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POVZETEK 

 

V diplomski nalogi smo povzeli pomembne informacije z vidika logopeda, ki opisujejo 
motnje požiranja, vzroke za nastanek teh motenj in postopke, ki so uporabljeni pri odkrivanju 
ter odpravljanju teh motenj. Teoretična osnova je v drugem delu diplomske naloge primerjana 
z opisom praktičnega primera bolnika z nevrogeno pogojenimi motnjami požiranja.  

Prvo poglavje sprva podaja definicijo motenj požiranja. Motnje požiranja so v nadaljevanju 
predstavljene glede na problem, ki ga predstavljajo. Pomen izobraževanja o motnjah požiranja 
je predstavljen s primerom porasta publikacij na tem področju. Našteti so strokovnjaki, ki 
sodelujejo pri obravnavi motenj požiranja, in načini izobraževanja, ki tem strokovnjakom 
omogočajo dodatna znanja na tem področju. 

V drugem poglavju so opisane posledice motenj požiranja. Tako bralec spozna najbolj resne 
težave, s katerimi se soočajo različne skupine bolnikov z disfagijo. Opisuje tako neposredne 
kot posredne posledice, ki jih povzročijo omenjene motnje. Poudarjen je vpliv motenj 
požiranja na telesno zdravje in vpliv teh motenj na okolico posameznika. 

Tretje poglavje predstavi etiologijo in epidemologijo disfagije, kar pa zaradi prepleta različnih 
dejavnikov od bralca zahteva nekoliko bolj poglobljeno branje. Drugi del tega poglavja 
nekatere izmed naštetih vzrokov podrobneje opiše in predstavi, kaj je povod za pojav motenj 
požiranja v specifičnih primerih. 

Četrto poglavje opisuje potek požiranja pri zdravem posamezniku in predstavi najbolj ključne 
anatomske strukture, ki so vključene v akt požiranja. Pri tem se opira na razdelitev požiranja, 
ki se običajno uporablja v literaturi. 

Peto poglavje natančno opisuje živce, ki so vključeni v proces požiranja in pri tem izpostavi 
tako vlogo senzorične kot vlogo motorične komponente. Pri opisu motoričnih vlaken živcev 
so izpostavljene najbolj pomembne mišice, ki so vključene v akt požiranja.  

Šesto poglavje predstavi vlogo možganov pri kontroli požiralnega mehanizma. Zaradi 
kompleksnosti nevrološke kontrole akta požiranja so pri tem opisane predvsem večje 
možganske strukture in njihova splošna vloga pri procesu požiranja. Konec poglavja opisuje 
pomen prilagodljivosti možganov za rehabilitacijo motenj požiranja, ki nastanejo kot 
posledica poškodbe možganov.  

Sedmo poglavje je bolj obširno. Vsebina zajema različne postopke ocenjevanja motenj 
požiranja. Podrobneje so predstavljeni postopki, ki jih v fazi ocenjevanja uporabljajo klinični 
logopedi. Zadnji del opisuje dve instrumentalni in s tem tudi najbolj objektivni obliki 
ocenjevanja požiranja, ki sta najpogosteje uporabljeni v praksi. Zadnja točka tega poglavja 
opisuje potek ocenjevanja motenj požiranja v eni izmed slovenskih zdravstvenih ustanov. 

Osmo poglavje je namenjeno predstavitvi presejalnega testa, ki je uporabljen v empiričnem 
delu diplomske naloge. 

Deveto poglavje vsebuje informacije o terapevtskih rehabilitacijskih tehnikah motenj 
požiranja. Opisane so indirektne in direktne terapevtske tehnike. Tehnike so dopolnjene z 
različnmi viri in predstavljajo nekakšen nabor vaj, uporaben v sklopu logopedske obravnave 
motenj požiranja.  



Deseto poglavje opisuje pomen prehranjenosti bolnikov z motnjami požiranja. Predstavljena 
je gostota hrane, primerna za bolnike z motnjami požiranja, ki se hranijo po oralni poti. 
Opisani pa sta tudi dve najpogostejši obliki neoralnega hranjenja. 

Enajsto poglavje podrobeje opisuje nevrogeno pogojene motnje požiranja in vlogo logopeda 
pri obravnavi bolnikov z nevrogeno pogojenimi motnjami požiranja. Poglavje služi bralcu kot 
uvod v empirični del diplomske naloge.  

Empirični del diplomske naloge vsebuje opis primera bolnika z nevrogeno pogojenimi 
motnjami požiranja. Opis primera kronološko povzema medicinsko dokumentacijo. Ta bralcu 
omogoča vpogled v postopke, ki so v uporabi med obravnavo bolnika z motnjami požiranja v 
Sloveniji. Predstavljena je skupina strokovnjakov, ki obravnava motnje požiranja v slovenski 
medicinski praksi. Opisane so terapevtske tehnike in diete, ki so bile uporabljene med 
okrevanjem bolnika. Poudarjena je vloga kliničnega logopeda. Motnje požiranja bolnika so 
bile dvakrat ocenjene s presejalnim testom Mann Assesment of Swallowing Ability. 
Primerjava prve in druge ocene omogoča bralcu predstavo o izboljšanju bolnikovih 
sposobnosti požiranja, ko je bil obravnavan na rehabilitacijskem inštitutu.  

Celoten empirični del služi za preverjanje hipotez, ki so postavljene na podlagi tuje literature, 
povzete v prvem delu diplomske naloge. Ugotovitve so predstavljene v zaključku diplomske 
naloge. 

Ključne besede: 

Motnje požiranja, disfagija, etiologija disfagije, epidemologija disfagije, anatomske strukture 
požiralnega trakta, živci vključeni v požiranje, nevromišična kontrola, ocenjevanje disfagije, 
terapevske tehnike, oralno in neoralno hranjenje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SWALLOWING DISORDERS – DIAGNOSTIC PROCEDURES AND 
REHABILITATION 

 

ABSTRACT 
 

 

In this thesis, we summarize important information in terms of speech therapists to describe 
swallowing disorders, causes of these disorders and procedures which are used by detection 
and elimination of these disorders. The theoretical basis in the second part of the thesis is 
compared with a description of a practical example of a patient with the neurogenic 
dysphagia. 

The first Chapter first provides a definition of the swallowing disorders. The swallowing 
disorders are then presented according to the problem posed by. The importance of education 
regarding the disruptionswallowing is presented with the case of the increasing publications in 
this field. Here are listed the professionals, involved in the treatment of the swallowing 
disorders and the methods of education which provide to the experts the additional expertise 
in this area. 

The second Chapter describes the consequences of the swallowing disorders. Thus the reader 
finds the most serious problems faced by different groups of patients with dysphagia. It 
describes the direct and indirect consequences caused by the mentioned disorders. The stress 
is laid on the impact of the swallowing disorders on the physical health and the impact of 
these disorders on the individual's surroundings. 

The third Chapter introduces the etiology and epidemiology of dysphagia, which as a result of 
the various factors requires that the reader should have some more in-depth reading. 
The second part of this chapter describes in greater detail some of the mentioned causes and 
presents what is the reason for the swallowing disorders to occur in specific cases. 

Chapter Four describes the course of swallowing in healthy individuals and presents the most 
critical anatomic structures which are involved in the act of swallowing. It relies on the 
distribution of swallowing which is commonly used in the literature. 

Chapter Five describes in detail the cerebral nerves which are involved in the process of 
swallowing while emphasizing  the role of the sensory as well as of the motor component. In 
the description of the motor nerve fibers are exposed to the most the important muscles 
involved in the act of swallowing. 

Chapter Six discusses the role of the brain, controlling the mechanism of swallowing. Due to 
the complexity of the neurological control of the act of swallowing here are described mainly 
the higher brain structures and their general role in the process of swallowing. The end of the 
chapter describes the importance of the brain flexibility for the process of rehabilitation of the 
swallowing disorders which occur as a result of the brain injury. 



Chapter Seven is more extensive. The content includes a variety of evaluation procedures of 
the swallowing disorders. In detail are presented the procedures used by the clinical speech 
therapists during the phase of evaluation. The last part describes the two instrumental and 
therefore the most objective forms of evaluation of the swallowing which are most commonly 
used in practice. The last point of this chapter describes the course of evaluation of the 
swallowing disorders in one of the Slovenian health institutions. 

Chapter Eight is devoted to the presentation of the screening test which is used in the 
empirical part of the thesis. 

The ninth Chapter provides information on the therapeutic techniques in the treatment of the 
swallowing disorders.  Here are described the direct and indirect therapeutic techniques. The 
techniques are complemented by various sources and represent a kind of set of exercises 
useful in the context of the speech therapy treatment of the swallowing disorders. 

The tenth Chapter describes the importance of nutrition of patients with the swallowing 
disorders. It speaks of the density of food, suitable for patients with swallowing disorders who 
are eating in oral way. There are described also the two most common forms of the non-oral 
feeding . 

The eleventh Chapter describes in detail the neurogenic dysphagia and the role of the speech 
therapists in the treatment of patients with the neurogenic dysphagia. This Chapter serves the 
reader as an introduction to the empirical part of the thesis. 

The empirical part of the thesis contains a description of a patient with the neurogenic 
dysphagia. The description is chronological summarizing the medical documentation. This 
allows the reader an insight into the processes which are in use in the treatment of the patients 
with the neurogenic dysphagia in Slovenia. Here is presented the group of experts who deal 
with the neurogenic dysphagia in the Slovenian medical practice. There are described 
therapeutic techniques and diets which were used during the patient's recovery. The role of 
the clinical speech therapist is emphasized. The swallowing disorders of the patients were 
assessed twice by the Mann Assessment of Swallowing Ability screening test. Comparing the 
first and the second assessments allows the reader to have an idea of improving the patient's 
ability to swallow at a time when he was treated at the Rehabilitation Institute. 

The whole empirical part serves to test the hypotheses that are put on the basis of the foreign 
literature and summarized in the first part of the thesis. The findings are presented in the 
conclusion of the thesis. 

Keywords: 

Swallowing disorders, dysphagia, dysphagia etiology, epidemiology of dysphagia, anatomical 
structures of swallowing tract, cranial nerves involved in swallowing, neuromuscular control, 
assessment of dysphagia, therapeutic techniques, oral and non-oral feeding. 
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Motnje požiranja – diagnostični postopki in rehabilitacija                                                                                   B. Vogrič 

 

1 

 

1. UVOD 

 

1.1   MOTNJE POŽIRANJA 

 

• disfagija -e ž motnja pri požiranju; sin. agluticija, dysphagia 

(www.lek.si/si/skrbi za zdravje/medicinski slovar) 

• disfagija – medicinski izraz za kakršnokoli težavo, neprijetnost ali bolečino ob pri požiranju 

(medical-dictionary.thefreedictionary.com) 

„Prevladujoča razlaga besede disfagija v medicinski stroki je preprosto oteženo požiranje. Ko 
se pri nekom pojavi popolna nezmožnost požiranja ali ko bolnik ne more pogoltniti ničesar, to 
stanje imenujemo afagija. Ta dva izraza zavzemata oteženo ali nemogoče požiranje sline, 
tekočin, hrane ali zdravil. Pojem disfagija označuje tudi probleme s požiranjem hrane ali 
tekočine, ki se zatika v grlu, se zaletava, ali regurgitacije že pogoltnjene hrane ter tekočine. 
Motnje požiranja nastanejo zaradi mehaničnih problemov požiralnega mehanizma, 
nevroloških težav, gastrointestinalnih težav ali izgube organov ali njihovih funkcij zaradi 
operacije ali travmatične poškodbe.“ (Murry in Carau, str. 3, 2006) 

Živčni sistem vodi proces požiranja, ki poteka skozi strukture v ustni votlini, žrelu, 
požiralniku in vključuje tudi dele dihal. Čutni dražljaji sprožajo gibanje na začetku prebavne 
cevi in vplivajo na uravnavanje izvedbe požiranja. Povezave čutilnih receptorjev z 
motoričnimi centri v centralnem živčnem sistemu in nevralni pleksus požiralnika določajo 
vzorce gibanja pri požiranju. Ta aktivnost gladko vodi grižljaj iz začetne točke, ki jo 
predstavlja ustna votlina, vse dokler se ta ne znajde na končni točki požiranja, v želodcu. 
Kljub temu, da tako slina kot tudi hrana večstokrat tekom dneva prehaja čez zgornja dihala, 
nikoli ne zaideta v grlo ali spodnja dihala. Požiranje je ključno za prehranjenost in splošno 
zdravje. Omogoča nam užitek in zadostitev potreb, ki se pojavijo zaradi samega okusa hrane, 
občutka lakote in žeje. Težave s požiranjem vplivajo na vsakdanje življenje posameznika. 
Pogosto povzročijo nedohranjenost ali dehidracijo in tako vplivajo na splošno zdravje 
bolnika. Lahko so vzrok za nastanek izčrpujočih bolezni, ki bolnika prisilijo, da je odvisen od 
oskrbe drugih. (Perlman in Schulze-Delrieu, 1997) 

 

1.1.1 Razvoj obravnave motenj požiranja 

Obravnava motenj požiranja se v zadnjih letih razvija v pomembno klinično disciplino. 
Zadeva predvsem strokovnjake s področja klinične logopedije in otorinolaringologije. Tako 
diagnostika kakor tudi obravnava bolnikov z disfagijo prehaja predvsem med tema dvema 
vrstama kliničnih strokovnjakov, ki pa tesno sodelujejo z ostalimi člani tima, ki skrbi za 
diagnostično obravnavo in rehabilitacijo bolnika. Tim za obravnavo bolnika z disfagijo 
sestavljajo: otorinolaringolog, foniater, klinični logoped, gastroenterolog, dietetik, respiratorni 
fizioterapevt, nevrolog, radiolog, psihiater, psiholog, delovni terapevt, pulmolog, 
zobozdravnik, kirurg, medicinske sestre, bolničarji in bolnikovi sorodniki oziroma skrbniki. 
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Bolniki z disfagijo so obravnavani v zdravstvenih ustanovah, rehabilitacijskih centrih, 
domovih za ostarele, privatnih klinikah, specializiranih šolah, vrtcih in drugih za to 
namenjenih ustanovah. (Perlman in Schulze-Delrieu, 1997) 

Kljub temu gre vseeno za zelo mlado in neraziskano disciplino, ki odpira še veliko možnosti. 
Pregled medicinskih dokumentacijskih baz glede publikacij na področju disfagije priča o tem, 
da je bilo to polje medicine do leta 1990 še precej slabo raziskano. Letno je bilo na primer v 
osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja v Združenih državah Amerike objavljenih 
le 200 do 300, kasneje tudi od 300 do 400 publikacij, ki so zadevale to in sorodne teme. V 
zadnjih dveh desetletjih pa je zabeleženo tako veliko zanimanje za to področje, da z lahkoto 
govorimo o eksponentni rasti števila publikacij na tem področju. (Perlman in Schulze-Delrieu, 
1997) 

Pomembno vlogo pri strokovni obravnavi motenj požiranja je odigralo veliko na novo 
ustanovljenih centrov za motnje požiranja v različnih zdravstvenih institucijah, predvsem v 
ZDA, ki pa so jim hitro sledile tudi druge bolj razvite države. V ZDA so z letom 1986 
ustanovili prvo znanstveno revijo, ki je pokrivala le področje disfagije, leta 1992 pa so 
osnovali tudi organizacijo The Dysphagia Research Society, katere namen je bil spodbujanje 
raziskav na omenjenem področju. Sledil je pravi preporod, ki na področju disfagije traja še 
danes. Da bi lažje razumeli, kako pomembno je to rastoče polje medicine, bomo v nekaterih 
točkah diplomske naloge spoznali različne vplive motenj požiranja na posameznikovo 
kvaliteto življenja. (Perlman in Schulze-Delrieu, 1997) 

 

1.1.2 Pomen pridobivanja znanja o motnjah požiranja 

Znanje o disfagiji je omejeno na posamezne za to specializirane institucije in oddelke. Zato v 
širši medicinski praksi še vedno prihaja do zapletov. Težave nastopijo pri odkrivanju, 
ocenjevanju in odpravljanju disfagije. Številni zdravstveni delavci, ki so sicer poučeni o tej 
temi, namreč niso vajeni sodelovati v multidisciplinarnem timu, ki je nujno potreben za 
obravnavo tako kompleksno prepletene motnje. Poleg tega je težko dodatno izobraževati 
celotne time strokovnjakov, ki za to včasih niso zainteresirani, nimajo ustreznih mentorjev ali 
pa je dodatno izobraževanje enostavno predrago. Obstaja težnja, da bi se to področje v vse 
večjem obsegu preselilo v kurikulume najrazličnejših zdravstvenih šol, saj je trenutno 
večinoma obravnavano precej površno in mu ni namenjenega dovolj časa. V zadnjih letih se 
izobraževanje na področju disfagije seli celo na podiplomske programe. Teh se udeležijo 
posamezniki, ki želijo z dodatnim znanjem o motnjah požiranja, v okviru svoje stroke, 
delovati na tem področju. (Perlman in Schulze-Delrieu, 1997)  

Najbolj nujno je širjenje splošnega znanja, sploh pa zavedanja o motnjah požiranja med 
običajnim prebivalstvom. To se v večini razvitih držav stara. Zato postaja disfagija vse 
pogostejša zdravstvena težava, ki nastane zaradi staranja samega po sebi, zaradi bolezni, ki se 
pogosteje pojavljajo s starostjo, in zaradi drugih različnih vzrokov. Po besedah strokovnjakov, 
ki že leta delajo v zdravstvenih ustanovah, se večji del populacije ne zaveda, kam iti po 
pomoč, ko razvijejo simptome disfagije. V tej smeri bodo k promociji obravnave disfagije 
veliko prispevali sodobni mediji. Ti ponujajo vse več, tako za laike kakor za strokovnjake, 
uporabnih informacij o disfagiji. Še bolj je skrb vzbujajoče dejstvo, da se nezanemarljivo 
število zdravstvenih delavcev premalo zaveda, kako lahko različni načini zdravljenja, kot sta 
na primer obsevanje in medikamentozna terapija, vplivajo na razvoj težav s požiranjem. Iz 
naštetih podatkov je razvidno, kako pomemben problem v zdravstvu predstavljajo motnje 
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požiranja. Zaradi tega je potreben intenziven in neprekinjen trud tako na temeljnem 
teoretičnem področju, kar bo pripomoglo k boljšemu razumevanju epidemologije, etiologije 
in simptomatike, kakor na področju kliničnih raziskav, ki bodo izboljšale rezultate zdravljenja 
in rehabilitacije težav s požiranjem. (Perlman in Schulze-Delrieu, 1997) 
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1.2 POSLEDICE MOTENJ POŽIRANJA 

 

1.2.1 Moteno prehranjevanje 

Prehranjevanje pomembno vpliva na kvaliteto našega vsakdana. Hranjenje je za nas del 
socialnega udejstvovanja, ki se odraža kot vsakodnevno druženje med obroki in priprava 
nanje. To običajno poteka od 3- do 5-krat na dan in tako predstavlja velik del naše dnevne 
rutine. S tem zagotovimo svojo dnevno potrebo po energetskih virih in skrbimo za svoje 
splošno zdravje. Z nemotenim prehranjevanjem si zagotavljamo dovolj energije za dnevne 
aktivnosti. Po potrebi pa lahko svoje prehranjevanje prilagajamo na načine, ki nam 
zagotavljajo boljše počutje, na primer: povečan vnos vitaminov med boleznimi, ustrezna 
prehrana za zniževanje holesterola v krvi, reguliranje krvnega sladkorja pri diabetikih, lažja 
hrana v poletnih mesecih itd. Disfagija torej prizadene eno naših najosnovnejših svoboščin, ki 
jo jemljemo za samoumevno. (Boaden et al., 2012) 

 

1.2.2 Posledice motenj požiranja 

1.2.2.1 Aspiracija 

Najbolj preprosto bi bilo aspiracijo opisati kot stanje, pri katerem tujki, kot so hrana, pijača, 
slina in sluz, prehajajo v dihalno pot, pod nivo glasilk. Vsak posameznik občasno aspirira. Pri 
tem se mu zaleti in hrano refleksno izkašlja ter tako očisti svoje dihalne poti. Pri disfagičnih 
bolnikih pa se termin uporablja za opis stanja, kjer zaradi neustrezne kontrole mišičja, ki 
sodeluje pri požiranju, pomanjkanja čutnih dražljajev iz ust, žrela in grla, poškodbe živcev, ki 
sodelujejo v procesu požiranja, ali kombinacije vseh treh faktorjev zatekanje hrane, pijače, 
sline itd. v dihala postane pogosto in veliko bolj obširno. To lahko povzroči okužbo spodnjih 
dihal. Aspiracija lahko povzroči tudi dehidracijo ali nedohranjenost, saj postane 
prehranjevanje in pitje za bolnika neprijetno in se mu zato izogiba. (Murry in Carau, 2006)  

1.2.2.2 Aspiracijska pljučnica 

Je oblika pljučne okužbe, ki nastane zaradi dalj časa trajajočega ali obsežnega aspiriranja 
vsebine zgornje prebavne poti v dihalne poti. Gre za zelo resno in smrtno nevarno stanje, ki 
ga je treba zdraviti z antibiotiki in zahteva veliko pozornosti zdravstvenih delavcev. 
Prepoznavanje simptomov, kot so kašelj, težko dihanje, bolečina v prsih, pomodrela koža, 
zadihanost, vročina, utrujenost, piskanje pri dihanju in drugi, je ključno, da medicinsko osebje 
pravočasno prepozna stanje in prepreči nadaljnji razvoj aspiracijske pljučnice. (Boaden et al., 
2012) 

1.2.2.3 Dehidracija 

Ko naše telo ne vsebuje dovolj vode, da bi zagotavljalo normalen nivo tekočin in osmolarnost 
v telesnih tkivih, lahko govorimo o dehidraciji. V medijih zaznavamo vse več opozoril o tem, 
kako pomembno je zadostno uživanje vode pri zdravih posameznikih, saj naše telo sestavlja 
kar 70 odstotkov vode. Zadostna hidracija pomembno vpliva na naše fizične in umske 
sposobnosti, na našo sposobnost presnavljanja hrane, na uravnavanje telesne temperature, ščiti 
naše sklepe, omogoča prenašanje hranilnih snovi po telesu itd. Pri dehidriranem bolniku bo 
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pogosto opaziti glavobole, vrtoglavico, znižan krvni tlak, šibkost, majhno količino temnega 
urina in še mnoge druge simptome. V primeru bolnikov z disfagijo je zagotavljanje ustrezne 
hidracije oteženo, saj tekočina ob nepopolni oralni kontroli in ob slabi zaščiti dihalnih poti 
med požiranjem predstavlja največji riziko za aspiracijo. (Boaden et al., 2012)    

1.2.2.4 Nedohranjenost 

Opisujemo jo kot stanje, ki nastane, ko telo ne dobi dovolj hranil, ki so potrebni za njegovo 
nemoteno delovanje. Simptomi nedohranjenosti so utrujenost, omotica in izguba telesne mase. 
Primeri nedohranjenosti se močno razlikujejo glede na stopnjo, hude oblike pa lahko 
privedejo do psihičnih disfunkcij, do razvoja novih ali poslabšanja že nastalih bolezni in celo 
do smrti. (Rose, 2012) Pri bolniku z disfagijo prihaja do nedohranjenosti zaradi nezmožnosti 
za nemoten vnos hrane, zaradi odklanjanja hrane in bojazni pred pitjem ter prehranjevanjem 
zaradi težav ob tem. Ustrezna količina hranil je ključna pri okrevanju bolnikov po možganski 
kapi, zapletenih operacijah ali izčrpavajočih boleznih, ki potrebujejo dolgoročno 
rehabilitacijo. Pri tej skupini je izboljšanje prehranjenosti ključno, saj brez nje ne dosegamo 
ustreznih rezultatov rehabilitacije na ostalih področjih, okrnjeno pa je tudi spontano 
okrevanje. (Murry in Carau, 2006) 

1.2.2.5 Izguba teže 

Pri spremljanju in odkrivanju bolnikov z disfagijo se je treba otresti sodobnih meril družbe, ki 
izgubo kilogramov predstavljajo kot nekaj pozitivnega. Ta je pogosto povezana z izgubo 
mišične mase, ki lahko povzroči, da je posameznik nezmožen sam skrbeti zase. Pri odkrivanju 
izgube teže zaradi motenj požiranja so nam v pomoč bolnikovi bližnji, ki opišejo bolnikovo 
preteklost in nas opozorijo, če je izguba teže nenamerna. Takrat lahko postavimo sum na 
disfagijo. (Murry in Carau, 2006) 

1.2.2.6 Vpliv na splošno zdravstveno stanje 

Moteno požiranje vpliva na poslabšanje posameznikovega splošnega zdravja. Zaradi že zgoraj 
naštetih splošnih posledic in specifičnih posledic, ki se razlikujejo od primera do primera, je 
bolnikovo telo manj sposobno prenašati in se boriti s simptomi drugih bolezni, stanj in 
motenj. Za posameznike s sistemskimi obolenji, kot so parkinsonova bolezen, diabetes, visok 
krvni tlak, za bolnike s sindromi, nevrološkimi, degenerativnimi in avtoimunskimi obolenji je 
to še posebno velika težava. Pri nastopu motenj požiranja se posledice primarnih obolenj 
povečajo. (Murry in Carau, 2006) 

1.2.2.7 Vpliv na psihološko stanje 

Zaradi primarnih bolezni, kot so možganska kap, rak glave in vratu, degenerativne bolezni, 
depresije in druge, se apetit pri bolniku zmanjša. Obroki so zaradi disfagičnih težav 
dolgotrajni, zamudni in utrujajoči. Bolnik lahko povsem izgubi željo po uživanju hrane. 
Hranjenje postane zadovoljevanje potrebe po hranilih. Čas obrokov izgubi funkcijo druženja 
in uživanja ob hrani, kar slabo vpliva na bolnikovo splošno psihološko stanje. (Boaden et al., 
2012) 

1.2.2.8 Finančni vpliv 

Pravega finančnega vpliva, ki ga ima disfagija na posameznikovo življenje, ne moremo 
razkriti, saj tovrstnih raziskav ni na razpolago. Zagotovo pa potrebe po rehabilitaciji, nasvetih, 
prilagoditvi diete, dodatkih k hrani in pijači, pomoči pri hranjenju, spremljanju bolnika, 
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preiskavah in neoralno hranjenje pri bolnikih s hudo disfagijo predstavljajo določen strošek za 
bolnika kljub zdravstvenemu zavarovanju. Pri bolnikih, katerih stanje se ne izboljšuje, so 
tovrstni izdatki del vsakdana. Podobno je s starejšo populacijo. (Leslie et al., 2003) 

Finančni vpliv disfagije na ceno zdravstvene oskrbe je prav tako pomemben. Zgodnja 
intervencija v bolj specializiranih klinikah preprečuje, da bi se pri osebah s težavo požiranja 
razvile resnejše bolezni. To je dobra naložba z vidika zdravja in tudi s finančnega vidika. Prav 
zaradi tega so nekateri v svojih raziskavah razkrili, kako pomembno je celotno ocenjevanje in 
spremljanje poteka disfagije. S točnim popisovanjem dokumentacije in s spremljanjem 
celotne ocenjevalne procedure so dokazali, da je z zgodnjim agresivnim programom 
rehabilitacije motenj požiranja skrajšana doba hospitalizacije pri bolnikih, ki so prestali 
operacije glave in vratu. Prav v ta namen je bilo razvitih tudi nekaj samoocenjevalnih testov, 
ki nudijo podatke za zgodnjo obravnavo. (Wasserman et al., 2001) 
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1.3 ETIOLOGIJA IN EPIDEMOLOGIJA MOTENJ POŽIRANJA 

 

Disfagija je motnja, ki jo povzroča vrsta najrazličnejših dejavnikov, ki jih bomo našteli, 
nekatere med njimi pa kasneje tudi bolj podrobno izpostavili in opisali. Nastane kot posledica 
poškodb, obširnejših funkcionalnih motenj ali bolezni. Med vzroki za disfagijo najdemo 
poškodbe glave, nevrološke, degenerativne, avtoimunske in sistemske bolezni, staranje, 
neoplazme, okužbe itd. (Murry in Carau, 2006) 

Nevrološke bolezni, ki najpogosteje povzročajo nastanek motenj požiranja, so: parkinsonova 
bolezen, alzheimerjeva bolezen, multipla skleroza, bolezen motoričnega nevrona (npr. 
amiotrofična lateralna skleroza), Miastenia gravis, huntingtonova bolezen in še bi lahko 
naštevali. Značilnost disfagije pri teh boleznih je, da se sposobnosti požiranja slabšajo ob 
napredovanju bolezni. O tem najbolj jasno pričajo bolniki s parkinsonovo boleznijo. Motnje 
požiranja se pogosto pojavljajo pri osebah s cerebralno paralizo ali nastanejo kot posledica 
cerebrovaskularnih motenj ali poškodb glave in centralnega živčevja. Najpogosteje se 
pojavljajo po možganski kapi. Pri bolnikih z nevrogeno pogojeno disfagijo po možganski kapi 
v večini primerov opazimo, da se pogosto soočajo s težko disfagijo v akutni fazi. V njihovem 
primeru se sposobnost požiranja med okrevanjem izrazito izboljša. (Murry in Carau, 2006) 

Pogosto se disfagija pojavi kot posledica zdravljenja neke druge bolezni. Tu je pomembno 
izpostaviti operacije v področju glave in vratu ter obsevalno in medikamentozno zdravljenje 
bolezni glave in vratu. Bolniki z rakom glave in vratu, na primer, pogosto kažejo 
najrazličnejše oblike disfagije v akutni fazi, ki so posledica zdravljenja maligne bolezni. 
Stanje se sčasoma v večini primerov občutno izboljša. (Murry in Carau, 2006) 

Na motnjo požiranja prav tako vpliva laringofaringealni refluks, saj z zatekanjem kisline do 
nivoja žrela in grla povzroča otekanje sluznice zgornjega prebavnega trakta, ki služi 
požiranju. (Murry in Carau, 2006) 

Med seboj prepleteni in pogosto združeni vzroki za motnje požiranja so vzrok, da je težko 
ugotoviti resnično pogostost motenj požiranja pri posamezni bolezni. Prepletenost vzrokov 
narekuje tudi nujnost multidisciplinarnega tima, ki sodeluje v diagnostični oceni bolnika. 
Uporaba različnih ocenjevalnih protokolov v posameznih zdravstvenih ustanovah otežuje 
pridobivanje točnih podatkov o incidenci disfagije pri določenih boleznih ali stanjih. (Perlman 
in Schulze-Delrieu, 1997) 

Disfagija se pogosto pojavi kot pridružena težava ali kot predhodnica bolj značilnih motenj ali 
bolezenskih znakov. To od strokovnjakov, ki delujejo na področju motenj požiranja, zahteva, 
da se zavedajo posledic, ki se pri posamezni vrsti obolenj lahko pojavijo. (Murry in Carau, 
2006) 

 

1.3.1 Bolezni in stanja, pri katerih se najpogosteje srečujemo z motnjami 

požiranja 

1.3.1.1 Nevrološke motnje (možganska kap) 
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Nevrološke motnje požiranja se najpogosteje pojavijo pri boleznih motoričnega nevrona, pri 
možganski kapi, pogosto pa spremljajo tudi nekatere nevrodegenerativne bolezni in 
cerebralno paralizo. Običajno so prizadete obe oralni in faringealna faza požiranja. Do motenj 
požiranja pride zaradi okvare na vseh možnih ravneh nadzora in izvedbe požiranja: 
možganske skorje, subkortikalnih traktov, možganskega debla, možganskih živcev, živčno-
mišičnega stika ali mišic, ki sodelujejo pri požiranju. (Hočevar Boltežar, 2013) 

