Rommel et al., 2003), da teţave s hranjenjem pri 15 % druţin zmanjšujejo kakovost
ţivljenja (Vik et al., 2001), da je prisotna pozitivna korelacija med stopnjo teţav z
iztekanjem sline in stopnjo izraţenosti dizartrije (Senner et al., 2004).
Razlogov za nastanek motenj hranjenja je veliko, pogosto se dejavniki prepletajo.
Nedonošenost je najpogostejši vzrok za teţave s hranjenjem. Vzroki za teţave s
hranjenjem so naslednji (Ogričevič, 2011):
 organske bolezni (vnetja v ustni votlini, ţrelu ali poţiralniku, prebavne in
črevesne bolezni, gastroezofagealni refluks, srčna in pljučna obolenja …);
 nevrološko-razvojne motnje (abnormen mišični tonus, različni sindromi,
prirojene deformacije, abnormni oralni refleksi – premočni ali prešibki …);

12

Oblak, T.

Težave s hranjenjem pri otrocih z motnjami v razvoju

 pomanjkanje čutno-gibalnih izkušenj dojenčka (hranjenje po sondi, pasivno
hranjenje po cuclju);
 negativne izkušnje pri rokovanju z otrokom v prvih mesecih ţivljenja, ko je
otrok zaradi preţivetja hospitaliziran in pogosto odvisen od respiratorja, sond …
Teţave s hranjenjem se pri otrocih z motnjami v razvoju pojavljajo zaradi pomanjkljive
kontrole ust, glave in trupa, slabega ravnoteţja pri sedenju, zmanjšane gibljivosti
kolkov, teţav pri disociiranem gibanju rok, teţav pri gibanju roke do ust, pomanjkljive
koordinacije oko-roka. Teţave s hranjenjem otrok z motnjami v razvoju se lahko
začnejo ţe takoj po rojstvu, ko dojenček teţko sesa. Kasneje se teţave kaţejo kot
oteţeno ţvečenje, teţave pri poţiranju (Finnie, 1997).
Teţave s hranjenjem pri otrocih z motnjami v razvoju so različnih stopenj. Laţje teţave
se lahko kaţejo kot manjše teţave z oralno motorično koordinacijo, zaradi česar otrok
potrebuje več časa, da poje obrok, ali pa polije oziroma strese veliko hrane. Hude teţave
pa se kaţejo kot nekoordiniranost mehanizma poţiranja, kar povzroča teţave z zdravjem
ali lahko celo ogroţa ţivljenje otroka (Hinchcliffe, 2007). Otrok teţko z jezikom spravi
hrano iz področja med zobmi, jo oblikuje v griţljaj in pomakne v zadnji del ust.
Namesto teh gibov pogosto ostanejo prisotni vzorci sesanja in poţiranja, ki so sicer
prisotni pri dojenčkih. Nadalje se lahko pojavijo teţave z organizacijo vzpostavitve
zapore grla, zato lahko hrana ali pijača zaide v pljuča, kar imenujemo aspiracija. Obstaja
nevarnost, da s hrano pridejo v pljuča tudi mikrobi, kar povzroča ponavljajoče se
okuţbe. Ko hrana pride v ţelodec, pa lahko pride do regurgitacije ali izbruhanja hrane.
To je teţava, ki se sicer pojavlja tudi pri dojenčkih brez razvojnih motenj. Ţelodec se
skrči, namesto da bi potiskal hrano naprej proti črevesju. Del hrane se vrne po
poţiralniku navzgor. Pri dojenčkih brez razvojnih motenj ta teţava kmalu izzveni, pri
otrocih z motnjami v razvoju pa pogosto ostaja in lahko vodi v teţave. Ţelodčna vsebina
je namreč kisla in lahko povzroči vnetje poţiralnika, poţiranje postane boleče, otrok
lahko začne odklanjati hrano (Finnie, 1997).

1.2.1 Težave pri razvoju primarnih oralnih funkcij
Težave pri sesanju: Pri nedonošenih otrocih je potrebno upoštevati, da otrok šele po
dvaintridesetem tednu gestacijske starosti oziroma pri 1,4 kilogramih teţe doseţe
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razvojno stopnjo, ko sesanje in poţiranje lahko podpirata oralno hranjenje. Teţave z
začenjanjem sesanja se lahko pojavijo zaradi različnih vzrokov, kot so nesposobnost
inhibirati iskalni refleks in začeti sesati, prekomerno odpiranje ust, nezmoţnost zapore
ust (pri povišanem mišičnem tonusu), prekomerna protruzija jezika, slaba koordinacija
sesanja, poţiranja in dihanja. Šibko sesanje se lahko pojavlja zaradi zniţanega
mišičnega tonusa, šibkosti mišic (npr. pri otrocih z Downovim sindromom,
miopatijami), nezrelega mišičnega razvoja (npr. pri nedonošenih otrocih), nevroloških
motenj (npr. cerebralna paraliza), razcepov v področju obraza in ustne votline,
zmanjšane vzdrţljivosti in teţav z dihanjem. Lahko začnejo sesati močno, nato pa se
moč sesanja zmanjšuje. Zaradi šibkega sesanja ne ustvarijo kontinuiranega pritiska, ki je
potreben za iztekanje tekočine iz dojke ali dude na steklenički. Hitreje se utrudijo,
prehranski vnos pa ni zadosten. Lahko se razvije odklonilno vedenje, saj v hranjenje
vloţijo trud, lakote pa ne potešijo (McCurtin, 1997).
Veliko otrok z motnjami v razvoju ne more gristi in žvečiti; namesto tega gibajo z
jezikom naprej, s čimer potiskajo hrano iz ust ali jo prilepijo na nebo. Hrano samo
zmečkajo, ne pa preţvečijo. Ko hrana doseţe zadnji del ust, je ne zmorejo kontrolirati,
kar pogosto povzroča dušenje (Finnie, 1997).
Težave pri hranjenju po žlički: Otroci z motnjami v razvoju, predvsem otroci s
cerebralno paralizo, pogosto teţko prinesejo roke pred obraz in še teţje prinesejo
predmete v usta. Otroci z atetozo pogosto drţijo roke stran od telesa, imajo slabo
kontrolo glave in sposobnost fiksiranja pogleda, prijem z roko je šibak in neučinkovit.
Otroci s teţjo spastično tetraparezo imajo roke pogosto stisnjene v pest, palec je zvit v
dlani, zelo teţko odprejo prste. Otroci s spastično diplegijo pa z rokami uspejo prinesti
predmete do ust, ko leţijo na hrbtu ali trebuhu; teţave postanejo bolj opazne pri
sedenju, saj imajo teţave z ravnoteţjem in se podpirajo z rokami, kar ovira prinašanje
rok do ust. Otroci s hemiparezo bodo prav tako sledili normalnim stopnjam razvoja
samo-hranjenja, vendar bodo uporabljali le neprizadeto roko, pogoste bodo asociirane
reakcije v prizadeti roki; teţave s samo-hranjenjem bodo še posebej izrazite pri uporabi
vilic in noţa (Finnie, 1997).
Pri pitju iz lončka imajo otroci z motnjami v razvoju teţave, ker teţko primaknejo
ustnice do lončka, jezik pa pogosto iztegujejo nad ali pod rob lončka. Pri pitju potiskajo
jezik naprej. Podobne teţave se pojavljajo tudi pri pitju iz stekleničke in ţvečenju. Če
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otroka nagnemo nazaj in vlijemo tekočino v usta, bomo zelo verjetno izzvali dušenje in
kašelj (Finnie, 1997).
Mnogo otrok z motnjami v razvoju ne zmore piti po slamici, saj namesto da bi drţali
slamico z ustnicami, potisnejo slamico v usta kot cucelj, slamico grizejo z zobmi ali pa
jo nagnejo, da tekočina pasivno prihaja v usta. Zaradi teţav s koordinacijo srkanja,
dihanja in poţiranja ne zmorejo piti enakomerno ter se pogosto dušijo ali kašljajo
(Finnie, 1997).

1.2.2 Motena senzibiliteta orofacialnega področja
Ločimo prekomerne odzive in zmanjšane odzive na draţljaje. Teţave se pojavljajo
predvsem pri odzivanju na taktilne draţljaje, lahko pa gre tudi za teţave na drugih
področjih, kot so okus, temperatura, vonj. Moteno je tudi ločevanje čutilnih draţljajev.
Vzroki za teţave so različni. Pri nedonošenih otrocih je lahko vzrok nezrel nevrološki
sistem. Nekateri otroci imajo veliko negativnih oralnih izkušenj, kot so hranjenje po
cevki, aspiracije, intubacije. Pri kronično bolnih otrocih je glavni cilj preţivetje,
senzoričnim vtisom, ki jih dobi otrok, pa je namenjene malo pozornosti. Nenormalno
občutenje imajo lahko prav tako otroci z abnormnim mišičnim tonusom in gibalnim
razvojem (McCurtin, 1997).

1.2.3 Posebnosti orofacialnih struktur in njihovih funkcij
Če otrok reagira s patološkim gibalnim vzorcem, bo s ponavljanjem ta vzorec utrjeval,
to pa bo lahko vplivalo tudi na obliko telesa in povzročilo deformacije (Ogričevič,
2012).
Razvoj zob veliko pove o funkciji orofacialnega področja. Če so te funkcije motene, se
lahko pojavi malokluzija ali nepravilen griz, npr. progenija, odprti griz, kriţni griz.
Pogosto je moten tudi govor. Zobe lahko okvarijo tudi zdravila (Ogričevič, 2012).
Otrokom z motnjami v razvoju se hrana pogosto zatakne in ostane ujeta med zobmi v
področju kočnikov, ker teţje nadzorujejo gibe mišic orofacialnega področja. To se
dogaja predvsem otrokom, ki niso napredovali od primitivnega vzorca sesanja in
poţiranja ter ne morejo ţvečiti. Pri teh otrocih so zobje pogosto okvarjeni (Finnie,
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1997). Pomembno je preventivno ukrepanje, ki zajema terapevtsko umivanje zob ter
spodbujanje grizenja in ţvečenja. Pri umivanju zob se kot velik problem pokaţe
preobčutljivost orofacialnega področja ter ţrelni in grizni refleks. Dlesni se utrjujejo z
grizenjem, pri teh otrocih pa ni stiska zobnih lokov, zato so dlesni občutljive, vnete in
hitro krvavijo, kar otroka boli (Ogričevič, 2012).
Funkcijo jezika opazujemo med hranjenjem in v mirovanju. Motena funkcija jezika se
kaţe na različne načine (McCurtin, 1997):
 Odsoten centralni žleb pri hranjenju (slabo oblikovan, kepast jezik). Znaki:
jezik je potegnjen nazaj, potisnjen naprej ali napet, jezik ne naredi ţleba ob
prisotnosti ţlice, premikanje griţljaja je nekoordinirano … Centralni ţleb tvori
kanal za tekočino, ki potuje v faringealno področje. Pomemben je tudi za
stabilizacijo cuclja in zadrţevanje griţljaja do začetka poţiranja. Odsotnost
centralnega ţleba vpliva na koordinacijo in premikanje griţljaja, kar lahko
povzroča aspiracijo. Vzrok za odsotnost centralnega ţleba je slaba koordinacija
gibov jezika in teţava narediti negativni tlak pri sesanju. Centralni ţleb je lahko
odsoten, če je mišični tonus jezika zniţan ali povišan ali če ni enako razvito
mišičje na obeh polovicah jezika.
 Prekomeren dvig jezične konice. Znaki: konica jezika ostane dvignjena pri
prisotnosti cuclja ali ţlice, sesanje ni učinkovito, vnos hrane je zmanjšan … Če
je konica jezika močno pritisnjena ob trdo nebo za alveolarnim grebenom, je
teţko doseči učinkovito sesanje. Morda je videti, kot da otrok sesa, vendar cucelj
ostaja pod jezikom in otrok dobi le minimalno količino tekočine. Prekomeren
dvig jezične konice opazimo pri nedonošenih otrocih v začetku oralnega
hranjenja in pri otrocih z zmanjšano stabilnostjo orofacialnega področja, ki dvig
jezične konice uporabljajo kot strategijo za doseganje stabilnosti, kar pa ovira
gibanje jezika in drugih orofacialnih struktur.


Protruzija jezika. Znaki: v mirovanju je jezik potegnjen naprej, sesanje je
šibko, motena je zapora ust, prisoten je zniţan mišični tonus, kontrola sline je
zmanjšana … Jezik med sesanjem pasivno uhaja iz ustne votline in je običajno
prislonjen ob spodnje zobe. Potisk jezika med zobe pa je po drugi strani lahko
tudi aktiven, znaki pa so naslednji: jezik je debel, motena je koordinacija,
prisoten je povišan mišični tonus orofacialnega področja, povezava z ekstenzijo
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trupa in vratu, neritmični gibi pri sesanju, grizenju ali ţvečenju… Potisk jezika
naprej se pogosto pojavlja kot kompenzatorni gib za kontrolo griţljaja.
 Retrakcija jezika. Znaki: jezik je v mirovanju pomaknjen nazaj v ustni votlini,
se pomakne nazaj ob prisotnosti cuclja ali ţlice, sesanje ni učinkovito, vnos
hrane je zmanjšan, prisoten je zniţan ali povišan mišični tonus orofacialnega
področja, prisotna je preobčutljivost orofacialnega področja, dihanje je ob
pomiku jezika nazaj ovirano … Sesanje je manj učinkovito zaradi zmanjšanega
stika med jezikom in cucljem. Pri preobčutljivosti orofacialnega področja (npr.
pri nedonošenih otrocih) je lahko retrakcija jezika reakcija na prisotnost cuclja.
Odprta usta in težave z ustnično zaporo so lahko del celostnega ekstenzijskega
vzorca (Finnie, 1997). Pri teh osebah so ustnice pogosto tanke, neoblikovane, negibljive
(Ogričevič, 2012). Vzroki za teţave z ustnično zaporo so lahko tudi nizek mišični tonus
orofacialnega področja, zmanjšana moč in funkcija lic, nestabilnost čeljustnega sklepa,
protruzija jezika. Sposobnost za sesanje je zmanjšana, kar je posebej pomembno pri
dojenju in hranjenju po steklenički. Povečano je iztekanje tekočine in sline iz ust,
zmanjšana je sposobnost tvorbe griţljaja, hrana pada iz ust (McCurtin, 1997).
Tonični grizni refleks se pojavlja v flektiranem poloţaju in je močnejši pri tršem
draţljaju. Pojavlja se npr. zaradi preobčutljivosti orofacialnega področja, povišanega
tonusa mišic (McCurtin, 1997).
Povišan mišični tonus orofacialnega področja vodi v abnormne gibalne vzorce jezika,
čeljusti, lic in/ali ustnic. Postopno lahko vodi v abnormno formiranje orofacialnih
struktur. Pomembno vpliva na uspešnost oralnega hranjenja. Nizek mišični tonus
orofacialnega področja pa vodi v zmanjšano moč, kontrolo in funkcijo orofacialnih
struktur. Prisoten je pri npr. pri otrocih z Downovim sindromom, miopatijami in tudi pri
nedonošenih otrocih zaradi nezrelosti ţivčnega sistema (McCurtin, 1997). Pomik jezika
in čeljusti na eno stran je lahko del vzorca asimetrije pri enostranski nevrološki okvari
(Finnie, 1997). Pri otrocih s hemiplegijo so ustni koti nesomerni. Otrok jezik obrača
proti boljši strani, s pomikom proti slabši strani pa ima teţave. To povzroča tudi teţave
z ţvečenjem. Otroku na slabši strani izteka mleko in slina (Dolenc Veličković, 2012).
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1.2.4 Slinjenje
Otroci z motnjami v razvoju so nagnjeni k slinjenju (McCurtin, 1997). Predvsem otroci
s cerebralno paralizo pogosto teţko nadzorujejo slino (Finnie, 1997). Prekomerno
slinjenje je vedno znak za pomanjkljivo koordinacijo med ustno zaporo in poţiranjem
(Ogričevič, 2012). V nasprotju s splošnim prepričanjem, otroci, ki se jim izceja slina iz
ust, nimajo teţav zaradi prekomernega izločanja sline, pač pa zaradi motene kontrole
sline znotraj ustne votline. Razlogi za to so različni. Zmanjšana kontrola sline lahko
kaţe na disfunkcijo poţiranja, predvsem v oralni fazi poţiranja, ko mora otrok zavestno
in hoteno prenesti slino v zadnji del ust. Omejeni oralno motorični vzorci, kot so
motena zapora ust ali moten dvig konice jezika, lahko vplivajo na kontrolo sline.
Abnormen mišični tonus ovira poţiranje, moti oralno senzibiliteto in povratne občutke.
Povišan mišični tonus v orofacialnem področju omejuje oralno motoriko, zniţan mišični
tonus pa preprečuje kontrolirano gibanje. Zmanjšana stabilnost (predvsem stabilnost
glave, vratu in čeljusti) vpliva na koordinacijo in kontrolo oralnih struktur in funkcij
(McCurtin, 1997).
Slinjenje je nečisto in socialno nesprejemljivo. Najpogosteje se pojavlja po obroku ali
pri aktivnostih, ki zahtevajo visoko stopnjo koncentracije. Moteno zadrţevanje sline v
ustih ima različne posledice. Slina pomaga pri okušanju, zato bo okušanje moteno.
Lahko se pojavijo teţave z oralno higieno. Hranjenje in učinkovitost oralne motorike sta
lahko motena, saj slina pripravi griţljaj na ţvečenje in poţiranje, uravnava kislost in
začenja prebavo ogljikovih hidratov. Posledica je lahko tudi dehidracija zaradi povečane
izgube tekočine. Pojavijo se lahko motnje govora zaradi zmanjšane oralno motorične
kontrole; motena je razumljivost govora. Izcejanje sline vpliva na izgled otroka in
socialne interakcije z vrstniki. Otrok lahko občuti sram, frustracije in zmanjšano
samozaupanje. Materiale, s katerimi otrok prihaja v stik, je potrebno neprestano čistiti
(McCurtin, 1997).

1.2.5 Žrelni refleks in dušenje
Pretirano izraţen refleks siljenja na bruhanje (ţrelni refleks) in dušenje pri hranjenju
kaţeta na številne teţave; najpogosteje kaţeta na disfunkcijo poţiranja. Teţave s
poţiranjem so lahko posledica zastajanja hrane v oralno-faringealnem področju v
valekulah ob koncu poţiranja, kar povzroča kašljanje zaradi prelivanja zaostanka hrane
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v grlo po končanem poţiranju. Vplivajo lahko tudi problemi s senzibiliteto. Otroci, ki
imajo zniţan mišični tonus ali so bili hranjeni po nazo- ali orogastrični sondi, imajo npr.
lahko zaradi pomanjkanja izkušenj z draţljaji v orofacialnem področju zmanjšano
kontrolo nad griţljajem. Tudi preobčutljivost orofacialnega področja lahko povzroča
nepravilno kontrolo nad griţljajem ter siljenje na bruhanje in dušenje. Siljenje na
bruhanje pri poţiranju je še posebej pogosto pri otrocih, ki imajo teţave z ţvečenjem.
Zatikanje hrane in dušenje se lahko pojavita, ko otroku ponudimo hrano drugačne
strukture, še posebej pri prehodu na bolj čvrsto hrano. Nova struktura hrane namreč
pomeni novo taktilno izkušnjo. Ko se otrok privadi novi strukturi hrane, je pogostost
siljenja na bruhanje in dušenja med hranjenjem manjša (McCurtin, 1997).
Winstock (v McCurtin, 1997) loči štiri skupine glede prisotnosti ţrelnega refleksa:
 hipersenzitivnen – ţrelni refleks oziroma občutek siljenja na bruhanje je preveč
izziven (npr. izzovemo ga ţe na ustnicah ali konici jezika);


hiposenzitivnen – ţrelni refleks je izziven manj kot je normalno ob prisotnosti
hrane v ustni votlini;

 odsoten – ţrelni refleks ni prisoten, moţnost za aspiracijo je povečana;
 zakasnjen/ zaustavljen – abnormni mišični tonus preprečuje ţrelni refleks, ko bi
se ta moral pojaviti; opazimo lahko le meţikanje vek, solzne oči ali podobne
odzive.

1.2.6 Gastroezofagealni refluks
Gastroezofagealni refluks (GER) pomeni povratek ţelodčne vsebine iz ţelodca v
poţiralnik ali še višje navzgor. Refluks povzroča različne stopnje teţav. Pri otroku
lahko povzroča zavračanje hranjenja in naredi hranjenje neprijetno. K refluksu so
nagnjeni otroci s povišanim mišičnim tonusom v abdominalnem področju (npr. pri
nekaterih vrstah cerebralne paralize), nedonošeni otroci in otroci z nizkim tonusom
notranjih organov, kot so otroci z Downovim sindromom. Tveganje je povišano tudi pri
otrocih, ki so (bili) hranjeni po nazo- ali orogastrični sondi. Nazo- ali orogastrična sonda
ovira zapiranje sfinktra na vhodu v ţelodec, kar poveča verjetnost za refluks (McCurtin,
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1997). Refluks se pojavlja pri 15 % do 65 % otrok z nevrogenimi motnjami poţiranja
(Perlman, Schulze-Delrieu, 1997).
Pri diagnostiki refluksa se uporablja radiološke tehnike ali druge medicinske preiskave
(gastroskopijo). Klinični znaki refluksa pri majhnem otroku pa so naslednji (McCurtin,
1997):
 fizični znaki: pojav ekstenzijskega vzorca, fleksijskih spazmov, grimasiranja;
 vedenjski znaki: panika ob prisotnosti hrane v ustni votlini, konflikt med ţeljo
po hrani in ţeljo po izogibanju zaradi neprijetnih izkušenj s hranjenjem,
preobčutljivost na hrano (npr. ne mara imeti hrane po obrazu, na rokah), očitno
neugodje po hranjenju;
 prehranski znaki: zmanjšan vnos hrane, zmanjšan apetit, odklanjanje hranjenja
po zauţitju majhne količine hrane, sprejemanje le določenih struktur hrane;
 laringealni znaki: kašljanje, dušenje, hripav glas;
 povezana stanja: aspiracije, bruhanje.
Zatekanje hrane in pijače na nos se lahko pojavlja pri otrocih s povišanim mišičnim
tonusom, z ekstenzijskim motoričnim vzorcem, razcepom trdega in mehkega neba;
skratka kadarkoli je motena velofaringealna zapora ali obstajajo teţave pri koordinaciji
sesanja, poţiranja in dihanja. Pri otrocih z motnjami velofaringealne zapore je bolj
izraţena nosna komponenta pri govoru, vokalizaciji in joku (McCurtin, 1997).

