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 I 

POVZETEK 
 
 
Prehranjevanje je dejavnost, nujno potrebna za vzdrževanje življenja in zagotavljanje zdravega 
razvoja in rasti. Poleg tega je za človeka hranjenje tudi družbena dejavnost in mu lahko pomeni 
užitek, zato lahko težave na tem področju pomembno vplivajo na kakovost življenja. Težave s 
hranjenjem v otroštvu pa vplivajo tudi na čustvovanje in vedenje, rast in pridobivanje teže ter 
družinsko dinamiko.  
 
V teoretičnih izhodiščih smo najprej opisali anatomske strukture, ki sodelujejo pri hranjenju in 
požiranju, ter razvoj hranjenja, ki je pomemben za razumevanje nastanka težav na tem 
področju. V nadaljevanju smo predstavili motnje hranjenja. Osredotočili smo se predvsem na 
vedenjske motnje hranjenja, opisali pa smo tudi motorične. Opisali smo razliko med težavami 
s hranjenjem in izbirčnim prehranjevanjem ter prehransko neofobijo. Ob tem smo predstavili 
tudi, kako starši in njihov odnos do hrane vplivajo na otrokovo prehranjevanje. Diagnostika 
motenj hranjenja je nujno potrebna za kakovostno načrtovanje obravnav. Opisali smo 
anamnezo, ocenjevanje hranjenja in oralnih struktur ter različne slikovne preiskave, ki 
prispevajo h kakovostni diagnostiki. Navedli smo tudi vedenjske in oralno motorične 
intervencije motenj hranjenja in požiranja. V zadnjem delu teoretičnih izhodišč smo opisali 
nekatere možne posledice motenj hranjenja in požiranja. Osredotočili smo se na družinski stres, 
vnos hranil, pridobivanje teže, zdravstvene posledice ter vedenjske, čustvene in socialne 
težave. Predstavili pa smo tudi izsledke raziskav, ki težave s hranjenjem povezujejo z govorno-
jezikovnimi motnjami.  
 
Z raziskavo smo želeli pridobiti podatke o pojavnosti motenj hranjenja in požiranja pri otrocih 
v predšolskem obdobju. Ob tem nas je zanimalo, kakšen vpliv imajo motnje hranjenja na otroka 
in ali jih lahko povežemo z različnimi dejavniki tveganja, kot so nedonošenost, težave med 
nosečnostjo in pozno uvajanje različnih okusov ali tekstur hrane. Z raziskavo dobimo tudi 
vpogled v to, ali so morebitne posledice motenj hranjenja opazne že v predšolskem obdobju in 
ali lahko najdemo povezanost med motnjami hranjenja in govorno-jezikovnimi motnjami. V ta 
namen smo sestavili vprašalnik, ki smo ga posredovali svetovalnim službam vrtcev, te pa so 
vprašalnik posredovale staršem otrok, ki vrtec obiskujejo.  
 
Težave s hranjenjem in požiranjem so bile prisotne pri 36 odstotkih otrok, senzorična 
preobčutljivost pri 7 odstotkih otrok, selektivni jedci pa predstavljajo 48 odstotkov vzorca. 
Dokazali smo statistično povezavo med nedonošenostjo in motnjami hranjenja in požiranja. Z 
motnjami hranjenja in požiranja pa je povezano tudi daljše obdobje nenadzorovanega iztekanja 
sline. Statistične povezave z drugimi dejavniki tveganja in posledicami nismo dokazali.  
 
 
 
KLJUČNE BESEDE: razvoj hranjenja, motnje hranjenja, predšolski otroci, posledice, 
izbirčnost 
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ABSTRACT 
 
Feeding is essential for sustaining life and ensuring healthy development and growth. In 
addition, feeding is a social activity and provides pleasure, so problems in this area can have a 
significant impact on quality of life. Feeding problems in childhood can also have an impact 
on emotional and behavioral development, growth and weight gain as well as family dynamics. 
  
In the chapter discussing theoretical background, we first describe the anatomical structures 
involved in feeding and swallowing and the development of feeding, which is important for 
understanding the origins of feeding difficulties. Next, we introduce feeding disorders. We 
have focused mainly on behavioral feeding disorders, but have also described motor feeding 
disorders. We described the difference between feeding disorders, picky eating and food 
neophobia. We also presented how parents and their attitudes towards food influence their 
child's feeding habits. Diagnosis of eating disorders is essential for quality treatment planning. 
We have described anamnesis, assessment of feeding and oral structures and various imaging 
examinations that contribute to a quality diagnosis. We have also outlined behavioral and oral-
motor interventions for feeding and swallowing disorders. In closing we describe some of the 
possible consequences of feeding and swallowing disorders. We focused on family stress, 
nutrient intake, weight gain, health consequences and behavioral, emotional and social 
problems. We also presented research findings linking eating disorders to speech and language 
disorders. 
  
Our study aimed to obtain data on the prevalence of feeding and swallowing disorders in pre-
school children. We were interested in the impact of feeding disorders on the child and whether 
they can be linked to different risk factors, such as prematurity, problems during pregnancy 
and the late introduction of different tastes or textures of food. The study also provides insight 
into whether the potential consequences of feeding disorders are already visible in the pre-
school period and whether a link can be found between feeding disorders and speech and 
language disorders. A questionnaire was designed for this purpose, which was forwarded to 
the parents of the children attending kindergarten with the help of kindergarten advisory 
departments. 
  
Feeding and swallowing problems were present in 36 percent of children, sensory food 
sensitivities in 7 percent of children and selective eaters represented 48 percent of the sample. 
We found a statistical association between prematurity and feeding and swallowing disorders. 
A longer period of uncontrollable salivation leakage is also associated with feeding and 
swallowing disorders. We did not find a statistical correlation with other risk factors and 
consequences. 
 
 
KEYWORDS: feeding development, feeding disorders, preschool children, consequences, 
pickiness 
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1 UVOD  

 
Ustrezna prehranjenost otroka je ključnega pomena za zdrav razvoj otroka. Težave na področju 
hranjenja lahko resno ogrozijo otrokovo zdravje, rast, čustveni razvoj in družinsko dinamiko. 
Raziskave kažejo, da ima med 25 in 40 odstotkov malčkov in predšolskih otrok težave s 
hranjenjem. Te vključujejo izbirčnost, ekstremne preference nekaterih živil, nihajočo lahkoto 
in problematično vedenje ob hranjenju (jok, cviljenje, odrivanje krožnika ipd.). Blage težave 
se pogosto rešijo spontano ali z manjšimi intervencijami, kot je izobraževanje staršev, pri od 
treh do desetih odstotkih otrok pa se razvijejo kronične težave s hranjenjem, ki presegajo 
običajne razvojne težave in se lahko izrazijo v resnih posledicah, kot so pridobivanje telesne 
teže, podhranjenost in razvojni primanjkljaji (Bernard-Bonnin, 2006; Chatoor 2002; Sharp idr. 
2010). 
 
Motnje hranjenja in požiranja v otroštvu so v Sloveniji še dokaj neraziskan pojav. Nimamo 
podatkov, koliko otrok v predšolskem obdobju ima težave s hranjenjem, kakšne so njihove 
prehranjevalne navade, ali je mogoče te težave pripisati kateremu izmed dejavnikov tveganja 
in kakšne posledice ima to na njihov razvoj, družinsko dinamiko in akademske dosežke. 
 
Raziskovanje na tem področju otežujeta variabilnost definicij in pomanjkanje sistematičnih 
diagnostičnih kriterijev za različne motnje. Tudi tuji raziskovalci na tem področju opozarjajo 
na to težavo, čeprav so v tujini definicije in kriteriji bolj razčlenjeni kot pri nas. Naša raziskava 
se osredotoča na splošno populacijo predšolskih otrok in raziskuje pojavnost težav s 
hranjenjem v predšolskem obdobju. Z namensko sestavljenim vprašalnikom bomo pridobili 
informacije o prevalenci motenj hranjenja in požiranja, o posledicah teh motenj in 
prehranjevalnih navadah predšolskih otrok. 
 
Ker so pri hranjenju in govoru udeležene iste anatomske strukture, lahko sklepamo, da se 
težave na teh dveh področjih povezujejo. Obstaja nekaj raziskav, ki to povezavo potrjujejo, 
sicer pa je to še dokaj neraziskano področje. Ker je logoped udeležen pri obravnavi govorno-
jezikovnih motenj in tudi motenj hranjenja in požiranja, bi lahko dokazi o povezanosti teh 
motenj njegovi vlogi pri obravnavah in diagnostiki dali dodaten pomen in pripomogli k 
preventivnemu delovanju, če se pojavijo težave na enem ali drugem področju. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 HRANJENJE IN POŽIRANJE 
  
Prehranjevanje je dejavnost, nujno potrebna za vzdrževanje življenja in zagotavljanje zdravega 
razvoja in rasti. Poleg tega je za človeka hranjenje družbena dejavnost in mu lahko pomeni 
užitek, ki prispeva h kakovosti življenja. 
Pojem ‘hranjenje’ je treba ločiti od pojma ‘požiranje’. Požiranje je dejavnost, ki poteka od 
umestitve grižljaja v usta do prehoda hrane v želodec. Hranjenje pa vključuje vedenje ob 
pričakovanju hrane, umestitev grižljaja v usta, žvečenje in prenos hrane z jezikom v žrelo 
(Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017). 

2.1.1 Anatomske strukture, udeležene pri hranjenju in požiranju 

  
Ustno votlino sestavljajo jezik, čeljustni greben, zobje, mehko in trdo nebo, ustnice ter lica. 
Od ostalih struktur jo ločijo še mišice ustnega dna in goltna ožina, ki poteka proti ustnemu delu 
žrela (Hočevar Boltežar, 2010). Ustna votlina je oživčena motorično, kar omogoča gibanje 
struktur, in senzorično, kar omogoča sodelovanje pri zaznavanju hrane v ustni votlini. Ustna 
votlina sodeluje pri grizenju, žvečenju, požiranju in artikulaciji (Hočevar Boltežar in Ogrin, 
2017). 
  
Čeljust odpira in zapira usta ter pomeni oporo jeziku in ustnicam. V čeljustni greben so 
vstavljeni zobje, ki imajo vlogo pri žvečenju, grizenju in pripravi hrane za požiranje. Mlečno 
zobovje na vsakem kvadrantu vključuje dva sekalca, en podočnik in dva ličnika, torej skupaj 
20 zob. Stalno zobovje vsebuje 32 zob, na vsakem kvadrantu dva sekalca, en podočnik, dva 
ličnika, tri kočnike in en modrostni zob (Hočevar Boltežar, 2010). 
  
Ustnici pomenita zunanjo mejo ustne votline. Oblikuje, stiska in zaokrožuje ju mišica 
orbicularis oris. Za odpiranje ust skrbi več mišic, vse pa oživčuje VII. možganski živec 
(obrazni, n. facialis). Glavni nalogi ustnic sta zajemanje hrane in zadrževanja grižljaja v ustni 
votlini (Hočevar Boltežar, 2010). 
  