Možganska kap je tretji najpogostejši vzrok smrti in najpogostejši vzrok invalidnosti v 
razvitem svetu. Število ljudi, ki doživijo možgansko kap, se v Sloveniji letno giblje okoli 
4500. (www.pomagamprvi.si) 

Možganska kap, ki povzroči bolj obširno poškodbo možganov, je pogosto napovednik pojava 
disfagije. Disfagija se pogosto pojavi po prizadetosti možganskega debla, bistveno manj 
pogosto pa, če področje kapi prizadene le možgansko skorjo. (Hočevar Boltežar, 2012) Glede 
na prevlado ene hemisfere nad drugo pri požiranju, običajno motnje požiranja nastanejo kot 
posledica poškodbe t. i. dominantne hemisfere za požiranje. (Buchholz in Robbins, 1997) 
Motnje požiranja izginejo ali se zmanjšajo pri bolnikih, katerih predeli, odgovorni za 
požiranje v nepoškodovani hemisferi, se reorganizirajo in prevzemajo naloge poškodovane 
hemisfere. (Hočevar Boltežar, 2013)  

Motnje požiranja se pojavijo pri 28–65 % bolnikov z možgansko kapjo. (Park et al., 1994) 
Nekatere študije navajajo aspiracijo zaradi nastalih motenj požiranja pri več kot 33 % 
bolnikov z možgansko kapjo v akutni fazi. Med njimi naj bi bila kar v polovici primerov 
prisotna tiha aspiracija. Aspiracijska pljučnica je vzrok za smrt kar od 10 do 15 % bolnikov v 
prvem letu po kapi. (Agency for Healt Care Policy and Research, 1999)  

1.3.1.2 Demenca 

Velika večina starejših bolnikov z demenco razvije simptome disfagije. To potrjujejo nekatere 
raziskave, ki poročajo o kar do 93% pojavu motenj požiranja v tej skupini bolnikov. Na žalost 
pa so v primeru demence oteženi tako ocenjevanje kakor tudi zdravljenje in rehabilitacija, 
zaradi česar je pogosto potreben prehod na neoralno hranjenje. To je v večini primerov edina 
pot, ki bolniku zagotavlja ustrezno količino hranil. V nasprotnem primeru se pojavlja velika 
možnost za razvoj aspiracijske pljučnice ali konstantne izgube teže zaradi odklanjanja hrane. 
(Murry in Carau, 2006) 

1.3.1.3 Rak glave in vratu 

Disfagijo pri skupini bolnikov po operaciji raka glave in vratu povzroča vrsta vzrokov. 
Odstranitev tkiva iz ustne votline, žrela in/ali grla povzroča disfagijo, ki je proporcionalna 
obsegu in vrsti odstranjenega tkiva ali organa. Podobno je z obsevalnim zdravljenjem in 
kemoterapijo, ki v večjem obsegu povzročata resnejše motnje požiranja. Prav tako so lahko 
pri operacijah v zgornjem prebavnem traktu poškodovana aferentna živčna vlakna in njihovi 
receptorji, ki posredno skrbijo za aktivacijo mišic, vključenih v akt požiranja. Če je potrebna 
kemoterapija, lahko to vodi v posledično oslabelost mišic in splošno oslabelost bolnika, 
občutek slabosti in siljenja na bruhanje, kar bolnika odvrača od hranjenja. Posledica 
kemoterapije je lahko tudi zmanjšano zaznavanje dražljajev iz zgornje prebavne poti, ki so 
ključni za varno požiranje. Temu se pridružijo še posledice obsevalne terapije. Obsevani 
bolniki se najpogosteje pritožujejo zaradi suhih ust. Pomanjkanje sline predstavlja težavo pri 
pripravi in oblikovanju grižljaja. Obsevanja povzročajo tudi fibrozo ali brazgotinjenje mišic v 
predelu žrela in grla. Na splošno je rehabilitacija težav pri požiranju veliko bolj uspešna pri 
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bolnikih s tako imenovanimi anteriornimi tumorji jezika in ustnega dna kot pri bolnikih s 
posteriornimi tumorji orofarinksa in hipofarinksa. (Murry in Carau, 2006) 

1.3.1.4 Srčne bolezni 

Aviv in kolegi so med raziskovanjem velike skupine bolnikov z motnjami požiranja 
presenetljivo pogosto naleteli na bolnike s srčnimi obolenji. Pri večini izmed njih je bila 
disfagija odkrita med akutno fazo po prestanih obsežnih operacijah na srcu. Operacije so bile 
opravljene zaradi srčnih infarktov, prešibkega delovanja srca in na novo odkritih aritmij. Pri 
operacijah je bil večinoma poškodovan živec vagus, kar je povzročilo zmanjšano senzibiliteto 
sluznice v žrelu in grlu ter slabšo gibljivost ene polovice grla. To je pogost vzrok za pojav tihe 
aspiracije. Tiho aspiracijo težko prepoznamo, saj se bolnik ne pritožuje nad zaletavanjem 
hrane med požiranjem. Odsoten ali zmanjšan je refleks, ki povzroči kašljanje, ko hrana zaide 
pod nivo glasilk. (Murry in Carau, 2006) 

1.3.1.5 Kritično zdravstveno stanje 

Motnje požiranja so pri dolgotrajno hospitaliziranih bolnikih pogosto posledica nujnih 
medicinskih postopkov, ki so bolniku zagotavljali preživetje. Endotrahealna intubacija, 
vstavitev nazogastrične hranilne cevke, vstavitev traheostome in uporaba pomirjeval so le 
nekateri izmed teh postopkov. Tujki (hranilne cevke, kanile, itd.) dražijo sluznico zgornjega 
prebavnega trakta. Nekatera zdravila ob doseganju svojega namena zmanjšujejo sposobnost 
živčne kontrole delovanja mišic, ki so potrebne za učinkovito in varno požiranje. Oboje 
prispeva k nastanku disfagije. Najbolje bi bilo, če bi pri bolnikih v največ 24 urah po 
sprejemu v bolnišnico ocenili njihovo funkcijo požiranja. To bi zmanjšalo pojav aspiracijske 
pljučnice, kar bi imelo na koncu ugoden zdravstveni in finančni vpliv. (Murry in Carau, 2006) 

1.3.1.6 Starost 

Kar 70–90 % starejših oseb ima težave s požiranjem, ki pa jih ne moremo v vseh primerih 
označiti za disfagijo. Z leti se sposobnosti akta požiranja slabšajo, slabša je senzibiliteta 
zgornjega prebavnega trakta, slabše so motorične sposobnosti mišic, ki pri tem sodelujejo, in 
koordinacija med njimi. Pri starejših se med že tako zamudnim hranjenjem pojavljajo strah, 
panika, odklanjanje hrane in odsotnost apetita. To vpliva na izgubo teže, nevarnost za 
aspiracijo, slabo okrevanje po drugih boleznih in zmanjšano odpornost. Starejši bolniki se 
zaradi težav na področju požiranja pogosto pritožujejo nad depresijo, osamljenostjo med 
obroki in podaljšanim časom hranjenja. (Murry in Carau, 2006) 

1.3.1.7 Bivanje v domu za ostarele 

Študije so dokazale, da kar 40–60 % prebivalcev domov za ostarele kaže znake disfagije. 
Vzrok so starostne spremembe vseh organskih sistemov, ki sodelujejo pri požiranju, in druge 
bolezni, ki povzročijo, da oseba ne more več skrbeti sama zase in je zato nastanjena v domu 
za ostarele. (Murry in Carau, 2006) Glede na to bi negovalno osebje v domovih za ostarele 
potrebovalo dodatne informacije s področja disfagije. Tako bi lahko pri hranjenju spremljali 
starostnike, ki so v preteklosti že imeli diagnosticirano disfagijo. Lahko bi prebivalce domov 
učili tehnik za bolj prijetno, učinkovito in varno hranjenje. Med hranjenjem bi lahko opazili 
rizične posameznike in jih napotili na pregled k strokovnjaku, ter tako preprečili veliko število 
aspiracijskih pljučnic, obsežnih izgub telesne teže, pripomogli pa bi tudi k splošnemu zdravju 
svojih varovancev. (Kostmayer et al., 2001)  
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1.4  ANATOMIJA IN DELOVANJE TRAKTA ZA POŽIRANJE 

 

Dobro poznavanje anatomije, nevromišične kontrole in nasploh mehanskega delovanja akta 
požiranja je ključno, da lahko strokovnjaki, ki se ukvarjajo s tem področjem, postavijo 
ustrezno diagnozo in prilagajajo terapevtske tehnike motenj požiranja. Strukture in mišice, ki 
delujejo v vseh treh fazah požiranja, in delovanje živcev, ki so vključeni v njihovo kontrolo, 
so ključni za razumevanje patologije pri vsakem posamezniku in so v praksi ocenjeni na 
samem začetku obravnave bolnika. Slika 1. (Perlman in Schulze-Delrieu, 1997) 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 1: Strukture, vključene v akt požiranja. (www.digestivedisease.uthscsa.edu.com) 

 

Tradicionalno se požiranje deli v tri faze. To so oralna, faringealna in ezofagealna faza. 
(Magendie, 1836) Novejši zapisi se raje opirajo na razčlenitev požiranja v štiri faze, ki oralno 
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fazo razdeli na oralno pripravljalno in oralno transportno fazo, Slika 2. (Logemann, 1983) Na 
tak način bodo v nadaljevanju tudi predstavljene. Opisane bodo samostojno, vendar se je treba 
zavedati, da se med seboj prekrivajo in delujejo veliko bolj povezano, kakor bo to 
predstavljeno v diplomski nalogi. (Perlman in Schulze-Delrieu, 1997) 

 

 
 

Slika 2: Shematični prikaz faz požiranja. Črke označujejo naslednje faze: A – oralna preparatorna faza, B 
– oralna transportna faza, C – faringealna faza, D – prehod iz faringealne faze v ezofagalno fazo, E – 
ezofagalna faza. Sivina označuje grižljaj. (www.sciencedirect.com) 

 

1.4.1 Oralna pripravljalna faza 

Oralna faza priprave grižljaja zahteva nemoteno delovanje ustnic, spodnje čeljusti, jezika, 
mehkega neba in mišic v licih, ki sodelujejo pri nameščanju in drobljenju hrane. V začetku 
oralne pripravljalne faze jezik namesti grižljaj lateralno med kočnike. Z ustreznimi premiki 
spodnje čeljusti se hrana prežveči. Med žvečenjem sta ustnici stisnjeni, da hrana ne zateka iz 
ust. Zunanjo oporo pri žvečenju nudijo napete mišice lic. To grižljaj zadržuje na področju 
kočnikov in preprečuje, da bi zašel v ustni preddvor. Mehko nebo je spuščeno in tako v 
kontaktu z bazo jezika. To preprečuje prehitro uhajanje hrane v žrelo, ki lahko privede do 
aspiracije, saj dihalne poti še niso ustrezno zaščitene. Gre za edino fazo požiranja, ki je 
popolnoma pod našo kontrolo. (Hočevar Boltežar, 2008) 

 

1.4.2 Oralna transportna faza 

Grižljaj je pripravljen za požiranje in nameščen na sredino jezika. Takrat začnemo z drugo 
fazo, ki je v svoji funkciji le sistem za prenos hrane. Na začetku oralne transportne faze se 
mehko nebo dvigne, mišice ustnic in lic se stisnejo. Zadnji del jezika se spusti, sprednji del 
jezika pa se dvigne na trdo nebo. Rob jezika je ves čas v stiku s čeljustnim grebenom. Tlak v 
ustni votlini se na ta način poveča. To povzroči potisk grižljaja proti žrelu. Za bolnike z 
oslabljeno oralno transportno fazo so značilni večkratni dodatni gibi podjezične kosti. Oralna 
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transportna faza je v začetku hotena. Ko grižljaj prehaja v žrelo, postaja refleksna. Refleksni 
del sproži dražljaj iz žrela. (Hočevar Boltežar, 2008) 

 

1.4.3 Faringealna faza 

Kot je že poprej omenjeno, se faze ne ločijo strogo ena od druge, pač pa se med seboj v 
nekaterih akcijah prekrivajo. Tako se začne tudi faringealna faza požiranja. Ta bi lahko skupaj 
z oralno transportno fazo predstavljala enotno neprekinjeno pot grižljaja po zgornji prebavni 
cevi, ki jo tvorita ustna votlina in žrelo. (Perlman in Schulze-Delrieu, 1997) 

Faringealna faza požiranja je odvisna od sestave in velikosti grižljaja. Dobro organiziran 
grižljaj bo sunkovito prešel sprednji nebni lok, baza jezika se bo dvigovala, vzdražena bo 
sluznica zadnje stene žrela. Sprožil se bo žrelni refleks, ki ga uravnava retikularna formacija v 
možganskem deblu. (Murry in Carau, 2006) 

Na začetku faringealne faze požiranja z dvigom mehkega neba zatesnimo vhod v nosno 
votlino. Jezik se potiska nazaj kot bat. Hkrati pride do kontrakcije mišic ustnega dna, kar 
povzroči poteg hioidne kosti naprej in navzgor. Ker je hioidna kost z ligamenti povezana z 
grlom, se dvigne tudi grlo. Dihanje se prekine na začetku izdiha. Dihalno pot zaščitimo s 
potegom epiglotisa čez vhod v grlo, s sočasnim primikom ventrikularnih gub in glasilk. 
(Hočevar Boltežar, 2008) 

Relaksacija krikofaringealne mišice povzroči odprtje zgornjega ezofagealnega sfinktra. Batni 
potisk jezika nazaj, dvig grla in odprtje zgornjega ezofagalnega sfinktra povzročijo nastanek 
negativnega tlaka. Hrana zato zdrsi iz žrela v požiralnik. (Hočevar Boltežar, 2008) 

Faringalna faza požiranja traja pri zdravem posamezniku v povprečju le 800 ms, kar so že leta 
1988 dokazali McConell in kolegi z merjenjem časa med videofluoroskopskimi preiskavami 
akta požiranja. (Perlman in Schulze-Delrieu, 1997) 

 

1.4.4 Ezofagalna faza 

Požiralnik je 20–25 cm dolga mišična cev, ki je obeh koncih omejena s kratkima segmentoma 
tonično skrčenih mišic. Zgornji segment, ki ločuje žrelo od požiralnika, je imenovan zgornji 
ezofaegealni sfinkter (UES) ali krikofaringealni sfinkter. Spodnji mišični segment, ki ločuje 
požiralnik od želodca, se imenuje spodnji ezofaegealni sfinkter (LES) ali gastroezofagealni 
sfinkter. Med požiranjem se požiralnik zaradi longitudinalnega krčenja skrajša tudi za 10 
odstotkov. (Murry in Carau, 2006) 

Hrana potuje preko požiralnika s pomočjo gravitacije in peristaltike, ki jo povzroča krčenje 
mišic požiralnika nad grižljajem, s sproščanjem mišic pod grižljajem ter s sproščanjem 
spodnjega ezofagealnega sfinktra. Spodnji ezofagealni sfinkter se odpre 2–3 sekunde po 
začetku požiranja. Odprtje traja 5–10 sekund, grižljaj pa med tem časom iz požiralnika zdrsi v 
želodec. (Murry in Carau, 2006) 

V stanju mirovanja tonično skrčen zgornji sfinkter požiralnika preprečuje, da bi zrak med 
dihanjem zahajal v želodec in da bi vsebina želodca zatekala navzgor do nivoja grla. Tonična 
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aktivnost spodnjega sfinktra v mirovanju preprečuje gastroezofagealni refluks. Če je 
delovanje sfinktrov ezofagusa moteno, vsebina želodca zateka navzgor, v nekaterih primerih 
celo v žrelo in do nivoja glasilk. To povzroča bolečino za prsnico, ki se sčasoma dviguje višje 
proti grlu. Če je bolnik temu izpostavljen dlje časa, lahko pride do zatekanja in poškodbe tkiv 
ali celo do nastanka raka ter posledično, seveda, tudi do motenj požiranja. (Murry in Carau, 
2006) 
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1.5  ŽIVCI, VKLJUČENI V AKT POŽIRANJA 

 

Požiranje je zapleten fiziološki proces, pri katerem neposredno sodeluje več kot 25 parov 
različnih mišic in šest možganskih živcev. (Prosnik in Lang, 2005) Posredno pri požiranju 
sodelujeta tudi vohalni in vidni možganski živec. (Boaden et al., 2012)    

 

1.5.1 Peti (trivejni) možganski živec 

Eferentna vlakna: 

Oživčujejo mišice, ki so vključene v žvečenje. To so mišice temporalis, maseter, medialni in 
lateralni pterigoid, ki dvigujejo spodnjo čeljust. Druga naloga je oživčevanje milohioidne 
mišice, ki tvori ustno dno in dviguje hoidno kost ter je tako aktivna pri žvečenju, sesanju in 
požiranju. Peti možganski živec oživčuje tudi mišico tensor veli platini, ki napenja mehko 
nebo. Poleg tega trivejni živec pomaga glosofaringealnemu živcu pri pomiku naprej in dvigu 
grla med faringealno fazo požiranja – glede na mišice, ki jih oživčujeta. 

Aferentna vlakna: 

Dve veji trivejnega živca pošiljata informacije, ki so pomembne za oralno fazo požiranja. To 
sta mandibularna in maksilarna veja. Prva pošilja občutke iz prednjih dveh tretjin sluznice 
jezika, lic, ustnega dna, spodnjih zob in dlesni ter spodnje ustnice in spodnje čeljusti. Druga 
veja pošilja občutke iz sluznice iz nazofarinksa, trdega in mehkega neba, zgornjih zob in 
tonzil. 

(Zemlin, 1997; Logemann, 1998, 1989; Morrell, 1984; Dobie, 1978) 

 

1.5.2 Sedmi (obrazni) možganski živec 

Eferentna vlakna: 

Vlakna sedmega možganskega živca prinašajo motorične informacije mišicam, ki omogočajo 
obrazno mimiko, in mišicam ustnic. Med njimi sta mišici orbicularis oris in zigomatikus, ki 
med oralno pripravljalno in oralno transportno fazo s svojim krčenjem ter formiranjem 
ustnične zapore preprečujeta, da bi hrana ali tekočina tekla iz ust. Facialni živec oživčuje tudi 
bukatorne mišice lic. Slaba napetost teh mišic med oralno fazo požiranja povzroča zastoj 
ostankov hrane v predelu med lici in zobmi. 

Pri tem je pomembno omeniti še, da ta vlakna odigrajo pomembno vlogo pri požiranju, saj 
sodelujejo pri oživčenju podčeljustnih in podjezičnih žlez v ustih ter tako povzročajo 
proizvajanje za požiranje nujno potrebne sline. 

Aferentna vlakna: 
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Senzorična vlakna facialnega živca prinašajo informacije o okusu s prednjih dveh tretjin 
jezika. Nekatera izmed teh vlaken potekajo do talamusa, medtem ko druga svojo pot končajo 
v hipotalamusu, kjer sprožajo avtonomne reakcije. 

(Zemlin, 1997; Logemann, 1998, 1989; Morrell, 1984; Dobie, 1978) 

 

1.5.3 Deveti (glosofaringealni) možganski živec 

Eferentna vlakna: 

Ta živec oživčuje le eno mišico, ki sodeluje pri požiranju. Mišica stilofaringeus ob krčenju 
dviguje in širi farinks. Pravi učinki te mišice na požiranje še niso povsem raziskani, vseeno pa 
strokovnjaki menijo, da je pomembna za varno požiranje. Eferentna vlakna devetega 
možganskega živca ob tem pošiljajo impulze tudi parotidni žlezi, katere slina pomaga pri 
mešanju hrane v ustih med oralno pripravljalno fazo. 

Aferentna vlakna: 

Prinašajo informacije bolečini in temperaturi, ko je zdražena sluznica orofarinksa, tonzil, 
nebnih lokov in zadnje tretjine jezika. Okus, ki ga zaznamo na zadnji tretjini jezika, je prav 
tako domena teh vlaken. 

(Zemlin, 1997; Logemann, 1998, 1989; Morrell, 1984; Dobie, 1978) 

 

1.5.4 Deseti možganski živec (vagus) 

Vagus je najpomembnejši živec, ki je vključen v požiralni mehanizem, in njegova poškodba 
lahko pripelje do resnih in nevarnih oblik disfagije. Njegova naloga je zagotavljati tako 
motorično akcijo kot senzibiliteto mehkega neba, žrela, želodca in respiratornega trakta. Prav 
tako sodeluje pri regulaciji krvnega tlaka. Grlo oživčujeta dve njegovi veji, ki ju imenujemo 
spodnji grlni živec in zgornji grlni živec, kar je podrobneje predstavljeno pod posebno točko 
spodaj. 

Eferentna vlakna: 

Odgovorna so za dvig mehkega neba, saj vagus oživčuje mišici glosopalatino in levator veli 
palatini. Prav tako so s pomočjo devetega možganskega živca oživčeni faringealni 
konstriktorji. Na splošno pošiljajo impulze v mišice, ki so vključene v faringealno fazo 
požiranja. Preprečujejo, da bi grižljaj zašel v dihalne poti. Oživčuje tudi mišico 
krikofaringeus, kar je podrobneje opisano spodaj. 

Aferentna vlakna: 

Ta vlakna nosijo senzorične informacije iz mehkega neba, zadnjega in prednjega dela žrela ter 
grla. 

(Zemlin, 1997; Logemann, 1998, 1989; Morrell, 1984; Dobie, 1978) 
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1.5.4.1 Spodnji grlni živec 

Imenovan je tudi povratni (rekurentni) grlni živec, ker se odcepi od vagusa v medpljučju in se 
nato po žlebu med sapnikom in požiralnikom vrača nazaj v grlo. 

Eferentna vlakna: 

Oživčujejo vse mišice grla, razen krikotiroidne. Njihova naloga je zapora glasilk med 
požiranjem in razmikanje glasilk med dihanjem. 

Aferentna vlakna: 

Omogočajo senzorične impulze iz sluznice na glasilkah in pod glasilkama ter senzorične 
impulze iz požiralnika. 

(Zemlin, 1997; Logemann, 1998, 1989; Morrell, 1984; Dobie, 1978) 

1.5.4.2 Zgornji grlni živec 

Ta veja se od vagusa odcepi visoko v vratu in se blizu grla razdeli na dva dela, na zunanjo in 
notranjo vejo.  

Eferentna vlakna: 

Zunanja veja oživčuje krikohioidno mišico, ki glotis razteguje v smeri anteriorno – 
posteriorno ter tako daljša glasilki. 

Aferentna vlakna: 

Notranja veja zagotavlja senzibilne občutke iz sluznice hipofarinksa, epiglotisa, laringealne 
sluznice nad glasilkama, proprioreceptorjev grla, piriformnih sinusov in celo malega dela baze 
jezika. Poškodba funkcije notranje veje tega živca je lahko zelo nevarna za varno požiranje. 
Izguba občutkov v prej opisanih strukturah onemogoča, da bi se bolniku zaletelo ob 
prehajanju dela grižljajev v njegove dihalne poti ali pa omogoča zastajanje dela grižljaja v 
strukturah nad grlom. To po končanem požiranju povzroči prehajanje dela grižljaja v grlo 
nižje od glasilk brez kašlja, kar imenujemo tiha aspiracija. 

(Zemlin, 1997; Logemann, 1998, 1989; Morrell, 1984; Dobie, 1978) 

 

1.5.5 Enajsti (akcesorni) možganski živec 

Eferentna vlakna: 

Pri enajstem možganskem živcu opisujem le motorična vlakna, saj je to striktno motorični 
živec. Ta oživčuje mišico palatofaringeus, ki poseda mehko nebo in skrajšuje žrelo. Prav tako 
v kombinaciji z desetim možganskim živcem napenja mehko nebo, saj oživčuje mišico levator 
veli palatini. 

(Zemlin, 1997; Logemann, 1998, 1989; Morrell, 1984; Dobie, 1978) 
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1.5.6 Dvanajsti (hipoglosni) možganski živec 

Eferentna vlakna: 

Tudi v tem primeru živec v fazi požiranja sodeluje le z motoričnimi impulzi. Ti potujejo do 
vseh zunanjih in notranjih mišic jezika. Te mišice ustvarjajo vse mogoče hotene gibe, ki so 
človeku nujni za govor in hranjenje. Prav tako pa dvanajsti živec zagotavlja avtonomne 
motorične impulze, ki sodelujejo pri gibanju jezika brez naše volje, med žvečenjem, sesanjem 
in požiranjem. 

(Zemlin, 1997; Logemann, 1998, 1989; Morrell, 1984; Dobie, 1978) 

 

1.5.7 Prvi (vohalni) možganski živec in drugi (optični) možganski živec 

Aferentna vlakna: 

Živca sodelujeta v procesu oskrbovanja možganov s čutilnimi informacijami o vonju in 
videzu hrane, še preden jo zaužijemo. Vloga teh dveh živcev pri organizaciji požiranja ni 
direktna. Kljub temu pa bi bilo zmotno zapostaviti njuno vlogo, saj pomembno vplivata na 
načrt izvedbe posameznih gibov požiranja. Ti so prilagojeni vrsti hrane, ki jo bomo zaužili. 

(Boaden et al., 2012)    
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1.6  NEVROMIŠIČNA KONTROLA POŽIRANJA 

 

Požiranje je kompleksen proces, ki zahteva veliko koordiniranega nevromišičnega 
sodelovanja med centralnim živčevjem, perifernim živčevjem in mišicami, ki so vključene v 
akt požiranja. Regulirajo ga tako centri v motorični skorji kot možgansko deblo. Začne se s 
hotenim gibanjem, ki postopno prehaja v gibanje, ki je vse manj pod vplivom naše volje. 
Povsem natančna razdelitev požiranja glede na to, katere sekvence so kontrolirane zavestno in 
katere avtonomno, je trenutno še nemogoča, saj so avtorji kljub mnogim raziskavam o tem 
neenotni. (Perlman in Schulze-Delrieu, 1997) 

Spoznanja, katera področja v centralnem živčevju so udeležena pri požiranju, slonijo na 
slikovnih preiskavah s funkcionalno magnetno resonanco, pozitronsko emisijo, 
magnetoencefalometrijo in transkranialno magnetno stimulacijo. (Hočevar Boltežar, 2013) V 
hoteni fazi požiranja se aktivirata obe možganski hemisferi, vendar rezultati preiskav kažejo 
na prevladovanje ene. Pri 63 % preiskovancev je to leva hemisfera. Nesimetrična kontrola 
hotene faze požiranja je še močneje izražena pri preiskovancih, ki imajo dominantno desno 
hemisfero. Na podlagi rezultatov raziskav lahko sklepamo, da ima vsak posameznik 
hemisfero, dominantno za požiranje, kar pa ni povezano z njegovo levo- ali desnoročnostjo. 
(Mosier et al., 1999; Zald, Pardo, 1999; Martin et al., 2001; Suzuki et al., 2003) 

Ob poškodbi tiste možganske poloble, ki je dominantna v procesu požiranja, se druga 
polovica prilagodi na nastalo okvaro. V naslednjih treh mesecih po poškodbi se v 
nepoškodovani možganski hemisferi močno povečajo območja, ki so aktivirana med 
požiranjem. Zdrava možganska hemisfera tako prevzema naloge poškodovane. Rast teh 
območij aktivacije traja še naslednjih 6–8 mesecev, nakar se močno upočasni, a se ne ustavi. 
Slika 3. (Boaden et al., 2012)    

 

1.6.1 Kortikalna kontrola 

Za kortikalno kontrolo požiranja sta primarno zadolženi motorična in premotorična skorja 
obeh hemisfer velikih možganov. Vsebujeta internevralne povezave do motoričnih jeder 
možganskega debla. Kljub temu kontrola ni omejena le na ti dve kortikalni področji, saj tudi 
stimulacija nekaterih drugih predelov, kljub okvari prej omenjenih področij, povzroči tako 
požiranje kot proizvajanje sline. (Perlman in Schulze-Delrieu, 1997) 

Kortikalna kontrola požiranja igra primarno vlogo v obeh oralnih fazah požiranja, v katerih 
skrbi za koordinacijo gibov. Stimulacija prefrontalne regije velikih možganov na primer 
povzroči obojestranske gibe obraza, jezika in ponavljajoče se gibe čeljusti. Prav tako čutni 
občutki iz ustne votline omogočajo prilagajanje hotenih gibov, reguliranih v možganski skorji, 
med oralno pripravljalno fazo. (Miller, 1998). 