1.2.7 Aspiracija
Aspiracija pomeni vdih delcev hrane v sapnik in pljuča. Za ugotavljanje aspiracije so
pomembne radiološke tehnike, prepoznamo pa jih lahko tudi po kliničnih znakih
(McCurtin, 1997):
 dihalni sistem: ponavljajoče se okuţbe dihal ali pljučnice, začasna prenehanja
dihanja, modrikavost (cianoza), teţko dihanje, slišno »grgotanje« med
hranjenjem, ki mu lahko sledi kašelj;
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 oralna motorika: teţave pri koordinaciji sesanja, poţiranja in dihanja, odloţen
refleksni del akta poţiranja, odsotnost poţiranja, omejeni ali nekoordinirani gibi
jezika, zmanjšan ali slabo koordiniran dvig mehkega neba;
 zdravstveno stanje: zmanjšana vzdrţljivost pri hranjenju, počasen utrip srca
(bradikardija) pri hranjenju, povečano izločanje sluzi pri hranjenju (zaradi
draţenja dihal ob aspirirani hrani);
 druga povezana stanja: prisoten gastroezofagelani refluks, akutno ali
ponavljajoče se kašljanje ali dušenje, preobčutljivost orofacialnega področja.
Aspiracijo lahko glede na fazo poţiranja razdelimo na (McCurtin, 1997):
 aspiracija pred poţiranjem – običajno se pojavi zaradi motenega gibanja jezika v
oralni fazi poţiranja, zaradi česar je oblikovanje griţljaja in zadrţevanje v ustih
oteţeno;
 aspiracija med poţiranjem – običajno jo povzroča pomanjkljivo zapiranje in
dviganje grla;
 aspiracija po poţiranju – lahko jo povzroča zmanjšana peristaltika ali
gastroezofagelani refluks, lahko pa tudi zastajanje griţljaja v valekulah.
Glede na tip pojavljanja pa ločimo (McCurtin, 1997):
 kronična aspiracija – pojavlja se pogosto;
 aspiracija, povezana z zdravstvenim stanjem – pri dihalno ogroţenih otrocih,
npr. pri okuţbah;
 aspiracija zaradi utrujenosti – pojavi se med procesom hranjenja, ko se otrok
utrudi;
 tiha aspiracija – klinično ni očitna, odkrije pa se jo z radiološkim testiranjem,
vzrok je največkrat zmanjšana senzibiliteta v zgornjih dihalih.
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1.2.8 Težave z dihanjem
Teţave z dihanjem se pojavljajo iz različnih vzrokov, kot so stenoza v dihalnih poteh,
mišično-skeletne

abnormalnosti,

patološko

nevrološko

stanje,

ki

povzroča

neenakomerno ali plitvo dihanje, bolezni dihal (McCurtin, 1997).
Otroci s teţavami z dihanjem morajo v dihanje vloţiti več dela, zaradi česar imajo
teţave s koordinacijo sesanja, poţiranja in dihanja, kar lahko vodi v teţave pri
hranjenju, govoru in drugih funkcijah (McCurtin, 1997).

1.2.9 Težave pri prehodu na trdo hrano
Teţave pri prehodu s tekoče na trdo hrano se pojavljajo zaradi teţav z mišičnim
tonusom orofacialnega področja, preobčutljivosti orofacialnega področja, prisotnosti
pretiranega ţrelnega refleksa oziroma refleksa siljenja na bruhanje, vedenjskih teţav
(McCurtin, 1997) ter odsotnosti ali primanjkljaja čutno-gibalnih izkušenj v področju
orofacialnih struktur (Ogričevič, 2012).

1.2.10 Nedohranjenost
Nedonošeni otroci porabljajo več energije zaradi povečanega dela pri dihanju,
ohranjanju temperature in rasti. Nujen je zadosten vnos hrane. Na zmanjšan vnos hrane
vplivajo različni faktorji, kot so omejena oralna motorika in motorični vzorci,
preobčutljivost orofacialnega področja, teţave z dihanjem, majhna vzdrţljivost pri
hranjenju, patološko nevrološko stanje, presnovne motnje, odklanjanje hranjenja. Na
hranjenje vplivata tudi gastroezofagealni refluks in moţnost aspiracije, ki povzročata
respiratorne teţave, ki prav tako vplivajo na hranjenje (McCurtin, 1997).
Zaradi neučinkovitega in počasnega hranjenja je vnos hrane pri takih otrocih majhen.
Starši se več ur (v nekaterih primerih tudi 8 ur na dan) trudijo nahraniti svojega otroka.
Dokler je otrok majhen, s podaljšanim časom hranjenja še uspejo kompenzirati
neučinkovitost hranjenja, kasneje pa to ne gre več in se pojavi zaostajanje v rasti. Na
zmanjšan vnos hrane pri osebah z zmerno in teţko cerebralno paralizo vplivajo tudi
teţave v komunikaciji (otrok ne more sporočiti, da je lačen ali ţejen) in mobilnosti,
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zdravila, bruhanje, zaprtost … Gastrointestinalne teţave ima pribliţno tretjina otrok s
cerebralno paralizo (Sullivan, 2009).

1.2.11 Hranjenje preko cevke
Včasih je kljub trudu nemogoče zadovoljivo nahraniti otroka po oralni poti (Finnie,
1997). Če se pojavlja huda aspiracija, zaostajanje v rasti ali huda dehidracija, je
smiselno razmisliti o hranjenju preko cevke. Po cevki so hranjeni tudi nedonošeni
otroci, ki še niso dosegli razvojne zrelosti za oralno hranjenje (vsaj 32 do 35 tednov
gestacijske starosti) (McCurtin, 1997). Na voljo je več rešitev. Kratkotrajno rešitev
predstavlja nazogastrična sonda. To je cevka, ki poteka skozi nos in poţiralnik do
ţelodca. Pred leti so pogosto uporabljali hranjenje preko nazogastrične sonde, kasneje
pa so opazili teţave, če je bila cevka vstavljena predolgo. Cevka namreč vpliva na
otrokovo poţiranje in ţrelni refleks, zato je oralno hranjenje oteţeno (Finnie, 1997). Pri
otrocih z respiratornimi teţavami je dihanje lahko ogroţeno. Pojavijo se lahko tudi
odklonilna vedenja. Podobno velja tudi za orogastrično sondo, ki je vstavljena skozi
ustno votlino in preko poţiralnika do ţelodca (McCurtin, 1997). Kot boljše se je
izkazalo hranjenje preko gastrostome. V trebušni steni naredijo majhno luknjico in
skoznjo speljejo cevko v ţelodec. Gastrostoma je manj invazivna od nazo- in
orogastrične sonde. Omogoča nemoteno oralno hranjenje in če oralno hranjenje dovolj
napreduje, se lahko gastrostoma zapre (Finnie, 1997).
Prednosti hranjenja po cevki so preprečevanje dehidracije, zagotavljanje zadostnega
prehranskega vnosa, pridobivanje na teţi, zmanjševanje obremenjenosti staršev s
teţavnim oralnim hranjenjem. Slabosti hranjenja po cevki so prav tako številne. Teţave
povezane s hranjenjem se pojavijo zaradi osnovnega vzroka, ki je zahteval uvedbo
hranjenja po cevki, lahko pa tudi zaradi samega hranjenja po cevki. Cevko je potrebno
pogosto menjati, potrebno je redno čiščenje. Nazo- in orogastrična sonda sta očiten znak
motenj. Otrok lahko odklanja oralno hranjenje, saj ima zmanjšan občutek za lakoto,
negativne oralne izkušnje zaradi čiščenja, odstranjevanja in ponovnega vstavljanja
cevke. Pogosto odstranjevanje in ponovno vstavljanje nazo- ali orogastrične sonde
lahko povzroča zmanjšano občutenje v področju, kjer cevka poteka. Iz enakih razlogov
in zaradi pomanjkljivih izkušenj z oralnim hranjenjem se lahko pojavi tudi
preobčutljivost orofacialnega področja in zavračanje hrane. Hranjenje po cevki lahko
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prispeva k zaostanku oralne motorike. Za otroke, ki so hranjeni po cevki, so značilni
preobčutljivost orofacialnega področja, ekstenzijski motorični vzorci trupa in glave,
neorganiziran vzorec sesanja, poţiranja in dihanja, gastroezofagealni refluks, aspiracija,
teţave z dihanjem, omejeni gibi jezika in ustnic itd. (McCurtin, 1997).
Predlog za hranjenje preko gastrostome lahko starši doţivljajo kot potrditev, da niso bili
uspešni pri hranjenju otroka. Starši se bojijo, da bo otrok izgubil sposobnost normalnega
hranjenja, bojijo se odvisnosti od gastrostome, zapletov pri postopku vstavitve …
Timski pristop je nujen, prav tako je koristno, da starši srečajo druţine, ki so se ţe
srečale s podobno situacijo (Sullivan, 2009).

1.2.12 Težave z vedenjem in komunikacijo
Znaki stresa pri hranjenju so različni (McCurtin, 1997):
 stanje otroka: nenadne spremembe (npr. povečana budnost, dremanje),
neverbalni znaki (npr. grimase na obrazu, medel obraz, paničen ali zaskrbljen
izraz na obrazu, iztegovanje jezika), splošno obnašanje (npr. razdraţljivost,
razburjanje, jok);
 gibalni znaki: napeti gibi (npr. iztegovanje udov ali jezika, zapiranje oči), nizek
mišični tonus, spremembe mišičnega tonusa;
 avtonomni znaki: spremembe barve (npr. rdečica ali bledica na udih, nohtih,
ustih, očesnih vekah), spremembe dihanja (npr. pospešeno, upočasnjeno),
spremenjen utrip srca (npr. bradikardija, tahikardija), spremembe povezane z
ţrelom ali grlom (npr. dušenje, kolcanje, bruhanje).
Glavni vzroki za zmanjšano vzdrţljivost pri hranjenju so teţave s srcem ali dihanjem in
nedonošenost. Glavni znaki pri dojenčku so naslednji: rdečica ali bledica koţe, ustnic,
očesnih vek, rok in nohtov, dolge in pogoste pavze med sesanjem, hranjenje traja zelo
dolgo časa, hranjenje traja zelo kratek čas, »odklop« otroka med hranjenjem, plitvo
dihanje, povišanje ali zniţanje frekvence srčnega utripa. Hranjenje lahko traja dolgo, saj
imajo teţave s koordinacijo vzorca sesanja, poţiranja in dihanja, zaradi česar se med
sesanjem pojavljajo dolge, pogoste pavze. Lahko pa hranjenje hitro prenehajo in se
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zaradi napora »odklopijo«. Hranjenje lahko predčasno zaključijo tudi zaradi trenutnega
občutka sitosti (McCurtin, 1997).
Vzroki za vedenjske posebnosti so različni. Lahko se pojavijo zaradi negativnih
izkušenj, kot so gastroezofagealni refluks, teţave pri hranjenju v preteklosti. Lahko so
posledica interakcije med hraniteljem in otrokom, npr. neustrezen način hranjenja
(McCurtin, 1997). Negativne izkušnje otroka s hranjenjem vodijo v odklanjanje hrane in
hranjenja, ki se kaţe na različne načine, npr. otrok obrača glavo stran od izvora hrane
(dojke, stekleničke, ţličke), potiska hrano oziroma izvor hrane iz ust, stiska usta, joka,
nakazuje bruhanje in tudi bruha, pogosto zaspi. Hranjenje lahko traja zelo dolgo časa in
postane za celotno druţino zelo stresna dejavnost. Pri starših in otroku se pojavijo
različne reakcije. Starši občutijo negotovost, strah, jezo … Poiščejo različne načine in
tehnike, da odvrnejo otrokovo pozornost od hranjenja. Hranijo jih pri vklopljeni
televiziji, ob branju knjig, igranju s predmeti … Otroci pa ob vsem tem oblikujejo
negativne vedenjske vzorce, ki jih z vsakim obrokom še bolj utrdijo (Ogričevič, 2011).
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1.3 Logopedska obravnava otroka s težavami pri hranjenju
V interdisciplinarni tim za obravnavo teţav s hranjenjem so vključeni zdravnik
(pediater), medicinska sestra, nutricionist, logoped, delovni terapevt (Perlman, SchulzeDelrieu, 1997). Terapevti potrebujejo posebna znanja s področja razvojno-nevrološke
obravnave (Ogričevič, 2012). Vključujejo se tudi zdravniki drugih strok, kot so
otorinolaringolog, gastroenterolog, pulmolog, nevrolog, radiolog in kirurg. Izmed
zdravstvenih delavcev in sodelavcev so pomembni še fizioterapevt, respiratorni
terapevt, psiholog, socialni delavec in pedagog. Obvezen del tima so tudi starši. Da je
intervencija uspešna, mora biti izvajanje konsistentno. Obravnava teţav s poţiranjem
oziroma hranjenjem zajema zdravstvene in kirurške posege, priporočila glede hrane,
smernice za poloţaj telesa pri hranjenju in vaje za oralno motoriko in poţiranje.
Potrebno je začrtati kratkoročne in dolgoročne cilje, ki morajo biti razumljivi in realni.
Spremembe beleţimo. Obravnave načrtujemo glede na normalen potek oralno
motoričnega razvoja. Individualizirani načrt obravnav upošteva številne faktorje, kot so
kronološka in razvojna starost, zdravstveni status, vedenjske lastnosti. Oralno motorične
funkcije in hranjenje se izboljšujejo ţe z dozorevanjem centralnega ţivčnega sistema,
kar velja tudi za otroke z nevrološkimi primanjkljaji. Vendar pa se sčasoma lahko
teţave s hranjenjem poslabšajo ali se pojavijo nove. Oralno motorične stimulacije so
pomembne za vse otroke, še posebej sistematično jih je potrebno izvajati pri otrocih, ki
niso hranjeni oralno (Perlman, Schulze-Delrieu, 1997).
Zgodnja obravnava naj se začne čim prej oziroma takoj, ko se opazijo teţave. Starost
treh mesecev je skrajni čas za začetek obravnave, saj takrat začnejo refleksne aktivnosti
izginjati, prevladovati pa začnejo hotne aktivnosti. Abnormni in normalni vzorci
tekmujejo za prevlado (Ogričevič, 2012).
Cilji obravnave teţav s hranjenjem so (Ogričevič, 2011):
 preprečiti (inhibirati) razvoj patoloških, abnormnih vzorcev in razvijati
(facilitirati) bolj normalne vzorce gibanja celega telesa kot tudi govornih
organov;
 se čim bolj pribliţati normalnemu razvoju primarnih oralnih funkcij;
 doseči čim večjo aktivnost in samostojnost otroka;
26

Težave s hranjenjem pri otrocih z motnjami v razvoju

Oblak, T.

 integrirati normalne gibalne vzorce v otrokove čutno-gibalne izkušnje
(avtomatizacija).
Pri obravnavi teţav s hranjenjem je potrebno upoštevati, da otrok potrebuje pravilen
poloţaj, da lahko začne s specifično funkcijo hranjenja. Potrebno je graditi selektivno
kontrolo ust in rok, delati na koordinaciji ravnoteţja, dihanja, sprejemanja hrane
(Dolenc Veličković, 2012).
Poznamo različne tehnike obravnave teţav s hranjenjem, pri katerih je zelo pomemben
način, kako jih izvajamo in poloţaj telesa med izvajanjem. Potrebno je inhibirati
patološke vzorce in vzpostaviti pravilen poloţaj trupa, glave in ust. Če namreč izvajamo
te tehnike ob abnormnem mišičnem tonusu otroka, bodo tudi odzivi abnormni
(Ogričevič, 2012). Lahko se zgodi, da bo v začetku izvajanja tehnik obravnave teţav s
hranjenjem otrok kazal znake neugodja. Pomembno je vztrajati in otrok se bo navadil na
način rokovanja. Vendar pa ne smemo uvesti preveč novosti naenkrat ali izvajati teh
tehnik predolgo časa. Bolje jih je izvajati večkrat na dan kratek čas (Warner, 1981).

1.3.1 Izboljšanje senzibilitete orofacialnega področja
Potrebno je zmanjšati negativne dražljaje na orofacialnem področju, zlasti smo
pozorni na otroke, ki so hranjeni po nazo- ali orogastrični sondi. Pozorni moramo biti na
nego in otrokove odzive. Če je moţno, ukinemo ali spremenimo način aspiriranja,
uporabe sonde, zmanjšamo pogostost odstranjevanja in ponovnega vstavljanja sonde,
spremenimo način lepljenja trakov za pritrditev cevke, če hranjenje po sondi traja dolgo
časa, razmislimo o gastrostomi (McCurtin, 1997).
Stimulacije z dotikom najprej izvajamo izven časa hranjenja. Stimulacije izvajamo
kratek čas večkrat dnevno. Izvajamo jih simetrično. Začnemo na področju, kjer otrok
sprejema dotik, in se pomikamo na področje, kjer draţljaje slabše tolerira. Začnemo
distalno in nadaljujemo vse bolj proksimalno, npr. prsti, roka, vrat, brada, lica, ustnice,
dlesni, jezik. Ob znakih nesprejemanja, povišanega mišičnega tonusa, strahu ali stresa
se nekoliko umaknemo oziroma zmanjšamo jakost stimulacije. Otrok se bo počasi
navadil in prilagodil na draţljaje. Stopnjujemo tudi grobost površine predmeta za
draţenje; začnemo z gladkimi materiali in šele kasneje uporabimo bolj bodeč material.
Za izboljšanje odzivov na dotik in redukcijo stiskanja čeljusti in toničnega griznega
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refleksa uporabljamo počasne, čvrste pritiske na čeljust, zobe, jezik in trdo nebo. Pritisk
stopnjujemo. Izvajamo ga s svojim ali otrokovim prstom, ţličko, zobno ščetko.
Hipersenzitivni otroci kaţejo večjo toleranco do gladkih struktur, čvrstih dotikov in
kašaste hrane. Čvrsti dotiki in pritisk imajo integracijski vpliv na centralni ţivčni
sistem. Dele telesa, ki se jih dotikamo, sočasno poimenujemo. Pazimo, da ne izzovemo
refleksa siljenja na bruhanje Izvajanje senzoričnih stimulacij pri otroku poveča
občutenje lic, ustnic in čeljusti, kar spodbuja kontrolo zadrţevanja sline v ustni votlini .
To je posebno pomembno pri otrocih z zniţanim mišičnim tonusom (McCurtin, 1997).
Za redukcijo pretiranega žrelnega refleksa in siljenja na bruhanje izvajamo
stimulacije izven časa hranjenja. Stimulacije izvajamo s prstom, bombaţno krpico,
lopatko. Uporabljamo neţne, a čvrste gibe. S prstom ali lopatko se po majhnih korakih
pomikamo z anteriornega proti posteriornemu delu jezika in se ustavimo tik preden bi
sproţili refleks siljenja na bruhanje. Če refleks siljenja na bruhanje izvabimo ţe na
anteriornem delu jezika, začnemo stimulacije na dlesnih, ustnicah ali licih. Ko se
občutljivost otroka zmanjšuje, izvajamo stimulacije bolj zadaj (McCurtin, 1997).
Vse to utrjujemo v obravnavi teţav s hranjenjem, terapevtskem umivanju zob, čiščenju
nosu, fizioterapiji, delovni terapiji, dnevnih aktivnostih doma, igri … (Ogričevič, 2012).
Nekaj primerov taktilnih stimulacij za zmanjševanje preobčutljivosti orofacialnega
področja:

Slika 3: S prstom izvajamo majhne
krožne gibe okrog ust in pod brado
(Warner, 1981).

Slika 4: S prstom ali čopičem gladimo
okolico ustnic. Kasneje s prstom
tapkamo (Warner, 1981).
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Slika 5: S prstom nežno gladimo
notranjo stran ustnic in dlesni.
Postopno se pomikamo proti zadnjim
zobem (Warner, 1981).

Slika 6: S prstom ali lopatko
gladimo ali tapkamo po konici
jezika. Z lopatko se pomikamo po
sredini jezika nazaj, nato nežno
pritisnemo navzdol. Dotikamo se
robov jezika. Dotikanje jezika je
pomembno kot priprava na
hranjenje po žlički (Warner, 1981).

1.3.2 Razvijanje oralnih funkcij
Cilj oralnih stimulacij je normalizacija oralno motoričnih funkcij, preprečevanje motenj
poţiranja in zmanjševanje moţnosti za npr. potencialne vedenjske teţave (Perlman,
Schulze-Delrieu, 1997).
Izvajamo lahko mehanske stimulacije za povečanje mišičnega tonusa lic. Gibi naj bodo
čvrsti, neţni in hitri ter ritmični. Uporabljamo tapkanje, trkanje, vibracije in
raztegovanje. Če otrok za stimulacije uporablja svoje roke, se še poveča zavedanje tega
področja. Stimulacije izvajamo kot igro ali ob glasbi. Za izboljšanje kontrole lic in
ustnic lahko izvajamo igre pihanja, pri katerih uporabimo svečke, milne mehurčke,
piščalke … Izvedbo demonstriramo, pri čemer pretirano poudarimo gibe ustnic.
Postopno povečujemo razdaljo do predmeta, proti kateremu otrok piha (McCurtin,
1997)
Primerna je tudi uporaba slamice. V začetku lahko uporabimo pijačo v tetrapaku, pri
čemer tetrapak na začetku rahlo stisnemo, da pomagamo otroku začeti sesati po slamici.
Uporabljamo lahko slamice različne debeline, dolţine, oblike (McCurtin, 1997). Pitja
po slamici učimo tako, da slamico napolnimo z vodo; na eni strani slamico zatesnimo s
prstom, drugo stran pa damo otroku v usta. Z odpiranjem in zapiranjem slamice s
prstom kontrolirano količino tekočine, ki gre v otrokova usta. Postopno povečujemo
aktivno sodelovanje otroka (Ogričevič, 2012). Sesanje je bolj zahtevno, če uporabimo
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gostejšo tekočino. Izvajamo lahko še hladno stimulacijo in sesanje, pri kateri naj otrok
sesa (ne liţe) npr. liziko, zamrznjene palčke iz soka, ohlajene kose sadja (McCurtin,
1997).
Pri otrocih, ki imajo teţavo z zaporo ust, se moramo najprej prepričati, da je nosna
dihalna pot prosta. Če ima otrok teţave s pribliţevanjem ustnic okrog cuclja ali ţlice,
mu lahko pomagamo z zunanjo oporo. S palcem in kazalcem na otrokovih licih
spodbudimo stiskanje ustnic. Pri nekaterih otrocih je potrebna podpora čeljusti; pomaga
tudi prst pod ustnico. Ko hranimo otroka, lahko griţljaj potisnemo ob strani med zobe in
lica, s čimer spodbudimo otroka k gibanju lic. Ustno zaporo krepimo tudi z vajami
drţanja med ustnicami in sesanja vse manjših predmetov (npr. sladoledne lučke,
špageti). Pri hranjenju z ţlico smo pozorni na aktiviranje ustnic, s katerimi otrok pobere
hrano z ţlice. Pri starejših in kognitivno sposobnejših otrocih je lahko dovolj ţe besedno
opominjanje, naj zapre usta, s čimer bo začel tudi bolje kontrolirati slino. Uporabimo
sistem podkrepitve ţelenega vedenja oziroma sistem nagrad. Uporabimo lahko
aktivnosti, kot so branje ali igra z izmenjavo vlog; ko ima otrok odprta usta ali se slini,
dejavnost prekinemo in nadaljujemo, ko ponovno prevzame kontrolo. V podporo je
lahko tudi opazovanje v ogledalu. Izvajamo igre pihanja in vaje s slamico (McCurtin,
1997).
Nekaj primerov stimulacij za stimulacijo ustnične zapore:
Slika 7: S prstom večkrat pogladimo od
nosa proti spodnji ustnici, nato potisnemo
spodnjo ustnico navzgor. Pomaga lahko
tudi pritisk spodnje ustnice navzdol, kar
bo ustnico spodbudilo k gibu navzgor
(Warner, 1981).