Jezik grižljaj razporedi po ustni votlini in ga pripravi za žvečenje, po njem pa ga potisne v 
žrelo. S podjezično vezjo je pritrjen na dno ustne votline. Sestavljen je iz zunanjih mišic, ki 
spreminjajo njegovo lego, ter notranjih mišic, ki spreminjajo njegovo obliko. Vse mišice 
oživčuje XII. možganski živec (n. hypoglossus). Jezik ima vlogo tudi pri okušanju hrane 
(Hočevar Boltežar, 2010). 
  
Žrelo poteka od baze lobanje do višine 6. vratnega vretenca. Delimo ga na nosni 
(nasopharynx), ustni (oropharynx) in spodnji del (laryngopharynx) (Hočevar Boltežar, 2010). 
V ustnem žrelu se križajo dihalne in prebavne poti. Nosno žrelo pred zatekanjem hrane in pijače 
iz ustnega žrela varuje velofaringealna zapora (Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017). 
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Požiralnik poteka od 6. vratnega do 12. prsnega vretenca. Delimo ga na vratni, prsni in trebušni 
del. Zgoraj ga od žrela loči zgornja mišica zapiralka, spodaj pa od želodca spodnja zažemalka 
(Hočevar Boltežar, 2010). 

2.1.2 Faze požiranja 
  
Proces požiranja je sestavljen iz štirih zaporednih faz. Prvi dve, oralna pripravljalna in oralna 
transportna, potekata hoteno, drugi dve, faringealna in ezofagealna, pa refleksno (Groleger 
Sršen in Korošec, 2013). 
  

1. Oralna pripravljalna faza: v tej fazi se hrana ali pijača pripravlja na požiranje, kar 
pomeni, da se iz nje ustvari bolus, ki lahko varno potuje po prebavnemu traktu (Shipley 
in McAfee, 2009). S pomočjo jezika se hrana razporedi v področje kočnikov, kjer se s 
premiki spodnje čeljusti prežveči. Za žvečenje so potrebne mišice žvekalke in napetost 
ličnih mišic, ki omogočajo ustrezno obliko ust. Ustnici sta stisnjeni skupaj, kar 
preprečuje iztekanje hrane iz ustne votline. Med žvečenjem je grižljaj v ustih zadržan s 
stikom mehkega neba z zadnjim delom jezika. To je pomembno, ker je v tej fazi dihalna 
pot še vedno odprta in bi sicer grižljaj zašel vanjo (Hočevar Boltežar, 2010). Pri 
dojenčkih je v tej fazi prisotno sesanje (Shipley in McAfee, 2009). 
  

2. Oralna transportna faza: ta faza se začne, ko je bolus pripravljen na požiranje. Mehko 
nebo se dvigne, mišice ustnic in lic se napnejo. Koren jezika se spusti, jezična konica 
se z dvigom pritisne na trdo nebo, rob pa je v stiku s čeljustnim grebenom. To povzroči 
dvig tlaka v ustni votlini, ki grižljaj potisne iz ustne votline proti žrelu (Hočevar 
Boltežar, 2010). 
  

3. Faringealna faza: v tej fazi se sproži refleks požiranja in bolus potuje skozi žrelo proti 
požiralniku. Zgodi se več sočasnih dogodkov; (1) dvigne se mehko nebo in zatesni 
velofaringealno zaporo, (2) grlo se dvigne, dihalna pot se zapre na treh ravneh: s 
poklopcem, ki prekriva vhod v grlo, ter primikom ventrikularnih gub in glasilk, dihanje 
se prekine na začetku izdiha, (3) krikofaringealna mišica se sprosti in odpre ezofagealni 
sfinkter, kar bolusu omogoči vstop v požiralnik (Hočevar Boltežar, 2010; Shipley in 
McAfee, 2009). 
  

4. Ezofagealna faza: ko bolus vstopi v požiralnik, se sprožita peristaltična vala, ki 
potujeta od ezofagealnega sfinktra do konca progastih mišic ter nato od prehoda 
progastih mišic v gladke in do konca požiralnika. Po dveh do treh sekundah od začetka 
požiranja se odpre spodnji ezofagealni sfinkter, ki omogoči zdrs grižljaja v želodec 
(Hočevar Boltežar, 2010). 
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2.2 RAZVOJ HRANJENJA 

2.2.1 Razvoj sesanja 
  
Strukture, pomembne za požiranje, se pri plodu začnejo razvijati v tretjem tednu gestacijske 
starosti. Takrat se razvijejo primitivna usta, v četrtem tednu faringealni žepi in loki, v desetem 
tednu pa odprtina grla. Razvoj hranjenja se začne med devetim in desetim tednom gestacijske 
starosti, ko začne plod ob različnih dražljajih odpirati usta (Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017). 
Sesanje in vzpostavljanje požiranja se začneta med 13. in 18. tednom. Med 26. in 29. tednom 
se razvije refleks fazičnega grizenja in vzdigovanja na bruhanje. Refleksi iskanja, sesanja in 
požiranja pa se vzpostavijo med 28. in 30. tednom (Groleger Sršen in Korošec, 2013). V tem 
času se pojavijo tudi gibi sesanja, za katere je značilno, da posamezne sesljaje ločujejo dolgi 
premori. Plod med nosečnostjo požira amniotsko tekočino. Na eno požiranje izvede 12–15 
sesljajev, razmerje pa postopoma postaja vedno bolj enakomerno (Hočevar Boltežar in Ogrin, 
2017). V 32. tednu se razvije povezava med sesanjem in požiranjem, koordinacija med 
sesanjem, požiranjem in dihanjem pa med 34. in 37. tednom gestacijske starosti (Groleger 
Sršen in Korošec, 2013; Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017). 
  
Po rojstvu sesanje poteka v neritmičnih izbruhih sesalne aktivnosti, ki obsegajo 12–15 
sesljajev, temu pa sledita požiranje in krajši premor. Razmerje se v prvih mesecih življenja 
spreminja in doseže ritmično izmenjavo sesanja in požiranja (eno požiranje na en sesljaj) 
(Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017). 
  
Pri dojenčku razlikujemo prehransko in neprehransko sesanje (sesljanje). Kot pove že ime, 
slednja oblika ni namenjena hranjenju, je pa podlaga za rast, zorenje in gibanje črevesja, hkrati 
pa zmanjšuje stres, izboljša vedenje in vpliva na rezultate dojenja (Groleger Sršen in Korošec, 
2013). Neprehransko sesanje je prisotno od rojstva do 6. meseca starosti. Zanj so značilni gibi 
jezika, ki potekajo naprej in nazaj, ves čas pa je prisotno tudi dihanje. Sproži se ob dotiku jezika 
in zato poteka tudi takrat, ko ima otrok v ustih dudo ali prst. Ritem sesanja in požiranja je pri 
neprehranskem sesanju dvakrat hitrejši kot pri prehranskem, saj ne vključuje nekaterih ključnih 
elementov za uspešno požiranje in koordinacijo požiranja z dihanjem (na primer negativni tlak 
ustne votline) (Lekan, 2010). Neprehransko sesanje poteka v ritmičnih, organiziranih ciklih. 
Cikel se tipično začne s šestimi do osmimi sesljaji v treh do štirih sekundah, sledijo požiranje, 
nato šest- do sedemsekundni odmor z dihanjem in ponovitev cikla (Shipley in McAfee, 2009). 
  
Prehransko sesanje se lahko začne šele, ko je sesljanje dovolj zrelo, kar pomeni, da so gibi 
ritmični in usklajeni. Namenjeno je zaužitju tekočine in poteka dvakrat počasneje od 
neprehranskega sesanja. Od slednjega ga najbolj razloči gibanje jezika, ki se ne giblje zgolj 
naprej in nazaj, ampak tudi navzgor in navzdol. Normalni vzorec sesanja vključuje ritmične 
gibe čeljusti, ki skupaj z jezikom ustvarjajo pozitiven in negativen tlak. Ko se čeljust dvigne, 
se ustnice zaprejo, prva tretjina jezika se pomakne naprej, jezik pa se dvigne do trdnega neba. 
To v ustni votlini ustvari pozitivni tlak, ki omogoči črpanje mleka. Da tekočina steče v žrelo, 
pa je potreben pozitivni tlak, ki ga omogočijo spust čeljusti, ločitev jezika od trdega neba in 
pomik nazaj ter dvig mehkega neba (Lekan, 2010). Cikel novorojenčka vsebuje en sesljaj, eno 
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požiranje ter en vdih in izdih. Število sesljajev v ciklu z rastjo ustne votline naraste na dva ali 
tri. Dojenček lahko ta cikel ponavlja od ene minute do minute in pol, preden se ustavi za počitek 
(Shipley in McAfee, 2009). 
  
Za učinkovito hranjenje sta pomembni zdrava anatomska struktura organov in vzpostavitev 
gibalnih vzorcev, ki omogočajo sesanje. Novorojenček za hranjenje potrebuje usklajenost 
sesanja, požiranja in dihanja. Z ustnicami, lici, nebom in jezikom ustvari zaporo, ki je potrebna 
za vzpostavitev negativnega tlaka, zaradi katerega mleko priteče iz dojke ali steklenice v ustno 
votlino (Groleger Sršen in Korošec, 2013). Že v 60. letih so ugotovili, da vzorec sesanja pri 
novorojenčku daje vpogled v delovanje njegovega centralnega živčnega sistema (Lekan, 2010). 
  

2.2.2 Refleksi, pomembni za razvoj hranjenja in požiranja 
  
Ob rojstvu dojenčki zmorejo sesati in požirati, kar je ključnega pomena za njihov razvoj. 
Sposobnost varnega hranjenja omogočajo refleksni odzivi, ki so lahko s hranjenjem povezani 
neposredno (na primer refleksi sesanja, požiranja, bruhanja) ali posredno (na primer Babkinov 
refleks, refleks obračanja, palmarni refleks) (Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017). Odsotnost 
refleksa ali njegova prisotnost po časovnem obdobju, v katerem bi moral izzveneti, je lahko 
indikator nevroloških okvar, hkrati pa lahko povzroča težave pri hranjenju, požiranju in razvoju 
govora (Shipley in McAfee, 2009). 
  
Iskalni refleks: pojavi se v 16. tednu gestacijske starosti in lahko vztraja do prvega leta starosti. 
Njegova prisotnost nakazuje na otrokovo pripravljenost sprejemanja hrane. Refleks se sproži 
ob dotiku lic ali kotička ustnic. Ob tem se otrokova glava obrne proti stimulusu, sproži pa se 
tudi refleks sesanja. Odsotnost tega refleksa se pojavlja skupaj z odsotnostjo refleksa odpiranja 
ust, kar povzroča težave pri hranjenju (Kondraciuk idr., 2014). 
  
Palmarni refleks: pojavi se v 16. tednu gestacijske starosti in vztraja do šestega meseca 
življenja. Ob stimulaciji dojenčkove dlani se ta skrči in drži, karkoli je položeno v roko. Ta 
refleks pripomore k zgodnjemu hranjenju z rokami in držanju stekleničke, skodelice ali žlice 
(Shipley in McAfee, 2009). 
  