Faringealna in ezofagalna faza požiranja sta lahko izvršeni kljub popolni neaktivaciji 
kortikalnih in subkortikalnih predelov nad možganskim deblom. Specifična področja 
možganske skorje v fazah, ki sledita oralnima, skrbijo predvsem za to, da izzovejo in 
uravnavajo začetek požiranja. Ob tem sodelujejo tudi pri dvigu hioidne kosti, zapori glasilk in 
kontrakciji zgornjega predela požiralnika. (Perlman in Schulze-Delrieu, 1997) 
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1.6.2 Kontrola iz možganskega debla 

V retikularni formaciji možganskega debla je področje, ki je ključno za požiranje. Tam se 
nahaja jedro ambiguus, ki oddaja nitje za deveti, deseti in enajsti možganski živec, ter jedro 
traktus solitarius, ki oddaja nitje za sedmi, deveti in deseti možganski živec. Ob tem pa se 
delovanje teh živcev v možganskem deblu prepleta tudi z vplivom ostalih možganskih živcev, 
vključenih v akt požiranja. Center za požiranje v možganskem deblu deluje mimo naše volje, 
saj svoje impulze za gibanje mišic, ki sodelujejo pri požiranju, uravnava prek internevronov. 
Ta predel možganskega debla kombinira zaporedne, ritmične gibe v nehoteni fazi požiranja. 
Primer takega delovanja je, ko senzorni impulzi iz žrela služijo temu, da prilagajajo hitrost in 
intenzivnost krčenja faringealne muskulature. Ob tem zaščitni refleksi povzročijo zaporo 
dihalnih poti in preprečijo aspiracijo. (Perlman in Schulze-Delrieu, 1997) 

 

 
 

Slika 3: Aktivacija možganske skorje med požiranjem. Slika kronološko prikazuje aktivacijo delov 
možganske skorje pri bolniku, ki je doživel levostransko možgansko poškodbo. Zgornje slike prikazujejo 

aktivacijo delov možganov med gibanjem mišic v dlani, spodnje pa med gibanjem mišic v žrelu. Med 
rehabilitacijo se območja, aktivirana ob gibanju mišic v žrelu, v nepoškodovani možganski polobli, 

izrazito povečajo. (Hamdy et al., 1997)  
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1.7  DIAGNOSTIČNI POSTOPKI ZA OCENJEVANJE MOTENJ 
POŽIRANJA 

 

Ocenjevanje motenj požiranja se razlikuje glede na protokol, ki je sprejet v posamezni 
zdravstveni ustanovi, vedno pa vključuje tim različnih strokovnjakov. Klinični logoped 
ocenjuje motnje požiranja z uporabo presejalnih testov, s pregledom anamnestičnih podatkov, 
z opazovanjem mimike obraza bolnika, s pregledom delovanja struktur, vključenih v akt 
požiranja, z ocenjevanjem žrelnega refleksa ter z opazovanjem bolnika med hranjenjem in 
požiranjem. Med ocenjevanjem požiranja je logoped pozoren tudi na bolnikovo stopnjo 
budnosti, zmožnost sodelovanja in komunikacije bolnika. Bolnika po potrebi napoti na 
instrumentalno preiskavo požiranja, ki jo izvaja zdravnik specialist. O ugotovitvah klinični 
logoped obvešča ostale člane tima in sodeluje pri nadaljnji obravnavi motenj požiranja. 
Nekatere zdravstvene ustanove za zgodnje preprečevanje ali odkrivanje motenj požiranja 
uporabljajo tudi samoocenjevalne vprašalnike. (Murry in Carau, 2006) 

 

Opisani ocenjevalni protokoli nam zagotavljajo odgovore na naslednja osnovna vprašanja: Ali 
lahko bolnik varno požira? Kakšen je bolnikov prehrambeni status? Ali je potrebno 
nadaljevanje ali prilagajanje bolniku predpisane diete? Ali bolnik potrebuje specializirano 
pomoč? Ali je glede na predhodno oceno bolnikovih sposobnosti potrebno bolnika napotiti na 
dodatno ocenjevanje motenj požiranja, njegovih kognitivnih zmožnosti in obnašanja? (Murry 
in Carau, 2006) 

 

Resno zdravstveno stanje bolnikov, s katerimi se srečujemo v fazi ocenjevanja motenj 
požiranja, v večini primerov otežuje ocenjevanje. Ocenjevanje takrat poteka ob postelji 
bolnika. Ocenjevanje poskusimo izvesti v celoti. Kljub temu ga po potrebi prekinemo in 
dokončamo, ko se bolnikove sposobnosti sodelovanja in sledenja navodilom izboljšajo. 
(Murry in Carau, 2006) 

 

 

1.7.1 Samoocenjevanje bolnikov 

Zaradi pomena psihološkega vpliva disfagije na bolnika in zaradi težnje po razvoju 
ustreznejših ter modernejših rehabilitacijskih tehnik disfagije so nastali vprašalniki za 
samooceno bolnikov. (Mchorney et al., 2002) 

1.7.1.1 Swallowing Quality of Life (SWALL-QOL) in Swallowing Quality of Care 
(SWALL-CARE) 

Sprva so avtorji razvili vprašalnik za samooceno bolnikov, ki je vseboval 93 postavk. Ker je 
bil vprašalnik v praksi predolg, so zmanjšali število postavk na dva krajša vprašalnika. Prvi 
del je SWAL-QOL. Gre za vprašalnik s 44 vprašanji, ki ocenjuje kvaliteto življenja bolnika. 
Drugi del je SWAL-CARE. To je vprašalnik s 15 vprašanji za oceno kvalitete terapije 
disfagije in bolnikovega zadovoljstva. (Mchorney et al., 2002) Vprašalnika sta namenjena 
ločevanju bolnikov z orofaringealno disfagijo od tistih z normalnimi sposobnostmi požiranja. 
Klinične raziskave so pokazale, da sta primerna tudi za ocenjevanje stopnje disfagije. 
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Prednost omenjenih vprašalnikov je splošna uporabnost, saj nista prilagojena za specifično 
motnjo, ki povzroča disfagijo. Namenjena sta odraslim bolnikom. Samoocenjevanje lahko 
poteka pred, med in po terapiji motenj požiranja. (Mchorney et al., 2002) 

1.7.1.2 The MD Anderson Dysphagia Inventory (MDADI) 

MDADI je vprašalnik za samooceno bolnikov, ki okrevajo po zdravljenju tumorjev glave in 
vratu. Vsebuje več podlestvic, prek katerih ocenjujemo posledice motenj požiranja na 
globalno, emocionalno, funkcionalno in psihološko stanje bolnika. Vprašalnik vsebuje 20 
trditev, ki jih bolnik ocenjuje z ocenami od 1 do 5. Izbrana ocena izraža, v kakšni meri se 
bolnik strinja s trditvijo, ki opisuje posledice motenj požiranja. Vprašalnik se uporablja za 
zbiranje podatkov o motnjah požiranja in o njihovih posledicah v omenjeni skupini bolnikov. 
Zdravstvenim delavcem omogoča podlago za izbiranje in prilagajanje postopkov zdravljenja 
tumorjev glave in vratu glede na njihove posledice. (Murry in Carau, 2006) 

1.7.1.3 The Reflux Symptom Index (RSI) 

Kratek samoocenjevalni vprašalnik, ki vsebuje deset vprašanj. V preteklosti se je izkazal za 
uporabnega pri ocenjevanju resnosti refluksa želodčne vsebine po požiralniku navzgor. 
Gastroezofaegalni in laringofaringalni refluks sta pogosta povzročitelja simptomov disfagije. 
Zato sta njuno zgodnje odkrivanje in terapija ključna za preprečevanje nastanka motenj 
požiranja in/ali drugih zapletov. (Belfasky et al., 2002) 

 

1.7.2 Presejalni testi 

Na splošno so presejalni testi namenjeni za kratka testiranja, ki trajajo od 15 do 20 minut. 
Testiranja naj bi čim manj motila bolnika in naj zanj ne bi predstavljala kakršne koli 
nevarnosti. Veliko obstoječih testov je bilo razvitih le zato, da ločijo tisto skupino bolnikov, ki 
aspirira hrano in/ali tekočino, od tiste, ki je ne. Le redki vprašalniki pa prikažejo ostale težave, 
ki se pojavljajo pri požiranju in lahko privedejo do posledične podhranjenosti zaradi 
oteženega požiranja. (Murry in Carau, 2006) 

1.7.2.1 The Gugging Swallowing Screen (GUUS) 

Presejalni test GUUS je namenjen za odkrivanje motenj požiranja pri bolnikih, ki so doživeli 
možgansko kap. Primarno je namenjen bolnikom v akutni fazi po kapi, čeprav je uporaben 
tudi v kasnejših fazah okrevanja. Test se od večine drugih razlikuje po tem, da ne ocenjuje le 
požiranja tekočin. (Trapl et al., 2007) 

Test se začne z ocenjevanjem posledic motenih funkcij požiralnega trakta. Ocenjevalec 
ocenjuje jakost kašlja, iztekanje sline, kvaliteto glasu, prehranjenost bolnika in drugo. V 
naslednjem delu ocenjuje bolnikovo sposobnost požiranja gostljate hrane. V tretji fazi 
ocenjuje sposobnost požiranja tekočin in v zadnji, četrti fazi, sposobnost požiranja suhe hrane. 
Test je razvit tako, da ga lahko zaradi varnosti bolnika prekinemo na kateri koli točki. 
Ocenjevanje nadaljujemo, ko nam stanje bolnika to omogoča. Ne podlagi rezultatov testa 
lahko s pomočjo posebne tabele določimo resnost disfagije in za bolnika izberemo najbolj 
ustrezno dieto. Po primerjavi rezultatov testa z instrumentalno preiskavo požiranja se je 
pokazalo, da je test zanesljiv pri odkrivanju disfagije. (Trapl et al, 2007) 
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1.7.2.2 A Sceeening Procedure for Oropharyngeal Dsphagia 

Testni protokol je sestavljen iz 28 ocenjevanih značilnosti bolnika, ki so razdeljene na 5 
področij. Test je namenjen odkrivanju rizičnih bolnikov za specifične težave pri požiranju. 
Vključuje ocenjevanje anamnestičnih podatkov bolnika, obnašanje bolnika, njegovih grobih 
motoričnih sposobnosti, ocenjevanje oromotoričnih sposobnosti in ocenjevanje med 
požiranjem. Z nekaj manjšimi odstopanji rezultati testa v 70 odstotkih pravilno opredelijo 
bolnike z disfagijo glede na aspiracijo, oteženo oralno fazo požiranja, prepozno sprožen dvig 
žrela in glede na splošno oteženo delovanje faringealnih mehanizmov, vključenih v požiranje. 
(Logemann et al., 1999) 

1.7.2.3 Burke Dysphagia Screening Test (BDST) 

Test je namenjen odkrivanju disfagije pri bolnikih, ki so doživeli možgansko kap. Sestavljen 
je iz šestih delov, ki obravnavajo težave in bolezni, ki bi lahko kazale na disfagijo. Če je 
kateri od teh šestih delov testa pozitiven, je bolnik napoten na instrumentalno ocenjevanje 
požiranja. Ocenjuje se bilateralna možganska kap, možganska kap v možganskem deblu, 
anamnestični podatki o pljučnici v akutni fazi okrevanja po možganski kapi, kašelj med 
požiranjem 88 ml vode ali med hranjenjem, nezmožnost zaužiti polovico obroka, podaljšan 
čas prehranjevanja ter trenutno parenteralno hranjenje bolnika. Dokazano je bilo, da je test 
učinkovito sredstvo za odkrivanje disfagije pri bolnikih po možganski kapi. (Murry in Carau, 
2006) 

1.7.2.4 Izbira presejalnega testa 

Doslej so bili na kratko opisani le nekateri presejalni testi, ki so v uporabi za oceno disfagije. 
Celoten nabor presejalnih testov je veliko večji in njihova uporaba je pogosto prilagojena 
posamezni skupini bolnikov, npr. starejši populaciji z disfagijo, bolnikom po operaciji glave 
in vratu, bolnikom po možganskih poškodbah, otroški populaciji itd. V državah, ki imajo 
veliko večjo možnost izbire med posameznimi vrstami testov, se lahko odločijo, da bodo 
glede na posebnosti testiranega bolnika delno izvedli le najbolj primerne dele testov. V 
nekaterih ustanovah iz več različnih testov sestavijo poseben nov test, ki je najbolj prilagojen 
in primeren za populacijo bolnikov, ki jih tam obravnavajo. (Boaden et al., 2012)    

 

1.7.3 Pomen anamnestičnih podatkov  

Preden se podamo v kakršnokoli ocenjevanje funkcije požiranja pri bolniku, je treba 
pregledati predhodno medicinsko dokumentacijo, preučiti bolnikovo pripoved in pripoved 
njegovih bližnjih. Tako lahko sklepamo, kaj je vzrok nastalih težav, s kakšno vrsto disfagije 
se bomo srečali in kateri ocenjevalni protokol bi bil v posameznem primeru najustreznejši. V 
nasprotnem primeru že testiranje samo lahko predstavlja veliko nevarnost za bolnika. Pojav 
disfagije je najpogosteje povezan s pojavom akutnih ali kroničnih bolezni, prestanih operacij, 
nevroloških bolezni ali poškodb, z bolnikovim psihološkim stanjem in redno 
medikamentozno terapijo. (Murry in Carau, 2006) 

 

1.7.3.1 Ključni anamnestični podatki 
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• Kdaj je bolnik opazil težave pri hranjenju/požiranju? 
• Kaj je tisto, kar bolnika najbolj moti pri hranjenju/požiranju? 
• Ali bolnik zazna simptome, značilne za motnje požiranja (slabši glas, šibkost, refluks, izguba 

teže …)? 
• Ali bolnik opaža napredovanje težav pri hranjenju/požiranju? 
• Ali se bolnik trenutno hrani samostojno ali pri tem potrebuje kakršnokoli pomoč? 
• Katera vrsta hrane predstavlja največji problem (tekočine, hrana – kakšna, tablete)? 
• Ali je bolnikova prehrana že prilagojena na način, da mu omogoča varnejše in lažje požiranje? 
• Ali bolnik že uporablja katerega od manevrov/položajev, ki mu omogočajo varnejše in lažje 

požiranje? 
• Predhodne in trenutne bolezni ter zdravljenja (bolezen, travma, operacije). 
• Predhodna hospitalizacija in vzroki. 
• Predhodna pljučnica in možni vzroki. 
• Medikamentozna terapija. 
• Poškodbe. 
• Socialne navade in preteklost. 
• Družinska anamneza. 
• Status dihal, prebavil, srca ...  

(Murry in Carau, 2006; Žemva et al., 1998) 

 

1.7.4 Opazovanje mimike obraza 

Asimetrija obraza in ustnic, ki jo opazujemo pri bolniku med mirovanjem, nam lahko nakaže 
poškodbo zgornjega ali spodnjega motoričnega nevrona poti, ki oživčuje mišice obraza. 
Opazujemo tudi, ali bolniku iz povešenega ustničnega kota na poškodovani strani obraza 
izteka slina. Okvara spodnjega motoričnega nevrona – obraznega živca – povzroči, da bolnik 
ne more nagubati čela, zapreti oči in našobiti ustnic na isti strani obraza. Pričakujemo lahko 
bolj trajne težave z ustnično zaporo in govorom. Pri poškodbi zgornjega motoričnega 
nevrona, ki povezuje jedro obraznega živca z možgansko skorjo, pa bolnik ne more zapreti 
oči ter našobiti ustnic, lahko pa naguba čelo na isti strani obraza. (Perlman in Schulze-Delrieu, 
1997) 

Med opazovanjem smo pozorni tudi na morebitne diskinetične gibe, ki se lahko pojavljajo na 
obrazu, ustnicah, licih in jeziku bolnika. Običajno so posledica uporabe različnih zdravil. 
Omenjeni gibi bolniku onemogočajo ustrezno pripravo grižljaja na požiranje. (Perlman in 
Schulze-Delrieu, 1997) 

 

1.7.5 Pregled delovanja oralnih, farigelanih in laringealnih struktur 

Pri pregledu struktur, vključenih v akt požiranja, mora klinični logoped dobro poznati 
anatomske strukture, njihovo pravilno delovanje v normalnem aktu požiranja in vzroke, ki 
lahko povzročijo moteno delovanje teh struktur. Za učinkovito izvedbo pregleda so potrebne 
izkušnje. Pregled je v akutni fazi lahko izveden ob postelji ali v ambulanti. Pogosto so v 
uporabi ocenjevalni obrazci, ki pomagajo pri zaporedju in lažjem zapisovanju rezultatov 
opazovanja. Nekateri ocenjevalni protokoli vključujejo tudi oceno delovanja mišic, ki 
sodelujejo pri požiranju in jih oživčujejo možganski živci. Pred pregledom je treba poznati 
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bolnikove značilnosti, ki bi lahko vplivale na potek pregleda (prehodnost dihalnih poti, 
kognicija, zavedanje, vzdržljivost, zmožnost sledenju navodil, tonus mišičja, položaj, drža in 
sposobnost samostojnega hranjenja). (Murry in Carau, 2006) 

1.7.5.1 Oralne strukture 

Oralne strukture, ki so vključene v požiranje, ocenjujemo med opazovanjem struktur v 
mirovanju in med opazovanjem izvedbe posameznih nalog, ki jih izvaja bolnik po našem 
navodilu ali jih ponavlja za nami. Pozorni smo tudi na bolnikove reakcije na naša dejanja, 
dotike. Opazujemo, kakšne posledice imajo koža obraza, sluznica ust in strukture v ustih 
bolnika zaradi morebitnih poškodb, operacij, obsevalne terapije in bolezni. (Murry in Carau, 
2006) 

1.7.5.1.1 Ocenjevanje motorike in čutilnih sposobnosti ustnic  

Ocenjujemo na naslednje načine: 

• Bolnik naj ustnici našobi. 
• Bolnik naj ustnici uvleče proti zobem. 
• Bolnik naj se nasmeje. (Če ocenjevalec motoriko ustnic ocenjuje med spontanim smehom 

bolnika, se mora zavedati, da je odziv poškodovane strani ob pojavu resničnih čustev boljši.)  
• Bolnik naj z zgornjo ustnico pritiska navzdol proti uporu, ki ga nudi ocenjevalec. 
• Bolnik naj s spodnjo ustnico pritiska navzgor proti uporu, ki ga nudi ocenjevalec. 
• Bolnik naj izmenično izgovarja samoglasnika (U in I). Pri tem naj izrazito artikulira. 
• Bolnik naj izmenično izgovarja ustnična soglasnika (P in V). (Ocenjujemo koordinacijo 

ustnic.) 
• Koordinacijo ustnic ocenjujemo med spontano ali vodeno komunikacijo z bolnikom ali 

medtem ko bolnik bere, ponavlja besede itd. 
• S sterilno paličico se dotaknemo bolnikovih ustnic. Bolnik naj določi mesto dotika. 

(Preverimo čutilne sposobnosti ustnic.) 
• S toplim ali hladnim sterilnim predmetom se dotaknemo bolnikovih ustnic. Bolnik naj določi 

razliko. (Preverimo čutilne sposobnosti ustnic.) 

(Boaden et al., 2012; Murry in Carau, 2006) 

1.7.5.1.2 Ocenjevanje delovanja mišic, potrebnih za žvečenje 

Ocenjujemo na naslednje načine: 

• Opazujemo simetrijo giba spodnje čeljusti, ko bolnik odpre usta. 
• Tipamo mišico maseter (dviguje spodnjo čeljust) na obeh straneh obraza. To storimo tako, da 

palec namestimo čez temporalne mišice, ostale prste pa razporedimo vzdolž mišice maseter 
(Slika 4).  

• Preverimo obseg gibanja spodnje čeljusti v sklepu. To storimo tako, da kazalec in sredinec 
namestimo na temporomandibularni sklep in bolnika prosimo, naj počasi odpre in zapre usta. 

• Preverimo moč pterigoidnih mišic. To storimo tako, da s palcem ob strani spodnje čeljusti 
bolnika nudimo upor. Bolnik medtem spodnjo čeljust pomika na stran proti uporu. 
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Slika 4: Temporalna mišica, mišica maseter in temporomandibularni sklep. (www.studyblue.com) 

• Preverimo moč, ki jo bolnik uporabi pri spuščanju spodnje čeljusti. To storimo tako, da s 
palcem pod brado bolnika nudimo upor. Bolnik medtem spušča spodnjo čeljust proti uporu. 

• Preverimo moč, ki jo bolnik uporabi pri dvigu spodnje čeljusti. To storimo tako, da s palcem 
na bradi bolnika nudimo upor. Bolnik medtem dviguje spodnjo čeljust proti uporu. 

(Boaden et al., 2012; Perlman in Schulze-Delrieu, 1997) 

1.7.5.1.3 Opazovanje zob in sluznice ustne votline 

Slabo zobovje ali neustrezna zobna proteza sta lahko vzrok za to, da bolnik ne more ustrezno 
pripraviti grižljaja na požiranje. Pri bolnikih z zobno protezo lahko lokalni anestetiki v 
dentalnih lepilih vplivajo na čutilne sposobnosti v ustni votlini. (Perlman in Schulze-Delrieu, 
1997) 

Izsušena usta so lahko posledica uporabe zdravil ali znak dehidracije. Prav tako je lahko 
izsušena ustna votlina posledica poškodovanih žlez slinavk v ustni votlini zaradi 
avtoimunskih vnetnih procesov ali posledic obsevanja. Običajno je sluznica ust prekrita s 
plastjo sluzi (sline), ki zagotavlja vlaženje grižljaja in pomaga pri začetku požiranja. (Perlman 
in Schulze-Delrieu, 1997) 

1.7.5.1.4 Ocenjevanje motoričnih in čutilnih sposobnosti jezika 

Jezik je najpomembnejša struktura za oralno fazo požiranja. Skrbi za usmerjanje grižljaja med 
žvečenjem, oblikuje grižljaj, preprečuje, da bi ta prehitro zašel v naslednjo fazo požiranja, in 
ga potiska v farinks, ko je oralna faza zaključena. Prav tako sodeluje pri kasnejših fazah 
požiranja. Pomembno je preveriti obseg gibov, ki jih bolnik doseže z jezikom, moč, čutilne 
sposobnosti in koordinacijo jezika.  

Ocenjujemo na naslednje načine:  

• Bolnik jezik potisne ven iz ust (če je jezik zaradi okvare spodnjega nevrona šibkejši na eni 
strani, bo viden odmik jezika na to stran). Slika 5. 
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Slika 5: Deviacija jezika na šibkejšo stran. (www.sciencedirect.com) 

• Bolnik naj se z jezično konico dotakne alveolarnega grebena. 
• Bolnik naj jezik potisne proti ocenjevalčevemu kazalcu, ki je položen na lice. 
• Bolnik naj jezično konico sprosti in razširi. 
• Bolnik naj se s konico jezika izmenično dotika ustnih kotov. 
• Bolnik naj čim bolj dvigne jezično konico proti nosu, ko jezik izplazi iz ust. 
• Bolnik naj se z jezikom dotakne zgornje ustnice. 
• Bolnik naj se z jezikom poliže po predelu pod spodnjo ustnico. 
• Bolnik naj z jezikom podrsa po ustnem nebu, od zadaj naprej, prek zgornjih zob. 
• Bolnik naj izgovarja glasove, pri katerih je treba tvoriti kontakt z jezično konico (t, d). 
• Bolnik naj izgovarja glasove, pri katerih je treba tvoriti kontakt s korenom jezika (k, g). 
• Preverimo oralno diadohokinezo (koordinacija jezika in ostalih mišic ustnega predela). 
• Koordinacijo jezika ocenjujemo med spontano ali vodeno komunikacijo z bolnikom ali 

medtem ko bolnik bere, ponavlja besede, glasove, kombinacije glasov (npr. T–K) itd. 

(Boaden et al., 2012; Murry in Carau, 2006) 

• Preverimo dvig korena jezika. Bolniku v usta damo mokro gazo, ki naj jo čim močneje sesa. 
Če koren jezika dobro opravlja svojo funkcijo, bo na gazi nastal žleb. 

(Boaden et al., 2012)    

• Preverimo mišično napetost jezika. S kazalcem in sredincem podrsamo po straneh jezika, od 
zadaj naprej. Tako lahko začutimo neobičajen tonus jezika na oškodovani strani. Pred tem je 
treba vedeti, da naš dotik v ustni votlini ne bo sprožil refleksa ugriza.  

(Trpkov, osebna komunikacija, november 2012) 

• S sterilno paličico se dotaknemo bolnikovega jezika. Bolnik naj določi mesto dotika. 
• S toplim ali hladnim sterilnim predmetom se dotaknemo bolnikovega jezika. Bolnik naj 

določi razliko.  

(Boaden et al., 2012)    

1.7.5.1.5 Opazovanje funkcije mehkega neba 

Mehko nebo je ključno za tvorbo velofaringealne zapore med prehodom hrane iz ust v žrelo. 
Če je ta funkcija odsotna, lahko hrana med požiranjem zaide v nosno votlino. Slaba zapora 
vpliva tudi na zmanjšan intraoralni pritisk, ki pomaga pri učinkovitem poganjanju grižljaja 
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skozi žrelo. Pri ocenjevanju funkcije mehkega neba nam pomaga poslušanje fonacije in 
govora, saj motena zapora povzroča uhajanje zraka skozi nos in s tem odprto nosljanje. Prav 
tako si lahko pomagamo z opazovanjem odmika uvule pri fonaciji, ki pri enostranski paralizi 
sili proti močnejši/zdravi strani zaradi močnejše mišične kontrakcije.  

(Boaden et al., 2012; Murry in Carau, 2006) 

1.7.5.1.6 Ocenjevanje žrelnega refleksa 

Odsotnost ali manjša izzivnost žrelnega refleksa lahko pomenita, da čutilne sposobnosti 
ustnega dela žrela niso ustrezno ohranjene. Možnost za aspiracijo je v tem primeru povečana. 

Ocenjujemo na naslednja načina: 

• S sterilno paličico se dotaknemo zadnje faringealne stene ali lateralnih sten goltne ožine. 
(Omenjena tehnika daje zelo raznolike rezultate, saj je pri nekaterih osebah že lažji dotik 
dovolj za sproženje refleksa, pri drugih pa ga je zelo težko sprožiti. Bolj zanesljiva je 
primerjava reakcije na dotik glede na oškodovano in zdravo stran. Vseeno nam omenjeni 
preizkus ne da dovolj podatkov o tem, ali je funkcija požiranja ustrezna in ali je lahko bolnik 
hranjen oralno.) Slika 6. 

(Trpkov, osebna komunikacija, november 2012; Perlman in Schulze-Delrieu, 1997) 

• V 10-mililitrsko injekcijsko brizgo povlečemo eno petino vode, drug prostor v injekcijski 
brizgi pa zapolnimo z zrakom. Bolniku na zadnjo faringealno steno sunkovito razpršimo 
vodo, kar sproži žrelni refleks. 

(Ta tehnika je veliko učinkovitejša od prej opisane, a je za bolnika pogosto veliko bolj 
neprijetna, zaradi česar jo težko ponovimo. Če nam zagotavlja ključne podatke za 
predpisovanje ustrezne diete, je predvsem v akutni fazi disfagije in okrevanja po njej vsekakor 
priporočljiva.) 

(Boaden et al., 2012)    

 
 

Slika 6: Mesti, primerni za ocenjevanje žrelnega refleksa. (www.sciencedirect.com) 
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1.7.5.2 Faringealne in laringealne strukture 

Klinični logoped posredno ocenjuje funkcioniranje faringealnih in laringealnih struktur pri 
požiranju. Ocenjevanje vključuje predvsem poslušanje glasovne kvalitete bolnika med 
fonacijo glasov in med govorom. Glasovno kvaliteto ocenjujemo pred in po požiranju 
grižljaja/sline. V primeru mokrega glasu po požiranju lahko sumimo, da gre za zahajanje 
hrane, pijače ali sluzi na nivo glasilk. Hripav glas, slišen že pred požiranjem, nas lahko 
opozarja na strukturalne spremembe v grlu, ki so nastale zaradi refluksa, travmatskih 
poškodb, tvorb na glasilkah … Šibek glas ali afoničnost nas lahko opozarja na paralizo 
glasilk. (Murry in Carau, 2006) 

Poleg glasovne kvalitete preverjamo še: 

• Kakšno je dihanje bolnika? Ali bolnik dihanje ustrezno usklajuje s požiranjem? Ali požiranju 
vedno sledi izdih? 

• Ali bolnik lahko zakašlja in če, kako močno? Kakšna je razlika med hotenim in refleksnim 
kašljem bolnika? Ali se po požiranju pogosto pojavlja kašelj? 

• Ali opazimo povečano količino sekreta, ki prihaja iz žrela? Ali je med dihanjem slišen sekret 
zgornjih dihal? 

• Kako se obnaša grlo pri poskusu požiranja sline? Koliko časa preteče med jezičnim gibanjem 
in dvigom grla? Kje je najvišja točka dviga grla? Koliko časa preteče med začetkom in 
koncem faringealne faze požiranja? (To preverjamo s pomočjo metode tipanja dviga grla po 
Logemannu. Prste namestimo tako, da sta mezinec in prstanec pod tiroidnim hrustancem, 
sredinec je nad tiroidnim hrustancem in pod hioidno kostjo, kazalec pa je nameščen pod brado 
in omogoča tipanje gube, ki se tvori ob dvigu hioidne kosti. Ko je roka nameščena na opisani 
položaj, tipamo grlo med požiranjem sline. Slika 7. Pri tem se je treba zavedati, da je položaj 
grla v nekaterih primerih zaradi hipotoničnosti nižje kot običajno). 

• Kakšen je dvig grla in nagib grla med požiranjem? (Tipamo na enak način kot pri prejšnji 
vaji.) 

(Perlman in Schulze-Delrieu, 1997) 

 

 

 
Slika 7: Položaj prstov na vratu. Pri tipanju premikov grla med požiranjem po Logemannovi metodi. 

(www.knowledgera-theworld.blogspot.com) 

1.7.6 Preizkušanje požiranja 
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Naslednja faza ocenjevanja motenj požiranja v klinični situaciji je opazovanje požiranja 
različnih količin vode. Voda v manjših količinah ni nevarna za aspiracijo, saj se sčasoma 
resorbira v tkivu pljuč. (Panther, 2005) 

Opisani postopek ni primeren za bolnike, ki ne zmorejo zadostno požirati niti lastnega sekreta 
ali ki imajo zelo kratko pozornost in ne zmorejo sodelovati. Preizkus požiranja lahko 
kombiniramo z merjenjem kisikove saturacije s pulznim oksimetrom (v Sloveniji omenjeno 
merjenje izvaja medicinska sestra). Pri izvedbi je pomembno, da preizkuševalec za vse 
preizkuse uporablja enake količine vode. Te količine se razlikujejo glede na ustaljene prakse v 
medicinskih ustanovah. (Boaden et al., 2012)    

Primer klinične prakse: 

• Pri prvem poskusu uporabimo 5 ml vode. (Ker je tako majhna količina vode za ustrezno čutno 
zaznavo in kontrolo v ustni votlini premajhna, se še lažje zaleti kot normalen požirek. Mnogo 
strokovnjakov uporabe tako majhne količine vode za preizkus ne odobrava.) 

• Če je rezultat ugoden, nadaljujemo z 10 in 20 ml vode. 
• Med vsakim požirkom tipamo dvig tiroidnega hrustanca. 
• Po vsakem požirku naj bolnik fonira dolg samoglasnik (a) nekaj časa ali šteje od 1 do 5. (Če 

po požiranju opazimo razliko v kvaliteti glasu ali hripavost, ki je pred požiranjem ni bilo, je to 
lahko znak za aspiracijo.) 

(Boaden et al., 2012)    

1.7.6.1 Tipični znaki aspiracije 

Znaki težke akutne aspiracije med požiranjem: 

• kašljanje, 
• davljenje, 
• rdečica ali bledenje kože na obrazu in prsih, 
• pospešeno in plitko dihanje, 
• vidne spremembe na mimiki obraza, 
• solzenje oči, 
• sprememba vokalne kvalitete po požiranju in 
• ostanki v ustni votlini. 

(Boaden et al., 2012)    

Znaki zmerne akutne aspiracije med požiranjem: 

• vzdihovanje, 
• zehanje, 
• potenje, 
• kolcanje in 
• manj očitna rdečica kože na obrazu ter prsih. 

(Boaden et al., 2012)    

Znaki kronične aspiracije: 

• zmanjšana telesna teža, 
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• lakota, 
• povečana količina oralnega sekreta, 
• težave z dihanjem, pljučnica, 
• povečana temperatura kot znak pljučnice in 
• odklanjanje hrane. 