Slika 8: S prsti potegnemo od strani
nosu proti kotičkom ustnic. Ustnici
lahko potisnemo skupaj s prsti.
(Warner, 1981).
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Pri obravnavi prekomernega slinjenja izbiramo med tremi metodami: vedenjska
modifikacija, oralno motorična terapija in operativno zdravljenje. Najbolj primerno
metodo izberemo glede na vzrok teţav. Pri obravnavi oralne motorike se osredotočimo
na glavni problem, npr. ustnična zapora, kontrola poloţaja glave in vratu, abnormen
mišični tonus, stabilnost čeljustnega sklepa, motnja poţiranja. Ne uporabljamo besednih
opozoril, naj zapre usta in pogoltne slino. Besedno opozarjanje je primerno le pri
otrocih, ki zmorejo zavestno poţirati, se zavedajo problema slinjenja in se ne bodo
čustveno negativno odzvali na opozorila (McCurtin, 1997). Otroku nudimo oralno
kontrolo (za podrobnejši opis glej 1.3.4 Tehnika hranjenja), posebej smo pozorni na
podaljšanje vratu. Izvajamo stimulacije na ustnicah s kazalcem (Ogričevič, 2012).
Večkrat dnevno postavimo prst prečno med otrokovo zgornjo ustnico in nos ter
pritiskamo v smeri nazaj (ne navzdol). Sčasoma se bo pojavilo spontano zapiranje ust in
poţiranje (Finnie, 1997). Slinjenje se bo zmanjšalo tudi zaradi pozitivnih vplivov
obravnave teţav s hranjenjem (ko bo otrok npr. zmogel gristi, se bo slina med grizenjem
pomešala s hrano in ne bo iztekala iz ust), terapevtskega umivanja zob (Ogričevič,
2012).
Za izboljšanje funkcije jezika uporabljamo različne tehnike. Pri odsotnosti centralnega
ţleba uporabimo tehnike za povišanje mišičnega tonusa in senzoričnega vtisa.
Stimulacije z dotikom za spodbujanje nastanka centralnega ţleba izvajamo pred (s
prstom) ali med hranjenjem (s cucljem). Izvajamo pritisk navzdol na sredini jezika, ob
pritisku navzdol naredimo še rahel poteg naprej (McCurtin, 1997).
Pri prekomernem dvigu jezične konice spodbujamo gib jezika navzdol, kar bo
omogočilo hranjenje. Lahko naredimo hitre potege ali vibracije na konici jezika, ki jim
sledi pritisk jezika navzdol. Če spodbujamo odpiranje ust, bo otrok premaknil konico
jezika v primernejšo pozicijo. Pri hranjenju smo pozorni, da je cucelj ali ţlica nad
jezikom. Če ne uspemo, lahko cucelj najprej vstavimo ob strani ust ter ga postopno
pomaknemo med dlesni in nad jezik (McCurtin, 1997).
Pri protruziji jezika na različne načine spodbujamo retrakcijo jezika. Lahko npr. damo
otroku pod jezik nekaj marmelade ali medu in ga spodbujamo k gibanju jezika. Pri
hranjenju pritisnemo ţlico čvrsto navzdol na sprednjem delu jezika. Nato popustimo
pritisk, s čimer spodbudimo ustnice za pobiranje hrane z ţlice in inhibiramo
nefunkcionalen vzorec jezika. Poskusimo lahko tudi z vibracijami ali čvrstim pritiskom
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pod brado. Pozornost lahko usmerimo tudi na spodbujanje zapore ust ali razvoj
ţvečenja, kar bo prav tako zmanjšalo protruzijo jezika (McCurtin, 1997).
Pri retrakciji jezika spodbujamo dvig in protruzijo jezika. S prstom, zobno ščetko ali
bombaţno krpo potegnemo po trdem nebu od zadaj proti sprednjemu delu; ponovimo.
Lahko damo nekaj čokolade ali marmelade na alveolarni greben in spodbujamo otroka,
da okusi oziroma poje. Draţljaj dajemo vse bolj spredaj – na zgornje zobe, ustnice in
nazadnje na prst ali palčko pred usti. Med in po hranjenju pustimo nekaj hrane na
ustnicah, da jo otrok pobere z jezikom. Premike jezika naprej spodbujajo tudi lizike ali
ledene lučke (McCurtin, 1997).
Nekaj primerov stimulacij za stimulacijo kontrole jezika:
Slika 9: Za stimulacijo dviga jezične
konice najprej s prstom, lopatko ali
žličko pritisnemo konico jezika
navzdol. Ko spustimo pritisk, se bo
jezik dvignil. Pomagamo lahko z
nežnim potiskom jezika navzgor
(Warner, 1981).

Slika 10: Za stimulacijo lateralnih
gibov jezika potiskamo jezik od enega
ustnega kota do drugega s prstom ali
lopatko (Warner, 1981).

Neposredno stimulacijo požiranja izvajamo za preprečevanje aspiracije med
poţiranjem. Stimulacijo izvajamo s kazalcem, ki ga premikamo navzdol po grlu od
brade do adamovega jabolka (McCurtin, 1997).

Slika 11: Stimulacija požiranja (Warner, 1981).
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Pri aspiraciji v fazi poţiranja lahko pomaga stimulacija področja tonzil s hladnim
predmetom, ki aktivira pravilno poţiranje. Uporabimo lahko bombaţno krpico, ki jo
namočimo v vodo in zamrznemo; ledeno palčko, narejeno npr. z uporabo slamice; ali
mrzel prst (McCurtin, 1997).
Za izboljšanje kontrole žvečenja lahko otrok grize gumijaste igrače. Za razvoj višjih
vzorcev ţvečenja izvajamo stimulacijo stranskih robov jezika. Uporabimo lahko prst,
vlaţno bombaţno krpico, zobno ščetko ali hrano, kot npr. »grisini« palčke. Za
stimulacijo grizenja v začetku uporabljamo hrano, ki jo je enostavno gristi in ţvečiti, ko
otrok razvije višje vzorce, pa ponudimo bolj čvrsto hrano. Primerna je hrana, ki se v
ustih razpusti, kot so npr. nekateri krekerji, »bebi« piškoti. Priporočajo tudi sir.
Ponudimo lahko hrano, ki zahteva veliko grizenja, npr. »grisini« palčke, suho sadje,
kosi mesa, delno kuhano korenje, ţvečilni gumi (pri otrocih, ki nimajo teţav s
poţiranjem). Pri otrocih s povišanim mišičnim tonusom uporabljamo mehkejšo hrano,
pri otrocih z zniţanim mišičnim tonusom pa bolj čvrsto. Če hočemo stimulirati
ţvečenje, moramo upoštevati tudi velikost griţljaja, ki ga ponudimo. Če damo prevelik
griţljaj, bo omejeval gibe jezika; če damo premajhen griţljaj, pa ne bo dovolj
senzoričnih informacij. Pri suhi in sladki hrani se sprošča več sline, ki pomaga pri
ţvečenju hrane. Vzorci ţvečenja bodo izboljšali oralno motorično kontrolo in tudi npr.
kontrolo sline (McCurtin, 1997). Če ponudimo griţljaj hrane na sredini jezika, bo otrok
zmehčal hrano z gibanjem jezika ob nebo (»munching«), kar še ni grizenje. Pravilno
grizenje in ţvečenje bomo stimulirali, če bomo dali griţljaj hrane od strani med zunanjo
stran zob in notranjo stran lic. S tem stimuliramo tudi jezik, ki mora prenašati hrano po
ustih, ob tem pa pridobiva selektivne gibe v različnih smereh. Stimulacije vedno
izvajamo na obeh straneh, torej na levi in desni strani. Če je ena stran boljša, izvajamo
stimulacije najprej tam, da bo sprejemanje stimulacije boljše. Košček hrane lahko
zavijemo v gazo in izvajamo stimulacije grizenja in ţvečenja. Gaza nam bo omogočila
večjo kontrolo nad griţljajem npr. pri otrocih, pri katerih je nevarnost aspiracije koščka
hrane. Če je potrebno, pomagamo z oralno kontrolo (Ogričevič, 2012). Podobne
stimulacije lahko izvajamo s koščkom mesa, ki ga na eni strani drţimo z roko, na drugi
strani pa ga otrok ţveči. Ob tem vadi tudi poţiranje soka, ki se ob ţvečenju izloči iz
mesa. Stimulacije ţvečenja izvajamo na začetku obroka kot pripravo na hranjenje. Če se
otroku med hranjenjem košček hrane zaleti, otroka nagnemo naprej v fleksijo. Otroka
ne udarjamo po hrbtu, saj bi to povzročilo vdih in aspiracijo (Finnie, 1997).
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Pri otrocih s povišanim mišičnim tonusom ţe pred pričetkom hranjenja poskušamo
zniţati tonus mišic trupa in glave. Uporabimo čvrste, ampak neţne ritmične pritiske na
tarčno področje, npr. čeljust in usta, nad in pod ustnicami. Uporabimo lahko tudi
vibracije z rahlo trakcijo. Pri povišanem mišičnem tonusu je splošno pravilo uporaba
počasnih, stopnjevanih gibov. Če se pri otroku zaradi ţvečenja pojavlja povišan tonus
kjerkoli na telesu, lahko pred pričetkom hranjenja kot pripravo na ţvečenje naredimo
masaţo ţvekalnih mišic (nad in pod ličnico). Če se pri otroku pojavlja tonični grizni
refleks, lahko pred pričetkom hranjenja naredimo manipulacijo čeljusti naprej, nazaj in
v stran. Ko ima otrok hrano v ustih, lahko vodimo čeljust, da se premakne vstran, s
čimer spodbujamo in pomagamo pri ţvečenju (McCurtin, 1997).
Pri otrocih z znižanim mišičnim tonusom poskušamo izboljšati tonus mišic trupa in
glave ter senzorno diskriminacijo na orofacialnem področju. Draţljaji naj bodo hitri in
dobro stopnjevani, npr. tapkanje s prstom. Čvrsto tapkanje ali vibracije lahko povišajo
mišični tonus (McCurtin, 1997).
Nekaj primerov taktilnih stimulacij za zviševanje tonusa mišic orofacialnega področja:

Slika 12: Za večanje občutljivosti in
zavedanja ter spodbujanje ustnic in
jezika za gibanje, uporabimo čvrsto
tapkanje s prstom ali čopičem
(Warner, 1981).

Slika 13: Uporabimo tudi hitre zamahe
s prstom ali lopatko po ustnicah in
jeziku (Warner, 1981).

Slika 14: Hitri zamahi so možni tudi s
hrbtno stranjo roke po licih navzgor
(Warner, 1981).
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Za izboljšanje funkcije velofaringealne zapore uporabimo stimulacije z dotikom, s
katerimi začnemo na stiku trdega in mehkega neba in se pomikamo nazaj proti
mehkemu nebu. S tem spodbujamo dvig mehkega neba. Uporabimo prst, bombaţno
krpico, zobno ščetko. Pomagajo tudi hladni draţljaji (npr. ledena palčka) (McCurtin,
1997).
Za spodbujanje bolj poglobljenega in ritmičnega dihanja izvajamo vibracije na
prsnico. Prste roke odpremo v pahljačo in jo poloţimo otroku na prsnico. Vibracijo
začnemo na začetku izdiha in prekinemo pred koncem izdiha, s čimer se poglobi izdih
in posledično tudi vdih (Ogričevič, 2012). Igre pihanja uporabimo za izboljšanje oralno
motoričnih veščin (npr. kontrole in moči ustnic). Uporabimo npr. sveče, milne
mehurčke, piščalke, vetrnice, ţogice iz papirja. Razdaljo od predmeta postopno
povečujemo (McCurtin, 1997).
Motorične sposobnosti orofacialnega področja spodbujamo tudi pri otrocih, ki niso
hranjeni oralno. Spodbujamo npr. sesanje, da bo otrok razumel povezavo med usti in
hranjenjem (McCurtin, 1997).

1.3.3 Pravilen položaj telesa pri hranjenju
Pravilen poloţaj pri hranjenju je osnoven pogoj za uspešno oralno hranjenje. Pravilen
poloţaj lahko zmanjša vpliv abnormnih gibov in nudi stabilnost, ki omogoča bolj
funkcionalno kontrolo fine motorike. Na splošno velja, da je hranjenje laţje, če je otrok
v nekoliko flektiranem poloţaju. Flektiran poloţaj olajša številne oralno motorične
vzorce, kot so sesanje, zapora ust in poţiranje. Kontrola je večja. Dihalna pot je bolj
zaščitena, saj tak poloţaj pomaga pri laringealni zapori. Pomembna je poravnava glave
in vratu s telesom ter podaljšanje vratu. Ramena naj bodo simetrična. Po potrebi se
posvetujemo z delovnim terapevtom ali fizioterapevtom (McCurtin, 1997).
Pri hranjenju so moţni različni poloţaji (McCurtin, 1997):
 Ležanje na hrbtu (v naročju): Tak poloţaj je primeren predvsem za dojenčke,
pa tudi za hranjenje po cevki, saj ima oseba, ki otroka hrani, prosto roko za
spodbujanje sesanja s prstom ali cucljem.
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 Ležanje na boku v naročju: Otrokov trup mora biti poravnan in podprt, glava
ne sme biti v ekstenziji. Tak poloţaj je primeren za dojenčke z zniţanim
mišičnim tonusom in pri zmanjšani vzdrţljivosti pri hranjenju, saj zahteva
majhno porabo energije.
 Stoja: Pri otrocih z zniţanim mišičnim tonusom je smiseln tudi stoječ poloţaj
pri hranjenju (npr. v stojki), saj je tako onemogočena celostna fleksija, mišični
tonus se normalizira. Tak poloţaj olajša premik hrane navzdol in lahko koristi
otrokom, ki imajo teţave zaradi gastroezofagealnega refluksa ali aspiracije.
 Sedenje: Potrebno je zagotoviti pravi kot v kolkih, kolenih in gleţnjih. Naslon
stola mora nuditi dobro kontrolo drţe trupa. Stopala morajo biti podprta. Nujen
je stabilen poloţaj vratu in glave; če je potrebno, uporabimo dodatno podporo,
npr. brisače. Stabilnost povečamo tudi z nedrsečimi podlogami. Miza mora biti
primerno visoka; če je previsoka, bo otrok lahko reagiral s celostno ekstenzijo;
če je prenizka, bo lahko reagiral s celostno fleksijo. Če sta miza in stol preblizu,
bo to lahko prav tako povzročilo celostno ekstenzijo. Z zagotovitvijo dobre
stabilnosti telesa in podpore omogočimo bolj normalne gibalne vzorce.
Če je potrebno, nudimo otroku dodatno podporo. Pri novorojenčkih je nujna kontrola
glave. Pri nekoliko večjih otrocih lahko za podporo uporabimo brisače, s katerimi
zagotovimo večjo stabilnost trupa. Če je potrebno, damo podporo tudi pod stopala
(McCurtin, 1997). Pomembna je dobra podlaga, otrok pri hranjenju ne sme drseti
(Dolenc Veličković, 2012).
Otroke z nevrološkimi teţavami hranimo v naročju tudi po osmem oziroma devetem
mesecu starosti. Z gibanjem svojega telesa lahko inhibiramo fleksijo ali ekstenzijo trupa
ali glave otroka. Pri otrocih z ekstenzijskim vzorcem stabiliziramo otroka z roko na
prsnici in pritiskom navzdol proti centru telesa, prsni koš pa lahko sprostimo tudi z
vibracijo (Ogričevič, 2012). Paziti moramo, da otrok ne sedi z okroglim hrbtom, saj bo
ob tem dvignil brado, kar močno ovira poţiranje (Finnie, 1997). Točke mehanske
kontrole telesa prilagajamo posameznemu otroku, npr. medenica, prsnica, ramenski
obroč, distalne točke (Ogričevič, 2012). Izogibamo se nudenja podpore z roko na
hrbtnem delu glave, saj bo otrok reagiral s potiskanjem glave nazaj (Finnie, 1997).
Otrok naj sedi tako, da so hrana in pribor pred njim, da jih vidi in predvidi potek
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hranjenja (McCurtin, 1997). Ob tem razvija pozornost, sodelovanje, komunikacijo
(Ogričevič, 2012).
Nekaj primerov pravilnega poloţaja telesa pri hranjenju:

Slika 15: Primeren položaj telesa

Slika 16: Hranjenje

Slika

pri hranjenju otroka s težjimi

otroka v pol-sedečem

sedečem

motnjami v razvoju. Tak položaj

položaju (Finnie,

Ekstenzijo lahko kontroliramo tako,

inhibira ekstenzijski vzorec nog

1997).

da nogo, ki je pod koleni otroka,

17:
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v

v

naročju.

(prekrižanje nog). Z eno roko

dvignemo nekoliko višje, s čimer

lahko izvajamo pritisk na prsnico,

povečamo fleksijo v kolku otroka. Z

z

roko lahko podpiramo spodnji del

drugo

pa

nudimo

oralno

hrbta, ramena ali nudimo oralno

kontrolo (Finnie, 1997).

kontrolo (Finnie, 1997).

Pravilen poloţaj je zelo pomemben tudi za preprečevanje aspiracije. Otrok naj ostane v
pokončnem poloţaju še vsaj pol ure po obroku. Pravilen poloţaj lahko pomaga
kontrolirati ali zmanjšati vpliv gastroezofagealnega refluksa. Na splošno velja, da bolj
pokončen ko je poloţaj, manjša je moţnost za refluks. Ponovno svetujemo, da otrok
ostane v pokončen poloţaju še pol ure po obroku, saj se tako refluks kot tudi aspiracija
lahko pojavita tudi kasneje po hranjenju. Pravilen poloţaj pomaga pri kontroli sline in
ţvečenju, saj zmanjša nepravilne vzorce in povišan mišični tonus. Poveča stabilnost
telesa, da otrok laţje sprejme hrano (McCurtin, 1997).
Pri pitju iz lončka je pomembno, da otrok vidi in spremlja dogajanje ter pripravi dober
poloţaj (podaljšanje vratu, kontrola ust) (Ogričevič, 2012).
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Slika 18: Pravilen položaj za pitje iz lončka; telo in glava sta naprej (Finnie, 1997).

1.3.4 Tehnika hranjenja
Če ima otrok hude teţave s koordinacijo sesanja, poţiranja in dihanja, mu pomagamo
vzpostaviti ritem sesanja. Odvisno od posameznega otroka sesanje prekinemo po dveh
ali treh potegih. Cucelj umaknemo ali spustimo stekleničko, da preprečimo dotok
tekočine. Med sesanjem lahko dajemo rahel upor z neţnim potegom stekleničke v smeri
iz ust. Koordinacijo olajšamo tudi z neţnim pritiskom s prsti na lica in rahlim stiskom
med hranjenjem (McCurtin, 1997). Stisk na licih bo zlasti pomagal nedonošenim
otrokom, ki nimajo maščobnih blazinic v licih in zato ne morejo ustvariti zadostnega
podtlaka za sesanje. Otroku bo v pomoč pri ustvarjanju podtlaka tudi prst pod brado
(delna oralna kontrola). Steklenička naj bo pravokotno na usta. Cucelj mora biti ves čas
zapolnjen s tekočino, da otrok ne bo pogoltnil preveč zraka. Pri šibkem sesalnem
refleksu ne smemo tiščati cuclja globoko v usta, saj bi to lahko izzvalo patološki refleks
bruhanja. Otrok se hrani zelo pogosto, zato se negativni vzorci hitro utrdijo in otrok bo
lahko bruhal ţe takrat, ko bo zagledal stekleničko (Ogričevič, 2012).
Če je primerno otrokovem razvoju, lahko predlagamo mami, da poskuša dojiti. Vendar
pa moramo upoštevati, da mora otrok v dojenje vloţiti več truda kot v hranjenje po
steklenički, kar je lahko problem pri otrocih z zmanjšano vzdrţljivostjo pri hranjenju
(McCurtin, 1997).
Če ima otrok pomanjkljivo kontrolo mišic trupa in glave, mu pomagamo z oralno
kontrolo (Finnie, 1997):
 Pri oralni kontroli od strani uporabimo kazalec in sredinec. Kazalec pomika
brado na noter, pomaga pri podaljšanju vratu in s tem pri poţiranju. S sredincem
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drţimo stalen pritisk pod brado (ne odmikamo), s čimer indirektno kontroliramo
funkcioniranje jezika in stimuliramo poţiranje. Palec se ne dotika čeljusti.
 Pri oralni kontroli od spredaj uporabljamo palec in sredinec. Palec je na bradi in
pomaga pri pravilnem poloţaju glave, sredinec je pod brado in ima enako vlogo
kot pri oralni kontroli od strani. Kazalec se ne dotika čeljusti.

Slika 19: Oralna kontrola od strani (Finnie, 1997).

