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POVZETEK 

Otroci z razcepi v orofacialnem področju imajo poleg težav z govorom tudi težave na 

področju hranjenja in požiranja. V prvem delu teoretičnih izhodišč magistrskega dela 

smo opisali anatomijo in embriološki razvoj ustne votline. Ker je za razumevanje težav 

s hranjenjem ključnega pomena poznavanje tipičnega razvoja hranjenja, smo opisali 

osnovne značilnosti faz hranjenja, organskih struktur, povezanih s hranjenjem, ter 

samo fiziologijo sesanja, požiranja, grizenja in žvečenja. Nato smo predstavili skupne 

značilnosti otrok, rojenih z razcepi v orofacialnem področju. Poleg pogostosti razcepa 

in morebitnega pojavljanja pridruženih motenj smo se osredotočili tudi na anatomske 

in funkcionalne posebnosti. V zadnjem, ključnem delu, smo opisali značilnosti 

hranjenja otrok z razcepi in predstavili definicijo težav, pojavnost in vzroke ter 

simptome težav s hranjenjem. Predstavili smo, kako je z obravnavo otrok z razcepi v 

orofacialnem področju v Sloveniji in drugje po svetu ter kakšne so diagnostične in 

terapevtske možnosti obravnave teh otrok.  

V empiričnem delu smo želeli ugotoviti pogostost in vrsto težav s hranjenjem otrok, 

starih od pet mesecev do šest let. V ta namen smo po pregledu literature izoblikovali 

anonimen vprašalnik za starše otrok z razcepi v orofacialnem področju, ga najprej 

pilotsko preizkusili na skupini 19 staršev otrok z razcepi v času obravnave pri 

strokovnjaku, nato pa vprašalnik poslali 93 staršem otrok, rojenih v obdobju od 1. 1. 

2013 do 31. 12. 2016. Vprašalnik je tako skupaj izpolnilo 58 staršev otrok z razcepi v 

času kontrolnih pregledov v bolnici in v času logopedskih obravnav ali pa so 

vprašalnike vrnili po pošti.  

Rezultati so pokazali, da je imelo skoraj tri četrtine otrok, zajetih v raziskavi, težave z 

vzpostavitvijo hranjenja takoj po rojstvu, kasneje so se težave s hranjenjem zmanjšale, 

vendar so bile v četrtini primerov še vedno prisotne do operativnega zdravljenja ali celo 

dlje. Največ težav se je pojavljalo zaradi uhajanja hrane in pijače skozi nos. Pogosto 

je bilo tudi požiranje zraka pri hranjenju po steklenički in podaljšan čas hranjenja. 

Ugotovili smo, da vrsta razcepa pomembno vpliva na težave s hranjenjem, saj so imeli 

otroci z razcepom neba ob prisotnosti ali odsotnosti razcepa ustnice bistveno več težav 

s hranjenjem kot otroci samo z razcepom ustnice. Resnejše težave s hranjenjem so 

bile pomembno povezane z govornimi težavami. Pri otrocih z razcepi, ki so bili hranjeni 

po nazogastrični sondi, smo pogosteje zaznali tudi težave z začetnim pridobivanjem 

na teži ter grizenjem in žvečenjem. Večina staršev je za hranjenje uporabljala 

prilagojeno stekleničko in je bila z uporabo zadovoljna, čeprav je izbira stekleničk v 

Sloveniji skromna in je za alternativne možnosti treba pripomočke naročiti iz tujine. 

Ugotovili smo tudi, da so starši pogrešali podporo v zvezi s hranjenjem predvsem s 

strani medicinskih sester v porodnišnici in babic ter da je več kot polovica staršev 

mnenja, da so prejeli premalo informacij v zvezi s hranjenjem.  

KLJUČNE BESEDE 

Razcepi v orofacialnem področju, težave s hranjenjem in požiranjem, vprašalnik, 

dejavniki tveganja 



  



ABSTRACT 

Children with clefts do not only have problems with speech, but also with feeding and 

swallowing. In the first part of this master’s thesis theoretical description of anatomical 

structures and embryological development of oral cavity is given. Furthermore, in order 

to understand problems with feeding, knowledge about typical development of feeding 

and swallowing skills in infants and children is necessary. Therefore core features of 

swallowing phases, structural differences connected with feeding and physiology of 

sucking, chewing and swallowing are described. Afterwards common characteristics 

of children born with clefts in orofacial area are introduced. Besides prevalence and 

comorbidity of other problems, anatomical and functional consequences of clefts were 

also taken into account. In the last, key part, characteristics of feeding children with 

clefts are described along with definitions, main manifestations, causes and symptoms 

of feeding disorders in children with clefts. Treatment of children with clefts in Slovenia 

and worldwide, available diagnostics and therapeutic options are also introduced. 

The aim of the practical part was examination of prevalence and type of feeding 

disorders in children with clefts from ages of five months to six years. After a thorough 

literature overview and consultation with practitioners, anonymous questionnaire for 

parents was constructed. It was initially tested in a pilot study conducted during medical 

routine examinations and during speech therapy sessions. Ninety-three questionnaires 

were sent to parents of children born between 1st January 2013 and 31st December 

2016. Nineteen questionnaires were returned during the pilot study and thirty-nine later 

on, giving the total number of fifty-eight study participants. 

Results show that almost three quarters of children that participated in the study had 

problems with feeding initiation right after birth. Even though that feeding disorder 

occurrence decreased afterwards, in quarter of cases problems remained until surgical 

treatment or are still present. The major problem before completion of surgical 

treatment was nasal regurgitation along with excessive air intake and prolonged 

feeding time. This survey also confirmed that the type of clef has an important impact 

on feeding problems. Children with isolated cleft lip had distinctly less feeding disorders 

compared with children with cleft palate with or without cleft lip. Severe feeding issues 

significantly correlated with speech problems. Furthermore, in children fed with 

nasogastric tube difficulties with weight gain and chewing seem to be more frequent. 

Majority of parents used special feeding bottles for children with clefts. They were 

generally satisfied with them, although there is a lack of feeding bottle selection in 

Slovenia, which could be overcome by ordering from abroad. Many parents expressed 

a lack of instructions and support in relation to feeding from maternity hospitals and 

more than a half of them claimed that they did not receive enough information about 

feeding from medical staff. 

KEY WORDS:  

Orofacial clefts, feeding and swallowing disorders, questionnaire, risk factors 
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1. UVOD 

Razcep je najpogostejša prirojena obrazna nepravilnost. V Sloveniji se rodi približno 

1,77/1000 živorojenih otrok z razcepom v orofacialnem področju (Eberlinc, 2014).  

Obstajajo različna poimenovanja razcepa. Na spletnih straneh in v splošnem 

pogovornem jeziku zasledimo izraz zajčja ustnica, ki poimenuje razcep ustnice, ter 

volčje žrelo, ki poimenuje razcep neba. Strokovno razcepu rečemo shisis, beseda 

izhaja iz latinščine in pomeni razkol, razpoka, razcepljenost. V Sloveniji se strokovno 

uporabljata oba izraza: shiza in razcep. Anatomsko funkcionalne značilnosti razcepov 

v veliki meri lahko prizadenejo sluh in govor, vplivajo na zunanji videz in rast obraza, 

lahko pa tudi na učinkovitost hranjenja.  

Hranjenje je osnovna človekova funkcija, saj vnos pomembnih hranil omogoča 

preživetje. Med drugim je hranjenje tudi eden od načinov vključevanja v družbo, zato 

lahko rečemo, da pomeni socializacijo človeka. Proces hranjenja naj bi bil za človeka 

prijeten proces, saj zagotavlja ustrezno prehranjenost in rast otroka, hkrati pa spodbuja 

zgodnji proces navezanosti (bonding) med staršem in otrokom (Berk idr., 2009). 

Veliko študij kaže, da imajo malčki z razcepi pogosto težave s hranjenjem in 

požiranjem. Težave nastanejo zaradi slabše gibljivih mišic mehkega neba ali 

nepopolne velofaringealne zapore, ki oteži požiranje. Generiranje nezadostnega 

negativnega intraoralnega tlaka je glavna težava pri sesanju, ki se pojavlja v povezavi 

z razcepi neba. Vpliv razcepa se kaže tako pri stiku ustnice s prsno bradavico ali 

cucljem kot tudi pri organizaciji grižljaja (bolusa), obdržanju grižljaja v ustih in požiranju. 

Simptomi težav s hranjenjem pa se raztezajo od požiranja zraka do pretiranega 

polivanja in uhajanja tekočine skozi nos. Čas hranjenja se tako pri marsikaterem otroku 

podaljša, kar povzroči utrujenost in nelagodje ob hranjenju.  

Za starše, ki se jim rodi otrok z razcepom, je to lahko velik šok. Še večji stres pa 

nastane, ko je otroka treba nahraniti, proces pa ne steče. Glede na to, da gre pri otrocih 

z razcepi za kompleksen pojav, je potrebna dobro premišljena timska obravnava s 

strani najrazličnejših strokovnjakov. V timih za obravnavo otrok s shizami sodelujejo 

maksilofacialni kirurg, foniater, ortodont, psiholog in logoped.  
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1. Anatomija ustne votline 

Meje ustne votline predstavljata ustnici spredaj, lici ob straneh, mišice ustnega dna 

spodaj in goltna ožina zadaj. Mišica m. orbicularis oris ustnici drži skupaj in ju 

zaokrožuje. Na notranji strani ustnice je sluznica ustne votline, na zunanji koža, prehod 

pa predstavlja ustna rdečina. Mišico ustnice oživčuje VII. možganski živec (Hočevar 

Boltežar, 2010).  

 

Slika 1: Anatomija ustne votline (Palate, 2011) 

Usta odpira vrsta obraznih mišic: m. levator labii superior dviguje zgornjo ustnico, m. 

zygomaticus major poteguje ustni kot navzgor in v stran, m. zygomaticus minor dviguje 

zgornjo ustnico in jo naguba, m. levator anguli oris dviguje ustni kot, m. risorius 

sodeluje pri različnih gibih obraznih mišic, m. depressor anguli oris poteguje ustni kot 

navzdol in v stran, m. depressor labii inferioris poteguje spodnjo ustnico navzdol in v 

stran, m. mentalis dviguje spodnjo ustnico (Hočevar Boltežar, 2010). Mišice ustne niso 

pomembne le pri zapiranju ust, ampak omogočajo vrsto različnih gibov v govoru, 

žvečenju, dihanju in mimiki obraza. Prekrvavitev zgornje in spodnje ustnice prihaja iz 

obrazne arterije (Zorić, Knežević in Aras, 2014). 

Vse obrazne mišice oživčuje VII. možganski živec, kožo obraza pa V. možganski živec. 

Lica so z zunanje strani obdana s kožo, z notranje stani pa s sluznico s ploščatim 

epitelom na površju. Največja mišica lic je m. buccinator. Ustni preddvor je del med 

ustnicami in lici ter čeljustnim grebenom z zobmi. Čeljustni greben pokriva gingiva, v 
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greben so vstavljeni zobje. Otroško mlečno zobovje vsebuje 20 zob, in sicer dva 

sekalca, en podočnik in dva ličnika v vsakem od štirih kvadrantov. Mlečni zobje pričnejo 

rasti med šestim in osmim mesecem, stalno zobovje pa izraste med šestim in 13. 

letom. Sluznico ustne votline, čeljustni (alveolarni) greben in zobe oživčuje V. 

možganski živec (Hočevar Boltežar, 2010).  

Spredaj mejo med nosno in ustno votlino predstavlja trdo nebo, zadaj pa mehko nebo. 

Pod sluznico trdega neba je kost, mehko nebo pa sestavljajo mišice in fibrozna plošča 

(aponevroza), na katero se naraščajo mišice (Hočevar Boltežar, 2010). 

Mehko nebo sestoji iz petih parnih mišic: mišica dvigovalka mehkega neba (m. levator 

veli palatini), ki dviguje mehko nebo, mišica napenjalka mehkega neba (m. tensor veli 

palatini), mišica uvule (m. uvulae), mišica m. palatopharyngeus in mišica m. 

palatoglossus, ki nebo poteguje navzdol (Shkoukani, Lawrence, Liebertz in Svidel, 

2014). Ko se palatofaringalna mišica skrči, nastane izboklina na stranski steni žrela, ki 

poleg dviga mehkega neba ter izbočanja zgornje žrelne zažemalke na zadnji steni 

žrela sodeluje pri tvorbi velofaringealne zapore (Hočevar Boltežar, 2010). Mišice 

mehkega neba oblikujejo nebna loka in so vključene pri zapori nosnega dela žrela med 

požiranjem in govorom ter prispevajo k dobremu delovanju Evstahijevih tub 

(Shkoukani idr., 2014). Prekrvavitev mehkega neba poteka po štirih vejah karotidne 

arterije, in sicer po zgornji palatalni arteriji, zgornji faringalni arteriji, povratni faringalni 

arteriji in maksilarni arteriji (Zorić idr., 2014). 

  



 

4 
 

2.2. Embriološki razvoj ustne votline  

Razvoj obraza in zgornje ustnice se odvija med petim in devetim tednom nosečnosti 

(Hodgkinskon, 2005). Sredi petega tedna je vidnih pet izboklin na zarodku, iz katerih 

se razvijejo ustnica, čeljustni greben in nebo: dve mandibularni, dve maksilarni in ena 

čelnično-nosna izboklina. Zgornja ustnica tako nastane z zraščanjem obeh maksilarnih 

gub ter medialne nosne gube med petim in sedmim tednom. Maksilarna izboklina se 

močno poveča in tvori zgornjo čeljustnico ter lica. Intermaksilarni segment nastane z 

združitvijo obeh medialnih nosnih gub in obeh maksilarnih izboklin. Sestoji iz 

labialnega dela (zgornja ustnica), zgornje čeljusti in primarnega neba. Primarno nebo 

nastane v šestem tednu iz intermaksilarnega segmenta, sekundarno nebo pa nastane 

iz dveh medialnih izrastkov spodnjega dela maksilarnih izboklin. Ta dva rasteta proti 

sredini in ko se združita, nastane sekundarno nebo. Sekundarno nebo se združi s 

primarnim nebom in na mestu združitve je incizivni kanal (foramen incizivum). Kritično 

obdobje za razvoj neba je od konca šestega do začetka devetega tedna (Petrovič, 

2002). 

Palatogeneza vključuje ustrezen razvoj časovne in prostorske razporeditve številnih 

faktorjev rasti ter ustrezno rast, delitev in prenos celic (Shkoukani idr., 2014). 
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2.3. Hranjenje in požiranje 

Hranjenje je osnovna funkcija človeka. Hranjenje in požiranje opišemo s celotnim 

aktom od sprejema hrane v ustih do oblikovanja grižljaja in potovanje grižljaja prek 

žrela v požiralnik in do želodca.  

S pojmom hranjenje tako opišemo dogajanje od sesanja, oblikovanja grižljaja do 

pomika hrane v zadnji del ustne votline. S pojmom požiranje pa opišemo vse štiri v 

nadaljevanju navedene faze potovanja grižljaja (Groleger Sršen in Korošec, 2013). 

2.3.1. Faze v procesu hranjenja in požiranja   

I. Hočevar Boltežar (2012) navaja, da grižljaj hrane ali požirek pijače potuje od ust do 

želodca v več fazah: 

1. Oralna pripravljalna faza požiranja: jezik hrano razporedi v področje kočnikov, 

kjer se z gibi spodnje čeljusti hrana prežveči. Med požiranjem sta ustnici 

stisnjeni skupaj, da hrana ne izteka iz ust. Ustrezna napetost mišic lic daje 

zunanjo oporo pri žvečenju. Grižljaj ostane v predelu kočnikov in ne zdrsne v 

ustni preddvor. Med žvečenjem je mehko nebo v stiku z zadnjim delom jezika, 

ki zadržuje grižljaj v ustih. Zadržanje hrane v ustih je pomembno, saj med oralno 

pripravljalno fazo še dihamo, dihalna pot je odprta in hrana bi lahko zašla vanjo. 

2. Oralna transportna faza požiranja: na začetku faze se mehko nebo dvigne, 

mišice ustnic in lic se stisnejo. Zadnji del jezika se spusti navzdol, sprednji del 

jezika pa pritisne na trdo nebo, rob jezika je v stiku s čeljustnim grebenom. 

Povečan tlak v ustni votlini potisne grižljaj proti ustnemu delu žrela. 

3. Faringealna faza požiranja: v začetku faringealne faze se dvigne mehko nebo 

in zatesni prehod med usti in nosom in prepreči zahajanje grižljaja skozi nos. 

Jezik grižljaj potiska nazaj. Hkrati pride do kontrakcije mišic ustnega dna, ki 

potegnejo podjezično kost naprej in navzgor ter dvignejo ustno dno. Poklopec 

zapre vhod v grlo. Dihanje se prekine na začetku izdiha. Dihalna pot se zapre 

na treh nivojih: s potegom poklopca čez grlo ter s primikom in stikom 

ventrikularnih gub in glasilk.  

Zgornji ezofagealni sfinkter se zaradi sprostitve mišic v njem odpre. V 

faringoezofagealnem področju zaradi odprtega prehoda v požiralnik, batnega 

potiskanja jezika in dviga grla nastane negativni tlak, zato grižljaj zdrsne iz žrela 

v požiralnik. Pri aktu potiskanja grižljaja po ustnem žrelu sodelujejo tudi mišice 

žrelne zažemalke.  

4. Ezofaringealna faza požiranja: po prehodu grižljaja v požiralnik se sprožita dva 

peristaltična vala, ki potujeta od zgornjega ezofagealnega sfinktra do konca 

progastih mišic, do prehoda progastih mišic v gladke in do konca požiralnika. 

Odpiranje spodnjega ezofagealnega sfinktra se pojavi dve do tri sekunde po 

začetku požiranja.  
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Faze hranjenja, naloge v posamezni fazi ter opis aktivnosti so podrobneje opisane v 

tabeli 1.  

Faza hranjenja 

in požiranja 

Naloga Opis aktivnosti 

Nadzor drže Vzpostavitev ustrezne 

postavitve telesa za 

hranjenje 

Gibanje proti grižljaju ter 

vzpostavitev stabilnega 

položaja glave in vratu za nadzor 

grižljaja v ustih, žrelu in za 

lažje požiranje. 

Oralna 

pripravljalna 

faza 

Vzpostavitev primernega 

ritma hranjenja 

Prilagajanje velikosti grižljaja in 

ritma hranjenja. 

Usmerjanje  Poravnava ust s prihajajočim 

grižljajem, odpiranje ust glede na 

velikost in obliko grižljaja in 

premikanje proti grižljaju.  

Sprejemanje Pobiranje grižljaja z žlice (grizenje, 

lizanje …). 

Shranjevanje Kontrola dražljaja in preprečitev, da 

bi padel iz ust (ustnični stik in stik z 

zadnjim delom jezika). 

Procesiranje grižljaja Žvečenje grižljaja in mešanje s slino 

za zagotovitev ustrezne viskoznosti, 

ki omogoči lažje požiranje. 

Transport v ustih Premikanje hrane po ustih z 

namenom oblikovanja grižljaja in 

pomik le tega na mesto začetka 

požiranja. 

Koordinacija dihanja in 

transporta 

 

Vzdrževanje dihalne poti med 

nosom in žrelom. 

Vzdrževanje oralnega tlaka z 

namenom kontrole grižljaja v ustih.  

Oralna 

prenosna faza 

Kontrola in stabilizacija 

grižljaja zadaj 

Namestitev oblikovanega grižljaja 

med mobilni del jezika in nebo  

Premikanje grižljaja Stabilizacija čeljusti in gibanje jezika 

za premik grižljaja v žrelo.  

Sprožitev refleksa 

požiranja 

Aktivacija senzoričnih in motoričnih 

poti, ki začnejo faringalno fazo 

požiranja.   

Koordinacija dihanja in 

sprožitve požiralnega 

refleksa 

Regulacija dihanja. Pri začetku 

izdiha se dih zadrži in omogoči 

požiranje (začetek faze apneje). 

Faringealna 

faza 

Velofaringealna zapora Dvig mehkega neba in krčenje 

zgornjega konstriktorja žrela, da 
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pride do zapore med nosnim žrelom 

in ustnim žrelom. 

Zaščita dihalne poti Zaporedje koordiniranih gibov 

jezika, hioidne kosti, grla, glasilk in 

poklopca, ki dvignejo grlo naprej 

pod koren jezika, ga zaprejo in 

usmerijo grižljaj proti požiralniku in 

tako preprečijo, da bi zašel v sapnik. 

Odpiranje zgornjega ustja 

požiralnika 

Pomik grla navzgor in naprej odpre 

in obdrži zgornje ustje požiralnika 

odprto, dokler hrana ne pride v 

požiralnik.  

Koordinacija dihanja v 

faringealni fazi 

Zadrževanje diha, dokler grižljaj ne 

preide v požiralnik. 

Ezofagealna 

faza 

Sprostitev zgornjega  

sfinktra 

Aktivacija senzoričnih in motoričnih 

poti, ki sprostijo zgornji sfinkter. 

Premikanje grižljaja Aktivacija senzoričnih in motoričnih 

poti, ki potiskajo grižljaj skozi 

požiralnik.  

Sprostitev spodnjega  

sfinktra 

Aktivacija senzoričnih in motoričnih 

poti, ki sprostijo spodnji sfinkter. 

Nadaljevanje toničnih 

kontrakcij zgornjega in 

spodnjega sfinktra  

Aktivacija senzoričnih in motoričnih 

poti, ki krčijo oba sfinktra. 

Tabela 1: Faze hranjenja in požiranja (Sheppard (2008) in Groleger Sršen in Korošec (2013)) 

2.3.2. Živčevje in mišičje pri požiranju  

Pri požiranju sodelujejo mnoge mišice in živci. Senzorično oživčenje poteka po 

možganskih živcih V., VII., IX. in X. Ti živci prenašajo podatke iz receptorjev, ki zaznajo 

dotik, pritisk, okus, temperaturo, konsistenco, obliko grižljaja in informacije iz mišičnih 

vreten. Motorično oživčenje poteka po živcih V., VII., IX., X. in XII. ter živcih 

cervikalnega pleteža. Pri požiranju sodelujejo mišice žvekalke, ustnične in lične mišice, 

mišice ustnega dna, jezične, žrelne, grlne in požiralnikove mišice ter posredno tudi 

notranje in zunanje mišice grla (Hočevar Boltežar, 2012).  

2.3.3. Centralni nadzor požiranja 

Na podlagi slikovnih preiskav lahko vidimo vključenost različnih možganskih centrov v 

proces požiranja (Hočevar Boltežar, 2012). Prva, oralna pripravljalna faza požiranja, 

je hotena, druga, oralno transportna faza požiranja, je le delno hotena, faringealna in 

ezofaringealna faza pa sta refleksni (Hočevar Boltežar, 2010).   

Kontrola požiranja prihaja iz centralnega živčevja. V možganski skorji je center za 

požiranje, kamor se prek senzoričnih jeder možganskih živcev in možganskih živcev  

stekajo čutilne informacije iz ust in žrela. Od tam informacije potujejo do motoričnih 
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jeder možganskih živcev in nato preko živcev do mišic v ustni votlini, žrelu in zgornjemu 

delu požiralnika (Hočevar Boltežar, 2010). 

Za faringalno in ezofaringealno fazo obstajajo fiksni motorični vzorci požiranja. 

Požiranje sprožijo stimulacije iz žrela. Med požiranjem je potrebna usklajenost z 

dihanjem, ki v izdihu prekine požiranje. Le novorojenček lahko zaradi visoke lege grla 

diha in požira hkrati, vendar tudi pri njem že prihaja do prekinitev dihanja med 

faringalno fazo požiranja (Hočevar Boltežar, 2010).     

2.3.4. Razvoj funkcij hranjenja pri novorojenčku 

»Hranjenje je ena izmed najosnovnejših funkcij novorojenčka« (Groleger Sršen in 

Korošec, 2013, str. 63).  

»Hranjenje novorojenčka je odvisno predvsem od normalne anatomske strukture 

njegovih organov in vzpostavljenih refleksnih vzorcev, ki se postopoma povežejo v 

gibalne vzorce, ki podpirajo sesanje« (Groleger Sršen in Korošec, 2013, str. 63). 

Dojenček z ustnicami, lici, nebom in jezikom oblikuje zaporo, ki ustvari negativni tlak 

in povzroči, da mleko iz dojke ali stekleničke priteče v usta. Nato ga z usklajenim 

požiranjem potisne v požiralnik, kar uskladi z dihanjem. Za učinkovito hranjenje in 

preprečevanje vdora hrane v dihalne poti je potrebna dobra usklajenost sesanja, 

požiranja in dihanja (Groleger Sršen in Korošec, 2013). 

Učenje hranjenja poteka podobno kot učenje številnih drugih veščin, kjer gre za 

postopno izboljšanje in končno avtomatizacijo. Otrok tako pri treh letih starosti obvlada 

vse svoje hranjenje in pitje, tako da zadovolji svoje dnevne potrebe po hrani in tekočini 

(Groleger Sršen in Korošec, 2013).  

Kritično obdobje je obdobje, v katerem se oblikujejo povezave živčevja in senzoričnih 

sistemov. Takrat je sistem za določene dražljaje zelo občutljiv. V tem obdobju je otrok 

pripravljen sprejemati in morda dokončno kodirati informacije iz okolja. Ustrezen vnos 

različnih okusov in tekstur je zelo pomemben za proces učenja in pridobivanja izkušenj 

s hranjenjem. Kritično obdobje za sprejemanje novih okusov se pojavi med četrtim in 

šestim mesecem starosti, za sprejemanje hrane z drugačno strukturo pa med šestim 

in sedmim mesecem. Pomanjkanje izkušenj lahko vpliva na kasnejši razvoj težav. 

Slabo sesanje in pomanjkljiva koordinacija požiranja pri nekaterih nedonošenčkih 

pomembno vplivata na zaostanek v razvoju hranjenja, čebljanja in govorno-

jezikovnega sporazumevanja. Težava nastane, ker starši otrok, ki še niso dosegli 

koordinacije požiranja, otroka ne soočajo z gostejšo in trdo hrano ter posledično 

zamudijo kritično obdobje za žvečenje. Posledice so lahko zavračanje hrane in 

bruhanje, s tem slaba prehranjenost in hidracija ter pojav negativnih vedenjskih 

vzorcev in negativnega odnosa do hrane (Groleger Sršen in Korošec, 2013).  

Poleg motorične aktivnosti pri hranjenju pa je pomembno tudi samo sprejemanje, 

občutenje in prenos dražljajev. Hranjenje in požiranje tako spremljajo procesi 

občutenja: občutek dotika, pritiska, vonja in okusa hrane, proprioceptivni dražljaji o 

gibanju organov, vključenih v požiranje, informacije o dihanju, položaju telesa, občutek 

lakote, žeje. Nenazadnje pa na otrokovo hranjenje in vedenje ob hranjenju vplivajo tudi 
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duševni dejavniki in dejavniki v medosebnih odnosih (Groleger Sršen in Korošec, 

2013). 

2.3.5. Razvoj sesanja 

Razvoj ustne votline se začne že pri pripravi na sesanje v obdobju pred rojstvom. Med 

devetim in desetim tednom gestacijske starosti dražljaji v plodovnem okolju spodbujajo 

odpiranje ust. Do prvih začetkov sesanja pride med 13. in 18. tednom, takrat se 

vzpostavlja tudi požiranje. Refleksi iskanja, sesanja in požiranja se vzpostavijo med 

28. in 30. tednom, koordinacija med dihanjem, sesanjem in požiranjem pa v 34. tednu 

in se dopolnjuje do 37. tedna. Dojenčkovo sesanje se s časom spreminja in zori 

(Groleger Sršen in Korošec, 2013).  

Pri razvoju sesanja in požiranja ločimo tri faze (Groleger Sršen in Korošec, 2013):  

- vnašanje tekočine v usta brez sesanja (pred 32. tednom), 

- nezrel vzorec sesanja in požiranja (med 32. in 36. tednom), 

- zrel vzorec sesanja in požiranja z dolgimi izbruhi sesanja, usklajenim požiranjem 

in peristaltični valovi, ki potiskajo vsebino naprej (35. in 36. teden). 

V tabeli 2 vidimo razlike med prehranskim in neprehranskim sesanjem zdravih, 

donošenih dojenčkov, ki ga je že v 60-ih letih opredelil Wolf. 
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 Neprehranski vzorec 

sesanja 

 

Prehransko sesanje 

 

Značilnosti 

sesanja 

Nanaša se na sesanje 

dude, prsta ali igrače.  

 

Prehransko sesanje je zrelejše, 

počasnejše (en sesljaj na sekundo) in 

namenjeno usmerjanju zaužite 

tekočine. V začetku hranjenja 

novorojenček vzdržuje ritmično 

sesanje s skoraj neopaznimi premori 

med sesalnimi cikli. Pred zaključkom 

hranjenja se sesanje umiri in sledijo 

daljši in dobro opazni počitki med cikli.  

Prenatalni 

razvoj 

sesanja 

Vzorec je zrel po 37. tednu 

gestacijske starosti, 

njegova frekvenca in 

amplituda pa naraščata po 

35. tednu gestacijske 

starosti. 

V 32. tednu je sesanje neredno, ima 

manjšo amplitudo, ob 33. tednu še ni 

usklajeno s požiranjem. Pri 34. tednu 

novorojenček sesa, vendar še ni 

zmožen usklajevati požiranja z 

dihanjem. Požiranju lahko sledijo dve- 

ali večsekundni premori z dihanjem, 

padec zasičenosti hemoglobina s 

kisikom in aspiracija. Vzorec sesanja 

nedonošenčka pred 37. tednom je 

nezrel, vendar opredeljen kot 

normalen, če je prisotnih tri do pet 

sesljajev znotraj cikla z dihanjem in 

požiranjem, ki se zgodi pred ali po 

sesalnem ciklu.   

Značilnost 

sesanja 

Sesanje poteka ritmično z 

dvema sesljajema na 

sekundo, s povprečno 

osmimi sesljaji na cikel in s 

šestsekundnimi premori 

med sesalnimi cikli.  

 

Vzorec sesanja donošenega otroka je 

izražen s kontinuiranim sesalnim 

ciklom z 10 do 30 sesljaji na cikel in po 

tem kratek premor. Sosledje sesanje-

požiranje-dihanje sprva poteka v 

razmerju 1:1:1, kasneje pa se faza 

sesanja podaljšuje: 2:1:1 ali 3:1:1.  

Ocenjevanje Ocenjujemo novorojenčkov 

odziv na dražljaj, gibanje 

jezika, moč, hitrost in ritem 

sesanja.  

 

Smer gibanja jezika in spodnje čeljusti, 

ritem sesanja, razmerje med 

sesanjem, požiranjem in dihanjem, 

vedenje dojenčka in znaki stresa med 

hranjenjem.  

Tabela 2: Vzorci sesanja in njihove značilnosti (Lekan in Gašić, 2014) 
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2.3.6. Mejniki, ki so pomembni pri hranjenju  

Pri hranjenju so pomembni sledeči mejniki (Groleger Sršen in Korošec, 2013):  

- prehodi med različnimi načini hranjenja (dojenje, pitje iz kozarčka, hranjenje po 

žlici, grizenje); 

- prehodi med hrano z različno konsistenco (tekoča, mehka hrana, hrana, ki jo je 

treba žvečiti); 

- prehodi med različnimi vrstami pripomočkov za hranjenje (steklenička, krožnik, 

lonček, vilice …); 

- osamosvajanje (držanje stekleničke, uporaba pribora …). 