Babkinov refleks: prisoten je od drugega meseca po spočetju do četrtega meseca življenja. 
Sproži se ob pritisku na dlan dojenčka, ki leži na hrbtu. Ob tem se njegova usta odprejo, glava 
pa obrne proti prsnemu košu. Ta refleks pripomore k pravilni koordinaciji ust in rok ter k 
razvoju obrazne ekspresije (Kondraciuk idr., 2014). 
  
Refleks obračanja: pojavi se v prvem tednu življenja in je najmočneje prisoten do šestega 
meseca starosti, spremlja pa nas do konca življenja (Kondraciuk idr., 2014). Tako kot iskalni 
refleks se sproži z dotikom predela okrog ustnic in povzroči premik glave proti stimulusu 
(Shipley in McAfee, 2009). Ob tem se ustnice preoblikujejo v šobo, jezik pa z dvigom obeh 
stranic ustvari kanal. To kasneje omogoča pihanje, pitje po slamici in artikulacijo glasov (na 
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primer /u/, /o/, /š/, /č/, /ž/). Odsotnost tega refleksa je najpogostejša pri hipotonih dojenčkih in 
lahko vodi do zapoznelega razvoja govora (Kondraciuk idr., 2014). 
  
Sesalni refleks: pojavi se v 14. tednu gestacijske starosti in ima največji pomen v času dojenja. 
Aktivira se ob prisotnosti bradavice ali cuclja v dojenčkovih ustih, kar sproži sesanje. Sesanje 
otroku poleg prehranjenosti omogoča tudi utrjevanje ustnih mišic, ki so pomembne za razvoj 
govora. Če ta refleks vztraja zaradi sesanja dude ali prsta, lahko povzroči malokluzijo in 
posledično artikulacijske motnje. Lahko tudi onemogoča dvigovanje jezika, kar se lahko odraža 
v motnjah izreke alveolarnih soglasnikov (Kondraciuk idr., 2014). 
  
Refleks fazičnega grizenja: sproži se ob pritisku na dojenčkove dlesni in povzroči ritmične 
vertikalne gibe čeljusti, ki omogočajo razvoj začetnih vzorcev glodanja (Shipley in McAfee, 
2009). 
  
Refleks izplazenja jezika: prisoten je od četrtega do šestega meseca. Aktivira se ob taktilni 
stimulaciji konice jezika in povzroči, da se jezik iztegne iz ust, kar otroka varuje pred 
zadušitvijo. Hranjenje z žlico je lahko uspešno šele, ko ta refleks izzveni (Shipley in McAfee, 
2009). 
  
Požiralni refleks: nastane v 14. tednu po spočetju in traja vse življenje. Sproži se s prisotnostjo 
hrane ali tekočine v zadnjem delu ustne votline. Pred rojstvom ta refleks sodeluje pri požiranju 
amniotske tekočine, po rojstvu pa pri dojenju in hranjenju. Refleks mora biti združen z refleksi 
sesanja, žvečenja in dihanja, saj sicer zavira njihov razvoj (Kondraciuk idr., 2014). 
  
Refleks grizenja in stiskanja zob: pojavi se ob izraščanju prvih zob in ostane do konca 
življenja. Sproži se ob prisotnosti hrane v ustni votlini. Stiskanje zob je nujno, da hrana ob 
grizenju ostane v ustih (Kondraciuk idr., 2014). 
  
Refleks žvečenja: pojavi se ob izrastu prvih kočnikov in spodnjih podočnikov med 12. in 20. 
mesecem starosti in traja vse življenje. Za razvoj žvečenja je potrebna integracija vseh 
refleksov, ki so povezani s hranjenjem. Žvečenje povečuje spretnost jezika pri natančni 
artikulaciji in krepitvi mišic, ki premikajo čeljust in mišice v licih. (Kondraciuk idr., 2014). 
  
Refleks bruhanja: prisoten je vse življenje. Povzroči siljenje na bruhanje ob dotiku zadnjega 
dela ustne votline. Ta refleks ščiti pred požiranjem neprimerne hrane ali predmetov in 
posledično zadušitvijo. Dojenčki so zaradi nezrelosti prebavnega trakta bolj nagnjeni k 
bruhanju (Kondraciuk idr., 2014). 
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2.2.3 Razvoj hranjenja 
 
Ob razvoju gibalnih sposobnosti dojenčki počasi pridobivajo spretnosti, ki so potrebne za 
napredovanje k hranjenju na žlico, samostojno hranjenje z roko in nato k samostojnemu 
hranjenju z žlico. Otroci se med seboj razlikujejo, zato je pomembno, da jih starši opazujejo in 
upoštevajo zmanjšanje refleksnih odzivov in razvoj motoričnih spretnosti, potrebnih za 
hranjenje. Pri začetku hranjenja z gosto hrano je treba upoštevati motorični razvoj rok in telesa. 
Šele ko ima otrok dober nadzor nad glavo, ko zmore sedeti ob opori in zmore prenesti hrano s 
sprednje strani jezika na zadnji del jezika, se lahko začne hranjenje z žlico. To po navadi nastopi 
med četrtim in šestim mesecem. Samostojno hranjenje z roko se lahko začne, ko otrok lahko 
nadzoruje glavo in vrat, vzdržuje ravnotežje telesa in sedi brez opore, hkrati pa uporablja roke. 
Za začetek samostojnega hranjenja je sprva pomemben palmarni refleks, med šestim in osmim 
mesecem pa pincetni prijem, ki omogoča prijem živil z rokami (Arvedson idr., 2020). 
  
Pri uvajanju novih okusov in tekstur hrane je pomembno upoštevati več občutljivih obdobij, v 
katerih je otrok pripravljen za sprejemanje in kodiranje določenih informacij. Občutljivo 
obdobje za sprejemanje novih okusov nastopi med četrtim in šestim mesecem starosti, za nove 
teksture pa se to zgodi med šestim in sedmim mesecem. Otroci, ki v teh dveh obdobjih ne 
prejmejo različnih senzoričnih izkušenj, lahko razvijejo občutljivost na različne okuse in 
teksture, ki se lahko nadaljuje v kasnejših obdobjih razvoja (Groleger Sršen in Korošec, 2013). 
Kritično obdobje za žvečenje se pojavi okrog šestega meseca, ko izgine refleks nezrelega 
požiranja (porivanje jezika naprej med požiranjem), ki onemogoča ustrezno hranjenje po žlici 
(Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017). Različne teksture hrane se začnejo uvajati z gladko gosto 
hrano v obliki kašic. Nova živila se uvajajo postopoma, pri tem pa je treba biti pozoren tudi na 
možnosti, da se pojavijo alergične reakcije. Do devetega meseca se otrok postopoma začenja 
hraniti s čvrstejšo hrano, do 12. meseca pa se otrok zmore hraniti s koščki. Pri 18. mesecih naj 
bi se otrok hranil z enako hrano kot ostali pri mizi (Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017), do 
tretjega leta pa naj bi se zmogel nahraniti sam in samostojno zagotoviti svoje potrebe po hrani 
in tekočini (Shepard, 2008). 
  

2.2.4 Odnos med starši in otrokom 
  
Hranjenje je interaktiven proces med otrokom in starši, ki daje staršem priložnost, da podprejo 
zdrav razvoj svojega otroka (Slaughter in Bryant, 2004). Komunikacija, v kateri ob hranjenju 
sodelujejo starši in otrok, je pomemben dejavnik, ki vpliva na nadaljnji razvoj hranjenja. Ko si 
starši pravilno interpretirajo dojenčkove signale in se nanje primerno odzivajo, je dojenček 
primerno prehranjen, odnos med hranjenjem pa pozitiven (Chatoor in Lucarelli, 2019). 
Pozitiven odnos med hranjenjem je za otrokovo čustveno, socialno in telesno zdravje ključnega 
pomena. Kot pri vseh drugih vidikih starševstva se tudi pri hranjenju pojavljajo težave, ki 
pogosto izhajajo iz visokih pričakovanj do otroka ter pomanjkanja znanja in strategij za razvoj 
zdravega prehranjevalnega vedenja. Težave se največkrat odražajo kot frustracije in 
zaskrbljenost (Slaughter in Bryant, 2004). Zaradi tega se lahko med starši in otrokom razvije 
disfunkcionalen odnos, za katerega je značilna napačna interpretacija dojenčkovih znakov, 
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siljenje k nadaljevanju hranjenja kljub sitosti ipd. Posledici tega sta lahko premajhen vnos 
hrane in posledično oslabljena rast (Chatoor in Lucarelli, 2019). 
  
Negovalno in skrbno okolje otroku omogoči, da razvije notranjo regulacijo hranjenja, ki 
postopoma preide v samostojno hranjenje. Ta razvoj poteka v treh stopnjah: 
  

1. Homeostaza 
  
Faza homeostaze traja od rojstva do tretjega meseca starosti. Starši s toplino in odzivnostjo 
zagotavljajo, da se novorojenček počuti varno, udobno, da je nahranjen in spočit. V prvih treh 
mesecih se največ interakcij med mamo in otrokom zgodi ravno med hranjenjem (Slaughter in 
Bryant, 2004). Prehranske potrebe ploda so v maternici zadovoljenje skozi popkovino, kar se 
dogaja brez komunikacije med plodom in mamo. Po rojstvu pa mora dojenček svoje potrebe 
po hranjenju začeti jasno signalizirati z jokom in govorico telesa (Chatoor in Lucarelli, 2019). 
Naloga staršev je, da z opazovanjem te nove oblike komunikacije poskušajo razvozlati, kaj jim 
želi dojenček sporočiti, in mu zagotoviti zagotavljanje te potrebe. Ob tem se bo otrok počutil 
razumljeno, varno in zaščiteno (Slaughter in Bryant, 2004). 
V prvih mesecih življenja mora dojenček vzpostaviti ritem spanja in budnosti, ki omogoča 
doseganje in vzdrževanje mirnega budnega stanja. To je za učinkovito hranjenje izrednega 
pomena, saj lahko težave pri doseganju tega stanja zaradi razdražljivosti ali preutrujenosti 
povzročajo neuspele poskuse hranjenja, ki izčrpavajo otroka in mamo. Zato je vzpostavitev 
komunikacije med otrokom in mamo ključna za doseganje homeostaze, torej stanja, v katerem 
so zagotovljene prehranske potrebe otroka. Veliko dojenčkov za signaliziranje lakote razvije 
značilen jok, ki se razlikuje od joka, ki signalizira na primer utrujenost, bolečino in strah. Če 
starši to prepoznajo in se primerno odzovejo, s tem otroku pomagajo razviti notranjo regulacijo 
hranjenja. Če starši teh znakov ne prepoznajo in se nanje ne odzovejo ali pa se odzovejo 
napačno, lahko to privede do težav v razlikovanju med lakoto in sitostjo dojenčka, posledica 
tega pa je lahko pre- ali podhranjenost (Chatoor in Lucarelli, 2019). 
  