(Boaden et al., 2012)    

 

1.7.7 Merjenje zasičenosti hemoglobina s kisikom v krvi s pulznim 

oksimetrom 

Odkrivanje aspiracije v okviru ocene bolnikovega požiranja je možno s pomočjo pulznega 
oksimetra. Preiskava, ki jo v Sloveniji izvaja medicinska sestra, je za bolnika 
neobremenjujoča, je zelo preprosta in poceni. Pogosto se uporablja hkrati z ocenjevanjem 
bolnika ob postelji v akutni fazi težav s požiranjem kot dodatek, ki lahko pokaže možnost in 
stopnjo aspiracije. Preiskava ne omogoča podatkov za načrtovanje terapevtskih tehnik in ne 
kaže, katera faza požiranja je motena. Sočasna uporaba presejalnih testov glede motenj 
požiranja ob bolnikovi postelji in pulzne oksimetrije med hranjenjem se je v preteklosti 
izkazala za zelo uspešno pri ugotavljanju motenj požiranja. Če ta način testiranja pokaže sum 
na aspiracijo, se bolnika običajno napoti na dodatne instrumentalne preiskave. Princip 
merjenja zasičenosti hemoglobina s kisikom z oksimetrom temelji na tem, da reduciran 
hemoglobin in oksigeniran hemoglobin v krvi kažeta drugačne absorpcijske karakteristike ob 
presvetlitvi z infrardečo lučjo. Test se izvaja na ušesu ali prstu med hranjenjem. Opisana 
preiskava je primerna za bolnike, ki jih ni mogoče premeščati, so hudo kognitivno prizadeti, 
ne prenašajo instrumentalnih preiskav ali za tiste, ki so nameščeni v ustanovi, ki ne zagotavlja 
bolj primernih tehnik ocenjevanja požiranja. (Murry in Carau, 2006) 

 

1.7.8 Opazovanje požiranja in hranjenja pri obroku 

Ta del pregleda se izpelje le pri bolnikih, ki zmorejo ustrezno sodelovati pri pregledu, imajo 
ustrezno ohranjene kognitivne sposobnosti in njihova zdravstvena dokumentacija priča, da so 
bili predhodno že izvedeni poskusi oralnega hranjenja. (Ogrin, 2012) Klinični logoped 
opazuje hospitaliziranega bolnika med hranjenjem. Pri tem je pozoren na številne znake, ki so 
lahko kazalnik motenj požiranja. To se lahko izvaja ob postelji bolnika, v ambulanti ali 
jedilnici zdravstvene ustanove. (Boaden et al., 2012)    

1.7.8.1 Pogosta opažanja med opazovanjem požiranja 

Na možnost disfagije pomislimo ob naslednjih opažanjih: 

• zaletavanje in kašljanje pri požiranju (hrane, pijače, lastne sline, tablet), 
• pogosto čiščenje grla (odkašljevanje, hrkanje) – z ali brez zaščitnega kašlja, 
• večkratno požiranje enega grižljaja, 
• „moker“ glas, 
• bolnik ima slabo zobovje ali je brez zob, 
• slinjenje, 
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• veliko sluzi v ustni votlini in žrelu, 
• cianoza – modrikasta koža zaradi pomanjkanja kisika v krvi, 
• zadihanost ob požiranju, 
• obilica sluzi v dihalih, 
• podaljšan čas hranjenja, 
• zbadanje v prsih, 
• odklanjanje hrane in pijače, 
• zatikanje hrane v ustih, 
• izguba sposobnosti okušanja ali spremenjen okus, 
• težave pri požiranju tekočine ali določene gostote hrane, 
• neustrezno vedenje, ko bolniku ponudimo hrano. 

(Boaden et al., 2012)    

 

1.7.9  Instrumentalno ocenjevanje požiranja 

1.7.9.1 Transnazalna fleksibilna fiberooptična laringoskopija (TFL) 

Standardna metoda za opazovanje grla in glasilk je napravljena v okviru 
otorinolaringološkega pregleda. Omogoča postopen pregled ostalih struktur v nosni votlini, 
ustnem delu žrela, žrelu in pod nivojem glasilk s pomočjo upogljivega, nekaj milimetrov 
debelega instrumenta, ki se ga uvede skozi nos. Vpogled v zgornji del sapnika nam pomaga 
pri objektivni oceni aspiracije. Običajno se pri bolniku, ki ima težave s požiranjem, poleg 
same funkcije epiglotisa, lažnih in pravih glasilk, opazuje tudi funkcije mehkega neba, baze 
jezika, zadnje stene žrela in aritenoidnih hrustancev. Jasno je vidno tudi zastajanje hrane, 
tekočine, sluzi in sline v piriformnih sinusih in valekulah. Pregled struktur se izvaja med 
mirnim in forsiranim dihanjem, kašljanjem, govorom in požiranjem. Običajno se med 
aktivacijo prek naštetih aktivnosti opazuje simetrijo, obseg gibanja in koordinacijo struktur. 
(Murry in Carau, 2006) 

Čutilne sposobnosti faringealnih struktur so v teku preiskave lahko preizkušene na način, da 
se ocenjevalec s koncem endoskopa dotakne epiglotisa ali ariepiglotične gube, kar pa lahko 
sproži močan kašelj ali laringealni krč. Omenjeni pregled senzorike je ob ohranjenem refleksu 
kašlja zelo neprijeten za bolnika in lahko sproži predhodno prenehanje preiskave, zaradi česar 
je priporočeno, da se ga izvaja ob koncu. Kljub temu pa nam omogoča podatke o tem, kako je 
ohranjena čutilna sposobnost v žrelu, kar je ključno pri izbiri nadaljnje oblike hranjenja. 
(Murry in Carau, 2006)  

1.7.9.2 Fiberooptično endoskopsko ocenjevanje požiranja (FEES) 

FEES je preiskava, pri kateri je mogoče direktno opazovati požiranje. Narejena je v okviru 
otorinolaringološkega pregleda. Z uporabo zgoraj opisanega endoskopa je jasno vidno 
funkcioniranje faringolaringealnih struktur pred faringealno fazo požiranja in po njej. 
Endoskop se skozi eno nosnico in nosno votlino preko mehkega neba uvede v farinks nad 
nivo epiglotisa. Preiskovalec opazuje prehajanje različnih količin in gostote obarvane tekočine 
ter hrane skozi farinks. Opazujemo prehiter izliv grižljaja iz oralne faze požiranja v farinks, 
opazujemo, ali je bilo potrebno večkratno požiranje za transport grižljaja, hitrost faringealne 
faze požiranja, ostanke grižljaja po požiranju v valekulah ali spodnjem žrelu. Po končanem 
požiranju se artenoidni hrustanci, lažne in prave glasilke razprejo, epiglotis se dvigne. To 
omogoča, da lahko bolnik normalno zadiha. Ocenjevalec lahko vidi, če je del obarvane hrane 
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ali tekočine zašel v vhod v grlo (penetracija) ali celo pod nivo glasilk v trahejo, kar priča o 
aspiraciji. (Hočevar Boltežar, osebna komunikacija, februar 2013) 

Endoskop lahko ostane pri bolniku nameščen dalj časa, tudi po poskusnih požiranjih. To nam 
omogoča vpogled v žrelo toliko časa po požiranju, da se lahko prepričamo o prisotnosti ali 
odsotnosti regurgitacije želodčne vsebine po požiralniku v žrelo, ki nastane zaradi motenega 
delovanja zgornjega ali spodnjega ezofagealnega sfinktra. Vstavljen endoskop nam ne 
preprečuje preizkušanja kompenzatornih manevrov in pozicij, ki bolniku omogočajo bolj 
učinkovito in varnejše požiranje, kar je vsekakor tudi velika prednost te preiskave. (Murry in 
Carau, 2006) 

1.7.9.2 Fleksibilno endoskopsko ocenjevanje požiranja s testiranjem čutilnih 
sposobnosti (FEESST) 

Zaradi manjše zmožnosti ocenjevanja senzibilitete v primeru FEES-preiskave so kasneje 
razvili dodatno tehniko, ki edina omogoča tako preizkus senzibilitete kot opazovanje 
motoričnih sposobnosti struktur, vključenih v faringealno fazo požiranja. Skoraj vsa ostala 
instrumentalna testiranja so osredotočena le na motorično komponento in pot grižljaja. 
Odmerjen sunek zraka je usmerjen na ariepiglotisno gubo ali na piriformni sinus, ki sta 
oživčena z notranjo vejo zgornjega grlnega živca, kar preko možganskega debla sproži refleks 
laringealne zapore in tako zaščite dihalnih poti med požiranjem. Prav tako je mogoče 
snemanje preiskave, ki bolniku omogoča povratno informacijo in razlago problema ter 
izvajalcem omogoča tako ponovni pregled posnetkov kot spremljanje napredka. Pomen tega 
testiranja so podkrepile raziskave, ki opisujejo funkcijo aferentnih vlaken notranje veje 
zgornjega grlnega živca kot ključno za kontrolo požiranja. Ta preiskava omogoča najbolj 
varno oceno, ko se odločamo, ali lahko bolnika hranimo oralno ali ne. (Aviv et al., 1993) 

1.7.9.3 Kinoradiografija požiranja – funkcijska rentgenska preiskava 

Prehajanje grižljaja iz ust skozi žrelo v požiralnik je mogoče najbolje oceniti s 
kinoradiografijo požiranja. Omenjena preiskava s filmskim prikazom požiranja omogoča 
funkcionalno analizo tega akta in morebitnih motenj. (Jamar, 1995) 

Kinoradiografijo požiranja vodi radiolog. Akt požiranja je pri preiskavi posnet s kamero, ki na 
filmski trak dela od 25 do 100 posnetkov na sekundo. Film se med analizo predvaja počasi in 
ustavlja, kar omogoča analizo posameznih faz akta požiranja. Pri preiskavi bolnik sedi. 
Požiranje grižljaja (15 ml suspenzije barijevega sulfata) je sprva dvakrat posneto v stranski 
projekciji. Slika 8. Prvič je center posnetka v višini orofarinksa, drugič v višini hipofarinksa. 
Tretjič posnetek je narejen s posteriorno-anteriorno projekcijo (od zadnjega dela telesa 
bolnika proti sprednjemu delu). Center tretjega posnetka je ponovno v višini hipofarinksa. 
Analiza teh posnetkov omogoča funkcionalno analizo in odkrivanje motenj požiranja v obeh 
oralnih ter v faringealni fazi požiranja. Četrti posnetek, ki je omogočal natančno analizo 
faringealne faze požiranja, je danes opuščen, saj je bil bolnik med snemanjem predolgo 
izpostavljen sevanju. Kljub temu radiolog na monitorju opazuje peristaltiko požiralnika med 
rentgenskim presvetljevanjem. (Jamar, 1995)   

     

Med kinoradiografijo požiranja zaznajo naslednje motnje požiranja: 

• slab stik med jezikom in nebom (kontrastno sredstvo zateka v žrelo še pred začetkom 
požiranja), 
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• slabo krčenje in oslabelost mišic jezika (preiskovanec z večkratnim pomikom jezika 
slabo izprazni ustno votlino), 

• slaba velofaringalna zapora (kontrastno sredstvo zateka proti nosnemu delu žrela), 
• slaba kontrakcija žrelnih mišic, 
• zastajanje grižljaja v valekulah in piriformnih sinusih, 
• slab pomik podjezičnice proti spodnji čeljustnici (slab dvig grla in žrela), 
• slaba ali nepopolna relaksacija krikofaringealne mišice, 
• prehitra kontrakcija krikofaringealne mišice, 
• penetracija kontrastnega sredstva v grlo in/ali aspiracija (med požiranjem – zaradi 

nepopolnega pomika epiglotisa navzdol, pred požiranjem – zaradi prelivanja 
kontrastnega sredstva ob nepopolnem stiku jezika in mehkega neba, po požiranju, med 
vdihom, zaradi zastoja kontrasta v žrelu), 

• disfunkcija epiglotisa (redko samostojna motnja). 

(Jamar, 1995)       

Lestvica za oceno penetracije in aspiracije: 

• Material ne zahaja v dihalne poti. 
• Material ostane nad glasilkami, bolnik ga izkašlja. 
• Material ostane nad glasilkami, bolnik ga ne izkašlja. 
• Material se dotika glasilk, bolnik ga izkašlja. 
• Material se dotika glasilk, bolnik ga ne izkašlja. 
• Material zaide pod nivo glasilk, bolnik ga izkašlja. 
• Material zaide pod nivo glasilk, bolnik ga ne izkašlja. 
• Material zaide pod nivo glasilk, bolnik se spontano ne trudi, da bi ga izkašljal. 

(Rosenbek et al., 1996) 

 

 
 

Slika 8: Zahajanje kontrastnega sredstva pod nivo glasilk – aspiracija. (www.memmorialrehab.com) 

 

 

1.7.10  Primer ocenjevanja motenj požiranja v Sloveniji 
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Diagnostični postopki za ocenjevanje motenj požiranja na Univerzitetnem Rehabilitacijskem 
Inštitutu Soča potekajo po opisanem zaporedju. Medicinska sestra ob sprejemu bolnika v 
ustanovo izvede hitri uvodni test. Opazuje stopnjo zavesti bolnika, pojav kašlja po požiranju, 
ocenjuje slinjenje in natančno pregleda ustreznost ustne higiene in stanje zobovja bolnika. 
Preveri, ali je bolnik sposoben pokončno sedeti 15 minut. Preizkusi požiranje vode. Bolnik 
trikrat zaporedoma požira po eno čajno žličko vode. Če test kaže na motnje požiranja, je 
bolnik napoten k logopedu. (Hočevar Posavec, 2012) K logopedu so napoteni tudi bolniki, ki 
imajo vstavljeno nazogastrično sondo, gastrostomo ali tisti, pri katerih so bile pri prvem 
hranjenju izražene motnje požiranja. Za klinično oceno motenj požiranja logopedi uporabljajo 
Vprašalnik o disfagiji (Žemva et al., 1998) in Mann Assessment of Swallowing Ability –
presejalni test MASA. Vprašalnik je namenjen odkrivanju bolnikove anamneze motenj 
hranjenja. Logoped tako pridobi podatke o tem, kako se trenutno hrani bolnik, kakšno pomoč 
potrebuje pri tem, kako dolgo trajajo motnje požiranja, kako pogoste so in ali bolnik že 
uporablja katero tehnik za lažje ter varnejše požiranje. (Ogrin, 2012) 

Sledi klinični logopedski pregled. Logoped oceni motoriko, koordinacijo, moč, obseg gibanja 
in čutilne sposobnosti orofacialnega predela. Opazuje mimiko obraza, sluznico ustne votline 
in žrela, zobovje ter dihanje bolnika. Če ima bolnik ustrezno ohranjene kognitivne 
sposobnosti in če zdravstvena dokumentacija priča o predhodnih uspešnih poskusih oralnega 
hranjenja, sledi še opazovanje bolnikovega požiranja in hranjenja pri obroku. V nasprotnem 
primeru tega dela pregleda logoped ne izpelje. Logoped med srečanji, ki sledijo, v celoti 
izvede presejalni test MASA. To mu omogoča določitev stopnje disfagije in aspiracije. 
(Ogrin, 2012) 

Na podlagi rezultatov presejalnega testa, anamnestičnih podatkov in ugotovitev logopedskega 
pregleda se po dogovoru z zdravnikom bolnika po potrebi napoti na instrumentalne preiskave 
motenj požiranja. V Sloveniji se najpogosteje izvajajo kontrastna preiskava akta požiranja, 
kinoradiografija požiranja in fiberooptično endoskopsko ocenjevanje požiranja. (Ogrin, 2012) 

Bolniki z motnjami požiranja so napoteni na pregled v Center za motnje glasu, govora in 
požiranja na Kliniko za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo v Ljubljani. Foniater 
oceni sluznico in zobovje v ustni votlini, preveri žrelni refleks, gibljivost jezika in mehkega 
neba. S posredno laringoskopijo oceni strukture v srednjem in zgornjem delu žrela ter v grlu. 
Opazuje zgornji del sapnika. Izvede v prejšnjih točkah opisani TFL- in FEES-preiskavi 
požiranja. Ugotavlja podaljšan čas posamezne faze požiranja, neusklajen prehod grižljaja iz 
ene faze v drugo, manjšo moč ali nedelovanje posameznih mišic, neusklajeno delovanje 
agonistov in antagonistov, zmanjšane čutilne sposobnosti, negibljivost polovice grla, 
neustrezno zaščito grla med požiranjem ali kombinacijo vsega naštetega. Izvid opisanega 
pregleda zagotavlja podatke, ključne za načrtovanje logopedske terapije in odločitve o 
tehnikah hranjenja ter prilagajanja diete bolnika. (Ogrin in Žemva 2012) 
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1.8 PREDSTAVITEV PRESEJALNEGA TESTA – The Mann 
Assessment of Swallowing Ability (MASA) 

 

Presejalni test, ki ga je razvila Gisselle Mann, je v naslednjih točkah opisan bolj podrobno kot 
prej omenjeni testi. Zanj sem se odločil, ker se je začel uporabljati v slovenski klinični praksi 
in ker učinkovito rešuje težavo z izvedbo presejalnega testa v akutni fazi pri bolnikih po 
možganski kapi. (Žemva, osebna komunikacija, november 2012) Večina presejalnih testov ne 
omogoča delnih in ponovnih izvedb, ki bi omogočale veljavne rezultate, zaradi česar je težko 
objektivno ocenjevati bolnika z zelo slabim zdravstvenim stanjem. (Mann in Hankey, 2002) 

 

1.8.1 Namen in razvoj MASA-testa 

Mann Assessment of Swallowing Ability (MASA) je kratek presejalni test za ocenjevanje 
bolnikov z orofaringealno disfagijo. Zaradi vse večjega pomena disfagije v klinični praksi je 
bila v logopedski stroki že nekaj časa prisotna potreba po veljavnem in zanesljivem orodju, ki 
bi ga uporabili ob bolnikovi postelji in bi čim bolj zanesljivo dokazal disfagijo. Temeljita 
standardizacija s pomočjo preverjene teoretične osnove je pripomogla k razvoju 
ocenjevalnega protokola. Test usmerja k postavitvi diagnoze, ki je sicer rezultat obširnih 
testiranj. Namenjen je uporabi logopedom, študentom logopedije, kliničnim raziskovalcem in 
nasploh vsem medicinskim delavcem, ki so specializirani za disfagijo. Omogoča hitro in 
preprosto ocenjevanje ter spremljanje stanja bolnika preko daljšega časovnega obdobja, 
pokaže pa tudi potrebo po dodatnem instrumentalnem ocenjevanju. Avtorica, ki je razvila test, 
je pred tem delovala na oddelkih bolnišnic, kjer so obravnavali bolnike po možganski kapi v 
akutni fazi ali fazi rehabilitacije. Zaradi nezadovoljstva z dotedanjimi testiranji je poskusila 
razviti ocenjevalno orodje, ki je preprosto za uporabo, se brez težav interpretira, omogoča 
spremljanje stanja bolnika skozi daljše časovno obdobje ter omogoča izmenjavo informacij 
med različnimi strokovnjaki, ki spremljajo bolnika v času njegovega okrevanja. (Mann in 
Hankey, 2002) 

1.8.1.1 Uporabnost MASA-testa 

Raziskave med različnimi populacijami bolnikov po možganski kapi so pokazale, da je 
MASA-test zelo zanesljiv tudi ob primerjavi z videofluoroskopskimi in videoendoskopskimi 
preiskavami požiranja. Dal je podatke za oceno resnosti disfagičnih simptomov in je bil 
občutljiv za spremembe v aktu požiranja. Test je bil obširno evalviran za uporabo pri 
ocenjevanju bolnika ob postelji. Omenjeni test dokazuje 73% občutljivost in 89% specifičnost 
za ugotavljanje fizioloških lastnosti sistema za požiranje v primerjavi z radiografskimi 
raziskavami bolnikov po možganski kapi. MASA-test zagotavlja 85% zanesljivost pri 
odkrivanju disfagije in 74% zanesljivost pri odkrivanju aspiracije tudi v akutni fazi, kljub 
temu, da je bolnik šibek, ne zmore dolgih testiranj in pri ocenjevanju le stežka sodeluje. 
Zaradi teh lastnosti je v uporabi v številnih kliničnih protokolih po svetu. (Mann in Hankey, 
2002) 
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1.8.2 Izvedba MASA-testa 

MASA-test je kratek presejalni test, ki je primeren za oceno bolnikov, ki imajo 18 let ali več. 
Njegova izvedba traja približno 15–20 minut v primeru, da je bolnik zmerno prizadet. Izvedba 
testa ne zahteva veliko pripomočkov: instrument, s katerim pritiskamo na jezik, rokavice, 
lučko, različne konsistence hrane ali vodo. Z ocenjevanjem 24 različnih postavk test pokaže, 
kakšne so oromotorične in čutilne sposobnosti požiralnega trakta, učne sposobnosti, kot so 
slušno razumevanje in sodelovanje, ki so predpogoj za načrtovanje terapije, in delovanje 
možganskih živcev, hkrati pa omogoča funkcionalno ocenjevanje hranjenja. Vsaka postavka v 
testu je ocenjena glede na resnost okvare, nižja ocena pomeni slabše sposobnosti požiranja. 
Končna ocena testa je vsota vseh posameznih ocen, največja možna vsota je 200 točk in je 
značilna za osebe brez težav s požiranjem. Test je normiran za skupino ljudi, ki so doživeli 
prvo možgansko kap. Kljub temu avtorica zagovarja uporabo testa tudi pri drugih vrstah 
nevroloških obolenj in poškodb, saj lahko tudi pri teh skupinah bolnikov ustrezno določimo 
funkcijo požiranja. (Mann in Hankey, 2002) 

 

1.8.3 Splošna navodila za ocenjevanje 

• Bolnik naj bo med testom v zanj najbolj udobnem položaju. 
• Funkcionalno ocenjevanje hranjenja naj bo izvedeno v polpokončnem položaju z ustrezno 

podporo okončin. 
• Ob izvedbi testa naj bo v bližini oprema za aspiriranje in medicinska ekipa. 
• Vedno začnite testiranje s 1. ocenjevalno postavko. Če je bolnik ne more izvesti, nadaljujte s 

testom in jo poskusite izvesti ponovno drugič. 
• Nadaljujte v vrstnem redu, kakor je to zapisano v testu, in pri vsaki postavki preizkusite vse 

zahtevane bolnikove sposobnosti. Izberite tisto ponujeno oceno, ki najbolje opiše bolnikovo 
sposobnost oziroma težavo.  

• Če bolnik katerega navodila ne razume ali je zanj neustrezno, ponovite celotno navodilo še 
enkrat in si to označite na točkovniku. 

(Mann in Hankey, 2002) 

 

1.8.4 Postavke MASA-testa 

• Budnost 
• Sodelovanje 
• Slušno razumevanje 
• Dihanje 
• Koordinacija dihanja in požiranja 
• Afazija 
• Apraksija 
• Dizartrija 
• Slina 
• Zapora ustnic 
• Gibanje jezika 
• Moč jezika 
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• Usklajenost gibanja jezika 
• Oralna priprava 
• Refleks požiranja 
• Nebo 
• Prehajanje grižljaja iz oralne faze 
• Oralni transport 
• Refleksni kašelj 
• Hoteni kašelj 
• Glas 
• Kanila 
• Faringealna faza 
• Faringealni odziv 

(Mann in Hankey, 2002) 

Način ocenjevanja vsake posamezne postavke je predstavljen v empiričnem delu diplomske 
naloge. V empiričnem delu test služi kot primerjava bolnikovih sposobnosti požiranja pred 
rehabilitacijo požiranja in po njej. Vsaka postavka je ocenjena z 1–10 točkami, z 2–10 
točkami oziroma z 1–5 točkami. Večje število doseženih točk pomeni bolj normalno stanje. 
Posamezne točkovne ocene so predstavljene z opisom bolnikovega stanja. Testator na podlagi 
opažanj izbere najbolj primerno oceno za ocenjevanega bolnika. (Mann in Hankey, 2002)  

 

1.8.5 Končna ocena 

Za ocenjevanje vsake posamezne postavke v testu so že pripravljeni opisi različnih stopenj 
motenj, ki imajo tudi že določeno število točk za končno oceno motenj požiranja. Ocenjevalec 
vedno izbere tisto že ponujeno opisno oceno, ki najbolj označuje bolnikovo ocenjevano 
sposobnost. Vsoto vseh tako zbranih točk uporabimo kot mero za določanje resnosti disfagije 
in aspiracije, kar nam omogoča spodaj predstavljena tabela. (Mann in Hankey, 2002) 
 

Tabela 1: Lestvica MASA-testa za določanje resnosti aspiracije in disfagije. (The Mann 
Assessment of Swallowing Ability, 2002) 
 

Resnost motnje MASA-rezultat – disfagija MASA-rezultat – aspiracija 

ni opaženih abnormalnosti < 178–200 < 170–200  

blaga < 168–177   < 149–169   

zmerna < 139–167  < 141–148  

huda < 138 < 140 

Glede na oceno je mogoče priporočati vrsto diete za bolnika in določiti celovito sposobnost 
bolnikovega požiranja. 

(Mann in Hankey, 2002) 
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1.9  TERAPEVTSKE REHABILITACIJSKE TEHNIKE MOTENJ 
POŽIRANJA 

 

V klinični praksi se terapevtske tehnike in diagnostična ocena pogosto prepletajo. Tako so 
običajno nekatere terapevtske tehnike uporabljene že med samo diagnostično oceno. V teku 
terapije pa jim dodamo še druge vaje, ki samo terapijo dopolnijo in tako bolniku zagotavljajo 
najboljše pogoje za okrevanje. V osnovi je namen teh tehnik aktivacija in izboljšanje 
sposobnosti struktur, ki grižljaj kontrolirajo in ga čim bolj učinkovito potiskajo po traktu, kjer 
poteka požiranje. Ob tem preprečujejo motnje požiranja in zmanjšujejo možnost za pojav 
aspiracije, nedohranjenosti, telesne šibkosti itd. Bolniku na ta način zagotavljajo kar najbolj 
učinkovito in varno hranjenje. (Murry in Carau, 2006) Klinični logoped na podlagi rezultatov 
diagnostičnih postopkov načrtuje logopedsko terapijo motenj požiranja. O tem se predhodno 
posvetuje z ostalimi člani tima. Glede na stanje bolnika prilagaja terapevtske tehnike in tako 
zmanjša vpliv negativnih faktorjev. Med rehabilitacijo motenj požiranja spremlja bolnikov 
napredek in o tem seznanja bolnika, svojce in člane tima. (Ogrin, 2012)  

Pred izvajanjem terapevtskih tehnik je treba zagotoviti, da je bolnikova ustna votlina kar 
najbolj higienična. Temu sledijo indirektne tehnike požiranja, direktne terapevtske tehnike 
požiranja in uporaba maksilofacialnih zobnih pripomočkov, če je to potrebno. Uporaba 
omenjenih tehnik ni točno določena z opisanim zaporedjem. Ko bolnik postopno začenja z 
oralnim hranjenjem, običajno na začetku logopedske obravnave kombiniramo indirektne in 
direktne terapevtske tehnike. (Murry in Carau, 2006) 

 

1.9.1   Ustna higiena 

Prva posredna terapevtska tehnika je zagotavljanje ustne higiene bolnika, za katero skrbi 
negovalno osebje. Poleg spodaj opisanih funkcij ta tehnika zagotavlja povečanje mišičnega 
tonusa v ustni votlini, pospeši cirkulacijo krvi, omogoča bolniku senzorne občutke in jih 
krepi. Prav tako gre za prvi stik z bolnikovimi anatomskimi strukturami, ki so vključene v 
proces požiranja. Če si je bolnik sposoben pri tem pomagati sam, se mu to omogoči. Roke in 
usta v naše možgane pošiljajo veliko količino senzornih informacij, ki so ključne za 
učinkovito hranjenje. Pri tem je priporočena uporaba bolnikove osebne opreme, ki mora biti 
čista, da ne bi postala gojišče bakterij. Pri tem se bolniku zagotovi zasebnost in se mu 
predstavi vpliv oralne higiene na njegovo zdravje. (Marks, 2012) 

 

1.9.2  Indirektne terapevtske tehnike 

Z naslednjimi tehnikami dosegamo povečano čutilno zavedanje, motorično kontrolo in 
nasploh aktivacijo nevroloških poti, ki sodelujejo v procesu oralne faze požiranja. Ob tem 
spodbujamo faringealne mehanizme in strukture, ki v predelu grla vplivajo na zaščito dihalnih 
poti med požiranjem. Lahko jih uporabljamo tako v akutni kakor v kasnejših fazah 
bolnikovega okrevanja. Ne zahtevajo bolnikove sposobnosti požiranja hrane ali pijače. 
(Murry in Carau, 2006) 
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1.9.2.1 Vaje za izboljšanje delovanja oralnih, faringealnih in laringealnih struktur 

1.9.2.1.1 Vaje za ustnice 

Z vajami povečamo ustnično moč in obseg gibanja. Izboljšamo moč in kontrolo gibanja 
ustnic. Primerne so za bolnike, pri katerih zaradi šibke ustnične zapore grižljaj zateka iz ust 
med oralno pripravljalno fazo. To pogosto opazimo pri bolnikih z enostransko poškodbo 
obraznega živca, pri katerih grižljaj ali slina zateka iz povešenega ustničnega kota. Vaje so 
primerne za bolnike, ki niso zmožni učinkovitega stiska ustnic in s tem povečanja 
intraoralnega pritiska med oralno transportno fazo.      

 

Vaje, primerne za bolnike z opisanimi težavami: 

• Izrazita artikulacija med tvorjenjem bilabialnih in labiodentalnih glasov. 
• Uvlečenje ustnic po vsej širini. 
• Stiskanje ustnic skupaj po vsej širini. 
• Izrazita artikulacija med tvorjenjem glasov (U in I). 
• Držanje različnih predmetov med ustnicami, kot so žličke, paličice, slamice ali gumb, 

navezan na vrvico. Predmeti naj bodo različnih oblik, velikosti in teže. 
• Bolniku na ustnice nameščamo hrano različnih okusov, kot so jogurt, med, marmelada, 

puding, in ga spodbujamo, da ustnici med seboj masira. 
• Vaja brenčanja. Bolnik pri tem poskuša sam nadzorovati začetek in konec brenčanja. 
• Vzdrževanje ustnične zapore proti uporu. Terapevt s pritiskom na brado počasi premika 

spodnjo čeljust, dokler ne premaga ustnične zapore bolnika.  
• Vzdrževanje ustnične zapore med simuliranjem žvečenja. 
• Vzdrževanje ustnične zapore med dihanjem skozi nos. 
• Odpiranje ust ob nameščanju plastičnega kozarčka na spodnjo ustnico (simulacija pitja). 
• Bolnik med ustnicama drži gumb. Medtem terapevt rahlo vleče vrvico, ki je navezana nanj. 
• Gibanje s spodnjo ustnico navzgor proti uporu, ki ga terapevt nudi s sterilno paličico na 

spodnjo ustnico. 
• Gibanje z zgornjo ustnico navzdol proti uporu, ki ga nudi terapevt s sterilno paličico na 

zgornjo ustnico.   

(Murry in Carau, 2006; Boaden et al., 2012) 

1.9.2.1.2 Vaje za spodnjo čeljust 

Vaje povečajo moč in obseg gibanja spodnje čeljusti. Sposobnost motorične kontrole spodnje 
čeljusti je najpomembnejša pri žvečenju hrane in pri njenem oblikovanju v grižljaj, 
pripravljen za naslednje faze požiranja. Nesposobnost kontroliranega dvigovanja in spuščanja 
spodnje čeljusti, nezmožnost pomika spodnje čeljusti na stran med žvečenjem ali stalno 
dvignjena spodnja čeljust, ki je posledica kompenzacije zaradi slabega mišičnega tonusa, 
onemogočajo mletje hrane med oralno pripravljalno fazo. 

Vaje, ki so primerne za bolnike z zgoraj opisanimi težavami: 

• Premikanje spodnje čeljusti izmenično na levo in desno stran. 
• Spuščanje spodnje čeljusti proti uporu. Upor nudi terapevt z roko pod brado bolnika. 
• Dvigovanje spodnje čeljusti proti uporu, ki ga nudi terapevt s palcem, na brado bolnika. 
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• Dvigovanje spodnje čeljusti proti uporu. Pri tem bolnik uporablja napravo Therabite 7. 
Naprava se uporablja predvsem v ZDA, mogoče pa jo naročiti prek internetne trgovine. Slika 
9. 

• Raztegovanje mišic čeljusti. Bolnik usta široko odpre, kakor da bi hotel zagristi v jabolko. 
(Vajo izvajamo postopno, saj lahko pretirana izvedba privede do krča žvekalk.) 

• Kroženje s spodnjo čeljustjo. 

(Vega, 2009) 

• Žvečenje gumijastih pripomočkov za stimulacijo žvečenja. 
• Žvečenje gumijastih bombonov, zavitih v gazo. Konec gaze pred usti bolnika drži terapevt in 

na ta način prepreči, da bi bolnik aspiriral gazo ali bombon. Kasneje lahko vajo bolnik izvaja 
sam.  