V tabeli 3 so navedeni mejniki oralno-motoričnega razvoja od rojstva do 2. leta in 

ustrezna teksture hrane, potrebna oralno motorična veščina in motorična veščina za 

vsako obdobje. 
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Starost Hrana Oralno-

motorična 

veščina 

Motorična veščina 

Od rojstva 

do 4 

mesecev 

Tekoča hrana Sesanje iz 

cuclja, prsne 

bradavice 

Kontrola glave 

4–6 

mesecev 

Pretlačena živila (kašice, 

pireji) 

Sesanje z 

žlice 

Prehajanje iz 

sesljanja na 

sesanje 

Drži ravnotežje v 

sedečem položaju 

Roke ima sklenjene 

v sredini 

Nosi predmete k 

ustom 

6–9 

mesecev 

Mehka žvečljiva hrana 

(kašice, pireji) 

Pitje vode iz 

kozarčka 

Glodanje v 

vertikalnem 

položaju 

Omejeni 

lateralni gibi 

jezika 

Se izteguje proti 

predmetom 

Ima pincetni prijem 

Začne se  hraniti s 

prsti 

9–12 

mesecev 

Drobno narezana mehka 

živila 

Pretlačena hrana (grudasta 

hrana) 

Izboljšanje 

neodvisnega 

pitja iz 

kozarčka 

Dodela pincetni 

prijem 

Hranjenje s prsti 

Drži žlico v dlani 

12–18 

mesecev 

Vse teksture hrane Lateralni gibi 

jezika 

Diagonalno 

žvečenje 

Pitje po 

slamici 

Bolj samostojno 

hranjenje 

Zajema hrano in jo 

nosi k ustom 

18–24 

mesecev 

Hrana za žvečenje Krožno 

žvečenje 

Povečanje 

samostojnosti pri 

hranjenju 

Po 24. 

mesecu 

Trša hrana Izboljšanje 

zrelosti 

žvečenja 

Samostojno 

hranjenje 

Pitje iz odprtega 

kozarčka 

Pogostejša 

uporaba vilice 

Tabela 3: Mejniki oralno-motoričnega razvoja (New York State Department of Health, 2000, str. 37) 

2.3.7. Grizenje in žvečenje 

Razvoj oralno-motoričnih veščin je neposredno povezan z izvajanjem kompleksnih 

gibov jezika. Ko dojenček sesa, so gibi jezika najprej horizontalni, nato vertikalni, ko 
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pa začne žvečiti, se jezik premika tudi lateralno (z ene strani na drugo stran ustne 

votline). Jezik premika hrano iz zobnih kron nazaj v sredino ustne votline, hrana se 

razkroji in melje, dokler ni pripravljena na požiranje. Z dozorevanjem je otrok sposoben 

premikati jezično konico tako, da ima spodnjo čeljust pri miru, gibi jezika so izolirani. 

Ko otrok poskuša nove okuse in teksture hrane, to prinaša nove izkušnje in nov način 

manipuliranja, s tem pa možnost razvoja kompleksnejših vzorcev hranjenja (Manno, 

Fox, Eicher in Kerwin, 2005).   
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2.4. Razcepi v orofacialnem področju 

Razcep je najpogostejša prirojena anomalija obraza (Hočevar Boltežar, 2010). 

Nastane v zgodnjem obdobju nosečnosti, ko se združujejo posamezni ločeno rastoči 

deli obraza. Zaradi neustrezne ali nepopolne združitve delov ustne votline nastane 

razcep (Cleft Lip & Palate Association-CLAPA, b. d.). 

American Speech and Language Associaton – ASHA (b. d.) definira pojem razcepa 

kot špranjo, razhajanje, zarezo. Otroci so lahko rojeni z različnimi vrstami in različno 

kompleksnostjo razcepa. Pri razcepu ustnice gre za ločenost delov zgornje ustnice, 

pogosto tudi ločenost kosti zgornje čeljusti in/ali ustnice. Razcep neba pa je odprtina v 

trdem in/ali mehkem nebu.  

Razcepi v veliki meri vplivajo na izgled, govor, sluh ter rast in razvoj obraza, 

nenazadnje pa tudi psihosocialno in ekonomsko prizadenejo pacienta in njegovo 

družino ter s tem močno znižajo kvaliteto življenja (Eberlinc, 2014). 

2.4.1. Epidemiologija 

Razcep ustnice in/ali neba je ena najpogostejših razvojnih obraznih nepravilnosti. 

Incidenca se razlikuje glede na rasno in etnično pripadnost ter glede na geografsko 

lego (Matsunaka, Ueki in Makimoto, 2015). Največ primerov je identificiranih v rdeči 

rasi (ameriški Indijanci), in sicer 3,6/1000, najmanj pa v črni rasi, in sicer 0,3/1000 

(Zorić idr., 2014). Najpogosteje se razcepi pojavljajo v južnoameriških državah 

(2,3/1000 živorojenih otrok v Boliviji in 1,5/1000 v Paragvaju), sledijo azijske države 

(1,4/1000 na Kitajskem, 1,6/1000 na Japonskem), najmanj otrok z razcepi pa se rodi 

v afriških državah (0,3/1000) (Matsunaka idr., 2015). V Evropi je incidenca razcepov 

glede na različne študije med 1 in 2,21 na 1000 novorojenih otrok (Zorić idr., 2014), v 

svetovnem merilu pa je prevalenca 0,8 na 1000 rojenih otrok (Matsunaka idr., 2015). 

Na Hrvaškem se rodi 1,7 na 1000 novorojenih otrok, kar znaša 70 do 80 otrok letno 

(Zorić idr., 2014). V zadnjih letih se v slovenskem prostoru rodi približno 1,64/1000 

živorojenih otrok z razcepom v orofacialnem področju, incidenca pa se glede na 

podatke Kliničnega oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo Univerzitetnega 

kliničnega centra v Ljubljani nekoliko povišuje (Hočevar Boltežar, 2010).  

A. Eberlinc (2014) navaja, da je v Sloveniji povprečna incidenca za obdobje med 

letoma 1994 in 2009 1,77/1000 živorojenih otrok, najnižja je bila leta 2001, in sicer 

1,03/1000 živorojenih otrok, najvišja pa leta 2001, 2,28/1000 živorojenih otrok. Shiza 

se pri dečkih in deklicah pojavlja v razmerju 1:1, porazdelitev spola pa se razlikuje pri 

posameznih oblikah shiz. Pri popolnih razcepih primarnega in sekundarnega neba 

prevladujejo moški (63 %) pri izoliranih razcepih sekundarnega neba pa ženske (57 

%). Najpogostejše so izolirane shize sekundarnega neba, sledijo jim shize celotnega 

neba (primarnega in sekundarnega) ter nato shize primarnega neba (22,7 %). Najmanj 

je redkih oblik shiz (1,6 %) (Eberlinc, 2014).  

Od skupnega števila razcepov je tri četrtine enostranskih ter ena četrtina 

obojestranskih razcepov. Levostranski razcepi so pogostejši od desnostranskih (Zorić, 

Knežević, Aras, 2014).  
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2.4.2. Etiologija  

Razcepi v orofacialnem področju so heterogena skupina obraznih anomalij na 

področju ustne votline (razcep ustnice, razcep neba, enostranski, dvostranski, popoln, 

nepopoln razcep).  

Na razvoj razcepa ustnice in/ali neba vpliva več dejavnikov. Večino razcepov nastane 

kot kombinacija genetskih in zunanjih faktorjev in se razvije v zgodnji fazi nosečnosti, 

na katero nosečnica nima vpliva (Crowley idr., 2010).  

Izolirani razcepi ustnice in/ali neba se ne dedujejo po Mendlovem tipu dedovanja, 

vendar se vseeno pogosteje pojavljajo v določenih družinah (Bermudez, Lizarraga in 

Carter, 2009). Obstajajo nekateri geni, ki določajo dovzetnost za nastanek razcepa.  

A. Eberlinc (2014) navaja dejavnike okolja, ki vplivajo na razvoj shiz v obdobju pred 

rojstvom. Najpogostejši in najpomembnejši dejavnik je kajenje med nosečnostjo, ki 

poveča verjetnost za pojav shize za 30 %. Drugi dejavniki, ki vplivajo na razvoj shiz, 

so še alkohol, diabetes pred zanositvijo, gestacijski diabetes, starost nosečnice nad 

40 let, pomanjkanje folatov in cinka, izpostavljenost nekaterim škodljivim snovem, ki 

so uporabljene v čevljarski in medicinski industriji, hipertermija, infektivna obolenja, 

hormonska terapija, debelost in stres v prvem trimesečju nosečnosti. 

Najnovejše študije kažejo, da se pri osebah z razcepi v 21–37 % pojavljajo tudi druge 

težave: kardiovaskularne (24–51 %), mišično-skeletne, obrazni dismorfizem ali motnje 

v razvoju genitalno-urinarnega trakta. Otroci s pridruženimi anomalijami imajo 

kombiniran razcep ustnice in neba ali razcep neba pogosteje kot samo razcep ustnice. 

Ob rojstvu imajo običajno nižjo telesno težo (Hodgkinson idr., 2005).  

2.4.3. Sindromi in razcepi 

Z vidika genetike je pomembna delitev na sindromske in nesindromske razcepe, saj 

se nesindromski razcepi redkeje ponavljajo znotraj družine, medtem ko je pri 

sindromskih razcepih genetska mutacija povezana z dedovanjem in prenašanjem 

tveganja iz roda v rod (Bermudez idr., 2009). Etiologija in epidemiologija sindromskih 

in nesindromskih razcepov se razlikujeta (Eberlinc, 2014).  

Obstaja več kot 400 sindromov, povezanih z razcepom ustnice in/ali neba. Spodaj so 

našteti najpogostejši, ki se pojavljajo v kombinaciji z razcepom (Hodgkinson idr., 2005): 

- kromosomski sindromi: 

o trisomija 13 (Patauov sindrom); 

o trisomija 18 (Edwardsov sindrom); 

o velokardiofacialni sindrom (diGeorgijev sindrom); 

- sindromi, ki se ne dedujejo po Mendlovih pravilih dedovanja: 

o Pierre Robinova sekvenca; 

o CHARGE sindrom; 

o Goldenhar sindrom; 

- sindromi, ki se dedujejo po Mendlovih pravilih dedovanja: 
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o ektrodaktilni-ektodermalno displastično-razcepni sindrom (avtosomno 

dominantno); 

o Gorlinov sindrom (avtosomno dominantno); 

o oto-palato-digitalni sindrom (X-vezano dedovanje); 

o oralno-facialno-digitalni sindrom (X-vezano dedovanje); 

o Smith-Lemli-Opitz sindrom (avtosomno recesivno); 

o Stickler sindrom (avtosomno dominantno); 

o Treacher-Collins sindrom (avtosomno dominantno); 

o Van der Woude sindrom (avtosomno dominantno); 

- neznani:  

o De Lange sindrom; 

o Kabuki sindrom; 

o teratogeni sindromi; 

o fetalni alkoholni sindrom; 

o fetalni fenitoinski sindrom; 

o fetalni valproatni sindrom. 

Kadar je poleg razcepa prisotna še ena ali več značilnosti, ki niso neposredno 

povezane z razcepi, govorimo o sindromu. Približno 30 % razcepov je sindromskih, 70 

% pa nesindromskih (Bermudez idr., 2009). 

Spodaj so kratko opisani sindromi, ki se najpogosteje pojavljajo v kombinaciji z 

razcepom:  

 Glavni trije simptomi Pierre Robinove sekvence so težave z dihanjem, 

glosoptoza (navzdol in nazaj pomaknjen jezik) in mikrognatija (majhna spodnja 

čeljust). V večini primerov gre pri tem sindromu tudi za razcep neba. Pojavi se 

pri enem na 8000 do 14000 živorojenih otrok, odvisno od geografske lege, 

narodnosti in definicije (Paes idr., 2016). 

 Van der Woude sindrom je najpogostejši sindrom, povezan z razcepom ustnice 

in neba, za katerega je značilen razcep, fistulne odprtine v spodnji ustnici ali 

oboje (Bermuder idr., 2009). Celosten razvoj otroka poteka normalno, težave s 

hranjenjem pa so podobne kot pri otrocih z nesindromskim razcepom neba in/ali 

ustnice (Miller, 2011).   

 Velokardiofacialni sindrom (diGeorgijev sindrom) je povezan z razcepom neba 

in nepopolno velofaringealno zaporo, prirojeno srčno napako in dolgim obrazom 

z displastičnimi znaki (Miller, 2011). 

 Oseba z Apertovim sindromom ima deformacijo lobanje (visoko, izbočeno čelo), 

plitke očesne jamice in široko razmaknjene oči, pomanjkljivo rast obraznih kosti 

in deformirane ter zraščene prste na nogah in rokah (Bermudez idr., 2009). 

Fetalni alkoholni sindrom je eden od pogostih vzrokov Pierre Robinove 

sekvence in razcepa neba (Miller, 2011). Obsega cel spekter napak pri otroku, 

čigar mati med nosečnostjo uživa alkohol. Najpogosteje se kaže kot 

iznakaženost obraza, zaostanek v rasti in napake v delovanju osrednjega 

živčnega sistema (Kesič, 2010).  
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 Za Treacher Collinsov sindrom so značilne navzdol obrnjene poševne oči, 

majhna spodnja čeljust, izguba sluha, nerazvite lične kosti, povešene, nižje 

ležeče veke in deformirana ušesa (Bermudez idr., 2009). 

2.4.4. Razvoj razcepa pred rojstvom  

Kot že rečeno, se v fazi razvoja ustne votline posamezni deli obraza razvijajo ločeno, 

potem pa se v določenem trenutku združijo. Ustnica se običajno združi pri petem do 

šestem tednu po oploditvi, nebo pa okrog desetega tedna (Enderby idr., 2009). 

Normalen razvoj ustne votline se torej odvija postopno, zato razcep ustnice ni nujno 

povezan z razcepom neba. Prav tako izoliran razcep neba lahko nastane neodvisno 

od razcepa ustnice. Deformacija ustnice, neba in nosne votline je rezultat motenj v 

zgodnjem razvoju, resnost težav pa je odvisna od časa, velikosti in resnosti motnje v 

razvoju zarodka. Kritično obdobje za zdrav razvoj je tik pred formacijo primarnega neba 

in centralne ustnice, takrat je zarodek močno podvržen genetskim in teratogenim 

vplivom (Shkoukani, Chen in Vong, 2013).  

2.4.5. Anatomske posebnosti razcepov 

Kadar govorimo o razcepu ustnice, govorimo o heiloshizi, razcep neba imenujemo 

palatoshiza, razcep ustnice in neba pa heilognatopalatoshiza. Razcep torej lahko 

prizadene ustnico, čeljustni greben ter trdo in mehko nebo na eni ali obeh straneh. 

Klinična pojavnost razcepa ustnice in neba je zelo različna (Zorić idr., 2014).  

Pri razcepu trdega neba gre za deformacijo kosti, pri razcepu mehkega neba pa za 

prizadetost sluznice in mišičja. Odsotnost, hipoplazija ali napačno delovanje mišic 

privedejo do pomanjkljivega delovanja mehkega neba in posledično do nepopolne 

velofaringealne zapore (Shkoukani idr., 2014).  

Razcep ustnice je lahko popoln ali nepopoln. Popoln razcep cepi popolno vertikalno 

višino ustnice skupaj z čeljustnim grebenom. Nepopoln razcep pa vključuje le razcep 

mehkih tkiv, kože in mišičnih vlaken m. orbicularis oris (Shkoukani idr., 2013). Popoln 

razcep se razteza do nosne votline, nepopoln pa ne (WebMd, b. d.). 

Razcepljeno je lahko primarno nebo, sekundarno nebo ali pa oba. Razcep primarnega 

neba sega do incizivalnega kanala in vključuje prizadetost ustnice, čeljustnega 

grebena ter primarnega dela trdega neba. Sekundarno nebo predstavljajo strukture za 

incizivalnim kanalom, vsebuje pa del trdega in mehko nebo. Ko govorimo o razcepu 

neba, gre lahko le za razcepljeno uvulo, razcepljeno uvulo in mehko nebo ali pa se 

razcep razteza po celi dolžini mehkega in trdega neba vse do incizivalnega kanala 

(Zorić idr., 2014).  
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V tabeli 4 vidimo prikaz različnih vrst razcepov: 

1 Enostranski razcep ustnice 

 

2 
Enostranski razcep ustnice in 

čeljustnega grebena 

 

3 
Obojestranski razcep ustnice in 

čeljustnega grebena 

 

4 Razcep uvule 
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5 Enostaven razcep mehkega neba 

 

6 Razcep mehkega in trdega neba 

 

7 

Popoln enostranski razcep 

ustnice, čeljustnega grebena, 

trdega in mehkega neba 

 

8 

Popoln obojestranski razcep 

ustnice, čeljustnega grebena, 

trdega in mehkega neba 

 

Tabela 4: Slikovni prikaz delitve razcepov (Allori, idr. (2015) in Cleft and after operation deformations 

of upper lip: etiology, pathogeny, clinic, surgical methods of treatment (b. d.)) 

2.4.5.1. Submukozni razcep 

Razcepljena uvula (uvula bifida) je lahko znak tako imenovanega submukoznega 

razcepa. Taka oblika shize se lahko pri kliničnem pregledu prezre (Zorić idr., 2014). 
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Submukozni razcep se pojavlja kot zareza v obliki črke »V« v sredini in na koncu 

koščenega trdega neba in kot žlebič v mehkem nebu. Razcep je prekrit z intaktno 

sluznično membrano, pri pregledu pa ga lažje zatipamo, kot pa opazimo. Pri taki vrsti 

razcepa je opaziti nenormalno nosno stran trdega neba in manjek mišičnega tkiva v 

mehkem nebu (Enderby idr., 2009).   

2.4.5.2. Klasifikacije razcepov 

Obstajajo različne klasifikacije, ki opisujejo razcepe neba. Večina se jih naslanja na 

embrionalni razvoj in deli razcepe na: razcep ustnice z ali brez razcepa neba ter izoliran 

razcep neba. Pogosto uporabljena je Veauova klasifikacija, LAHSHAL klasifikacija, ki 

opredeli popolni ali nepopolni razcep na eni ali obeh straneh, Van der Meulenova 

klasifikacija, ki deli razcepe glede na to, kdaj v embriološkem razvoju so nastali, in 

Tessierjeva deskriptivna  klasifikacija, ki opiše razcep glede na opazovanje prizadetih 

anatomskih struktur (Shkoukani idr., 2014). 

V tabeli 5 so predstavljene različne klasifikacije razcepov neba:  

Veau Razred I. – nepopoln razcep, ki vključuje le mehko nebo. 

Razred II. – vključuje le sekundarno nebo (trdo in mehko nebo). 

Razred III. – popoln enostranski razcep primarnega in 

sekundarnega neba  

Razred IV. – popoln bilateralni razcep primarnega in sekundarnega 

neba. 

LAHSHAL Klasifikacija, ki prizadeti anatomski del označuje s črkami L za (lip), 

A (alveous) za čeljustni greben, H (hard) za trdo nebo in S (soft) za 

mehko nebo. Zaporedno si črke sledijo od desne proti levi strani. 

Velike črke označujejo popoln, male črke pa nepopoln razcep, 

zvezdica nepopoln razcep, X pa normalno ohranjeno strukturo.  

Striped Y Diagram v obliki črke Y predstavlja popoln, bilateralen razcep 

primarnega in sekundarnega neba, delitev na številke od ena do 

devet pa označuje velikost razcepa. 

Van der 

Meulen 

Delitev glede na embrionalni razvoj: internazalno, nazalno, 

nazalno-maksilarno ali maksilarno. 

Tessier Deskriptivna metoda kliničnega opazovanje mehkih in kostnih tkiv, 

označenih s številkami od ena do 14. 

Tabela 5: Klasifikacije razcepov neba (Shkoukani idr., 2014) 

I. Hočevar Boltežar (2012), povzeto po drugih avtorjih, razcepe deli v 4 skupine:  

1. Razcepljena je samo ustnica (cheiloschisis) ali ustnica in čeljustni greben na eni 

ali obeh straneh (cheilognathoschisis unilateralis/bilateralis). Označen kot CL. 

Razcep deli tkiva do različne globine od kožne površine v stanskem robu, 

brazde pod nosom, preko čeljustnega grebena do začetka trdega neba. 

2. Razcepljeni so ustnica, čeljustni greben in nebo na eni ali obeh straneh 

(cheilognathopalatoschisis unilateralis/bilateralis). Označen kot CLP ali BLP. 

Razcep deli ustnico, kot je že opisano zgoraj, nebo pa po sredinskem nebnem 
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šivu pri enostranskih shizah tako, da nosni pretin v večini primerov obdrži stik s 

stranjo, ki ni prizadeta. Pri obojestranski shizah nosni pretin ni v stiku z nebnim 

odrastkom.  

3. Razcepljeno je samo nebo (palatoschisis), označen kot CP. Shiza cepi nebo od 

zadaj naprej in lahko zajema stopnje od razcepljene uvule do popolne 

palatoshize, ki sega do incizivalnega kanala na prehodu trdega neba v čeljustni 

greben.  

4. Redke oblike razcepov na drugih predelih obraza. 

V Sloveniji se uporablja LAHSHAL klasifikacija. Dodane so ji številke, ki povedo stopnjo 

prizadetosti anatomskega dela. Ena pomeni, da je shiza omejena na eno tretjino, z 

dve so označeni primeri, kjer shiza zajema več kot ena tretjina anatomskega dela, in 

tri, če je shiza popolna (Eberlinc, 2014).  

2.4.6. Funkcionalne posebnosti otrok z razcepi v orofacialnem področju 

Pri otrocih z razcepi lahko opazimo različne posledice drugačne anatomske strukture 

ustne votline: zatekanje sline iz ust zaradi nepopolne ustne zapore, pomanjkljivo 

zobovje zaradi razcepa v čeljustnem grebenu, nepopolno velofaringealno zaporo in z 

njo povezano komunikacijo med nosno in ustno votlino zaradi razcepa neba, 

nepravilno delovanje Evstahijeve troblje in posledično pogosta izlivna vnetja srednjega 

ušesa in prevodno naglušnost, ukrivljen nosni pretin (predvsem pri enostranski 

heilognatopalatoshizi) in posledično dihanje skozi usta, nepravilen razvoj ustne votline 

(Hočevar Boltežar, 2010).   

Zdravljenje novorojenčkov z razcepi je v zadnjem času doseglo velik napredek. 

Novorojenčku omogoča, da v razvoju dohiti vrstnike, kljub temu pa obstaja 

zaskrbljenost predvsem pri sprejemanju otroka s strani okolice ter zgodnjem 

navezovanju starševskih vezi. Odzivi prijateljev in sorodnikov, od katerih je odvisna 

podpora staršem, so pogosto stresni. Pogosti obiski pri specialistih, nagnjenost k 

vnetjem ušes in posledična prevodna naglušnost pa otežujejo proces učenja in 

socializacije (Peterson-Falzone, Trost-Cardamone, Karnell, Hardin-Jones, 2006). 

2.4.6.1. Navezanost otrok-družina 

Fizična podoba novorojenčka je za starša lahko velik šok, ne glede na to, ali za 

diagnozo ve že pred rojstvom. Prvi stik družinskih članov in prijateljev z novorojenčkom 

pomembno vpliva na to, kako bodo starši izpolnjevali svoje dolžnosti in kako se bodo 

znašli v situaciji pojasnjevanja. Tako starši kot tudi širši družinski člani in prijatelji imajo 

vprašanja, kot so:  Zakaj se je zgodil razcep? Kakšne so posledice? Ali se razcep lahko 

popravi? Ali je otrok kognitivno manj razvit? … V timu strokovnjakov, ki se ukvarjajo z 

novorojenčki z razcepi, ima pomembno vlogo psiholog oziroma socialni delavec, ki bo 

starše skušal naučiti, kako se spopadati z nastalo stresno situacijo (Peterson-Falzone 

idr., 2006).  

2.4.6.2. Psihosocialni faktorji v otroštvu 

Otroci običajno razvijejo zavedanje o svojem telesu pri starosti štirih let. V primeru 

neustreznega ravnanja s strani okolice ima razcep lahko hude posledice na 
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psihosocialni razvoj otroka in družine. Težave vplivajo na vez med staršem in otrokom 

ter otrokovo prestavo o sebi, poleg tega pa tudi na vzpostavljanje vrstniških stikov, 

učno uspešnost (učne težave in težave pri šolskih dosežkih) in prilagajanje zgodnjim 

šolskim izkušnjam. Razcep ima vpliv tudi na vzpostavljanje vrstniških stikov in potrditve 

med prijatelji. Zelo pomembno je, da je logoped pripravljen uvideti tovrstne težave, si 

vzeti čas za pogovor ter družino po potrebi napotiti tudi k drugim strokovnjakom 

(Peterson-Falzone idr., 2006).  

V zadnjem desetletju so znanstveniki ugotovili, da imajo otroci z razcepi pogosteje 

težave v šoli in učne težave. Težave niso le sekundarna posledica slabšega sluha in 

govorne motnje, ampak so del osrednje okvare, saj so MRI študije pokazale 

pomembne spremembe na možganih otrok in odraslih z nesindromskim razcepom 

(Peterson-Falzone idr., 2006).  

2.4.6.3. Sluh 

Otroci z razcepi so posebno rizični za razvoj bolezni ušes, saj so nekatere morebitno 

nepravilno razvite mišice neba odgovorne za odpiralne in zapiralne mehanizme 

Evstahijeve tube. Palatoplastika sicer lahko izboljša stanje sluha in zdravje ušes, 

vendar ne nujno pri vseh otrocih. Znano je, da se število bolezni ušes s starostjo 

zmanjšuje; le redki najstniki z razcepom imajo resne težave na tem področju. Težave 

s sluhom v zgodnji dobi lahko pustijo resne posledice pri komunikaciji, zato naj bo 

možnost dolgotrajnih in ponavljajočih se bolezni ušes in slabšanja sluha vedno 

upoštevana. Pogosto je ravno slabši sluh glavni vzrok motenega govorno-jezikovnega 

razvoja pri otrocih s shizo (Peterson-Falzone idr., 2006).  

2.4.6.4. Značilnosti glasu in govora 

Kljub zgodnji operaciji veliko otrok z razcepom razvije drugačen govor od svojih 

vrstnikov. Glavne značilnosti govora otrok z razcepi so nepravilna izreka soglasnikov,  

neustrezna nosna resonanca, neustrezen pretok zraka skozi nos, spremenjena 

kakovost glasu in obrazne grimase (Nagarajan, Savitha in Subramaniyan, 2009). Za 

pravilno izreko so pomembne tri zapore: ustnična, jezična in grlna zapora. 

Velifaringealna zapora sodeluje pri tvorjenju vseh glasov, razen pri nosnikih. 

Nezadostna zapora povzroči distorzijo skoraj vseh glasov, saj s kompenzatorno 

konstrikcijo na drugih mestih otrok poskuša nadomestiti delovanje velofaringealne 

zapore (Hočevar Boltežar, 2010).  

Kar nekaj študij kaže, da imajo otroci z razcepi v orofacialnem področju zakasnel 

govorno-jezikovni razvoj, ki se kaže kot počasnejše usvajanje glasov in besed. 

Novejše študije kažejo, da je zaostanek viden tudi na področju receptivnega jezika ter 

da težave v usvajanju govora v zgodnjem obdobju pri nekaterih otrocih vztrajajo še v 

pozno otroštvo (Nagarajan idr., 2009).  

Kar se tiče glasov, so najbolj moteni zaporniki, priporniki in zlitniki. Govorne napake 

otrok z razcepi so v splošnem razdeljene na dve vrsti: obvezne in kompenzatorne 

napake. Obvezne napake so posledica strukturne anomalije - kot na primer ostanek 

razcepa, oronazalna fistula ali nepravilno ležeči zobje. Običajno je posledica napačen 
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način izreke glasov. Napake so lahko korigirane le z operativnim zdravljenjem. 

Kompenzatorne napake pa nastanejo kot posledica napačnega učenja glasov tekom 

razvoja. Te napake se običajno kažejo v napačnem mestu artikulacije z ohranjenim 

pravilnim načinom artikulacije. Na primer glas /p/ otrok izgovori kot glas /k/ in s tem 

ohrani način artikulacije (zaporo), spremeni pa mesto (velarno namesto labialno). Te 

napake so lahko odpravljene le z intenzivno logopedsko terapijo, rezultati pa so boljši, 

če se obravnava začne čim bolj zgodaj (Nagarajan idr., 2009).  

Na resonanco govora vplivajo oblika in velikost ustne, nosne in obnosnih votlin in 

funkcija velofaringealne zapore. Pri govoru otroka z razcepom se lahko pojavljata tako 

hipernazalnost kot tudi hiponazalnost. Hiponazalnost nastane kot posledica 

neprehodnih ali slabo prehodnih nosnih votlin ali hipertrofičnih tonzil, hipernazalnost 

pa zaradi velike oronazalne fistule in vefogaringealne disfunkcije. Slednji dve prav tako 

lahko povzročita nosno emisijo, ki se kaže kot glasen izpih zraka skozi nos med 

tvorjenjem glasov (Nagarajan idr., 2009). 

Po končanem kirurškem zdravljenju ima polovica otrok še vedno težave s funkcionalno 

nepopolno velofaringealno zaporo in s tem povečano nosno resonanco v govoru ter 

nadomestno artikulacijo (oblikovanje glasov na napačen način ali na napačnih mestih 

govornega aparata) (Zorić idr., 2014). V procesu logopedske obravnave je treba 

identificirati kompenzatorne mehanizme nepravilne izreke in tako imenovane obvezne 

napake. Cilj logopedske obravnave je ocena izreke posameznih glasov, določitev vrste 

napačne izreke, ocena izgovora glasov na besednem in stavčnem nivoju ter 

vzpostavitev ustreznega pretoka zraka skozi usta in vzpostavitev pravilnega mesta 

artikulacije glasov z odpravo nadomestnih mehanizmov artikulacije (Nagarajan idr., 

2009). 

Zaradi prekomerne napetosti mišic grla, žrela in mišic velofaringealne zapore se lahko 

spremenita položaj grla v vratu in napetost fonatornih mišic in zaradi naglušnosti otrok 

govori glasneje. Vse to pa so dejavniki, ki lahko pripeljejo do funkcionalne glasovne 

motnje, ki se kaže kot organska sprememba na glasilkah - vozliči (Hočevar Boltežar, 

2010).  
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2.5. Motnje hranjenja in požiranja 

2.5.1. Opredelitev težav s hranjenjem in požiranjem 

ASHA (b. d.) definira motnje hranjenja in požiranja (disfagijo) pri otrocih kot »težave v 

kateremkoli koraku procesa hranjenja, torej od sprejemanja in obdržanja hrane v ustih 

do sesanja, žvečenja in požiranja. Disfagija vključuje razvojno netipično vedenje pri 

hranjenju in pitju. Lahko gre za nesprejemanje letom primerne hrane, nesposobnost 

hranjenja z letom primernimi pripomočki ali nezmožnost samostojnega hranjenja.« 

Uspešnost hranjenja je odvisna od usklajenosti sesanja, požiranja in dihanja, ki jo 

koordinira nevromuskulatorni sistem. Zaradi anatomskih, nevroloških ali dihalnih težav 

lahko pride do motene usklajenosti sesanja, dihanja in požiranja, kar pa vpliva na 

zdravje dihal. Neuspešno oralno hranjenje pripelje do nezadostnega vnosa hranil in 

upočasnjene rasti (Miller, 2011).  

2.5.2. Pojavnost 

Motnje hranjenja in požiranja so v zgodnji fazi razvoja pogoste, pojavljajo se v 25 do 

35 % pri otrocih s tipičnim razvojem, pri otrocih z razvojnimi zaostanki pa je pojavnost 

še pogostejša, med 40 in 80 % (Rudolph in Thompson Link, 2002).  