2. Doseganje vzajemnosti – obdobje navezanosti 
  
Večina dojenčkov bo mirno budno stanje, ki omogoča hranjenje, dosegla med drugim in četrtim 
mesecem starosti. V tem obdobju komunikacija med starši in dojenčkom postaja vse jasnejša. 
Refleksne znake lakote zamenja namenska vokalizacija v želji po hrani, razvijejo pa se tudi 
znaki sitosti (obračanje glave, zapiranje ust …). Starši lahko s prejemanjem jasnih signalov 
lakote in sitosti svojega otroka ravnajo v skladu z otrokovimi potrebami. Ta vzajemno 
regulirani proces se lahko prekine, kadar so dojenčkovi signali lakote šibki in nestalni. Ti 
dojenčki se hranijo neučinkovito in brez ustaljenega ritma, kar lahko vodi v neustrezno 
prehranjenost in povečano tveganje za motnje hranjenja zaradi neuspešne vzajemnosti 
(Chatoor in Lucarelli, 2019). 
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3. Prehod v stopnjo samostojnega hranjenja 

  
Med šestim mesecem in tretjim letom starosti začenja motorično in kognitivno zorenje otroku 
omogočati čustveno in fizično neodvisnost (Chatoor in Lucarelli, 2019). V tem obdobju se 
otrok loči in individualizira od svojih staršev, raziskuje, se uči kompetentnosti in postaja 
edinstvena osebnost. Starši morajo ob tem procesu otroka postopoma preusmeriti v samostojno 
hranjenje. Za uspešen prehod v samostojno hranjenje pa mora otrok poznati razliko med lakoto, 
sitostjo in različnimi čustvenimi stanji (ugodje, jeza, frustracija itd.) (Slaughter in Bryant, 
2004). Čustvena stanja ter občutka lakote in jeze morajo najprej prepoznati in razlikovati starši 
in se nanje primerno odzvati. To pomeni, da hrano ponudijo le, ko je otrok lačen, in ne, ko 
potrebuje bližino staršev in njihovo naklonjenost. Pomembno je tudi, da starši prenehajo s 
hranjenjem, ko otrok pokaže znake sitosti, in otroka ne silijo v nadaljevanje hranjenja, dokler 
ni njegov krožnik prazen. To otroku omogoča lastno prepoznavanje lakote in sitosti ter tudi 
razlikovanje med fiziološkimi in čustvenimi potrebami. Če si starši otrokove znake razlagajo 
napačno in jih hranijo takrat, ko potrebujejo telesno in čustveno bližino, lahko otroci lakoto 
začnejo zamenjevati za čustvo. To lahko privede do blaženja čustvenih stisk (žalosti, 
osamljenosti, jeze ipd.) s hranjenjem (Chatoor in Lucarelli, 2019). 
Uspešen prehod v samostojno hranjenje lahko prepreči zaskrbljenost in zmedenost staršev, 
katerih otroci občutkov lakote ne izkazujejo jasno. Starševska zaskrbljenost, da ne bi zagotovili 
vseh prehranskih potreb svojega otroka, lahko preglasi otrokove znake sitosti, kar lahko 
povzroči težave in stiske pri hranjenju (Slaughter in Bryant, 2004). 
  
V teh razvojnih obdobjih se lahko pojavijo neželeni vzorci hranjenja, ki se lahko razvijejo v 
motnjo hranjenja, ta pa lahko ogrozi razvoj dojenčka (Chatoor in Lucarelli, 2019). 
 

2.2.5 Mejniki razvoja hranjenja 
Razvoj hranjenja je odvisen od razvoja oralnih struktur, grobe motorike in izzvenevanja 
primitivnih refleksov. Za vsako novo stopnjo v razvoju hranjenja je nujna ustrezna razvitost 
oralnih motoričnih veščin, ki otroku omogočajo varno usvajanje novih veščin hranjenja 
(Shipley in McAfee, 2009).V preglednici 1 so navedeni glavni mejniki v razvoju hranjenja, 
skupaj z mejniki v razvoju oralnih motoričnih struktur, veščin in grobe motorike. 
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Preglednica 1  

Mejniki razvoja oralnih struktur, grobe motorike, oralnih motoričnih veščin in hranjenja 

Starost otroka Razvoj oralnih 
struktur in grobe 
motorike 

Oralne motorične 
veščine 

Hranjenje 

od rojstva do 1. 
meseca 

Trdo nebo je široko 
in kratko, nebni lok 
še ni izražen. 
Jezik napolni celo 
ustno votlino. 
Grlo leži visoko, 
nahaja se na C3 in 
C4. 
Grlo je dolgo 
približno 2 cm, žrelo 
4 cm, požiralnik 8–10 
cm, sapnik pa 4 cm. 
Epiglotis ima stik z 
mehkim nebom. 
Prisotni so primitivni 
refleksi. 

Jezik, ustnice in 
čeljust se gibljejo 
usklajeno. 
Stabilnost sesanja 
zagotavljajo sesalne 
blazinice v licih. 
Med hranjenjem je 
prisotno nosno 
dihanje, ki ga 
omogočajo visoko 
ležeče grlo in 
hiroidna kost. 

Dojenček se 
prehranjuje zgolj z 
materinim mlekom 
ali z mlečno formulo. 
Potrebo po hranjenju 
dojenček izkazuje z 
jokom in sesanjem. 
Hranjenje obsega 
večino budnega časa 
dojenčka. 

1.–4. mesec Dojenček roko 
zavedno primika k 
ustom. 
Dojenček ob 
pričakovanju 
hranjenja odpre usta. 
Sesalne blazinice se z 
razvojem obraznih 
mišic začnejo 
zmanjševati. 
Babkinov refleks 
začne izzvenevati. 
  

Vzpostavi se cikel 
sesanja in požiranja. 
Izboljša se nadzor 
glave. 
  

Dojenček popije med 
60 in 180 ml na 
hranjenje, ob koncu 
tretjega meseca pa 
tudi do 230 ml. 
Vzpostavljati se 
začne zavedanje 
sitosti in lakote, 
dojenček ob občutku 
sitosti preneha s 
hranjenjem. 
Hranjenje postaja 
bolj družabno, 
prisotni so nasmehi 
in smejanje. 
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4.–6. mesec Sesalne blazinice 
počasi izginjajo. 

Cikel sesanja, 
požiranja in dihanja 
je dobro 
koordiniran. 
Sesanje postane 
manj refleksno in 
bolj hoteno. 
Jezik se zaradi 
sesalnega vzorca 
večkrat izplazi iz ust 
in iz njih potisne 
hrano. 
Ob dodajanju novih 
tekstur hrane se 
lahko sproži refleks 
bruhanja. 

Hranjenje traja 
največ 30 minut. 
Lahko se začne 
hranjenje z žlico. 
  

6.–8. mesec Primitivni refleksi, 
kot so Palmarjev, 
Morojev, refleks 
iskanja in refleks 
izplazenja jezika, 
začnejo izzvenevati. 
Refleks bruhanja 
slabi. 
Izraščati 
začenjajoprvi zobje. 
Kontrola glave je 
vzpostavljena. 
Začne se sedenje brez 
opore. 
  

Začne se 
vzpostavljati vzorec 
žvečenja, čeljust se 
giblje vertikalno. 
Dojenček lahko 
grižljaj hrane zadrži 
nad kočniki, da se 
tam prežveči. 

Dojenček se nahrani 
z materinim mlekom 
ali mlečno formulo v 
kombinaciji s kašasto 
hrano. 
Iz obraznih izrazov 
so lahko vidne 
dojenčkove 
preference do hrane 
in veselje ob 
hranjenju. 
Obroki postanejo 
načrtovani in 
združeni z obroki 
drugih družinskih 
članov. 
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8.–10. mesec Otrok lahko sam drži 
in nadzira svojo 
stekleničko. 
Izraščajo prvi zobje. 

Otrok lahko sam z 
ustnicami in 
primikom glave 
odstrani hrano iz 
žlice. 
Uporablja jezik, da 
hrano razporedi po 
ustni votlini. 
Stabilnost spodnje 
ustnice omogoča 
pitje iz kozarčka. 

Otrok se lahko hrani 
sam z uporabo rok in 
prstov. 
Začne se lahko 
hranjenje s koščki, ki 
jih otrok prime v 
roko. 
  

10.–13. mesec Izraščajo prvi zobje. Pri pitju iz kozarčka 
je spodnja čeljust 
stabilna in statična. 
Otrok lahko med 
hranjenjem vso 
hrano zadrži v ustih. 
Otrok lahko žveči s 
krožnimi in 
vertikalnimi gibi. 
Otrok lahko ugrizne 
skozi mehkejšo 
hrano, pri trši pa 
ima pogosto še 
nekaj težav. 

Ob občutku sitosti 
med hranjenjem se 
otrok lahko začne 
obračati stran od 
hrane. 
Za prijem hrane 
uporablja pincetni 
prijem. 
Vedno več tekočine 
spije iz skodelice in 
manj z dojenjem. 
Otrok lahko prime 
žlico s celo dlanjo, a 
nadzor za hranjenje 
še ni razvit. 
Otrok lahko pri 12 
mesecih prime 
skodelico z dvema 
rokama in naredi štiri 
ali pet požirkov, ne 
da bi se mu zaletelo. 



 

 13 

13.–18. mesec Kočniki začnejo 
izraščati. 
Refleks sesljanja 
izzveni. 
  

Jezik in čeljust se 
gibljeta ločeno. 
Žvečenje iz 
vertikalnih gibov 
preide v krožne. 
Otrok se lahko brez 
težav prehranjuje z 
večino tekstur 
hrane. 
  

Otrokove veščine in 
koordinacija za 
hranjenje s priborom 
se izboljšujejo. 
Otrok lahko pije po 
slamici. 
  

18.–24. mesec Mehko nebo se 
podaljša in odebeli. 
Sesanje izzveneva. 

Otrok lahko ugrizne 
skozi večino tekstur 
hrane. 
Otrok se lahko hrani 
z mešanimi 
teksturami hrane. 

Dojenje se preneha. 
Otrok učinkovito 
uporablja pribor. 
Večino časa se otrok 
hrani samostojno. 

3 leta Otrok ima 20 
mlečnih zob. 
Grlo se poveča in se 
začne spuščati. 
Jezik se spušča in 
raste posteriorno in 
inferiorno. 

Koordinacija 
žvečenja in 
požiranja se 
izboljšuje. 

Otrok postane pri 
jedi samostojen. 
Njegovi obroki so 
enaki obrokom 
družinskih članov. 

 
Prirejeno po Shipley, K. in McAfee, J. (2009). Assessment in speech-language pathology. 
Clifton Park, NY: Delmar Cengage Learning. 
 