(Murry in Carau, 2006; Boaden et al., 2012) 

 
 

Slika 9: Naprava Therabite 7, ki je namenjena izboljšanju odpiranja čeljusti. (www.agile.com) 

1.9.2.1.3 Vaje za jezik 

Opisane vaje povečajo moč in obseg premikov jezika. Jezik je najpomembnejša struktura v 
oralni fazi požiranja. S koordiniranimi gibi jezika grižljaj sprejmemo, ga nameščamo med 
zobe in prežvečen grižljaj držimo na sredini jezika tik pred začetkom faringealne faze. Z 
jezikom med oralno pripravljalno fazo preprečimo prehitro uhajanje grižljaja v farinks. Pri 
bolnikih s šibkim korenom jezika lahko pride do prepočasnega potiska hrane skozi žrelo in s 
tem do zastajanja ostankov hrane v tem predelu, do prepoznega začetka same faringealne faze 
požiranja ali do reduciranega dviga grla. Vse trije našteti simptomi predstavljajo veliko 
nevarnost za aspiracijo. 

Vaje, primerne za bolnike z zgoraj opisanimi težavami: 

• Izplazenje jezika iz ust. Položaj zadržimo 2 sekundi. 
• Dvig jezične konice na alveolarni greben ali zgornje zobe. Položaj zadržimo 2 sekundi. 
• Drsanje z jezično konico od alveolarnega grebena proti mehkemu nebu. 
• Ponavljanje kombinacije glasov (T–D) za izmenični dvig jezične konice na alveolarni greben. 
• Tvorba glasu (Č) za stik jezika in trdega neba. 
• Ponavljanje glasov (S ali Š) za stik lateralnih delov jezika s trdim nebom in tvorjenje 

jezičnega žlebiča. 
• Ponavljanje glasov (K ali G) za stik korena jezika z mehkim nebom. 
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• Ponavljanje kombinacij glasov (TA–KA ali ČA–KA), za izmenični dvig jezične konice in 
korena jezika. 

• Izmenično nameščanje gumijastih pripomočkov za stimulacijo žvečenja, pod leve ali desne 
kočnike z jezikom. Nameščanju pod zobe naj sledi žvečenje. 

• Izmenično nameščanje gumijastih bombonov, zavitih v gazo, pod leve ali desne kočnike z 
jezikom. Nameščanju pod zobe naj sledi žvečenje. Konec gaze pred usti bolnika drži terapevt 
in s tem prepreči morebitno aspiracijo gaze ali bombona.    

• Pritisk na notranjo stran lic z jezično konico in zadržanje jezika v tem položaju. Vajo lahko 
otežimo na način, da terapevt z zunanje strani lica nudi upor. 

• Gibanje z izplazenim jezikom proti uporu. Terapevt s sterilno paličico nudi upor na konico 
jezika v različnih smereh. 

• Gibanje z izplazenim jezikom proti uporu v levo ali desno. Terapevt s sterilno paličico nudi 
upor na lateralni del jezika. 

• Sesanje (npr. mokre gaze) za stik mehkega neba s korenom jezika in za boljšo kontrolo sline. 
Konec gaze pred usti bolnika drži terapevt in na ta način prepreči, da bi bolnik gazo pogoltnil. 

• Drsanje s konico jezika od alveolarnega grebena proti mehkemu nebu. 
• Sunkovito drsanje s konico jezika od alveolarnega grebena proti mehkemu nebu ob glasnem 

sesanju. (Glasno sesanje vpliva na senzorno zavedanje.) 

(Murry in Carau, 2006; Boaden et al., 2012) 

1.9.2.1.4 Vaje za zaporo glasilk in dvig grla 

Zapora glasilk in dvig grla sta funkciji, ki med požiranjem preprečujeta aspiracijo. Večina 
opisanih vaj izhaja iz terapevtskih tehnik, ki so namenjene izboljšanju glasovne kvalitete 
bolnikov s šibko zaporo glasilk. Med različnimi pristopi se je za zelo učinkovito izkazala 
glasovna terapija po Lee Silvermanovi metodi. Kljub temu da je bila razvita za izboljšanje 
govorne razumljivosti bolnikov s parkinsonovo boleznijo, so pozitivne učinke terapije opazili 
tudi pri disfagičnih bolnikih. 

Vaje, priporočljive za bolnike z zgoraj opisanimi težavami: 

• Vaje za glasnost (glasovna terapija po Lee  Silvermanovi metodi). 
• Dihalne vaje (glasovna terapija po Lee  Silvermanovi metodi). 
• Vaje za povečevanje jakosti kašlja. 
• Tvorba glasov s trdim fonacijskim nastavkom. 
• Foniranje glasu (A), kolikor časa bolnik to zmore. Pri tem poskuša vzdrževati enakomerno 

kvaliteto glasu. 
• Foniranje glasu (A) na več glasovnih višinah. (Vaja vpliva na zaporo glasilk in dvig grla.) 
• Bolnik naj se med sedenjem na stolu počasi nagne naprej in zadrži sapo. (Vajo izvajamo 

petkrat na dan po pet minut.) 
• Bolnik naj se med sedenjem na stolu počasi nagne naprej in, kolikor časa zmore, fonira glas 

(A). Pri tem poskuša vzdrževati enako kvaliteto glasu. 

 (Murry in Carau, 2006; Boaden et al., 2012) 

1.9.2.2 Vaja Shaker za izboljšanje ezofaegalne faze požiranja 

Vaja je pisana pod posebno točko, saj edina pomaga bolnikom s težavo na začetku 
ezofagealne faze požiranja. Prvič je bila opisana leta 1997. Leta 1999 je bilo dokazano, da je 
pri bolnikih, ki so izvajali te vaje, prišlo do povečane sposobnosti dviga hioidne kosti, do 
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izboljšanja sposobnosti dviga epiglotisa, do podaljšanega časa odprtja zgornjega 
ezofagealnega sfinktra in do zmanjšane količine ezofagealnega refluksa. (Shaker et al., 2002) 

Vaje, ki nudijo upor gravitacijski teži glave, so vplivale na tirohioidne, geniohioidne in 
digastrične mišice, ki posredno vplivajo na odpiranje zgornjega ezofaegalnega sfinktra. Drugi 
pomen vaj pa je zmanjšanje pritiska na grižljaj v spodnjem delu farinksa, kar se kaže na 
prehodu grižljaja v ezofagus z manj upora. (Shaker et al., 2002) 

Opis vaje: 

• Uležite se plosko na tla ali posteljo. 
• Dvignite glavo s tal tako, da lahko vidite prste na svojih nogah. Tak položaj zadržite eno 

minuto. To ponovite trikrat. 
• Dvignite in spustite glavo tridesetkrat, tako da vidite prste na nogah. Glave ne zadržujte v 

dvignjenem položaju.  
• Vajo je treba izvajati vsak dan trikrat pol leta. 

(Shaker et al., 2002) 

1.9.2.3 Metode za izboljšanje čutilnih sposobnosti oralnih struktur 

Metode, primerne za bolnike, ki imajo zmanjšane čutilne sposobnosti oralnih struktur: 

• Izvajamo program oralne higiene. 
• Bolniku omogočimo, da se sam hrani, če je to mogoče. Slika 10. 
• Ustnic se s sterilno paličico dotikamo na različnih mestih. Bolnik naj prepozna mesto dotika. 
• Ustnic bolnika se dotikamo s hladno ali toplo sterilno paličico. Bolnik naj prepozna razliko. 
• Ustnic bolnika se dotikamo s predmeti različnih tekstur. Bolnik naj teksture prepozna. 
• Jezika se s sterilno paličico dotikamo na različnih mestih. Bolnik naj prepozna mesto dotika. 
• Na jezik bolniku nameščamo različne okuse (sladko, kislo, grenko, slano), ki jih poskuša 

najprej le ločiti med seboj, kasneje pa tudi prepoznati. Pri tem je priporočena uporaba živil iz 
bolnikovega domačega okolja. 

• Bolniku polagamo na jezik toplo ali mrzlo hrano. Bolnik ugiba, kakšno hrano smo izbrali. 
• Bolnik naj prepoznava različne teksture in oblike predmetov, ki mu jih nameščamo na jezik. 
• V gazo zavijemo hrano različnih okusov. Med žvečenjem in sesanjem gaze naj bolnik 

prepozna hrano. Terapevt medtem konec gaze drži pred usti bolnika in s tem prepreči, da bi 
bolnik pogoltnil gazo. 

(Boaden et al., 2012) 

1.9.2.4 Metode za spodbujanje oralne in faringealne faze požiranja 

Metode za spodbujanje oralne in faringealne faze požiranja so primerne za bolnike z oralno 
apraksijo in za bolnike, ki imajo zapoznel nastop oralne faze ali zapoznelo sprožitev 
faringealne faze požiranja. (Murry in Carau, 2006) Pogosto so uporabljene pri bolnikih s 
povečanim ali zmanjšanim mišičnim tonusom obraza in ustne votline. (Boaden et al., 2012) 
Izvajamo jih, preden ob uporabi direktnih terapevtskih tehnik preskušamo/vadimo požiranje 
sline ali hrane/tekočine, če je to varno. (Ogrin, 2012) 

Metode, priporočljive za bolnike z zgoraj opisanimi težavami: 
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• Bolnika rahlo uščipnemo za robove zgornjih ali spodnjih ustnic (bolnik z zmanjšanim 
mišičnim tonusom). 

• Z vibrajočimi napravami masiramo ustnice, lica in jezik bolnika. 
• Izvajamo masažo obraza, ki jo prilagodimo glede na to, ali ima bolnik povečan ali zmanjšan 

mišični tonus v obraznem mišičju. 
• Bolnika rahlo uščipnemo za lici (bolnik z zmanjšanim mišičnim tonusom). 
• Na lica nudimo nežen, a stalen pritisk s kazalci (bolnik s povečanim mišičnim tonusom). 
• Z mehko zobno ščetko masiramo dlesni v smeri medialno–lateralno. 
• Masiramo jezik z mehko zobno ščetko, v smeri od konice proti korenu. Začnemo na sredini, 

nato se pomikamo proti jezičnim robovom. 
• Z ledom hladimo zunanjo površino lic, ustnic in jezika. (Tehnika ni primerna za starejše, 

slabotne ali bolnike s srčnimi težavami.)  

(Boaden et al., 2012)  

• Termotaktilno spodbujamo požiralni refleks. Terapevt se z ohlajenim laringealnim 
ogledalcem dotika baze sprednjih nebnih lokov bolnika. Vsaki spodbudi sledi požiranje sline 
ali hrane/tekočine, če je to varno. (Spodbujanje izvajamo največ trikrat na dan. Med 
posamezno izvedbo spodbujanje ponovimo petkrat. Tehnika se ne izvaja na poškodovani 
strani žrela bolnika.) 

(Ogrin, 2012)   

 

 

 
 

Slika 10: Podoba človeka, ki ima telesne dele sorazmerno velike količini čutnih občutkov, ki jih ti deli 
omogočajo. Velikost jezika, ust in rok priča o tem, kako pomembno je samostojno hranjenje bolnika v fazi 

rehabilitacije. (Boaden et al., 2012) 
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1.9.3   Direktne terapevtske tehnike 

Direktne terapevtske tehnike uporabljamo šele, ko izvidi funkcionalnih preiskav požiranja 
zagotavljajo, da je bolnik sposoben ob uporabi ustreznega položaja/manevra varno požirati 
predlagano gostoto hrane ali tekočine. Bolnik se uči uporabe direktnih terapevtskih tehnik v 
logopedski ambulanti in med poskusi oralnega hranjenja. (Boaden et al., 2012) Preden 
izvajamo omenjene tehnike, z metodami, opisanimi v prejšnji točki, spodbujamo posamezne 
faze požiranja. (Ogrin, 2012) V učenje direktnih terapevtskih tehnik so vključeni tudi svojci 
bolnika. Uporaba direktnih terapevtskih tehnik in prilagoditev diete bolniku omogoča 
postopen prehod z neoralnega na oralno hranjenje. Pri tem je bolnik pod strokovnim 
nadzorom skupine za obravnavo motenj požiranja. (Žemva, 2010) 

1.9.3.1 Manevri požiranja 

1.9.3.1.1 Supraglotisno požiranje 

Izvajanje tega manevra učinkuje na izboljšano zaporo glasilk med zadrževanjem sape in na 
odstranjevanje ostankov grižljaja v grlu, ki bi lahko privedli do aspiracije po požiranju. To 
dosežemo z vsiljenim kašljem. Primeren je za bolnike z zapoznelo zaporo dihalnih poti, z 
zapoznelim začetkom požiranja, s slabo oralno kontrolo grižljaja in s prehitrim uhajanjem 
grižljaja v žrelo. 

Opis izvedbe manevra: 

• Vdihnite. 
• Zadržite sapo. 
• Namestite grižljaj na požiralno pozicijo. 
• Pogoltnite grižljaj med zadrževanjem sape. (Če ima bolnik traheostomo, jo mora med 

požiranjem zapreti.) 
• Zakašljajte, preden ponovno vdihnete. 

(Murry in Carau, 2006) 

Nekateri strokovnjaki priporočajo ponovno požiranje po kašlju, saj se ostanki grižljaja takrat 
pogosto znajdejo v farinksu. 

(Boaden et al., 2012) 

1.9.3.1.2 Super-supraglotisno požiranje 

Izvajanje tega manevra je enako kot pri prej opisanem primeru, le da držimo grlo izrazito 
nizko, ko enkrat zadržimo sapo. Z zniževanjem položaja grla izboljšamo zaporo glasilk. 
Nagib ariepiglotisnih gub pa pomaga pri zapori posteriornega dela grla. Ta manever povzroči 
tudi skrajšan čas požiranja. Primeren je za prej opisane bolnike, pri katerih se aspiracija 
pojavlja po požiranju.(Murry in Carau, 2006) 

1.9.3.1.3 Naporno požiranje 

Gre za zelo učinkovit manever z najbolj preprostimi navodili, ki je primeren za bolnike, ki 
težje sledijo navodilom, za otroke in za bolnike, katerih čutilne sposobnosti so oškodovane, za 
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bolnike, ki imajo šibko orofaringealno mišičje, za bolnike z neučinkovitim dvigom baze 
jezika, za bolnike, ki jim hrana zastaja v valekulah, ter za tiste, ki imajo slabšo zaporo glasilk. 

Navodilo je preprosto: 

• Med požiranjem stisnite močno z vsemi mišicami. 

(Murry in Carau, 2006) 

Kritiki tega požiralnega manevra trdijo, da pride pri stisku tako mišic v oralni kot vratnih 
mišic v faringealni fazi požiranja do nasprotnega učinka. Mišice ustnega dna ob večji 
aktivaciji močneje naprej in navzgor potegnejo hioidno kost, kar vpliva na izboljšan 
laringealni dvig in na bolj učinkovit dvig baze jezika. Če ob tem stisnemo še vratne mišice, s 
tem zmanjšamo volumen, ki je namenjen grižljaju, da potuje skozi farinks. 

Spremenjena navodila bi se glasila: 

• Med požiranjem s palcem pritisnite pod brado, da boste začutili greben, ki se formira ob 
požiranju. 

• Močno stisnite mišice ustnega dna med požiranjem. 

(Vaja, priporočljiva za bolnike z zmanjšano sposobnostjo dviga hioidne kosti, s šibkim 
korenom jezika, s slabo zaporo glasilk.) 

• Med požiranje močno stisnite vratne mišice. 

(Vaja, priporočljiva za bolnike, ki jim grižljaj po požiranju zastaja v valekuli.) 

(Boaden et al., 2012) 

1.9.3.1.4 Mendelsonov manever 

Ta tehnika je primerna za bolnike, pri katerih opazimo neustrezen prehod hrane iz faringealne 
v ezofagealno fazo in zato zastajanje grižljaja v piriformnih sinusih. Do tega pride zaradi 
neustreznega odpiranja zgornjega ezofagealnega sfinktra. Primeren je za bolnike z omejenim 
gibanjem grla ali za bolnike s časovno slabo koordinirano faringealno fazo požiranja, ker nam 
omogoča podaljšan dvig grla in sproščanje krikofaringealne mišice, posledično pa daljše 
odpiranje zgornjega ezofagealnega sfinktra. Ker je nekoliko težji za izvedbo, je primerno, da 
bolnik najprej vadi požiranje sline na ta način.  

Opis izvedbe manevra: 

• Požirajte slino. 
• Ob tem tipajte adamovo jabolko, ki se dviguje ter spušča gor in dol po grlu. 
• Naslednjič, ko požrete, ne dovolite, da bi se adamovo jabolko premaknilo navzdol. 
• Poskušajte adamovo jabolko v zgornjem položaju zadržati nekaj sekund. 
• Ko je manever izveden pravilno, poskusimo s hrano. 

(Murry in Carau, 2006) 

 



Motnje požiranja – diagnostični postopki in rehabilitacija                                                                                   B. Vogrič 

 

46 

 

1.9.3.1.5 Masako manever 

Pri tej tehniki se izboljšata pritisk korena jezika ter čas stika med korenom jezika in zadnjo 
žrelno steno. Primerna je predvsem za bolnike s šibko jezično muskulaturo po operaciji raka 
ust in jezika. 

Opis izvedbe manevra: 

• Izplazite jezik iz ust. 
• Držite ga z zobmi, medtem ko skušate požreti slino. 

(Lazarus et al., 2002) 

1.9.3.2 Osnovni položaj za požiranje 

Bolnikova sposobnost požiranja se lahko izboljša z ustreznim položajem med samim 
hranjenjem. Večino bolnikov že na samem začetku obravnave naučimo uporabe osnovnega 
telesnega položaja, ki izboljša bolnikov mišični tonus in omogoča gibe trakta za požiranje. 
Oboje posledično vpliva tudi na izboljšanje čutilnih sposobnosti. 

(Murry in Carau, 2006) 

1.9.3.2.1 Položaj bolnika z zmanjšanim mišičnim tonusom 

• Stopala postavimo plosko na tla. 
• Gležnji in kolki so pod kotom 90 stopinj. 
• Kolena so v širini pasu in pod kotom 90 stopinj. Če bolnik leži v postelji, mu kolena 

podložimo. 
• Zadnjica naj bo na robu sedišča. Če bolnikovo stanje tega ne dovoljuje, naj bo zadnjica 

potisnjena do zadnjega dela sedišča. 
• Medenica je obrnjena naprej. 
• Odstranimo podpore vratu in hrbtenice, če bolnikovo stanje to omogoča. 
• Odstranimo podpore za roke. 
• Glava naj bo nagnjena rahlo naprej ali v naravni poziciji. 
• Ustrezna višina mize, ki bolnika ne sili v fleksijo ali ekstenzijo. 

Okolje naj bo stimulativno. To dosežemo z živimi in svetlimi barvami, z ustrezno akustično 
podporo, z malce nižjo temperaturo, s toplo in dišečo hrano. 

(Boaden et al., 2012) 

1.9.3.2.2 Položaj bolnika s povečanim mišičnim tonusom 

• Stopala postavimo plosko na tla. 
• Gležnji in kolki naj bodo pod kotom 90 stopinj. 
• Kolena naj bodo v širini pasu in pod kotom 90 stopinj. Če bolnik leži na postelji, mu kolena 

podložimo. 
• Zadnjica naj bo potisnjena do zadnjega dela sedišča. 
• Medenica je obrnjena naprej. 
• Podpor vratu in hrbtenice ne umikamo. 
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• Hrbtenica naj bo podprta na višini želodca, primerna je uporaba brisače. 
• Komolci so stabilizirani na mizi, primerna je uporaba nedrsečih podlog. 
• Miza je v primerni višini. 
• Glava je nagnjena rahlo naprej (to samodejno povzroči sprostitev napete obrazne 

muskulature) ali v naravni poziciji. 

Okolje naj bo čim bolj nevtralno. To dosežemo z rahlo zatemnitvijo luči, z umikom hrupa, z 
rahlo zvišano temperaturo prostora, hrana ne sme biti pretopla ali prehladna. 

(Boaden et al., 2012) 

Pri hranjenju je treba ves čas paziti na čim bolj aktivno udeležbo bolnika, vzdrževanje 
položaja, simetrijo telesa, pravilno razporeditev teže, koncentracijo na hranjenje, izboljšanje 
ustreznih in inhibicijo neustreznih vzorcev gibanja, če se ti pojavljajo med samim hranjenjem. 
Navodila za uporabo ustrezne drže naj bodo podana med samim kliničnim pregledom, 
preizkusi hranjenja ali ob manjših obrokih ali pitju. Ko pridejo na vrsto glavni dnevni obroki, 
ni primerno, da se bolnik uči novih položajev, saj ga verbalna navodila in zanj nenaravna drža 
dekoncentrirajo pri hranjenju. (Boaden et al., 2012) 

1.9.3.3 Specifični položaji za požiranje  

Sprememba položaja bolnikove glave ali telesa je učinkovita pri preprečevanju aspiracije pri 
75–85 % bolnikov z disfagijo. (Logemann et al., 1989). 

Kljub temu nekateri bolniki ne morejo uporabljati specifičnega položaja pri hranjenju zaradi 
njihove kognitivne oškodovanosti, strukturalnih sprememb ali pripomočkov, ki omogočajo 
stabilizacijo. (Perlman in Schulze-Delrieu, 1997) 

Specifični položaji pri hranjenju preusmerjajo tok hrane in spreminjajo faringealne dimenzije. 
Pospešujejo oralno in faringealno fazo požiranja. Preprečujejo zastajanje grižljaja in 
aspiracijo. Uporaba specifičnih položajev je primerna za bolnike z nevrološko 
oškodovanostjo, z rakom glave in vratu ter s strukturalnimi poškodbami požiralnega ustroja. 
Položaji so primerni za obravnavo bolnikov vseh starosti. (Perlman in Schulze-Delrieu, 1997) 

Klinični logoped naj bolniku pokaže položaj, ki se je pri preizkušanju požiranja, med 
instrumentalnim ocenjevanjem, izkazal za najbolj učinkovitega. Ko se bolnik nauči uporabe 
položaja, poskusimo s požiranjem za bolnika najmanj problematične gostote hrane. Če je 
položaj primeren, bo bolniku omogočil varno in bolj učinkovito požiranje. Ko je določen 
najprimernejši položaj, lahko preverimo njegovo učinkovitost pri požiranju za bolnika bolj 
problematičnih gostot in velikosti grižljaja. To nam omogoča odločanje o vrsti diete, ki je 
najbolj primerna za bolnika. (Perlman in Schulze-Delrieu, 1997) 

Specifični položaji so običajno v uporabi, ko s terapijo izboljšujemo bolnikove sposobnosti 
požiranja in s tem zagotavljamo možnost varnega oralnega hranjenja. Uporaba položaja za 
varno požiranje je odvisna od bolnikove motivacije, kognitivnih zmožnosti in ohranjanja 
pozornosti ali od usposobljenosti tistih, ki bolnika spremljajo pri hranjenju. Če nismo 
prepričani, da bodo pozicije med hranjenjem izvajane ustrezno, se ne odločimo za spremembo 
dosedanje diete. Bolniku ne dovoljujemo vnosa hrane in tekočine, ki je brez uporabe 
ustreznega položaja ne tolerira. (Boaden et al., 2012) 

1.9.3.3.1 Glava, nagnjena nazaj 
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Položaj je uporaben za bolnike, pri katerih je problematičen prehod hrane iz oralne faze 
požiranja. Vzrok je v večini primerov slaba sposobnost potiskanja hrane iz ustne votline s 
pomočjo jezika. Položaj zagotavlja prehod grižljaja s pomočjo gravitacije. (Murry in Carau, 
2006) 

1.9.3.3.2 Spuščena brada 

Zelo pogost položaj, ki je uporaben v različnih oblikah disfagije. Uporaben je pri zakasnitvi 
začetka faringealne faze požiranja, ko potuje grižljaj iz ustne votline v ustno žrelo, žrelni 
refleks pa se še ne sproži. V tem primeru omenjeni položaj zoži dihalne poti in na ta način 
zaščiti dihalne poti pred aspiracijo. Isti položaj poskusimo v primeru, da bolnik ne zmore 
učinkovitih gibov korena jezika, kar se kaže kot ostanek grižljaja v eni ali obeh valekulah. 
Spustitev brade nižje bo povzročila potisk korena jezika proti zadnji faringealni steni. (Murry 
in Carau, 2006) 

1.9.3.3.3 Glava, obrnjena na okvarjeno stran 

Položaj, ki je v uporabi pri bolnikih, pri katerih se soočamo z enostransko paralizo glasilk ali s 
kirurško odstranitvijo ene glasilke. To povzroča aspiracijo med požiranjem. Ko obrnemo 
glavo na poškodovano stran, izboljšamo zaporo glasilk in povzročimo, da se zoži prehod 
skozi piriformni sinus na isti strani, zaradi česar hrana drsi po zdravi strani. Prav tako lahko 
enak položaj uporabimo v primeru, da se soočamo z enostransko parezo žrela, ki povzroča 
zastajanje ostankov grižljaja na oškodovani strani. Tako preprečimo pot grižljaja prek 
oškodovane strani. (Murry in Carau, 2006) 

1.9.3.3.4 Spuščena brada in glava, obrnjena na oškodovano stran 

Kombinirani položaj je uporaben v primeru, da ima bolnik slabo zaščito grla in zaporo glasilk, 
kar povzroča aspiracijo. Pri izvedbi te tehnike se epiglotis spusti v bolj zaščitno pozicijo, zoži 
se vhod v grlo in izboljša se zapora glasilk. Opisano dosežemo z zunanjim pritiskom, ki ga 
povzroča opisani položaj. (Murry in Carau, 2006) 

1.9.3.3.5 Ležanje na boku 

Bolnika hranimo leže na enem boku, če je to potrebno, zaradi slabe faringealne kontrakcije, ki 
povzroča razpršene ostanke grižljaja v tej fazi požiranja. Sama gravitacija povzroči, da 
ostanki po prenehanju požiranja ne predstavljajo nevarnosti za aspiracijo. S ponovnimi 
požiranji se lahko ostankov znebimo. (Murry in Carau, 2006) 

1.9.3.3.6 Glava, nagnjena na močnejšo stran 

Položaj je uporaben v primeru enostranske oralne in faringealne šibkosti, ki na oškodovani 
strani med požiranjem povzroča zastajanje grižljaja. Zaradi gravitacije je grižljaj med 
požiranjem usmerjen na zdravo stran. (Murry in Carau, 2006) 

1.9.3.3.7 Glava, rotirana na katero koli stran 

Položaj je primeren za bolnike, ki imajo disfunkcijo krikofaringealnega sfinktra, ki zaradi 
neustreznega delovanja povzroča zastajanje grižljaja v piriformnih sinusih. Rotacija glave 
povzroči, da se krikoidni hrustanec pomakne stran od zadnje faringealne stene, kar zmanjša 
pritisk na krikofaringealni sfinkter. (Murry in Carau, 2006) 
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1.10  PREHRANJENOST BOLNIKOV Z DISFAGIJO 

 
Bolnišnični ukrepi za doseganje prehranjenosti lahko preprečijo ali omilijo pojav 
nedohranjenosti ali dehidracije, ki sta pogost spremljevalec motenj požiranja. Namenjeni so 
izboljšanju prehranskega statusa bolnika. Za prehranjenost bolnika z motnjami požiranja 
skrbijo člani multidisciplinarnega prehranskega tima. V skupino so vključeni: bolnik z 
motnjami požiranja, zdravnik, ki bolnika zdravi, klinični logoped (določi obseg in stopnjo 
motenj požiranja), klinični dietetik (izdela prehranski načrt), medicinska sestra (skrbi za 
izvajanje prehranskega načrta), kuhinja, lekarna ter drugi strokovnjaki (psiholog, delovni 
terapevt, socialna služba ...). (Sedej, 2012)   
 
Težke motnje požiranja so pogost vzrok za to, da bolnik ni zmožen hranjenja. Takrat je 
hranjen po neoralni poti. V skladu z izboljšanjem bolnikovih sposobnosti požiranja prehaja na 
kombinacijo neoralnega in oralnega hranjenja ter nato na oralno hranjenje. (Murry in Carau, 
2006) Končni cilj rehabilitacije je samostojno oralno hranjenje bolnika. Odločitev o tem, kako 
naj se bolnik hrani, vselej temelji na strokovni presoji skupine strokovnjakov, ki so vključeni 
v tim. Hranjenje bolnika mora biti varno, primerno hranilno in ob tem prijetno zanj ter za 
njegovo okolico. (Ogrin in Žemva, 2012)  
  

1.10.1    Vloga dietetika 

Tim za obravnavo disfagije mora pri zagotavljanju ustrezne prehrane za bolnika tesno 
sodelovati z dietetikom. To je specialist, usposobljen za izbiro hrane, ki omogoča ustrezen 
vnos kalorij, in spremlja prehranski status bolnika. Bolniku zagotavlja ustrezno prehranjenost, 
mišično moč in delovanje imunskega sistema. V sodelovanju z ostalimi člani tima pomaga pri 
izbiri ustreznih prehranskih dopolnil, ki omogočajo poleg ustrezne prehranjenosti tudi dobro 
oralno kontrolo, prehod grižljaja in ustrezno hitrost požiranja. Pri neoralnem hranjenju 
bolnika dietetik izbira in spremlja vrsto, količino ter čas hranjenja, da zadosti telesne potrebe 
po energiji. (Perlman in Schulze-Delrieu, 1997) 

 

1.10.2    Oralno hranjenje 

Poleg samih fizioloških potreb po hrani bolniku oralno hranjenje zagotavlja ustrezno mero 
samozavesti, socialnega udejstvovanja in pomembno vpliva na kvaliteto njegovega vsakdana. 
(Perlman in Schulze-Delrieu, 1997) Vnos hrane zahteva ustrezno zobovje za žvečenje in 
mišično moč ter koordinacijo mišic, ki sodelujejo pri požiranju, za prehod in kontrolo 
grižljaja. Vnos tekočin zahteva kontrolo, učinkovit prehod in ustrezen čas zapore glasilk ter 
laringealnega dviga. Bolniki z motnjami požiranja pogosto ne zadostijo tem zahtevam. (Murry 
in Carau, 2006) Logoped z direktnimi terapevtskimi tehnikami, s spodbujanjem posameznih 
faz požiranja in z ustrezno gostoto hranil poustvarja pogoje za varnejše požiranje in hranjenje 
kljub prisotnim motnjam požiranja. Tako zagotavlja pogoje za varno oralno hranjenje in 
sodeluje pri odločanju o prilagajanju gostote hrane in pri izbiri diete. V sodelovanju z 
medicinskim osebjem izvede prve poizkuse oralnega hranjenja in spremlja bolnikov napredek. 
O tem obvešča ostale člane tima za obravnavo motenj požiranja in svojce bolnika. (Prosnik, 
2005; Ogrin in Žemva, 2012) 
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1.10.3   Gostota hranil 

Gostota hrane in tekočine, ki jo vsebuje dieta, namenjena bolniku z motnjami požiranja, je 
spremenjena. To prepreči zaplete, kot je aspiracijska pljučnica zaradi hrane ali tekočine, ki je 
zašla v sapnik in nato naprej v pljuča. Spremenjena gostota hrane bolniku omogoča tudi lažje 
žvečenje in premikanje hrane v ustih. Gostota hrane in tekočine je individualno določena 
glede na potrebe bolnika. Izbira o gostoti hrane je običajno sprejeta glede na bolnikovo 
gibljivost jezika. (Sedej, 2012) 

1.10.3.1 Razdelitev gostote tekočin  

Gostota tekočin se lahko razlikuje glede na viskoznost. Skupine različno gostih tekočin so 
razdeljene po načinu požiranja, od najlažjega do najtežjega: 

• Dovolj gosta, da jo lahko jemo z žlico: pudingu podobne tekočine, ki jih jemo z žlico. 
Na žlici ohranjajo svojo obliko (gost mlečni puding, žele, zgoščena jabolčna čežana). 