ASHA (b. d.) po različnih virih navaja, da težave s hranjenjem kaže 25–45 % otrok s 

tipičnim razvojem, pri otrocih z razvojnimi zaostanki pa se te težave kažejo v 30–80 % 

primerov. Pomembne težave s hranjenjem, ki rezultirajo v resnejše zdravstvene težave 

(premajhno pridobivanje na teži, dovzetnost za kronične bolezni), pa je zaznati pri tri 

do 10 % tipično razvijajočih se otrok, s pomembno višjo pojavnostjo pri otrocih s 

telesnimi okvarami, pri dolgotrajno bolnih otrocih in pri nedonošenčkih.  

2.5.3. Vzroki  

Težave s hranjenjem in požiranjem lahko pričakujemo pri nedonošenčkih, dojenčkih z 

nizko porodno težo, dojenčkih z anatomskimi okvarami (razcepljeno nebo), okvarami 

in poškodbami živčevja, okvarami dihalnega sistema ter preobčutljivostjo. Težave so 

lahko prehodne narave ali pa vztrajajo tudi v poznejših obdobjih življenja (Groleger 

Sršen in Korošec, 2013). C. D. Rudolph in D. Thompson Link(2002) pravita, da so 

težave kompleksne in imajo zelo različne vzroke. Strukturne in anatomske posebnosti, 

ki onemogočajo normalno hranjenje ali ga naredijo neudobnega, lahko vplivajo tudi na 

kasnejše hranjenje, tudi če je primarni vzrok težav že odstranjen.  

Motnje hranjenja so v neonatalnem obdobju najpogosteje posledica otrokove 

nezrelosti ali bolezni prebavil, osrednjega živčevja, dihal in obtočil, prirojenih obolenj 

srca, raznih strukturnih nepravilnosti ustne votline, požiralnika ali obraza, cerebralne 

paralize (Lekan in Gašić, 2014).  

2.5.4. Simptomi 

Simptomi motenj hranjenja in požiranja pri otrocih so: otrok hrano in tekočino zavrača, 

ne sprejema različnih tekstur hrane, čas hranjenja je dolg (več kot 30 minut), med 

hranjenjem sta prisotna kašelj in davljenje, prisotno je slinjenje in zahajanje hrane iz 

ust in nosu, otrok ima težave pri usklajevanju hranjenja, pitja in dihanja, ima hripav glas 

po obroku, pogosto bruha in poliva (ASHA, b. d.).  
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C. D. Rudolph in D. Thompson Link(2002) navajata, da so simptomi motenj hranjenja 

in požiranja pri otrocih zavračanje hrane, premajhno pridobivanje na teži, odpor do 

hrane, ponavljajoča se pljučnica, kronične bolezni dihal in bruhanje. 

Razvoj hranjenja v zgodnjem obdobju sledi mnogim kompleksnim oralno-motoričnim 

izkušnjam. Razvojno gledano motnje hranjenja nastanejo, kadar otrok obstane na 

določeni stopnji in njegov vzorec hranjenja ne more napredovati (Manno idr., 2005).  

2.5.4.1. Pridobivanje na teži 

Slabo pridobivanje na teži je problem, ki ga pri novorojenčkih pogosto srečamo. Za 

nadzor teže se uporabljajo različne standardne rastne krivulje, kamor se vnašajo 

telesne mere otroka pri različnih starostih. Otrok slabo pridobiva na teži, če je njegova 

teža pod tretjim percentilom za spol in starost glede na rastne krivulje ali pa ima manj 

kot 80 % idealne teže za starost. Slabo pridobivanje na teži se pojavi pri 5–10 % otrok 

(Fister, Bratanič in Karabegović, 2014).  

Tabela pridobivanja na telesni teži, višini in obsegu glave ter povprečne potrebe kalorij 

v prvem letu starosti otroka, po Fistrovi idr. (2014): 

Starost Prirast teže 

(g/dan) 

Prirast dolžine 

(cm/mesec) 

Prirast obsega 

glave 

(cm/mesec) 

Kalorije/kg/dan 

0–3 meseci 25–30 3,5 2 115 

3–6 mesecev 20 2 1 110 

6–9 mesecev 15 1,5 0,5 100 

9–12 mesecev 15 1,5 0,5 100 

Tabela 6: Povprečne mere novorojenčka 

Vzrokov za slabše pridobivanje na telesni teži je več. Lahko gre za razne bolezni otroka 

(okužbe, bolezni organskih sistemov), moteno prehrano otroka (nezadosten vnos 

hranil, motnje absorpcije …) in psihosocialno okolje (revščina, stres, šibka 

navezanost). Slabo pridobivanje na teži v prvem letu starosti neugodno vpliva na 

kasnejšo rast in razvoj, predvsem zaradi počasnejše rasti možganov ter sekundarne 

imunske pomanjkljivosti (Fister idr.,  2014). 

2.5.4.2. Težave s sesanjem 

Ko novorojenček prijoka na svet, je bistvenega pomena, da vzpostavi sesanje, saj le 

tako dobi ustrezna hranila za rast in razvoj. Kadar pride do težav na področju sesanja, 

govorimo o dezorganiziranem in disfunkcionalnem vzorcu sesanja.  

Pri dezorganiziranem vzorcu sesanja gre za neustrezen ritem celotne sesalne 

dejavnosti. Novorojenček sesa neritmično (nihanje in spremembe v vzdrževanju števila 

sesljajev na cikel). Razmerje med sesanjem, požiranjem in dihanjem je neustrezno. 

Pojavlja se stresno vedenje zaradi nekoordiniranega sesanja: prestrašen izraz na 

obrazu, panično kriljenje z rokami, zvračanje glave nazaj, apnea, cianoza. Gibi spodnje 

čeljusti so neenakomerni. Novorojenček ima težave z začetnimi gibi sesanja: glavico 

obrača proti dražljaju, ko ga dobi v usta, ust ne zapre, pojavljajo se tremorju podobni 
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gibi spodnje čeljusti med sesanjem, dojenček ne sesa, kljub temu da ima hranilno dudo 

v ustih, sesati začne le, če dudo premaknemo (Lekan in Gašić, 2014).  

Disfunkcionalen vzorec sesanja je posledica neprimernega mišičnega tonusa obraza 

in ust, zato so gibi jezika in spodnje čeljusti nepravilni. Zanj je značilno nespremenjeno 

sesanje pri prehodu s tolažilne dude na prehransko sesanje, prekomerna amplituda 

sproščanja spodnje čeljusti, ohlapen jezik ali pomik jezika v zadnji del ustne votline 

brez oblikovanja jezika v žleb (Lekan in Gašić, 2014).  

2.5.4.3. Težave z žvečenjem hrane 

Težave z žvečenjem hrane nastanejo, kadar so določeni gibi jezika slabo razviti. 

Odprta lega ust, ki je posledica znižanega mišičnega tonusa, privede do nezrelega 

vzorca premikanja jezika (ven-noter), kjer se čeljust in jezik gibata skupaj. Zaradi 

odprte ustne lege hrana uhaja iz ust, znižan mišični tonus lic in ustnic pa onemogoča 

generiranje zadostnega tlaka v ustih, da bi se pričela faza požiranja. Otroci z nezrelim 

vzorcem premikanja jezika prav tako ne morejo potisniti hrane do zobnih kron, kjer se 

zmelje. V tem primeru lahko pride do požiranja prevelikih kosov hrane ali do splošnega 

zavračanja trših tekstur hrane (Manno idr., 2005).   

2.5.4.4. Vpliv hranjenja na razvoj komunikacije 

Po biološki osnovi so govorni organi določeni za vzdrževanje organizma in njegovih 

potreb. Funkcije sesanja, požiranja, žvečenja, kašljanja, zehanja in dihanja so osnovne 

potrebe človeškega organizma. Otrok pri hranjenju uri govorne organe in razvija 

gibalne vzorce, ki so potrebni tudi za govor. Požiranje in sesanje ter zmožnost 

selektivnosti gibov, ki se jih naučimo s hranjenjem, potrebujemo za uspešno izreko 

soglasnikov. Netipični vzorci hranjenja vplivajo na bebljanje in artikulacijo. Kadar ima 

otrok težave s sesanjem, požiranjem in razvojem primarnih oralnih funkcij, lahko 

pričakujemo tudi težave z govorom. Z zgodnjo obravnavo preprečimo razvoj napačnih 

vzorcev hranjenja in pomagamo razviti gibe ustnih organov, ki jih otrok kasneje 

potrebuje pri govoru (Ogričevič, 2012).  

2.5.5. Diagnostika   

Pri ocenjevanju hranjenja in požiranja pri novorojenčku je treba preučiti naslednje 

elemente (ASHA, b. d.):  

- natančna anamneza o obdobju pred rojstvom in ob rojstvu; 

- razvojno ocenjevanje, opazovanje psihološke in zdravstvene stabilnosti, 

respiratorni status; 

- ocena pripravljenosti na oralno hranjenje;  

- ocena vzorcev sesanja in požiranja glede na otrokove anatomske in fizične 

posebnosti; 

- prepoznavanje pridruženih težav, ki vplivajo na hranjenje in požiranje; 

- iskanje primerne metode hranjenja; 

- ocena trajanja časa obroka; 

- ocena utrujenosti ob hranjenju in količine zaužite hrane; 

- ocena efektivnosti interakcije med otrokom in staršem med hranjenjem. 
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2.5.5.1. Anamneza  

Prek usmerjenih vprašanj zbiramo podatke o otrokovih težavah. Pri prvem pregledu 

zdravniki in medicinske sestre staršem zastavijo naslednja vprašanja (Arvedson, 

2006):  

- Koliko časa traja povprečen obrok? (Če je daljši od 30 minut, je pri hranjenju 

prisotna težava in otrok potrebuje dodatno diagnostiko.)  

- Ali je hranjenje za starša stresno?  

- Ali otrok kaže kakršne koli znake respiratornih težav? (Hitro dihanje, hripav glas 

po hranjenju, otekanje nosne sluznice, hlastanje za zrakom, pogosta vnetja 

zgornjih dihal.) 

- Ali je stanje prehranjenosti primerno? (Ustrezna telesna teža je v prvih dveh letih 

ključna za razvoj možganov.)  

Poleg navedenih informacij je treba pridobiti tudi nekatere druge podatke, ki naj jih 

podajo osebe, ki otroka najbolje poznajo (Groleger Sršen in Korošec, 2013): 

- Ali otrok sam vzdržuje položaj glave in trupa? Kakšni so primarni vzorci, ki vplivajo 

na položaj telesa in glave?  

- Ali je otrok pri hranjenju samostojen, ali potrebuje pomoč, ko tega ne bi več 

pričakovali? 

- Ali otrok zavrača hranjenje? 

- Ali je otrok med hranjenjem razdražljiv, preveč umirjen, zaspan? 

- Ali se težave med obrokom spreminjajo (več težav na začetku ali na koncu)? 

- Kako na otrokov odziv vplivajo spremembe v zgradbi, temperaturi in okusu hrane? 

- Ali se težave spreminjajo glede na osebo, ki otroka hrani, ali čas v dnevu? 

- Ali otrok bruha med ali po obroku in kako pogosto? 

- Kakšen je odnos med otrokom in osebo, ki otroka hrani (ali je prisotno prisiljeno 

hranjenje)? 

Pomembno je zastaviti tudi vprašanja o dieti, načinu hranjenja in morebitnih 

modifikacijah hranjenja (Rudolph in Thompson Link, 2002). 

2.5.5.2. Klinična ocena hranjenja in požiranja  

Klinični pregled naj vsebuje oceno prehranjenosti (določanje telesne teže in višine, 

indeks telesne mase …), oceno otrokove sposobnosti nadzora trupa in glave, gibanje 

zgornjih okončin, obraza in gibanje na področju ustne votline, govora in dihanja. Prav 

tako je treba natančno pregledati tudi vse faze hranjenja in požiranja (Groleger Sršen 

in Korošec, 2013).  

Klinični pregled se začne z opazovanjem hranjenja. Opazuje se: mišični tonus, držo, 

pozicijo pri hranjenju, motivacijo starša, oralno strukturo in funkcijo, efektivnost vnosa, 

nadzor hrane v ustih, gibanje čeljusti in jezika ter koordinacijo med sesanjem in 

požiranjem (Rudolph in Thompson Link, 2002). 

Za oceno hranjenja in požiranja se uporabljajo različni pripomočki, le malo pa je takih, 

ki so primerni za novorojenčke in dojenčke. Eden od njih je The Neonatal Oral Motor 
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Assessment Scale (NOMAS), namenjen novorojenčkom do tretjega meseca starosti, 

služi pa ocenjevanju vzorcev sesanja pri nedonošenčkih. Pri načrtovanju 

terapevtskega programa nam služijo tudi lestvice za razvrščanje glede na stopnjo 

okvare oz. stopnjo zmanjšanih sposobnosti. V Sloveniji se uporablja Lestvica za 

razvrščanje in obravnavo oseb z disfagijo (ang. Dsyphagia Management Staging Scale 

– DMSS). Sestavljena je iz petih stopenj, ki definirajo, kako velike in kompleksne so 

težave na področju hranjenja (Groleger Sršen in Korošec, 2013). 

2.5.5.3. Slikovne preiskave hranjenja in požiranja 

Slikovne preiskave se uporabljajo, kadar pri otroku posumimo, da prihaja do aspiracije. 

Takrat je treba narediti videofluoroskopijo oz. modificirano ocenjevanje požiranja z 

barijevim kontrastnim sredstvom, endoskopsko preiskavo požiralnika in želodca ter CT 

prsnega koša (Groleger Sršen in Korošec, 2013). Prav pride tudi endoskopska analiza 

požiranja z upogljivim inštrumentom, ki pa je pri majhnem otroku zaradi slabšega 

sodelovanja otežena (Hočevar Boltežar, 2013). 

2.5.6. Terapija  

Pri terapiji hranjenja je možno izbrati različne načine (ASHA, b. d.):  

- prilagoditev drže med hranjenjem za namene varnejšega požiranja, pri čemer 

poskrbimo za ustrezno sredinsko poravnavo in centralno kontrolo; 

- prilagoditev teksture, viskoznosti, temperature ali okusa hrane; 

- prilagoditev pripomočkov in pribora; 

- dajanje povratnih informacij; 

- manevri požiranja, ki spreminjajo čas in moč gibov v aktu požiranja; 

- oralno-motorična terapija; 

- kontroliranje hitrosti požiranja, sesanja, pitja in sprejemanja hrane z namenom 

varnejšega hranjenja: 

- uporaba nebnih ploščic in protez; 

- senzorna stimulacija, ki je namenjena preveč ali premalo senzorno občutljivim 

otrokom; 

- hranjenje prek cevke. 

Invazivni posegi v neonatalnem obdobju neposredno motijo razvoj normalnega vzorca 

hranjenja. Otroci, ki so hranjeni po želodčni sondi, ne dobijo priložnosti okušanja hrane 

in občutenja razlik med lakoto in sitostjo, zaradi česar pogosto razvijejo določeno 

stopnjo preobčutljivosti na senzorne dražljaje (dotik, okus, vonj). Hrano zaznavajo kot 

neprijeten dražljaj in pri uvajanju hrane skozi usta pogosto bruhajo. Otrokom, ki so 

hranjeni po sondi, je treba nuditi oralno senzorimotorično stimulacijo (Lekan in Gašić, 

2014). 

Za nedonošenčke ali bolne novorojenčke je značilen dezorganiziran vzorec sesanja. 

V tem primeru se odsvetuje oralna stimulacija, saj jih dotiki jezika, ust in čeljusti lahko 

še bolj vznemirijo. Svetuje se prekinjena tehnika sesanja, kjer otroku dovolimo tri 

sesljaje na cikel, nato mu hranilno dudo odstranimo, po treh sekundah premora pa mu 

jo ponovno ponudimo. Postopek ponavljamo in opazujemo njegovo vedenje ob 
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hranjenju. Ob taki tehniki se otrok  postopoma nauči koordinirati sesanje in požiranje 

z dihanjem (Lekan in Gašić, 2014).   

 

  



 

30 
 

2.6. Motnje hranjenja pri osebah z razcepi v orofacialnem področju  

Težave s hranjenjem in požiranjem lahko pričakujemo pri novorojenčkih z raznimi 

okvarami anatomskih, mišičnih in živčnih struktur, okvarah dihalnega sistema in 

preobčutljivostjo. Med rizično skupino za razvoj težav s hranjenjem pa spadajo tudi 

otroci z razcepi v orofacialnem področju. Težave so lahko prehodne narave, lahko pa 

vztrajajo tudi v poznejša življenjska obdobja.  

Že Fabricus iz Aquapendence je zgodnjega leta 1600 omenjal, da imajo novorojenčki 

z razcepi težave s pridobivanjem na telesni teži. Od takrat naprej je znano, da imajo 

novorojenčki z razcepi težave s hranjenjem zaradi strukturne deformacije, ki 

onemogoča razvoj pravilnega vzorca sesanja in ustreznega iztiskanja mleka (Reid, 

Reilly in Kilpatrick, 2007).  

Mnogo študij je pokazalo, da imajo otroci z razcepi težave s hranjenjem različnih 

razsežnosti, vendar si znanstveniki niso enotni glede definicije motenj hranjenja pri 

posameznikih s shizo. Težave se kažejo v celem spektru možnosti: kot dušenje, 

davljenje, požiranje zraka in podaljšano hranjenje ali pa še resneje, kot neustrezno 

pridobivanje na teži, dehidracija in nazogastrično hranjenje (De Vries idr., 2014). 

Največ težav s hranjenjem v zgodnjem obdobju nastane zaradi komunikacije med 

ustno in nosno votlino, posledica pa je nezmožnost ustvarjanja negativnega oralnega 

tlaka. Otrok zato ne more iztisniti mleka iz dojke ali stekleničke, kljub temu da posnema 

gibanje normalnega sesanja (premika spodnjo čeljust gor in dol) (Peterson-Falzone 

idr., 2006).  

Narava in stopnja težav pri oralnem hranjenju dojenčkov in malčkov, rojenih z 

razcepom ustnice in/ali neba in/ali kraniofacialnim sindromom, je raznolika. 

Pomemben vpliv na resnost težav s hranjenjem ima velikost razcepa (Miller, 2011).  

Glavna težava na področju hranjenja novorojenčkov z razcepi je oralno motorična 

disfunkcija, zahajanje hrane skozi nos ter nizka učinkovitost pri hranjenju. Največ 

tveganja za nastanek težav s hranjenjem je pri otrocih s Pierre Rubinovo sekvenco 

(Reid, Kilpatrick in Reilly 2006).  

2.6.1. Prevalenca 

I. A. C. De Vries idr. (2014) so prek vprašalnikov za starše (90 udeležencev) ugotavljali 

prevalenco težav s hranjenjem pri pacientih z razcepi neba. Kar 67 % udeležencev je 

kazalo visoko tveganje za nastanek težav s hranjenjem. Pogosto je treba vpeljati 

hranjenje prek nazogastrične sonde (32 %), dojenje pa je možno vzpostaviti v le redkih 

primerih (14 %). Jones idr. (v De Vries idr., 2014) navajajo težave s hranjenjem pri 25 

% otrok z razcepom, Spriestersbach idr. (v De Vries, idr. 2014) pa ugotavljajo, da je 

kar 73 % otrok z razcepi imelo težave s hranjenjem. J. Reid idr. (2006) so preiskovali 

veščine hranjenja pri dojenčkih s shizo in poskušali identificirali faktorje tveganja. 

Ugotovili so, da ima 32 % novorojenčkov z razcepi šibke veščine hranjenja, prevalenca 

se pri treh mesecih starosti zniža na 19 % in pri 14 mesecih na 15 %.   
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2.6.2. Metode hranjenja  

C. Miller (2011) navaja, da so se otroci z manjšim razcepom neba sposobni prilagoditi 

in speljati hranjenje brez modifikacij, medtem ko naj bi otroci z razcepom trdega in 

mehkega neba imeli težave pri začetni vzpostavitvi dojenja ali hranjenja po steklenički. 

Raziskave kažejo, da izbira metode hranjenja pred in po operaciji ustnice lahko ostane 

enaka, saj ne vpliva na izid kirurškega zdravljenja. Po operaciji mehkega neba pa je 

treba za nekaj časa prekiniti s hranjenjem po steklenički, saj lahko s tem vplivamo na 

proces celjenja. Kadar hranjenje ne steče po naravni poti, se lahko poslužimo 

alternativnih oblik hranjenja; ena od njih je tudi nazogastrična sonda. Zelo pomembno 

je, da se je starši, razen v zelo resnih primerih, ne poslužijo, saj lahko pusti hude 

dolgoročne posledice na področju hranjenja in požiranja. Zaradi neaktivnosti v ustni 

votlini pride do inhibicije sesalno-požiralnega vzorca ter zavračanja dotikov in hranjenja 

prek ust (Peterson-Falzone idr., 2006).  

2.6.2.1. Dojenje  

Glede na vse pozitivne učinke dojenja v primerjavi s hranjenjem z mlečnimi pripravki 

bi moralo biti dojenju novorojencev z razcepi posvečene več pozornosti. S. H. 

McDonald (2008) je v svoji študiji ugotovila, da je bilo malo novorojencev z razcepom 

uspešnih pri dojenju. I. A. C. De Vries idr. (2014) so zabeležili, da 86 % mater otrok z 

razcepi neba ni nikoli poskusilo dojiti. Trenouthova in Campbellova (1996) sta ugotovili, 

da so samo novorojenčki z izoliranim razcepom ustnice vzdrževali ustrezno telesno 

težo le z dojenjem. Dojiti je poskusilo samo 12 od 25 mam, udeleženih v raziskavi.   

S. Reilly idr. (2013) so podali nekaj ključnih ugotovitev v zvezi z dojenjem 

novorojenčkov z razcepi: 

- dojenje zmanjšuje vnetja srednjega ušesa in pripomore k boljšemu razvoju ustne 

votline; 

- pomembna je individualno obravnava, kjer upoštevamo vrsto in velikost razcepa 

ter materine želje in izkušnje z dojenjem; 

- mame, ki želijo dojiti svoje otroke, naj bodo obravnavne s strani specialistov, ki 

svetujejo o položaju pri dojenju, oskrbi z mlekom in izsesavanju mleka; 

- pomembno je učenje o nadomestnih načinih hranjenja z materinim mlekom, kadar 

samo dojenje prehransko ne zadošča; 

- pomembno je spremljanje otrokove hidracije in pridobivanja na teži; 

- spreminjanje položaja pri dojenju lahko izboljša učinkovitosti in uspešnost dojenja, 

sledeče klinične izkušnje in mnenja strokovnjakov bi bilo potrebno natančneje 

raziskati:  

o za otroke z razcepom ustnice se priporoča, da: 

 otroka držimo tako, da je razcep orientiran proti vrhu dojke; 

 mama zapre odprtino v ustnici s prstom in podpira otrokova lica, da 

se zmanjša odprtina in poveča zapora okrog bradavice; 

 je dojenje v pokončnem položaju z obrazom naprej za dojenčke z 

dvostranskim razcepom ustnice bolj priporočljivo; 
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o z razcepom neba se priporoča: 

 pokončen položaj, ki zmanjša zahajanje mleka skozi nos; 

 pozicija ob boku naj bi bila bolj učinkovita kot klasična pozicija sede; 

 da je bradavica obrnjena proti delu, kjer je tkivo najmanj oškodovano; 

 podpora brade, ki stabilizira čeljust med sesanjem; 

 da naj bo pri večjih razcepih bradavica obrnjena navzdol, da ne uide 

v razcep; 

 da mama ročno iztiska mleko iz dojke, da kompenzira odsotnost 

sesanja in iztiskanja ter da spodbuja nastajanje novega mleka v 

dojki; 

- glede na to, da ni dokazov o učinkovitosti nebne ploščice pri vzpostavljanju 

dojenja, je treba biti previden pri svetovanju; 

- dokazano je, da z dojenjem lahko začnemo takoj po operaciji ustnice in mehkega 

neba in da le to ne vpliva na celjenje rane; 

- ocenjevanje dojenja otrok z razcepi, ki imajo tudi sindrom ali sekvenco, mora biti 

izpeljano individualno, in sicer glede na otrokove specifične potrebe.  

2.6.3. Sesanje in požiranje 

Tudi sesanje novorojenčka z razcepom je odvisno od vrste razcepa, pri požiranju pa 

večinoma nimajo težav.  

J. Reid idr. (2007) so raziskovali, kakšen je vzorec sesanja novorojenčkov, rojenih z 

razcepi. Preiskovali so sesanje, iztiskanje tekočine iz cuclja in druge parametre 

sesanja (ritem, izbruhi sesanja, efektivnost sesanja). Rezultate so korelirali z 

sposobnostjo hranjenja otroka po mnenju mame. Raziskava je pokazala, da je nivo 

sesanja pri devet do 25 tednov starih dojenčkih z nekorigiranim CL pri hranjenju po 

steklenički podoben vrstnikom brez razcepa. Novorojenčki s CLP ali CP so izkazovali 

nenormalen vzorec sesanja. Udeleženci s CLP sesanja sploh niso bili sposobni 

vzpostaviti. Nekateri otroci s CP so sesanje izkazovali, drugi pa ne. Uspešnost sesanja 

je bila odvisna od velikosti razcepa. Otroci s CL in CP so imeli pomembno višje 

rezultate pri iztiskanju tekočine iz cuclja kot otroci s CLP, kar je lahko povezano z 

drugačno anatomsko strukturo ali z oralno  neaktivnostjo, ki je posledica prilagojene 

stekleničke, ki dovaja mleko ne glede na moč sesanja. Udeleženci so izkazovali višjo 

hitrost sesanja, ki je značilna za nenutritivno sesanje. Izkazalo se je tudi, da so 

novorojenčki z razcepom na minuto zaužili pomembno manj tekočine kot zdravi 

vrstniki. Glavna ugotovitev raziskave je, da sta sposobnost sesanja in kompresije 

odvisni predvsem od vrste razcepa. Prav tako so znanstveniki ugotovili, da zmožnost 

ustvarjanja intraoralnega tlaka ni nujno povezana z otrokovo sposobnostjo hranjenja, 

kadar je le- ta hranjen s prilagojenimi pripomočki. 

Masarei idr. (2007) so primerjali uspešnosti sesanja pri dojenčkih z nesindromskim 

UCLP ali CP z naključno izbranimi novorojenčki brez razcepa. Ugotovili so statistično 

pomembne razlike v učinkovitosti sesanja novorojenčkov z razcepi v primerjavi z 

njihovimi vrstniki. Ocena hranjenja je pokazala, da ima večina zajetih otrok z razcepom 

disfunkcionalen ali neorganiziran vzorec sesanja.  
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Nekateri avtorji poudarjajo, da imajo posamezniki z razcepi težave s požiranjem. 

Razcep v mehkem nebu ali paraliza mišic lahko povzročita zahajanje hrane skozi nos 

in oteženo požiranje. Raziskava je bila narejena na 27 otrocih z razcepom neba. 

Ugotovili so, da hrana med požiranjem pri nikomur ni zahajala skozi nos. Pri 18 

udeležencih so sicer opazili drugačen način požiranja, vendar pa naj ne bi bil statistično 

povezan z artikulacijo in nepopolno velofaringealno zaporo (Shelton, Brooks in 

Youngstrom 1996).  

2.6.4. Stres ob hranjenju  

Za starše otrok z razcepi je značilno, da jim hranjenje povzroča stres, ki negativno 

vpliva na proces začetne komunikacije med staršem in otrokom, zato je zgodnje 

svetovanje o tehniki hranjenja in kasnejša obravnava pri logopedu ključnega pomena 

(Miller, 2011). 

S. H. McDonald (2008) v svoji raziskavi o hranjenju otrok z razcepi ugotavlja, da je 

mnogo staršev ostalo brez informacij, kako nahraniti otroka. Večina medicinskih sester 

je sicer kazala zanimanje za pomoč pri hranjenju novorojenčka z razcepom, vendar 

niso znale svetovati in zagotoviti dodatnih informacij o posebnih načinih hranjenja. 

Kljub temu da je na Škotskem, kjer je bila raziskava izvedena, formiran tim 

strokovnjakov za shize, ki novorojenčka obišče v roku 24 ur, so bile po mnenju staršev 

prve ure po porodu za njih izjemno stresne. Še posebej stresno je bilo za mame, ki so 

imele otroka z razcepom neba, saj niso razumele, zakaj hranjenje ne steče. Za mnogo 

mam je bilo začetno obdobje v porodnišnici zelo stresno.  

Težave s hranjenjem, pogosti obiski pri zdravniku in drugi faktorji so pomembno vplivali 

na materino odzivnost in proces navezanosti (Reid, 2002). Trenouthova in 

Campbellova (1996) pa ugotavljata, da nezmožnost zadostnega hranjenja lahko 

povzroči hud stres in anksioznost ter slabšo navezanost starša in novorojenčka.  

2.6.5. Motnje hranjenja pri dojenčkih s kraniofacialnimi sindromi  

Težave s hranjenjem je treba obravnavati povsem drugače, kadar gre za obliko 

razcepa v kombinaciji s kraniofacialnim sindromom. Hranjenje ni prizadeto le zaradi 

obrazne anomalije, ampak tudi zaradi vpliva drugih strukturnih ter dihalnih in 

nevromuskulatornih težav. Neustrezna zaščita dihal med požiranjem lahko privede do 

resnih bolezni dihal, pljučnice in okvare pljuč. Na uspešnost sesanja in požiranja poleg 

spremenjene anatomske strukture vpliva tudi poškodba kraniofacialnih živcev in slabše 

nevromišično delovanje (Miller, 2011). 

Težave v oralni, orofaringealni in/ali faringealni fazi požiranja so bile zaznane v 

povezavi z različnimi sindromi. Največ težav v vseh fazah hranjenja imajo novorojenčki 

s trisomijo 13, ki so rojeni s številnimi razvojnimi nepravilnostmi (Miller, 2011). 

Otroci z Van der Woude sindromom sledijo tipičnemu razvoju, pojavnost težav s 

hranjenjem pa je primerljiva s pojavnostjo težav s hranjenjem pri otrocih z izoliranimi 

razcepi (Miller, 2011). 
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Otroci z Opitz sindromom imajo poleg drugih posebnosti lahko tudi razcep ustnice in/ali 

neba ter razcep na področju grla, zaradi česar lahko prihaja do aspiracije med oralnim 

hranjenjem. V tem primeru je treba izvesti instrumentalne metode ocenjevanja 

hranjenja (videofluoroskopijo ali endoskopijo) (Miller, 2011). 

Novorojenčki s CHARGE sindromom trpijo za resnimi težavami pri oralnem hranjenju, 

požiranju in dihanju, saj so rojeni s številnimi razvojnimi nepravilnostmi (Miller, 2011).  

Dojenčki s fetalnim alkoholnim sindromom imajo lahko težave s hranjenjem in 

požiranjem na različnih nivojih oralno-motorične funkcije (Miller, 2011).  

Otroci s Pierre Robinovo sekvenco imajo poleg dihalnih težav pogosto tudi težave s 

hranjenjem. Anomalija jezika in neba ovira uspešno koordinacijo sesanja, požiranja in 

dihanja, kar privede do prepočasnega pridobivanja na teži in v veliko primerih tudi do 

nadomestnega načina hranjenja preko nazogastrične sonde (Paes idr., 2016). 

Za velokardiofacialni sindrom je značilna oralno-motorična disfunkcija zaradi 

znižanega mišičnega tonusa in težave pri usklajevanju zaporedja gibov oralnih 

struktur, ki so pomembne za uspešno hranjenje. Če so prisotne še grlne deformacije 

in hipotonija žrela, imajo dojenčki resnejše težave tudi s požiranjem (Miller, 2011). 

Apetov sindrom je največkrat povezan s težavami na področju dihanja, pri Treacher-

Collinsovem sindromu pa se prav tako pojavljajo težave s hranjenjem v oralni fazi, 

požiranjem in dihanjem (Miller, 2011).   
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2.7. Obravnava otrok z razcepi na področju motenj hranjenja 

2.7.1. Strokovni tim  

Tim strokovnjakov, ki se ukvarja z razcepi v orofacialnem področju v Sloveniji, poleg 

maksilofacialnega kirurga, foniatra, ortodonta in psihologa vsebuje tudi logopeda. 