2.3 MOTNJE HRANJENJA IN POŽIRANJA 
  
Zaradi variabilnosti definicij in pomanjkanja diagnostičnih klasifikacij točna prevalenca 
različnih podtipov motenj hranjenja ni znana. Prevalenca motenj požiranja se v zadnjih nekaj 
desetletjih povečuje, kar strokovnjaki pripisujejo večjim stopnjam preživetja nedonošenčkov, 
otrok z nizko porodno težo in otrok z zdravstvenimi zapleti (Arvedson, 2008). V literaturi se 
prevalenca motenj hranjenja v redni populaciji giblje med 25 in 40 odstotkov (Bernard- 
Bonnin, 2006). Pri otrocih, pri katerih v razvoju prihaja do motenj in odstopanj, pa se težave 
in motnje hranjenja pojavljajo v skoraj 80 odstotkov primerov (Sharp idr., 2010). Te težave 
vključujejo selektivnost pri izbiri hrane, zaostanek v razvoju veščin za samostojno 
prehranjevanje, ekstremne preference nekaterih živil, neprimerno vedenje med obroki in 
nenavadne prehranjevalne navade (Chatoor, 2002; Sharp idr., 2010). Blage težave pogosto 



 

 14 

izzvenijo z razvojem ali blago intervencijo (Chatoor, 2010), od tri do deset odstotkov otrok pa 
razvije kronične težave (Bernard-Bonnin, 2006; Sharp idr. 2010), ki presegajo običajne 
razvojne spremembe in so lahko povezane s težjimi medicinskimi stanji. Te težave se lahko 
izrazijo v posledicah, kot so počasno pridobivanje telesne teže, podhranjenost, razvojni 
primanjkljaji, slabi akademski dosežki, socialne težave, zahtevni medicinski postopki (na 
primer namestitev nazogastrične sonde) in celo smrt (Chatoor 2002), zato jih opredeljujemo 
kot motnje hranjenja (feeding disorders). 
Pri opisovanju tovrstnih težav moramo razlikovati med dvema pojmoma. Motnje požiranja 
pomenijo težave v eni ali v več fazah požiranja. Motnje hranjenja pa so težave na področju 
prehranjevalnih dejavnosti, ki jih lahko spremljajo motnje požiranja, ni pa nujno. Kažejo se kot 
zavračanje hrane oziroma hranjenja, moteče vedenje med obroki, ozek nabor hrane, ki jo otrok 
uživa, slaba rast in/ali pridobivanje teže in težave pri usvajanju veščin za hranjenje, ki so 
pričakovane za trenutno stopnjo razvoja (Arvedson, 2008). 

2.3.1 Klasifikacija motenj hranjenja in požiranja 
  
Klasifikacija motenj hranjenja in požiranja se je začela z osnovno delitvijo, ki motnje deli glede 
na vzrok nastanka, ki je lahko: (1) organski, kjer je vzrok motnje zdravstveno stanje otroka, (2) 
neorganski, kjer se vzrok išče v psihopatologiji staršev, in (3) mešan, ki vključuje tako organske 
kot neorganske dejavnike. Glavna kritika te klasifikacije je opisna narava izraza, ki ne vključuje 
dejanske diagnoze (Chatoor in Lucarelli, 2019). 
Leta 1994 so motnje hranjenja v zgodnjem otroštvu opredelili v DSM-IV-TR. Diagnostična 
merila za te motnje so bila naslednja (American Psychiatric Association, 1994): 
  

1. Motnje hranjenja, ki se kažejo v vztrajni nezadostni prehranjenosti s pomembno oviro 
pri pridobivanju telesne teže ali znatno izgubo teže v vsaj enem mesecu. 

2. Motnja ni posledica povezanega gastrointestinalnega ali drugega splošnega 
zdravstvenega stanja. 

3. Motnja se ne da razložiti z drugo duševno motnjo ali pomanjkanjem razpoložljive 
hrane. 

4. Motnja se je začela pred šestim letom starosti. 
  
Klasifikacija se je izkazala za pomanjkljivo, saj je vključevala le otroke, ki izgubljajo ali pa 
imajo težave s pridobivanjem telesne teže, izključevala pa tiste, ki ostanejo ustrezno 
prehranjeni zaradi uporabe prehranskih dopolnil ali sond. Klasifikacija je namenjala tudi velik 
poudarek negativnim interakcijam med otrokom in staršem in ni opredeljevala možnosti, da se 
motnja nadaljuje v nadaljnje faze otroštva, mladost in odraslost, zato je bila v DSM - V 
((American Psychiatric Association, 2013) nadomeščena s klasifikacijo ‘Motnja omejenega 
vnosa hrane’ (v izvirniku Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID)) (Chatoor in 
Lucarelli, 2019; Norris idr., 2016). 
  
Motnja omejenega vnosa hrane je bila predstavljena z željo po vključevanju vseh oseb, ki se 
spopadajo s težavami na področju hranjenja, prehranjenosti in ki niso zaskrbljene zaradi 
zunanjega videza in pridobivanja telesne teže, kar je značilno za osebe z anoreksijo in bulimijo. 
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Osebe s to motnjo se ne bojijo pridobivanja telesne teže in niso nezadovoljne s svojo telesno 
težo (Norris idr., 2016). Lahko si pridobivanja telesne teže želijo in se trudijo zaužiti zadostno 
količino hrane, a so pri tem neuspešne (Zimmerman in Fischer, 2017). 
  
Diagnostična merila te motnje so: 

1. Motnja hranjenja (na primer pomanjkanje zanimanja za hrano, izogibanje hrani na 
podlagi senzoričnih lastnosti hrane, skrb zaradi morebitnih posledic hranjenja) se kaže 
v nenehnem neuspehu pri zagotavljanju prehranskih potreb in je povezana z enim ali 
več od naštetega: 

A)  z izrazito izgubo teže ali neuspehom pri doseganju pričakovanega 
naraščanja telesne teže/rasti; 

B)  z izrazitim prehranskim pomanjkanjem; 
C)  z odvisnostjo od prehranskih dopolnil ali hranjenja po sondi; 
D)  z vidnimi posledicami na psihosocialnem delovanju. 

2. Motnje se ne da pojasniti s pomanjkanjem razpoložljive hrane ali s kulturo povezanimi 
navadami (na primer postom). 

3. Motnje hranjenja se ne pojavljajo izključno ob pojavu anoreksije ali bulimije in ni 
znakov o motnjah zaznavanja lastne telesne teže in videza. 

4. Motnje hranjenja ni mogoče pripisati sočasnemu zdravstvenemu stanju ali je razložiti z 
drugo duševno motnjo. Ob sočasnosti motnje hranjenja z drugim zdravstvenim stanjem 
ta presega pričakovano resnost sočasne motnje hranjenja in zahteva dodatno zdravniško 
obravnavo. 

  
Nekatere zdravstvene diagnoze povečajo možnost tveganja za težave s hranjenjem 
(gastroezofagealni refluks, aspiracija, bronhopulmonalna displazija, prirojene srčne bolezni, 
sindrom kratkega črevesja, rak). Težave s hranjenjem se pojavljajo tudi pri skoraj 49 odstotkih 
nedonošenčkov, pogoste pa so tudi pri specifičnih motnjah, kot so motnja avtističnega spektra, 
Angelmanov sindrom, Downov sindrom, cistična fibroza, celiakija, sindrom Pierra Robina in 
sindrom Treacher Collins (Volkert, 2016). 
  
Bernard-Bonnin (2006) razdeli motnje hranjenja v tri kategorije: 
  
STRUKTURNE NEPRAVILNOSTI: 
  

-   nepravilnosti nazo-oropharinksa: hoanalna artezija, shiza ustnic ali neba, sindrom 
Pierra Robina, makroglosija, ankiloglosija; 

-   nepravilnosti grla in sapnika: na primer cista na grlu, subglotisna stenoza, laringo-
trahealna malacija; 

-   nepravilnosti požiralnika: traheoezofagealna fistula, prirojena atrezija ali stenoza 
požiralnika, striktura požiralnika, vaskularni obroč. 
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NEVRORAZVOJNE NEPRAVILNOSTI: 
  

-   cerebralna paraliza, 
-   Arnold-Chiarijeva malformacija, 
-   mielomeningokela, 
-   družinska disavtonomija, 
-   mišične distrofije in miopatije, 
-   Möbiusov sindrom, 
-   prirojena miotonična distrofija, 
-   miastenija gravis, 
-   okulofaringealna distrofija. 

  
  
VEDENJSKE MOTNJE HRANJENJA: 
  

-   regulacijska prehranjevalna motnja – motnja prehranjevanja zaradi motenj 
vzdrževanja budnosti, 

-   motnja vzajemnosti pri hranjenju, 
-   otroška anoreksija, 
-   motnje hranjenja, povezane s sočasnim zdravstvenim stanjem, 
-   posttravmatska motnja hranjenja, 
-   senzorna preobčutljivost na hrano – odpor do hrane zaradi senzorične 

preobčutljivosti. 
  
Variabilnost težav in motenj hranjenja pri otrocih z različnimi zdravstvenimi diagnozami in 
razvojnimi nepravilnostmi je velika, zato se v tej raziskovalni nalogi osredotočamo na 
vedenjske motnje hranjenja. 

2.3.2 Vedenjske motnje hranjenja 
  
Vedenjske motnje hranjenja so opredeljene kot težave pri hranjenju, ki so posledica 
psihosocialnih motenj, negativnih vedenj ob hranjenju in čustvenih težav (Williams idr., 2009). 
Te motnje hranjenja nimajo organskega vzroka (funkcionalnih ali strukturnih nepravilnosti, ki 
onemogočajo ustrezno hranjenje), zato se v literaturi za opis teh motenj uporablja tudi izraz 
‘neorganske motnje hranjenja’. Pomembno pa se je zavedati, da vedenjska motnja hranjenja 
lahko nastane kot posledica organske motnje hranjenja tudi po tem, ko je ta že odpravljena 
(Whitlatch, 2012). 
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2.3.2.1 Regulacijska prehranjevalna motnja – motnja prehranjevanja zaradi motenj 
vzdrževanja budnosti (Feeding Disorder of State Regulation) 
  
Diagnostična merila te motnje so: 
  
A) Težave s hranjenjem dojenčka se začnejo v prvih mesecih življenja in trajajo vsaj dva tedna. 
B) Dojenček ima težave z doseganjem in vzdrževanjem stanja mirne budnosti, potrebne za 

hranjenje; je preveč zaspan ali preveč vznemirjen za hranjenje. 
C) Dojenček ima težave s pridobivanjem starosti primerne teže ali lahko pa težo izgublja. 
D) Težav pri hranjenju dojenčka ni mogoče razložiti z zdravstvenim stanjem. 

 
Dojenčki, ki imajo težave z regulacijo budnega stanja, ki so preveč utrujeni ali pa vznemirjeni, 
se ne morejo učinkovito dojiti. Vnos mleka je posledično nezadosten, kar pri starših povzroča 
stres in zaskrbljenost ter jim še dodatno otežuje nuditi pomoč svojemu otroku. Ta motnja je 
večkrat prisotna pri dojenčkih z nezadostno razvitim centralnim živčnim sistemom, težavami s 
pljuči, prebavili in drugimi zdravstvenimi težavami (Chatoor in Lucarelli, 2019). Težka 
obvladljivost in razdražljivost dojenčka pa lahko slabo vpliva na matere, pri katerih se pogosto 
pojavljajo tesnobni in depresivni simptomi, pogosto pa je tudi pomanjkanje vzajemnosti in 
odzivnosti matere na znake dojenčka. Ta motnja hranjenja se pogosto nadaljuje v težave ali 
motnje hranjenja v odraščanju (Chatoor idr., 2018). 
  