• Podobna medu: gosta tekočina, ki jo lahko jemo z žlico. Preredka, da bi ohranjala 
svojo obliko. Pregosta za pitje po slamici (gosti jogurt, paradižnikova omaka, med). 

• Podobna nektarju: dovolj redka, da jo lahko srkamo po slamici ali iz skodelice, vendar 
dovolj gosta, da počasi zdrsi z žlice (kremna juha, milkshake, pinjenec). 

• Redka tekočina: običajna tekočina brez zgoščevanja (npr. jabolčni sok, ribezov sok, 
mleko, gazirane pijače, voda). 

(Sedej, 2012) 

1.10.3.2 Razdelitev gostote hrane 

Gostota hrane se razlikuje glede na teksturo. Skupine hrane so razdeljene po gostoti glede na 
način požiranja, od najlažjega do najtežjega. 

• Gostljata hrana: gladka, homogena hrana brez grudic – gostote pudinga. 
• Zrnata ali mleta hrana: enostavna za žvečenje. Za pripravo potrebujemo mešalnik 

(brez semen, lupin in živil z grobo teksturo, brez svežega sadja ali zelenjave, razen 
pretlačene banane). 

• Mehka hrana ali hrana, enostavna za pretlačenje: mehka živila, pripravljena brez 
uporabe mešalnika. Mleto meso ali meso, narezano na kocke, velikosti 1 cm ali manj. 
(brez grobih semen, lupin, ne vsebuje oreščkov ali hrustljavih živil). 

• Prilagojena normalna hrana: mehkejša hrana. Pripravljena brez mletja ali rezanja (brez 
oreščkov ali hrustljavih živil).   

 (Sedej, 2012) 
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Tabela 2: Izbira hrane glede na stopnjo motnje požiranja (Cherney et al., 1994) 
 

 NEORALNO 
HRANJENJE 

GOSTLJATA 
HRANA  

MLETA IN 
MEHKA 
HRANA 

OBIČAJNA 
IZBRANA 
HRANA  

OBIČAJNA 
HRANA 

Funkcionalna 

stopnja okvare 

(motnje) 

Težka motnja: 

Hranjenje poteka 
izključno neoralno. 
Poskus požiranja le 
v prisotnosti 
logopeda. 

Zmerno težka 
motnja: 

Neoralne oblike 
hranjenja so 
običajno vir 
prehrane. Zmanjšan 
in nekonsistenten 
uspeh pri oralnem 
hranjenju, ki 
zahteva stalen 
nadzor. Nekaj 
pomoči, potrebne 
pri hranjenju. 
Logoped običajno 
predstavlja nove 
tehnike in 
pripomočke. 

Zmerno lažja 
motnja: 

Dokaj zanesljivo 
hranjenje ob 
uporabi predpisane 
diete, ki še vedno 
zahteva nadzor pri 
hranjenju. Večje 
težave se lahko 
pojavijo ob 
požiranju tekočin 
in suhe hrane. 

Lažja motnja: 

Hranjenje poteka z 
običajno hrano, a z 
nekaterimi 
omejitvami. 
Zahteva se uporaba 
direktnih 
terapevtskih tehnik 
za zagotavljanje 
varnega požiranja. 
Hranjenje ne 
zahteva 
neposrednega 
nadzora. 

Minimalna motnja: 

Učinkovito žvečenje 
in požiranje vseh 
konsistenc hrane z 
občasnimi epizodami 
dušenja med 
hranjenjem. Dodaten 
čas je potreben za 
ustrezno količino 
vnosa hranil. 

Stopnja okvare 

(motnje) – ocena 

glede aspiracije 

pri bolnikih s 

parkinsonovo 

boleznijo. 

Težka disfagija: 

Več kot 10% 
aspiracija pri vseh 
gostotah hrane. 
Priporočeno le 
neoralno hranjenje. 

Zmerna do težka 
disfagija: 

Bolnik aspirira od 
5 do 10 % hrane pri 
eni ali več gostotah 
hrane, z možnostjo 
aspiracije pri vseh 
gostotah hrane. 
Možnost aspiracije 
se zmanjša zaradi 
specifičnih navodil 
za požiranje. 
Refleks kašlja je 
odsoten ali 
nezadosten. 
Zadostno 
prehranjenost 
omogočajo 
neoralne oblike 
diete. 

Zmerno lažja 
disfagija: 

Obstaja potencialni 
riziko za aspiracijo, 
a se zmanjša z 
uporabo tehnik 
požiranja in z 
uporabo ustrezne 
diete. Čas obrokov 
je precej podaljšan, 
prehranjenost 
bolnika se dosega s 
kombinacijo oralne 
in neoralne diete. 

Lažja disfagija: 

Oralno faringealna 
disfagija je prisotna 
ob uporabi 
ustreznih 
položajev, 
manevrov za 
požiranje in ne 
predstavlja težave. 
Potreba po manjših 
spremembah diete. 

 

Minimalna disfagija: 

Videofluoroskopija 
pokaže majhna 
odstopanja od 
normalnega 
požiranja. Bolnik 
lahko poroča o 
spremembah čutnih 
občutkov med 
požiranjem. 
Sprememba diete ni 
potrebna. 

Nivo resnosti 

disfagije. 

Ocena pri 

bolnikih z ALS. 

Aspiracija sluzi: 

Izmečka iz dihal 
bolnik ne more sam 
izkašljati. Bolnik 
redko požira in to 
refleksno. Količina 
sluzi v dihalih se 
uravnava s 
pomočjo sesanja 
sluzi iz dihal in 
zdravil. Oralno 
hranjenje se ne 
priporoča. 

Hranjenje po cevki 
z občasnim oralnim 
hranjenjem: 
Primarno uživanje 
hrane in pijače 
poteka preko 
cevke. Bolnik 
prejema manj kot 
50 % hranil oralno. 
Hranjenje zahteva 
tekočo dieto, 
običajno imajo 
bolniki problem z 
redkimi 
tekočinami. Bolniki 
se silijo pri jedi.  

Dieta z mehkejšo 
hrano:  

Mehkejša hrana, ki 
je del obrokov, 
zahteva več 
priprave. Trajanje 
obrokov je občutno 
podaljšano. Ob tem 
je potrebno 
prehranjevanje z 
majhnimi grižljaji. 
Požiranje tekočin 
zahteva večjo 
bolnikovo zbranost. 

Lažje težave s 
požiranjem: 

Pritoževanje nad 
nekaterimi 
težavami požiranja. 
Bolnik ostane na 
izbrani običajni 
prehrani. Izolirane 
epizode dušenja. 
Nekatere 
nenormalnosti pri 
požiranju zazna le 
bolnik (npr. 
zastajanje hrane v 
predelih ust, 
lepljenje hrane v 
grlu). 

Normalno požiranje: 

Bolnik zanika 
kakršnekoli težave z 
žvečenjem ali s 
požiranjem. 
Ocenjevanje 
požiranja ne kaže 
abnormalnosti. 
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1.10.4  Hrana, neprimerna za bolnike z motnjami požiranja 

Tekstura in viskoznost hrane ali tekočine kljub vsemu ne povesta vsega o tem, kako zahtevna 
je za požiranje. Idealen primer za to je surovo korenje, ki pri zdravem posamezniku zahteva 
dolgo oralno pripravo in običajno več kot 6 požiranj, da pogoltnemo posamezen grižljaj. Pri 
žvečenju se namreč razdrobi v več manjših trdnih delcev, ki jih v ustih težko združimo v en 
grižljaj. Težavo lahko predstavlja tudi hrana, ki vsebuje več različnih sestavin. Nemogoče je 
namreč pogoltniti dve različno gosti sestavini naenkrat. Nezavedno tako v oralni fazi 
oblikujemo več grižljajev, ki jih nato v ločenih požiranjih pogoltnemo. Bolniki z moteno 
oralno fazo požiranja običajno tega ne zmorejo. Idealne za preizkus opisane teorije so 
čokolade, polnjene s piškotom, mandeljni in še čim podobnim. Tudi lepljiva hrana je težavna 
predvsem v oralni fazi požiranja, saj se lepi na zobe. (Boaden et al., 2012) 

Pozorno je treba ravnati tudi s hrano, ki ob temperaturnih spremembah spreminja svojo 
viskoznost. Če bolnik tolerira suho hrano, tekoče pa ne more, lahko je čokolado, vroče 
čokolade pa ne sme piti. (Boaden et al., 2012) 

Naloga bolnika in tistih, ki ga spremljajo pri hranjenju, je, da se v primeru pojava težav pri 
požiranju o hrani, za katero so v dvomih, ponovno posvetujejo z logopedom ali jo prinesejo s 
seboj na pregled. (Boaden et al., 2012) 
 

Tabela 3: Hrana, ki jo bolniki z disfagijo na splošno slabo prenašajo 

 

(Murry in Carau, 2006) 

 

1.10.5  Neoralno hranjenje 

Številni bolniki z disfagijo se po oralni poti ne morejo zadostno prehranjevati. Pri nekaterih 
bolnikih, npr. po operacijah žrela in grla, v akutni fazi po možganski kapi ali ko zaradi 
nevromišične motnje ne tolerirajo več oralnega hranjenja, je v nekem obdobju potrebno 
bolnikovo preživetje zagotoviti z neoralnimi oblikami hranjenjenja. Za tiste, ki zaradi 
disfunkcije požiralnega trakta ne zmorejo uživati hrane po oralni poti, njihovo 
gastrointestinalni trakt pa deluje dobro, je neoralno hranjenje alternativa. (Murry in Carau, 
2006) 

Drobljiva in nepovezana 
hrana 

Hrana z mešano konsistenco Lepljiva hrana 

mleto meso 
umešana jajca 
riž 
krekerji 
grah, koruza ali stročnice 
koruzni kruh 
skuta 
kokos 
semena in oreščki  

juha z velikimi delci  
kosmiči z mlekom 
citrusi 
solate s prelivi 
konzervirana hrana 
žele s sadjem 
jogurt s sadjem 
zelenjavna juha 
 

suhopretlačeni krompir – pire 
arašidovo maslo 
svež beli ali polnozrnati kruh 
sveže pecivo 
bagete 
hrana, ki vsebuje polnila 
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1.10.5.1  Nazogastrična sonda 

Nazogastrična sonda je pogosta oblika neoralnega hranjenja. Slika 11. Primerna je za 
kratkotrajno neoralno hranjenje (obdobje od 3 do 21 dni). Cevka je vstavljena skozi nos preko 
žrela in požiralnika v želodec, kamor dovaja hrano. Pri bolnikih z disfagijo jo običajno 
uporabijo, če je potrebna agresivna terapija in se pričakuje izboljšanje v kratkem času – 
kratkotrajna disfagija. V primeru napačne prognoze disfagije se lahko kasneje sondo zamenja 
z bolj trajno obliko neoralnega hranjenja. To se običajno zgodi zaradi pojava dodatnih 
nepredvidenih bolezni. Vstavitev sonde je dokaj enostavna, hranjenje po njej ni invazivno, 
običajno uporabi sonde sledi hranjenje po oralni poti. Ima pa tudi pomanjkljivosti: lahko 
povzroči sinuzitis ali zmanjša izvabljivost žrelnega refleksa, ki preprečuje aspiracijo. (Murry 
in Carau, 2006) 

 
 

Slika 11: Shematični prikaz vstavljene nazogastrične sonde. (www.nursingscrib.com) 

 

1.10.5.2 Gastrostoma 

Gastrostoma je kirurško narejena odprtina skozi trebušno steno v želodec. Hranjenje preko 
gastrične cevke omogoča tako hranjenje po grižljajih kot kontinuirano hranjenje. Perkutana 
gastrostoma je namenjena bolnikom, ki potrebujejo dolgotrajno neoralno hranjenje, saj se za 
razliko od prej opisane metode težje odstrani in je manj vidna. Prav tako omogoča bolniku 
lažje prejemanje zdravil in tekočine, se težje zamaši in ne draži žrelnih struktur. 
Pomanjkljivosti te metode sta: zmanjšan žrelni refleks in večji gastroezofagealni refluks, ki 
sta lahko vzrok za aspiracijo želodčne vsebine v dihala. Po vstavitvi cevke v gastrostomo je 
potrebna redna nega, možno je luščenje kože ob robu stome zaradi iztekanja želodčne vsebine 
ob stomi. Po odstranitvi cevke iz gastrostome, ko ta ni več potrebna, obstaja določeno 
tveganje, da se odprtina ne zaceli, ampak ostane fistula. (Murry in Carau, 2006) 
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1.11 NEVROGENO POGOJENE MOTNJE POŽIRANJA 

 

Nemoten akt požiranja zahteva ustrezen motorični in senzorični nadzor prebavnih poti, 
ustrezno delovanje perifernega živčnega sistema in mišic, ki so vanj vključeni. Požiranje 
uravnava osrednji živčni sistem. Nevrološko pogojena disfagija se pojavlja v različnih 
oblikah. Odvisna je od tega, kateri deli možganov so oškodovani. Pojavlja se kot posledica 
okvarjenih čutilnih sposobnosti ali motorike posameznih organov, ki so udeleženi pri 
požiranju ali kot moteno usklajevanje med mišičnimi skupinami, vključenimi v proces 
požiranja. Običajno so prizadete obe oralni in faringealna faza požiranja. (Hočevar Boltežar, 
2012) Motnje požiranja se najpogosteje pojavijo pri boleznih motoričnega nevrona in pri 
možganski kapi, pogosto pa spremljajo tudi nekatere nevrodegenerativne bolezni in 
cerebralno paralizo. Možganska kap je najpogostejši vzrok za nastanek nevrogenih motenj 
požiranja, ki so izrazite predvsem v akutni fazi. Najhujše motnje požiranja nastanejo zaradi 
kapi, ki prizadene strukture v možganskem deblu. Motnje požiranja se pojavijo tudi kot 
posledica okvare možganske poloble, ki je pri posamezniku dominantna za požiranje. 
(Hočevar Boltežar, 2012) 

Pojavnost motenj požiranja glede na nevrološko motnjo: 
• možganska kap – od 28 do 65%;  
• bolezen motoričnega nevrona – motnje požiranja se pojavijo pri praktično vseh bolnikih; 
• parkinsonova bolezen in druge nevrodegenerativne bolezni – od 50 do 63%; 
• cerebralna paraliza – od 58 do 86%. 

(Hočevar Boltežar, 2013) 

 

1.11.1   Vloga logopeda pri nevrogeno pogojenih motnjah požiranja 

Pri bolnikih z nevrološkimi obolenji so motnje požiranja izražene v moteni oralni in 
faringealni fazi požiranja. To je vzrok, da običajno govorimo o nevrogeni orofaringealni 
disfagiji. Za bolnike z nevrogeno disfagijo je značilna večja ogroženost in umrljivost. 
Nevrogeno pogojene motnje požiranja lahko vodijo v pretirano izgubo telesne teže in/ali 
dehidracijo (75 % bolnikov) ali v aspiracijsko pljučnico (približno 30 % bolnikov). (Ogrin, 
2012) 

Nevrogene motnje požiranja zaradi svoje kompleksnosti zahtevajo skupinsko obravnavo. 
Vloga logopeda je, da oceni posamezne faze požiranja in predvidi možen vzrok težav. 
Diagnostično oceno poda na podlagi rezultatov testiranj, vprašalnikov in opazovanja bolnika 
med samim hranjenjem. Za bolj natančno oceno požiranja lahko predlaga dodatne preiskave, 
npr. otorinolaringološki pregled, rentgensko slikanje požiranja in drugo. (Ogrin, 2012) 

Na podlagi ugotovitev klinični logoped predlaga dieto, ki je za bolnika najprimernejša. Ob 
hranjenju bolnika nauči uporabe ustreznih manevrov in položajev. Bolnika spremlja ob 
prehajanju na postopno oralno hranjenje. Med rehabilitacijo o stanju obvešča bolnika, svojce 
in ostale člane skupine. (Ogrin, 2012) 
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2. CILJI IN HIPOTEZE 

 

2.2 CILJI 

 

Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje: 

1. Predstaviti vzroke, ki so privedli do pojava motenj požiranja pri predstavljenem bolniku. 

2. Opisati značilnosti bolnikovih motenj požiranja s povzemanjem medicinske dokumentacije. 

3. Predstaviti vlogo kliničnega logopeda pri diagnostični in terapevtski obravnavi motenj 
požiranja.  

4. Predstaviti pomen sodelovanja kliničnega logopeda z drugimi člani tima za obravnavo 
motenj požiranja.  

5. Ugotoviti, katere oblike diete so zagotavljale prehranjenost bolnika med okrevanjem. 

6. Predstaviti postopke obravnave bolnika z motnjami požiranja v slovenski medicinski 
praksi, ki so bili uporabljeni v tem primeru. Opis diagnostičnih in terapevtskih postopkov. 

7. Predstaviti izboljšanje funkcij požiranja med rehabilitacijsko obravnavo na URI Soča s 
primerjavo dveh izvedb MASA-testa. 

 

2.3 HIPOTEZE 

 

1. Poškodba centralnega živčevja povzroča oslabljeno faringealno fazo požiranja in aspiracijo.  

2. Na motnje hranjenja vplivajo senzibilne in motorične sposobnosti ustne votline, žrela ter 
grla. 

3. Motnje požiranja povzročajo zmanjšanje bolnikove telesne teže kljub terapiji disfagije. 

4. Zmanjšanje telesne teže je pri bolniku z nevrogeno povzročeno disfagijo povezano z izgubo 
mišične mase. 

5. Instrumentalna preiskava požiranja omogoča varnejše požiranje. 

6. Uporaba posebnih položajev, manevrov in prilagoditev diete izboljša težave pri požiranju. 

7. Kljub intenzivni terapiji disfagije požiranje pri bolniku s poškodbo centralnega živčevja ne 
poteka normalno.  
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3. METODOLOGIJA 

 

3.2 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 

 

V nalogi smo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo. Vsebuje opis stanja bolnika in 
medicinskih postopkov, ki so bili uporabljeni med obravnavo bolnika z nevrogeno pogojenimi 
motnjami požiranja. To je analitično poročilo, s katerim smo preverili resničnost hipotez, ki 
izhajajo iz teoretičnega dela diplomske naloge, hkrati pa smo tako bralcu predstavili praktični 
primer bolnika z nevrogenimi motnjami požiranja. Opis primera je predstavljen s pomočjo 
kronološkega povzemanja medicinske dokumentacije in z medsebojno primerjavo rezultatov 
dveh izvedb presejalnega testa MASA. Omenjeni test je bil izveden na začetku in ob koncu 
rehabilitacijske obravnave bolnika na URI Soča. Predstavljene bodo vloge različnih 
strokovnjakov, ki so bili vključeni v obravnavo bolnika z motnjami požiranja, in njihove 
ugotovitve.  

Poudarjena je vloga kliničnega logopeda. Celoten nabor podatkov, zbran v opisu primera, 
predstavlja pomembno osnovo za delo kliničnega logopeda. Sodelovanje znotraj tima za 
obravnavo motenj požiranja, poznavanje teorije in izkušnje na tem področju mu omogočajo, 
da pravilno interpretira podatke, zbrane v opisu primera, in načrtuje različne faze logopedske 
terapije. 

 

3.3  OPIS PRIMERA  

 

Naloga temelji na opisu primera bolnika, ki je bil po operaciji možganov zdravljen v 
Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, kasneje pa rehabilitiran na Univerzitetnem 
rehabilitacijskem inštitutu Soča (URI Soča). Poškodba možganov po operaciji je povzročila 
nastanek težkih motenj požiranja. Med obravnavo so bili uporabljeni različni postopki 
ocenjevanja in rehabilitacije motenj požiranja. Bolnik je privolil, da uporabimo podatke iz 
njegove medicinske dokumentacije in ga dodatno ocenimo za namen diplomske naloge. 
Dovolil je prisotnost raziskovalca na logopedskih terapijah na URI Soča in pri funkcionalnih 
preiskavah požiranja na ORL-kliniki v Ljubljani. Za delo z bolnikom je bilo pridobljeno 
soglasje etične komisije na URI Soča. 

 

3.4  POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

3.4.1 Opazovanja drugih strokovnjakov 

Med logopedsko terapijo bolnika je bil raziskovalcu omogočen vpogled v anamnestične 
podatke, ki so na voljo kliničnemu logopedu. Tisti podatki, ki so ključni za načrtovanje 
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logopedske terapije, so bili izpisani in kronološko urejeni. Med spremljanjem bolnika na 
logopedskih terapijah in na funkcionalni preiskavi požiranja je raziskovalec zapisoval 
opažanja strokovnjakov, ki so obravnavali bolnika. 

 

3.4.2 Lastna opazovanja 

Raziskovalec je bolnika ocenil s presejalnim testom MASA na koncu bolnikove rehabilitacije 
na URI Soča. Ocena vsake posamezne postavke omenjenega testa in opažanja med 
ocenjevanjem so namenjena boljšemu razumevanju bolnikovih motenj požiranja. 

 

3.5  INSTRUMENTARIJ 

 

Opis primera vsebuje dvakratno oceno presejalnega testa MASA, ki je podrobneje opisan v 
teoretičnem delu diplomske naloge. Omenjeni test je primeren za ocenjevanje nevrogeno 
pogojenih motenj požiranja. 

 

3.6  NAČIN VREDNOTENJA 

 

Test obsega 24 postavk, ki se ocenjujejo posamično. Način ocenjevanja vsake postavke 
določajo natančna navodila. Vsaka postavka je ocenjena s točkami od 1 do 10, od 2 do 10 
točkami oziroma od 1 do 5 točkami. Večje število doseženih točk pomeni bolj normalno 
stanje. Ocene vseh postavk se ob koncu seštejejo, vsota pa omogoča določitev resnosti motnje 
požiranja in možnosti za aspiracijo. Za izvedbo testa smo uporabili neuraden prevod 
ocenjevalnega lista in navodil za ocenjevanje, ki sta diplomski nalogi dodana kot prilogi.  

Bolnik je bil ocenjen na začetku in ob koncu rehabilitacijske obravnave na URI Soča. 
Rezultati prve in druge izvedbe ocenjevanja za vsako postavko so predstavljeni hkrati, kar 
omogoča primerjavo. 

  

3.7  NAČIN IZVEDBE 

 

Pred ocenjevanjem bolnika smo prevedli navodila za ocenjevanje in ocenjevalni list MASA-
testa. Prevod raziskovalca je bil primerjan s prevodom, ki je v uporabi na URI Soča. Na ta 
način smo poskušali zagotoviti kar najbolj objektivno izvedbo testa in odpraviti napake pri 
prevajanju. 
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Pred izvedbo srečanja je raziskovalec pridobil podatke o tem, ali je izvedba testa MASA 
varna. Pridobil je tudi podatke iz formalnih ocenjevanj bolnika, ki pripomorejo k oceni 
posameznih postavk. 

Pred ocenjevanjem, ki je trajalo uro in pol, smo bolniku predstavili pomen in potek testiranja, 
izvedli testiranje in preverili ustreznost ocene vsake posamezne spremenljivke. Sama izvedba 
testiranja je trajala približno 40 minut. Naslednji dan smo na podlagi rezultatov testiranj 
izvedli še ocenjevanje požiranja tekočine v klinični situaciji.  
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4. OPIS PRIMERA BOLNIKA Z NEVROGENO POGOJENIMI 
MOTNJAMI POŽIRANJA 

 

4.2 SPLOŠNI PODATKI 

 

Spol: Moški 

Starost: 25 let  

Desničar  

Teža pred boleznijo: 90 kg 

Bolnik je bil rojen na Gorenjskem, kjer je preživel otroštvo. Do svojega dvanajstega leta je bil 
igralec hokeja na ledu, kasneje pa se je z različnimi športi ukvarjal le rekreativno. Po končani 
jeseniški gimnaziji je v Ljubljani študiral računalništvo. V šolskem letu 2012/13 je želel študij 
zaključiti z diplomo. Živel je v najetem stanovanju v drugem nadstropju s prijateljem. Eno 
leto je bil med tem že zaposlen za nedoločen čas pri manjšem računalniškem podjetju. 

 

4.3 POVZETEK MEDICINSKE DOKUMENTACIJE 

 

4.3.1 Anamneza 

Bolnikova anamneza vsebuje zapise o pogostih glavobolih v otroštvu, ki so občasno 
povzročali bruhanje. Leta 2000 so bili ti izrazitejši. Takrat je mladenič prenehal z aktivnim 
igranjem hokeja. Zaradi glavobolov je bilo napravljeno računalniško slikanje (CT) glave, ki je 
pričalo o spremembah na delu možganov. Te naj bi povzročale bolečine v glavi. Terapija je 
bila v tistem obdobju odložena, kasneje pa tudi neizvedena. 

Po seriji pregledov so leta 2010, ko je bil mladenič star 23 let, odkrili cisto v ventrikularnem 
sistemu velikih možganov. 

 

4.3.2 Pojav bolezni in zdravljenje 

20. 8. 2012 

Zaradi hudega glavobola, ki je trajal tri dni, je bil bolnik pregledan v Splošni bolnišnici 
Jesenice. Tam je bil zaradi predhodnih težav nemudoma izveden CT glave. Ta je razkril 
povečano količino možganske tekočine in centimeter veliko cisto, oboje na ventrikularnem 
predelu velikih možganov, na področju foramna Monro. 
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21. 8.–29. 8. 2012 

Bolnik je premeščen na Klinični oddelek za nevrokirurgijo UKC Ljubljana. Tam je bilo 
napravljeno magnetno resonančno slikanje (MRI) glave, ki je potrdilo prej opisane 
spremembe in postopno slabšanje stanja.  

 

30. 8. 2012 

Izvedena je bila operacija, pri kateri je bila odstranjena cista in odvečna tekočina, ki se je 
nabirala v predelu ventrikularnega sistema. Proti koncu operacije se je mladenič nekajkrat 
zbudil zaradi popuščanja anestezije. Po operaciji je bil bolnik premeščen v Center intenzivne 
terapije (CIT) UKC Ljubljana.  

 

31. 8.–30. 9. 2012 

Ob prihodu v CIT je bil bolnik intubiran in kontrolirano mehansko ventiliran. Prehranjeval se 
je preko nazogastrične sonde. Dan po operaciji je napravljen prvi CT glave. 7. 9. preiskavo 
ponovijo. Ugotovijo krvavitev v možgane na področju tretjega možganskega ventrikla in 
pomik srednjih struktur centralnega živčevja navzdol. V času hospitalizacije je bil postopno 
preveden z mehanskega na spontano dihanje. 16. 9. je bil ekstubiran. Med tem časom je 
bolnik prebolel tudi pljučnico, ki je bila zdravljena z antibiotiki. 19. 9. je bila napravljena 
traheotomija za izboljšanje dihanja in odstranjevanje sekreta dihalnih poti. Traheostoma je 
bila napravljena pradvsem zaradi obilice sekreta zgornjih dihal, ki ga bolnik ni mogel 
izkašljati.  

Opažanja negovalnega osebja in terapevtov na Centru intenzivne terapije UKC Ljubljana: 

Bolnik vzpostavlja kontakt z očmi in z njimi sledi dogajanju okoli sebe. Giba z udi, pri tem je 
opažena blaga leva hemisimptomatika (hemipareza, hemisenzibilitetni izpad). Sčasoma se 
klinična slika izboljšuje. Bolnik je vsak dan več buden, sčasoma je podnevi stalno buden. 
Komunicira s pomočjo neverbalne komunikacije – prikimavanje in odkimavanje. 

 

1. 10.–8. 10. 2012 

Bolnik je bil premeščen v Splošno bolnišnico Jesenice. Med bivanjem v bolnišnici je vitalno 
stabilen. Rentgensko slikanje pljuč ni pokazalo opaženih infiltratov v pljučih, vidnih v času 
prebolevanja pljučnice. Tudi parametri vnetja v krvi so bili v normalnih mejah. 

Opažanja negovalnega osebja in terapevtov v Splošni bolnišnici Jesenice: 

Bolnik se primerno odziva na dražljaje. Ostaja afazičen, kljub temu začenja šepetaje govoriti. 
Potrebna je večkratna aspiracija (sukcija) dihalnih poti zaradi zmanjšane zmožnosti, da se 
bolnik odkašlja. Sčasoma začne odklanjati aspiracije. 
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4.3.3 Rehabilitacija bolnika 

9. 10. 2012–25. 1. 2013 

Bolnik je bil premeščen na Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča. 

 

Skupino za obravnavo nevrogenih motenj požiranja na URI Soča sestavljajo: 

zdravnik (fiziater), klinični logoped, medicinska sestra, delovni terapevt in fizioterapevt. Pri 
obsežnejših motnjah, kakršno opisujemo v našem primeru, se obravnavi pridružujejo še 
zdravniki različnih specialnosti, kot so otorinolaringolog – foniater, radiolog, gastroenterolog 
in po potrebi tudi respiratorni fizioterapevt, klinični dietetik ter klinična psihologinja. 

V obravnavo opisanega bolnika so bili vključeni vsi navedeni strokovnjaki, razen 
gastroenteorologa. 

 

Opažanja ob sprejemu na URI Soča: 

Kompleksna rehabilitacijska obravnava bolnika po operaciji tretjega možganskega ventrikla s 
posledično:  

• levostransko hemiparezo, 
• motorično disfazijo in 
• hudo disfagijo. 

Bolnik se sporazumeva z gibi roke in z mižanjem. Govor je močno okrnjen, saj je prisotna 
motorična afazija. Ima bolečine v desni goleni in v desnem stopalu ter v levem ušesu. Zaradi 
tega slabo sliši. Za gledanje na daljavo nosi očala. Sam zaznava očitne težave s požiranjem in 
vsesplošno utrujenost. 

 

Opažanja ob pregledu: 

Pri pregledu se bolnik trudi sodelovati, čeprav je vidno utrujen. Pri večjem naporu za nekaj 
časa zamiži. Kognitivno je vsestransko primerno orientiran, a upočasnjen. Komunicira s 
pomočjo kretenj, mimike in posameznih šepetajočih besed. 

 

• Obrazna mimika je simetrična. 
• Jezik izplazi v desno smer. Koordinacija gibanja z jezikom je dokaj oslabljena, prav tako moč 

jezika. Jezik je močno obložen. 
• Pri bolniku je opazno izrazito slinjenje. Kontrola požiranja sline je okrnjena, slina izteka iz 

ust. 
• Ob požiranju sline se pojavijo močan dražeč kašelj, cianoza obraza in močno napenjanje. 
• Uvula je v osrednji legi. 
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• Pri dotiku stene žrela se oba nebna loka izdatno dvigneta, pojavi se refleks dviga celotnega 
žrela in siljenje na bruhanje. 

• Pri preverjanju ostalih možganskih živcev ni bilo posebnosti. 
• Vrat je normalne oblike, traheostomska rana je zaprta. Vrat lahko brez težav skloni do 

prsnega koša. 
• Prisotni sta levostranska hemipareza in splošna telesna nezmogljivost. 
• Ob dihanju je prsni koš simetrično pomičen. 
• Dihanje je normalno, brez piskov in pokov. 
• Pri dihanju je slišen sekret v zgornjih dihalih. 
• Pri spreminjanju položaja je odvisen od pomoči, aktivno sedenje lahko zadrži le za kratek čas. 