Glavna naloga logopeda je diagnostična ocena izreke in nosne resonance, svetovanje 

staršem o posebnostih otrokovega govorno-jezikovnega razvoja, preprečevanje 

razvoja kompenzatorne izreke in spremljanje, poleg tega  pa tudi stimuliranje pravilnih 

vzorcev žvečenja in požiranja (Hočevar Boltežar, 2010). 

V procesu obravnave pacienta z razcepom sodelujejo različni strokovnjaki: 

otorinolaringolog, maksilofacilani kirurg, plastični kirurg, pediater, logoped, avdiolog, 

socialni delavec, genetik in psiholog. Cilji obravnave so funkcionalen govor in 

požiranje, izboljšanje videza in obrazne simetrije in omogočanje delovanja 

velofaringealne zapore (Shkoukani idr., 2014). 

Logopedova naloga pri težavah s hranjenjem in požiranjem je povečevanje moči mišic 

jezika, izboljšanje gibljivosti jezika, izboljšanje žvečenja, izboljšanje sprejemanja 

različnih tekstur in oblik hrane, izboljšanje sesanja in pitja, koordinacija sesalno-

požiralno-dihalne usklajenosti in spreminjanje teksture hrane (zgoščevanje) za 

namene varnega požiranja (Feeding and Swallowing Disorders (Dysphagia) in 

Children, b. d.). 

2.7.2. Obravnava pacientov z razcepi v Evropi  

V Angliji, Walesu in na Škotskem je 11 centrov za obravnavo otrok z razcepi. V 

primeru, da se rodi otrok z razcepom, pride tim strokovnjakov v porodnišnico v 24 urah, 

naredi formalno oceno hranjenja in določi spremljanje. Sodelovanje centrov je prineslo 

standardizacijo ocene otrokovega stanja znotraj 24 ur, v nasprotnem primeru lahko 

pride do težav s hranjenjem in v rasti. V 24 urah obvestijo tim za shize, po napotitvi v 

24 urah sledi obisk tima pri otroku, ocena hranjenja pred predpisovanjem tipa 

stekleničke. Nadaljevanje ocenjevanja hranjenja otroka poteka na domu. Starši 

potrebujejo kontinuirano obravnavo in spremljanje v zgodnjem obdobju, da se lahko  

prilagodijo drugačnemu načinu prehranjevanja njihovega otroka. Obisk tima za shize 

in diagnostika hranjenja takoj po rojstvu sta ključnega pomena za podporo in zgodnje 

učenje o hranjenju za starše otrok z razcepi (Martin in Greatrex, 2013).  

2.7.3. Obravnava pacientov z razcepi v Sloveniji  

Center za zdravljenje orofacialnih shiz v Ljubljani je osnoval prof. Čelešnik pred več 

kot 50 leti. Pri zdravljenju je ključnega pomena, da se čim hitreje vzpostavi način, ki 

omogoči funkcionalno brezhibnost ustne in nosne votline (Koželj, Drevenšek, Hočevar 

Boltežar in Jarc, 2006).  

Vsi otroci, ki se v Sloveniji rodijo z razcepom, so obravnavani na Kliničnem oddelku za 

maksilofacialno in oralno kirurgijo Kliničnega centra v Ljubljani. Otroka maksilofacialni 

kirurg spremlja vsaj enkrat letno najmanj do 18. leta, ob vsakem kontrolnem pregledu 

je otrok pregledan tudi pri foniatru in kliničnem logopedu Klinike za ORL in CFK, kjer 

ocenijo stanje sluha in govora (Jarc in Hočevar Boltežar, 2000). 
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Pomembno je vedeti, da je zdravljenje otrok s shizo dolgotrajno in zapleteno, vanj so 

od otrokovega rojstva naprej vključeni različni specialisti, ki redno vrednotijo svoje delo, 

iščejo vzroke za neuspehe, jih skušajo pojasniti in odpravljati (Koželj idr., 2006). V timu 

strokovnjakov je najpomembnejši maksilofacialni kirurg, ki otroka vidi takoj po rojstvu. 

On vodi zdravljenje in koordinira celostno obravnavo osebe s shizo. Po zaključenem 

operativnem zdravljenju otroka obravnavajo tudi foniater, klinični psiholog in klinični 

logoped. Foniater preveri, kakšno je delovanje velofaringealne zapore in stanje sluha, 

ter otroka po potrebi napoti na nadaljnje preiskave, klinični psiholog oceni duševni 

razvoj otroka, svetuje staršem in jim nudi oporo, klinični logoped pa preveri stopnjo 

nazalne resonance in motenost izreke (Jarc in Hočevar Boltežar, 2000).  

V zadnjih letih se uvaja timska obravnava po vsakokratnem operativnem posegu, kjer 

se staršem svetuje, kako otroka spodbujati, da razvije pravilne vzorce. Osredotoči se 

na spodbujanje dihanja skozi nos, stimuliranjem pravilnega žvečenja in požiranja ter 

navajanja na pravilno lego jezika v ustih (Jarc in Hočevar Boltežar, 2000).  

Pri hranjenju otroka z razcepom staršem svetujejo različni strokovnjaki. V nekaterih 

porodnišnicah imajo posebej usposobljeno medicinsko osebje, ki svetuje in uči, kako 

otroka hraniti, in predlaga posebne pripomočke. Nekaj napotkov starši dobijo tudi od 

maksilofacialne kirurginje, ki novorojenčke z razcepi, rojene na Pediatrični kliniki v 

Ljubljani, obišče nekaj dni po rojstvu. Vsi otroci s shizami so vodeni v razvojnih 

ambulantah, ki koordinirajo njihovo nadaljnjo obravnavo, v kolikor je potrebna. Otroci, 

ki imajo težave s hranjenjem, so iz drugih porodnišnic sprejeti na klinični oddelek za 

neonatologijo Pediatrične klinike v Ljubljani. Nekateri starši so napoteni na Klinični 

oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko ali na Univerzitetni 

rehabilitacijski inštitut Soča (URI SOČA), kjer izvajajo diagnostiko in terapijo hranjenja.  

Od junija 2016 za starše, otroke in mladostnike deluje tudi Društvo Shize. Vodi ga 

mama otroka s shizo, deluje pa pod strokovnim okriljem mag. Andreje Eberlinc, 

trenutno vodilne maksilofacialne kirurginje. Namen društva je medsebojna pomoč, 

druženje in izmenjava nasvetov med starši otrok s shizo. Starši in strokovnjaki se lahko 

včlanijo v društvo ali pa sledijo facebook skupini (Društvo Shize, b. d.).  

2.7.4. Operativno zdravljenje shiz 

Glavni cilj kirurškega zdravljenja je vzpostavitev funkcij prekinjenih tkiv in čim boljši 

estetski rezultat operacije. Postopek operativnega zdravljenja se razlikuje glede na tip 

razcepa. A. Eberlinc (2014) opisuje postopek zdravljenja shiz na Kliničnem oddelku za 

maksilofacialno kirurgijo na Kliniki za otorinolaringologijo: 

- Predoperativno zdravljenje. Predoperativna priprava se razlikuje pri enostranskih 

in obojestranskih razcepih primernega neba. Začne se takoj po rojstvu in traja do 

prve operacije pri šestih mesecih. Uporablja se akrilna plošča, ki je oblikovana 

glede na odtis zgornje čeljustnice takoj po rojstvu. Ploščica umakne jezik iz 

področja shize in omogoči rast kosti, s tem pa zmanjša širino razcepa. Uporabljajo 

se tudi lepilni trakovi, ki pomagajo približati asimetrično m. orbicularis oris na mestu 

razcepa ustnice. Izvaja ga maksilofacialni kirurg.  
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- Primarno kirurško zdravljenje. Pri šestih mesecih se operira ustnico (heiloplastika), 

pri 12 mesecih mehko nebo (veloplastika), pri 30 mesecih pa trdo nebo 

(palatoplastika). Izvaja ga maksilofacialni kirurg.  

- Problematika sluha in govora. Potreben je timski pristop ORL specialista in 

logopeda. 

- Urejanje zob in zobnih lokov, za kar skrbijo pedontologi in ortodonti.  

- Urejanje skeletnih nesorazmerij obraza izvaja maksilofacialni kirurg.  

- Protetično implantološko rehabilitacijo izvajajo maksilofacialni kirurg, zobozdravnik 

in protetik.  

- Estetske posege v področju nosu in ustnice izvaja maksilofacialni kirurg.  

2.7.5. Diagnostika  

Postavlja se vprašanje, na kakšen način klasificirati težave, ki nastanejo, in kako 

omogočiti strokovnemu timu kar najboljšo možno komunikacijo ter vpogled v več 

aspektov. V ta namen je WHO oblikovala ICF-CY (za otroke in mladostnike do 18. 

leta), ki predstavlja celosten okvir motenj, zdravja in funkcioniranja posameznika. 

Otroci, posebej tisti rojeni z bilateralnim razcepom ustnice in/ali neba, imajo lahko 

težave na področju hranjenja in pitja, težko vzpostavijo dojenje in hranjenje po 

steklenički. Starejši otroci imajo lahko težave pri hranjenju in pitju v javnosti zaradi 

zahajanja hrane skozi nos, kar je posledica nepopolne velofaringealne zapore ali 

nebne fistule (Neumann in Romonath, 2012). 

Obstajajo različne študije, ki želijo težave s hranjenjem in požiranjem otrok z razcepi 

objektivno oceniti. Tudi nekaj lestvic za oceno motenj hranjenja je na voljo, vendar ni 

razvitega protokola, ki bi sistematično preiskoval veščine hranjenja (De Vries idr., 

2014). 

Mnogo staršev že pred rojstvom izve, da bodo rodili otroka z razcepom, kar jim daje 

možnost, da se pripravijo na drugačne potrebe novorojenčka v zvezi s hranjenjem. Za 

vse, ki pa so diagnosticirani šele po rojstvu, pa je zgodnje svetovanje o hranjenju 

ključnega pomena. Ker je uspešno hranjenje eden izmed ključnih faktorjev rasti in 

razvoja novorojenčka, je v primeru težav na tem področju potrebna skrbna obravnava 

s strani kliničnih praktikov (De Vries idr., 2014).  

Vrsta in obseg težav pri hranjenju sta odvisni od tipa razcepa. Ključno informacijo o 

težavah pri hranjenju največkrat dobimo s kliničnim pregledom otroka in ugotavljanjem 

vrste in razsežnosti razcepa ter opazovanjem pri hranjenju. Inštrumentalne preiskave 

(UZ opazovanje gibanja jezika, endoskopske ali rentgenske preiskave) pridejo v 

poštev le v zelo redkih primerih (Murray in Carrau, 2006). 

Mnogo tehnik in pripomočkov za diagnostiko hranjenja otrok s shizo je opisanih v 

literaturi. To so prilagojene stekleničke, kozarčki, nebna ploščica.  

2.7.6. Terapija 

V različnih državah in različnih ustanovah se obravnave novorojenčkov z razcepi in 

težavami hranjenja lotevajo različno.  
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J. Reid (2002) je v metaanalizi 55 člankov raziskav hranjenja in požiranja pri 

problematiki razcepov definirala pet grobih intervencij: prilagojeni pripomočki za 

hranjenje (stekleničke, kozarci, žlice), učenje tehnike hranjenja, dojenje, uporaba 

nebne ploščice in nutricionistično svetovanje. Najpogosteje uporabljene tehnike 

pomoči so svetovanje o položaju pri hranjenju, nadzor dotoka mleka, reagiranje na 

otrokovo komunikacijo med hranjenjem in asistirano dovajanje mleka ter svetovanje o 

omejenem času trajanja hranjenja (manj kot 30 minut). Ni dokazov, da bi samo 

uporaba prilagojenih pripomočkov (stekleničke, kozarci, dude) ali nebne ploščice 

pomagala pri hranjenju novorojenčkov. Najbolj zanesljive rezultate pri hranjenju 

novorojenčkov z razcepom ustnice in/ali neba dajejo kombinacija svetovanja v zvezi z 

zgodnjim hranjenjem, nutricionistično svetovanje in uporaba prilagojenih pripomočkov 

ter nebne ploščice. Obiski na domu in svetovanje pri dojenju ali učenje ustreznega 

prehranjevalnega vzorca ter spremljanje rasti pomembno prispevajo k pridobivanju na 

teži pri malčkih z razcepom neba.  

Poleg izbire prilagojenih pripomočkov, svetovanja o drži in poziciji telesa je ključnega 

pomena tudi ustrezno pridobivanje na teži. Splošno pravilo velja, da naj otrok z 

razcepom sledi enakim nutritivnim kriterijem kot ostali otroci. Vzdrževanje ustrezne 

teže in iskanje najustreznejše tehnike, ki hranjenje čim bolj približa normalnemu, sta 

glavna cilja pri obravnavi hranjenja novorojenčkov z razcepi. Ključnega pomena je, da 

najdemo tehniko, ki bo stimulirala otrokovo aktivnost in spodbujala motorični razvoj 

struktur v ustni votlini (Sree Devi, Sai Sankar, Manoj Kumar in Sujatha, 2012). 

2.7.6.1. Prilagojeni pripomočki za otroke z razcepi 

Novorojenčki z razcepom ustnice se lahko dojijo ali pri hranjenju uporabljajo navadno  

stekleničko. Dojenčki z razcepom neba pogosto potrebujejo posebne stekleničke ali 

cuclje. Družina novorojenčka potrebuje pomoč s strani specialista, ki bo pomagal pri 

izbiri ustrezne metode in tehnike hranjenja ter svetoval v zvezi s prehrano (American 

Speech and Language Association, b. d.). 

Starši dojenčkov z različnimi težavami pri hranjenju si lahko pomagajo s prilagojenimi 

pripomočki za hranjenje. E. Sree Devi idr. (2012) delijo pripomočke v dve skupini:  

- Pripomočki, ki preprečujejo komunikacijo med nosno in ustno votlino. Sem spadajo 

ortopedske ploščice, ki zaprejo razcep v čeljustnem grebenu in nebu, tako da lahko 

dojenček vzpostavi sesanje. Večina raziskav sicer navaja, da vstavitev nebne 

ploščice ne vpliva na intraoralni tlak in možnost sesanja, vendar pomaga pri 

pravilni rasti tkiv in preprečuje infekcije.  

- Pripomočki, ki pomagajo otroku pri sesanju. To so pripomočki za dojenje in 

posebne stekleničke. Dojenje pripomore k navezanosti otroka in mame, zato se v 

splošnem spodbuja, da je otrok dojen. V ta namen je možno uporabiti posebne 

silikonske nastavke, ki pomagajo pri vzpostavljanju dojenja. Prav tako je mogoče 

uporabiti sistem za dopolnilen način hranjenja, ki spodbuja dojenje. Starši in 

strokovnjaki se poslužujejo tudi različnih prilagojenih cucljev in stekleničk (tabela 

7).   
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Ime, znamka Opis delovanja Slika 

»Cleft Palate 

Nurser«, Mead 

Johnson 

Pomaga pri uravnavanju pretoka 

mleka. Pri hranjenju otroka eden 

od staršev nežno ritmično stiska 

stekleničko v ritmu otrokovega 

sesanja. Paziti je treba, da stiski 

niso premočni ali da ne stiska v 

fazi, ko otrok počiva, saj to lahko 

povzroči prisilno požiranje in 

kašelj. 

 
Slika 2: Mead Johnson Cleft 

Palate Nurser (Cuadros, b. d.) 

Medela posebna 

steklenička 

»special needs 

feeder« 

Steklenička je prirejena otrokom, 

ki ne morejo sesati. Pretok iz 

cuclja je variabilen glede na 

otrokove potrebe. Membrana 

preprečuje požiranje zraka in 

zalivanje otroka med hranjenjem. 

Cucelj je posebno oblikovan, 

pretok se uravnava glede na to, 

kako ga obrnemo. Cucelj je kot 

rezervoar, dolg in v zadnjem delu 

mehak. Otroku ni treba sesati iz 

stekleničke, ampak le iz cuclja; če 

te moči nima, mu eden od staršev 

stiska cucelj in pomaga dovajati 

tekočino tako, da onemogoča 

prehajanje zraka iz cuclja nazaj v 

stekleničko, kar pomeni, da otrok 

pri sesanju ne požira zraka. 

 
Slika 3: Medela posebna 

steklenička (Medela, b. d.) 
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Pigeon 

steklenička od 

Respironics 

Za to stekleničko je za razliko od 

prejšnjih dveh značilno, da mora 

otrok sam, torej brez asistence 

odraslega, sesati mleko. Vsebuje 

pa zaklopko, ki preprečuje 

vračanje mleka nazaj v 

stekleničko. 

 
Slika 4: Pigeon Cleft Palate 

Nipple (Cuadros, b. d.) 

Drugo 

Možna je tudi kombinacija 

različnih stekleničk in cucljev ali 

prilagajanje cuclja s povečanjem 

luknjice. Možno je hraniti tudi s 

stekleničko brez dna, kjer lahko 

reguliramo pretok mleka v cucelj.  

 

Tabela 7: Cuclji in stekleničke dostopne na tržišču (Berk idr., (2009), Medela, (b. d.) in (Cuadros, b. 

d.)) 

2.7.6.2. Nasveti staršem pri hranjenju otroka 

S. J. Peterson-Falzone idr. (2006) navajajo nasvete, ki jih je treba posredovati staršem 

dojenčkov z razcepi: 

- Novorojenček naj zaužije 56 g mleka na en kg telesne teže v 24 urah.  

- Hranjenje naj ne traja več kot pol ure. 

- Otrok naj bo v polpokončnem položaju, ker s tem preprečimo zahajanje mleka 

skozi nos. 

- Zaradi oteženega sesanja se priporočajo stekleničke z mehkim stranskim delom 

za iztiskanje vsebine. Pri uporabi je pomembno, da starši ne zlivajo mleka direktno 

v otrokova usta, saj s tem popolnoma onemogoči kakršno koli oralno aktivnost ali 

celo povzroči dušenje.  

- Na tržišču so različne vrste stekleničk in cucljev. Priporočajo se mehki cuclji s 

povečano luknjico. Na voljo so tudi stekleničke z zaklopko, ki preprečijo vračanje 

mleka iz cuclja nazaj v stekleničko.  

- Starši naj se naučijo pravilne postavitve cuclja (s cucljem naj rahlo potiskajo 

navzdol, proti dnu ustne votline). Pri unilateralnih shizah naj bo cucelj postavljen 

na zdravo stran, pri bilateralnih pa na mesto, kjer je največ ohranjenega tkiva.  

- Starši naj spremljajo pridobivanja na teži, dokler se ne vzpostavi normalen vzorec 

sesanja.  



 

41 
 

Dojenčki z unilateralnim ali bilateralnim razcepom ustnice imajo lahko težave z začetno 

vzpostavitvijo stika med prsno bradavico in usti, vendar se hitro prilagodijo, če jim 

mama pomaga z zunanjo kontrolo ustnic in lic. Pozicija cuclja ali bradavice na zdravo 

stran čeljustnega grebena omogoči zadosten tlak v ustni votlini in uspešno sesanje 

(Miller, 2011).  

N. Berk idr. (2009) kot glavni cilj hranjenja izpostavljajo zaužitje zadostne količine 

hrane v dovolj kratkem času in čim manj požiranja zraka. Spodaj je nekaj preprostih 

nasvetov, kako nahraniti otroka: 

- Opazuj vzorec sesanja in požiranja – poslušajte požiranje, ki sledi vdihu. Najprej 

bo dojenček sesal in požiral velikokrat, preden bo naredil premor. V nekaj dneh 

večina ugotovi svoj ritem sesanja, požiranja in dihanja.  

- Steklenička naj bo vedno nagnjena, da je cucelj vedno napolnjen z mlekom, 

steklenička naj bo pomaknjena dol, stran od razcepa. Otrok bo cucelj premaknil 

tako, da bo zanj najbolj udobno.  

- Mleko lahko uhaja skozi nos, ta proces je pogost in ne pomeni, da se otrok duši. 

Če otroka držimo v bolj pokončnem položaju, bo količina mleka, ki priteče skozi 

nos, manjša. Kadar otrok smrka ali kašlja, je to dober znak, saj to pomeni, da si 

čisti nos. 

- Otroci z razcepi morajo pogosteje podreti kupček, saj med hranjenjem pogoltnejo 

več zraka.  

Otrok naj bo nahranjen v manj kot 30 minutah, dolgo hranjenje povzroča izčrpanje in 

porabo preveč kalorij, ki so pomembne za rast in razvoj. Otrok se mora vrniti na 

porodno težo v roku dveh tednov in pridobivati 225 g teže na teden (Berk idr., 2009).  

Dojenčki z razcepi med hranjenjem pogoltnejo več zraka kot njihovi vrstniki, posebej 

če je pretok mleka prehiter ali prepočasen. V takem primeru se svetuje pogostejše 

pavze med hranjenjem in pogostejše podiranje kupčka ter drža otroka v pokončnem 

položaju (Sree Devi idr., 2012).  

Otrok, rojen z razcepom, je pripravljen na sprejem goste hrane ob isti starosti kot 

njegovi vrstniki. Hrano mu ponudimo po žlici v pokončnem položaju. Priporočljivo je 

začeti z redko mešanico kosmičev in mleka, ki ga po tem, ko se otrok navadi, 

zgoščujemo. Enako velja za pitje iz kozarčka; otrok z razcepom naj bi začeli piti iz 

kozarčka pri enaki starosti kot njegovi vrstniki, to je med osmim in devetim mesecem. 

Navajanje na pitje iz kozarčka je priporočljivo, saj nekateri zdravniki odsvetujejo 

uporabo stekleničke takoj po operativnem posegu. Po 12. mesecu naj bi otroci pili le 

še iz kozarčka (Crowley idr., 2010).   
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3. Empirični del 

3.1. Opredelitev raziskovalnega problema 

Logoped ima pri obravnavi otrok z razcepi pomembno vlogo. Poleg diagnostične ocene 

izreke in nosne resonance, svetovanja staršem o posebnostih otrokovega govorno-

jezikovnega razvoja in terapije motenj pomaga tudi pri stimuliranju vzorcev hranjenja 

in požiranja.  

Mnogokrat se pojavi vprašanje, zakaj se logoped ukvarja z motnjami hranjenja in 

požiranja. Po mnenju B. Ogričevič (2012) je odgovor preprost: pri govoru in hranjenju 

sodelujejo isti govorni organi. Standing Liaison Committee of E.U. Speech and 

Language Therapists and Logopedists – CPLOL (2013) definira logopedijo kot 

znanost, ki združuje medicinsko, edukacijsko, psihološko stroko, ukvarja pa se z 

etiologijo, preventivo, diagnostiko, terapijo in evalvacijo motenj komunikacije in 

požiranja.  

Pri ocenjevanju motenj hranjenja in požiranja logoped skupaj z drugimi člani strokovne 

skupine načrtuje in vodi terapevtsko obravnavo otroka. Za klinično oceno motenj 

hranjenja je v dostopni literaturi na voljo precej različnih testov, predvsem za 

novorojenčke in dojenčke (Korošec, Marot, Omahna, Majdič in Groleger Sršen, 2013), 

posebej za otroke z razcepi pa je na voljo le malo diagnostičnih materialov.  

Različni strokovnjaki iz prakse poročajo, da se otroci z razcepi in njihovi starši pogosto 

soočajo s težavami hranjenja. Tudi nekatere tuje raziskave poročajo o pogostih 

težavah s hranjenjem pri otrocih z razcepi (De Vries idr., 2014). V Sloveniji je za 

paciente s shizo dobro poskrbljeno, vseeno pa do sedaj še ni znane raziskave, ki bi 

preučevala hranjenje in požiranje otrok, rojenih s shizo.  

Po podatkih S. H. McDonald (2008) vidimo, da ima največ otrok težave z vzpostavitvijo 

normalnega vzorca hranjenja v zgodnjem obdobju takoj po rojstvu. Pogosto imajo 

otroci težave s samo vzpostavitvijo hranjenja, količina zaužitega mleka je premajhna, 

pojavljajo se zahajanje hrane skozi nos, kašelj in dušenje ob hranjenju, prepočasno 

pridobivanje na teži in druge težave.  

3.2. Cilji in hipoteze 

Cilj raziskave je preko anamnestičnih podatkov ugotoviti, kakšne težave s hranjenjem 

imajo slovenski otroci z razcepi ter kakšna je pojavnost težav glede na vrsto razcepa.  

Želimo ugotoviti:   

 Ali imajo otroci z razcepi v orofcialnem področju težave s hranjenjem? 

 S kakšnimi izzivi pri hranjenju in požiranju se srečujejo starši otrok z razcepi in 

kakšne so spremljajoče težave? 

 Koliko časa težave s hranjenjem vztrajajo in kdaj so najbolj intenzivne? 

 Kateri pripomočki so ponujeni staršem otrok z razcepi in kateri po mnenju 

staršev izboljšajo učinkovitost hranjenja?   

 Kateri strokovnjaki so vključeni v svetovanje na področju hranjenja in požiranja 

ter kakšno je zadovoljstvo staršev s ponujenimi informacijami?  
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Hipoteze: 

H1: Več kot tretjina otrok z razcepi v orofacialnem področju ima težave s hranjenjem 

in požiranjem. 

H2: Vrsta razcepa pomembno vpliva na težave s hranjenjem in požiranjem. 

H3: Več težav s hranjenjem se pojavlja pri otrocih, ki imajo razcep v sklopu sindroma, 

kot pri otrocih, ki imajo samo razcep v orofacialnem področju.  

H4: Uporaba prilagojene stekleničke po mnenju staršev v večji meri zmanjša težave s 

hranjenjem kot nebna ploščica.  

H5: Resnejše težave s hranjenjem in požiranjem so povezane z govornimi težavami. 

H6: Najpogostejša težava pri hranjenju otrok z razcepi je zahajanje hrane in pijače 

skozi nos pred zaključenim operativnim zdravljenjem. 

H7: Otroci z razcepi po mnenju staršev kasneje kot običajno začnejo sprejemati hrano, 

ki jo jemo odrasli. 

H8: Starši, ki niso prejeli zadosti informacij in napotkov glede hranjenja, so pri otroku 

zaznali več neustreznih vedenjskih vzorcev ob hranjenju, kot tisti starši, ki so prejeli 

dovolj informacij.  

H9: Večina staršev bi se želela udeležiti izobraževanja na temo hranjenja in požiranja 

že pred rojstvom ali kmalu po rojstvu svojega otroka z razcepom.  

3.3. Metodologija 

3.3.1. Metoda in raziskovalni pristop 

Metoda zbiranja podatkov je deskriptivna, raziskovalni pristop pa kvantitativna 

raziskava-analiza vprašalnika o motnjah hranjenja in požiranja pri osebah z razcepi.   

3.3.2. Vzorec 

Vzorec raziskave je namenski, vanj je vključenih 58 staršev otrok z razcepi v 

orofacialnem področju. Vzorec je vseslovenski, zastopane so vse regije.  
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3.3.2.1. Spol  

Vzorec predstavlja 58 otrok, od tega 27 deklic in 31 dečkov (graf 1).  

 

Graf 1: grafični prikaz frekvenčnih odstotkov vzorca glede na spol 

3.3.2.2. Starost 

Otroci so bili v času izpolnjevanja vprašalnika stari med šest in 72 mesecev, starost 

smo zaradi statistične obdelave razdelili v pet skupin (6–18 m, 18–30 m, 30–42 m, 42–

54 m in nad 54). V tabeli 8 in grafu 2 lahko vidimo, da je bilo v času raziskave največ 

otrok starih od 6–18 in od 18–30 mesecev.  

Starost v 

mesecih 
f 

6–18 16 

18–30 16 

30–42 10 

42–54 11 

Nad 54 5 

Skupaj 58 
Tabela 8: frekvence glede na starostne skupine 

Aritmetična sredina (M) dopolnjene starosti otrok je bila 30 mesecev, mediana (Me) 27 

in modus (Mo) 19.  

53%

47%

moški ženski
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Graf 2: grafični prikaz frekvenčnih odstotkov glede na dopolnjeno starost v mesecih 

3.3.2.3. Vrsta razcepa 

Udeleženci raziskave so bili razdeljeni v skupine glede na vrsto razcepa (tabela 9 in 

graf 3). 

Vrsta 

razcepa 

Spol 
Skupaj 

Moški Ženski 

f f % f f % f f % 

UCL 3 5,2  2 3,4  5 8,6  

UCLA 1 1,7  2 3,4  3 5,2  

BCLA 1 1,7  2 3,4  3 5,2  

CP 11 19,0 13 22,4  24 41,4  

UCLP 9 15,5  7 12,1  16 27,6  

BLCP 6 10,3  1 1,7  7 12,1  

Skupaj 31 53,4  27 46,6  58 100,0  
Tabela 9: frekvence in frekvenčni odstotki glede na vrsto razcepa (UCL-enostranski razcep ustnice, UCLA-

enostranski razcep ustnice in čeljustnega grebena, BCLA-obojestranski razcep ustnice in čeljustnega grebena, 

CP-razcep neba, UCLP-enostranski razcep ustnice, čeljustnega grebena in neba, BCLP: obojestranski razcep 

ustnice, čeljustnega grebena in neba). 

V raziskavi je sodelovalo največ otrok z razcepom neba (CP). Oseb z obojestranskim 

razcepom ustnice (BCL) v raziskavi ni bilo udeleženih. 
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Graf 3: grafični prikaz frekvenčnih odstotkov glede na vrsto razcepa 

3.3.3. Merski instrumentarij 

Za empirično raziskavo smo oblikovali namenski vprašalnik (priloga 1) z naslovom 

Vprašalnik o motnjah hranjenja in požiranja pri otrocih z razcepi. Vprašalnik je avtorsko 

sestavljen na podlagi študija literature (McDonald, 2008 in Hodgkinson idr., 2005) in 

posvetovanja s strokovnjaki iz prakse. Vprašalniku sta bili priloženi tudi obrazložitev 

namena raziskave in prošnja za sodelovanje v raziskavi (priloga 2).  

Končni vprašalnik poleg splošnih podatkov zajema 30 vprašanj, razdeljenih v pet 

sklopov. Vprašanja so vezana na splošne informacije o otroku, podatke o hranjenju in 

požiranju, podatke o pripomočkih za hranjenje, podatke o spremljajočih težavah 

hranjenja ter podatke o podpori in pomoči s strani strokovnih delavcev.  

Prvi del vprašalnika vsebuje vprašanja o splošnih podatkih: o starosti, spolu, 

morebitnih težavah pri porodu, vrsti razcepa in morebitnih pridruženih težavah. Drugi 

del je ključen, saj v njem sprašujemo po značilnostih hranjenja otroka: o pojavnosti 

težav s hranjenjem, načinu hranjenja, morebitnem hranjenju po nazogastrični cevki ali 

gastrostomi, trajanju hranjenja, telesni teži, žvečenju in grizenju, starosti uvajanja 

različnih vrst hrane. Tretji del zajema vprašanja, povezana z uporabo pripomočkov za 

hranjenje: uporaba prilagojene stekleničke oziroma cuclja, uporaba nebne ploščice, 

uporaba dude in vpliv  prilagojenih pripomočkov na učinkovitost hranjenja. V četrtem 

delu sprašujemo po drugih posebnostih otroka z razcepom: možnih posledicah 

nepopolne velofaringealne zapore (zahajanje hrane in pijače skozi nos), možnih 

posledicah zaradi spremenjene funkcije (prisotnost bruhanja, polivanja, kašlja, joka ob 

hranjenju), neustreznih vedenjskih vzorcih ob hranjenju (nesprejemanje novih vrst 

hrane, težave s telesno težo, beganje med hranjenjem …) in občutljivosti pri umivanju 

zob ter sprejemanju dotikov v ustih. Ta del vsebuje tudi vprašanja o težavah v govoru 

in starševskem stresu ob hranjenju. Zadnji, peti del, pa vsebuje vprašanja, povezana 

s podporo in pomočjo staršem otrok: o tem, kateri strokovnjaki so svetovali o hranjenju, 
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kakšno je bilo zadovoljstvo z obravnavo in kakšne so želje po izobraževanju na temo 

hranjenja in požiranja.   