2.3.2.2 Motnja vzajemnosti pri hranjenju 

  
Diagnostična merila te motnje so:  

  
A) Motnja se običajno pojavi v prvem letu življenja in sovpada z akutnimi zdravstvenimi 

težavami, zdravstveno osebje pa opazi podhranjenost. 
B) Dojenček kaže pomanjkanje razvojno ustreznih znakov socialne komunikacije (na 

primer čebljanje, socialni nasmeh ipd.), medtem ko jih starši hranijo. 
C) Prisoten je viden primanjkljaj v rasti otroka (akutna in/ali kronična podhranjenost ali 

teža otroka odstopa v desetih percentilih v obdobju dveh do šestih mesecev). 
D) Starši se težav s hranjenjem in rastjo dojenčka pogosto ne zavedajo. 
E) Pomanjkanje rasti in pomanjkanje navezanosti nista izključno posledici predhodnega 

zdravstvenega stanja ali razvojne motnje. 

 
Glavne značilnosti motnje se kažejo v pomanjkanju interakcij med starši in dojenčkom, zaradi 
česar pride do nezadostnega vnosa hrane in nezadostne rasti dojenčka. Vzrok je pogosto 
nezmožnost matere, da vzpostavi zadostno povezanost z otrokom. Mame so odsotne in 
prezasedene s svojimi čustvenimi potrebami, težav s hranjenjem svojega otroka pa se ne 
zavedajo. Ta motnja se razvije med drugim in šestim mesecem življenja, ko večina interakcij 
med starši in otrokom poteka med hranjenjem (Chatoor in Lucarelli, 2019). 
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Če so starši v tem času prezasedeni s svojimi potrebami in se jim ne uspe prilagoditi otroku, je 
vzajemni odnos med starši in otrokom ogrožen, posledica pa je lahko motnja hranjenja. Ta 
motnja se pogosto pojavlja pri otrocih mater, ki imajo psihiatrične motnje (na primer 
anksioznost, depresija, motnje osebnosti) (Ammaniti idr., 2004). 
  
  
2.3.2.3 Otroška anoreksija 
  
Diagnostična merila te motnje so: 
  

A) Dojenček ali malček noče zaužiti ustrezne količine hrane vsaj en mesec. 
B)  Začetek zavrnitve hrane se največkrat pojavi med prehodom s hranjenja po žlici in 

začetkom samostojnega hranjenja, med šestim mesecem in tretjim letom. 
C) Dojenček ali malček redko izraža občutke lakote, se ne zanima za hrano in hranjenje, a 

se zanima za igro in interakcijo s staršem. 
D) Prisoten je viden primanjkljaj v rasti otroka (akutna in/ali kronična podhranjenost ali 

teža otroka odstopa v desetih percentilih v obdobju dveh do šestih mesecev). 
E) Zavračanje hrane ni posledica poškodbe v orofarinksu. 
F) Zavračanje hrane ni posledica predhodnega zdravstvenega stanja. 

  
Otroška anoreksija je motnja hranjenja, ki se odraža v pomanjkanju zanimanja za hranjenje, 
zaradi katerega otrok ne zaužije zadostne količine hrane. Ob hranjenju jih pogosto zmotijo 
drugi dražljaji iz okolja, ki onemogočajo zadosten vnos hrane, kar se odraža v slabi rasti in 
slabem pridobivanju teže (Merwin, 2011). Intenzivno in vztrajno zavračanje hrane je prisotno 
kljub različnim intervencijam (na primer hranjenje med igro, gledanjem risank, spanjem in 
hranjenje na silo), ki so posledica zaskrbljenosti in truda staršev, da bi nahranili svojega otroka. 
Mame otrok s to motnjo večkrat poročajo, da se je to vedenje pojavilo že med dojenjem. 
Nekateri otroci s to motnjo zaostajajo v pridobivanju primerne telesne teže in višine za svojo 
starost, ni pa to značilno za vse (Chatoor, 2002). Otroška anoreksija je večkrat prisotna pri 
otrocih, katerih odnos s starši izraža nizko stopnjo vzajemnosti in višje stopnje konflikta, težave 
z nadzorom in veliko količino distrakcij med hranjenjem. Razvije se ob prehodu na samostojno 
hranjenje, kjer se lahko pojavijo težave s samostojnostjo, zaradi katerih otrok potrebuje 
podporo staršev, ki je manj prisotna v odnosih z nizko stopnjo vzajemnosti. Otroci z otroško 
anoreksijo imajo pogosteje tudi neredne vzorce spanja in hranjenja, izkazujejo pa višje stopnje 
depresije, tesnobe in agresije kot otroci, ki imajo zdrave vzorce hranjenja. Značilnosti teh otrok 
pa vključujejo tudi težaven temperament in težave z nadzorom čustev (Chatoor in Lucarelli, 
2019). Mame otrok z otroško anoreksijo pogosto tudi same izkazujejo psihopatološke znake, 
kot so depresija, tesnoba in disfunkcionalen način prehranjevanja. Matere z bulimijo, 
preobremenjenostjo z lastno težo in depresijo med hranjenjem izkazujejo manj pozitivnega 
sodelovanja in interakcij z otrokom in tako lahko negativno vplivajo na otrokovo 
prehranjevanje (Ammaniti idr., 2004). Nekatere raziskave so pokazale, da so težave s 
hranjenjem v otroštvu dejavnik tveganja za razvoj anoreksije v mladosti in zgodnji odraslosti 
(Kotler idr., 2001; Marchi and Cohen, 1990; Nicholls and Viner, 2009). Otroci z otroško 
anoreksijo imajo pogosto tudi v odraščanju težave s pridobivanjem teže, kažejo znake prehitre 
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sitosti in so pretirano izbirčni, pogosteje se spopadajo tudi z drugimi stiskami, kot so 
separacijska anksioznost, šolska fobija, motnje spanja, ter so dovzetnejši za druge 
psihopatološke motnje (Lucarelli idr., 2007). 
  
  

2.3.2.4 Posttravmatska motnja hranjenja 
  
Diagnostična merila: 
 

A) Pojavi se huda oblika doslednega zavračanja hrane. 
B) Začetek zavračanja hrane ni omejen s starostjo otroka. 
C) Zavračanje hrane je sledilo poškodbi ali ponavljajočim se težavam v orofarinsku ali v 

prebavilih (zadušitev, bruhanje, vstavitev nazogastrične cevke ipd.), ki so v otroku 
povzročile hudo stisko. 

D) Dosledno zavračanje hrane se izrazi na enega od naslednjih načinov, odvisno od načina 
hranjenja, ki ga otrok povezuje s travmatičnim dogodkom: ne želi piti iz steklenice, jé 
pa hrano, ponujeno z žlico, zavrača trdno hrano, sprejema pa hrano z žlico ali pa zavrača 
vsa oralna hranjenja. 

E) Asociacije na travmatičen dogodek povzročajo stisko, kar se kaže na en ali več opisanih 
načinov: kaže stisko, ko je nameščen v položaj za hranjenje, kaže odpor, ko se ustom 
približa hrana ali steklenica, ali kaže odpor do požiranja hrane v ustih. 

F) Zavračanje hrane pomeni nevarnost za otrokovo zdravje in rast ter onemogoča 
napredovanje v starosti primerno obliko hranjenja (Chatoor in Lucarelli, 2019). 

  
Posttravmatska motnja hranjenja se pojavi po travmatični izkušnji s hrano, kot so dušitev, 
bruhanje ali siljenje na bruhanje, intubacija, vstavitev nazogastričnih cevk ipd. Večina otrok in 
dojenčkov s to motnjo ne zna verbalno izraziti svojega odpora do hrane, ga pa jasno kaže z 
zavračanjem hrane z jokom, odmikanjem, zapiranjem ust, bruhanjem, pljuvanjem hrane ipd. 
Vse, kar jih spomni na travmatični dogodek, jim povzroča stisko in strah, ki prevlada nad 
občutkom lakote. Pri nekaterih otrocih lahko ta motnja zahteva akutne posege zaradi 
dehidracije in podhranjenosti. Motnja pa hude stiske povzroča tudi pri starših (Chatoor, 2009a). 
  

2.3.2.5 Motnje hranjenja, povezane s sočasnim zdravstvenim stanjem 
  
Diagnostična merila te motnje so: 

 
A) Prisotna sta zavračanje hrane in nezadosten vnos hrane vsaj dva tedna. 
B) Začetek zavračanja hrane se lahko pojavi v katerikoli starosti in se lahko okrepi ali 

pa oslabi, odvisno od osnovnega zdravstvenega stanja. 
C) Otrok začne s hranjenjem, med hranjenjem pa pokaže stisko in hranjenja ne želi 

nadaljevati. 
D) Prisotno je sočasno zavračanje hrane, za katero se domneva, da povzroča stisko. 
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E) Otrok ne dosega starosti primerne teže ali pa jo izgublja. 
F) Izboljšanje zdravstvenega stanja ne pomeni, da motnja hranjenja popolnoma izgine. 

  
  
Za to motnjo hranjenja je značilna kombinacija zdravstvenega stanja in psiholoških težav, ki 
povzroči resne težave s hranjenjem. Pri nekaterih težavah ali boleznih, kot so na primer alergije 
in refluks, je zavračanje hrane glavni simptom, ki pomaga pri diagnozi prvotne motnje. 
Posledica motnje hranjenja pa je zaužitje premajhne količine hrane, ki se kaže v nazadovanju 
pri pridobivanju telesne teže ali pa celo njenem izgubljanju. 
Zdravljenje te motnje zahteva tesno sodelovanje pediatra in psihologa/pediatra. Včasih je treba 
kalorični vnos povečati skozi nazogastrično sondo (Chatoor in Lucarelli, 2019). 
 

2.3.2.6 Senzorična preobčutljivost na hrano – odpor do hrane zaradi senzorične 
preobčutljivosti 
  
Diagnostična merila te motnje so: 
  

A)   Otrok dosledno zavrača hrano z določenim okusom, teksturo, vonjem ali videzom, 
ki vztraja vsaj en mesec. 

B)   Začetek zavračanja hrane se pojavi med uvedbo različnih vrst hrane (na primer, 
lahko pije eno vrsto mleka, vendar zavrne drugo; lahko jé korenje, vendar zavrne 
zeleni fižol; lahko jé hrustljavo hrano, vendar zavrne pasirano hrano). 

C)   Otrok pojé več, če mu ponudimo hrano, ki jo ima rad. 
D) Otrok ne izkazuje znakov podhranjenosti in slabe rasti, vendar bi mu brez 

prehranskih primanjkovalo nekaterih hranil (vitaminov, beljakovin, železa ipd.) 
in/ali motorično ali ekspresivno bi zaostajal v govoru in/ali bi izkazoval tesnobo in 
se izogibal socialnim situacijam, ki vključujejo prehranjevanje. 

E) Zavračanje hrane ni posledica poškodbe v orofarinksu. 
F) Zavračanje hrane ni posledica predhodnega zdravstvenega stanja ali alergije 

(Chatoor in Lucarelli, 2019). 
  