 

Cilji rehabilitacije: 

• usmerjenost v izboljšanje splošne telesne zmogljivosti, 
• učenje pravih gibalnih vzorcev pri spreminjanju položajev, 
• doseganje varnega in učinkovitega požiranja, 
• izboljšanje motorične kontrole v vseh udih, 
• izboljšanje dinamičnega ravnotežja, 
• vzpostavitev varnega in učinkovitega gibanja s pripomočkom, 
• strnjena logopedska obravnava z namenom izboljšati govorno-jezikovne sposobnosti, 
• respiratorna fizioterapija, 
• učenje vaj in doseganje samostojnosti pri osnovnih dnevnih aktivnostih ter 
• strnjena psihološka podpora. 

 

11. 10. 2012 

Datum omenjam, ker je bila bolniku na ta dan vstavljena gastrostoma, ki je namenjena 
dolgotrajnemu neoralnemu hranjenju bolnikov. Pred tem je bil bolnik ves čas po operaciji 
hranjen preko nazogastrične sonde. 

 

4.3.4 Funkcionalni preiskavi motenj požiranja 

16. 10. 2012 

Izveden je bil rentgenski pregled požiralnika in žrela s kontrastnim sredstvom na Kliničnem 
inštitutu za radiologijo v UKC Ljubljana. 

Ugotovljeni so bili: 

• izrazita motnja faringealne faze požiranja, 
• zastajanje z barijem obarvanega grižljaja v piriformnih sinusih, zlasti v desnem, 
• zatekanje grižljaja v grlo in sapnik – aspiracija, 
• požiralnik je videti v mejah normalnega.  
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Po opisani preiskavi je bolnik nadaljeval s hranjenjem preko gastrostome. Preiskava je namreč 
dokazala aspiracijo, kar priča o tem, da bi bilo oralno hranjenje za zdaj prenevarno. Med 
okrevanjem se je kontrola akta požiranja ob intenzivni logopedski terapiji in ob spontanem 
okrevanju bolnika izboljševala. Zaradi želje po postopnem prehodu na oralne oblike hranjenja 
je bil bolnik napoten na dodatno preiskavo požiranja na Center za motnje glasu, govora in 
požiranja na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo v Ljubljani. 

 

7. 11. 2012 

Preiskava požiranja je bila izvedena na Centru za motnje glasu, govora in požiranja na ORL-
kliniki v Ljubljani. 

S pomočjo upogljivega nazolaringoskopa je foniatrinja najprej pregledala strukture v žrelu in 
grlu bolnika (v teoretičnem delu diplomske naloge je preiskava predstavljena kot TFL-
preiskava). Ugotovljeno je bilo: 

• Sluznica v nosu je rožnata. 
• Nosni del žrela je prazen. 
• Mehko nebo je dobro in simetrično gibljivo. 
• Žrelni refleksi so izredno živahni. 
• Pri izplazenju jezik deviira v desno. 
• V mirovanju so na jeziku vidne fasckulacije.  
• Prisotni so nehoteni gibi jezika. 
• Mehko nebo je simetrično in gibljivo. 
• Med požiranjem in pri fonaciji je velofaringealna zapora popolna. 
• Desna glasilka je praktično negibljiva, pri fonaciji se le rahlo premakne. 
• Med glasilkama ostaja trikotna špranja. 

Sledilo je fiberooptično endoskopsko ocenjevanje požiranja (v teoretičnem delu diplomske 
naloge predstavljeno kot FEES). Preko upogljivega nazolaringoskopa je bilo opazovano 
požiranje različnih gostot obarvane hrane in pijače. Zaključki preiskave so bili naslednji: 

• Zaradi negibljivosti desne glasilke preizkusimo požiranje na način, da bolnik glavo obrne v 
desno. 

• Pri požiranju obarvane tekočine ta zastaja v piriformnih sinusih, predvsem v desnem. 
• Prisotno je večkratno požiranje posameznega grižljaja. 
• Obarvane tekočine bolnik ne aspirira niti tekočina ne penetrira vhoda v grlo. 
• Na vhodu v grlo je ves čas vidna obilica sluzi, kar pa bolnika ne moti. 
• Če sluz zaide pod nivo glasilk, začne bolnik močno kašljati. 
• Pri požiranju obarvanega zgoščenega mleka predstavlja največji problem potisk grižljaja z 

jezikom iz oralne v faringealno fazo požiranja. 
• Gostejši grižljaj zastaja v ustni votlini, v valekulah in v desnem piriformnem sinusu. 

Zaključek preiskave: 

Glavni problem pri požiranju predstavljata motorika v ustni votlini in potisk grižljaja nazaj. 
Slaba je tudi senzibiliteta na nivoju grla do glasilk. Z ustreznim položajem glave dosežemo 
tudi požiranje tekočine brez aspiracije. Predlagan je začetek hranjenja z ustreznim položajem 
glave, obrnjene v desno. Terapija naj temelji na izboljšanju potiska grižljaja nazaj. 
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8. 1. 2013 

Bolniku so odstranili gastrostomo in od takrat dalje je hranjen le oralno s prilagojeno dieto.  

 

4.3.5 Druge preiskave 

27. 11. 2012 

Napravljena je bila preiskava z napravo Bodystat, ki je namenjena bioimpendančni analizi 
sestave telesa. Gre za natančno merjenje sestave telesa bolnika. Preiskava je bila izvedena na 
URI Soča. 

Vzroki za izvedbo analize so bili hranjenje preko gastrostome, disfagija in upad telesne teže 
bolnika. Rezultati so bili naslednji: 

Maščobno tkivo v %: 12,1 % (normalno 12–18 %). 

Maščobno tkivo v kg: 8,5 kg (normalno 9–13 kg). 

(Pusta masa) Skupna teža vode, organov, mišic, kosti v %: 87,9 % (normalno 82– 88 %). 

(Pusta masa) Skupna teža vode, organov, mišic, kosti v kg: 61,5 kg (normalno 60–64 kg). 

Skupna teža bolnika: 70 kg (normalno 70–75 kg) – pred boleznijo 90 kg. 

Prehranjevanje med terapijo: oralno hranjenje: 10 %, hranjenje preko gastrostome: 90 %. 

Zaključki: Zmanjšana je količina mišične mase, povečana pa količina puste mase telesa. 
Hidracija je ustrezna. 

 

Cilji: Zagotavljanje stabilne telesne teže in nato izgradnja mišične mase ob terapevtsko 
vodeni aktivnosti. Še naprej je treba nadzorovati količino zaužite hrane. Tej naj se dodajajo 
prehranski dodatki z višjo kalorično vrednostjo. 

 

17. 1. 2013 

Klinična psihologinja je ocenila bolnikovo psihično stanje, in sicer različne vidike pozornosti, 
sposobnost sledenja dražljajem, sposobnost procesiranja informacij in drugo. Opisala je 
napredek pri psihofizični vzdržljivosti med intenzivno kognitivno terapijo, ki je je bil bolnik 
deležen. 

Predlagala je izvajanje miselnih aktivnosti, ki so deljene na 15-minutne intervale. Svojci 
morajo biti pozorni na utrudljivost in izčrpanost bolnika. 
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4.3.6 Druge podporne oblike terapije motenj požiranja 

 

Respiratorna fizioterapija: Bolnik je z respiratornim terapevtom izvajal vaje za pravilno 
dihanje, izpih, krepitev in kontrolo dihalnih mišic (diafragme) itd.   

 

Medikamentozna terapija: Bolnik je prejemal zdravila proti prekomernemu slinjenju. 
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4.4 LOGOPEDSKA OBRAVNAVA 

 

4.4.1 Logopedska diagnostika  

Zaradi težkih motenj požiranja, ki so bile opisane v medicinski dokumentaciji, in zaradi 
vstavljene gastrostome je bil bolnik v prvih dneh po prihodu na URI Soča napoten h klinični 
logopedinji. Pri kliničnem logopedskem pregledu bolnika so bili ocenjeni motorika, 
koordinacija, moč, obseg gibanja in čutilne sposobnosti orofacialnega področja. Logopedinja 
je opazovala mimiko obraza, sluznico ustne votline in žrela, zobovje ter dihanje bolnika. K 
diagnostični oceni sta pripomogla natančen pregled medicinske dokumentacije in prva 
izvedba presejalnega testa MASA. V skupini za motnje požiranja je bila sprejeta odločitev, da 
se bolnik pošlje na funkcionalne preiskave požiranja. Rezultati teh preiskav so zagotovili 
potrebne podatke za sprejetje nadaljnjih odločitev o prilagajanju terapevtskih tehnik in 
hranjenja bolnika. 

 

4.4.2 Logopedska terapija 

Indirektne terapevtske tehnike: 

V prvih tednih po prihodu na rehabilitacijski inštitut je klinična logopedinja, zaradi vseh 
izvidov, pridobljenih do dne 17. 11. 2012, uporabljala indirektne terapevtske tehnike 
požiranja. Ta oblika terapije ne zahteva direktnega vnosa hrane ali pijače in tako ne 
predstavlja nevarnosti za bolnika s težkimi motnjami požiranja. 

Uporabljene terapevtske tehnike:  

• vaje za povečanje čutilnih sposobnosti oralnih struktur, 
• povečana skrb za ustno higieno (bolnik ima ob prihodu debelo obložen jezik), 
• termalna stimulacija jezika z ledom, 
• krtačenje jezika, 
• učenje žvečenja, 
• učenje sesanja, 
• stimulacija refleksa požiranja, 
• orofacialna facilitacija (ponovno učenje funkcionalnih gibov) in 
• vaje za povečanje moči ter obsega gibanja jezika. 

 

Direktne terapevtske tehnike:  

Funkcionalna preiskava požiranja na ORL-kliniki je pokazala, da bolnik ob uporabi 
ustreznega položaja ne aspirira gostljate hrane. To je bil ključen podatek, na podlagi katerega 
je klinična logopedinja lahko začela z izvajanjem direktnih terapevtskih tehnik požiranja.  

Uporabljene terapevtske tehnike: 
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• položaj – glava, rotirana na oškodovano stran (glede na gibljivost glasilk), 
• povečevanje čutilnih sposobnosti orofacialnega področja (požiranje nekaj žlic gostljate 

hrane), 
• povečanje količine oralno zaužite gostljate hrane, 
• pitje majhne količine zgoščene tekočine, 
• postopen prehod z gostljate hrane na mleto, mehko in nazadnje narezano hrano ter 
• postopen prehod na pitje majhnih količin čiste tekočine.   

Bolnik in svojci so bili med logopedskimi obravnavami poučeni o ustreznih postopkih, ki 
bolniku omogočajo varno oralno hranjenje. Ker je bolnik vse več hrane in pijače zaužil 
oralno, je oče postopno prevzel nadzor nad hranjenjem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motnje požiranja – diagnostični postopki in rehabilitacija                                                                                   B. Vogrič 

 

68 

 

4.5 OCENJEVANJE MOTENJ POŽIRANJA – MASA-TEST 

 

Presejalni test MASA je bil v fazi logopedske diagnostike uporabljen za ocenjevanje motenj 
požiranja, v fazi logopedske terapije pa je služil kot orodje za lažje spremljanje motenj 
požiranja in za načrtovanje primernih terapevtskih ukrepov.  

 

Prva izvedba MASA-testa: 

Prvič je bil MASA-test izveden 6. 11. 2012. Zaradi šibke budnosti in pozornosti bolnika v tem 
času je bil celoten test izveden po delih na več srečanjih. Pri ocenjevanju je klinična 
logopedinja uporabljala navodila in ocenjevalni list, ki ga je, ob sodelovanju drugih 
logopedinj na URI Soča, prevedla iz angleškega jezika.  

 

Druga izvedba MASA-testa:  

Drugič je bil MASA-test izveden 22. 1. 2013 ob 15.00 na URI Soča. Bolnika je pri tem 
spremljal oče. Testator sem bil sam. Ocenjeval sem pod nadzorom klinične logopedinje, ki je 
bolnika ocenila prvič. Pri ocenjevanju sem si pomagal z navodili za izvedbo testa, ki so 
prevedena v slovenščino. Zaradi večje objektivnosti rezultatov je klinična logopedinja ob moji 
izvedbi testa vzporedno izpolnjevala svoj ocenjevalni list. Tako sva lahko rezultate ob koncu 
primerjala in odpravila morebitne napake. Testiranje je trajalo približno 40 minut in je bilo v 
celoti izvedeno v enem delu. 

 

4.5.1 Ocene posameznih postavk MASA-testa 

 

4.5.1.1 Budnost 

Ocenjujemo jo tako, da ob srečanju z bolnikom in med testiranjem opazujemo bolnikove 
reakcije na govor, premikanje in bolečino. V oceno lahko vključimo tudi pričevanja 
negovalnega osebja. 

Možne so ocene: 10 – buden, 8 – somnolenten, 5 – govor pacienta težko predrami, 2 – ni 
odziva na govor. 

Prva izvedba testiranja: ocenjen z 8. 

Druga izvedba testiranja: ocenjen z 10. 

Opažanja drugega testiranja:  

Bolnik je ob prihodu v sobo dobro razpoložen in zgovoren, v času testiranja se ne utrudi in 
ves čas ohranja enako mero budnosti kot na začetku. 
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4.5.1.2 Sodelovanje 

Ocenjeno je tako, da opazujemo, kako težko je pridobiti bolnikovo pozornost in nato sprožiti 
aktivnost ali komunikacijo. 

Možne ocene: 10 – sodeluje, 8 – spreminjajoče sodelovanje, odkrenljivost, 5 – nejevoljen, ne 
želi sodelovati, 2 – nezmožen sodelovati 

Prva izvedba testiranja: ocenjen z 8.  

Druga izvedba testiranja: ocenjen z 10.  

Opažanja drugega testiranja:  

Bolnik aktivno sodeluje pri uvodnem pogovoru o počutju in dnevnih aktivnostih. Med 
testiranjem izpolnjuje vsa navodila, kljub temu da za izvedbo potrebujemo 40 minut. 

 

4.5.1.3 Slušno razumevanje 

Ocenjeno je tako, da pripravimo bolnika k sodelovanju v neformalni komunikaciji. Takrat mu 
naložimo izvedbo eno- ali dvostopenjskih navodil. Med navodila vključimo tudi tista manj 
verjetna in opazujemo bolnikov odziv. Slušno razumevanje lahko ocenimo tudi s pomočjo 
rezultatov že prej izvedenih formalnih oblik ocenjevanja. 

Možne ocene: 10 – brez posebnosti pri pregledu, 8 – sledi pogovoru z manjšimi težavami, 6 – 
sledi preprostemu pogovoru ob ponovitvah, 4 – občasen motorični odziv ob dodatni pomoči, 2 
– odsoten ali minimalen odziv na govor 

Prva izvedba testiranja: ocenjen s 6.  

Druga izvedba testiranja: ocenjen z 10.  

Opažanja drugega testiranja: 

Preden sem izvajal testiranje, je bil bolnik ocenjen s testom Token (test, ki ga na URI Soča 
uporabljajo za ocenjevanje razumevanja), ki ni odkril težav pri razumevanju govora. Med 
izvedbo testiranja je bolnik brez težav izvajal večstopenjska navodila. 

 

4.5.1.4 Dihanje 

Ocenjujemo ga s pomočjo informacij, ki jih pridobimo v pogovoru z respiratornim 
fizioterapevtom, fizioterapevtom ali negovalnim osebjem, ki je zadolženo za opazovanje 
dihanja pri bolniku. Ob izvedbi testa smo pozorni na spremembe v dihanju bolnika. 

Možne ocene: 10 – prsni koš je čist, 8 – sputum v zgornjih dihalih /druga respiratorna stanja, 
6 – bolnik se odkašlja, kljub temu slišno tiho pokanje v dihalih, 4 –respiratorna terapija, kljub 
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temu slišno glasnejše pokanje v dihalih, 2 – infekcija dihal, nujna pogosta respiracija, 
respiratorna terapija. 

Prva izvedba testiranja: ocenjen s 4.  

Druga izvedba testiranja: ocenjen s 6.  

Opažanja drugega testiranja:  

Bolnik je bil še do nedavnega deležen respiratorne terapije. Trenutno je slišen sputum v 
zgornjih dihalih, zaradi česar se bolnik pogosto odkašljuje.  

 

4.5.1.5 Koordinacija dihanja in požiranja 

Ocenjujemo jo med opazovanjem dihanja v mirovanju (oralno/nazalno), med opazovanjem 
dihanja med požiranjem sline (vdih/izdih), med opazovanjem vrnitve vzorca dihanja po 
požiranju (vdih/izdih) in med poslušanjem kašlja med požiranjem, če je ta prisoten. Bolnik naj 
prikaže dihanje z zaprtimi usti in zadrži dih, dokler mu je lagodno.  

Možne ocene: 5 – zmožen kontrole dihanja med požiranjem, 3 – delno uspešna kontrola 
dihanja med požiranjem, 1 – brez samostojne kontrole. 

Prva izvedba testiranja: ocenjen s 3. 

Druga izvedba testiranja: ocenjen s 5. 

Opažanja drugega testiranja:  

Pri opazovanju dihanja pred požiranjem bolnik diha skozi nos in usta. Pri požiranju ne opazim 
posebnosti. Požiranju sledi izdih. Brez težav je zmožen zadržati dih več kot 5 sekund in dihati 
samo skozi nos. Občasno se med požiranjem pojavlja kašelj. 

 

4.5.1.6 Afazija/Disfazija 

S pomočjo neformalnih testiranj ocenimo verbalno izražanje na naslednje načine: bolnik naj 
ponavlja glasove, besede, glasovne sekvence in imenuje objekte, števila, dele telesa; 
odgovarja naj na preprosta vprašanja. Če je bilo že prej izvedeno formalno testiranje, naj se 
uporabijo rezultati teh testiranj. 

Možne ocene: 5 – brez posebnosti pri pregledu, 4 – lažja težava pri iskanju besed, izražanju 
idej, 3 – izraža se v omejenem obsegu/kratke besede, povedi, 2 – nefunkcionalni govorni 
glasovi ali nerazumljive besede, 1 – ocena ni možna. 

Prva izvedba testiranja: ocenjen z 2. 

Druga izvedba testiranja: ocenjen s 5. 
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Opažanja drugega testiranja:  

Preden sem izvajal testiranje, je bil bolnik ocenjen s testom Frenchay Aphasia Screening Test 
(FAST) (na URI Soča ga uporabljajo za odkrivanje afazije), ki ni pokazal na prisotnosti 
afazije. Med samim pregledom bolnik brez težav našteje dneve v tednu. Z vsebinsko in 
slovnično ustreznimi povedmi odgovarja na vprašanja. 

 

4.5.1.7 Apraksija govora 

Neformalno ocenjevanje apraksije vključuje ponavljanje fraz, ponavljanje zlogovnih sekvenc 
in izvedbo oralnih manevrov. Pri tem testator opazuje natančnost, agilnost in nasprotje med 
spontanimi ter oponašajočimi gibi. 

Možne ocene: 5 – brez posebnosti pri pregledu, 4 – govor je pravilen po poskusih z napakami, 
prisotni manjši gibi pri iskanju pravega položaja artikulatorjev, 3 – nepopoln 
govor/odstopanja v pravilnosti ali hitrosti pri govoru na zahtevo, 2 – netočni, delni ali 
nenatančni gibi, 1 – ocena ni možna. 

Prva izvedba testiranja: ocenjen z 2. 

Druga izvedba testiranja: ocenjen s 3.  

Opažanja drugega testiranja:  

Bolnik pri govoru netočno artikulira mehkonebne glasove. Zmanjšan je obseg gibanja korena 
jezika. Bolnik ne tvori učinkovite zapore pri izgovoru mehkonebnih glasov. Pogosto opazim 
premor in iskanje prave lege jezika pri izgovoru zlogovnih sekvenc, ki zahtevajo izmeničen 
dvig korena in konice jezika. Oralni manevri z jezično konico so izvedeni ustrezno.  

 

4.5.1.8 Dizartrija 

Neformalno ocenjevanje dizartrije vključuje dolgotrajne artikulacijske naloge, kot so 
ponavljanje povedi, branje in monolog. Možno je ocenjevanje prek medsebojne komunikacije. 
Bolnika prosimo, naj šteje do 5 na način, da šepeta, in na način, da povečuje glasnost. 
Preizkusi se tudi stopnjo diadohokineze. 

Možne ocene: 5 – brez posebnosti pri pregledu, 4 – počasen razvlečen govor, občasne 
hesitacije, 3 – govor razumljiv, vendar odstopanja v hitrosti, razponu, moči in/ali usklajenosti, 
2 – nerazumljiv govor, 1 – ocena ni možna. 

Prva izvedba testiranja: ocenjen z 2. 

Druga izvedba testiranja: ocenjen s 3. 

Opažanja drugega testiranja:  
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Pri dolgotrajnem govoru bolnika opazim postopno slabšanje koordinacije gibanja 
artikulatorjev, po opozorilu se govor izboljša. Šepetaje prešteje do 5, ko mora povečevati 
glasnost, to stori slabo kontrolirano. Pri diadohokinezi za šest ponovitev porabi več kot 14 
sekund, čeprav je norma 10,3 sekunde. 

 

4.5.1.9 Slina 

Opazovana je bolnikova kontrola sline. Ocenjevalec je pozoren na vidno uhajanje sline iz 
ustnih kotov, če slinjenja ne opazi s prostim očesom, z robčkom preveri, ali so ustni koti 
mokri. Bolnika vpraša, ali opazi nepotrebno izgubo sline podnevi, ponoči ali med ležanjem na 
strani. 

Možne ocene: 5 – brez posebnosti pri pregledu, 4 – spenjen izpljunek, 3 – občasno slinjenje, 2 
– manjše stalno slinjenje, 1 – močno slinjenje. 

Prva izvedba testiranja: ocenjen z 1. 

Druga izvedba testiranja: ocenjen s 3. 

Opažanja drugega testiranja:  

Bolnik je imel ob prihodu na URI Soča težave s preveliko količino sline, ki je iztekala iz ust. 
Prejemal je zdravila, ki upočasnjujejo proizvajanje sline. Zdravil ne potrebuje več. Pri 
izvajanju oralnih manevrov in ob daljšem govoru se slina pojavlja v desnem ustnem kotu. 
Obriše jo z robčkom. 

 

4.5.1.10 Zapora ustnic 

Med mirovanjem opazujemo ustnično zaporo in smo pozorni na tonus ustnih kotov. 
Bolnikova naloga v nadaljevanju je, da najprej posamično, nato pa izmenično izgovarja 
glasova (I in U). Bolnik naj ustnice zapre okrog prazne žličke in napihne lica ter zadrži izraz. 

Možne ocene: 5 – posebnosti pri pregledu ni, 4 – lažja motnja, občasno iztekanje, 3 – 
enostranska oslabelost, slabše vzdrževanje zapore, 2 – nepopolna zapora, omejeno gibanje, 1 
– brez zapore, ocena ni možna. 

Prva izvedba testiranja: ocenjen z 2. 

Druga izvedba testiranja: ocenjen s 4. 

Opažanja drugega testiranja:  

Ustnična zapora med mirovanjem je videti dobro. Pri izgovarjavi glasov spodnja ustnica ne 
dosega maksimalnega obsega gibanja, izgovarjava je manj izrazita. Pri izgovoru bilabialov 
ustnična zapora izdišnemu zraku nudi manj upora, zaradi česar pok pri premagovanju te ni 
tako izrazit. Bolnik lahko tvori zaporo okrog žličke in napihne lica ter zadrži zrak v ustih. 
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4.5.1.11 Gibanje jezika 

Anteriorni del jezika – ocenjujemo ga z opazovanjem izvedbe naslednjih manevrov: bolnik 
naj jezik izplazi iz ust kakor daleč lahko, nato pa naj ga upogne nazaj v ustno votlino; bolnik 
naj se z jezikom dotakne ustnih kotov, nato pa naj gibanje izmenično ponavlja; z jezikom naj 
bolnik poskuša očistiti prostore med kočniki in lici, kjer se običajno nabira hrana pri žvečenju; 
jezično konico naj izmenično dviguje na alveolarni greben in jo spušča. 

Posteriorni del jezika – bolnik naj dvigne zadnji del jezika, se dotakne neba ter zadrži položaj 
(kot pri izgovarjavi glasu K). 

Možne ocene: 10 – posebnosti pri pregledu ni, 8 – lažja motnja obsega gibov, 6 – nepopolni 
gibi, 4 – minimalni gibi, 2 – odsotnost gibanja jezika. 

Izvedba prvega testiranja: ocenjen z 8. 

Izvedba drugega testiranja: ocenjen z 8. 

Opažanja drugega testiranja:  

Bolnik brez težav izvede vse manevre med ocenjevanjem anteriornega dela jezika. Pri 
ocenjevanju posteriornega dela jezika bolnik neučinkovito tvori zaporo z bazo jezika in 
mehkega neba. Mehkonebni glasovi v spontanem govoru so tihi in slabo artikulirani. 

 

4.5.1.12 Moč jezika 

Ocenjujemo jo s pomočjo sterilne paličice, s katero nudimo upor glede na gibanje jezika. 
Bolnik pritiska z jezično konico navzven, v levo in desno stran. Opazujemo tudi poteg jezika 
nazaj. Z bazo jezika bolnik proti uporu pritiska ob izgovarjavi glasu (K). Tonus jezika 
opazujemo v mirovanju in ga lahko preverimo na način, da s sredincem in kazalcem po jeziku 
potegnemo od zadaj naprej. 

Možne ocene: 10 – brez posebnosti pri pregledu, 8 – minimalna oslabelost, 5 – očitna 
enostranska oslabelost, 2 – celostna oslabelost. 

Prva izvedba testiranja: ocenjen z 8. 

Druga izvedba testiranja: ocenjen z 8. 

Opažanja drugega testiranja:  

Bolniku sterilno paličico namestim na spodnjo ustnico v nasprotni smeri gibanja jezične 
konice. Enak upor nudim gibanju v vseh smereh, bolnik pa ga brez težav premaga. Ko 
namestim paličico na posteriorni del jezika, bolnik kljub minimalnemu uporu ne more izvesti 
giba v nasprotni smeri. Tonusa jezika ne preverjam, saj pritisk na bazo jezika sproži refleksni 
kašelj in bolniku namenim kratek počitek. 

 



Motnje požiranja – diagnostični postopki in rehabilitacija                                                                                   B. Vogrič 

 

74 

 

4.5.1.13 Usklajenost jezika 

Ocenjujemo jo tako, da opazujemo razliko med hitro in počasno izvedbo naslednjih 
manevrov: bolnik naj se oblizne okoli ust; naj se dotakne ustnic v vseh štirih smereh; naj 
ponavlja zloge, tvorjene z jezično konico (TA) in ponovi poved (npr. TIM TEČE TAKO 
TIHO.); nazadnje naj ponavlja zlog z velarnimi glasovi (KA) in ponovi poved (npr. KDO 
KLEMNU KRADE KOLO.). 

Možne ocene: 10 – brez posebnosti pri pregledu, 8 – lažja neusklajenost, 5 – celostna 
usklajenost, 2 – odsotnost gibanja jezika, ocena ni možna. 

Prva izvedba testiranja: ocenjen s 5. 

Druga izvedba testiranja: ocenjen z 8. 

Opažanja drugega testiranja:  

Bolnik pri nalogah, ki zahtevajo usklajeno delovanje jezične konice, nima težav, a ga ne 
moremo oceniti z najvišjo oceno, ker je koordinacija baze jezika slaba in je nezmožen 
ustrezne artikulacije velarnih glasov. 

 

4.5.1.14 Oralna priprava 

Ko opazujemo bolnika med hranjenjem, sprva pozornost namenimo žvečenju. Bolnik naj po 
žvečenju pokaže, kako je oblikovan grižljaj. Pri žvečenju ponovnih grižljajev moramo biti 
pozorni na to, kje je grižljaj nameščen tik pred požiranjem, ali hrana pri žvečenju zateka iz 
ust, ali je grižljaj razpršen po ustni votlini, ali je grižljaj zašel pod jezik, za zobe. 

Možne ocene: 10 – brez posebnosti pri pregledu, 8 – grižljaj delno uhaja čez vzpostavljeno 
ustnično in jezično zaporo, 6 – minimalno žvečenje, gravitacija pomaga pri pripravi grižljaja, 
4 – ni priprave grižljaja, ni poskusa priprave, 2 – ocena ni možna. 

Izvedba prvega testiranja: ocenjen s 6. 

Izvedba drugega testiranja: ocenjen z 8. 

Opažanja drugega testiranja:  

Hrana, ki smo jo uporabili pri ocenjevanju, je bila banana, ki se med žvečenjem zlahka 
oblikuje v gostljat grižljaj. Preizkušanje požiranja s suho hrano za bolnika bi bilo lahko za 
zdaj nevarno. Bolnik hrano po vnosu v usta namesti na sprednje zobe in s sekalci opravlja 
vlogo kočnikov pri žvečenju. Večina grižljaja ostane v enem delu, posamezni delci pa so 
razpršeni po ustni votlini. Hrana med žvečenjem ne izteka iz ust. Grižljaj je pred požiranjem 
nameščen na sredino jezika. Preden bolnik pogoltne grižljaj, nagne glavo rahlo nazaj. 
Sklepam, da si s pomočjo gravitacije pomaga pri potisku grižljaja nazaj, saj so prejšnja 
ocenjevanja nakazala na slab dvig korena jezika pri bolniku. 
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4.5.1.15 Refleks požiranja 

S pomočjo laringealnega ogledalca pritisnemo na bazo jezika, nebne loke ali zadnjo 
faringealno steno. Pri tem opazujemo kontrakcijo mehkega neba ali zadnje faringealne stene. 

Možne ocene: 5 – brez posebnosti, močan simetrični odziv, 4 – obojestransko zmanjšan 
refleks, 3 – enostransko zmanjšan refleks, 2 – enostransko odsoten refleks, 1 – refleks 
požiranja ni opažen. 

Prva izvedba testiranja: ocenjen s 3. 

Druga izvedba testiranja: ocenjen s 5. 

Opažanja drugega testiranja:  

Pri dotiku nebnih lokov se obojestransko nemudoma sproži močen refleks. 

 

4.5.1.16 Mehko nebo 

Bolnika prosimo, naj fonira podaljšan zlog (Ahhhhh), kasneje naj večkrat zaporedno ponovi 
kratek zlog (Ah). Pri tem opazujemo dvig mehkega neba. Ocenimo hipernazalnost, če je bila 
ta slišana pri prejšnjih verbalnih nalogah. Preizkusimo refleks mehkega neba tako, da se stika 
mehkega in trdega neba dotaknemo z laringealnim ogledalom. 

Možne ocene: 10 – brez posebnosti, 8 – manjša asimetrija, mobilno nebo, 6 – enostranska 
oslabelost, nekonsistentno vzdrževanje zapore, 4 – minimalno gibanje, iztekanje hrane in 
uhajanje zraka na nos, 2 – ni razširitve ali dviga mehkega neba. 

Prva izvedba testiranja: ocenjen s 6. 

Druga izvedba testiranja: ocenjen z 10. 

Opažanja drugega testiranja:  

Mehko nebo je dobro gibljivo, pri govoru je le občasno še slišati hipernazalnost. Hrana ne 
zahaja na nos. Refleksa mehkega neba ne preizkušam – pregled medicinske dokumentacije 
priča, da je bilo mehko nebo na otorinolaringološkem pregledu dobro gibljivo. 