Na koncu vprašalnika je bila še prošnja za vpogled v zdravstveno dokumentacijo. V 

primeru strinjanja z vpogledom v dokumentacijo so se starši podpisali na za to 

pripravljeno mesto (priloga 1). 

3.3.4. Spremenljivke in njihovo vrednotenje 

Večina vprašanj v vprašalniku je zaprtega tipa. Starši so izbirali med različnimi 

možnostmi, ponekod je bil možen en odgovor, drugje tudi več odgovorov. Nekatera 

vprašanja so odprtega tipa, od izpolnjevalca zahtevajo, da na črto dopiše ustrezen 

odgovor. Iz odgovorov so izpeljane naslednje spremenljivke:  

NEODVISNE SPREMENLJIKE: 

 starost;  

 spol; 

 vrsta razcepa; 

 razmerje do otroka; 

 nedonošenost;  

 komplikacije ob porodu; 

 spremljajoče težave; 

 prisotnost sindroma ; 

 vedenje o razcepu pred rojstvom. 

ODVISNE SPREMENLJIVKE: 

 težave s hranjenjem; 

 način hranjenja; 

 hranjenje po sondi; 

 čas trajanja obroka (podaljšan čas hranjenja); 

 neustrezno pridobivanje na teži; 

 težave z grizenjem in žvečenjem; 

 začetek uživanja goste hrane in pijače (začetek uživanja mehke hrane; začetek 

uživanja pretlačene hrane;  začetek uživanja hrane za odrasle; začetek pitja iz 

kozarčka); 

 uporaba prilagojene stekleničke; 

 zmanjšanje težav ob uporabi prilagojene stekleničke; 

 uporaba nebne ploščice; 

 zmanjšanje težav ob uporabi nebne ploščice; 

 uporaba dude (čas ob prenehanju uporabe dude); 

 težave ob hranjenju po steklenički (kašelj, dušenje; bruhanje, polivanje; 

požiranje zraka; zahajanje hrane iz ust; jok; zaspanost); 

 težave pri hranjenju z gosto hrano (kašelj, dušenje; bruhanje; uhajanje goste 

hrane iz ust; jok); 
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 zahajanje hrane skozi nos (pred zaključenim operativnim zdravljenjem; po 

zaključenem operativnim zdravljenju); 

 neustrezni vedenjski vzorci ob hranjenju; 

 neustrezna telesna teža; 

 slabo prenašanje dotikov v ustni votlini; 

 težave z umivanjem zob; 

 težave v govoru; 

 stres ob hranjenju; 

 svetovanje o hranjenju; 

 želja po izobraževanju glede hranjenja; 

 zadostna količina prejetih informacij; 

 predlogi za izboljšave.  

3.3.5. Opis postopka zbiranja podatkov 

Podatke smo pridobili z namenskim, interno sestavljenim vprašalnikom, rešili so ga 

starši otrok z razcepi v orofacialnem področju, starih od šest mesecev do šest let. 

Vprašalnik smo preverili v pilotski raziskavi, v katero smo vključili 19 staršev otrok z 

razcepi. Vprašalniki v pilotski raziskavi so bili rešeni v času kontrolnih pregledov v 

bolnišnici, kjer so otroci zdravljeni, v februarju in marcu 2017. Starše smo osebno 

vprašali o dodatnih informacijah, poleg odgovorov so podali tudi svojo osebno izkušnjo 

v zvezi s hranjenjem in komentirali vprašalnik.  

Konec aprila 2017 smo po pošti poslali 93 vprašalnikov (s priloženo kuverto in znamko) 

vsem staršem otrok z razcepi, rojenimi od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016. 14 vprašalnikov 

smo uporabili iz pilotske raziskave (ti otroci so bili stari med šest mesecev in šest let), 

44 vprašalnikov (kar je 47 % vseh poslanih vprašalnikov) pa je bilo vrnjenih po pošti ali 

osebno. Starši so vprašalnik lahko izpolnili doma in ga poslali po pošti (34 staršev), 

lahko so poklicali po telefonu (sedem staršev) ali pa se oglasili osebno (17 staršev). 

Vprašalnik je bil anonimen, le z izrecnim dovoljenjem staršev smo povzeli medicinske 

podatke otrok iz zdravstvene dokumentacije in jih korelirali z rezultati vprašalnika. 

Raziskava je bila odobrena s strani Komisije za medicinsko etiko Republike Slovenije 

(št. 0120-107/2017) (priloga 3). 

3.3.6. Postopki obdelave podatkov 

Za analizo pridobljenih podatkov smo uporabili programa Excel 2013 in IBM SPSS 

Statistics 22.0. Uporabljena je bila deskriptivna statistika: grafi in tabele za 

sistematičen prikaz podatkov s frekvencami (f), strukturnimi odstotki (f %), aritmetično 

sredino (M), mediano (Me), modus (Mo) in standardno deviacijo (SD). 

V sklepni statistiki smo uporabili: 

- Hi-kvadrat test hipoteze neodvisnosti na stopnji tveganja 0,05 (vrednost P); 

- Fisherjev natančni test v primeru, da je bilo več kot 20 % pričakovanih vrednosti 

kontingenčne tabele manjših od pet; 
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- neparametrični Mann-Whitney U test, ko so bile spremenljivke nenormalno 

porazdeljene; 

- Kolmogorov-Smirnov test za preverjanje normalne porazdelitve. 
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3.4. Rezultati in interpretacija 

3.4.1. Analiza rezultatov vprašalnika glede na neodvisne spremenljivke 

3.4.1.1. Razmerje do otroka 

Razmerje do 

otroka 
f f % 

Mama 53 91,4 

Oče 3 5,2 

Oba starša 2 3,4 

Skupaj 58 100 
Tabela 10: frekvence in frekvenčni odstotki glede na razmerje do otroka 

V tabeli 10 je prikazano, da je v veliki večini primerov vprašalnik izpolnjevala mama 

otroka z razcepom.  

3.4.1.2. Nedonošenost  

Nedonošenost f f % 

Rojen ob roku 53 91,4 

Po 34. Tednu 4 6,9 

Pred 34. Tednom 1 1,7 

Skupaj 58 100,0 

Tabela 11: frekvence in frekvenčni odstotki glede na nedonošenost 

V naši raziskavi je bilo 91,4 % otrok rojenih po dopolnjenem 37. tednu gestacijske 

starosti (tabela 11). Podoben odstotek donošenih otrok je bil tudi v študiji S. H. 

McDonald (2008), in sicer 96,7 %. Podatek kaže, da so otroci z razcepi v veliki večini 

rojeni ob roku, kar izloči dodaten dejavnik tveganja za nastanek težav s sesanjem in 

pomanjkljivo koordinacijo požiranja in dihanja, ki se pri nedonošenčkih pogosto 

pojavlja in vztraja še v obdobje poznega otroštva (Grolger Sršen in Korošec, 2013).  

Po podatkih svetovne zdravstvene organizacije-WHO se rodi en nedonošenček na 10 

otrok živorojenih otrok (WHO, b. d.). Zaključimo lahko, da je pojav nedonošenosti pri 

otrocih z razcepi zastopan podobno kot v celotni populaciji.   

3.4.1.3. Komplikacije ob porodu 

Komplikacije 

ob porodu 
f f % 

Ne 53 91,4 

Da 5 8,6 

Skupaj 58 100,0 
Tabela 12: frekvence in frekvenčni odstotki glede na komplikacije ob porodu 

Komplikacije ob porodu so bile prisotne le pri 8,6 % otrok zajetih v raziskavi (tabela 

12). Pri vseh petih primerih je šlo za carski rez, in sicer zaradi grozečega fetalnega 

distresa, nepravilne medenične vstave ali kefalopelvine disproporce.  
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3.4.1.4. Spremljajoče težave 

Spremljajoče 

težave 
f f % 

Ne 40 69,0 

Da 18 31,0 

Skupaj 58 100,0 
Tabela 13: frekvence in frekvenčni odstotki glede na spremljajoče težave 

18 (31 %) staršev je navedlo, da imajo njihovi otroci poleg razcepa tudi spremljajoče 

težave. Trije so navedli, da ima otrok težave s sluhom in govorom, trije so navedli 

težave s srcem, štirje kompliciran porod, dva težave, povezane z genetsko motnjo, dva 

prisotnost hipotonije in štirje druge težave. D. P. Hodgkinson idr. (2005) so raziskali, 

da se pri osebah z razcepi v 21–37 % pojavljajo tudi druge težave, kar se ujema s 

podatki iz naše raziskave (tabela 13).   

3.4.1.5. Prisotnost sindroma 

Prisotnost sindroma f f % 

Ne 48 82,8 

Pierre Robinova 

sekvenca 
6 10,3 

Van der Woude 2 3,4 

Ektrodaktilni-

ektodermalno 

displastično-razcepni 

sindrom 

1 1,7 

Downov sindrom 1 1,7 

Skupaj 58 100,0 
Tabela 14: frekvence in frekvenčni odstotki glede na spremljajoče težave 

V našem vzorcu ima deset otrok (17,2 %) sindromsko shizo, največ je otrok s Pierre 

Robinovo sekvenco. Po podatkih iz literature, je približno 30 % razcepov sindromskih, 

70 % pa nesindromskih (Bermudez idr., 2009), kar je več kot v naši raziskavi. Razlog 

za tako majhno število otrok s sindromom je lahko v tem, da je bil podatek pridobljen 

anamnestično, od staršev ter da je na vprašalnik odgovorila le slaba polovica vseh, 

povabljenih v raziskavo.  

3.4.1.6. Vedenje o razcepu pred rojstvom  

Vedenje o 

razcepu pred 

rojstvom 

f f % 

Ne 43 74,1 

Da 15 25,9 

Skupaj 58 100,0 
Tabela 15: frekvence in frekvenčni odstotki glede na vedenje o razcepu pred rojstvom 
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Iz tabele 15 lahko razberemo, da je le četrtina staršev zajetih v raziskavi že pred 

rojstvom vedela, da se jim bo rodil otroka z razcepom. En otrok staršev, ki so vedeli 

za razcep že pred rojstvom, je imel obojestranski razcep ustnice in čeljustnega 

grebena (BCLA), 10 otrok je imelo enostranski razcep ustnice, čeljustnega grebena in 

neba (UCLP), štirje pa obojestranski razcep ustnice, čeljustnega grebena in neba 

(BCLP). Vsi otroci, pri katerih so odkrili razcep že pred rojstvom, so imeli razcep 

ustnice, ki je dobro viden z rutinsko ultrazvočno preiskavo nosečnice. Kadar starši že 

pred rojstvom vedo, da se bo rodil otrok z razcepom, imajo v Sloveniji možnost 

srečanja s članom tima za shize že pred otrokovim rojstvom.  

3.4.2. Analiza rezultatov vprašalnika glede na odvisne spremenljivke 

3.4.2.1. Težave s hranjenjem   

Težave s hranjenjem f f % 

Ne 16 27,6 

Takoj po rojstvu, hranjenje je nato steklo brez težav v 

roku enega tedna 

18 31,0 

Takoj po rojstvu, hranjenje je nato steklo brez težav v 

roku meseca dni 
10 17,2 

Le pred začetkom kirurškega/operativnega zdravljenja 5 8,6 

Ves čas so prisotne 9 15,5 

Skupaj 58 100,0 
Tabela 16: frekvence in frekvenčni odstotki glede na težave s hranjenjem 

Težave povezane s hranjenjem so bile prisotne pri skoraj treh četrtinah otrok (72,4 %) 

v našem vzorcu, vendar pa so večinoma izzvenele v prvem mesecu po rojstvu (tabela 

16).  

Iz opisnih komentarjev sledi, da so imeli nekateri starši težave s hranjenjem prve tri do 

šest mesecev, dokler niso prešli na hranjenje po žlički. V vprašanje bi bilo smiselno 

dodati pojmovanje težav pri otroku pri drugem, četrtem in šestem mesecu, s tem bi 

natančneje ugotovili, do kdaj so težave zares vztrajale (priloga 4).  

3.4.2.2. Način hranjenja 

Način hranjenja f f % 

Hranjen z mlečnim pripravkom 16 27,6 

Hranjen z materinim mlekom in mlečnim pripravkom 16 27,6 

Hranjen z materinim mlekom 15 25,9 

Dojen 11 19,0 

Skupaj 58 100 
Tabela 17: frekvence in frekvenčni odstotki glede na način hranjenja 

Iz tabele 17 je razvidno, da je bila manj kot petina otrok z razcepom dojenih, vendar 

pa se je več kot polovica mam otroku trudila zagotoviti svoje mleko vsaj nekaj časa po 

rojstvu.   
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Ena mama je dojila manj kot dva meseca, osem mater (72,7 %) več kot dva meseca, 

tri matere (27,3 %) so dojile več kot šest mesecev, pri dveh pa ni podatka. S. H. 

McDonald (2008) je ugotovila, da je 30 % mater, udeleženih v raziskavi, dojilo svoje 

otroke pri starosti dveh mesecev in 13,3 % še vedno pri šestem mesecu starosti. 

Iz opisnih komentarjev sledi, da so nekateri starši, predvsem tisti, katerih otroci so imeli 

težave s pridobivanjem na telesni teži, uporabljali poseben, energetsko bogatejši 

mlečni pripravek ali pa druge energetske dodatke. Kar nekaj staršev je povedalo, da 

so težave trajale prve tri mesece (priloga 4).   

I. A. C. De Vries idr. (2014) so raziskovali, koliko otrok z razcepom neba je bilo dojenih, 

in ugotovili, da je bilo dojenje možno vzpostaviti le v 14 % primerov. V našem vzorcu 

je bilo od vseh otrok z razcepom ustnice in/ali čeljustnega grebena (ULC(A)) dojenih 

devet (63, 6 %), od vseh otrok z razcepom neba (CP) so bili dojeni trije (12,5 %) in 

eden (4,3 %) od vseh otrok rojenih z razcepom ustnice, čeljustnega grebena in neba 

(CLP). Če podatke primerjamo s študijo S. H. McDonald (2008), ki ugotavlja, da vrsta 

razcepa pomembno vpliva na dojenje, saj se 60 % otrok z razcepom ustnice doji več 

kot šest mesecev, medtem ko so redki otroci z razcepom neba dojeni več kot šest 

mesecev, ugotovimo, da je podobno tudi pri otrocih, zajetih v našem vzorcu.   

3.4.2.3. Hranjenje po sondi 

Nazogastrična sonda f f % 

Ne 52 89,7 

Da 6 10,3 

Skupaj 58 100,0 
Tabela 18: frekvence in frekvenčni odstotki glede na hranjenje po nazogastični sondi 

Tabela 18 prikazuje, da bila po nazogastrični sondi hranjena le desetina otrok z 

razcepom, od tega jih je pet s tem že prenehalo, enega pa po sondi še vedno hranijo. 

Povprečen čas hranjenja po nazogastrični sondi je bil 4,3 mesece, vsi otroci pa so jo 

dobili v prvem mesecu življenja. S. H. McDonald (2008) navaja, da je 5,6 % 

udeležencev njene raziskave za hranjenje potrebovalo nazogastrično sondo. Po 

gastrostomi je bil hranjen le en otrok, udeležen v naši raziskavi, in sicer šest mesecev, 

od osmega do 16. meseca. Od šestih otrok, hranjenih po nazogastrični sondi, so štirje 

imeli razcep v sklopu sindroma, iz tega lahko sklepamo, da se pri sindromskih shizah 

pogosteje poslužujemo nadomestnih načinov hranjenja kot pri nesindromskih, kar se 

ujema tudi z znanimi raziskavami (De Vries idr., 2014;  Miller, 2011; Reid, 2002). 

3.4.2.4. Čas trajanja obroka (podaljšan čas hranjenja) 

Čas trajanja obroka f f % 

Manj kot 30 minut 35 60,3 

30–60 minut 21 36,2 

Več kot 60 minut 2 3,4 

Skupaj 58 100,0 
Tabela 19: frekvence in frekvenčni odstotki glede na čas trajanja obroka 
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Iz tabele 19 je razvidno, da dobra tretjina mam svojega otroka hrani ali je hranilo več 

kot 30 minut, dva otroka sta za obrok potrebovala celo več kot 60 minut. Kadar je čas 

hranjenja daljši od 30 minut, gre pri otroku za vedenjski problem hranjenja ali pa 

nakazuje na neučinkovitost mehanizmov hranjenja (Rudolph in Thompson Link, 2002). 

Iz opisnih komentarjev (priloga 4) je razvidno, da je bil čas hranjenja najdaljši prva dva 

meseca po rojstvu oziroma dokler starši niso našli ustrezne stekleničke in se privadili 

na drugačen način hranjenja.  

3.4.2.5. Neustrezno pridobivanje na teži 

Neustrezno pridobivanje 

na teži f f % 

Ne 49 84,5 

Da 9 15,5 

Skupaj 58 100,0 
Tabela 20: frekvence in frekvenčni odstotki glede na neustrezno pridobivanje na teži 

V našem vzorcu je bilo pri devetih udeležencih (15,5 %) raziskave pridobivanje na teži 

v prvih šestih mesecih neustrezno (tabela 20). Slabo pridobivanje na teži se pojavi pri 

5–10 % novorojenčkov. Neustrezno pridobivanje na teži pa ima pomemben vpliv na 

rast in razvoj možganov ter vpliva na imunsko pomanjkljivost (Fister idr. 2014), zato je 

ustrezna prehranjenost ena ključnih skrbi novorojenčkovih staršev.  

Polovica otrok, ki so bili hranjeni po nazogastrični sondi, je neustrezno pridobivala na 

teži, medtem ko je v skupini otrok, ki niso bili hranjeni po nazogastrični sondi, le 

desetina imela težave z ustreznim pridobivanjem na telesni teži. Podobno je pri 

težavah z žvečenjem in grizenjem, kjer je dobra polovica otrok, ki niso ustrezno 

pridobivali na teži, imela tudi težave z grizenjem in žvečenjem, medtem ko je v skupini 

otrok z ustreznim pridobivanjem na teži le slaba desetina otrok imela tudi težave z 

žvečenjem in grizenjem.  

3.4.2.6. Težave z grizenjem in žvečenjem 

Težav z grizenjem in 

žvečenjem 

f f % 

Ne 42 75,0 

Jih je imel  7 12,5 

Še vedno jih ima 7 12,5 

Skupaj 56 100,0 
Tabela 21: frekvence in frekvenčni odstotki glede na težave z grizenjem in žvečenjem 

Težave z grizenjem in žvečenjem ima četrtina otrok z razcepi vsaj nekaj časa v svojem 

življenju. Pri sedmih otrocih so težave izzvenele povprečno pri starosti 12,8 mesecev, 

pri sedmih pa še vedno vztrajajo (tabela 21).  
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3.4.2.7. Začetek uživanja goste hrane in pitje iz kozarčka 

Začetek uživanja goste hrane in pijače (v 

mesecih) 

N min max M SD 

Začetek uživanja mehke hrane 56 3 11 5,5 1,72 

Začetek uživanja pretlačene hrane 53 3 12 7,1 2,22 

Začetek uživanja hrane za odrasle  47 5 19 11,2 3,11 

Začetek pitja iz kozarčka 47 1 36 12,1 5,69 
Tabela 22: uvajanje goste hrane in pijače 

Iz tabele 22 je razvidno, da so otroci z razcepi udeleženi v raziskavi povprečno začeli 

uživati mehko hrano pred šestim mesecem starosti, pretlačeno hrano kmalu po šestem 

mesecu starosti, hrano, kot jo uživamo odrasli, pa še pred dopolnjenim letom starosti. 

S pitjem iz kozarčka so povprečno začeli po prvem rojstnem dnevu. Vsi starši niso 

mogli podati informacije, saj zaradi mladosti ali še vedno obstajajočih težav s 

hranjenjem njihovi otroci še niso začeli z uživanjem določene vrste hrane ali pitjem iz 

kozarčka.  

Glede na mejnike sprejemanja različnih tekstur hrane (mehka hrana pri 4–6 mesecih, 

pretlačena hrana pri 9–12 mesecih, vse teksture hrane pri 12–18 mesecih) (New York 

State Department of Health, 2000) lahko vidimo, da otroci, udeleženi v naši raziskavi, 

začnejo sprejemati različne teksture hrane v enakem časovnem obdobju, kot je 

priporočeno, včasih celo prej. S tem ne zamudijo kritičnega obdobja za razvoj žvečenja 

in s tem posledičnega zavračanja hrane, slabe prehranjenosti in pojava negativnih 

vedenjskih vzorcev (Groleger Sršen in Korošec, 2013).  

Nekateri starši so povedali, da jih uvajanje goste hrane skrbi, ker jih je strah, da bi 

hrana zašla v sapnik in v shizo.    

3.4.2.8. Uporaba prilagojene stekleničke 

Uporaba prilagojene 

stekleničke 

f f % 

Ne 15 25,9 

Da 43 74,1 

Skupaj 58 100,0 
Tabela 23: frekvence in frekvenčni odstotki glede na uporabo prilagojene stekleničke 

Tri četrtine otrok v našem vzorcu je za hranjenje uporabljalo prilagojeno stekleničko 

(tabela 23). 
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Znamka stekleničke N f % 
f % 

primerov 

Medela 33 66,0 78,6 

Dr. Brown's 8 16,0 19,0 

Pigeon 2 4,0 4,8 

Nuk 5 10,0 11,9 

Drugo 2 4,0 4,8 

Skupaj 50 100,0 119,0 
Tabela 24: znamka prilagojene stekleničke 

Tabela 24 prikazuje, da je največ staršev uporabljalo stekleničko Medela.   

Iz opisnih komentarjev, ki so zbrani v prilogi 4, lahko zaključimo, da je večina staršev 

pričela z uporabo Medela stekleničke že v porodnišnici, ker jim je tako svetovalo 

medicinsko osebje (zdravnik, medicinske sestre). Tisti, ki so bili obravnavni na 

neonatalnem oddelku, so posebno pohvalili osebje, ki jih je naučilo hranjenja s 

prilagojeno stekleničko. Po drugi strani pa je veliko staršev povedalo, da v porodnišnici 

niso dobili napotkov, kako uporabljati stekleničko. Žal v protokolu zajema podatkov iz 

zdravstvene dokumentacije nismo predvideli podatka o porodnišnici, kjer se je otrok 

rodil. Izkušnje osebja porodnišnice glede skrbi za otroke z razcepi v porodnišnicah z 

malo porodi in posledično malo rojenih otrok z razcepi bi bil lahko vzrok za 

pomanjkljive informacije o premagovanju težav s hranjenjem na začetku otrokove 

življenjske poti. 

Kar nekaj staršev je imelo težave s hranjenjem po Medela steklenički, saj je potrebno 

ročno ritmično stiskanje cuclja, da mleko teče iz njega, posebno kadar jim v 

porodnišnici niso svetovali glede uporabe. Poleg tega pa je pri Medela steklenički 

luknjica v cuclju na začetku zelo majhna in mleko teče ven po kapljicah, ko pa se 

zatrga, se mleko začne ulivati. Cucelj je zelo pogosto treba menjati. Steklenička 

Medela je po mnenju staršev velik finančni zalogaj za družino.  

Kot alternativo Medela steklenički so starši uporabljali tudi druge stekleničke in cuclje. 

Priljubljena steklenička je tudi Dr. Brown's, ki so jo starši uporabljali večinoma po 

nasvetu drugih staršev otrok z razcepi iz društva Shize. Nekateri so sami prirezali 

cucelj, s tem so povečali luknjico in otrok se je tako nahranil. Drugi so uporabljali cuclje 

za starejše otroke.    

Zmanjšanje težav ob 

uporabi stekleničke 
f f % 

Ne 8 18,6 

Da 35 81,4 

Skupaj 43 100,0 
Tabela 25: frekvence in frekvenčni odstotki glede na zmanjšanje težav ob uporabi prilagojene stekleničke 

Iz tabele 25 je razvidno, da je več kot trem četrtinam udeležencev prilagojena 

steklenička pomagala pri zmanjšanju težav s hranjenjem, vendar pa so nekateri starši 

pogrešali svetovanje in učenje, kako uporabljati stekleničko v porodnišnici.  
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3.4.2.9. Uporaba nebne ploščice  

Uporaba nebne ploščice 
f f % 

Ne 32 55,2 

Da 26 44,8 

Skupaj 58 100,0 
Tabela 26: frekvence in frekvenčni odstotki glede na uporabo nebne ploščice 

Nebno ploščico je uporabljalo 26 otrok, vsi so imeli obojestranski razcep ustnice in 

čeljustnega grebena (BCLA) ali enostranski/obojestranski razcep ustnice, čeljustnega 

grebena in neba (UCLP/BCLA). Kljub temu da nebna ploščica primarno omogoča 

pravilno rast tkiv (Eberlinc, 2014), nekatere raziskave kažejo, da je njena uporaba v 

kombinaciji z drugimi intervencijami ena izmed učinkovitih metod pri vzpostavljanju 

učinkovitega hranjenja dojenčka s shizo (Reid, 2002). V naši raziskavi je tri četrtine 

staršev (76,9 %) od 26, čigar otroci so uporabljali nebno ploščico, povedalo, da je njena 

uporaba zmanjšala težave s hranjenjem (tabela 26). 

3.4.2.10. Uporaba dude 

Uporaba dude f f % 

Ne 19 32,8 

Da, včasih 23 39,7 

Da, še vedno 16 27,6 

Skupaj 58 100,0 
Tabela 27: frekvence in frekvenčni odstotki glede na uporabo dude 

Več kot tretjina otrok (68,7 %) je uporabljala ali še vedno uporablja dudo (tabela 27). 

Povprečna starost ob prenehanju uporabe dude je bila 21 mesecev. 

Starši so povedali tudi, da otrok ni uporabljal dude, ampak je grizel prste. Pri izbiri dude 

so nekateri izbrali cucelj za starejše otroke. Pri uporabi dude so starši najpogosteje 

navajali, da je otrok ne more obdržati v ustih ali pa da je ne sesa, le drži v ustih (priloga 

4). 

3.4.2.11. Težave ob hranjenju po steklenički 

Težave ob 

hranjenju 

po 

steklenički 

Kašelj, 

dušenje 

Bruhanje, 

polivanje 

Požiranje 

zraka 

Uhajanje 

hrane iz ust 
Jok  Zaspanost  

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Ne 47 81,0 46 79,3 33 56,9 38 65,5 46 79,3 33 56,9 

Samo 

včasih 
10 17,2 8 13,8 12 20,7 13 22,4 8 13,8 15 25,9 

Da 1 1,7 4 6,9 13 22,4 7 12,1 4 6,9 10 17,2 

Skupaj 58 100,0 58 100,0 58 100,0 58 100,0 58 100,0 58 100,0 
Tabela 28: frekvence in frekvenčni odstotki glede na težave ob hranjenju po steklenički 

Pri uporabi stekleničke so se različne težave (kašelj, dušenje, bruhanje, polivanje, 

požiranje zraka, uhajanje hrane iz ust, jok ali spanje med hranjenjem) stalno pojavljale 
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pri manj kot četrtini otrok, večinoma le pri posameznih otrocih. Pri več kot polovici otrok 

se naštete težave niso nikoli pojavljale (tabela 28). 

V grafu 4 je prikazano, pri koliko odstotkih otrok so bile prisotne težave s hranjenjem 

ob uporabi stekleničke. Zaradi večje preglednosti smo vrednosti spremenljivk samo 

včasih in da združili v da.  

 

Graf 4: frekvenčni odstotki glede na prisotnost težav s hranjenjem ob uporabi stekleničke 

Najpogosteje se je pri hranjenju po steklenički pojavljalo požiranje zraka (43,1 %) in 

spanje ob hranjenju (43,1 %), najredkeje pa kašelj in dušenje (18,9 %). 

Pod postavko drugo so starši navedli še težave s požiranjem, refluks, krče, pogosto 

kihanje in zelo počasno hranjenje (priloga 4).  

3.4.2.12. Težave pri hranjenju z gosto hrano 

Težave pri 

hranjenju z gosto 

hrano 

Kašelj, dušenje  Bruhanje 
Zahajanje 

hrane iz ust  
Jok  

f f % f f % f f % f f % 

Ne 45 78,9 54 94,7 43 75,4 50 87,7 

Samo včasih 11 19,3 3 5,3 8 14,0 5 8,8 

Da 1 1,8 0 0 6 10,5 2 3,5 

Skupaj 57 100,0 57 100,0 57 100,0 57 100,0 
Tabela 29: frekvence in frekvenčni odstotki glede na težave pri hranjenju z gosto hrano 

Manj težav kot s hranjenjem po steklenički so otroci imeli pri hranjenju z gosto hrano 

(tabela 29). V grafu 5 je prikazano, pri koliko odstotkih otrok so bile prisotne težave s 

hranjenjem pri hranjenju z gosto hrano. Zaradi večje preglednosti smo vrednosti 

spremenljivk samo včasih in da združili v da.  
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Graf 5: frekvenčni odstotki glede na težave pri hranjenju z gosto hrano 

Zahajanje hrane iz ust (24,5 %) je najpogostejša težava pri hranjenju z gosto hrano, 

najredkeje pa otroci bruhajo pri hranjenju z gosto hrano (5,3 %).  

3.4.2.13. Zahajanje hrane skozi nos 

Zahajanje hrane skozi nos pred 

zaključenim operativnim zdravljenjem 
f f % 

Ne 21 36,2 

Da, samo pijača 7 12,1 

Da, samo hrana 7 12,1 

Da, hrana in pijača 23 39,7 

Skupaj 58 100,0 
Tabela 30: frekvence in frekvenčni odstotki glede na uhajanje hrane skozi nos 

Pred začetkom operativnega zdravljenja je 37 otrokom (63,8 %) hrana in pijača uhajala 

skozi nos, večini hrana in pijača. Tudi S. H. McDonald (2008) je dobila zelo primerljive 

podatke glede uhajanja hrane skozi nos, saj 70 % otrokom v njeni raziskavi hrana 

uhajala skozi nos (tabela 30).  

Zahajanje hrane skozi nos po 

zaključenem operativnim zdravljenju 
f f % 

Ne 37 97,4 

Da 1 2,6 

Skupaj 38 100,0 
Tabela 31: frekvence in frekvenčni odstotki glede na zahajanje hrane skozi nos po zaključenem operativnem 

hranjenju 

Težava z zahajanjem hrane skozi nos je bila po zaključenem zdravljenju odpravljena. 

Po zaključenem operativnem zdravljenju je samo še enemu otroku uhajala hrana skozi 

nos, 20 otrok pa še ni zaključilo operativnega zdravljenja (tabela 31).  
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3.4.2.14. Vedenjski vzorci ob hranjenju 

Neustrezni 

vedenjski 

vzorci ob 

hranjenju  

Umazanost 

ob 

hranjenju 

Nesprejemanje 

novih vrst 

hrane 

Beganje 

med 

hranjenjem 

Izvajanje 

drugih 

aktivnosti med 

hranjenjem 

Izpuščanje 

obrokov 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Ne 31 57 41 75 42 76 33 61 53 96 

Zdaj ne 

več 
8 15 0 0 8 15 4 7 0 0 

Da 15 28 14 25 4 7 17 32 2 4 

Skupaj 54 100 55 100 54 100 54 100 55 100 
Tabela 32: frekvence in frekvenčni odstotki glede na neustrezne vedenjske vzorce ob hranjenju 

Iz tabele 32 je razvidno, da je najpogostejši neustrezen vedenjski vzorec, ki se pojavlja 

pri otrocih v naši raziskavi, umazanost ob hranjenju, kar bi vsaj delno lahko pripisali 

otrokovi nespretnosti pri samostojnem hranjenju. Drugi najpogostejši vedenjski vzorec, 

ki pa bi bil lahko povezan dejansko s hranjenjem, je izvajanje različnih aktivnosti med 

hranjenjem – kar pri 39 v nekem življenjskem obdobju ali še vedno.  