  
Senzorična preobčutljivost na hrano je ena izmed najpogostejših motenj hranjenja in se pojavlja 
v prvih treh letih življenja. Ta motnja se začne izražati v zgodnjem otroštvu, ko se otrok začne 
seznanjati s hrano različnih okusov in tekstur. Pojavi se ob prehodu na samostojno 
prehranjevanje, ob čemer se začne otrokovo zavedanje lastne avtonomije in želje po 
samostojnosti (Chatoor, 2009b). Za to motnjo je značilno zavračanje hrane določenega okusa, 
teksture, vonja ali videza. Po navadi se začne že ob prvi seznanitvi otroka z novo hrano, ko se 
pri otroku pojavijo zavrnitvene reakcije, katerih razpon lahko sega od grimas do pljuvanja, 
dušenja in celo bruhanja hrane. Ta odpor do nekega živila se lahko posploši na vsa, ki pri otroku 
povzročajo podobne senzorične občutke (špinača na primer sproži odpor do vseh zelenih živil). 
Otroci s senzorično preobčutljivostjo pogosto neradi poskušajo novo hrano, ne prenesejo, da 
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se živila na krožniku dotikajo, ali pa jedo samo hrano določene znamke (na primer samo jogurt 
Ljubljanskih mlekarn in nobenega drugega). 
Če otrok zavrača večjo skupino živil (na primer zelenjavo), lahko to povzroči pomanjkanje 
nekaterih hranil (beljakovin, železa …), če zavrača hrano, ki zahteva žvečenje (meso, trda 
zelenjava), lahko začne zaostajati v ustni motorični hitrosti zaradi pomanjkanja izkušenj z 
žvečenjem. Pri otrocih, ki zavračajo vso hrano razen prehrane z veliko maščobe in sladkorja, 
pa lahko to povzroči zdravstvene težave, kot so prekomerna raven holesterola, debelost ipd. 
Otrokovo zavračanje hrane pri starših povzroča skrbi in stres ter posledično spore med obroki 
in socialno anksioznost, ko se otroci znajdejo v situacijah, ki vključujejo prehranjevanje (kosilo 
v šoli, rojstnodnevne zabave ipd.) (Chatoor in Lucarelli, 2019). 
 

2.3.3 Motorične motnje hranjenja 
  
Oralne motorične motnje hranjenja so opredeljene kot težave pri žvečenju, gibanju jezika, 
ustrezni zapori ustnic in drugih oralnomotoričnih področjih (Field, 2003). Največkrat so prvič 
zaznane na začetku uvajanja hranjenja z žlico in potem pri uvajanju novih tekstur. Otroci z 
motoričnimi motnjami hranjenja težje in počasneje sprejemajo nove teksture hrane in uživajo 
manjšo količino raznolikih tekstur. Kasneje se te težave lahko prepoznajo po kašljanju in včasih 
celo davljenju ob jedi. Te motnje so pogoste pri nedonošenih otrocih in otrocih z nevrološkimi 
motnjami, kot je cerebralna paraliza, pojavljajo pa se tudi pri drugih otrocih, a pogosto ostanejo 
neprepoznane (Manno idr., 2005). Glavni znaki motoričnih motenj hranjenja so, v primerjavi 
s senzoričnimi, predstavljeni v preglednici 2. 
  

Preglednica 2  

Glavne razlike med primarno motorično in primarno senzorično motnjo hranjenja 

Primarna motorična motnja Primarna senzorična motnja 

Neučinkovito sesanje in požiranje. Zmedenost pri menjavi med stekleničko in 
dojko. 

Razlikuje različne okuse. Pomanjkanje razločevanja med okusi 
različnih tekočin. 

Neučinkovitost in nekoordiniranost 
hranjenja pri vseh teksturah. 

Bolj učinkovito uživanje tekočih tekstur kot 
hrane v koščkih. 
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Ko se mu ponudi več različnih tekstur hrane 
naenkrat, pogoltne cele kose hrane. 

Ločuje hrano različnih tekstur, na primer 
koščke v jogurtu. 

Težave z nadziranjem bolusa na jeziku, 
hrano zadržuje v ustih. 

Hrano zadržuje pod jezikom ali v licih, da 
se izogne požiranju. 

Bruha ne glede na teksturo. Bruha ob nekaterih teksturah. 

Siljenje k bruhanju, ko se hrana premika 
skozi ustno odprtino. 

Pojavi se siljenje k bruhanju, ko se hrana 
dotakne ustnice ali jezika. 

Požiranje tekočine ali trde hrane sproži 
siljenje k bruhanju. 

Siljenje k bruhanju se pojavlja predvsem pri 
trdi hrani, ne pa pri tekoči hrani. 

Tolerira prste drugih v ustih. Tolerira svoje prste v ustih, ne pa prstov 
drugih. 

Sprejema igrače za grizenje, a jih ne zmore 
ugrizniti ali zadržati v ustih. 

Ne sprejema igrač za grizenje. 

Ščetkanje zob mu ne povzroča težav. Ščetkanje zob mu povzroča težave, pojavi 
se zavračanje ščetkanja. 

 
Palmer, M. M., & Heyman, M. B. (1993). Assessment and treatment of sensory-versus 
motor-based feeding problems in very young children. Infants and Young Children, 6, 67–73. 
 
  
Na oralne motorične sposobnosti vpliva več dejavnikov. Če se na teh področjih pojavljajo 
težave, je onemogočen tudi ustrezni razvoj oralnomotoričnih veščin, pomembnih za hranjenje. 
Glavni dejavniki so: 
  

-   Drža: Za najučinkovitejše medsebojno delovanje mišic je potrebna pravilna 
poravnava hrbtenice. Nevtralni položaj medenice omogoča pravilno sedenje, 
zagotavlja poravnavo hrbtenice in pomeni temelj podpore za prsni koš, ramenski 
obroč in položaj glave. Pravilna drža izboljša požiranje, hranjenje in govor. 
Drža glave naprej zahteva, da otrokov vrat stabilizirajo mišice jezika in čeljusti, kar          
povzroča pogosto odprta usta. Posledica tega je lahko uhajanje tekočine in hrane 
skozi ustno odprtino ob hranjenju. 



 

 23 

-   Senzorno-motorične izkušnje: Raznolike motorične in senzorične informacije so 
nujne za razvijanje veščin motoričnega planiranja, ki omogočajo razvoj ustne 
motorike in požiranja. 

-   Mišični tonus: Primeren mišični tonus je pomemben za omogočanje drže zaprtih 
ust. Drža odprtih ust povzroča nezrele vzorce gibanja jezika, onemogoča primerno 
manipulacijo s hrano v ustih in ustvarjanje negativnega tlaka za požiranje. Če se ta 
drža ne odpravi, se mišice ustnic in lic lahko skrajšajo, kar lahko popolnoma 
onemogoči zapiranje ust. To lahko povzroči nezmožnost zadrževanja hrane v ustni 
votlini med hranjenjem (Manno idr., 2005). 

  

2.3.4 Izbirčno prehranjevanje in prehranska neofobija 
  
Za opisovanje težav s sprejemanjem nekaterih živil se uporablja več izrazov, kot so: izbirčni 
jedec, selektivni jedec, odpor do hrane ipd. Vsi ti izrazi nimajo določenih diagnostičnih meril, 
zato se podatki o prevalenci izbirčnih jedcev v populaciji med študijami zelo razlikujejo 
(Chatoor in Lucarelli, 2019). Literatura navaja, da izbirčni jedci v predšolskem obdobju 
pomenijo od 14 do 50 odstotkov vse populacije, pri starejših otrocih pa se ta odstotek zmanjša 
na od sedem do 27 odstotkov (Norris idr., 2016). 
  
Izbirčno prehranjevanje je opredeljeno kot pojav uživanja nezadostne količine raznolikih živil 
pri otrocih, ki imajo pričakovano telesno težo glede na starost (Norris idr., 2016). Marchi in 
Cohen (1990) pa sta izbirčno prehranjevanje opredelila kot prisotnost treh izmed naslednjih 
vedenj: otrok ne jé dovolj, je pogosto zelo izbirčen pri hranjenju, hranjenje ga ne zanima ali pa 
je pri hranjenju zelo počasen. 
  
Izbirčne jedce je treba razlikovati od otrok, ki imajo motnjo hranjenja. Merila za razlikovanje 
so navedena v preglednici 3. 
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Preglednica 3  

Merila za razlikovanje med selektivnimi jedci in otroci s težavami pri hranjenju 

MERILO SELEKTIVNI JEDEC OTROK S TEŽAVAMI 
PRI HRANJENJU 

Število raznolikih živil, ki 
jih dosledno zaužijejo, ko se 
jim ponudijo. 

Zožen obseg živil na 
jedilniku. Jedilnik obsega 30 
ali več različnih živil. 

Omejen obseg živil na 
jedilniku. Jedilnik obsega 
manj kot 20 različnih živil. 

Izločanje živil Ko otrok noče več uživati 
živila, ker se ga je prenajedel 
(zaradi vsakodnevnega 
uživanja), ga bo po 
dvotedenskem premoru 
običajno ponovno jedel. 

Ko otrok noče več uživati 
živila, ker se ga je prenajedel 
(zaradi vsakodnevnega 
uživanja), ga bo prenehal 
jesti. 

Uživanje živil iz vseh 
kategorij 

Zaužije vsaj eno živilo iz 
večine prehranskih in 
teksturnih kategorij (kašice, 
hrana v koščkih, zelenjava, 
beljakovine, mlečni izdelki 
ipd.) 

Zavrača celotne prehranske 
in teksturne kategorije hrane. 

Toleranca za nova živila na 
krožniku 

Lahko tolerira nova živila na 
krožniku in se jih zmore 
dotakniti ali jih zaužiti 
(čeprav z odporom). 

Ob prisotnosti neznanih živil 
na krožniku joka, kriči, ima 
izbruhe jeze in živilo 
popolnoma zavrne. 

Sposobnost uživanja istih 
živil kot družinski člani 

Pogosto jedo drugačna živila 
kot preostali člani družine, 
jedo pa za isto mizo in ob 
istem času. 

Skoraj vedno jé druga živila 
kot preostali člani družine. 
Pogosto jedo na različnem 
kraju in ob različnem času. 
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Trajanje izbirčnosti Starši na pregledih občasno 
povedo, da je otrok pri jedi 
izbirčen. 

Starši na pregledih vedno 
povedo, da je otrok pri jedi 
izbirčen. 

  
Toomey, K. A. (2010). Picky Eaters Versus Problem Feeders. https://www.spdstar.org 
/sites/default/files/file- attachments/Picky%20Eaters%20vs%20Problem%20Feeders_1.pdf 
 
  
Izbirčni jedci pojedo manj, jedo manj raznovrstnih živil in imajo nižji dnevni kalorični vnos 
kot njihovi vrstniki. So tudi bolj razdražljivi, doživljajo manj ugodja pri hranjenju in imajo 
močnejši odziv na sitost. Številni otroci, ki so občutljivi na nekatera živila, so pretirano 
občutljivi tudi na drugih senzoričnih področjih (na primer ne marajo hoditi po pesku, ne želijo 
nositi nogavic, so izredno občutljivi na nekatere vonje ali glasne zvoke itd.). To lahko vpliva 
tudi na taktilno občutljivost v ustih, ki lahko vodi do zavračanja nekaterih tekstur. 
Selektivni jedci zaužijejo manj hrane, ki vsebuje vitamina C in E, folno kislino in vlaknine, kar 
je posledica manjše količine zaužitega sadja in zelenjave od njihovih neizbirčnih vrstnikov. 
Pomanjkanje teh vitaminov lahko vodi v šibkost imunskega sistema in prebavne težave. 
Slednje pogosto dodatno okrepijo izbirčno prehranjevanje, saj otroci te težave povezujejo s 
hrano, ki so jo pojedli (Norris idr., 2016). 
  