Slika 20: Oralna kontrola

Potrebno je dodatno opozorilo, da mora biti kazalec

od spredaj (Finnie, 1997).

na bradi nižje, kot kaže slika, saj le na ta način
pomagamo pri podaljšanju vratu (Ogričevič, 2012).

Če stojimo zadaj, lahko čeljust podpiramo z dlanjo roke; če je potrebno, lahko s
kazalcem podpiramo spodnjo ustnico. Zunanjo kontrolo počasi opuščamo (McCurtin,
1997).
Če je pri otroku prisoten tonični grizni refleks, hrane ne damo na sredino jezika, pač pa
od strani med zunanjo stran zob in notranjo stran lic. Ob pojavu toničnega griznega
refleksa, ust ne odpiramo na silo. Winstock (v McCurtin, 1997) predlaga, da s prstom
potisnemo brado rahlo navzgor, s čimer spodbudimo sprostitev.
Pri hranjenju sedimo v višini otroka. Hrano ponudimo v višini ust oziroma nekoliko pod
nivojem ust, saj bi hrana, ki jo ponudimo od zgoraj lahko povzročila ekstenzijo trupa in
glave ter abnormne vzorce v orofacialnem področju (McCurtin, 1997). Pri otrocih z
motnjami v razvoju ţlico vedno damo na sredino jezika, nikoli ob stran. Ţlico damo na
jezik in jo pritisnemo navzdol, s čimer preprečimo potiskanje jezika naprej in
spodbudimo gibanje ustnic in jezika (Finnie, 1997). Doseţemo tudi podaljšanje vratu.
Če ima otrok izplazen jezik, pritisnemo z ţlico na jezik, da gre jezik v usta. Če otrok
fiksira jezik na nebo, gremo z ţličko nad jezik, da ga potisnemo navzdol (Ogričevič,
2012). Pri hranjenju po ţlici hrane ne postrgamo z ţlice ob sprednjih zgornjih zobeh, saj
39

Oblak, T.

Težave s hranjenjem pri otrocih z motnjami v razvoju

bi to prav tako povzročilo ekstenzijo glave in povišanje mišičnega tonusa, poleg tega pa
bi to zmanjšalo kontrolo in aktivno sodelovanje otroka pri hranjenju. Otroku damo čas,
da potegne zgornjo ustnico navzdol in tako pobere hrano z ţlice (McCurtin, 1997).
Ţlico potegnemo iz ust naravnost ven (Ogričevič, 2012). Če med ali po hranjenju ostane
nekaj hrane na ustnicah otroka, naj jo otrok odstrani oziroma oblizne. To bo povečalo
otrokovo aktivnost med hranjenjem in mu dalo priloţnost za razvijanje oralno
motoričnih veščin (McCurtin, 1997). Otroka pripravljamo na samo-hranjenje s
spodbudami, da prinese roke naprej in do ust, stekleničke, ţlice ali lončka ter vodimo
njegovo roko. Način pomoči prilagajamo posameznemu otroku; pomoč postopno
opuščamo (Finnie, 1997). Primeri:

Slika 21: Pomoč otroku

Slika 22: Samo-hranjenje za mizo s

Slika 23: Samo-hranjenje za

pri supinaciji roke

kontrolo na ramenih in supinacijo

mizo s kontrolo na prsnici

(Finnie, 1997).

roke, ki drži žlico (Finnie, 1997).

(Finnie, 1997).

Pri pitju iz lončka je potrebno zagotoviti stabilnost otrokove spodnje čeljusti. Postavimo
se za ali ob otroka, z eno roko podpiramo čeljust (oralna kontrola), v drugi roki pa
imamo lonček. V začetku je priporočljivo uporabljati majhne lončke z malo tekočine.
Kontrola bo laţja, če bo lonček poln do polovice (McCurtin, 1997). Lonček poloţimo
na rob ustnic, tekočina naj bo do roba lončka in je ne vlivamo v usta, pač pa naj otrok
sam začne srkati (Ogričevič, 2012). Otrok naj čim dlje časa zadrţi stik med spodnjo
ustnico in lončkom. Poskušamo vzpostaviti ritem. Med posameznimi poţirki lončka ne
odmikamo od ust (McCurtin, 1997), da ni preveč stimulacij in da spodbujamo
uskladitev srkanja, poţiranja in dihanja (Ogičevič, 2012).
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1.3.5 Druge tehnike
Aspiracija hrane v dihala se lahko pojavi zaradi nezadostnega pritiska in moči pri
premiku griţljaja skozi ţrelo v poţiralnik. Nekateri avtorji svetujejo izvajanje
aktivnosti potiskanja, npr. potiskanje otroka z rokami proti steni ali proti rokam druge
osebe. Otrok lahko ob tem vokalizira, aktivnost naj bo zabavna (McCurtin, 1997).
Cilji terapevtskega umivanja zob so dobra ustna higiena, spodbujanje poţiranja in
ţvečenja, kontrola slinjenja, zmanjševanje preobčutljivosti orofacialnega področja.
Umivanje zob je zelo močna stimulacija, pri kateri pogosto izzivamo patološke reflekse
(tonični grizni refleks, pretiran ţrelni refleks). Preden začnemo, otroku omogočimo
dobro kontrolo trupa, glave in ust. Če je potrebno, uporabimo oralno kontrolo. Z
umivanjem zob vedno začnemo na boljši strani, to je na strani, kjer je otrok manj
preobčutljiv. V usta prihajamo s plastično stranjo zobne ščetke od strani (pri drugem ali
tretjem zobu); nikoli iz sredine. Začnemo na zunanji strani zob, nato umijemo zobne
ploskve in nazadnje notranjo stran zob. Če se pojavi tonični grizni refleks, ga
poskusimo prekiniti z rotacijo v trupu otroka, s podaljšanjem vratu ali z oralno kontrolo
(Ogričevič, 2012).
Pri otrocih, ki se prekomerno slinijo, je pomembna tehnika brisanja obraza, saj ima
velik vpliv na napredek. Pri brisanju obraza pazimo, da ne potiskamo otrokove glave
nazaj, pač pa ohranimo poravnan poloţaj. Pred začetkom otroka besedno, vidno ali z
dotikom opozorimo. Ne uporabljamo lahkih gibov, saj so lahko preveč stimulativni.
Raje uporabimo čvrsto trepljanje (McCurtin, 1997). Začnemo pri ušesih in gremo čez
lica proti ustom, okrog ust pa samo popivnamo (Ogričevič, 2012).

1.3.6 Izbor hrane
Pri prehodu od tekočin do trde hrane upoštevamo otrokovo razvojno in ne kronološko
starost. Struktura hrane vpliva na oralne motorične veščine, poleg tega pa uporaba
gostejše in tudi trde hrane zmanjša stopnjo zavračanja hrane. Nove okuse najprej
ponudimo v majhnih količinah, npr. razredčene z vodo, pomešane v mleko ali jogurt, v
majhnih koščkih. Pri učenju samostojne uporabe ţlice otroku najprej ponudimo
nekoliko bolj gosto hrano znanega okusa (McCurtin, 1997).
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Če otrok ne more ţvečiti, prilagodimo strukturo hrane. Če ima otrok teţave s
poţiranjem tekočin, lahko uporabimo zgoščevalce tekočin (Finnie, 1997). Zgoščevanje
je potrebno pri otrocih, ki imajo teţave zaradi aspiracije, koordinacije sesanja, poţiranja
in dihanja, gastroezofagealnega refluksa, protruzije jezika ... Gostejša hrana daje več
senzoričnih informacij, griţljaj je bolj koheziven in se premika počasneje, kar omogoča
večjo kontrolo v oralnem prostoru. Zaradi gostejše konsistence je zmanjšana tudi
verjetnost vračanja hrane nazaj v poţiralnik oziroma gastroezofagealnega refluksa. Za
zgoščevanje se lahko uporabijo ţitarice, moka, uporaba manjše količine vode pri
kuhanju, izberemo lahko gostejše sokove in kašasto hrano. Na trţišču so na voljo tudi
drugi zgoščevalci (McCurtin, 1997).
Pri otrocih z gastroezofagealnim refluksom zmanjšamo velikost posameznega obroka
in raje ponudimo več majhnih obrokov. Zmanjšamo tudi velikost posameznega
griţljaja. Velikost postopno povečujemo. Za preprečevanje aspiracije prav tako
svetujejo hranjenje večkrat na dan z manjšo količino hrane. Nekaterim vrstam hrane se
je potrebno izogibati, saj povečajo moţnost aspiracije, povečajo proizvajanje sluzi ali se
v pljučih teţje resorbirajo. To so npr. maščobe, mleko in mlečni izdelki, ţitarice,
nekatere vrste sladke hrane. Pri prekomernem slinjenju se izogibamo kisli in sladki
hrani, saj povečata izločanje sline (McCurtin, 1997).
Kadar se ugotovi, da je otrok nedohranjen, je potrebno določiti, kolikšen vnos hrane
potrebuje. Zaradi majhne fizične aktivnosti otrok je pogosto teţko določiti dieto,
običajno se predpiše prehranske dodatke (Sullivan, 2009). Na voljo so različni visoko
kalorični dodatki (npr. v obliki praškov), ki jih dodamo hrani, da povečamo hranljivost
(Finnie, 1997). Mnogi starši so tako zaskrbljeni glede količine vnosa hrane, da
zanemarjajo druga priporočila. Staršem svetujejo tudi dietetiki, ki lahko predlagajo
različne diete, npr. povečan vnos maščob (McCurtin, 1997).
Gibalno ovirani otroci, kot na primer otroci s cerebralno paralizo, so pogosto zaprti.
Potrebno je ukrepati zgodaj. Otrok naj zauţije zadosti tekočine in vlaknin, da bo blato
mehkejše. V pomoč za redno odvajanje blata so lahko tudi svečke. Predvsem pri teţje
oviranih otrocih je potrebno biti pozoren na potrebo po izločanju (Finnie, 1997).
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1.3.7 Ritual hranjenja in komunikacija
Nekatere otroke je potrebno pripraviti pred začetkom hranjenja. Budnost otroka bodo
povečale nekoliko niţja temperatura, zibanje s spreminjajočim se ritmom, ţivahna
glasba, glas poln energije, močnejša svetloba … Otrok naj bo v čim bolj pokončnem
poloţaju (McCurtin, 1997).
Če je otrok razdraţljiv, preobčutljiv na taktilne draţljaje oziroma ima povišan mišični
tonus ali druge nevrološke motnje, pa uporabimo strategije za pomirjanje. Primerna je
nekoliko višja zunanja temperatura, otroka pestujemo tesno ob svojem telesu, zibamo ga
v predvidljivem ritmu … Vsako spremembo uvedemo počasi. Zmanjšamo število
draţljajev iz okolja; npr. zmanjšamo slušne draţljaje (npr. izklopimo televizijo), vidne
draţljaje (npr. neposredna sončna svetloba) in kombinirane draţljaje (npr. prisotnost
večjega števila ljudi) (McCurtin, 1997).
Zlato pravilo je, da smo vztrajni in dosledni. Pomembno je vzpostaviti ritem hranjenja,
ki zajema čas hranjenja, stalnega hranitelja, stalnost prostora, uporabo enake opreme.
Tudi znotraj posameznega obroka je potrebno vzpostaviti ritem glede sprejemanja hrane
in poţiranja, kar bo pomagalo otroku pri kontroli in koordinaciji. Če je potrebno, mu
pomagamo z verbalnimi namigi (»Prihaja naslednja ţlica«). Ko damo otroku hrano
drugega okusa ali temperature, ga lahko prav tako besedno ali drugače opozorimo.
Kadar je izvedljivo, ponudimo otroku izbiro, npr. ali bi pil ali pojedel košček hrane.
Otrok na ta način pridobi delno kontrolo nad procesom hranjenja (McCurtin, 1997).
Spremljamo otrokove komunikacijske signale in reakcije, da ugotovimo, kaj mu je všeč,
kdaj je sit. Opazujemo tudi morebitne znake, ki kaţejo na zmanjšano vzdrţljivost otroka
pri hranjenju. Če ima otrok zmanjšano vzdrţljivost, moramo paziti, da poraba energije
ni večja od prehranskega vnosa. Pred ali po hranjenju ga ne oblačimo, ne kopamo, se ne
igramo. Lahko ga poskusimo hraniti pogosteje z manjšo količino hrane. Na polovici
obroka lahko naredimo odmor in nadaljujemo s hranjenjem po 10 do 15 minutah; v času
odmora naj otrok počiva. Lahko pa tudi poskusimo s hranjenjem, ko je otrok res lačen,
kar bo povečalo aktivnost pri hranjenju. Časovno omejimo čas hranjenja, ki naj ne traja
dlje od pol ure. Če je potrebno, raje ponudimo več obrokov, ki trajajo omejen čas. Pri
spremembah urnika hranjenja je potrebno paziti na zadosten prehranski vnos. Po potrebi
se posvetujemo z dietetikom (McCurtin, 1997).
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Če je otrok del skupine, naj hranjenje poteka med vrstniki in ne ločeno od njih. V
primeru pojava neprimernega vedenja pa poskrbimo, da ni občinstva. Naše vedenje naj
bo dosledno. Neprimerno vedenje lahko ignoriramo, saj bi s posvečanjem pozornosti
takemu vedenju le okrepili pojavljanje. Povemo pa, da smo to vedenje opazili. Primerno
vedenje pohvalimo in ga krepimo. Svoje zahteve počasi stopnjujemo (McCurtin, 1997).
Za zmanjševanje stresa, povezanega s hranjenjem, lahko otroku dovolimo, da se izven
časa obrokov igra s hrano. Spodbujamo domišljijsko igro s punčkami, medvedki in
kuhinjsko posodo. Otroka spodbujamo, da hrani igračke ali starše. Hranjenje naj bo
socialna dejavnost. Otrok naj bo pri hranjenju vključen med vrstnike ali druţinske člane
(McCurtin, 1997).

1.3.8 Uporaba primernega jedilnega pribora in pripomočkov
Pri teţavah s hranjenjem po steklenički lahko preizkusimo različne cuclje. Prevelik
oziroma preširok cucelj lahko ovira ustnično zaporo in povzroča prekomerno odpiranje
ust. Preozek cucelj pa ovira ustnično zaporo zaradi zmanjšane senzorične povratne
informacije. Prekratki cuclji ne nudijo zadostne stimulacije za zaporo ust, ki je potrebna
za aktivno sesanje. Po drugi strani pa lahko predolg cucelj sproţa ţrelni refleks. Trši
cuclji so primerni za otroke, ki imajo teţavo s koordinacijo sesanja, poţiranja in
dihanja, saj pri mehkih cucljih tekočina prehitro izteka. Vendar pa se otrok pri tršem
cuclju hitreje utruja. Na voljo so tudi različni ortodontski cuclji. Pri otrocih, ki imajo
teţave zaradi aspiracije hrane, svetujejo uporabo prilagojenih stekleničk (McCurtin,
1997). Cucelj naj bo okrogel, da se jezik ob njem pravilno oblikuje. Danes je tendenca,
da bi uporabljali anatomsko oblikovane dude, vendar so bolj primerne okrogle dude, saj
se ob njih jezik bolje oblikuje. Jezik se oblikuje v obliki črke U; robovi jezika pridejo do
zgornjih dlesni (Ogričevič, 2012).
Pri učenju hranjenja po ţlici otroku ponudimo primerno ţlico, ki naj bo plitva, da bo z
nje laţje pobral hrano. Bolj primerna je ozka ţlica, saj jo je laţje namestiti v usta, na
njej je manj hrane, kar omogoča otroku boljšo kontrolo in vodi k razvoju ţvečenja.
Otrok bo hrano laţje pobral s kovinske ţlice kot s plastične, vendar pa nekaterim
otrokom ne ustreza hladen občutek kovinske ţlice (McCurtin, 1997). Za samo-hranjenje
so bolj primerne ţlice z odebeljenim ročajem (Ogričevič, 2012).
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Slika 24: Neprimerna žlica, ki je pregloboka in predolga (a) in primerna žlica, ki je plitva in
zaokrožena (b) (Finnie, 1997).

Pri pitju iz lončka uporabimo mehek, plastičen, širok, majhen lonček. Rob je lahko
rahlo ukrivljen. Lonček ima lahko zarezo v obliki črke U oziroma izrez za nos. Ne
dajemo lončkov z nastavki, saj to le podaljšuje čas prehoda na pitje iz lončka, ker lončki
z nastavki spodbujajo sesanje, mi pa ţelimo, da otrok razvije drugo funkcijo – srkanje.
Pri učenju pitja po slamici je najlaţje, če v začetku uporabimo slamice z majhnim
notranjim in večjim zunanjim premerom. Če je slamica ozka, je pitje teţko; če je široka,
pa bo naenkrat dobil veliko tekočine, ki je morda ne bo uspel obvladati (Ogričevič,
2012).

Slika 25: Lonček z ukrivljenim robom in izrezom za nos (Finnie, 1997).

1.3.9 Prehod s hranjenja po cevki na oralno hranjenje
Pri odločanju o spremembi metode hranjenja opazujemo naslednje faktorje (McCurtin,
1997):
 pripravljenost otroka: gestacijska starost, prisotnost sesanja, poţiranja,
preobčutljivosti orofacialnega področja;
 varnost: trenutno zdravstveno stanje, status dihalnega aparata, nevrološki status,
prisotnost in stopnja aspiracije in gastroezofagealnega refluksa;
 uspešnost: potencialen vpliv na funkcijo oralne motorike, potencialno
pridobivanje ali izguba teţe pri hranjenju po oralni poti;
 zgodovina: uspešnost preteklih poskusov oralnega hranjenja;
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 dolgoročna prognoza otroka;
 socialni faktorji: pričakovanja staršev, pripravljenost staršev, podpora staršem.
Pomembno je delati na izboljšanju občutenja. Otrok naj dobi prijetne občutke. Če je
potrebno, delamo na zmanjševanju zaščitne retrakcije jezika, saj se ta pogosto pojavi
zaradi negativnih izkušenj pri odstranjevanju in ponovnem vstavljanju sonde. Oralno
motorične izkušnje naj otrok pridobiva ţe pred uvajanjem oralnega hranjenja. Tako
bomo laţje ocenili, kako otrok reagira na povečano izločanje sline in mu dali priloţnost
za razvoj oralno motoričnih veščin in občutenja. V usta naj nosi različne predmete od
gumijastih igrač do svojih prstov. Ponudimo mu predmete različnih struktur. Otrok se
bo učil in prilagajal. Lahko pomočimo prst v mleko in ocenimo oziroma spodbujamo
sesanje. Količina tekočine bo tako majhna, da ne bo povzročila dušenja, dobili pa bomo
informacijo o sposobnosti obvladovanja hrane. V sklopu priprav otroka na oralno
hranjenje začnemo preko cevke dajati različne vrste hrane, da se otrokov prebavni
sistem navadi na različne vrste hrane. Po potrebi se posvetujemo z medicinskim
osebjem. Paziti moramo, da ne pride do zamašitve cevke. Pozorni smo na pojav znakov
alergije. Nujno je, da še pred začetkom uvajanja oralnega hranjenja pomagamo otroku
povezati občutek lakote z oralnim hranjenjem. Urnik hranjenja po cevki predvidimo
tako, da bo stimuliral normalni ciklus lakote. Če je otrok hranjen ponoči ali konstantno,
se bo občutek lakote teţko razvil. Če ni naravne spodbude ali motivacije za hranjenje,
bo teţko začeti z oralnim hranjenjem. Izvajamo stimulacije za vzpostavitev povezave
med občutkom lakote in oralnim področjem, npr. pred hranjenjem po cevki damo
otroku po oralni poti nekaj hrane primerne konsistence, pred in med hranjenjem po
cevki izvajamo prijetne taktilne stimulacije oralnega področja (McCurtin, 1997).
Pri uvajanju oralnega hranjenja dobro opazujemo otroka, npr. dihanje, budnost,
komunikacijske signale, ekstenzijske vzorce. Zmanjšamo prekomerno stimulacijo iz
okolja. Potrebno je pripraviti načrt kombiniranega hranjenja po cevki in oralnega
hranjenja. Če je moţno, simuliramo normalne prehranjevalne navade. Pri otrocih z
zmanjšano vzdrţljivostjo pri hranjenju in nedohranjenostjo lahko poskusimo z oralnim
hranjenjem preko dneva in hranjenjem po cevki ponoči, pri čemer hranjenje po cevki še
vedno ostane glavni vir hrane. Postopno zmanjšamo količino hrane, ki jo dajemo po
cevki in povečamo količino, ki jo damo oralno. Če je moţno, postopno ukinemo
hranjenje po cevki. Posvetujemo se z dietetikom glede prehranskega vnosa. Otroku
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nudimo moţnosti za normalno socializacijo pri obrokih ne glede na način hranjenja (po
cevki, oralno ali kombinirano). Otrok naj pri obroku sedi med druţinskimi člani, četudi
takrat ne bo jedel. Otroci, ki so bili hranjeni po cevki dolgo časa, lahko razvijejo
negativne vedenjske vzorce do oralnega hranjenja, zato uporabljamo različne načine za
ojačevanje primernega vedenja, npr. pohvale (McCurtin, 1997).