Skoraj polovica otrok, ki je imela težave s sprejemanjem novih vrst hrane, je imela 

težave tudi z grizenjem in žvečenjem. Več kot polovica pa je tudi slabše sprejemala 

dotike v ustih.  

3.4.2.15. Neustrezna telesna teža 

Neustrezna telesna teža f f % 

Ne 54 93,1 

Previsoka 0 0 

Prenizka 4 6,9 

Skupaj 58 100,0 
Tabela 33: frekvence in frekvenčni odstotki glede na ustrezno telesno težo 

Glede na oceno staršev je imela le manj kot desetina otrok premajhno telesno težo. 

Dva od štirih otrok s prenizko telesno težo sta imela tudi težave s sprejemanjem novih 

oblik in tekstur hrane. Drugih povezav nismo našli, najverjetneje je vzrok majhno število 

otrok s tovrstnima težavama (tabela 33).  

3.4.2.16. Slabo prenašanje dotikov v ustih 

Slabo prenašanje dotikov v 

ustih 

f f % 

Ne 37 64,9 

Zdaj ne več 8 14,0 

Da 12 21,1 

Skupaj 57 100,0 
Tabela 34: frekvence in frekvenčni odstotki glede na slabo prenašanje dotikov v ustni votlini 
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35 % otrok z razcepi še vedno ali je vsaj v nekem obdobje slabo prenašalo dotike v 

ustih (tabela 34). Razlog za senzorno občutljivost je lahko posledica operativnih 

posegov v ustni votlini ali pa pomanjkanje izkušenj.  

60 % otrok, ki je bilo hranjenih po nazogastrični sondi, je imelo tudi težave s 

sprejemanjem dotikov v ustih, medtem ko je le tretjina tistih, ki nazogastrične sonde 

niso imeli.  

3.4.2.17. Umivanje zob 

Težave z umivanjem zob f f % 

Ne 39 73,6 

Zdaj ne več 4 7,5 

Da 10 18,9 

Skupaj 53 100,0 
Tabela 35: frekvence in frekvenčni odstotki glede na težave z umivanjem zob 

Dobra četrtina otrok je imela ali še ima težave z umivanjem zob (tabela 35). Pri tem 

vprašanju je potrebna previdnost, saj tudi nekateri otroci, ki nimajo razcepa, ne želijo 

umivati zob. Težko je razločiti, ali so težave res povezane z razcepom in senzorno 

občutljivostjo ali je razlog drugje. Vseeno pa glede na odstotek slabega prenašanja 

dotikov v ustih neke vzporednice lahko vidimo, saj ima več kot tri četrtine otrok, ki slabo 

prenaša dotike v ustih, tudi težave z umivanjem zob.  

3.4.2.18. Težave v govoru 

Težave v govoru f f % 

Še ne govori 24 41,4 

Nikoli ni potreboval logopeda 8 13,8 

Ima govorne težave 24 41,4 

Logopedsko obravnavo je 

zaključil 
2 3,4 

Skupaj 58 100 
Tabela 36: frekvence in frekvenčni odstotek glede na težave v govoru 

V našem vzorcu je imelo 24 otrok (70,6 %) težave v govoru. 45 % otrok, ki je imelo 

težave v govoru, so slabo prenašali tudi dotike v ustih. 

24 otrok še ne govori do te mere, da bi starši lahko ocenili, ali potrebujejo logopedsko 

pomoč (tabela 36). Vprašalnik je bil namreč poslan otrokom, ki so bili v času 

anketiranja stari od šest mesecev do šest let. 

Kar se tiče vrste težav v govoru, je le sedem staršev označilo, da njihov otrok 

nosljajoče govori, kar je zelo malo glede na to, da je neustrezna nosna resonanca eden 

najpogostejših problemov pri otrocih z razcepi (Hočevar Boltežar, 2010). Razlog je 

lahko v tem, da starši govor svojega otroka ne zaznajo kot nazalnega. Lahko pa je bilo 

že samo vprašanje narobe postavljeno, saj je bil odgovor moj otrok nosljajoče govori 

eden izmed več možnih odgovorov in ni izrecno pisalo, da lahko obkrožijo več 

odgovorov, zato so raje izbrali odgovor ima artikulacijske težave (priloga 1, vprašanje 
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26). Starši so navajali najrazličnejše kombinacije nepravilne izreke glasov, od težav z 

izreko sičnikov in šumnikov do nepravilne izreke vseh pripornikov ali celo vseh 

soglasnikov (razen m in n). 13 otrok ima težave z izreko pripornikov (f, v, sičniki, 

šumniki, h), 10 otrok ima težave z izreko glasov L in R, šest otrok pa nepravilno 

izgovarja zapornike (p, b, t, d, k, g). Pri otrocih se pojavljajo različne kombinacije 

nepravilne izreke. Nekateri otroci se sporazumevajo praktično s samoglasniki in 

soglasnikoma m in n, večinoma tisti, ki še niso zaključili z operativnim zdravljenjem. 

Otroci, ki so operativni poseg že prestali, pa imajo najpogosteje težave z izreko glasov 

L in R ter sičnikov in šumnikov, nekateri pa tudi z izreko drugih soglasnikov (na primer 

T in D). 

3.4.2.19. Starševski stres ob hranjenju  

Starševski stres ob hranjenju f f % 

Ne 37 64,9 

Zdaj ne več 14 24,6 

Še vedno 6 10,5 

Skupaj 57 100,0 
Tabela 37: frekvence in frekvenčni odstotki glede na stres ob hranjenju 

Iz tabele 37 lahko vidimo, je več kot tretjina staršev (35,1 %) v nekem obdobju 

hranjenje njihovega otroka doživljala kot stres. Za nekatere starše je ali je bilo hranjenje 

izjemno stresno. Spodaj so navedeni vzroki za to (priloga 4):  

- veliko časa za hranjenje; 

- otrok je bil neprestano lačen; 

- strah, da se hrana ne bi zaletela; 

- zelo počasno hranjenje; 

- neprestan jok; 

- drage prilagojene stekleničke Medela; 

- drugi družinski člani otroka niso mogli nahraniti, ker niso znali. 

3.4.2.20. Svetovanje o hranjenju 

Svetovanje o hranjenju f f % 
f % vseh 

primerov 

Maksilofacialni kirurg 28 28,9 48,3 

Medicinska sestra v porodnišnici 35 36,1 60,3 

Babica, ki me je obiskala na domu 6 6,2 10,3 

Logoped 8 8,2 13,8 

Društvo Shize 5 5,2 8,6 

Splet 5 5,2 8,6 

Drugo 10 10,3 17,2 

Skupaj 97 100,0 167,2 
Tabela 38: frekvence in frekvenčni odstotki glede na svetovanje o hranjenju 

Starši so prejeli informacije o hranjenju otroka s shizo od različnih strokovnjakov, skoraj 

80 % od zdravstvenih delavcev (tabela 38).  
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V dodatnih komentarjih so opisane različne izkušnje z obravnavo v porodnišnicah. 

Starši so pohvalili neonatalni oddelek Pediatrične klinike UKC Ljubljana in porodnišnico 

v Ljubljani, s tem da so povedali, da se metode hranjenja med različnimi medicinskimi 

sestrami niso ujemale. Po drugih porodnišnicah, predvsem bolj na obrobju, pa so starši 

pogosto izrazili nezadovoljstvo, saj po njihovem mnenju strokovni delavci niso znali 

pristopiti k problematiki hranjenja (predvsem niso znali uporabljati Medela stekleničke), 

morda zaradi manjšega števila rojstev in s tem nepoznavanja značilnosti otrok z 

razcepi.   

3.4.2.21. Želja po izobraževanju 

Želja po izobraževanju f f % 

Da 17 29,3 

Ne 41 70,7 

Skupaj 58 100,0 
Tabela 39: frekvence in frekvenčni odstotki glede na željo po izobraževanju 

Tretjina staršev bi se želela udeležiti izobraževanja v zvezi s hranjenjem otroka z 

razcepom tik pred rojstvom (tabela 39). 

V opisnih komentarjih so starši večinoma poudarili, da bi se izobraževanja udeležili, če 

bi vedeli za razcep. Dobrodošlo za njih bi bilo izobraževanje tudi tik ob rojstvu oziroma 

bi se želeli izobraziti prek osebnega svetovanja takoj po rojstvu otroka (priloga 4). 

Vprašanje bi bilo bolj smiselno izoblikovati drugače, saj je v tem primeru zajel je tiste 

starše, ki so vedeli, da bodo rodili otroka z razcepom. Treba bi bilo dodati: Ali bi se 

udeležili izobraževanja na temo hranjenja tik pred rojstvom ali kmalu po rojstvu? 

3.4.2.22. Količina prejetih informacij 

Zadostna količina prejetih 

informacij 
f f % 

Da 23 41,1 

Ne 33 58,9 

Skupaj 56 100,0 
Tabela 40: frekvence in frekvenčni odstotki glede na količino prejetih informacij 

23 staršev (41,1 %) je povedalo, da je bila količina prejetih informacij v zvezi s 

hranjenjem zadostna, kar nam pove, da bi bilo treba aktivno pristopiti k svetovanjem 

staršem takoj po rojstvu (tabela 40).  

Za nekatere otroke smo imeli podatek o kraju bivanja, iz česar bi lahko sklepali, v kateri 

porodnišnici je bil rojen, vendar nismo našli trenda, da bi bila nezadostna količina 

informacij povezana s specifično porodnišnico. Iz dodatnih komentarjev lahko 

povzamemo, da so bili nekateri starši z obravnavo zadovoljni, drugim pa je 

primanjkovalo informacij, pri reševanju problema s hranjenjem so bili osamljeni, saj od 

osebja niso dobili ustrezne pomoči in podpore (priloga 4).  
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3.4.2.23. Predlogi za izboljšave 

Na koncu smo starše povprašali po predlogih za izboljšave. Spodaj so združeni 

nekateri izmed njih:  

- dostopnost prilagojenih stekleničk z zaklopko na slovenskem tržišču; 

- takojšnja vzpostavitev kontakta s starši s podobno izkušnjo (prek društva Shize); 

- večja poučenost medicinskega osebja o tehnikah hranjenja in negi otroka z 

razcepom; 

- znanje medicinskega osebja o uporabi prilagojenih stekleničk za otroke z razcepi; 

- večja usklajenost dela medicinskega osebja (vsak pokaže drugače); 

- svetovanje o hranjenju s strani specialista takoj po rojstvu; 

- svetovanje tudi o nadaljnjem hranjenju z gosto hrano; 

- hitra napotitev do strokovnjaka; 

- več informacij in spodbude pri vzpostavljanju dojenja. 
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3.4.3. Prikaz podatkov odvisnih spremenljivk glede na vrsto razcepa 

Za analizo podatkov glede na vrsto razcepa smo odgovore spremenili, tako so v 

spodnjih tabelah prikazani pritrdilni odgovori glede na vrsto razcepa.1 

3.4.3.1. Hranjenje glede na vrsto razcepa 

Hranjenje 
Vrsta razcepa Skupaj 

da 

Skupaj 

odgovorov ULC UCLA BCLA CP UCLP BLCP 

Težave s 

hranjenjem 

f 1 1 1 21 12 6 42 58 

f % 20 33,3 33,3 87,5 75 85,7 72,4 100 

Hranjenje 

po sondi 

f 0 0 0 3 3 0 6 58 

f % 0 0 0 12,5 18,8 0 10,3 100 

Podaljšan 

čas 

hranjenja 

f 0 1 0 13 5 4 23 58 

f % 0 33,3 0 54,2 31,3 57,1 39,7 100 

Neustrezno 

pridobivanje 

na teži 

f 0 0 0 5 3 1 9 58 

f % 0 0 0 20,8 18,8 14,3 15,5 100 

Težave z 

grizenjem in 

žvečenjem 

f 0 0 0 6 6 2 14 56 

f % 0 0 0 25 37,5 28,6 25,0 96,6 

Tabela 41: frekvence in frekvenčni odstotki glede na vrsto razcepa in hranjenje 

Iz tabele 41 lahko razberemo, da ima največ težav s hranjenjem skupina otrok s CP, 

sledi jim skupina otrok z BCLP in UCLP, bistveno manj težav je prisotnih pri otrocih z 

UCL, UCLA in BCLA. Opaziti je bistveno razliko med otroki z izoliranim razcepom 

ustnice in/ali čeljustnega grebena v primerjavi z otroki z razcepom neba oz. ustnice in 

neba. Pri otrocih s CP, UCLP in BCLP je v približno polovici primerov čas hranjenja 

podaljšan (več kot 30 minut), pridobivanje na teži v prvih mesecih življenja ni zadostno, 

težave imajo z grizenjem in žvečenjem. Ugotovitve se ujemajo z ugotovitvami drugih 

avtorjev, ki poudarjajo, da se otroci z razcepom ustnice lahko hranijo enako kot njihovi 

                                            

1 Težave s hranjenjem (DA = takoj po rojstvu, hranjenje je nato steklo brez težav v roku enega tedna; takoj po rojstvu, hranjenje 

je nato steklo brez težav v roku meseca dni; le pred začetkom kirurškega/operativnega zdravljenja; šele po operativnem posegu; 

ves čas so prisotne; NE = ne), hranjenje po sondi (DA = da, po cevki je bil hranjen; da, še vedno je hranjen po cevki, NE = ne), 

podaljšan čas hranjenja (DA = 30–60 min; več kot 1 uro, NE = manj kot 30 min), težave z grizenjem in žvečenjem (DA = da, do 

starosti x; da, še vedno jih ima, NE = ne), uporaba dude (DA = ne več; da, še vedno jo uporablja, NE = ne, nikoli je ni uporabljal), 

kašelj, dušenje ob uporabi stekleničke (DA = da, samo včasih; da, NE = ne), bruhanje, polivanje ob uporabi stekleničke (DA = da, 

samo včasih; da, NE = ne), požiranje zraka ob uporabi stekleničke (DA = da, samo včasih; da, NE = ne), zahajanje hrane iz ust 

ob uporabi stekleničke (DA = da, samo včasih; da, NE = ne), jok ob uporabi stekleničke (DA = da, samo včasih; da, NE = ne), 

spanje ob uporabi stekleničke (DA = da, samo včasih; da, NE = ne), kašelj, dušenje pri gosti hrani (DA = da, samo včasih; da, NE 

= ne), bruhanje pri gosti hrani (DA = da, samo včasih; da, NE = ne), uhajanje goste hrane iz ust (DA = da, samo včasih; da, NE = 

ne), jok ob gosti hrani (DA = da, samo včasih; da, NE = ne), zahajanje hrane skozi nos pred zaključenim operativnim zdravljenjem 

(DA = da, samo pijača; da, samo hrana; oboje, hrana in pijača, NE = ne), umazanost ob hranjenju (DA = zdaj ne več; da, NE = 

ne), nesprejemanje novih vrst hrane (DA = zdaj ne več; da, NE = ne), beganje med hranjenjem (DA = zdaj ne več; da, NE = ne), 

izvajanje drugih aktivnosti med hranjenjem (DA = zdaj ne več; da, NE = ne), izpuščanje obrokov (DA = zdaj ne več; da, NE = ne), 

ustrezna telesna teža (DA = da, previsoko; da, prenizko, NE = ne), težave z umivanjem zob (DA = zdaj ne več; da, NE = ne), 

slabo prenašanje dotikov v ustih (DA = zdaj ne več; da, NE = ne), težave v govoru (DA = ima artikulacijske težave, NE = nikoli ni 

imel težav z govorom; logopedsko obravnavo je že zaključil), starševski stres ob hranjenju (DA = da, včasih sem, ampak zdaj ne 

več; da, še vedno, NE = ne), želja po izobraževanju (DA = da, bilo bi koristno, NE = ne vidim potrebe, ker moj otrok ni imel težav 

s hranjenjem; ne, dovolj informacij je dostopnih na spletu). 
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vrstniki (Pediatric Cleft and Craniofacial Center, b. d.). Glede na raziskavo I. A. C. De 

Vries idr. (2014), da je bilo kar 37 % otrok z razcepom neba hranjenih po nazogastrični 

sondi, lahko povzamemo, da je malo slovenskih otrok z razcepi hranjenjih po 

nazogastrični sondi. Trije otroci hranjeni po nazogastrični sondi imeli CLP, trije pa CP. 

3.4.3.2. Prilagojeni pripomočki glede na vrsto razcepa 

Prilagojeni 

pripomočki 

Vrsta razcepa Skupaj 

da 

Skupaj 

odgovorov ULC UCLA BCLA CP UCLP BLCP 

Uporaba 

prilagojene 

stekleničke 

f 1 0 2 21 12 7 43 58 

f % 20 0 66,7 87,5 75 100 74,1 100 

Zmanjšanje 

težav ob 

uporabi 

prilagojene 

stekleničke 

f 0  2 14 12 7 35 43 

f % 0  100 70 92,3 100 81,4 74,1 

Uporaba 

nebne 

ploščice 

f 0 0 3 0 16 7 26 58 

f % 0 0 100 0 100 100 44,8 100 

Zmanjšanje 

težav ob 

uporabi 

nebne 

ploščice 

f   2  12 6 20 26 

f %   66,7  75 85,7 76,9 44,8 

Uporaba 

dude 

f 5 2 2 17 10 3 39 58 

f % 100 66,7 66,7 70,8 62,5 42,9 67,2 100 
Tabela 42: : frekvence in frekvenčni odstotki glede na vrsto razcepa in prilagojene pripomočke 

Tabela 42 prikazuje, da je prilagojeno stekleničko uporabljala večina otrok z BCLA, 

CP, UCLP in vsi otroci z BCLP. Le en otrok s CL in UCLA je uporabljal prilagojeno 

stekleničko. V primerjavi z otroki z UCLP, BLCP in BCLA je skupina staršev otrok s CP 

najbolj nezadovoljna z uporabo prilagojene stekleničke, vseeno pa tudi v tej skupini 70 

% staršev s CP navaja zmanjšanje težav ob uporabi prilagojene stekleničke.  

Uporaba dude je najmanj pogosta pri obojestranskem razcepu ustnice, čeljustnega 

grebena in neba (BCLP), pri ostalih skupinah je pojavnost podobna. Manj pogosto 

uporabo dude pri otrocih z BCLP lahko povežemo s tem, da zaradi obojestranske shize 

otrok dude ne more obdržati v ustih in jo zato ne uporablja.  
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3.4.3.3. Hranjenje po steklenički glede na vrsto razcepa 

Težave ob 

hranjenju po 

steklenički 

Vrsta razcepa 
Skupaj 

da 

Skupaj 

odgovorov ULC UCLA BCLA CP UCLP BLCP 

Kašelj, 

dušenje ob 

uporabi 

stekleničke 

f 1 0 0 7 2 1 11 58 

f % 20,0 0,0 0,0 29,2 12,5 14,3 19,0 100,0 

Bruhanje, 

polivanje ob 

uporabi 

stekleničke 

f 0 0 0 6 3 3 12 58 

f % 0,0 0,0 0,0 25,0 18,8 42,9 20,7 100,0 

Požiranje 

zraka ob 

uporabi 

stekleničke 

f 0 0 2 12 7 4 25 58 

f % 0,0 0,0 66,7 50,0 43,8 57,1 43,1 100,0 

Zahajanje 

hrane iz ust 

ob uporabi 

stekleničke 

f 0 2 1 9 5 3 20 58 

f % 0,0 66,7 33,3 37,5 31,3 42,9 34,5 100,0 

Jok ob 

uporabi 

stekleničke 

f 0 0 0 5 5 2 12 58 

f % 0,0 0,0 0,0 20,8 31,3 28,6 20,7 100,0 

Spanje ob 

uporabi 

stekleničke 

f 3 2 2 10 4 4 25 58 

f % 60,0 66,7 66,7 41,7 25,0 57,1 43,1 100,0 

Tabela 43: frekvence in frekvenčni odstotki glede na vrsto razcepa in težave ob hranjenju po steklenički 

Težave ob hranjenju po steklenički se večinoma pojavljajo pri otrocih z BCLA, CP, 

UCLP in BLCP, otroci z izoliranim razcepom ustnice težav praktično nimajo. Kašelj in 

dušenje ob hranjenju po steklenički sta najpogosteje prisotna pri otrocih s CP, bruhanje 

in polivanje pa je najpogostejše pri otrocih z BCLP (skoraj polovica otrok). Jok ob 

hranjenju po steklenički je prisoten le pri otrocih s CP, UCLP in UCLA, in sicer v slabi 

četrtini primerov. Spanje ob hranjenju po steklenički pa je obratno pogostejše pri 

otrocih z UCLA in BCLA kot pri ostalih skupinah otrok. Kašelj in dušenje sta lahko 

posledica prevelike odprtine ali stiskanja prevelikih količin hrane v usta. Spanje ob 

hranjenju so starši lahko interpretirali kot prednost in ne kot težavo, v smislu, da se je 

otrok hitro nasitil in zaspal, saj pri otrocih z izoliranim razcepom ustnice in/ali 

čeljustnega grebena ni težav z ustvarjanjem podtlaka v ustih in s tem dolg čas 

hranjenja ter majhna količina zaužitega mleka (tabela 43).  
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3.4.3.4. Hranjenje z gosto hrano glede na vrsto razcepa 

Težave pri 

hranjenju z 

gosto hrano 

Vrsta razcepa 
Skupaj 

da 

Skupaj 

odgovorov ULC UCLA BCLA CP UCLP BLCP 

Kašelj, 

dušenje pri 

gosti hrani 

f 0 0 0 8 3 1 12 57 

f % 0,0 0,0 0,0 33,3 18,8 14,3 21,1 98,3 

Bruhanje pri 

gosti hrani 

f 0 0 0 2 1 0 3 57 

f % 0,0 0,0 0,0 8,3 6,3 0,0 5,3 98,3 

Uhajanje 

goste hrane 

iz ust 

f 0 1 0 6 5 2 14 57 

f % 0,0 33,3 0,0 25,0 31,3 28,6 24,6 98,3 

Jok ob gosti 

hrani 

f 0 0 0 4 3 0 7 57 

f % 0,0 0,0 0,0 16,7 18,8 0,0 12,3 98,3 
Tabela 44: frekvence in frekvenčni odstotki glede na vrsto razcepa in težave pri hranjenju z gosto hrano 

Tudi težave pri hranjenju z gosto hrano so večinoma značilne za otroke s CP, UCLP 

in BCLP. Največ težav pri hranjenju z gosto hrano ima skupina otrok s CP, pri kar 

tretjini se pojavljata kašelj in dušenje, pri četrtini pa uhajanje goste hrane iz ust (tabela 

43).  

3.4.3.5. Zahajanje hrane skozi nos glede na vrsto razcepa 

Zahajanje hrane 

skozi nos 

Vrsta razcepa Skupaj 

da 

Skupaj 

odgovorov ULC UCLA BCLA CP UCLP BLCP 

Zahajanje 

hrane skozi 

nos pred 

zaključenim 

operativnim 

zdravljenjem 

f 0 0 0 21 9 7 37 58 

f % 0,0 0,0 0,0 87,5 56,3 100,0 63,8 100,0 

Zahajanje 

hrane skozi 

nos po 

zaključenem 

operativnim 

zdravljenju 

f 0 0 0 1 0 0 1 38 

f % 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 2,6 65,5 

Tabela 45: frekvence in frekvenčni odstotki glede na vrsto razcepa in zahajanje hrane skozi nos 

Hrana in pijača uhajata skozi nos pred operativnim zdravljenjem le otrokom s CP, 

UCLP in BLCP, torej vedno pri razcepu neba. Hrana in pijača uhajata skozi nos vsem 

otrokom z BCLP, več kot trem četrtinam otrok s CP in dobri polovici otrok z UCLP. Po 

zaključenem operativnem zdravljenju hrana skozi nos uhaja le še enemu otroku z 

razcepom neba (tabela 45). 
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3.4.3.6. Vedenjski vzorci ob hranjenju glede na vrsto razcepa 

Neustrezni 

vedenjski vzorci 

ob hranjenju 

Vrsta razcepa 
Skupaj 

da 

Skupaj 

odgovorov ULC UCLA BCLA CP UCLP BLCP 

Umazanost ob 

hranjenju 

f 0 2 1 8 7 5 23 54 

f % 0,0 66,7 33,3 36,4 46,7 71,4 42,6 93,1 

Nesprejemanje 

novih vrst 

hrane 

f 0 1 1 6 4 2 14 55 

f % 0,0 33,3 33,3 26,1 26,7 28,6 25,5 94,8 

Beganje med 

hranjenjem 

f 0 1 1 3 4 3 12 54 

f % 0,0 33,3 33,3 13,6 26,7 42,9 22,2 93,1 

Izvajanje 

drugih 

aktivnosti med 

hranjenjem 

f 2 0 1 9 5 4 21 54 

f % 50,0 0,0 33,3 40,9 33,3 57,1 38,9 93,1 

Izpuščanje 

obrokov 

f 0 0 0 1 1 0 2 55 

f % 0,0 0,0 0,0 4,3 6,7 0,0 3,6 94,8 
Tabela 46: frekvence in frekvenčni odstotki glede na vrsto razcepa in neustrezne vedenjske vzorce 

Umazanost ob hranjenju, nesprejemanje novih vrst hrane, beganje med hranjenjem in 

izvajanje drugih aktivnosti med hranjenjem je med vrstami razcepa podobno 

porazdeljena. Izstopa le UCL, kjer je opisanih vedenj najmanj (tabela 46).  

3.4.3.7. Spremljajoče težave glede na vrsto razcepa 

Spremljajoče  

težave 

Vrsta razcepa Skupaj 

da 

Skupaj 

odgovorov ULC UCLA BCLA CP UCLP BLCP 

Neustrezna 

telesna teža 

f 0 0 0 3 0 1 4 58 

f % 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 14,3 6,9 100,0 

Težave z 

umivanjem 

zob 

f 0 0 0 8 4 2 14 53 

f % 0,0 0,0 0,0 36,4 28,6 28,6 26,4 91,4 

Slabo 

prenašanje 

dotikov v 

ustih 

f 0 0 0 8 8 4 20 57 

f % 0,0 0,0 0,0 33,3 53,3 57,1 35,1 98,3 

Težave v 

govoru 

f 0 0  11 8 5 24 34 

f % 0,0 0,0  78,6 80,0 100,0 70,6 58,6 

Starševski 

stres ob 

hranjenju 

f 0 0 0 11 6 3 20 57 

f % 0,0 0,0 0,0 47,8 37,5 42,9 35,1 98,3 

Tabela 47: : frekvence in frekvenčni odstotki glede na vrsto razcepa in druge težave 

Iz tabele 47 lahko razberemo, da imajo neustrezno telesno težo le otroci s CP in BCLP. 

Težave pri umivanju zob in slabše prenašanje dotikov v ustih je prisotno le pri otrocih 
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s CP, UCLP in BCLP. Enako je pri težavah z govorom. Več kot dve tretjini otrok s CP, 

UCLP in BLCP ima govorne težave, medtem ko pri otrocih z UCL, UCLA in BCLA, ki 

nimajo razcepa neba, starši teh težav ne navajajo.  

3.4.3.8. Podpora in pomoč glede na vrsto razcepa 

Podpora in pomoč 
Podpora in pomoč Skupaj 

da 
Skupaj 

odgovorov UCL BCLA CP UCLP BLCP 

Svetovanje 

maksilofacialni kirurg 

f 2 1 13 8 4 28 58 

f % 
66,7 33,3 54,2 50 57,1 48,3 100 

Svetovanje medicinska 

sestra 

f 3 3 16 5 4 35 58 

f % 100 100 66,7 31,3 57,1 60,3 100 

Svetovanje babica 
f 1 0 3 0 0 6 58 

f % 33,3 0 12,5 0 0 10,3 100 

Svetovanje logoped 
f 0 0 5 2 1 8 58 

f % 0 0 20,8 12,5 14,3 13,8 100 

Želja po izobraževanju 
f 0 2 17 13 7 41 58 

f % 0 66,7 70,8 81,3 100 70,7 100 

Premalo prejetih 

informacij 

f 0 1 16 9 5 33 58 

f % 0 33,3 66,7 60 83,3 58,9 100 
Tabela 48: : frekvence in frekvenčni odstotki glede na vrsto razcepa in podporo in pomoč 

Iz tabele 48 je razvidno, da so informacije glede hranjenja od logopeda dobili le otroci 

s CP, UCLP in BCLP, svetovanja s strani babice in medicinske sestre v porodnišnici 

pa so bili v večji meri deležni starši otrok z UCL in UCLA.  

Izobraževanje v zvezi s hranjenjem že pred rojstvom v večji meri zanima starše otrok 

s CP, UCLP in BCL. Največje zanimanje kažejo starši otrok z UCLP in BCLP, mogoče 

zato, ker mnogi že pred rojstvom vedo, da bodo rodili otroka z razcepom.  

Več kot dve tretjini staršev otrok s CP, UCLP in BLCP meni, da količina prejetih 

informacij v zvezi s hranjenjem ni bila zadostna, medtem ko manj kot polovica staršev 

otrok z UCL, UCLA in BCLA meni, da količina prejetih informacij v zvezi s hranjenjem 

ni bila zadostna. 
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3.4.4. Analiza hipotez in razprava 

3.4.4.1. H1: Več kot tretjina otrok z razcepi v orofacialnem področju ima 

težave s hranjenjem in požiranjem. 

Težave s hranjenjem f f % 

Ne 16 27,6 

Da 42 72,4 

Takoj po rojstvu, hranjenje je nato steklo brez 

težav v roku enega tedna 

18 31,0 

Takoj po rojstvu, hranjenje je nato steklo brez 

težav v roku meseca dni 
10 17,2 

Le pred začetkom kirurškega/operativnega 

zdravljenja 
5 8,6 

Ves čas so prisotne 9 15,5 

Skupaj 58 100,0 
Tabela 49: frekvence in frekvenčni odstotki glede na težave s hranjenjem 

Hipoteza je bila postavljena na podlagi študija literature, da ima 32 % novorojenčkov z 

razcepi šibke veščine hranjenja, prevalenca se pri treh mesecih starosti zniža na 19 % 

in pri 14 mesecih na 15 % (Reid, 2006).   

Prvo hipotezo lahko potrdimo, saj se je izkazalo, da ima kar 72,4 % zajetih otrok težave 

s hranjenjem v nekem obdobju svojega življenja, kar je precej več kot v študiji J. Reid, 

2006. Podatek pa se ujema s študijo Jonesa idr. (v De Vries idr., 2014), da kar 67 % 

udeležencev kaže visoko tveganje za nastanek težav s hranjenjem.  

V našem vzorcu ima pri enem mesecu težave še 32,3 % otrok, pred začetkom 

operativnega zdravljenja pa 24,1 % otrok, ves čas so težave prisotne pri 15,5 % otrok, 

kar se ujema s podatkom, da je pri 14 mesecih pojavnost težav s hranjenjem 15 % 

(Reid, 2006).  

Zavedati se moramo, da si starši različno interpretirajo težave s hranjenjem, zato je 

podatek vseeno treba jemati previdno, saj si v nekaterih primerih postavke vprašanja 

Ali ima vaš otrok težave s hranjenjem? nasprotujejo z odgovori na kasnejše vprašanja. 