 

4.5.1.17 Premik grižljaja 

Bolnika opazujemo pri hranjenju, po požiranju preverimo, ali prihaja do ostankov v ustni 
votlini in če, v kolikšni meri. 

Možne ocene: 10 – grižljaj popolnoma odstranjen iz ust, 8 – večina grižljaja je odstranjena, 
minimalni ostanki, 5 – delno odstranjen grižljaj, večina zastane v ustih, 2 – ni odstranitve 
grižljaja. 
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Prva izvedba testiranja: ocenjen s 5. 

Druga izvedba testiranja: ocenjen z 10. 

Opažanja drugega testiranja:  

Po požiranju grižljaj ne zastane v ustih.   

 

4.5.1.18 Oralni transport 

Ocenjen je tako, da testator po Logemannovi metodi razporedi prste po vratu in na ta način 
tipa potek požiranja. Pri tem je potreben le rahel pritisk na vrat bolnika. Bolnika prosimo, naj 
pogoltne slino. Ocenjujemo čas, ki preteče med začetkom jezičnega gibanja in sprožitvijo 
dviga grla. Pri običajnem požiranju vmes preteče čas, krajši od ene sekunde. Gre za grobo 
oceno prehoda grižljaja skozi ustno votlino, s katero le subjektivno ocenimo to fazo požiranja. 

Možne ocene: 10 – brez posebnosti, 8 – zamik > 1 s, 6 – zamik > 5 s, 4 – zamik > 10 s, 2 – 
gibanje ni opaženo, ocena ni možna. 

Prva izvedba testiranja: ocenjen s 4. 

Druga izvedba testiranja: ocenjen z 8. 

Opažanja drugega testiranja:  

Pri tipanju bolnika med požiranjem zaznam razliko štirih sekund med začetnim gibanjem 
jezika in začetkom laringealnega dviga. Da se prepričam, tipam med večkratno ponovitvijo 
požiranja sline. 

 

4.5.1.19 Refleksni kašelj 

Ocenjujemo ga med testiranjem, ko smo pozorni na spontani pojav kašlja med izvedbo. Kašelj 
je lahko namerno sprožen le ob prisotnosti respiratornega terapevta. 

Možne ocene: 5 – brez posebnosti pri pregledu, močan refleksni kašelj, 3 – slaboten refleksni 
kašelj, 1 – kašelj ni bil opažen, ocena ni možna. 

Prva izvedba testiranja: ocenjen s 3. 

Druga izvedba testiranja: ocenjen s 5. 

Opažanja drugega testiranja:  

Med testiranjem se bolniku večkrat zaleti, čemur sledi močan refleksni kašelj. 
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4.5.1.20 Hoteni kašelj 

Bolnika prosimo, naj zakašlja tako močno, kakor je to mogoče. Pri tem smo pozorni na jakost 
in čistost kašlja. 

Možne ocene: 10 – brez posebnosti, močan in jasen kašelj, 8 – kašelj izveden, a je upočasnjen 
in šibek, 5 – neustrezen poskus, 2 – ne poskuša, ni mogoče ocenjevati. 

Prva izvedba testiranja: ocenjen z 8. 

Druga izvedba testiranja: ocenjen z 8. 

Opažanja drugega testiranja:  

Bolnik zakašlja, a je zdaj kašelj veliko šibkejši od tistega, ki je bil slišan ob refleksnem kašlju 
med testiranjem. 

 

4.5.1.21 Glas 

Ocenjujemo tako, da poslušamo kvaliteto glasu bolnika med podaljšano fonacijo glasu (A) in 
med petjem glasbene lestvice. Bolnika prosimo, naj fonira glasova (S in Z), kakor dolgo je to 
mogoče. Pri tem opazujemo čistost produkcije, višino, fonacijske pavze, hripavost, 
vzdrževanje enakomerne glasnosti in višine glasu, nekontrolirano glasnost in poslabšanje 
glasu. 

Možne ocene: 10 – brez posebnosti pri pregledu, 8 – lažja motnja, rahla hripavost, 6 – hripav 
glas, težave s kontrolo višine in jakosti glasu, 4 – moker grgrajoč glas, 2 – afonija, ocena ni 
možna. 

Prva izvedba testiranja: ocenjen s 4. 

Druga izvedba testiranja: ocenjen s 4. 

Opažanja drugega testiranja:  

Glas je zaradi velike količine sluzi, ki je nad vhodom v grlo in zahaja nad glasilke, moker in 
grgrajoč. Pri fonaciji glasu (A) je podobno, le da je jasneje slišna tudi hripavost. Pri 
poslušanju podaljšane fonacije glasu (S) ta traja manj kot 10 sekund, kar govori o obsežnem 
uhajanju zraka skozi nepopolno zaporo glasilk.  

 

4.5.1.22 Kanila (traheostoma) 

Ocenjevalec označi, ali ima bolnik vstavljeno kanilo, in se pozanima, kakšni so razlogi za to. 
Informacije pridobi s pomočjo drugih članov tima in medicinske dokumentacije. 

Možne ocene: 10 – kanila ni potrebna, 5 – govorna kanila (luknjica v kanili, ki omogoča 
prehod zraka iz pljuč do glasilk in naprej), 1– kanila s kafom.  
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Prva izvedba testiranja: ocenjen z 10. 

Druga izvedba testiranja: ocenjen z 10. 

Opažanja drugega testiranja:  

Bolnik nima vstavljene kanile.  

 

4.5.1.23 Faringealna faza 

Ocenjevalec preveri dvig hioidne kosti in grla s pomočjo Logemannove metode tipanja. Pri 
tem je pozoren na tekoč potek gibanja in maksimalno točko dviga. Po požiranju sline prosimo 
bolnika, naj 5 sekund fonira glas (A). Pri tem smo pozorni na kvaliteto glasu. Nato prosimo 
bolnika, naj ponovi vajo po ponovnem požiranju, po obratu glave na levo ali desno stran ter 
po dvigu brade. Ob vsakem manevru je ocenjevalec pozoren na kvaliteto glasu. 

Možne ocene: 10 – takojšen dvig grla in popolna odstranitev grižljaja, 8 – dvig grla nekoliko 
otežen, počasen začetek dviga, nepopolna odstranitev grižljaja, 5 – nepopoln dvig grla, 
postopno in neusklajeno delovanje, klokotajoč glas ob fonaciji, 2 – požiranje se ne začne, 
ocena ni možna. 

Prva izvedba testiranja: ocenjen z 8. 

Druga izvedba testiranja: ocenjen z 8. 

Opažanja drugega testiranja:  

Dvig grla je enako hiter kot pri običajnem požiranju, a je njegov začetek zakasnjen. Najvišja 
točka dviga grla je ustrezna. Pri požiranju grižljaja je potrebno večkratno požiranje, ki 
postopoma odstrani ostanke grižljaja. Požiranju občasno sledi še kašelj. Pri fonaciji po 
požiranju je slišen moker in grgrajoč glas. Isto opažam, ko bolnik glavo obrača v katero koli 
od opisanih smeri. 

 

4.5.1.24 Faringealni odziv 

Ocenjevalec med samim testiranjem ostaja pozoren na kašelj in kvaliteto fonacije, ki sledi 
požiranju. Na ta način tudi podamo zadnjo oceno. 

Možne ocene: 10 – brez posebnosti pri pregledu, 5 – kašelj med požiranjem, pred ali za njim, 
1 – ne prenaša požiranja. 

Prva izvedba testiranja: ocenjen s 5. 

Druga izvedba testiranja: ocenjen s 5. 

Opažanja drugega testiranja:  
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Bolnik občasno kašlja po požiranju. Ko kašlja, je kašelj močen. Glas po požiranju je moker in 
grgrajoč. 

 

4.5.2 Pregled delnih in končnih ocen 

 

Tabela 4: Delne in končne ocene. 

 
Ocenjevana postavka Ocena 1. 

izvedbe 
Ocena 2. 
izvedbe 

Razlika 

budnost 8  10  2  
sodelovanje 8  10  2 
slušno razumevanje 6  10  4 
dihanje 4  6 2 
koordinacija dihanja in po. 3 5 3 
afazija/disfazija 2 5 3 
apraksija 2 3 1 
dizartrija 2 3 1 
slina 1 3 2 
zapora ustnic 2 4 2 
gibanje jezika 8 8 0 
moč jezika 8 8 0 
usklajenost jezika 5 8 3 
oralna priprava 6 8 2 
refleks požiranja 3 5 2 
mehko nebo 6 10 4 
odstranitev grižljaja 5 10 5 
oralni transport 4 6 2 
refleksni kašelj 3 5 2 
hoteni kašelj 8 8 0 
glas 4 4 0 
kanila 10 10 0 
faringealna faza 8 8 0 
faringealni odziv 5 5 0 
vsota ocen 121  162 41 
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4.5.3 Zaključki in ugotovitve ocenjevanja 

 
Tabela 5: Zaključki in ugotovitve ocenjevanja.  

• Modra barva prikazuje rezultate prve izvedbe testa. 
• Rdeča barva prikazuje rezultate druge izvedbe testa. 

 

Resnost motnje MASA-rezultat – disfagija MASA-rezultat – 
aspiracija 

ni opaženih abnormalnosti < 178–200 < 170–200 

blaga < 168–177 < 149–169 (2. izvedba) 

zmerna < 139–167 (2. izvedba) < 141–148 

huda < 138 (1. izvedba) < 140 (1. izvedba) 

 

 

4.5.4 Predlogi za hrano in tekočino 

 

Tabela 6: Predlogi za hrano in tekočino. 

• Modra barva prikazuje izbiro glede na rezultate prve izvedbe testa. 
• Rdeča barva prikazuje izbiro glede na rezultate druge izvedbe testa. 

 

Predlog za 
prehrano 

hranjenje 
per os je 

pretvegano 

gostljata 
hrana 

Mehansko 
spremenjena 

hrana 

mehka 
hrana 

normalno, 
brez 

prilagoditev 
Predlog za 
tekočino 

pitje per os 
je 

pretvegano 

zgoščena 
tekočina 

zgoščena/gosta  
tekočina 

(enaka gostoti 
medu) 

gosta 
tekočina 

normalno, 
brez 

prilagoditev 

Prvo testiranje je bilo izvedeno dva meseca in pol pred drugim testiranjem. Sposobnosti 
požiranja bolnika so se med tem časom toliko izboljšale, da je lahko s hranjenja preko 
gastrostome prešel na samostojno oralno hranjenje z mehko hrano in na pitje čiste tekočine. 

 

4.5.5 Opombe pod rezultati 

Odločitev, da lahko bolnik pije tekočino brez prilagoditev, je bila sprejeta na podlagi dejstva, 
da bolnik s pomočjo slamice pije čisto tekočino brez težav pri požiranju. 
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5. ANALIZA HIPOTEZ 

 

5.2 HIPOTEZA 1 

Poškodba centralnega živčevja povzroča oslabljeno faringealno fazo požiranja in 
aspiracijo. 

Hipoteza je postavljena na podlagi študija literature. 

Nevrološko pogojena disfagija nastane kot posledica motenega delovanja centralnega 
živčnega sistema. Tumorji centralnega živčevja in druge strukturne spremembe nemalokrat 
povzročijo nastanek motenj požiranja. (Thomas Murry in Ricardo L. Carau, 2006) Najhujše 
motnje požiranja nastanejo kot posledica okvare v možganskem deblu. Nekoliko manj hude 
oblike motenj požiranja pa so posledica okvare možganske poloble, ki je pri posamezniku 
dominantna za požiranje. Do težav pride zaradi senzorične in motorične disfunkcije predvsem 
obeh oralnih ter faringealne faze požiranja. Redkeje je prizadeta tudi ezofagealna faza 
požiranja, pa še takrat po navadi v klinični sliki prevladujejo težave v predhodnih fazah. 
(Irena Hočevar Boltežar, 2012) 

Hipotezo lahko v celoti potrdim, ker pred posegom na centralnem živčevju bolnik ni imel 
težav s požiranjem. Dan po posegu je bil napravljen CT glave. Ugotovili so krvavitev v 
možgane na področju tretjega možganskega ventrikla in pomik osrednjih struktur centralnega 
živčevja navzdol. Opisana poškodba centralnega živčnega sistema je povzročila nastanek 
motenj požiranja. Zaradi težav z dihanjem in budnostjo bolnika po operaciji lahko sklepamo 
na okvaro možganskega debla. Med rehabilitacijo na URI Soča je bil bolnik napoten na dve 
instrumentalni preiskavi požiranja. Med rentgenskim slikanjem požiralnik in žrela je bilo 
ugotovljeno, da je pri bolniku izrazito motena faringealna faza požiranja in da grižljaj med 
požiranjem zateka v grlo in sapnik – aspiracija. Naslednja instrumentalna preiskava požiranja 
je bila napravljena med otorinolaringološkim pregledom bolnika. Ugotovljeno je bilo, da 
grižljaj med faringealno fazo požiranja zastaja v valekuli in v piriformnih sinusih, predvsem v 
desnem. Med pregledom je foniatrinja opazila tudi slabšo gibljivost jezika, deviacijo jezika v 
desno in fascikulacije jezika. Vse to govori o okvari spodnjega motoričnega nevrona. Sklepala 
je tudi na poškodbo možganskega debla – selektivno glede na izpade, ker je imel bolnik 
negibljivo desno glasilko in dobro gibljivo mehko nebo.    

 

5.3 HIPOTEZA 2 

Na motnje hranjenja vplivajo senzibilne in motorične sposobnosti ustne votline, žrela in 
grla. 

Hipoteza je bila postavljena na podlagi študija literature. 

Nevrogena disfagija je kompleksna motnja, ki lahko povzroča težave pri požiranju kjer koli v 
procesu požiranja. Motnje požiranja se med seboj lahko kombinirajo. Najpogosteje sta moteni 
oralna in faringealna faza požiranja. (Maja Ogrin, 2012) 
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Nevrološko pogojena disfagija se pojavlja v različnih oblikah. Pojavlja se kot posledica 
okvarjenih čutilnih sposobnosti ali motorike posameznih organov, ki so udeleženi pri 
požiranju ali kot moteno usklajevanje med mišičnimi skupinami, vključenimi v proces 
požiranja. (Irena Hočevar Boltežar, 2012) 

Hipotezo lahko v celoti potrdim, ker je zaradi težke disfagije po operaciji na centralnem 
živčevju hranjenje bolnika po oralni poti predstavljalo nevarnost. Hranjen je bil preko 
nazogastrične sonde, ki jo je po prihodu na URI Soča zamenjala perkutana gastrostoma. 
Bolnik je bil po prihodu na URI Soča prvič ocenjen s presejalnim testom MASA. O okvarjeni 
senzibiliteti in motoriki ustne votline, žrela ter grla lahko sklepamo na podlagi naslednjih 
ugotovitev omenjenega ocenjevanja: nepopolna zapora in omejeno gibanje ustnic; lažja 
motnja obsega gibov jezika; minimalna oslabelost jezika; minimalno žvečenje med oralno 
pripravljalno fazo (gravitacija pomaga pri pripravi grižljaja); enostransko težje izzvan refleks 
požiranja; grižljaj je po požiranju delno odstranjen; izrazito podaljšan čas med začetkom 
jezičnega gibanja in sprožitvijo dviga grla; počasen začetek dviga grla; dvig grla je otežen; 
moker, grgrajoč glas ob fonaciji (verjetno zaradi velike količine sekreta v zgornjih dihalih). 

Preden je bolnik začel s postopnim prehodom na oralno hranjenje, je bil napoten na 
otorinolaringološki pregled. Ugotovljene so bile naslednje senzibilne in motorične značilnosti 
bolnikovega trakta za požiranje: slabša gibljivost jezika; med požiranjem največji problem 
predstavlja potisk grižljaja iz ustne votline; na vhodu v grlo je večja količina sluzi, ki bolnika 
ne moti; zmanjšana je senzibiliteta v grlu do nivoja glasilk. 

 

5.4 HIPOTEZA 3 

Motnje požiranja povzročajo zmanjšanje bolnikove telesne teže kljub terapiji disfagije. 

Hipoteza je bila postavljena na podlagi študija literature. 

Motnje požiranja lahko vodijo v pretirano izgubo telesne teže, v dehidracijo in podobno. Po 
podatkih iz literature ima kar 75 % bolnikov z disfagijo nedohranjenost, dehidracijo ali 
kombinaciji obeh. (Maja Ogrin, 2012) 

Kar pri 8–62 % bolnikov, ki so doživeli možgansko kap, nedohranjenost prepoznajo že ob 
sprejemu. Tisti, pri kateri se kot posledica kapi razvijejo tudi motnje požiranja, pogosto 
uživajo hrano in tekočino spremenjene gostote. Kot posledica kognitivnih sprememb so 
pogosto spremenjene tudi prehranjevalne navade. (Irena Sedej, 2012) 

Bolniki, ki so že ob sprejemu v bolnišnico slabo prehranjeni ali sprejeti na daljše zdravljenje, 
so odvisni od bolnišnične hrane kot edine prehranske podpore. Nedohranjenost bolnikov se 
med bivanjem v bolnišnici pogosto še poveča. (Irena Sedej, 2012)   

Hipotezo lahko delno potrdim, ker je bolnik po pričevanju družine pred boleznijo tehtal 90 
kg. Po operaciji na centralnem živčevju je bil bolnik hranjen po neoralni poti. Kljub temu se 
je njegova telesna teža znižala za 20 kilogramov.  

Pod nadzorom strokovnega tima je bolnik med rehabilitacijo na URI Soča postopno prehajal z 
neoralnega na oralno hranjenje. 8. 1. 2013 mu je bila odstranjena gastrostoma, saj so se 
njegove sposobnosti požiranja toliko izboljšale, da se je ob uporabi ustreznega položaja lahko 
varno oralno hranil. Po prehodu na oralno hranjenje je bolnik dobil telesno težo. 
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5.5 HIPOTEZA 4 

Zmanjšanje telesne teže je pri bolniku z nevrogeno povzročeno disfagijo povezano z 
izgubo mišične mase. 

Hipoteza je bila postavljena na podlagi študija literature. 

Pri spremljanju bolnikov z disfagijo se je treba otresti sodobnih meril družbe, ki izgubo 
kilogramov predstavljajo kot nekaj pozitivnega. Ta je pogosto povezana z izgubo mišične 
mase, ki je lahko tako obširna, da povsem spremeni zmožnosti posameznika, da bi skrbel sam 
zase in bi dosegal vsakdanje cilje. (Thomas Murry in Ricardo L. Carau, 2006) 

Hipotezo lahko v celoti potrdim, ker je bila med rehabilitacijo na URI Soča narejena 
preiskava z napravo Bodystat. Ugotovljeno je bilo, da se je bolnikova telesna teža od nastanka 
bolezni znižala za 20 kilogramov. Primarni vzrok za to pa je zmanjšana količina mišične mase 
telesa. Priporočena je bila izgradnja mišične mase po terapevtsko vodeni dejavnosti. 

 

5.6 HIPOTEZA 5 

Instrumentalna preiskava požiranja omogoča varnejše požiranje. 

Hipoteza je bila postavljena na podlagi študija literature. 

Med izvajanjem FEES-preiskave požiranja vstavljen endoskop ne preprečuje preizkušanja 
kompenzatornih manevrov in pozicij, ki bolniku omogočajo bolj učinkovito ter varnejše 
požiranje. To je vsekakor velika prednost te preiskave. (Thomas Murry in Ricardo L. Carau, 
2006) 

Hipotezo lahko v celoti potrdim, ker sta na otorinolaringološkem pregledu napravljeni 
instrumentalni preiskavi požiranja (TFL in FEES) zagotovili ključne podatke za izbiro 
ustreznega položaja bolnika med požiranjem in za prilagoditev diete. Zaradi opažene 
negibljivosti desne glasilke je bilo preizkušeno požiranje na način, da je bolnik glavo obrnil 
na desno. Ugotovljeno je bilo, da bolnik ob uporabi opisanega položaja varno požira gostljato 
hrano in tekočino brez aspiracije. Predlagan je bil postopen prehod na oralno hranjenje z 
gostljato hrano ob ustrezni uporabi položaja. 

 

5.7 HIPOTEZA 6 

Uporaba posebnih položajev, diete in manevrov za požiranje izboljša težave pri 
požiranju. 

Hipoteza je bila postavljena na podlagi študija literature. 

Z uporabo ustreznih položajev in manevrov za požiranje je mogoče poustvariti pogoje za lažje 
in varno požiranje ter hranjenje, kljub temu, da ima bolnik motnje požiranja. Logoped 
sodeluje tudi pri odločanju prilagajanja gostote hrane in pri izbiri ustrezne diete. (Maja Ogrin, 
2012) 
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Zdravljenje težav pri požiranju se je v zadnjih letih z optimizacijo prehrane bistveno 
izboljšalo, zaradi česar se je zmanjšala pojavnost aspiracijskih pljučnic. Naša dolžnost je, da 
bolnikom z disfagijo zagotavljamo hrano z varno teksturo in viskozno varno pijačo. (Irena 
Sedej et al., 2011) 
 

Hipotezo lahko v celoti potrdim, ker je bolnik po otorinolaringološkem pregledu začel s 
postopnim hranjenjem pod nadzorom strokovnega tima. Pri tem je sprva uporabljal položaj z 
glavo, obrnjeno v desno. Ko so se njegove sposobnosti požiranja izboljšale, je začel 
uporabljati položaj z glavo, nagnjeno nazaj. To mu je pomagalo pri prehodu hrane iz oralne 
faze požiranja. Prilagojena je bila tudi dieta bolnika. Ta je sprva vsebovala le gostljato hrano, 
saj je ta gostota hrane najlažja za požiranje. Postopno je bolnik prešel na hranjenje z mleto in 
nato mehkejšo hrano. Iz vseh diet je bila izločena hrana, ki ni primerna za bolnike z motnjami 
požiranja (drobljiva in lepljiva hrana ter hrana z mešano konsistenco). Ker je bolnik lahko 
varno pil po slamici, gostota tekočine ni bila spremenjena. Uporaba manevrov za požiranje ni 
bila potrebna. 

 

5.8 HIPOTEZA 7 

Kljub intenzivni terapiji disfagije požiranje pri bolniku s poškodbo centralnega živčevja 
ne poteka normalno. 

Hipoteza je bila postavljena na podlagi osebne komunikacije. 

Stanje bolnika po operaciji centralnega živčnega sistema kaže na obsežno poškodbo 
možganov. Na podlagi izkušenj sklepam, da bo rehabilitacija bolnika trajala dolgo. Čas 
rehabilitacije je povsem odvisen od tega, koliko so poškodovani predeli centralnega živčevja, 
ki uravnavajo požiranje, in od tega, koliko bodo drugi nepoškodovani predeli prevzeli njihovo 
vlogo v požiranju. Zaradi velikih težav, ki jih ima bolnik pri prehodu grižljaja iz ustne votline, 
sklepam, da tudi požiranje še dolgo ne bo potekalo normalno. (Irena Hočevar Boltežar, 2012) 

Hipotezo lahko v celoti potrdim, saj je bil med rehabilitacijo na URI Soča bolnik ves čas 
deležen intenzivne logopedske terapije motenj požiranja, kljub temu pa požiranje ob koncu 
rehabilitacije ni potekalo normalno. To dokazuje končna ocena druge izvedbe presejalnega 
testa MASA. Bolnik je dosegel 162 od možnih 200 točk, kar sovpada z oceno za lažjo 
disfagijo in blago aspiracijo. Najbolj pogost vzrok za nižjo oceno na ocenjevalnih postavkah 
MASA-testa je bila slaba gibljivost zadnjega dela jezika. To je najverjetneje tudi glavni vzrok, 
da požiranje pri bolniku ne poteka normalno. Tudi pri opazovanju požiranja bolnika med 
logopedsko obravnavo sem opazil nekatera odstopanja. Med žvečenjem bolnik grižljaj 
namešča na sprednje zobe (možno je, da tako prepreči, da bi grižljaj zatekal v žrelo med 
oralno pripravljalno fazo ali pa zaradi slabših motoričnih sposobnosti jezika ne more namestiti 
hrane na kočnike v zadnjem delu ustne votline). Pri prehodu grižljaja iz ustne votline si bolnik 
pomaga z nagibom glave nazaj. Bolnik večkrat požira grižljaj in po požiranju pogosto kašlja. 
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5.9 PREGLED HIPOTEZ 

 
Tabela 7: Pregled hipotez. 

 

Št. Hipoteza Potrjena hipoteza 
H1 Poškodba centralnega živčevja povzroča 

oslabljeno faringealno fazo požiranja in 
aspiracijo. 

Da 

H2 Na motnje hranjenja vplivajo senzibilne in 
motorične sposobnosti ustne votline, žrela ter 
grla. 

Da 

H3 Motnje požiranja povzročajo zmanjšanje 
bolnikove telesne teže kljub terapiji disfagije. 

Delno 

H4 Zmanjšanje telesne teže je pri bolniku z 
nevrogeno povzročeno disfagijo povezano z 
izgubo mišične mase. 

Da 

H5 Instrumentalna preiskava požiranja omogoča 
varnejše požiranje. 

Da 

H6 Uporaba posebnih položajev, manevrov in 
prilagoditev diete izboljša težave pri požiranju. 

Da 

H7 Kljub intenzivni terapiji disfagije požiranje pri 
bolniku s poškodbo centralnega živčevja ne 
poteka normalno.  

Da 
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6. ZAKLJUČEK 

 

Obravnava motenj požiranja v zadnjih desetletjih predstavlja pomembno klinično disciplino. 
Vse večja je potreba po širjenju znanja o motnjah požiranja, hkrati pa tudi po strokovnjakih, 
ki so izobraženi na tem področju. Klinični logoped je tisti, ki v sodelovanju z drugimi 
strokovnjaki deluje v vseh fazah obravnave bolnika z motnjami požiranja. Zato poskuša avtor 
v obširnem teoretičnem delu diplomske naloge predstaviti osnovna znanja o samih motnjah 
požiranja, o diagnostičnih postopkih in o rehabilitaciji z vidika kliničnega logopeda. 
Diplomska naloga je nastajala na podlagi povzemanja tuje in slovenske literature ter na 
podlagi svetovanja oseb, ki se z motnjami požiranja že leta srečujejo v praksi. Opis 
praktičnega primera omogoča bralcu primerjavo povzetka literature s praktičnimi postopki 
obravnave motenj požiranja v Sloveniji.  

Medicinska dokumentacija in ugotovitve različnih strokovnjakov, vključenih v 
multidisciplinarni tim za obravnavo motenj požiranja, kliničnemu logopedu omogočajo 
dodatne podatke za načrtovanje terapije motenj požiranja. Značilnosti motenj požiranja pri 
predstavljenem bolniku so opisane glede na ugotovitve ocenjevalnih postopkov, ki so bili 
uporabljeni v fazi diagnostike. To omogočajo tudi vpogled v količino in vrsto podatkov o 
motnjah požiranja, ki jih zagotavljajo ocenjevanje s presejalnim testom MASA, opazovanje 
hranjenja in požiranja bolnika, otorinolaringološki pregled in drugo. Z opisom izvedbe 
presejalnega testa MASA je podrobneje predstavljeno ocenjevanje motenj požiranja z vidika 
kliničnega logopeda. Obenem primerjava ocen prve in druge izvedbe presejalnega testa 
MASA omogoča predstavo o izboljšanju bolnikove sposobnosti požiranja med rehabilitacijo 
na URI Soča.  

Literatura, opisana v teoretičnem delu diplomske naloge, priporoča zaporedje uporabe 
terapevtskih rehabilitacijskih tehnik, ki so v domeni kliničnega logopeda. Opis praktičnega 
primera potrjuje dejansko izvedbo teoretične osnove v praksi najpomembnejše rehabilitacijske 
ustanove v državi. Opisani bolnik je bil deležen večine diagnostičnih postopkov in 
rehabilitacijskih tehnik, ki jih predlaga literatura. Rehabilitacija motenj požiranja je bila 
učinkovita. Na podlagi šestih v celoti potrjenih hipotez in ene delno potrjene hipoteze 
sklepamo, da je rehabilitacija motenj požiranja v največji in najpomembnejši univerzitetni 
rehabilitacijski ustanovi v Sloveniji na enaki ravni kot v svetu. Teoretične osnove o motnjah 
požiranja iz prvega dela naloge smo namreč skoraj v celoti potrdili z opisom praktičnega 
primera v drugem delu. 

Diplomska naloga pa zaradi svoje splošne narave opisa motenj požiranja odpira veliko 
vprašanj, ki ponujajo možnosti za nove raziskave, na primer: primerjava različnih presejalnih 
testov za ocenjevanje motenj požiranja pri bolnikih z nevrogeno pogojeno disfagijo ali pri 
bolnikih z disfagijo po operaciji glave in vratu, pogostost motenj požiranja v domovih za 
ostarele, pomen samostojnega hranjenja bolnikov z disfagijo itd. 
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8. PRILOGE 

• Ocenjevalni list MASA-testa (original) 
• Primer izjave sodelujočih o dovoljenju uporabe podatkov v namene diplomske 

naloge 
• Primer izjave sodelujočih o strinjanju s sodelovanjem v raziskavi 
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Soglasje o uporabi podatkov v namene raziskave diplomske naloge 

 

Sem Benjamin Vogrič, absolvent študijskega programa surdopedagogika in logopedija na 

Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. V empirični del diplomske naloge bom vključil 

praktični primer bolnika z motnjami požiranja. Zanima me predvsem ustaljena medicinska 

praksa obravnave bolnika z motnjami požiranja. Prav tako bo opis praktičnega primera 

temeljil na ocenjevanju, ki ga bom izvedel pod nadzorstvom mag. Nade Žemve, spec. klin. 

log.  

Bolnik bo ocenjen s pomočjo presejalnega testa MASA, ki omogoča spremljanje bolnikovega 

napredka skozi daljše časovno obdobje. Testiranje ne ogroža bolnikovega zdravja. Bolnik je 

bil na ta način ocenjen že večkrat, tako da to zanj ne bo predstavljalo preveč stresne situacije. 

Zagotavljam, da bom podatke, pridobljene med testiranjem, z vašim dovoljenjem uporabil le v 

namene diplomske naloge in da nimam namena širjenja podatkov zunaj teh okvirov. Prav tako 

jamčim za anonimnost osebnih podatkov. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prosim vas, da podpišete soglasje, s katerim mi dovoljujete uporabo podatkov, pridobljenih v 

raziskavi, za namen diplomske naloge. 

Podpisani ________________________________ dovoljujem, da Benjamin Vogrič, 

absolvent študijskega programa surdopedagogike in logopedije, uporabi moje podatke, 

pridobljene v raziskavi, za potrebe diplomske naloge. Prav tako mi zagotavlja varstvo osebnih 

podatkov. 

Kraj in datum:                                                                                              Podpis osebe: 

 

______________________                                                     ______________________ 
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Obrazec za sodelujoče 

 

Podpisani _______________________________________________________________ izjavljam, da 

sem seznanjen z namenom in potekom raziskave, z možnimi koristmi in tveganji.   

Seznanjen sem, da lahko na svojo željo brez posledic kadar koli prekinem sodelovanje. V primeru 

nujnosti v zvezi z raziskavo lahko pokličem odgovornega nosilca na tel. številko 040 351 485 

(Benjamin Vogrič) ali dežurnega zdravnika URI Soča na tel. številko 031 514 076. 

Na podlagi danih informacij zavestno pristopam k raziskavi in se zavezujem, da bom vestno upošteval 

navodila. 

 

 

Datum:__________________________ 

 

 

Podpis: __________________________ 

 

 

 