1.3.10 Zdravljenje z zdravili in operativni posegi
Nekatere teţave s hranjenjem je moţno zdraviti z zdravili in operativnimi posegi.
Zdravnik se odloči za zdravljenje na podlagi ugotovljenih vzrokov teţav. Z zdravili
lahko npr. zdravimo gastroezofagealni refluks, zmanjšujemo mišične krče (Perlman,
Schulze-Delrieu, 1997).
Pri nekaterih boleznih ali okvarah, ki povzročajo motnje poţiranja, je potrebno kirurško
zdravljenje, npr. pri paralizi glasilk, razcepih v orofacialnem področju, fistulah
prebavnega trakta (Perlman, Schulze-Delrieu, 1997).
Pri gastroezofagealnemu refluksu lahko izvedejo tudi operativni poseg imenovan
fundoplikacija, pri katerem zoţajo zaklopko na zgornjem delu ţelodca in s tem
zmanjšajo refluks (Finnie, 1997). Refluks lahko ostaja kljub izvedbi posega. Poseg
lahko izvedejo sočasno z operacijo pri vstavitvi gastrostome (McCurtin, 1997).
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1.4 Vpliv hranjenja na razvoj komunikacije in govora
Za večino ljudi je hranjenje prijetno in pomeni priloţnost za druţenje s prijatelji in
druţino (Hinchcliffe, 2007). Satter (v McCurtin, 1997) pravi, da je hranjenje »občutljiv
barometer čustvenega stanja«. Če je hranjenje uspešno, se gradi pozitivna povratna vez
med mamo in otrokom, vzpostavi se prva komunikacija (Dolenc Veličković, 2012),
otrok razvija pozornost (Ogričevič, 2012) in razvija socialne vešče (Hinchcliffe, 2007).
Z istimi organi kot se hranimo, tudi govorimo. Pri hranjenju otrok uri govorne organe in
razvija gibalne vzorce, ki so potrebni tudi za govor. Sesanje in poţiranje sta
najpomembnejša gibalna vzorca za razvoj govora. Otrok razvija selektivne gibe jezika
in diferenciacijo v ustih, kar je prav tako zelo pomembno za govor. Selektivni gibi so
npr. pomembni za izgovor soglasnikov. Primer: pri hranjenju po ţlički se oblikuje
konica jezika, ki je pomembna pri izgovoru številnih glasov, kot so T, D, L, R, S, Š
…(Ogričevič, 2012).
Abnormni vzorci pri hranjenju vplivajo na bebljanje in artikulacijo glasov (Finnie,
1997). Če ima otrok teţave pri sesanju, hranjenju oziroma razvoju primarnih oralnih
funkcij, lahko pričakujemo tudi teţave z govorom. Npr. otrok z zniţanim mišičnim
tonusom bo lahko imel teţave z izgovorom glasov K, G in H, saj se osnovni vzorci za
oblikovanje teh glasov razvijajo pri sesanju in poţiranju (Ogričevič, 2012).
Nujna je zgodnja obravnava. Z obravnavo teţav s hranjenjem preprečujemo razvoj
napačnih vzorcev hranjenja in pomagamo razviti gibe ust, jezika in ustnic, ki jih otrok
kasneje potrebuje pri govoru (Finnie, 1997).
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2 Cilji in hipoteze

Cilji diplomskega dela:
 Ugotoviti pogostost teţav s hranjenjem pri skupini otrok z motnjami v razvoju.
 Ugotoviti pogostost teţav s hranjenjem pri različnih diagnozah.
 Ugotoviti vpliv rizičnih dejavnikov na teţave s hranjenjem.
 Ugotoviti povezanost med teţavami s hranjenjem in razvojem govora.
 Ugotoviti, ali imajo otroci s teţavami s hranjenjem moţnost obravnave pri
različnih strokovnjakih.

Hipoteze:
H1: Najpogostejša teţava otrok pri dojenju ali hranjenju po steklenički je šibko
sesanje.
H2: Otroci s teţavami pri hranjenju imajo največ teţav pri sprejemanju trde hrane.
H3: Najpogostejša teţava v oralni pripravljalni fazi poţiranja je teţava pri grizenju
ali ţvečenju hrane.
H4: Otroci, katerih starši čutijo hranjenje otroka kot psihično obremenitev, imajo več
teţav s hranjenjem.
H5: Nedonošeni otroci imajo več teţav pri dojenju oziroma hranjenju po steklenički
kot donošeni otroci z motnjami v razvoju.
H6: Otroci, ki so bili hranjeni po nazo- ali orogastrični sondi, imajo pogosteje teţave
pri sprejemanju dotika v predelu ust ali obraza.
H7: Otroci, ki so pri dojenju ali hranjenju po steklenički šibko sesali, imajo po
dopolnjenih petih letih starosti pogosteje teţave z izgovorjavo sičnikov ali
šumnikov.
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H8: Otroci z zaostankom v razvoju govora, jezika ali razumevanja imajo pogosteje
teţave v oralni pripravljalni fazi poţiranja.
H9: Otroci s cerebralno paralizo imajo več teţav s hranjenjem kot ostali otroci.
H10: Nad 75 % otrok, ki zaradi teţav s hranjenjem počasneje pridobivajo na teţi, je
obravnavanih pri pediatru in/ali gastroenterologu.
H11: Pod 25 % otrok s teţavami pri hranjenju je obravnavanih pri logopedu.
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3 Metodologija

3.1 Vzorec

Vzorec obsega 328 otrok, ki so obravnavani v razvojnih ambulantah na Gorenjskem v
prvi polovici leta 2012 . Gre za otroke z motnjami v razvoju, ki imajo raznolike teţave,
kot so motnje mišičnega tonusa, zaostanek v gibalnem razvoju, cerebralna paraliza,
motnje v duševnem razvoju, zaostanek v razvoju govora in jezika, motnje vida in sluha,
genetski sindromi (npr. Downov sindrom), prirojene okvare (npr. razcepi v področju
obraza in ustne votline) itd.
Spol: 182 otrok (55,49 %) je moškega spola, 140 otrok (42,68 %) pa ţenskega spola. Pri
6 otrocih (1,83 %) ni podatka o spolu.

Graf 1: Struktura vzorca po spolu.

Starost: Otroci so stari med 7 meseci in 16,25 leti. Aritmetična sredina starosti je 36,36
mesecev (3,03 leta), mediana je 19 mesecev (1,58 let), modus pa 11 mesecev (0,92 let).
Pri 2 otrocih ni podatka o starosti.
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Graf 2: Struktura vzorca po starosti v dopolnjenih letih.

3.2 Spremenljivke

1. Spol.
2. Starost.
3. Rizični dejavniki ob rojstvu.
4. Teţave pri dojenju oziroma hranjenju po steklenički.
5. Posebnosti glede uporabe dude.
6. Teţave pri sprejemanju različnih vrst hrane.
7. Teţave povezane s hranjenjem.
8. Negativni odzivi na hranjenje.
9. Obremenjenost staršev s hranjenjem.
10. Poloţaj telesa otroka pri hranjenju.
11. Način sprejemanja hrane.
12. Potreba po pomoči pri hranjenju.
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13. Značilnosti otrokove komunikacije.
14. Iskanje pomoči zaradi teţav s hranjenjem pri različnih strokovnjakih.
15. Trenutna vključenost v obravnave.
16. Diagnoze otroka.

3.3 Instrumentarij
Za namen zbiranja podatkov je bil sestavljen Vprašalnik o teţavah pri hranjenju (v
prilogi). Vprašalnik zajema splošne podatke in 13 vprašanj o teţavah pri hranjenju ali
komunikaciji. Vprašanja so zaprtega ali polodprtega tipa.
Izmed splošnih podatkov smo pridobili podatke o spolu otroka in datumu rojstva. Prvo
vprašanje je namenjeno ugotovitvi rizičnih dejavnikov, ki so bili prisotni ob in tik po
rojstvu, npr. nedonošenost, večplodna nosečnost, potreba po hranjenju po nazo- ali
orogastrični sondi. Drugo vprašanje ugotavlja različne teţave otrok pri dojenju ali
hranjenju po steklenički, npr. šibko sesanje, prekinjanje sesanja. Tretje vprašanje je
glede uporabe dude. Sledi četrto vprašanje, ki je namenjeno teţavam pri sprejemanju
različnih vrst hrane, npr. trde hrane, določenih okusov. Peto vprašanje je ključno, saj v
njem sprašujemo po različnih teţavah povezanih s hranjenjem, kot so teţave pri
sprejemanju dotika v orofacialnem področju, teţave pri grizenju ali ţvečenju,
zaletavanje, prekomerno slinjenje, počasno pridobivanje na teţi, počasno hranjenje.
Šesto vprašanje je o odnosu do hranjenja, npr. odklanjanje hranjenja, obremenjenost
staršev s hranjenjem. V osmem vprašanju ugotovimo, če in od kdaj je otrok hranjen po
ţlički in pije iz lončka. V devetem vprašanju sprašujemo o pomoči, ki jo otrok potrebuje
pri hranjenju. Zelo pomembno je tudi deseto vprašanje, v katerem ugotavljamo stopnjo
razvitosti otrokove komunikacije in govora. V enajstem vprašanju sprašujemo starše, če
in kje so iskali pomoč zaradi teţav s hranjenjem, dvanajsto vprašanje pa je o trenutni
obravnavi. V zadnjem trinajstem vprašanju izvemo še diagnoze oziroma področja teţav
otroka.
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3.4 Način vrednotenja
Splošni podatki o otroku obsegajo spol in datum rojstva, kar omogoča izračun odstotka
za posamezen spol, podatek o datumu rojstva pa omogoča izračune srednjih vrednosti o
starosti v mesecih oziroma letih v času izpolnjevanja vprašalnika. Večina sledečih
vprašanj je polodprtega tipa z moţnostjo izbire več odgovorov. Pridobimo podatke o
prisotnosti ali odsotnosti določene teţave, kar nam omogoča nadaljnjo statistično
analizo, npr. izračun strukturnih odstotkov. Pod moţnostjo »drugo« imajo starši
moţnost zapisati teţave, ki se med naštetimi ne pojavljajo. Pri nekaterih vprašanjih
starši izberejo med moţnostmi »da«, »ne«, (»ne več«). Ponekod pridobimo številske
odgovore, in sicer starost v mesecih ali trajanje v dneh ali mesecih, kar ponovno
omogoča izračune srednjih vrednosti.

3.5 Način izvedbe
Vprašalnik, ki je pripravljen za namen raziskave, je avtorsko sestavljen na podlagi
študija literature in strokovnega posvetovanja z zdravnicami, logopedinjo in delovno
terapevtko.
Najprej je bila izvedena pilotska raziskava na manjšem vzorcu (29 vprašalnikov).
Vprašalnik je bil na podlagi rezultatov popravljen.
Vprašalnike so izpolnjevali starši otrok, ki so obravnavani v razvojnih ambulantah na
Gorenjskem (Kranj, Škofja Loka, Radovljica, Jesenice). Vprašalnike so razdeljevale
strokovne delavke s področja medicine, logopedije, fizioterapije in delovne terapije.
Starši so lahko izpolnjene vprašalnike vrnili tudi po klasični ali elektronski pošti.
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3.6 Statistična obdelava podatkov
Pri statistični obdelavi podatkov so uporabljeni naslednji postopki:


opisna statistika:
o tabele in grafi za prikaz podatkov;
o frekvence (v nadaljevanju f) in strukturni odstotki (v nadaljevanju f %);
o mere srednje vrednosti: mediana (v nadaljevanju Me), modus (v
nadaljevanju Mo), aritmetična sredina (v nadaljevanju M);
o standardna deviacija (v nadaljevanju SD);



sklepna statistika:
o Hi-kvadrat preizkus hipoteze neodvisnosti na stopnji tveganja 0,05 (v
nadaljevanju P);
o neparametrični Mann-Whitneyev U-preizkus pri nenormalni porazdelitvi
podatkov na stopnji tveganja 0,05.

Pri statistični obdelavi podatkov so bili uporabljeni programi Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel in SPSS, Verzija 19.
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4 Rezultati z interpretacijo

4.1 Analiza rezultatov vprašalnika
4.1.1 Posebnosti otrok ob in tik po porodu
Posebnosti otrok ob in tik po porodu so predstavljene v Tabeli 3.
1. Posebnosti ob in tik po porodu
pozni nedonošenčki (32-37 teden gestacijske starosti)
zgodnji nedonošenčki (pred 32 tednom gestacijske starosti)
skupaj nedonošenčkov
dvojčki ali trojčki
teţave ob porodu (npr. z dihanjem, krvavitvijo v moţgane, s
srcem, prebavili – zlatenica …)
hranjenje po nazogastrični ali orogastrični sondi
vstavljena gastrostoma za hranjenje
skupaj s posebnostmi ob in tik po porodu

f
64
31
95
50
115

f%
19,51
9,45
28,96
15,24
35,06

73
2
173

22,26
0,61
52,74

Tabela 3: Rizični dejavniki ob in tik po rojstvu.

Ogričevič (2011) ugotavlja, da je nedonošenost najpomembnejši vzrok za teţave s
hranjenjem. Rezultati so pokazali, da je skoraj tretjina otrok (28,96 %), zajetih v
raziskavo, nedonošenih, kar predstavlja povišano tveganje za nastanek teţav s
hranjenjem (Tabela 3). Otrok doseţe razvojno zrelost za oralno hranjenje šele po
dvaintridesetem tednu gestacijske starosti (McCurtin, 1997), izmed otrok v naši
raziskavi pa jih je 9,45 % rojenih še pred dvaintridesetim tednom gestacijske starosti.
Večina izmed teh otrok (93,55 %) je bila v začetku hranjenih po nazo- ali orogastrični
sondi, kar po mnenju nekaterih strokovnjakov še poveča tveganje za nastanek teţav s
hranjenjem, saj lahko pogosto odstranjevanje, ponovno vstavljanje in lepljenje trakov
po obrazu povzroča motnje senzibilitete orofacialnega področja (preobčutljivost ali
zmanjšano občutenje) (McCurtin, 1997). Veliko zgodnjih nedonošenčkov je imelo ob
rojstvu teţave (87,10 %); največ z dihanjem in zlatenico, pri manjšem številu navajajo
teţave s srcem in krvavitve v moţgane. V našem vzorcu je nedonošenih 64,00 %
dvojčkov ali trojčkov.
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22,26 % otrok je bilo hranjenih po nazo- ali orogastrični sondi (Tabela 3). Če
podrobneje analiziramo otroke, ki so bili hranjeni po sondi, ugotovimo, da jih je 64,38
% nedonošenčkov, kar 75,34 % jih je imelo teţave ob porodu. Trajanje hranjenja po
sondi je zelo različno; en otrok je pri starosti osemnajstih mesecev še vedno hranjen po
sondi. Aritmetična sredina časa hranjenja po sondi je 41 dni, mediana je 28 dni, modus
21 dni. Teţave pri prehodu na oralno hranjenje je imelo 24,66 % otrok. Pri 48,57 %
otrok, ki so bili hranjeni po sondi, je bilo kasneje prisotno šibko sesanje, 40,00 % jih je
pri hranjenju pogosto zaspalo, 31,43 % jih je precej polivalo ali bruhalo. 36,99 % otrok
ima teţave z grizenjem ali ţvečenjem hrane, 31,51 % s pogostim slinjenjem, 35,62 %
jih počasneje pridobiva na teţi, za 32,88 % staršev je hranjenje (bilo) zelo
obremenjujoče.
Po gastrostomi sta bila hranjena le 2 (0,61 %) otroka (Tabela 3). Izmed otrok s
cerebralno paralizo nihče ni (bil) hranjen po gastrostomi, medtem ko Oxfordska
raziskava hranjenja (Sullivan, 2009) ugotavlja, da je po gastrostomi hranjenih 8 % otrok
s cerebralno paralizo.

4.1.2 Težave pri dojenju oziroma hranjenju po steklenički
Teţave pri dojenju oziroma hranjenju po steklenički so predstavljene v Tabeli 4.
2. Težave pri dojenju oz. hranjenju po steklenički (po
pogostosti)
med hranjenjem je pogosto zaspal
šibko je sesal
precej je polival oz. bruhal
popil je veliko zraka (krči, kolike)
teţko se je pristavil k prsim ali steklenički
teţko je podrl kupček
pogosto je prekinjal sesanje
večkrat se mu je zaletelo
skupaj s težavami pri dojenju oz. hranjenju po
steklenički

f

f%

96
82
70
69
61
61
58
33
222

30,19
25,79
22,01
21,70
19,18
19,18
18,24
10,38
69,81

Tabela 4: Težave pri dojenju oziroma hranjenju po steklenički.

Teţave pri dojenju ali hranjenju po steklenički je imelo kar 69,81 % otrok zajetih v
raziskavi (Tabela 4). Najpogostejša teţava je prekinitev hranjenja, ker otrok zaspi, kar
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se pojavlja pri 30,19 % otrok. Kar 44,79 % otrok je imelo poleg prekinitev hranjenja s
spanjem tudi teţave zaradi šibkega sesanja in 31,25 % zaradi prekinitev sesanja.
Četrtina otrok (25,79 %) je imela teţave zaradi šibkega sesanja (Tabela 4). Šibko
sesanje se pojavlja zaradi razvojne nezrelosti, zniţanega mišičnega tonusa, nevroloških
motenj, zmanjšane vzdrţljivosti pri hranjenju, teţav z dihanjem (McCurtin, 1997). Naša
raziskava potrjuje te ugotovitve, saj je izmed otrok, ki so imeli teţave s šibkim
sesanjem, 53,66 % otrok nedonošenih, 78,05 % ima motnje mišičnega tonusa, pri 10,00
% je prisotna cerebralna paraliza. 52,44 % jih je imelo poleg šibkega sesanja tudi
teţavo, da so med hranjenjem pogosto zaspali, 45,12 % jih je pogosto prekinjalo
sesanje. 41,46 % otrok je bilo hranjenih po nazo- ali orogastrični sondi. Pri otrocih, ki
šibko sesajo, je lahko posledično zmanjšan prehranski vnos (McCurtin, 1997). Naša
raziskava je pokazala, da tretjina otrok (32,93 %), ki imajo teţave zaradi šibkega
sesanja, počasneje pridobiva na teţi. Pri teh otrocih se kasneje pojavljajo teţave s
sprejemanjem trde hrane pri 39,02 %, pri 34,90 % teţave z grizenjem ali ţvečenjem, pri
34,15 % teţave s premikanjem hrane po ustih, pri 37,80 % pogosto slinjenje in pri 32,93
% pogosto dihanje skozi usta. 37,80 % staršev otrok je obremenjenih s hranjenjem.

4.1.3 Uporaba dude
Podatki o uporabi dude pri otrocih z motenim razvojem so prikazani v Tabeli 5.
3. Uporaba dude
ne, ni je maral
ne, nismo mu je dali
ne, sesal je palec
da, a le ponoči oz. za spanje
da, a jo je zadrţal v ustih le kratek čas
da, imel jo je rad, zdaj je nima več
da, imel jo je rad, še vedno jo ima

f
82
13
15
76
45
52
91

f%
25,08
3,98
4,59
23,24
13,76
15,90
27,83

Tabela 5: Posebnosti glede uporabe dude.

Dudo je imelo oziroma jo še ima 70,34 % otrok, brez dude pa je 29,66 % otrok.
Povprečno so imeli dudo do starosti šestnajstih mesecev. Med dodatnimi komentarji
starši večkrat navajajo teţave otrok pri sesanju, oziroma da otrok ni znal zadrţati dude v
ustih.
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4.1.4 Sprejemanje različnih vrst hrane
Teţave pri sprejemanju različnih vrst hrane so prikazane v Tabeli 6.
4. Sprejemanje različnih vrst hrane (po pogostosti)
še ne sprejema / teţave pri sprejemanju trde hrane
teţave s sprejemanjem določenih okusov hrane
še ne sprejema / teţave pri sprejemanju pretlačene hrane
alergija na sestavine hrane (npr. mleko, jajca, pšenica…)
nesprejemanje / teţave pri sprejemanju tekočin
teţave pri prehodu iz hranjenja preko cevke (sonde) na
hranjenje po steklenički in ţlički
še ne sprejema / teţave pri sprejemanju gostih tekočin
pretirana občutljivost na temperaturo hrane
skupaj s težavami pri sprejemanju različnih vrst hrane

f
70
47
34
33
31
18

f%
21,34
14,33
10,37
10,06
9,45
5,49

16
14
148

4,88
4,27
45,12

Tabela 6: Težave pri sprejemanju različnih vrst hrane.

Skoraj polovica otrok (45,12 %) ima teţave pri sprejemanju določene hrane (Tabela 6).
Izmed različnih konsistenc hrane imajo otroci najpogosteje teţave pri sprejemanju trde
hrane (21,34 %). Veliko teh otrok je imelo tudi teţave zaradi šibkega sesanja (47,06 %),
prekinjanja sesanja (32,35 %), med hranjenjem so zaspali (38,24 %). 35,71 % otrok s
teţavami pri sprejemanju trde hrane ima teţave tudi pri sprejemanju pretlačene hrane in
31,43 % pri sprejemanju določenih okusov. Več kot polovica (52,86 %) otrok, ki imajo
teţave pri sprejemanju trde hrane, ima teţave z grizenjem ali ţvečenjem, 38,57 % pri
premikanju hrane po ustih, 30,00 % s pogostim zaletavanjem hrane. Pri 35,71 % traja
posamezen obrok nad pol ure, 38,57 % jih počasneje pridobiva na teţi. 40,00 % jih
odklanja hranjenje. Kar 45,71 % staršev otrok, ki teţko sprejemajo trdo hrano, je
psihično obremenjenih s hranjenjem. Pri 42,86 % teh otrok lahko na podlagi odgovorov
iz vprašalnika predvidevamo, da imajo teţave z govorom. Izmed otrok, ki imajo teţave
s sprejemanjem trde hrane, jih ima 85,71 % motnje mišičnega tonusa, zaostanek v
gibalnem razvoju in/ali cerebralno paralizo. Ti otroci teţje razvijejo kontrolo svojega
telesa, ki je po Ogričevič (2012) pogoj za začetek uvajanje trde hrane.

59

Oblak, T.

Težave s hranjenjem pri otrocih z motnjami v razvoju

4.1.5 Težave povezane s hranjenjem
Teţave povezane s hranjenjem so prikazane v Tabeli 7.
5. Težave povezane s hranjenjem (po pogostosti)
pogosto izcejanje sline iz ust
teţave pri grizenju ali ţvečenju hrane
počasno pridobivanje na teţi
pogosto dihanje skozi usta
trajanje enega obroka hrane daljše od 30 minut
pogosto polivanje ali bruhanje po dojenju ali hranjenju
teţave pri premikanju hrane po ustih
odklanjanje umivanja zob
pogosto zaletavanje
pogosto padanje hrane iz ust
zastajanje hrane v ustih
teţave pri sprejemanju dotika v predelu ust ali obraza
v enem letu več kot 6-krat obravnavan zaradi okuţbe dihal
(viroze, bronhitisi, vnetja ţrela, pljučnice…)
prejemanje kaloričnih dodatkov k hrani
pogosto kašljanje med ali po hranjenju
pogosto vračanje hrane nazaj v usta, ţrelo po obroku
prejemanje zdravil zaradi polivanja
pogosto hripav glas
skupaj s težavami povezanimi s hranjenjem

f
90
74
70
59
55
54
52
50
38
28
27
27
26

f%
27,44
22,56
21,34
17,99
16,77
16,46
15,85
15,24
11,59
8,54
8,23
8,23
7,93

24
11
11
8
8
244

7,32
3,35
3,35
2,44
2,44
74,39

Tabela 7: Težave povezane s hranjenjem.