V ta namen smo v tabeli 49 prikazali še število otrok, ki imajo težave s hranjenjem, ki 

so v literaturi navedene kot najpogostejše. To so težave z zahajanjem hrane skozi nos 

(Reid, Kilpatrick in Reilly 2006), kašelj in dušenje ob hranjenju, požiranje zraka, 

podaljšano hranjenje in neustrezno pridobivanje na teži (De Vries idr., 2014).  

Težave s hranjenjem f f % 

Zahajanje hrane skozi nos pred zaključenim operativnim 

zdravljenjem 
37 63,8 

Požiranje zraka ob uporabi stekleničke 25 43,1 

Podaljšan čas obroka 23 39,7 

Kašelj in dušenje ob uporabi stekleničke 11 19,0 

Neustrezno pridobivanje na teži 9 15,5 
Tabela 50: frekvence in frekvenčni odstotki glede na najpogostejše težave s hranjenjem 
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Vidimo, da ima več kot tretjina otrok z razcepi v naši raziskavi težave z zahajanjem 

hrane skozi nos, požiranjem zraka ob uporabi stekleničke in podaljšanim časom 

obroka, manj kot tretjina pa težave s kašljem in dušenjem ter neustreznim 

pridobivanjem na teži. Če izračunamo povprečje vseh zgoraj navedenih težav, 

ugotovimo, da ima še vedno več kot tretjina otrok (36,2 %) težave s hranjenjem. To so 

v veliki večini otroci z razcepom v področju neba (tabela 50).  

H1 potrdimo. 

 

3.4.4.2. H2: Vrsta razcepa pomembno vpliva na težave s hranjenjem in 

požiranjem. 

Za analizo druge hipoteze smo iz sedmih skupin razcepov za lažjo analizo naredili dve 

skupini. Enostranski razcep ustnice (UCL), obojestranski razcep ustnice (BCL), 

enostranski razcep ustnice in čeljustnega grebena (UCLA) in obojestranski razcep 

ustnice in čeljustnega grebena (BCLA) smo združili v skupino razcep ustnice in/ali 

čeljustnega grebena (CL(A)), izoliran razcep neba (CP), enostranski razcep ustnice, 

čeljustnega grebena in neba (UCPL) in obojestranski razcep ustnice, čeljustnega 

grebena in neba (BCLP) pa smo združili v skupino razcep neba z ali brez razcepa 

ustnice in čeljustnega grebena (C(L)P).  

Vrsta razcepa in težave s 

hranjenjem 

Vrsta razcepa Skupaj 

CL(A) C(L)P 

Težave s 

hranjenjem 

Ne 8 8 16 

Da 3 39 42 

Skupaj 11 47 58 
Tabela 51: frekvence glede na vrsto razcepa (CL(A), CP in CLP) in težave s hranjenjem 

  Vrednost Df P 

Hi-kvadrat test 13,847 1 0,000 

Fisherjev 

natančni test 
  0,001 

N 58     
Tabela 52: Hi-kvadrat test za vrsto razcepa (CL(A), CP in CLP)  in težave s hranjenjem (df-stopinja prostosti, P-

stopnja tveganja). 

S Hi-kvadrat testom smo potrdili, da vrsta razcepa statistično pomembno vpliva na 

težave s hranjenjem (tabela 52). Že iz tabele 51 je razvidno, da imajo otroci z razcepom 

ustnice in/ali čeljustnega grebena (CL(A)) malo težav s hranjenjem (le trije od 11 

udeležencev raziskave). S tem lahko potrdimo, da razcep v trdem in mehkem nebu 

ključno vpliva na učinkovitost hranjenja, ki je povezana z vzpostavljanjem tlaka v ustni 

votlini in s tem uspešnega sesanja.  

V nadaljevanju bomo preverili še, če obstaja tudi razlika med skupinama otrok z 

izoliranim razcepom neba (CP) in razcepom ustnice, čeljustnega grebena in neba 

(CLP).  
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Vrsta razcepa in težave s 

hranjenjem 

Vrsta razcepa Skupaj 

CP CLP   

Težave s 

hranjenjem 

Ne 3 5 8 

Da 21 18 39 

Skupaj 24 23 47 
Tabela 53: frekvence za vrsto razcepa ( CP in CLP) in težave s hranjenjem 

  Vrednost Df P 

Hi-kvadrat test 0,710 1 0,400 

Fisherjev 

natančni test 
    0,461 

N 47     
Tabela 54: Hi-kvadrat test in Fisherjev natančni test za vrsto razcepa (CP in CLP)  in težave s hranjenjem (df-

stopinja prostosti, P-stopnja tveganja). 

S Hi-kvadrat testom in Fisherjevim natančnim testom smo preverili statistično 

pomembnost vpliva vrste razcepa na težave s hranjenjem znotraj skupin izoliran 

razcep neba (CP) in razcep ustnice, čeljustnega grebena in neba (CLP). Ugotovili smo, 

da ni statistično pomembnih razlik v težavah s hranjenjem, če primerjamo omenjeni 

dve skupini (CP in CLP). Torej je glavni dejavnik za pojav težav s hranjenjem razcep 

neba (tabeli 53 in 54). 

H2 potrdimo. 

 

3.4.4.3. H3: Več težav s hranjenjem se pojavlja pri otrocih, ki imajo 

razcep v sklopu sindroma, kot pri otrocih, ki imajo samo razcep v 

orofacialnem področju. 

Za analizo tretje hipoteze smo spremenili vrednosti spremenljivk, tako da smo 

oblikovali dve skupini otrok: glede na prisotnost ali odsotnost sindroma ter glede na 

prisotnost ali odsotnost težav s hranjenjem. Pri spremenljivki prisotnost sindroma smo 

za vrednosti spremenljivk: da, ima Pierre Robinovo sekvenco, da, ima Van der Woude 

sindrom, da, ima ektrodaktilni-ektodermalno displastično-razcepni sindrom, da, ima 

Downov sindrom dodelili novo vrednost DA, za vrednost spremenljivke ne pa smo 

dodelili vrednost NE. Pri spremenljivki težave s hranjenjem smo za vrednosti 

spremenljivk: takoj po rojstvu, hranjenje je nato steklo brez težav v roku enega tedna; 

takoj po rojstvu, hranjenje je nato steklo brez težav v roku meseca dni; le pred 

začetkom kirurškega/operativnega zdravljenja; šele po operativnem posegu; ves čas 

so prisotne dodelili novo vrednost DA, za vrednost spremenljivke ne pa smo dodelili 

vrednost NE. 

Prisotnost sindroma in 

težave s hranjenjem 

Prisotnost sindroma Skupaj 

ne da 

Težave s 

hranjenjem 

Ne 16 0 16 

Da 32 10 42 
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Skupaj 48 10 58 
Tabela 55: frekvence glede na prisotnost sindroma in težave s hranjenjem 

  Vrednost Df P 

Hi-kvadrat test 4,603 1 0,032 

Fisherjev natančni test     0,048 

N 58     
Tabela 56: Hi-kvadrat test in Fisherjev natančni test za prisotnost sindroma in težave s hranjenjem (df-stopinja 

prostosti, P-stopnja tveganja) 

Iz tabele 55 lahko razberemo, da ima imajo vsi otroci (100 %) s prisotnim sindromom 

težave s hranjenjem, medtem ko ima 32 otrok (66,6 %) brez sindroma težave s 

hranjenjem vsaj v nekem obdobju življenja.  

S Hi-kvadrat testom in Fisherjevim natančnim testom smo preverili statistično 

pomembnost povezanosti težav s hranjenjem in prisotnosti sindroma. Pri 5-% stopnji 

tveganja lahko trdimo, da so težave s hranjenjem statistično pomembno povezane s 

prisotnostjo sindroma (tabela 56).  

Rezultat se ujema tudi z ugotovitvami drugih avtorjev, da je treba hranjenje obravnavati 

povsem drugače, kadar gre za obliko razcepa v kombinaciji s kraniofacialnim 

sindromom, saj na proces hranjenja vplivajo tudi druge strukturne ter dihalne in 

nevromuskulatorne težave (Miller, 2011).  

Število težav s hranjenjem 

Prisotnost sindroma N M SD 

Ne 48 3,85 3,169 

Da 10 4,60 2,503 

Skupaj 58 3,98 3,058 
Tabela 57: numerus (N), aritmetična sredina (M) in standardna deviacija (SD) za število težav s hranjenjem in 

prisotnost sindroma 

  Vrednost P 

Mann-

Whitney U 
187,000 0,270 

Tabela 58: Mann-Whitney U test za število težav s hranjenjem in prisotnost sindroma 

Če analiziramo tretjo hipotezo glede na vsoto vseh težav s hranjenjem (zahajanje 

hrane skozi nos pred zaključenim operativnim zdravljenjem; požiranje zraka ob uporabi 

stekleničke; spanje ob uporabi stekleničke; podaljšan čas obroka; zahajanje hrane iz 

ust ob uporabi stekleničke; težave z grizenjem in žvečenjem; uhajanje goste hrane iz 

ust; kašelj, dušenje pri gosti hrani; bruhanje, polivanje ob uporabi stekleničke; jok ob 

uporabi stekleničke; kašelj, dušenje ob uporabi stekleničke; neustrezno pridobivanje 

na teži; jok ob gosti hrani; hranjenje po sondi, bruhanje pri gosti hrani; zahajanje hrane 

skozi nos po zaključenem operativnim zdravljenju) za skupino otrok, ki ima sindrom in 

skupino, ki nima sindroma, ugotovimo, da ni statistično pomembne povezanosti med 
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vsoto težav s hranjenjem in prisotnostjo sindroma (glede na Mann Whitney U test) 

(tabeli 57 in 58). 

H3 potrdimo, vendar se otroci, ki imajo razcep v sklopu sindroma, statistično 

pomembno ne razlikujejo po vsoti vseh zgoraj navedenih težav s hranjenjem, od 

tistih, ki imajo nesindromski razcep. 

 

3.4.4.4. H4: Uporaba prilagojene stekleničke po mnenju staršev v večji 

meri zmanjša težave s hranjenjem kot nebna ploščica.  

Prilagojeni pripomočki 
Skupaj 

da 

Skupaj 

odgovorov 

Zmanjšanje težav s hranjenjem ob 

uporabi prilagojene stekleničke 

f 35 43 

f % 81,4 74,1 

Zmanjšanje težav s hranjenjem ob 

uporabi nebne ploščice 

f 20 26 

f % 76,9 44,8 
Tabela 59: frekvence in frekvenčni odstotki za zmanjšanje težav ob uporabi prilagojenih pripomočkov 

Četrta hipoteza je bila postavljena na podlagi študija literature, ki opisuje različne 

pripomočke za hranjenje otrok z razcepi, kot so prilagojena steklenička, kozarčki, 

nebna ploščica. Sree Devijeva idr. (2012) navajajo, da nebna ploščica ne pripomore k 

učinkovitosti hranjenja, medtem ko uporaba prilagojene stekleničke pomaga pri 

hranjenju.  

Tabela 59 prikazuje, da 81,4 % vprašanim prilagojena steklenička pomaga pri 

zmanjšanju težav s hranjenjem. Nebna ploščica pomaga 76,9 % vprašanim. Iz 

odgovorov lahko zaključimo, da več kot tri četrtine vprašanih staršev meni, da sta oba 

pripomočka, tako prilagojena steklenička kot tudi nebna ploščica, učinkovita pri 

zmanjševanju težav s hranjenjem. Pod učinkovite intervencije na področju hranjenja 

otrok z razcepi poleg uporabe prilagojene stekleničke in nebne ploščice štejemo tudi 

svetovanje v zvezi s hranjenjem in nutricionistično svetovanje (Reid, 2002). 

H4 ovržemo. 

 

3.4.4.5. H5: Resnejše težave s hranjenjem in požiranjem so povezane z 

govornimi težavami. 

Za analizo pete hipoteze smo spremenili vrednosti spremenljivk, tako da smo oblikovali 

dve skupini otrok za posamezni spremenljivki težave s hranjenjem in težave v govoru. 

Pri spremenljivki težave s hranjenjem smo vrednosti spremenljivk zamenjali enako kot 

pri tretji hipotezi. Pri spremenljivki težave v govoru smo za vrednost spremenljivke ima 

artikulacijske težave dodelili novo vrednost DA, za vrednosti spremenljivk nikoli ni imel 

težav z govorom in logopedsko obravnavo je že zaključil pa vrednost NE.  
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Težave s hranjenjem in 

težave v govoru 

Težave s hranjenjem Skupaj 

Ne Da 

Težave v govoru Ne 6 4 10 

Da 4 20 24 

Skupaj 10 24 34 
Tabela 60: frekvence glede na težave s hranjenjem in težave v govoru 

  Vrednost Df P 

Hi-kvadrat test 6,384 1 0,012 

Fisherjev natančni 

test 
    0,034 

N 34     
Tabela 61: Hi-kvadrat test in Fisherjev natančni test za težave s hranjenjem in težave v govoru (df-stopinja 

prostosti, P-stopnja tveganja) 

S Hi-kvadrat testom in Fisherjevim natančnim testom smo preverili statistično 

pomembnost povezanosti težav s hranjenjem in težav z govorom. Pri 5-% stopnji 

tveganja lahko trdimo, da so težave s hranjenjem statistično pomembno povezane s 

težavami v govoru, ki ostajajo kljub logopedski obravnavi (tabeli 60 in 61). 

Spodaj so prikazani še rezultati analize resnejših težav s hranjenjem, ki smo jih tokrat 

opredelili kot težave, ki so vztrajale do prvega operativnega posega in težave, ki so 

ves čas prisotne, torej na splošno pojav težav s hranjenjem kadarkoli v otrokovem 

življenju. 

Resnejše težave s 

hranjenjem in težave v 

govoru 

Resnejše težave s hranjenjem 
Skupaj 

Ne Da 

Težave v govoru 
Ne 10 0 10 

Da 19 5 24 

Skupaj 29 5 34 
Tabela 62: frekvence glede na resnejše težave s hranjenjem in težave v govoru 

  Vrednost Df P 

Hi-kvadrat test 2,443 1 0,118 

Fisherjev natančni 

test 
    0,291 

N 34     
Tabela 63: Hi-kvadrat test in Fisherjev natančni test za resnejše težave s hranjenjem in težave v govoru (df-

stopinja prostosti, P-stopnja tveganja) 

S Hi-kvadrat testom in Fisherjevim natančnim testom smo preverili statistično 

pomembnost povezanosti resnejših težav s hranjenjem in težav z govorom. Pri 5-% 

stopnji tveganja lahko trdimo, da težave s hranjenjem kadarkoli v otrokovem življenju  

niso statistično pomembno povezane s persistirajočimi težavami v govoru (tabeli 62 in 

63). 
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Število težav s hranjenjem 

Težave v govoru N M SD 

Ne 10 2,00 1,414 

Da 24 4,00 2,889 

Skupaj 34 3,41 2,687 

Tabela 64: numerus (N), aritmetična sredina (M) in standardna deviacija (SD) za število težav s hranjenjem in 

težave v govoru 

Težave v govoru Vrednost P 

Mann-Whitney U 64,500 0,032 
Tabela 65:Mann-Whitney U test za število težav s hranjenjem in težave v govoru 

Če primerjamo težave v govoru s številom težav pri hranjenju (ki smo ga opredelili 

enako kot pri analizi hipoteze tri), ugotovimo, da je odvisnost med govornimi težavami 

in številom težav pri hranjenju prav tako statistično pomembna (kar nam pove Mann-

Whiteny U test) (tabeli 64 in 65). 

H5 potrdimo. 

 

3.4.4.6. H6: Najpogostejša težava pri hranjenju otrok z razcepi je 

zahajanje hrane in pijače skozi nos pred zaključenim operativnim 

zdravljenjem. 

Za analizo hipoteze šest smo vrednosti spremenljivk težav s hranjenjem preoblikovali 

tako, da smo za vrednost zdaj ne več in da dodelili novo vrednost DA. V spodnji tabeli 

so prikazane frekvence in frekvenčni odstotki prisotnosti težav ob hranjenju po 

steklenički, težav pri hranjenju z gosto hrano in težav z zahajanjem hrane skozi nos.  
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Težave s hranjenjem f % skupaj DA 

Zahajanje hrane skozi nos pred zaključenim 

operativnim zdravljenjem 
63,8 

Požiranje zraka ob uporabi stekleničke 43,1 

Spanje ob uporabi stekleničke 43,1 

Podaljšan čas obroka 39,7 

Zahajanje hrane iz ust ob uporabi stekleničke 34,5 

Težave z grizenjem in žvečenjem 25,0 

Uhajanje goste hrane iz ust 24,6 

Kašelj, dušenje pri gosti hrani 21,1 

Bruhanje, polivanje ob uporabi stekleničke 20,7 

Jok ob uporabi stekleničke 20,7 

Kašelj, dušenje ob uporabi stekleničke 19,0 

Neustrezno pridobivanje na teži 15,5 

Jok ob gosti hrani 12,3 

Hranjenje po sondi 10,3 

Bruhanje pri gosti hrani 5,3 

Zahajanje hrane skozi nos po zaključenem 

operativnim zdravljenju 
2,6 

Tabela 66: frekvenčni odstotki glede na težave s hranjenjem 

Iz tabele 66 je razvidno, da ima največ otrok težave z zahajanjem hrane skozi nos pred 

zaključenim operativnim zdravljenjem (63,8 %), sledita pa spanje in požiranje zraka ob 

uporabi stekleničke (43,1 %), tudi podaljšan čas hranjenja je relativno pogost pojav pri 

otrocih z razcepi (39,7%).  

H6 potrdimo. 

 

3.4.4.7. H7: Otroci z razcepi po mnenju staršev kasneje kot običajno 

začnejo sprejemati hrano, ki jo jemo odrasli.  

Pri analizi sedme hipoteze smo dobljeno starost v mesecih ob začetku uživanja odrasle 

hrane primerjali z razvojnimi mejniki podanimi v literaturi. 

Začetek uživanja goste hrane in 

pijače 

N Min Max M SD 

Začetek uživanja hrane za odrasle 

(meseci) 

47 5 19 11,2 3,11 

Tabela 67: numerus (N), minimalna vrednost (min), maksimalna vrednost (max), aritmetična sredina (M) in 

standardna deviacija (SD) za začetek uživanja hrane za odrasle 

Iz tabele 67 je razvidno, da so otroci z razcepi, udeleženi v raziskavi, povprečno začeli 

uživati hrano, kot jo uživamo odrasli, pri 11,2 mesecih starosti. Glede na mejnike 

sprejemanja različnih tekstur hrane, ki določa, da naj bi otrok med 12. in 18. mesecem 
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sprejemal vse teksture hrane, torej da uživa hrano, kot jo jemo odrasli (New York State 

Department of Health, 2000), lahko vidimo, da otroci, udeleženi v naši raziskavi, 

začnejo uživati hrano za odrasle prej, kot je to opisano v strokovni literaturi (New York 

State Department of Health, 2000).  

Razlogov za tak rezultat je več. Nekateri starši so označili, da je njihov otrok začel 

hrano za odrasle uživati pri 5 mesecih, kar je praktično nemogoče. Starši so morda 

vprašanje narobe razumeli ali pa v osnovni ni bilo pravilno zastavljeno, mogoče bi ga 

bilo smiselno preoblikovati v: Pri kateri starosti je otrok začel jesti vse teksture hrane? 

Drug razlog je lahko v tem, da so starši zaradi težav s hranjenjem po steklenički prej 

prešli na gosto hrano in posledično tudi na hrano, kot jo jemo odrasli. Ravno tako je po 

operaciji mehkega neba po navodilih določenih strokovnjakov treba prekiniti s 

hranjenjem po steklenički (Peterson-Falzone idr., 2006), zato se starši mogoče že prej 

odločijo za hranjenje z gosto hrano. S tem, ko uvajamo različne teksture hranjenja 

dovolj zgodaj, ne zamudimo kritičnega obdobja za razvoj žvečenja ter posledičnega 

zavračanja hrane, slabe prehranjenosti in pojava negativnih vedenjskih vzorcev ob 

hranjenju (Groleger Sršen in Korošec, 2013).  

H7 ovržemo. 

3.4.4.8. H8: Starši, ki niso prejeli zadostne količine informacij in napotkov 

glede hranjenja, so pri otroku zaznali več neustreznih vedenjskih 

vzorcev ob hranjenju kot tisti starši, ki so prejeli dovolj informacij.  

Za analizo osme hipoteze smo vzorec razdelili v dve skupini: ena skupina, kjer so starši 

prejeli zadostno število informacij o hranjenju, in drugo, kjer niso prejeli zadostne 

količine informacij. Za vsako skupino smo izračunali povprečno število težav z 

vedenjem (umazanost ob hranjenju; nesprejemanje novih vrst hrane; beganje med 

hranjenjem; izvajanje drugih aktivnosti med hranjenjem; izpuščanje obrokov). Pri 

posameznih vedenjih smo vrednostim spremenljivk da in zdaj ne več dodelili vrednost 

DA. 

Število neustreznih vedenjskih vzorcev ob 

hranjenju 

Zadostna količina informacij N M Sd 

Ne 35 1,43 1,378 

Da 23 0,96 0,976 

Skupaj 58 1,24 1,247 

Tabela 68:  numerus (N), aritmetična sredina (M) in standardna deviacija (SD) za število težav s hranjenjem in 

težave v govoru 

Število neustreznih 

vedenjskih vzorcev ob 

hranjenju 

Vrednost P 

Mann-Whitney U 333,5 0,2527 
Tabela 69: Mann-Whitney U test za število neustreznih vedenjskih vzorcev ob hranjenju in zadostno količino 

informacij 
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Iz tabel 68 in 69 vidimo, da je povprečno število neustreznih vedenjskih vzorcev ob 

hranjenju pri skupini otrok, kjer količina prejetih informacij po mnenju staršev ni bila 

zadostna, večje kot pri starših, ki menijo, da je bila količina prejetih informacij zadostna. 

Z Mann-Whitney U testom smo testirali statistično pomembnost povezanosti 

neustreznih vedenjskih vzorcev ob hranjenju in zadostno količino prejetih informacij ter 

ugotovili, da povezanost ni statistično pomembna. 

H8 ovržemo. 

 

3.4.4.9. H9: Večina staršev bi se želela udeležiti izobraževanja na temo 

hranjenja in požiranja že pred rojstvom ali kmalu po rojstvu.  

Želja po izobraževanju f f % 

Ne 17 29,3 

Da 41 70,7 

Skupaj 58 100,0 
Tabela 70: frekvence in frekvenčni odstotki glede na premalo prejetih informacij v zvezi s hranjenjem 

Iz tabele 70 je razvidno, da bi se dobri dve tretjini (70,7 %) staršev želelo udeležiti 

izobraževanja na temo hranjenja in požiranja že pred rojstvom ali takoj po rojstvu 

otroka z razcepom. Iz opisnih komentarjev je razvidno, da starše zanima tudi osebno 

svetovanje takoj ob rojstvu in spremljanje pri uvajanju hranjenja. Veliko staršev je 

dopisalo, da bi se radi udeležili izobraževanja, če bi vedeli, da bodo rodili otroka z 

razcepom, sicer ne (le 25, 9 % staršev je vedelo, da bo rodilo otroka z razcepom). 

Svetovanje o hranjenju je v kombinaciji z uporabo prilagojenih pripomočkov je 

učinkovita intervencija tudi po navedbah iz literature (Reid, 2002).  

H9 potrdimo.  
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3.4.5. Pregled hipotez 

V spodnji tabeli 71 je prikazan povzetek vseh hipotez: 

Št. Hipoteza Potrditev 

1 
Več kot tretjina otrok z razcepi v orofacialnem 

področju ima težave s hranjenjem in požiranjem. 
DA 

2 
Vrsta razcepa pomembno vpliva na težave s 

hranjenjem in požiranjem. 
DA 

3 

Več težav s hranjenjem se pojavlja pri otrocih, ki 

imajo razcep v sklopu  sindroma, kot pri otrocih, ki 

imajo samo razcep v orofacialnem področju. 

DA 

4 

Uporaba prilagojene stekleničke po mnenju staršev 

v večji meri zmanjša težave s hranjenjem kot nebna 

ploščica. 

NE 

5 
Resnejše težave s hranjenjem in požiranjem so 

povezane z govornimi težavami. 
DA 

6 

Najpogostejša težava pri hranjenju otrok z razcepi je 

zahajanje hrane in pijače skozi nos pred zaključenim 

operativnim zdravljenjem. 

DA 

7 

Otroci z razcepi po mnenju staršev kasneje kot 

običajno začnejo sprejemati hrano, ki jo jemo 

odrasli. 

NE 

8 

Starši, ki niso prejeli zadosti informacij in napotkov 

glede hranjenja, so pri otroku zaznali več 

neustreznih vedenjskih vzorcev ob hranjenju kot tisti 

starši, ki so prejeli dovolj informacij. 

NE 

9 

Večina staršev bi se želela udeležiti izobraževanja 

na temo hranjenja in požiranja že pred rojstvom ali 

kmalu po rojstvu svojega otroka z razcepom. 

DA 

Tabela 71: pregled vseh hipotez 
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4. Zaključek 

 

Otroci z razcepi se zaradi spremenjene funkcije v orofacialnem področju srečujejo z 

najrazličnejšimi funkcionalnimi težavami, povezanimi z uporabo oralnih struktur. Med 

njimi so tudi težave na področju hranjenja in požiranja. Rezultat celostne, kontinuirane 

in pravočasne obravnave otrok z razcepi je v Sloveniji zelo dober, vseeno pa je novo 

iskanje poti in metod dela z otroki s shizami dobrodošlo (Jarc, Hočevar Boltežar, 2000).  

V Sloveniji logoped uspešno izvaja terapijo govornih motenj, redkeje pa se vključuje v 

obravnavo motenj hranjenja in požiranja, predvsem v obdobju kmalu po rojstvu otroka. 

Iz naše raziskave lahko zaključimo, da je le majhen delež staršev (13 %) od logopeda 

prejel napotke v zvezi s hranjenjem. Logopedske obravnave v zvezi s hranjenjem so 

bili pretežno deležni starši otrok, ki so imeli več in dalj časa vztrajajoče težave s 

hranjenjem. 

Velik delež otrok z razcepi ima v zgodnjem obdobju težave z vzpostavitvijo normalnega 

vzorca hranjenja, največ težav nastane zaradi komunikacije med ustno in nosno 

votlino, posledica pa je nezmožnost ustvarjanja negativnega oralnega tlaka in s tem 

zmanjšana zmožnost sesanja (Peterson-Falzone idr., 2006). Ugotovili smo, da imajo 

slovenski otroci največ težav pri hranjenju zaradi zahajanja hrane in pijače skozi nos, 

pogosto požirajo tudi preveč zraka in za hranjenje porabijo preveč časa (več kot 30 

minut za posamezen obrok). Nekateri otroci so imeli zato težave pri ustreznem 

pridobivanju na telesni teži, le v malo primerih (10 %) pa je bila potrebna vzpostavitev 

hranjenja prek nazogastrične sonde. Ugotovili smo tudi, da se največ težav s 

hranjenjem pojavlja pri hranjenju po steklenički v prvih mesecih življenja, le v manjšem 

številu primerov pa so težave vztrajale tudi kasneje pri uvajanju hranjenja po žlici in pri 

žvečenju ter grizenju. Prav tako je malo otrok razvilo neustrezne vedenjske vzorce, kot 

so umazanost ob hranjenju, beganje ob hranjenju, nesprejemanje različnih tekstur 

hrane. Da bi preprečili tudi tovrstne težave, bi bila obravnava hranjenja najbolj smiselna 

takoj po rojstvu. Ugotovili smo tudi, da otroci, ki imajo razcep v sklopu sindroma, v večji 

meri potrebujejo nazogastrično hranjenje, neustrezno pridobivajo na teži in imajo več 

težav z žvečenjem, grizenjem ter govorom. 

Da se otroci z razcepi lahko uspešno nahranijo, obstajajo prilagojene stekleničke, ki 

povečajo vnos hrane in hkrati preprečijo, da bi otrok požrl preveč zraka (Sree Devi idr., 

2012). Po poročanju staršev smo ugotovili, da je v Sloveniji na voljo malo prilagojenih 

stekleničk. V porodnišnicah so staršem običajno ponudili stekleničko Medela, ki je 

posebej prilagojena za otroke s težavami hranjenja. Starši pa so se, če so želeli druge 

alternative, večinoma angažirali sami in našli druge nadomestne načine hranjenja. 

Nekateri so prerezali in povečali luknjice na cucljih, nekateri so našli druge vrste 

stekleničk; prek društva Shize namreč promovirajo stekleničke z zaklopko Dr. Brown's, 

ki pa so težje dostopne, saj jih je treba naročiti iz tujine.  

Glede na to, da se v Sloveniji na leto rodi med 30 in 40 otrok z razcepi (Eberlinc, 2014), 

smo v naš vzorec zajeli zgledno število otrok (58), starih med 6 mesecev in 6 let. 
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Zavedati pa se moramo, da so odgovori staršev otrok z razcepi subjektivni in da 

zastopanost vrst razcepov ni podobna tipični zastopanosti v populaciji, saj smo 

večinoma dobili vrnjene vprašalnike staršev otrok z razcepom neba in razcepom 

ustnice, čeljustnega grebena in neba. Sklepamo, da starši otrok z izoliranim razcepom 

ustnice in/ali čeljustnega grebena vprašalnikov niso vrnili, ker se jim ni zdelo, da ima 

njihov otrok težave s hranjenjem.  

Odzivi nekaterih staršev, vključenih v raziskavo, so bili zelo bogati, nekateri so povedali 

celo življenjsko zgodbo in izrazili zadovoljstvo nad tem, da se teme, kot je hranjenje, 

lotevamo tudi z raziskovalnega vidika. Dober odziv smo prejeli tudi s stani društva 

Shize, ki prav tako spodbuja ozaveščanje o težavah s hranjenjem. Za druge starše pa 

je bilo poročanje o težavah s hranjenjem tudi priklic negativnih izkušenj in stresnih 

trenutkov. 

Vprašalnik bi ob morebitnih dopolnitvah lahko služil kot rutinski anamnestični 

pripomoček za ugotavljanje težav s hranjenjem pri otrocih. Iz opisnih komentarjev smo 

prejeli veliko dragocenih informacij glede hranjenja otrok s shizo, zato bi bila uporaba 

vprašalnika v obliki polstrukturiranega intervjuja v bodoče smiselna.  

Raziskava je uporabna tako za logopedsko prakso kot tudi za celotno področje 

zdravstvenega kadra, ki se ukvarja s hranjenjem, saj poudarja pomembnost zgodnje 

obravnave v pravem pomenu besede (od rojstva naprej), kjer se pri otrocih z razcepi 

pojavljajo težave na področju hranjenja. S skupnim delovanjem in povezovanjem bi 

lahko preprečili marsikatero težavo, ki nastane kot posledica dolgotrajnega 

neučinkovitega hranjenja (slabše pridobivanje na teži, vstavitev nazogastrične sonde).  

Timsko sodelovanje je pri celostni obravnavi otroka s shizo v Sloveniji dobro urejeno, 

krepi se tudi vpliv društva Shize, ki je po mnenju staršev izjemnega pomena. Prek 

omenjenih dveh skupin bi lahko k staršem, ki vedo, da bodo imeli otroka z razcepom, 

aktivno pristopili že pred rojstvom, prav tako bi bil dobrodošlo, da bi otroke v 

porodnišnicah takoj po rojstvu obiskal razširjen tim (tudi logoped in izurjena medicinska 

sestra), ne le maksilofacialni kirurg. Nekateri niso prejeli napotkov, kako otroka hraniti, 

zato bi bilo na tem področju smiselno graditi, v izobraževanje pa vključiti vse 

porodnišnice v Sloveniji. 

Upamo, da bo magistrsko delo pripomoglo k zanimanju za raziskovanje hranjenja in 

požiranja ter ozavestilo strokovno javnost o pomenu uspešnega zgodnjega hranjenja. 