Teţave povezane s hranjenjem so prisotne pri treh četrtinah otrok z motnjami v razvoju
(74,39 %) (Tabela 7). Prekomerno slinjenje se pojavlja pri 27,44 % otrok. Izmed otrok s
prekomernim slinjenjem jih je 57,78 % starih petnajst mesecev ali več, ko naj bi se
slinjenje pojavljalo le še pri nekaterih fino-motoričnih dejavnostih (McCurtin, 1997),
31,11 % pa jih je ţe dopolnilo tri leta starosti, ko naj bi otrok zmogel dobro kontrolirati
slino (McCurtin, 1997). Otroci, ki imajo teţave s kontrolo sline, imajo pogosto teţave
tudi na drugih področjih; 35,63 % otrok je imelo teţave zaradi šibkega sesanja, 36,78 %
otrok je med hranjenjem pogosto zaspalo, 32,22 % jih pogosto diha skozi usta.
Poţiranje sline lahko ovira abnormen mišični tonus (McCurtin, 1997), ki se pojavlja pri
68,89 % otrok s teţavami s kontrolo sline.
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Po pogostosti teţav povezanih s hranjenjem so na drugem mestu teţave z grizenjem ali
ţvečenjem hrane, ki se pojavljajo pri 22,56 % otrok (Tabela 7). Kar 50,00 % otrok, ki
ima teţave z grizenjem ali ţvečenjem, je imelo tudi teţave zaradi šibkega sesanja, 45,83
% jih je med hranjenjem pogosto zaspalo, 34,72 % se jih je teţko pristavilo k prsim ali
steklenički, 31,94 % jih je pogosto prekinjalo sesanje. 50,00 % otrok ima zaradi teţav z
grizenjem ali ţvečenjem teţave s sprejemanjem trde hrane. 62,16 % ima poleg teţav z
grizenjem ali ţvečenjem tudi teţave s premikanjem hrane po ustih, 35,14 % ima teţave
s slinjenjem, 36,49 % jih pogosto diha skozi usta, pri 32,43 % posamezen obrok traja
nad pol ure. 29,73 % otrok iz te skupine odklanja hranjenje, skoraj polovico (41,89 %)
staršev hranjenje zelo obremenjuje. Pri polovici otrok so po grobi oceni staršev prisotne
teţave z govorom. Opazimo lahko prepletenost teţav z oralno motoriko, ki imajo tudi
širše posledice - povzročajo npr. tudi zaskrbljenost staršev in teţave z govorom.
Počasno pridobivanje na teţi se pojavlja pri 21,34 % otrok iz naše raziskave, če
opazujemo le otroke s cerebralno paralizo pa pri 47,37 % (Tabela 7), medtem ko je
raziskava Sullivan (2009) pokazala, da ima prenizko teţo 38 % otrok s cerebralno
paralizo. McCurtin (1997) ugotavlja, da so vzroki za zmanjšan vnos hrane pri otrocih
različni - npr omejena oralna motorika, orofacialna preobčutljivost, teţave z dihanjem,
majhna vzdrţljivost pri hranjenju, abnormno nevrološko stanje, presnovne motnje,
odklanjanje hranjenja. Če analiziramo otroke iz naše raziskave, ki počasneje pridobivajo
na teţi, ugotovimo, da jih je 31,43 % nedonošenih, 37,14 % jih je bilo hranjenih po
nazo- ali orogastrični sondi. 39,13 % je imelo teţave zaradi šibkega sesanja in
prekinitev hranjenja s spanjem, 36,23 % se jih je teţko pristavilo k prsim ali steklenički,
30,43 % pa jih je precej polivalo ali bruhalo. 38,57 % otrok, ki počasneje pridobivajo na
teţi, ima teţave s sprejemanjem trde hrane, 35,71 % ima teţave z grizenjem ali
ţvečenjem, pri 41,41 % posamezen obrok traja nad 30 minut, 22,86 % jih prejema
kalorične dodatke k hrani. 34,29 % otrok iz te skupine odklanja hranjenje oziroma se
negativno odziva na hrano, kar 54,29 % staršev teh otrok pa je psihično obremenjenih s
hranjenjem.
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4.1.6 Odzivi otrok in njihovih staršev na hranjenje
Odzivi otrok in njihovih staršev na hranjenje so prikazani v Tabeli 8.
6. Odzivi na hranjenje (po pogostosti)
hranjenje nas zelo bremeni oz. nas je zelo bremenilo
odklanjanje hranjenja, negativni odzivi na hrano (npr.
odrivanje kroţnika, jok, bruhanje, spanje…)
nejasna sporočila, kdaj ima zadosti hrane
nejasna sporočila, ali mu je hrana všeč ali ne
skupaj s težavami pri odzivanju na hranjenje

f
66
55

f%
20,12
16,77

47
20
127

14,33
6,10
38,71

Tabela 8: Odzivi otrok in njihovih staršev na hranjenje.

Hranjenje je psihično obremenjujoče za 20,12 % staršev otrok z motnjami v razvoju
(Tabela 8). Če podrobneje pogledamo značilnosti otrok, katerih starši so obremenjeni s
hranjenjem, opazimo, da je bilo 36,36 % teh otrok hranjenih po nazo- ali orogastrični
sondi, teţave pa so se nadaljevale pri dojenju ali hranjenju po steklenički. 48,44 % teh
otrok je šibko sesalo, 40,63 % jih je med hranjenjem zaspalo, 39,06 % se je teţko
pristavilo k prsim ali steklenički, 37,50 % jih je teţko podrlo kupček, 32,81 % jih je
popilo veliko zraka, 31,25 % jih je prekinjalo sesanje ter polivalo ali bruhalo. Skoraj
polovica (48,48 %) jih ima teţave pri sprejemanju trde hrane, 31,82 % pa tudi pri
sprejemanju določenih okusov hrane. Več kot polovica (57,58 %) otrok, katerih starši so
obremenjeni s hranjenjem, počasneje pridobiva na teţi, pri 48,48 % posamezen obrok
traja nad pol ure, 46,97 % ima teţave z grizenjem ali ţvečenjem, 36,36 % pri
premikanju hrane po ustih, 30,30 % otrok se hrana pogosto zaleti. Polovica otrok,
katerih starši so obremenjeni s hranjenjem, hranjenje odklanja.
Hranjenje odklanja ali se negativno odziva na hrano 16,77 % otrok (Tabela 8). Otroci,
ki odklanjajo hranjenje, so imeli pri dojenju ali hranjenju po steklenički različne teţave.
Njihova najpogostejša teţava je (bila) pogosto polivanje ali bruhanje (45,28 %), 35,85
% jih je teţko podrlo kupček in so med hranjenjem pogosto zaspali, 33,96 % jih je šibko
sesalo. Pogoste so tudi teţave s sprejemanjem različnih vrst hrane; 50,91 % jih ima
teţave pri trdi hrani, 41,82 % pa tudi pri pretlačeni hrani, 30,91 % ima teţave s
sprejemanjem določenih okusov hrane. Pri 43,64 % otrok, ki odklanjajo hranjenje, traja
posamezen obrok nad 30 minut, prav toliko otrok počasneje pridobiva na teţi. 40,00 %
jih ima teţave pri grizenju ali ţvečenju, 30,91 % pri premikanju hrane po ustih.
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4.1.7 Položaj otroka pri hranjenju
Poloţaj otroka pri hranjenju je prikazan v Tabeli 9.
7. Položaj otroka pri hranjenju (po pogostosti)
sedi pokončno v otroškem stolčku
sedi v naročju
doji se v naročju
sedi na običajnem stolu
pol-sedi v stolčku za hranjenje
leţi
sedi v vozičku

f
187
117
58
57
41
18
11

f%
57,01
35,67
17,68
17,38
12,50
5,49
3,35

Tabela 9: Položaj telesa otroka pri hranjenju.

Otroci običajno samostojno sedijo pri starosti sedmih mesecev, vendar pri tej starosti pri
hranjenju še potrebujejo podporo. Pri devetih mesecih pa so ţe toliko stabilni, da
potrebujejo le malo podpore (McCurtin, 1997). Otroke z nevrološkimi teţavami pa je
pogosto treba hraniti v naročju tudi še po dopolnjenem osmem ali devetem mesecu
(Ogričevič, 2012). Otroci, ki so zajeti v naši raziskavi, pri hranjenju najpogosteje sedijo
pokončno v otroškem stolčku (57,01 %), veliko jih je pri hranjenju v naročju staršev
(35,67 %) (Tabela 9). Povprečna starost otrok, ki so pri hranjenju v naročju staršev, je
19 mesecev; nekaj manj kot polovica (41,88 %) se jih hrani tudi sede v otroškem
stolčku. Potrdimo lahko ugotovitve Ogričevič (2012), da se otroci z motnjami v razvoju
dlje časa hranijo v naročju, saj kasneje razvijejo stabilnost pri sedenju.
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4.1.8 Način sprejemanja hrane
Način sprejemanja hrane je prikazan v Tabeli 10.
8. Način hranjenja
a) pasirana hrana
običajna hrana
b) pije iz lončka
od starosti (mesecev)

f
106
209
228
M = 11,29
Me = 10
93
319
M = 6,30
Me = 6
4

ne pije še iz lončka
c) hranjenje po ţlici
od starosti (mesecev)
ne hrani se še po ţlici

f%
33,54
66,14
71,03
Mo = 12
28,97
98,76
Mo = 6
1,24

Tabela 10: Način sprejemanja hrane.

Hranjenje po ţlički začenjamo okrog tretjega do četrtega meseca (Ogričevič, 2012).
Rezultati naše raziskave so pokazali, da starši začenjajo hraniti otroka po ţlički
minimalno od starosti treh mesecev, najpogosteje pa pri starosti šestih mesecev oziroma
povprečno pri starosti 6,30 mesecev (Tabela 10).
Otrok začne piti iz lončka okvirno mesec dni po tem, ko ga začnemo hraniti po ţlički,
oziroma okrog starosti štirih do šestih mesecev (McCurtin, 1997). Starši v naši raziskavi
pa so začeli uvajati pitje iz lončka minimalno pri starosti enega meseca, najpogosteje pa
pri starosti enega leta oziroma povprečno pri starosti 11,29 mesecev (Tabela 10).

4.1.9 Potreba po pomoči pri hranjenju
Potreba po pomoči pri hranjenju je prikazana v Tabeli 11.
9. Potreba po pomoči pri hranjenju
starost pod 2 leti
starost nad 2 leti
potrebuje pomoč druge osebe pri hranjenju
potrebuje pomoč pri vzpostavljanju pravilne telesne
drţe za hranjenje
ni še samostojen pri uporabi ţlice
ni še samostojen pri pitju iz kozarčka
Tabela 11: Potreba po pomoči pri hranjenju.
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f
212
116
31
26

f%
64,63
35,37
26,72
22,41

22
16

18,97
13,79
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Izmed otrok, ki so ţe dopolnili dve leti starosti, jih 26,72 % še potrebuje pomoč druge
osebe pri hranjenju (Tabela 11). Večina teh otrok (90,32 %) ima motnje mišičnega
tonusa in/ali zaostanek v gibalnem razvoju, 61,29 % ima zaostanek v razvoju govora,
jezika ali razumevanja, 41,94 % pa motnje v duševnem razvoju. Tudi pri otrocih, ki
potrebujejo pomoč pri vzpostavljanju pravilne telesne drţe, gre najpogosteje za motnje
mišičnega tonusa in/ali zaostanek v gibalnem razvoju (88,46 %), zaostanek v razvoju
govora, jezika ali razumevanja (53,85 %) in motnje v duševnem razvoju (42,31 %).
Manj kot petina otrok starih nad dve leti še ni samostojnih pri hranjenju po ţlici (18,97
%) in pitju iz lončka (13,79 %).

4.1.10 Značilnosti komunikacije
Značilnosti komunikacije so prikazane v Tabeli 11.
10. Značilnosti komunikacije (okvirna ocena prisotnosti
teţav glede na starost) - sporoči svoja čustva, nebesedno
sporoči svoje ţelje, vzpostavi stik s pogledom, uporablja
različne glasove, izgovarja besede, besede kombinira v
stavke, govor je tekoč, melodičen, primerno hiter, govor
je razumljiv za okolico, pravilno izgovarja sičnike ali
šumnike, pravilno izgovarja glas R
Skupaj verjetna prisotnost teţav

f

f%

79

24,09

Tabela 12: Značilnosti otrokove komunikacije.

Sposobnost komunikacije lahko grobo ocenimo po naslednjih kriterijih: do starosti
osemnajstih mesecev naj bi otrok začel uporabljati besede, pri starosti dveh let naj bi
besede kombiniral v stavke, pri starosti petih let naj bi govoril tekoče in pravilno
izgovarjal vse glasove (Wirth, 1994). Na osnovi teh kriterijev ima teţave z govorom
24,09 % otrok (Tabela 12). Pri logopedu je obravnavanih manj kot polovica otrok
(40,51 %), za katere lahko na podlagi odgovorov na vprašalnik predvidevamo, da imajo
teţave na področju govora.
Gibalne vzorce, ki so potrebni za govor, otrok razvija pri hranjenju (Ogričevič, 2012).
Pri otrocih, za katere na podlagi odgovorov na vprašalnik predvidevamo, da imajo
teţave z govorom, opaţamo številne teţave pri hranjenju. 38,16 % otrok je imelo teţave
zaradi šibkega sesanja, 37,97 % jih teţko sprejema trdo hrano, 46,84 % jih ima teţave z
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grizenjem ali ţvečenjem, 30,38 % s premikanjem hrane po ustih, 31,65 % jih pogosto
diha skozi nos in se prekomerno slinijo.

4.1.11 Strokovna pomoč pri težavah s hranjenjem
Strokovna pomoč pri teţavah s hranjenjem je prikazana v Tabeli 13.
11. Pomoč strokovnjakov ali ustanov zaradi težav s
hranjenjem (po pogostosti)
pediater
logoped
gastroenterolog
nevrolog
drugo (npr. fizioterapevti, delovni terapevti, medicinske
sestre…)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča
Splošna bolnišnica Nova Gorica, Oddelek za invalidno
mladino Stara Gora
skupaj s strokovno obravnavo
skupaj brez strokovne obravnave

f

f%

67
29
26
19
17

20,43
8,84
7,93
5,79
5,18

3
2

0,91
0,61

95
233

28,96
71,04

Tabela 13: Iskanje pomoči zaradi težav s hranjenjem pri različnih strokovnjakih.

(Za podrobnejšo analizo glej 4.1.14 Analiza strokovne obravnave otrok s teţavami pri
hranjenju.)
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4.1.12 Vključenost v strokovno obravnavo
Vključenost v strokovno obravnavo je prikazana v Tabeli 14.
12. Vključenost v strokovno obravnavo
fizioterapevt - še vedno vključen
- ni več vključen
delovni terapevt
logoped
a) zakasnel govorno-jezikovni razvoj
b) teţave z izgovorjavo (npr.
posameznih glasov, jecljanje)
c) teţave s hranjenjem
specialni pedagog oz. defektolog
psiholog

izgovor

f
262
34
72
48
24
18

f%
79,88
10,37
21,95
14,63
50,00
37,5

20
28
19

41,67
8,54
5,79

Tabela 14: Trenutna vključenost v strokovno obravnavo.

Zaradi motenj v razvoju je obravnavo pri fizioterapevtu potrebovalo 90,24 % otrok,
trenutno je obravnavanih 79,88 % otrok (Tabela 14). Pri logopedu je obravnavanih
14,63 % otrok, pogosto gre za obravnave kombiniranih teţav. Dodatno so starši navedli
obravnave pri logopedu zaradi uvajanja nadomestne komunikacije, stanja po operaciji
shize, hripavosti, slušnih in govornih vaj pri polţevem vsadku.
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4.1.13 Diagnoze oziroma področja težav otroka
Diagnoze oziroma področja teţav otroka, ki so jih navedli starši v vprašalniku, so
prikazane v Tabeli 15.
13. Diagnoze, področja težav (po pogostosti)
motnje mišičnega tonus (zniţan ali povišan tonus)
zaostanek v gibalnem razvoju
slaba drţa (npr. skolioza, kifoza)
zaostanek v razvoju govora, jezika ali razumevanja
motnje vida (npr. škiljenje) ali slabovidnost
motnje v duševnem razvoju
bolezni, okvare različnih organov (npr. dihal, srca, prebavil,
govornih organov – razcepi…)
cerebralna paraliza
genetske okvare
motnje sluha
nepravilnosti v razvoju udov (npr. equinovarus)
brez diagnoze

f
203
100
44
39
26
25
20

f%
61,89
30,49
13,41
11,89
7,93
7,62
6,10

19
14
14
9
72

5,79
4,27
4,27
2,74
21,95

Tabela 15: Diagnoze oziroma področja težav otroka.

(Za podrobnejšo analizo glej 4.1.15 Analiza teţav s hranjenjem ter strokovne obravnave
po posameznih diagnozah).
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4.1.14 Analiza strokovne obravnave otrok s težavami pri hranjenju

Analiza obravnav otrok s teţavami pri hranjenju je prikazana v Tabeli 16.
brez strokovne
obravnave teţav
teţave pri dojenju
oziroma hranjenju po
steklenički
teţave povezane s
hranjenjem
odklanjanje hranjenja,
negativni odzivi na
hrano
hranjenje starše zelo
psihično bremeni

strokovna
obravnava teţav
f%
35,14

logopedske
obravnave

f
222

64,86

244

62,70

37,30

11,89

55

41,82

58,18

25,46

66

31,82

68,18

28,79

10,81

Tabela 16: Analiza obravnav otrok s težavami pri hranjenju.

Zaradi teţav s hranjenjem je pomoč iskalo 28,96 % staršev, najpogosteje so se obrnili
na pediatra (20,43 %) (Tabela 13). Če opazujemo otroke, ki so imeli teţave pri dojenju
oziroma hranjenju po steklenički, je pomoč iskalo 35,14 % staršev, 10,81 % je dobilo
pomoč logopeda (Tabela 16). Izmed otrok, ki imajo teţave povezane s hranjenjem, pa
so starši pomoč iskali pri 37,30 % otrok, 11,89 % otrok je zaradi teţav s hranjenjem
obravnavanih pri logopedu.
Večkrat pa so iskali pomoč starši, katerih otroci odklanjajo hranjenje ali se negativno
odzivajo na hrano. Pomoč je iskalo 58,18 % staršev, pri logopedu pa je bila četrtina
otrok (25,46 %) (Tabela 16). Pomoč je iskalo 68,18 % staršev, ki jih hranjenje otroka
zelo obremenjuje; 28,79 % je iskalo pomoč pri logopedu.
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4.1.15 Analiza težav s hranjenjem ter strokovne obravnave po posameznih
diagnozah

šibko sesanje
med hranjenjem
pogosto zaspal
teţave pri
tekočinah
teţave pri gostih
tekočinah
teţave pri
pretlačeni hrani
teţave pri trdi
hrani
teţave pri
sprejemanju
dotika
odklanjanje
umivanja zob
teţave pri
grizenju,
ţvečenju
teţave pri
premikanju hrane
padanje hrane iz
ust
zastajanje hrane
v ustih
pogosto izcejanje
sline iz ust
pogosto
zaletavanje

39

brez katere od
naštetih diagnoz

25

bolezni, okvare
organov (dihal, srca,
prebavil, govoril)

19

14

20

93

genetske okvare

226

zaostanek v razvoju
govora, jezika ali
razumevanja

motnje v duševnem
razvoju

numerus
težave s
hranjenjem
hranjenje po
sondi

cerebralna
paraliza

diagnoza

motnje mišičnega
tonusa, zaostanek v
gibalnem razvoju

Analiza teţav s hranjenjem po posameznih diagnozah je prikazana v Tabeli 17.

f%
26,11

52,63

36,00

46,15

42,86

60,00

12,90

30,00

50,00

80,95

65,71

63,64

52,63

13,33

29,55

50,00

38,10

40,00

36,36

52,63

30,00

11,50

26,32

28,00

17,95

21,43

20,00

4,30

5,75

21,05

8,00

10,26

0,00

15,00

2,15

12,39

26,32

8,00

12,82

7,14

30,00

4,30

26,55

42,11

60,00

53,85

50,00

50,00

8,60

11,06

26,32

12,00

20,51

14,29

30,00

1,08

15,93

26,32

32,00

33,33

21,43

20,00

11,83

29,65

57,89

84,00

76,92

71,43

55,00

5,38

20,80

47,37

64,00

51,28

71,43

50,00

4,30

10,62

15,79

32,00

28,21

21,43

20,00

2,15

7,96

10,53

28,00

23,08

21,43

15,00

6,45

29,65

52,63

36,00

38,46

28,57

30,00

22,58

13,72

21,05

40,00

30,77

14,29

35,00

5,38
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pogosto kašljanje
med / po
hranjenju
pogosto vračanje
hrane v usta,
ţrelo
pogosto
polivanje ali
bruhanje
prejemanje
zdravil zaradi
polivanja
pogosto hripav
glas
pogosto dihanje
skozi usta
pogoste okuţbe
dihal
počasno
pridobivanje teţe
kalorični dodatki
k hrani
en obrok nad 30
min
odklanjanje,
negativni odzivi
hranjenje zelo
obremenjujoče
teţave na
področju govora
povprečje težav
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2,21

0,00

4,00

7,69

7,14

10,00

5,38

3,54

5,26

0,00

0,00

0,00

5,00

2,15

15,04

21,05

4,00

7,69

7,14

45,00

19,35

2,65

5,26

0,00

2,56

0,00

15,00

2,15

1,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,30

24,34

42,11

44,00

38,46

28,57

30,00

4,30

9,73

15,79

12,00

7,69

7,14

15,00

3,23

23,45

47,37

40,00

41,03

42,86

60,00

16,13

9,29

15,79

20,00

17,95

21,43

35,00

3,23

17,70

31,58

16,00

17,95

28,57

50,00

13,98

18,58

15,79

28,00

23,08

35,71

40,00

12,90

21,24

26,32

56,00

46,15

42,86

55,00

15,05

27,88

42,11

88,00

84,62

85,71

45,00

15,05

16,38

28,38

32,11

30,15

28,32

33,58

9,00

Tabela 17: Analiza težav s hranjenjem po posameznih diagnozah.

S primerjavo izbranih teţav pri hranjenju ugotovimo, da so teţave najbolj pogoste pri
otrocih z boleznimi ali okvarami organov, otrocih z motnjami v duševnem razvoju in
otrocih z zaostankom v razvoju govora, jezika ali razumevanja. Teţave s hranjenjem
ima tudi precej otrok s cerebralno paralizo in genetskimi okvarami. Najpogostejše
teţave s hranjenjem pri teh skupinah otrok so teţave z grizenjem, ţvečenjem in
poţiranjem. Pri otrocih z motnjami mišičnega tonusa ali zaostankom v gibalnem
razvoju so teţave s hranjenjem redkejše, pri otrocih brez katere od naštetih diagnoz pa
so teţave redke.
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bolezni, okvare
organov (dihal, srca,
prebavil, govoril)

brez katere od
naštetih diagnoz

19

25

39
f%

14

20

93

29,20

47,37

84,00

53,85

78,57

70,00

26,88

91,15

94,74

84,00

82,05

85,71

95,00

52,69

17,26

47,37

72,00

64,10

57,14

45,00

5,38

genetske okvare

226

zaostanek v razvoju
govora, jezika ali
razumevanja

motnje v duševnem
razvoju

numerus
obravnave
pomoč
strokovnjakov
obravnavan pri
fizioterapevtu
obravnavan pri
logopedu

cerebralna
paraliza

diagnoza

motnje mišičnega
tonusa, zaostanek v
gibalnem razvoju

Analiza strokovne obravnave po posameznih diagnozah je prikazana v Tabeli 18.

Tabela 18: Analiza obravnav po posameznih diagnozah.

Zaradi teţav s hranjenjem najpogosteje potrebujejo strokovno pomoč otroci z motnjami
v duševnem razvoju, otroci z genetskimi okvarami in boleznimi ali okvarami organov.
Pri logopedu so prav tako najpogosteje obravnavani otroci z motnjami v duševnem
razvoju, sledijo pa otroci z zaostankom v razvoju govora, jezika ali razumevanja ter
otroci z genetskimi okvarami.
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4.2 Analiza hipotez
4.2.1 Hipoteza 1: Najpogostejša težava otrok pri dojenju ali hranjenju po
steklenički je šibko sesanje

Teţave pri dojenju oz. hranjenju po steklenički (po

f

f%

pogostosti)

Potrjena
hipoteza

med hranjenjem je pogosto zaspal

96

30,19

šibko je sesal

82

25,79

precej je polival oz. bruhal

70

22,01

popil je veliko zraka (krči, kolike)

69

21,70

teţko se je pristavil k prsim ali steklenički

61

19,18

teţko je podrl kupček

61

19,18

pogosto je prekinjal sesanje

58

18,24

večkrat se mu je zaletelo

33

10,38

NE

Tabela 19: Analiza H1; težave otrok pri dojenju ali hranjenju po steklenički po pogostosti.

Hipoteza 1 je postavljena na podlagi študija literature, kjer opisujejo številne teţave,
povezane s šibkim sesanjem (McCurtin, 1997).
Prve hipoteze ne moremo potrditi, saj se je izkazalo, da je najpogostejša teţava
prekinitev hranjenja, ker otrok zaspi (30,19 %); šibko sesanje pa je druga najpogostejša
teţava, ki se pojavlja pri 25,79 % otrok.
Otrok morda zaspi med obrokom preprosto zato, ker je ţe sit, lahko pa gre tudi za način
odklanjanja hranjenja (Ogričevič, 2011). »Odklopi« med hranjenjem so lahko tudi znak
zmanjšane vzdrţljivosti pri hranjenju (McCurtin, 1997). Lahko pa prekinitve hranjenja s
spanjem povzroča tudi šibko sesanje, saj se otrok zaradi šibkega sesanja hitreje utruja
(McCurtin, 1997), zaradi česar lahko med hranjenjem zaspi.

73

Oblak, T.

Težave s hranjenjem pri otrocih z motnjami v razvoju

4.2.2 Hipoteza 2: Otroci s težavami pri hranjenju imajo največ težav pri
sprejemanju trde hrane

Teţave pri sprejemanju različnih konsistenc hrane

f

f%

(po pogostosti)

Potrjena
hipoteza

še ne sprejema / teţave pri sprejemanju trde hrane

70

21,34

še ne sprejema / teţave pri sprejemanju pretlačene

34

10,37

nesprejemanje / teţave pri sprejemanju tekočin

31

9,45

še ne sprejema / teţave pri sprejemanju gostih

16

4,88

hrane

DA

tekočin
Tabela 20: Analiza H2; težave s sprejemanjem različnih konsistenc hrane po pogostosti.

Hipoteza 2 je bila postavljena na podlagi dejstev o razvoju hranjenja, da otrok
najpozneje začne sprejemati strukturirano hrano ter da imajo mnogi otroci teţave pri
prehodu na trdo hrano (McCurtin, 1997). V literaturi so opisane tudi teţave z grizenjem
in ţvečenjem, ki ovirajo sprejemanje trde hrane (Finnie, 1997).
Izmed različnih konsistenc hrane ima največ otrok (21,34 %) teţave pri sprejemanju
trde hrane, s pretlačeno in (gosto) tekočo hrano pa imajo manj teţav. Drugo hipotezo
lahko potrdimo.

4.2.3 Hipoteza 3: Najpogostejša težava v oralni pripravljalni fazi požiranja
je težava pri grizenju ali žvečenju hrane

Teţave v oralni pripravljalni fazi (po pogostosti)

f

f%

Potrjena
hipoteza

teţave pri grizenju ali ţvečenju hrane

74

22,56

teţave pri premikanju hrane po ustih

52

15,85

pogosto padanje hrane iz ust

28

8,54

zastajanje hrane v ustih

27

8,23

Tabela 21: Analiza H3; težave v oralni pripravljalni fazi požiranja po pogostosti.
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Tudi hipoteza 3 je postavljena na podlagi prebrane literature, ki opisuje teţave otrok pri
grizenju in ţvečenju (Finnie, 1997).
Teţave v oralni pripravljalni fazi so opisane z naslednjimi trditvami: teţave pri grizenju
ali ţvečenju, pri premikanju hrane po ustih, padanje hrane iz ust, zastajanje hrane v
ustih. Izmed opisanih teţav so najpogostejše teţave z grizenjem ali ţvečenjem, ki se
pojavljajo pri slabi četrtini (22,56 %) otrok z motnjami v razvoju. Tretjo hipotezo lahko
potrdimo.

4.2.4 Hipoteza 4: Otroci, katerih starši čutijo hranjenje otroka kot psihično
obremenitev, imajo več težav s hranjenjem

Hranjenje predstavlja Povprečno
psihično obremenitev število teţav
povezanih s
hranjenjem M

SD

da

4,32

2,72

ne

1,63

1,88

MannP
Whitney U

13.823

0,0000

Potrjena
hipoteza

DA

Tabela 22: Analiza H4; psihična obremenitev staršev s hranjenjem.

Hipoteza 4 je postavljena na podlagi prebrane literature, ki opisuje stres, negotovost in
skrb staršev, ali bodo uspeli nahraniti svojega otroka (Hinchcliffe, 2007; Ogričevič,
2011).
Vzorec naše raziskave smo razdelili na dva dela; na otroke, katerih starši so obremenjeni
s hranjenjem, in na otroke, katerih starši niso obremenjeni. Za vsako skupino smo
izračunali povprečno število teţav povezanih s hranjenjem. S pomočjo neparametričnega
Mann-Whitney-evega U-preizkusa smo ugotovili, da imajo otroci, katerih starši so
obremenjeni s hranjenjem, statistično pomembno večje število teţav povezanih s
hranjenjem v primerjavi z otroki, katerih starši hranjenja ne čutijo kot obremenitve.
Razlika je statistično pomembna pri tveganju 0,00 %. Četrto hipotezo lahko potrdimo.
S primerjavo pogostosti glavnih teţav povezanih s hranjenjem ugotovimo, da kar 57,58
% otrok, katerih starši so obremenjeni s hranjenjem, počasi pridobiva na teţi in le 12,21
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% otrok, katerih starši niso obremenjeni. Obrok traja nad pol ure pri 48,48 % s
hranjenjem obremenjenih druţin in 8,78 % s hranjenjem neobremenjenih druţin. Teţave
z grizenjem ali ţvečenjem ima 46,97 % otrok, katerih starši so obremenjeni s
hranjenjem, in 16,41 % otrok, katerih starši niso obremenjeni. Podobne razlike opaţamo
tudi pri drugih teţavah povezanih s hranjenjem.

4.2.5 Hipoteza 5: Nedonošeni otroci imajo več težav pri dojenju oziroma
hranjenju po steklenički kot donošeni otroci z motnjami v razvoju

Donošenost otroka

Povprečno
SD
število teţav pri
dojenju oziroma
hranjenju
po
steklenički M

nedonošenčki

2,31

2,00

donošenčki

1,39

1,50

MannP
Whitney U

13.509

0,0001

Potrjena
hipoteza

DA

Tabela 23: Analiza H5; težave pri dojenju oziroma hranjenju po steklenički pri nedonošenih
otrocih.

Hipotezo 5 smo postavili, ker smo v literaturi zasledili, da je nedonošenost zelo
pomemben vzrok za teţave s hranjenjem (Ogričevič, 2011), zato nas je zanimalo, ali se
razlike med nedonošenimi in donošenimi otroki pojavljajo ţe pri dojenju oziroma
hranjenju po steklenički.
Vzorec naše raziskave smo ponovno razdelili na dva dela; tokrat na nedonošene otroke
(rojene pred 37-im tednom gestacijske starosti) in na donošene otroke. Za vsako skupino
smo izračunali povprečno število teţav pri dojenju oziroma hranjenju po steklenički. S
pomočjo Mann-Whitney-evega U-preizkusa smo ugotovili, da imajo nedonošeni otroci
statistično pomembno večje število teţav pri dojenju oziroma hranjenju po steklenički v
primerjavi z donošenimi otroki. Razlika je statistično pomembna pri tveganju 0,01 %.
Peto hipotezo lahko potrdimo.
S primerjavo pogostosti glavnih teţav pri dojenju oziroma hranjenju po steklenički
ugotovimo, da je imelo teţave zaradi šibkega sesanja 47,31 % nedonošenčkov in le
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16,67 % donošenčkov, hranjenje je prekinjalo s spanjem 41,94 % nedonošenčkov in
25,00 % donošenčkov, teţave s polivanjem ali bruhanjem je imelo 37,62 %
nedonošenčkov in 15,35 % donošenčkov. Nedonošenčki imajo torej precej pogosteje
teţave pri dojenju oziroma hranjenju po steklenički.

4.2.6 Hipoteza 6: Otroci, ki so bili hranjeni po nazo- ali orogastrični sondi,
imajo pogosteje težave pri sprejemanju dotika v predelu ust ali
obraza

H6
teţave

predelu

Hi-

orogastrični sondi

kvadrat vrednost hipoteza

da

ne

7

20

P

Potrjena

Σ

pri

sprejemanju
dotika

hranjenje po nazo- ali

da

27

v
ust

0,229
ne

66

235

301

Σ

73

255

328

0,6323

NE

ali obraza

Tabela 24: Analiza H6; težave pri sprejemanju dotika v predelu ust ali obraza pri otrocih, ki so bili
hranjeni po sondi.

Hipotezo 6 smo postavili na podlagi ugotovitev več avtorjev, da se zaradi pogostega
odstranjevanja in ponovnega vstavljanja, lepljenja trakov in tudi pomanjkanja izkušenj z
oralnim hranjenjem lahko pojavi preobčutljivost orofacialnega področja pri otrocih,
hranjenih po hranilnih cevkah (McCurtin, 1997; Ogričevič, 2012).
Teţave pri sprejemanju dotika v predelu ust ali obraza ima le 9,59 % (7 od 73) otrok, ki
so bili hranjeni po nazo- ali orogastrični sondi. S pomočjo hi-kvadrat testa ugotovimo,
da razlike glede sprejemanja dotika med otroki, ki so bili hranjeni po sondi, in ostalimi
niso statistično pomembne. Šeste hipoteze torej ne moremo potrditi.
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hranjenje po nazo- ali

Hi-

P

Potrjena

orogastrični sondi več

kvadrat vrednost hipoteza

kot pet tednov
teţave

predelu

ne

5

22

Σ

pri

sprejemanju
dotika

da
da

27

v
ust

7,928
ne

15

286

301

Σ

20

308

328

0,0049

DELNO

ali obraza

Tabela 25: Težave pri sprejemanju dotika v predelu ust ali obraza pri otrocih, ki so bili hranjeni po
sondi več kot pet tednov.

Če pa opazujemo otroke, ki so bili hranjeni so nazo- ali orogastrični sondi več kot pet
tednov, opazimo, da ima teţave s sprejemanjem dotika v predelu ust ali obraza 25 %
otrok (5 od 20). S pomočjo hi-kvadrat testa ugotovimo, da imajo otroci, ki so bili
hranjeni po nazo- ali orogastrični sondi več kot pet tednov, statistično pomembno
pogosteje teţav pri sprejemanju dotika v predelu ust ali obraza. Razlika je statistično
pomembna pri tveganju 0,49 %. Šesto hipotezo torej lahko delno potrdimo z opombo, da
glede na rezultate naše raziskave kratkotrajno hranjenje po nazo- ali orogastrični sondi
ne vpliva na občutljivost orofacialnega področja, hranjenje po hranilni cevki nad pet
tednov pa močno poveča verjetnost za nastanek teţav pri sprejemanju dotika na
orofacialnem področju.

78

Težave s hranjenjem pri otrocih z motnjami v razvoju

Oblak, T.

4.2.7 Hipoteza 7: Otroci, ki so pri dojenju ali hranjenju po steklenički
šibko sesali, imajo po dopolnjenih petih letih starosti pogosteje težave
z izgovorjavo sičnikov ali šumnikov

H7

teţave pri izgovorjavi

Hi-

sičnikov

kvadrat vrednost hipoteza

da

ne

P

Potrjena

Σ

šibko

da

11

4

15

sesanje

ne

12

27

39

Σ

23

31

54

8,027

0,0046

DA

Tabela 26: Analiza H7; izgovorjava sičnikov in šumnikov pri otrocih, ki so pri dojenju ali
hranjenju po steklenički šibko sesali.

Hipotezo 7 smo postavili na podlagi študije literature, kjer smo našli podatek, da pri
otrocih s teţavami pri sesanju lahko pričakujemo tudi teţave pri govoru (Ogričevič,
2012).
Pri starosti nad pet let naj bi otroci pravilno izgovarjali vse glasove. V vzorcu naše
raziskave je 57 otrok, ki so stari nad pet let, vendar pri treh otrocih ni podatka o dojenju
ali hranjenju po steklenički. Ugotovili smo, da imajo otroci, ki so imeli teţave pri
dojenju ali hranjenju po steklenički, več teţav pri izgovorjavi sičnikov in šumnikov.
Razlike so statistično pomembne pri tveganju 0,46 %. Gibalni vzorci, ki jih niso uspeli
razviti pri sesanju, tudi kasneje vplivajo na govor. Sedmo hipotezo lahko potrdimo.
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4.2.8 Hipoteza 8: Otroci z zaostankom v razvoju govora, jezika ali
razumevanja imajo pogosteje težave v oralni pripravljalni fazi
požiranja

zaostanek v razvoju Povprečno
SD
govora, jezika ali število teţav v
razumevanja
oralni
pripravljalni fazi
poţiranja M
da

1,79

1,22

ne

0,38

0,80

MannP
Whitney U

9.361

0,0000

Potrjena
hipoteza

DA

Tabela 27: Analiza H8; težave v oralni pripravljalni fazi požiranja pri otrocih z zaostankom v
razvoju govora, jezika ali razumevanja.

Hipoteza 8 je postavljena na postavljena na podlagi študija literature in ugotovitve, da so
pri otrocih, ki niso ustrezno razvili oralnih funkcij pri hranjenju, teţave z govorom
pogostejše (Ogričevič, 2012). Teţave v oralni pripravljalni fazi zajemajo teţave z
grizenjem, ţvečenjem, gibanjem čeljusti in jezika, za katere lahko predvidevamo, da
vplivajo tudi na govor.
Otroke smo razdelili na dve skupini; na otroke z zaostankom v razvoju govora, jezika ali
razumevanja in na otroke brez zaostanka. Ugotovili smo, da imajo otroci z zaostankom v
razvoju govora, jezika ali razumevanja povprečno večje število teţav v oralni
pripravljalni fazi poţiranja. Razlike so statistično pomembne pri tveganju 0,00 %.
Teţave v oralni pripravljalni fazi poţiranja, izmed katerih je najpogostejša teţava pri
grizenju ali ţvečenju, so torej povezane s teţavami pri govoru, jeziku ali razumevanju.
Osmo hipotezo lahko potrdimo.
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4.2.9 Hipoteza 9: Otroci s cerebralno paralizo imajo več težav s hranjenjem
kot ostali otroci

Cerebralna paraliza

Povprečno
SD
število teţav s
hranjenjem M

da

4,42

3,27

ne

2,03

2,20

MannP
Whitney U

4.257

0,0010

Potrjena
hipoteza

DA

Tabela 28: Analiza H9; težave s hranjenjem pri otrocih s cerebralno paralizo.

Pogostost teţav pri otrocih s cerebralno paralizo v primerjavi z drugimi otroki nas je
zanimala, ker smo zasledili, da številni avtorji opaţajo hude teţave s hranjenjem prav
pri otrocih s cerebralno paralizo (Finnie, 1997; Hinchcliffe, 2007; McCurtin, 1997;
Ogričevič, 2012; Sullivan, 2009).
Primerjava z neparametričnim testom je potrdila, da imajo otroci s cerebralno paralizo
več teţav povezanih s hranjenjem, kot ostali otroci. Razlike so statistično pomembne pri
tveganju 0,10 %. Deveto hipotezo lahko potrdimo.
Če primerjamo pogostost najpogostejših teţave povezanih s hranjenjem, ugotovimo, da
ima teţave z grizenjem ali ţvečenjem 57,89 % otrok s cerebralno paralizo in le 20,39 %
ostalih otrok; teţave s prekomernim slinjenjem ima 52,63 % otrok s cerebralno paralizo
in 25,89 % ostalih otrok; na teţi počasi pridobiva 47,37 % otrok s cerebralno paralizo in
19,74 % ostalih otrok. Opazimo torej, da imajo otroci s cerebralno paralizo pogosteje
teţave s hranjenjem kot ostali otroci.
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4.2.10 Hipoteza 10: Nad 75 % otrok, ki zaradi težav s hranjenjem počasneje
pridobivajo na teži, je obravnavanih pri pediatru in/ali
gastroenterologu

Obravnave otrok, ki počasneje pridobivajo na teţi

f

f%

Potrjena
hipoteza

pri pediatru

30

42,86

pri gastroenterologu

17

24,29

pri pediatru in/ali gastroenterologu

35

50,00

NE

Tabela 29: Analiza H10; obravnave otrok, ki počasneje pridobivajo na teži, pri pediatru in
gastroenterologu.

Starši otrok, ki počasneje pridobivajo na teţi, so pod nenehnim pritiskom, ali bodo uspeli
zadosti nahraniti otroka, da bo pridobil zahtevano teţo. Pričakovali bi, da so ti otroci
pogosto vodeni pri pediatru in gastroenterologu (lahko tudi pri dietetiku), ki po potrebi
predpišejo ustrezno dieto (McCurtin, 1997; Sullivan, 2009).
Skupno število otrok, ki počasneje pridobivajo na teţi, je 70. Nekaj manj kot polovica
(42,86 %) jih je zaradi teţav s hranjenjem iskalo pomoč pri pediatru, 24,29 % pri
gastroenterologu, polovica pa pri vsaj enem od njiju. Kar polovica staršev, katerih otroci
počasi pridobivajo na teţi, pa ni iskala oziroma dobila nasvetov glede hranjenja od
pediatra ali gastroenterologa. Desete hipoteze ne moremo potrditi.

4.2.11 Hipoteza 11: Pod 25 % otrok s težavami pri hranjenju je
obravnavanih pri logopedu

Obravnave otrok s teţavami pri hranjenju

f

f%

Potrjena
hipoteza

pri logopedu

29

11,89

Tabela 30: Analiza H11; obravnave otrok s težavami pri hranjenju pri logopedu.
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Hipotezo 11 smo postavili na podlagi opaţanj, da se v slovenskem prostoru z obravnavo
motenj hranjenja pri otrocih z motnjami v razvoju ukvarja le majhno število logopedov,
ki pa bi lahko z zgodnjo terapijo preprečevali razvoj patoloških in spodbujali razvoj
normalnih vzorcev govornih organov oziroma primarnih oralnih funkcij, ki so potrebni
kasneje tudi za govor (Ogričevič, 2012).
V našo raziskavo smo zajeli 244 otrok s teţavami povezanimi s hranjenjem. Pri
logopedu pa je zaradi teţav s hranjenjem obravnavanih le 11,89 % otrok. Enajsto
hipotezo lahko potrdimo.
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4.2.12 Pregled hipotez

Št.

Hipoteza

Potrjena
hipoteza

H1

Najpogostejša teţava otrok pri dojenju ali hranjenju po steklenički je
šibko sesanje.

H2

Otroci s teţavami pri hranjenju imajo največ teţav pri sprejemanju trde
hrane.

H3

Najpogostejša teţava v oralni pripravljalni fazi poţiranja je teţava pri
grizenju ali ţvečenju hrane.

H4

Otroci, katerih starši čutijo hranjenje otroka kot psihično obremenitev,
imajo več teţav s hranjenjem.

H5

Nedonošeni otroci imajo več teţav pri dojenju oziroma hranjenju po
steklenički kot donošeni otroci z motnjami v razvoju.

H6

Otroci, ki so bili hranjeni po nazo- ali orogastrični sondi, imajo
pogosteje teţave pri sprejemanju dotika v predelu ust ali obraza.

H7

NE

DA

DA

DA

DA

DELNO

Otroci, ki so pri dojenju ali hranjenju po steklenički šibko sesali, imajo
po dopolnjenih petih letih starosti pogosteje teţave z izgovorjavo

DA

sičnikov ali šumnikov.
H8

Otroci z zaostankom v razvoju govora, jezika ali razumevanja imajo
pogosteje teţave v oralni pripravljalni fazi poţiranja.

H9

Otroci s cerebralno paralizo imajo več teţav s hranjenjem kot ostali
otroci.