Zavedati se je treba, da ima neuspešno hranjenje velik vpliv na celo družino, saj 

hranjenje ni samo zadovoljitev potrebe po kalorijskem vnosu, ampak krepi tudi 

navezanost mame in otroka (Reid, 2002).  

V prihodnje bi bilo treba raziskati povezavo med hranjenjem in govorom ter vpliv 

zmanjšane aktivnosti v ustni votlini na razvoj govora in jezika v primerjavi z vplivom 

drugačne organske strukture ustne votline.  

Nujno bi bilo treba raziskati, kakšno je znanje medicinskega osebja o delu z otroki z 

razcepi in organizirati tudi izobraževanje na to temo, da bi jih podučili o osnovnih 
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načinih dela, svetovanja in izbire pripomočkov za hranjenje (predvsem prilagojenih 

stekleničk). Glavna pripomba staršev je namreč bila, da s strani medicinskih sester in 

babic, ki skrbijo za nego otroka, niso dobili zadostne podpore pri hranjenju. Starši so 

kot dober primer izpostavili porodnišnico v Ljubljani in neonatalni oddelek, menijo pa, 

da je pokritost s strokovnjaki slabša na obrobju Slovenije. Glede na to, da v naši 

raziskavi sistematično nismo pridobili podatka o kraju rojstva, bi bilo v prihodnje dobro 

ugotoviti, v katerih delih Slovenije je strokovna usposobljenost kadra najslabša, in tam 

ponuditi izobraževanje na temo hranjenja in požiranja otrok z razcepi v orofacialnem 

področju.  

Zaključimo lahko, da je obravnava otrok z razcepi v Sloveniji dobra, povezujejo se 

različni strokovnjaki, tudi v določenih ustanovah je lepo poskrbljeno za otroke, vseeno 

pa je zgodnjega svetovanja o položaju pri hranjenju in izbiri ustreznih pripomočkov 

premalo. Veliko staršev se mora znajti samih, informacije iščejo po različnih slovenskih 

in tujih spletnih straneh, kar jim ob že tako težkem spoprijemanju s tem, da se jim je 

rodil otrok s shizo, povzroča še dodaten stres. Strokovnjakom naj bo skupen cilj, da 

starši svojega otroka v zgodnjem obdobju ustrezno nahranijo, saj mu tako omogočijo 

ustrezno rast in razvoj.  
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6. Priloge  

Priloga 1: Vprašalnik o motnjah hranjenja 
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Priloga 3: Ocena etičnosti predložene raziskave 

Priloga 4: Opisni komentarji k nekaterim vprašanjem 

  



 

 

Priloga 1 

VPRAŠALNIK O MOTNJAH HRANJENJA IN POŽIRANJA PRI 

OTROCIH Z RAZCEPI 

Spoštovani,  

znano je, da imajo otroci z razcepi v področju ustnice, čeljustnega grebena in/ali neba težave s 

hranjenjem, vnetji srednjega ušesa, sluhom in  govorom. Prav s težavami hranjenja, uspešno 

hranjenje je namreč nujno za otrokovo preživetje in razvoj, se starši srečajo takoj po rojstvu 

otroka. 

Za pomoč otrokom z razcepi glede težav z ušesi, slabšim sluhom ter govorom je v Sloveniji 

dobro poskrbljeno. Ker pa bi radi izboljšali tudi pomoč pri hranjenju, vas prosimo za 

sodelovanje. Pred vami je Vprašalnik o motnjah hranjenja in požiranja pri otrocih z razcepi. 

Prosimo vas, da ga izpolnite. Na podlagi dobljenih podatkov bomo poskušali organizirati 

strokovno pomoč glede hranjenja otrok z razcepi v bodoče, da se bodo malčki čim bolje razvijali 

kljub prirojeni napaki v razvoju ustne votline.     

Za pomoč se vam iskreno zahvaljujemo! 

     Prof. dr. Irena Hočevar Boltežar, dr. med., Klinika za ORL in CFK, UKC Ljubljana 

     Mag. Andreja Eberlinc, dr. med., KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo, UKC Ljubljana   

     Nika Jelenc, študentka 2. stopenjskega študija logopedije in surdopedagogike    

SPLOŠNI PODATKI O OTROKU 

Določite vaše razmerje do otroka: mama, oče, skrbnik ……………. (obkrožite ali dopišite). 

Trenutna starost otroka (v mesecih oziroma letih): …………….. 

 

Spol:     M    Ž 

1. Ali je vaš otrok nedonošen? 

a. da, rojen je bil po ……… tednih nosečnosti 

b. ne 

2. Ali so bile pri porodu kakršne koli komplikacije? 

a. da, naslednje ………………….  

b. ne 

3. Otrok je rojen (obkrožite lahko več odgovorov):  

a. samo z razcepom ustnice     

b. samo z razcepom ustnice in čeljustnega grebena 

c. samo z razcepom neba 

d. z razcepom ustnice, čeljustnega grebena in neba 

e. razcep je: 

i. na eni strani 

ii. na obeh straneh  

4. Že pred rojstvom otroka sem vedel/a, da se bo rodil z razcepom. 

a. da 

b. ne 



 

 

5. Ali ima otrok poleg razcepa (shize) še kakšne druge težave? Obkrožite lahko več 

odgovorov. 

a. da, naslednje težave…………………………………………………………… 

b. ne 

c. da, ima Pierre Robinovo sekvenco 

d. da, ima Van der Woude sindrom 

e. da, ima velokardiofacialni oziroma diGeorgijev sindrom 

f. da,  ima Apertov sindrom 

g. da, ima Treacher Collinsov sindrom 

h. da, ima ………………………………..sindrom 

 

HRANJENJE  

6. Kdaj so se pojavljale težave s hranjenjem: 

a. jih ni bilo 

b. takoj po rojstvu, hranjenje je nato steklo brez težav v roku enega tedna 

c. takoj po rojstvu, hranjenje je nato steklo brez težav v roku meseca dni 

d. le pred začetkom kirurškega/operativnega zdravljenja  

e. šele po operativnem posegu (katerem in pri kateri starosti 

otroka)………………. 

f. ves čas so prisotne 

7. Ali je bil vaš otrok dojen? Obkrožite in dopišite.  

a. da, dojen je bil…………….. mesecev 

b. ne, hranjen je bil po steklenični z mojim mlekom 

c. ne, hranjen je bil po steklenički z mlečnimi pripravki za otroke 

8. Ali je bil vaš otrok kdaj hranjen po nazogastrični sondi (cevki, speljani skozi nos v 

želodec)? Obkrožite in dopišite. 

a. da, po cevki je bil hranjen skupaj ……… mesecev, do starosti ………… 

mesecev 

b. še vedno je hranjen po nazogastrični cevki 

c. ne  

9. Ali je bil vaš otrok kdaj hranjen po gastrostomi (cevki, speljani skozi trebušno steno v 

želodec)? Obkrožite in dopišite. 

a. da, po cevki je bil hranjen skupaj………mesecev, do 

starosti……………mesecev 

b. še vedno je hranjen po gastrostomi 

c. ne  

10. Koliko časa je trajalo povprečno hranjenje v prvih 6 mesecih življenja?  

a. manj kot 30 min 

b. 30–60 min 

c. več kot 1 uro 

11. Ali je bila pridobivanje na teži v prvih mesecih po rojstvu ustrezno? 

a. da  

b. ne 

12. Ali je imel vaš otrok kdaj težave z grizenjem in žvečenjem hrane? Obkrožite in 

dopišite. 

a. da, do starosti …………. mesecev 

b. da, še vedno jih ima 

c. ne  

13. Pri kateri starosti je otrok začel jesti? Dopišite. 



 

 

a. mehko hrano (jogurt, otroška hrana)  pri starosti …………. mes. 

b. pretlačeno hrano  pri starosti …………. mes. 

c. uživati mešano hrano kot ostali člani družine  pri starosti …………. mes. 

d. piti iz kozarčka (ne več po steklenički) pri starosti …………. mes. 

 

PRIPOMOČKI ZA HRANJENJE 

14. Ali je otrok uporabljal prilagojeno stekleničko/dudo oz. cucelj na njej? 

a. da, znamke ……………………………. 

b. ne 

c. če da, zakaj ste se odločili za to znamko? 

………………………………………… 

15. Ali menite, da je prilagojena steklenička/cucelj zmanjšala težave s hranjenjem? 

a. da 

b. ne  

16. Ali je vaš otrok uporabljal nebno ploščico? 

a. da 

b. ne  

17. Ali menite so se težave s hranjenjem zmanjšale po uporabi nebne ploščice? 

a. da 

b. ne  

18. Ali vaš otrok uporablja dudo za pomiritev? Obkrožite in dopišite. 

a. da, še vedno jo uporablja 

b. ne več, a jo je do starosti …………. mesecev 

c. ne, nikoli je ni uporabljal 

DRUGE TEŽAVE  

19. Ali se je ob dojenju oziroma hranjenju po steklenički pojavila katera od spodaj 

navedenih težav?  

a. kašelj, dušenje da da, samo včasih               ne 

b. bruhanje, pretirano polivanje                         da da, samo včasih               ne 

c. požiranje zraka                  da da, samo včasih               ne 

d. zahajanje mleka iz ust da da, samo včasih               ne 

e. jok ob hranjenju da da, samo včasih               ne 

f. zaspi ob hranjenju da da, samo včasih               ne 

g. drugo da da, samo včasih               ne 

 

20. Ali se je ob prehodu na gosto hrano pri vašem otroku pojavila katera od spodaj 

navedenih težav? 

a. kašelj, dušenje da da, samo včasih               ne 

b. bruhanje                            da da, samo včasih               ne 

c. zahajanje hrane iz ust da da, samo včasih               ne 

d. jok ob hranjenju da da, samo včasih               ne 

21. Ali vašemu otroku med hranjenjem pred zaključenim operativnim zdravljenjem 

uhajala hrana ali pijača na nos? 

a. da, hrana in pijača 



 

 

b. da, samo hrana 

c. da, samo pijača 

d. ne 

22. Ali vašemu otroku tudi po zaključenem operativnem zdravljenju še uhaja hrana ali 

pijača na nos? 

a. da, hrana in pijača 

b. da, samo hrana 

c. da, samo pijača 

d. ne 

23. Ali imate pri hranjenju vašega otroka tudi druge težave? 

a. pogosto je umazan okrog ust, po 

obleki in po mizi  

da zdaj ne več    ne 

b. ne želi poskusiti hrane, ki je ne pozna                        da zdaj ne več    ne 

c. ves čas bega pri hranjenju od mize                         da zdaj ne več    ne 

d. med hranjenjem počene druge stvari 

(gleda televizijo, se igra, gleda knjigo)  

da zdaj ne več    ne 

e. izpušča obroke                                  da zdaj ne več    ne 

f. ima previsoko ali prenizko težo              da, previsoko       da, prenizko                ne 

24. Ali imate težave pri umivanju otrokovih zob?             da                zdaj ne več    ne 

25. Ali vaš otrok slabo prenaša dotike v ustih?                       da                zdaj ne več    ne 

26. Ali ima vaš otrok težave pri govoru? Obkrožite in dopišite. 

a. moj otrok še ne govori 

b. ne, nikoli ni potreboval pomoči logopeda 

c. ne, nima več težav z izgovorom glasov, končal je logopedsko obravnavo 

d. da, nosljajoče govori 

e. da, ima artikulacijske težave, napačno izgovarja glasove 

…………………………. 

27. Ali hranjenje vašega otroka doživljate kot stres? 

a. da, še vedno 

b. da, včasih sem, ampak zdaj nič več 

c. ne 

d. če, da opišite, zakaj je hranjenje za vas stresno 

…………………………………….  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………… 

  



 

 

PODPORA IN POMOČ PRI HRANJENJU  

28. Od koga ste dobili prva pojasnila in navodila glede hranjenja? Obkrožite lahko več 

odgovorov. 

a. od maksilofacialnega kirurga 

b. od medicinske sestre v porodnišnici  

c. od babice, ki me je obiskala na domu 

d. od logopeda 

e. drugo ………………………………….. 

29. Ali bi si želeli udeležiti izobraževanja o hranjenju otroka s shizo že pred porodom? 

a. da, bilo bi koristno 

b. ne, dovolj informacij je dostopnih na spletu 

c. ne vidim potrebe, ker moj otrok ni imel težav s hranjenjem  

30. Ali bi si želeli več informacij in podpore v povezavi s hranjenjem? Obkrožite in 

dopišite.  

a. da 

b. ne 

c. če da, kaj ste pogrešali? ………………………………………………………. 

d. veseli bomo, če napišete predloge za izboljšave 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

 

                                                            Lepa hvala za sodelovanje! 

 

Če nam dovolite vpogled v otrokovo zdravstveno dokumentacijo na KO za maksilofacialno in 

oralno kirurgijo in Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, prosim napišite 

otrokovo ime in priimek, vaše ime in priimek in se spodaj podpišite. Podatki bodo uporabljeni 

samo za raziskovalne namene, z njimi bomo ravnali v skladu z pravilnikom o varovanju 

osebnih podatkov. 

 

Otrokovo ime in priimek: ……………………………………………………  

 

Vaše ime in priimek:………………………………………………………… 

 

 

Datum: ……………………………                 Podpis:……………………………………….. 

  



 

 

Priloga 2 

Prošnja za sodelovanje v raziskavi 

 

Spoštovani starši!  

Pripravlja se magistrsko delo z naslovom Motnje hranjenja in požiranja pri otrocih z razcepi v 

orofacialnem področju, kjer želimo ugotoviti, kako pogosto se pojavljajo težave s hranjenjem 

in požiranjem pri otrocih, ki so se rodili z razcepom (shizo) ustnice in/ali neba, in kakšne so te 

težave.  

Starši ste tisti, ki svojega otroka najbolje poznate, zato se obračamo na vas, saj nam lahko 

posredujete dragocene podatke. S sodelovanjem v raziskavi bi pripomogli k boljšemu 

poznavanju problematike motenj hranjenja in k boljšim možnostim obravnave otrok z razcepi 

v bodoče.  

Glede na dosedanje izkušnje smo ugotovili, da so vprašalniki, ki smo jih izpolnjevali v 

neposrednem pogovoru z vami, dali mnogo več informacij o težavah vaših otrok, kot če 

ste jih izpolnjevali sami. O nekaterih vprašanjih smo se lahko pogovorili, od vas smo 

izvedeli še mnoge koristne informacije tudi izven vprašanj v vprašalniku. Zato vas lepo 

prosimo, da se intervjuja udeležite osebno ali pa se nam oglasite po telefonu. Intervjuji 

bodo potekali ob ponedeljkih v popoldanskem času po 16. uri na Kliniki za ORL in CFK 

v Ljubljani. Za termin se lahko dogovorite po telefonu, na številko 040 821 992 (Nika 

Jelenc) od ponedeljka do četrtka med 15. in 18. uro. Potrudili se bomo, da ne boste izgubili 

več kot 15 minut časa.  

Če vam primanjkuje časa ali obveznosti ne dopuščajo, da bi prišli na razgovor o težavah 

s hranjenjem pri vašem otroku, bomo hvaležni, če nas boste v zgoraj omenjenem času 

poklicali po telefonu in se bomo lahko pogovorili vsaj po telefonu. 

Hvaležni vam bomo tudi, če nas ne boste poklicali ali se osebno oglasili, pač pa nam boste samo 

poslali izpolnjen vprašalnik v priloženi kuverti v roku 7 dni. Čim več odgovorov bomo dobili, 

več podatkov o težavah s hranjenjem pri otrocih z razcepi bomo imeli. Podatki bodo uporabljeni 

zgolj za namene raziskave in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

Rezultate raziskave bomo posredovali Društvu Shize, tako da se boste lahko z njimi seznanili 

tudi vi. 

Najlepše se Vam zahvaljujemo za sodelovanje! 

 

Prof. dr. Irena Hočevar Boltežar, dr. med., Klinika za ORL in CFK, UKC Ljubljana 

Mag. Andreja Eberlinc, dr. med., KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo, UKC Ljubljana  

Nika Jelenc, študentka 2. stopenjskega študija logopedije in surdopedagogike    

 

  



 

 

Priloga 3 

  



 

 

Priloga 4: komentarji staršev 

Težave s hranjenjem 

Težave tudi z gosto hrano, še bolj kot po steklenički. 

Komaj smo se navadili na dojenje. Sedaj po operaciji pa imamo težave z uvajanjem 

goste hrane. 

Prve 4 mesece, ko smo našli pravo flaško znamke Pigeon za otroke z volčjim žrelom 

in zajčjo ustnico, ni bilo več težav. 

Na začetku ni mogla sesati, trajalo je tri mesece, da se je navadila.  

Prve 3 mesece smo imeli hude težave, zavračala je mleko, zato smo šli kar na gosto 

hrano.  

Težave predvsem pri tem, da gre vsa hrana v shizo in dolgo časa kiha, da gre ven 

vse.  

Nima težav, je samo zelo počasna, dokler ni začela jesti po žlici.  

Čas trajanja obroka 

Hranili smo se na vsaki 2 uri. 

Le v prvem mesecu zelo dolgo časa,  tudi 1-2 uri, dokler nismo dobili ustrezne flaške. 

Prva dva meseca po eno uro, potem pol ure. 

Do 2 meseca je trajalo po 45 minut, potem po pol ure, na dve uri je pojedel 40 ml. 

Mleko je trikrat potegnila potem konec, potem spet in vmes veliko joka. Za 50 ml je 

potrebovala več kot 1 uro. Spala ni ne podnevi ne ponoči. Na enkrat je spila največ 

10-20 ml. 

Težave z grizenjem in žvečenjem 

Odvisno od dneva, grobo mleto pljune ven, želi pasirano hrano. 

Noče žvečiti. 

Nima težav, ker smo bili v logopedski obravnavi in smo to preprečili. Že pri prvem 

otroku smo imeli podobne težave. Senzorna motnja ustne votline.  

Ne sprejema stvari, ki imajo malo tršo konsistenco, če je pregrobo pretlačeno zavrne.  

Ne sprejema hrane, zelo občutljiv 

Ni še zobkov, lepo žveči, težje požira. Se zatika, pri večjih kosih se postavi v 

samoobrambo in se upira. 

Začetek uživanja hrane in pijače 

Iz stekleničke je pil zgolj mleko, vodo že od začetka iz kozarčka. 



 

 

Ima zelo močne dlesni, vso hrano lepo sprejme. 

Na hrano smo prešli, ker ni sprejemala več mleka in je šlo prepočasi.  

Šele po obisku logopeda se je stanje izboljšalo.  

Lepo srka, že pred operacijo smo začeli s tem.  

Poskušajo, zelo po malo, vendar gre počasi 

Hrano še vedno peštamo, je samo bolj mehke stvari 

Uporaba prilagojene stekleničke 

Sprva Medela, nato Dr.Brown. To so nam svetovali na društvu, do takrat stekleničke 

nismo poznali. 

Dr. Brown in Medela in navadna steklenička s prirezano luknjo na cuclju, izbrala sem 

jih zaradi priporočil in tuje literature. 

Medelo je priporočila  medicinska sestra. 

Medelo je priporočil zdravnik. 

Samo Medela je bila na voljo. 

Medela, ker je za to narejena oz. namenjena. Nismo jo uporabljali dolgo, ker ni preveč 

v redu. 

Uporabljali smo stekleno flaško iz porodnišnice, povečali smo luknjico, na tržišču ni 

dosti izbire. 

Cucelj je bil iz lateksa. 

Dr. Brown po priporočilu mame otroka s podobno težavo 

Zato ker je bilo v Sloveniji možno kupiti le znamko Medela, ki otroku ni odgovarjala, 

sem uporabljala Dr.Browns 

Uporabljali smo prerezan cucelj, za starejše otroke (6-18m) 

Prve par dni Medela, ampak ni šlo, potem čisto navadna flaška, najprej so se malo 

matrali, potem je steklo. 

Medela: premalo ali preveč teče, cucelj se takoj izrabi. Zelo draga steklenička. 

Pri Medeli se luknjica hitro poveča, sam moraš stiskati in brizgati mleko.   

Poskusila tudi Medelo, vendar je Dr.Brown bolj kvalitetna. 

Najprej smo imeli prve 3 mesece Medelo, ni dosti pojedal, potem Dr. Brown. Je bila 

boljša.  

V bolnici Medela, potem DR.BROWN, ker je priporočila mamica drugega otroka 

2 tedna po rojstvu smo šele dobili Medelo, prej navadna steklenička.  



 

 

Zelo smo zadovoljni s stekleničko Medela, uporabljali smo jo do operacije. Na 

neonatalnem oddelku so nas vse naučili  

S tem cucljem (Medela) je bila hranjena na pediatrični kliniki in nismo želeli menjati. 

Medela zelo malo časa, potem smo uporabili samo mehkejši in bolj tanek cucelj (so 

ga posodili v pediatrični bolnišnici) 

Sami smo prirezali navaden cucelj. 

Uporaba dude 

Dudo so svetovali, ker s tem krepi spodnjo čeljust in pomaga da zleze naprej. 

Grize prste 

Skoraj se je z njo zadušil, zato mu je nisva več dala 

Do operacije je ves čas padala ven, sedaj jo sesa. 

Ima dudo samo zvečer, je ne sesa, le drži v ustih. 

Imel je dudo za pomiritev, kar dolgo časa, imeli smo najcenejšo Muller dudo, ki je imela 

daljši cucelj, da jo je lahko zagrabil.  

Klasična duda, večja, s prišito plišasto živalco, ki je pomagala, da duda stoji v ustih 

Duda je čisto navadna. 

Sesal je prst do prve operacije. 

Težave ob hranjenju po steklenički  

Mora imeti veliko odprtino na flaški, da mu fejst teče, da lahko on samo požira in tudi 

dosti zraka zraven požre.  

Imel je refluks, po 1. tednu v bolnišnici odslovljeni, potem nazaj in hranjenje po NGC, 

ker otrok ni jedel 

Na začetku krči, zaradi napačne hrane 

Pogosto kihanje 

Zelo počasno hranjenje 

Ves čas je prehajala v ekstenzijski vzorec pri hranjenju, če je bilo mleko malo premalo 

vroč,e ga ni hotela piti. Bolj vroče kot običajno je moralo biti. 

Samo v bolnici se mu je parkrat zataknilo, da se je dušil. Grozno je bilo. 

Ker se je tako dolgo hranil, je dobil premalo hrane, zraka je veliko pojedel, če je bil 

hranjen na silo. Močni krči.  

Težko požira 



 

 

Imel krče, ker je ves čas hlastal za hrano. Ni bruhal, ampak zelo močno polival, krče 

je imel do 6 m 

Starševski stres ob hranjenju 

Vzelo nama je veliko časa, bil je lačen in želel hrano, ni šlo tako hitro kot bi želel, je 

Jokal je veliko, drugi ga niso mogli hraniti, ker niso znali (babica). 

Strah, da se mu ne zaleti in pri gosti hrani, ne upam še dati preveč goste hrane 

Prisoten strah, da ji bo kaj ušlo v luknji in se ji zataknilo 

Ker pred operacijo smo se komaj navadili dojiti, po operaciji pa imam težave z gosto 

hrano, še vedno ne poje tako kot bi morala 

Ker je hranjenje šlo zelo počasi. Ob gosti hrani se je končalo.  

Zelo, zelo stresno. Niti pri enem obroku se ni do sitega najedla, prve pol leta smo imeli 

ves čas težave. 

Takoj 14 dni po operaciji je bilo tako kot sem slutila. Je skoraj vse, poje ogromne 

količine in v glavnem uživa.  

Ker smo veliko časa porabili za hranjenje, ker so flaške in cuclji zelo dragi 

Če ne bi imela dobre pediatrinje, ne vem kaj bi storila. Zelo težko in grozno, ker je že 

drugič doživljala, da se otrok ne naje.  

Sem skuhala pa ni želel jesti. V porodnišnici, ko se mu je parkrat zaletelo, je zgledalo 

res grozno. 

Ne znaš pomagati, ne veš, kako bi se odzval, šok, osebje ni preveč pomagalo. 

Stresno samo prve dni, ker sicer rad je. 

V bolnici se privajaš na diagnozo pa še hranjenje ne steče kot bi moglo, strah te je ali 

bo aspirirala, ali bo prisoten kašelj… 

Zelo hud, ampak zdaj ne več. 

Končni komentar 

Manjkalo mi je predvsem informacij. Rada bi izpostavila porodnišnico Maribor, katera 

mi ni znala svetovat,i kako hraniti takšnega otroka, niti niso imeli ustreznih stekleničk 

na zalogi, da bi nama bivanje v porodnišnici olajšali.  

Sestre so premalo obveščene, ker ne vedo v prvih urah kaj in kako in nimajo ustreznih 

pripomočkov.  

Medicinsko osebje mi je ogromno pomagalo.  



 

 

Da bi nam več svetovali glede hranjenja. Tudi za naprej do goste hrane, vem sama, 

da je težko, kaj bi mu dala za jest, ker nima pravega ugriza, da mu dam še vse bolj 

pasirano malo na mehko, grobo bolj malo 

Največ informacij sva dobila na društvu, zelo ga priporočava vsem staršem. Tudi glede 

operacij tam veliko zveš. Rada bi dobila konkretne napotke, kako delati, ker so prišle 

3 sestre in vsaka je pokazala drugače, sva bila zmedena.  

V porodnišnici niso opazili razcepa, opazila sem ga jaz doma. Posebnih nasvetov 

nismo potrebovali. 

Predraga flaška medela 

Da bi nekdo pokazal, kako hraniti 

Da bi pokazali kako hraniti dojenčka 

Ni bilo nobenih konkretnih nasvetov, največ ti lahko pomaga nekdo, ki je dal skozi 

enako kot ti. Jaz sem potem sama našla mamice, ki so mi svetovale. Je pa res sedaj 

zelo aktivna skupina shize na FB in društvo shize, ki ti zelo pomaga.  

Sploh nisem vedela, katera flaška je primerna za tovrstno težavo. Zdi se mi, da 

premalo informacij dobimo za otroke, ki imajo problem s hranjenjem. Res bi mi bilo v 

korist, če bi bila pred porodom o tem poučena, mogoče bi lažje šla čez to pot. Ko prideš 

na pregled, sem pričakovala, da bi že oni vedeli več in nas napotili pravilno, pa se mi 

zdi, da sem vse izkušnje pridobila po občutku otroka in brskala po internetu in tujih 

spletnih straneh. Vesela bi bila, če bi se s starši dobivali večkrat v obliki predavanj ali 

krožkov 

Informacije, kako se spopasti s hranjenjem in tudi nevarnosti, ki so lahko prisotne. 

Že v porodnišnici bi morale biti na voljo ustrezne flaške in cuclji, oziroma bi moralo 

osebje informirati glede le teh. Namesto da dajo cuclje iz pradavnine (LJ porodnišnica), 

ko pa te zanimajo informacije, te pošiljajo od ene do druge osebe in nobena ne ve nič. 

Rada bi dobila nasvet glede hranjenja. Skrbi me, ker otrok zelo hitro je in se bojim, da 

bi se mu kaj zataknilo.  

Izobraževanje medicinskega osebja v porodnišnici glede nege ter hranjenja v primeru 

shize. V našem primeru je bilo pomanjkljivo. Imeli smo občutek, da o tem nič ne vedo.  

Zanimalo me je, kako hraniti, če prav hranim ali ne. To me je najbolj zanimalo. 

Informacije sem dobila šele pri delovni terapevtki. 

Najhuje je bilo na začetku, ko otroka ne moreš nahraniti in ti nihče ne zna pomagati. 

Ko se začnejo resne težave, je veliko obravnave. Pogrešala sem predvsem pomoč na 

začetku.  

Vsekakor bi nam prav prišle informacije, svetovanje, kako nahraniti otroka. Imeli smo 

tudi velike težave z vnetji ušes, 4x v prvem letu, še dvakrat do leta in pol, po operaciji 

mehkega neba (1 leto) teh težav ni bilo več. 



 

 

Če otrok ne more jesti, ne pomaga nobeno izobraževanje. 

Največ težav s hranjenjem je bilo ob rojstvu. Bila sem razočarana nad pomočjo osebja 

v porodnišnici, sestre niso svetovale glede hranjenja oz. nudile pomoči. Veliko 

Informacij in pripomočkov sem dobila od drugih mamic. Tudi posebno stekleničko 

medela. 

V porodnišnici sem imela zelo lepo izkušnjo. Medela se mi je zdela zelo dobra 

steklenička, medicinske sestre so bile izjemno prijazne. Imamo zelo pozitivno izkušnjo 

kar se tiče obravnave hranjenja. 

Pogrešala sem timsko obravnavo ob rojstvu. Kam se obrniti, da bi imela pomoč, v 

kakšno obravnavo iti, kakšne so naše možnosti. Vsi so mi povedali, da taka huda 

motnja hranjenja ne more biti samo posledica razcepa. Po obravnavi na SOČI je takoj 

začela jesti.  

Mi smo jih dobili dovolj, prek razvojne in prek drugih staršev otrok z razcepi. Zelo dobro 

bi bilo, če bi se vzpostavil nek logopedski tim za vse otroke z razcepom, ker so zelo 

specifični in delujejo drugače, kot vsi ostalo, da bi se res zgodaj začelo delati na 

govoru. Da bi bil nekdo usposobljen posebej za področje razcepov.  

Zadnje čase smo sicer veliko zvedeli, ampak na začetku pa nič. Škoda da nam niso 

takoj prav svetovali, ker bi bil lahko morda brez sonde. Težave s hranjenjem se niso 

pojavile le zaradi razcepa, ampak ima težave s koordinacijo dihanja in požiranja.  

V bolnicah se zanašajo na zastarele cuclje, da otrokom stiskaš v usta in potem niso 

aktivni. Vse smo se morali naučiti sami, kostna bi bila pomoč. Problem je, ker se pri 

nas ne da kupiti stekleničk. 

Rada bi poskusila z dojenjem, da bi nam takoj povedali, da je dojenje možno in nam 

svetovali in nas učili v zvezi s tem. 

Splošni zdravnik ni ugotovil shize, čeprav jo je imel prvi otrok. Zdravstveno osebje ni 

podkovano in ne pomaga dovolj, le specialisti pomagajo.  

Iz izkušenj lahko povem, da je luknjica na cuclju premajhna (potem je počila), ko se je 

luknjica povečala, pa je mleko preveč teklo in jo preveč zalivalo. Potem smo luknjico 

sami povečali, prej se je najedla in ni med hranjenjem zaspala. Po obroku je potem 

boljše spala.  

Ko je bil dojenček, smo uporabljali poseben cucelj od Medele, ki se je zelo hitro izrabil. 

Več ponudbe na trgu glede prilagojenih cucljev. Pri uvajanju hrane pa je veliko 

pomagala logopedinja. 

Najina izkušnja je, da bi bilo odlično dobiti informacije o samem hranjenju že v fazi 

pediatričnih pregledov oz. že ob rojstvu otroka s hibo, saj sva že od prvega dne bila 

prepričana, da otrok dovolj ne je in je izgubljal na teži. Smo pa to kasneje rešili tako, 

da sva se sama organizirala in poiskala nove informacije oz. vire, ki so naju usmerili v 

samem procesu prehranjevanja. 



 

 

Šele po osmih urah smo izvedeli, da ima otrok razcep. Najhuje je bilo prvi mesec, 

dokler nismo prek društva prišli v stik z medicinsko sestro, ki se s hranjenjem ukvarja, 

ona nam je zares pomagala. Želeli bi, da bi takoj prejeli napotke za hranjenje, da otrok 

ne bi toliko izgubil na teži. Če bi se vse tako odvilo ob rojstvu, kot se je za nas pri 3. 

mesecu, bi bilo krasno. Predlagam takojšen stik z društvom Shize in ureditev uvoza 

različnih stekleničk v Slovenijo.  

 

 

  

 