H10 Nad 75 % otrok, ki zaradi teţav s hranjenjem počasneje pridobivajo na
teţi, je obravnavanih pri pediatru in/ali gastroenterologu.
H11 Pod 25 % otrok s teţavami pri hranjenju je obravnavanih pri logopedu.
Tabela 31: Pregled hipotez.
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5 Zaključek

Otroci z motnjami v razvoju imajo pri hranjenju številne teţave, ki se kaţejo ţe pri
dojenju in hranjenju po steklenički, nato pa kot teţave pri grizenju ali ţvečenju,
sprejemanju trde hrane, prekomerno slinjenje, teţave s sprejemanjem dotika v
orofacialnem področju in podobno. Kasneje imajo otroci s teţavami pri hranjenju
pogosto tudi moten govorni razvoj, zato je toliko bolj pomembna zgodnja obravnava
teţav.
Ţeleli smo raziskati pogostost teţav s hranjenjem pri otrocih z motnjami v razvoju,
razlike med otroki glede na diagnozo, vpliv nekaterih rizičnih dejavnikov na teţave s
hranjenjem, vpliv teţav s hranjenjem na razvoj govora in moţnosti za strokovno
obravnavo otrok z motnjami hranjenja. V ta namen je bil sestavljen Vprašalnik o
teţavah pri hranjenju, ki so ga izpolnjevali starši otrok z motnjami v razvoju na
Gorenjskem. Pridobili smo vzorec 328 otrok.
Ugotovili smo, da so pri otrocih z motnjami v razvoju prisotni številni rizični faktorji za
nastanek teţav s hranjenjem ţe ob ali tik po rojstvu. Več kot tretjina otrok iz naše
raziskave je imela teţave ob porodu (npr. z dihanjem, krvavitvijo v moţgane, s srcem,
prebavili ...). Skoraj tretjina otrok je bila nedonošenih, kar predstavlja povišano tveganje
za nastanek teţav s hranjenjem. Poseben problem predstavljajo zgodnji nedonošenčki,
rojeni pred 32. tednom gestacijske starosti, ki so v začetku pogosto hranjeni po nazo- ali
orogastrični sondi. Naša raziskava je pokazala, da imajo nedonošeni otroci več teţav pri
dojenju oziroma hranjenju po steklenički kot donošeni otroci. Nedonošenčki so pogosto
šibko sesali, prekinjali hranjenje s spanjem ter polivali in bruhali.
Hranjenje po hranilni cevki, speljani skozi nos ali usta v ţrelo, poţiralnik in ţelodec,
posebno pri nedonošenčkih, verjetnost za teţave s hranjenjem še poveča. Otrokova
nezrelost in moteno delovanje orofacialnega sistema, ki sta ţe sama po sebi vzrok za
teţave pri hranjenju in uporabo hranilne cevke, ter morebitno pogosto menjavanje
hranilne cevke, so lahko vzrok za motnje senzibilitete orofacialnega področja. Pri
otrocih, ki so dolgo časa hranjeni po sondi, se kot teţava lahko izkaţe tudi pomanjkanje
čutno gibalnih izkušenj sesanja. Naši rezultati so pokazali, da kratkotrajno hranjenje po
sondi ne vpliva na občutljivost orofacialnega področja. Otroci, ki so bili hranjeni po
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sondi nad pet tednov, pa so imeli pogosteje teţave s sprejemanjem dotika v
orofacialnem področju.
Veliko otrok (skoraj 70%) je imelo teţave pri dojenju ali hranjenju po steklenički.
Najpogostejša teţava je bila prekinjanje hranjenja s spanjem, pogosto pa je bilo prisotno
tudi šibko sesanje, ki se pojavi zaradi razvojne nezrelosti, zniţanega mišičnega tonusa,
drugih nevroloških motenj, zmanjšane vzdrţljivosti pri hranjenju, teţav z dihanjem.
Teţave s sprejemanjem določene vrste hrane je imela nekaj manj kot polovica otrok.
Največkrat je šlo za teţave s sprejemanjem trde hrane, ki so pogoste pri otrocih, ki
imajo teţave pri grizenju ali ţvečenju, pogosto pa so ţe prej imeli teţave s šibkim
sesanjem. Teţave z grizenjem ali ţvečenjem so se izkazale tudi kot najpogostejša teţava
v oralni pripravljalni fazi poţiranja.
Več kot četrtina otrok iz raziskave je imela teţave s prekomernim slinjenjem, le nekaj
manj pa teţave pri grizenju ali ţvečenju. Polovica otrok, ki je imela teţave z grizenjem
ali ţvečenjem, je imela ţe teţave zaradi šibkega sesanja, pri polovici otrok so po grobi
oceni staršev prisotne teţave z govorom. Okrog petina otrok počasi pridobiva na teţi,
kar starše pogosto psihično obremenjuje. Odklanjanje in negativni odzivi na hrano se
pojavljajo predvsem pri otrocih, ki imajo teţave z grizenjem in ţvečenjem, s
sprejemanjem trde in pretlačene hrane ter določenih okusov, počasnim pridobivanjem
na teţi.
Rezultati raziskave so potrdili našo hipotezo, da imajo otroci, katerih starši čutijo
hranjenje kot veliko psihično obremenitev, več teţav s hranjenjem kot ostali otroci.
Glavne teţave teh otrok so bile poleg počasnega pridobivanja na teţi, počasno hranjenje
ter teţave z grizenjem ali ţvečenjem.
Zanimale so nas tudi razlike med otroki glede na njihove bolezni in stanja (diagnoze).
Rezultati raziskave so pokazali, da imajo največ teţav s hranjenjem otroci z boleznimi
ali okvarami različnih organov, motnjami v duševnem razvoju in zaostankom v razvoju
govora, jezika ali razumevanja. Teţave so pogoste tudi pri otrocih s cerebralno paralizo
in z genetskimi okvarami. Otroci z zaostankom v razvoju govora, jezika ali
razumevanja so imeli pogosteje teţave v oralni pripravljalni fazi poţiranja kot ostali
otroci. Njihova najpogostejša teţava je bila grizenje ali ţvečenje hrane. Ugotovili smo,
da otroci z motnjami mišičnega tonusa, zaostankom v gibalnem razvoju, zaostankom v
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razvoju govora, jezika ali razumevanja ter motnjami v duševnem razvoju pogosto
potrebujejo pomoč druge osebe pri hranjenju in pomoč pri vzpostavljanju pravilne
telesne drţe.
Za otroke s cerebralno paralizo smo predvidevali, da imajo pogosteje teţave s
hranjenjem, in hipotezo tudi potrdili. Posebej lahko pri teh otrocih izpostavimo teţave z
grizenjem ali ţvečenjem, prekomernim slinjenjem in počasnim pridobivanjem na teţi.
Otrok ţe pri hranjenju razvija gibalne vzorce, ki so potrebni za govor. Pri otrocih z
motnjami govora opaţamo teţave ţe pri sesanju, grizenju in ţvečenju, kontroli dihanja.
Ţeleli smo raziskati tudi povezanost teţav s hranjenjem in govora. Predvidevali smo in
z raziskavo tudi potrdili, da imajo otroci, ki so imeli teţave s šibkim sesanjem, po
dopolnjenem petem letu pogosteje teţave z izgovorom sičnikov in šumnikov.
Sklepamo, da gibalni vzorci, ki jih otrok ni uspel razviti pri sesanju, kasneje vplivajo
tudi na govor.
Večina otrok iz naše raziskave je zaradi njihovih osnovnih bolezni in stanj
obravnavanih pri fizioterapevtu. Zaradi velikega pomena zgodnje obravnave nas je
zanimalo, kakšne moţnosti strokovne pomoči imajo otroci s teţavami pri hranjenju. Le
polovica otrok, ki počasneje pridobivajo na teţi, je zaradi tega obravnavanih pri
pediatru in/ali gastroenterologu. Ţal pa je bila le desetina otrok s teţavami pri sesanju
ob dojenju ali hranjenju iz naše raziskave obravnavanih pri logopedu.
Rezultati raziskave so uporabni za logopedsko prakso, saj poudarjajo pomembnost
zgodnje strokovne in multidisciplinarne obravnave otrok z motnjami v razvoju. Teţave
s senzibiliteto in motoričnimi sposobnostmi orofacialnega področja se namreč pokaţejo
ţe pri dojenju in hranjenju. Z zgodnjo logopedsko obravnavo lahko preprečujemo
razvoj patoloških in abnormnih vzorcev in spodbujamo razvoj normalnih gibalnih
vzorcev orofacialnega področja ţe pri hranjenju, kar bo kasneje pogoj za primernejši
govorni razvoj. Otrok pri hranjenju uri govorne organe in razvija gibalne vzorce, ki so
potrebni tudi za govor. Razvija selektivne gibe jezika in diferenciacijo v ustih.
Logopedska obravnava motenj hranjenja pri otroku obsega številne tehnike, kot so
izboljšanje senzibilitete orofacialnega področja, razvijanje oralnih funkcij, otrokovim
posebnostim prilagojene tehnike hranjenja, prilagoditev hrane, uporaba ustreznih
pripomočkov. Pri otrocih z motnjami v razvoju moramo ob izvajanju katerekoli tehnike
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pomoči pri hranjenju poskrbeti za pravilen poloţaj telesa. Hranjenje je pomembno tudi
iz vidika razvijanja pozornosti in komunikacije. Vsak strokovnjak, ki sodeluje pri
obravnavi otrok z motnjami hranjenja, se mora zavedati, da je dobro sodelovanje s starši
nujen pogoj za uspeh obravnave.
Na področju teţav s hranjenjem pri otrocih z motnjami v razvoju bi bile moţne številne
nadaljnje raziskave. Zanimivo bi bilo raziskati teţave s hranjenjem v različnih starostnih
skupinah in pri različnih diagnozah, podrobneje opazovati gibalne vzorce, ki jih otrok
razvija pri hranjenju in jih kasneje potrebuje za govor, raziskati neposreden in posreden
vpliv različnih tehnik pomoči, ki jih v obravnavi motenj hranjenja lahko uporablja
logoped, raziskati učinke zgodnje obravnave in vplive na govor in podobno.

88

Oblak, T.

Težave s hranjenjem pri otrocih z motnjami v razvoju

6 Literatura

Dolenc Veličković, T. (2012). Normalni in nepravilni razvoj človeka. V: Osnovni tečaj
razvojno-nevrološke obravnave (RNO-Bobath). Kranj, Akademija za razvojno
medicino, januar-april 2012.
Finnie N. R. (1997). Handling the young child with cerebral palsy at home. UK:
Butterworth-Heinemann.
Gangil, A., Patwari, AK., Aneja, S., Ahuja, B., Anand, VK. (2001). Feeding problems
in children with cerebral palsy. V: Indian pediatrics (str. 839-846).
Hinchcliffe, A. (2007). Children with cerebral palsy: A manual for therapists, parents
and community workers. New Delhi; Thousand Oaks; London: Sage Publications.
Hočevar Bolteţar, I. (2010). Fiziologija in patologija glasu ter izbrana poglavja iz
patologije govora. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
Love, R. J., Webb, W. G. (2001). Neurology for the speech-language pathologist. UK:
Butterworth-Heinemann.
McCurtin, A. (1997). The manual of paediatric feeding practice. Bicester: Winslow.
Ogričevič, B. (2011). Pomen zgodnje obravnave otrok z abnormno nevrološko
simptomatiko. V: Zgodnje odkrivanje in obravnava oseb z govorno-jezikovnimi
motnjami: zbornik referatov in povzetkov posterjev ter delavnic 3. kongresa logopedov
Slovenije z mednarodno udeleţbo (str. 186-189). Maribor: Društvo logopedov
Slovenije, Portoroţ: Center za korekcijo sluha in govora Portoroţ.
Ogričevič, B. (2012). RNO/Bobath koncept v predgovorni in govorni terapiji. V:
Osnovni tečaj razvojno-nevrološke obravnave (RNO-Bobath). Kranj, Akademija za
razvojno medicino, januar-april 2012.
Perlman, A. L., Schulze-Delrieu, K. (1997). Deglutition and its disorders. London, UK:
Singular Publishing Group.

89

Težave s hranjenjem pri otrocih z motnjami v razvoju

Oblak, T.

Rogers, B., Arvedson, J., Buck, G., Smart, P., Msall, M. (1994). Characteristics of
dysphagia in children with cerebral palsy. V: Dysphagia (str. 69-73).
Rommel, N., De Mayer AM., Feenstra, L., Veereman-Wauters G. (2003). The
complexity of feeding problems in 700 infants and young children presenting to a
tertiary care institution. V: Journal of pediatric gastroenterology and nutrition (str. 7584).
Senner JE., Logemann, J., Zecker, S., Gaebler-Spira, D. (2004). Drooling, saliva
production, and swallowing in cerebral palsy. V: Developmental medicine and child
neurology (str. 801-806).
Sullivan, P. B. (2009). Feeding and nutrition in children with neurodevelopmental
disabilities. London, UK: Mac Keith Press.
Vik, T., Skrove MS., Dollner, H., Helland, G. (2001). Feeding problems and growth
disorders among children with cerebral palsy in south and north Trondelag. V:
Tidssktift for den Norske lægeforening (str. 1570-1574).
Warner, J. (1981). Helping the handicapped child with early feeding. Buckingham,
Great Britain: Winslow Press.
Wirth, G.

(1994) Sprachstoerungen, Sprechstoerungen, Kindliche Hoerstoerungen.

Lehrbuch fur Aertzte, Logopaeden und Sprachheilpaedagogen. Koeln: Deutscher
Aertze-Verlag.

90

Oblak, T.

Težave s hranjenjem pri otrocih z motnjami v razvoju

7 Priloge
Prošnja za sodelovanje pri raziskavi
Spoštovani starši!
Sem Tina Oblak, študentka logopedije na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru
diplomske naloge ţelim izvesti raziskavo o teţavah s hranjenjem pri otrocih, ki so
obravnavani v razvojni ambulanti. Mentorica raziskave je izr. prof. dr. Irena Hočevar
Bolteţar, dr. med., spec. otorinolaringologije. Raziskavo podpirata tudi zdravnici
Andreja Kovač, dr. med., spec. pediatrije in prim. Tatjana Dolenc Veličković, dr. med.,
spec. razvojne ortopedije, ki delujeta v okviru Razvojne ambulante na Gorenjskem, ter
Barbara Ogričevič, logopedinja, zaposlena v Razvojnem oddelku Kranjskih vrtcev.
Ker ste ravno starši tisti, ki najbolje poznate svojega otroka, Vas prosim za pomoč.
Prosim, da izpolnite vprašalnik in ga oddate zdravnici ali terapevtki, pri kateri ste
vprašalnik dobili. S tem nam boste pomagali pridobiti dragocene podatke o teţavah s
hranjenjem pri otrocih, ki potrebujejo obravnavo v razvojni ambulanti. S poznavanjem
problematike in njene razširjenosti se bomo lahko zavzemali za ustrezen pristop in
povečanje moţnosti za obravnavo otrok.
Za sodelovanje se Vam ţe v naprej iskreno zahvaljujem!
Tina Oblak, prof. spec. in reh. ped.
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Vprašalnik o težavah pri hranjenju
Splošni podatki o otroku:
Spol otroka (obkroţite): M Ţ
Datum rojstva otroka: _____________
1. Najprej Vas prosim, da se spomnite zgodnjega otroštva Vašega otroka in
odgovorite, ali je bilo prisotnega kaj od navedenega. Obkroţite lahko več
odgovorov.
a) rojen je bil več kot 3 tedne prezgodaj
b) rojen je bil več kot 2 meseca prezgodaj
c) rojen je bil kot dvojček ali trojček
d) imel je teţave ob porodu (npr. z dihanjem, krvavitvijo v moţgane, s srcem,
prebavili –zlatenica…)
e) hranjen je (bil) po cevki (sondi) skozi nos ali usta; navedite, koliko časa:
___________
f) kasneje je potreboval vstavitev gastrostome za hranjenje; navedite, v kateri
starosti: ___________ in za koliko časa: ___________
2. Ali je imel teţave pri dojenju oziroma hranjenju po steklenički? Obkroţite lahko več
odgovorov.
a) ne
b) teţko se je pristavil k prsim ali steklenički
c) šibko je sesal
d) pogosto je prekinjal sesanje
e) večkrat se mu je zaletelo
f) popil je veliko zraka (krči, kolike)
g) med hranjenjem je pogosto zaspal
h) teţko je podrl kupček
i) precej je polival oz. bruhal
j) drugo: ___________________________________________________________
3. Ali ima oz. je imel dudo? Obkroţite lahko več odgovorov.
a) ne, ker je ni maral
b) ne, ker mu je nismo dali
c) ne, ker je sesal palec
d) da, a le ponoči oz. za spanje
e) da, a jo zadrţi / je zadrţal v ustih le kratek čas
f) da, dudo je imel rad, imel jo je do starosti _____ mesecev
g) da, dudo je imel rad, še vedno jo ima
h) drugo: ___________________________________________________________
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4. Kako je s sprejemanjem različnih vrst hrane? Ali se oz. se je pri Vašem otroku
pojavljalo kaj od navedenega? Obkroţite lahko več odgovorov.
a) nesprejemanje / teţave pri sprejemanju tekočin
b) še ne sprejema / teţave pri sprejemanju gostih tekočin
c) še ne sprejema / teţave pri sprejemanju pretlačene hrane
d) še ne sprejema / teţave pri sprejemanju trde hrane
e) teţave pri prehodu iz hranjenja preko cevke (sonde) na hranjenje po steklenički
in ţlički
f) teţave s sprejemanjem določenih okusov hrane
g) pretirana občutljivost na temperaturo hrane
h) alergija na sestavine hrane (npr. mleko, jajca, pšenica…)
5. Ali se pri Vašem otroku pojavlja oz. se je pojavljalo kaj od navedenega? Obkroţite
lahko več odgovorov.
a) teţave pri sprejemanju dotika v predelu ust ali obraza
b) odklanjanje umivanja zob
c) teţave pri grizenju ali ţvečenju hrane
d) teţave pri premikanju hrane po ustih
e) pogosto padanje hrane iz ust
f) zastajanje hrane v ustih
g) pogosto izcejanje sline iz ust
h) pogosto zaletavanje
i) pogosto kašljanje med ali po hranjenju
j) pogosto vračanje hrane nazaj v usta, ţrelo po obroku
k) pogosto polivanje ali bruhanje po dojenju ali hranjenju
l) prejemanje zdravil zaradi polivanja
m) pogosto hripav glas
n) pogosto dihanje skozi usta
o) v enem letu več kot 6-krat obravnavan zaradi okuţbe dihal (viroze, bronhitisi,
vnetja ţrela, pljučnice…)
p) počasno pridobivanje na teţi
q) prejemanje kaloričnih dodatkov k hrani
r) trajanje enega obroka hrane daljše od 30 minut
6. Zdaj razmislite še o odzivih na hranjenje. Ali se pojavlja oz. se je pojavljalo kaj od
navedenega? Obkroţite lahko več odgovorov.
a) odklanjanje hranjenja, negativni odzivi na hrano (npr. odrivanje kroţnika, jok,
bruhanje, spanje…)
b) nejasna sporočila, ali mu je hrana všeč ali ne
c) nejasna sporočila, kdaj ima zadosti hrane
d) hranjenje nas zelo bremeni oz. nas je zelo bremenilo
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7. V kakšnem poloţaju je otrok pri hranjenju? Obkroţite lahko več odgovorov.
a) doji se v naročju
b) leţi
c) pol-sedi v stolčku za hranjenje
d) sedi v naročju
e) sedi pokončno v otroškem stolčku
f) sedi na običajnem stolu
g) sedi v vozičku
h) drugo: _________________________
8. Ali morate Vašemu otroku še vedno pasirati hrano? NE DA
Ali otroku ţe dajete piti iz lončka? NE DA, od starosti _____ mesecev
Ali je otrok ţe hranjen po ţlici? NE DA, od starosti _____ mesecev
9. Ali je Vaš otrok ţe dopolnil 2 leti starosti? NE DA
Če ste odgovorili DA, navedite, ali se pojavlja naslednje:
a) potrebuje pomoč pri vzpostavljanju pravilne telesne drţe za hranjenje
b) potrebuje pomoč druge osebe pri hranjenju
c) ni še samostojen pri uporabi ţlice
d) ni še samostojen pri pitju iz kozarčka
10. Kaj vse je značilno za otrokovo komunikacijo? Obkroţite lahko več odgovorov.
a) sporoči svoja čustva (npr. s smehom, z jokom)
b) nebesedno sporoči svoje ţelje (npr. s kazanjem s prstom, kimanjem, cukanjem)
c) vzpostavi stik s pogledom
d) uporablja različne glasove
e) izgovarja besede
f) besede kombinira v stavke
g) govor je tekoč, melodičen, primerno hiter (govor ni zatikajoč, monoton, zelo
počasen oz. hiter)
h) govor je razumljiv za okolico
i) pravilno izgovarja sičnike (s, z, c) ali šumnike (š, č, ţ)
j) pravilno izgovarja glas R
11. Ali ste zaradi teţav s hranjenjem kdaj iskali pomoč pri navedenih strokovnjakih ali v
ustanovah? Obkroţite lahko več odgovorov.
a) pediater
b) gastroenterolog
c) nevrolog
d) logoped
e) Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča
f) Splošna bolnišnica Nova Gorica, Oddelek za invalidno mladino Stara Gora
g) drugo:___________________________________________________________
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12. Ali je otrok obravnavan pri fizioterapevtu? DA NE NE VEČ
Ali je trenutno obravnavan še kje? Obkroţite lahko več odgovorov.
a) pri delovnem terapevtu
b) pri logopedu
c) pri specialnem pedagogu oziroma defektologu
d) pri psihologu
Če je obravnavan pri logopedu, navedite zakaj. Obkroţite lahko več odgovorov.
d) zakasnel govorno-jezikovni razvoj
e) teţave z izgovorjavo (npr. izgovor posameznih glasov, jecljanje)
f) teţave s hranjenjem
g) drugo: _____________________________________________________
13. Ali so pri otroku prisotne katere od navedenih teţav? Obkroţite lahko več
odgovorov.
a) motnje mišičnega tonus (zniţan ali povišan tonus)
b) zaostanek v gibalnem razvoju
c) cerebralna paraliza
d) slaba drţa (npr. skolioza, kifoza)
e) motnje v duševnem razvoju
f) zaostanek v razvoju govora, jezika ali razumevanja
g) motnje sluha
h) motnje vida (npr. škiljenje) ali slabovidnost
i) genetske okvare
j) bolezni, okvare različnih organov (npr. dihal, srca, prebavil, govornih organov –
razcepi…); navedite, katerih: ________________________________________
k) nepravilnosti v razvoju udov (npr. equinovarus)
l) drugo: __________________________________________________________
Najlepša hvala za sodelovanje!
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