Prehranska neofobija je poleg izbirčnega prehranjevanja glavna psihološka ovira, ki 
preprečuje povečanje otrokovega nabora raznolikih živil. Prehranska neofobija je opredeljena 
kot zavračanje živil, ki so otroku nova ali neznana, izbirčno jedstvo pa je zavračanje velikega 
deleža znanih in tudi neznanih živil. Prehranska neofobija je tako podskupina izbirčnega 
prehranjevanja (Dovey idr., 2008). 
  
Prehranska neofobija se največkrat opiše kot zadržanost pri poskušanju nove hrane. Izraža se 
od trenutka, ko je neko živilo otroku predstavljeno, do trenutka, ko ga otrok poskusi (Cole idr., 
2017). Evolucijsko je ta postopek varoval pred zaužitjem strupene hrane in uživanja predmetov 
ob odsotnosti odraslega, saj otrok naravno zavrne vir hrane, s katerim nima izkušenj. Do 
zavrnitve tako ne pride ob okušanju, ampak že pred tem, torej ob vizualni predstavitvi. Otroci 
si gradijo predstave o videzu hrane, ki je sprejemljiva za okušanje. Če hrana ni dovolj blizu 
nabora znanih dražljajev, jo bo otrok zavrnil (Łoboś in Januszewicz, 2019). 
  
Otroci s prehransko neofobijo izkazujejo večjo stopnjo strahu ob predstavitvi nove hrane. 
Nepoznana hrana z drugačnim vonjem, teksturo in barvo otrokom pogosto povzroča občutke 
gnusa. Neofobija je ob negativni izkušnji pri začetni izpostavljenosti še dodatno okrepljena. 
Zato je pomembno, da starši ne ustvarjajo pritiska ob ponujanju hrane, saj to lahko dodatno 
negativno vpliva na otrokovo negativno čustveno stanje, ki ga lahko pripiše predstavljenemu 
živilu. Dokazano je, da je pritisk staršev na uživanje živil povezan z izraženostjo prehranske 
neofobije (Dovey idr., 2008). 
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Izražanje neofobičnega vedenja do hrane se z odraščanjem zmanjšuje. Vrhunec to vedenje 
doseže med drugim in šestim letom starosti, potem pa se začne postopoma zmanjševati in se 
največkrat stabilizira do mladostništva. Z odraščanjem otroci pridobivajo raznolike izkušnje s 
hrano in postopoma postajajo manj neofobični, razvijejo pa nekatere preference (Lafraire idr., 
2016). 
 

2.3.5 Vpliv staršev na otrokovo prehranjevanje 
  
Pomembnost vloge skrbnikov pri oblikovanju primernih prehranjevalnih navad je potrdilo več 
znanstvenih analiz (Cole idr., 2017; Cooke, 2018; Lafraire idr., 2016). Otrokov odnos do 
prehranjevanja se oblikuje z opazovanjem ter s posnemanjem vedenja in odzivov okolice 
(Dovey idr., 2008). Starši, ki so sami občutljivi na določene okuse, lahko svojo preobčutljivost 
na otroke prenesejo tako, da otroku ne ponudijo živil, ki jih sami ne marajo. To omejuje 
otrokovo izpostavljenost različnim živilom ter mu preprečuje, da bi spoznal različne vrste hrane 
in razvil individualne preference (Dovey idr., 2008). 
  
Otrokova nepripravljenost za uživanje nekaterih jedi je lahko posledica poznega uvajanja novih 
živil v prehrano. Malčki so na poskušanje novih živil najbolj pripravljeni okoli 12. meseca 
starosti (Lafraire idr., 2016). Pomembno je tudi, da starši ob prvem zavračanju nekega živila 
tega z jedilnika ne odstranijo takoj. Raziskave so namreč pokazale, da otrok potrebuje od deset 
do 15 pozitivnih izkušenj z nekim izdelkom, da ga bo pripravljen poskusiti (Cooke, 2018). 
Med uživanjem materinega mleka ima dojenček možnost poskusiti različne okuse, odvisno od 
hrane, ki jo je jedla mama. Dojeni otroci tako spoznajo različne okuse hrane, ki jo zaužije mati, 
s spremembami okusa njenega mleka. Otroci, ki so bili hranjeni s formulo, pa se navadijo le na 
en konstanten in specifičen okus, zaradi česar pogosteje kažejo znižano toleranco ali celo odpor 
do poskušanja novih okusov (Dovey idr., 2008; Lafraire idr., 2016) 
  
Na otrokovo neofobijo vpliva več lastnosti staršev. To so starševska neofobija, socialno- 
ekonomski status in stopnja izobrazbe. Vpliv se prenaša skozi modeliranje, slog starševstva in 
strukturiranje obrokov (Dovey idr., 2008). 
  

Več raziskav je pokazalo pozitivno korelacijo med visoko stopnjo prehranske neofobije ter 
višjo stopnjo tesnobe, sramežljivostjo in čustveno nestabilnostjo (Dovey idr., 2008; Lafraire 
idr., 2016). 
Pritisk staršev in siljenje otroka, da jé hrano, ki je ne želi jesti, lahko povzročata povečan odpor 
do hrane. Ko je otrok prisiljen jesti hrano, ki je ne želi, čuti tesnobo in napetost, ki odpor do 
živila še dodatno poveča. To prispeva k razvoju negativnih asociacij, povezanih s hranjenjem, 
in do povečanja neofobičnega vedenja (Lafraire idr., 2016). 
Starši poskušajo svoje otroke pogosto prepričati, da poskusijo novo hrano v zameno za 
privilegije, kar ima lahko na otroka negativen učinek, saj pri njem povzroči stres in vsesplošno 
zavračanje hrane. Učinkovitejši pristop je umik živil, ki otroku povzročijo odpor, z jedilnika, 
saj se bo ta ob tem sprostil in morda začel poskušati novo hrano. Pomembno je tudi, da starši 
modelirajo pripravljenost za poskušanje nove hrane (Chatoor in Lucarelli, 2019). 
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V adolescenci ta vpliv prevzamejo otrokovi vrstniki, mladostniki se trudijo izkazovati socialno 
sprejemljivo vedenje, ki vključuje uživanje raznovrstnih živil (Dovey idr., 2008). 
 

2.4 DIAGNOSTIKA MOTENJ HRANJENJA IN POŽIRANJA 

  
Celovita ocena otrok z motnjami hranjenja in požiranja zahteva pozorno ovrednotenje 
otrokovega okolja, odnosa s starši in zdravstvenega stanja otroka. Upoštevanje vseh teh 
dejavnikov je ključnega pomena za sprejemanje odločitev na področju diagnostike in terapije 
motenj hranjenja. Nepravilne diagnoze in odločitve o terapiji lahko ogrožajo otrokovo zdravje 
in prehranjenost, zato je priporočljivo, da pri takih odločitvah sodeluje multidisciplinarni tim, 
ki zmore na otroka in njegovo stanje gledati z več različnih vidikov (Arvedson, 2008). Na 
prisotnost motenj hranjenja moramo biti posebej pozorni pri nedonošenčkih, dojenčkih z nizko 
porodno težo, anatomskimi okvarami, poškodbami ali okvarami živčevja, okvarami dihalnega 
sistema ter preobčutljivostjo ust in zgornjega prebavnega trakta (Groleger Sršen in Korošec, 
2013). 
  
Pozornost je treba nameniti vsem otrokom, pri katerih se pojavljajo naslednji znaki (Groleger 
Sršen in Korošec, 2013): 

-   dojenček ne zmore začeti s sesanjem in ga vzdrževati, 
-   ne prepozna strukture hrane, 
-   ima težave pri nadzoru položaja telesa, glave, vratu, 
-   zavrača hranjenje in pitje, 
-   med hranjenjem je razdražljiv, 
-   hrano težko sprejema ali pa zadržuje v ustih, 
-   ima pretirano ali premajhno občutljivost v ustih, 
-   težave pri nadzoru sline, 
-   težave pri nadzoru hrane v ustih, 
-   pretirano gibanje ust med žvečenjem, 
-   zastajanje hrane na jeziku in ob straneh ustne votline, 
-   kašljanje med hranjenjem in pitjem ali po njem, 
-   sprožitev refleksa bruhanja, bruhanje, pljuvanje, 
-   grgrajoči glas, predvsem po hranjenju, 
-   hranjenje traja dlje od 30 minut, 
-   pogoste pljučnice in druga vnetja dihal, 
-   nepojasnjena izguba teže, 
-   znaki podhranjenosti. 

  
Ocenjevanje mora vsebovati anamnezo, klinični pregled otroka, opazovanje hranjenja in po 
potrebi dodatne instrumentalne preiskave (Groleger Sršen in Korošec, 2013). Te vključujejo 
telesne meritve, pregled krivulje rasti, laboratorijske preiskave krvi ter oceno količine, 
kakovosti in količine zaužite hrane (Bernard-Bonnin, 2006). 
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Pri pridobivanju informacij o otrokovem statusu je treba posebno pozornost nameniti štirim 
dejavnikom. 

1. Otrokovo zdravstveno stanje: nedonošenost, nevrološke motnje, kraniofacialne 
posebnosti, respiratorne pljučnice, morebitno izgubljanje teže. 

2. Otrokovo hranjenje: Kakšni so otrokovi tipični obroki? Kakšen je položaj otroka med 
hranjenjem? Ali se za hranjenje uporabljajo kakšni pripomočki? Se otrok hrani sam ali 
pri tem sodelujejo starši? Ali je prisotno zavračanje hranjenja? 

3. Prehranske omejitve in alergije: Preveriti je treba, ali ima otrok alergije, sladkorno 
bolezen in kakšne so njegove sposobnosti hranjenja z različnimi teksturami hrane. 

4. Starši/skrbniki: Kaj jih najbolj skrbi? Kako vidijo/razumejo težave svojega otroka? 
(Shipley in McAfee, 2009). 

  

2.4.1 Anamneza 
  
Pri anamnezi se je treba osredotočiti na antenatalne in postnatalne anamnestične podatke, 
družinsko anamnezo težav s hranjenjem, pretekla in trenutna zdravstvena stanja, kronologijo 
težav s hranjenjem, potek dojenja, začetke hranjenja, trenuten potek hranjenja in morebitne 
strategije, ki so jih starši že uporabili za premostitev teh težav (Bernard-Bonnin, 2006). 
  
Arvedson (2008) pa navaja usmerjena vprašanja za natančno anamnezo: 

-   Kako dolgo traja hranjenje otroka? Če je čas hranjenja daljši od 30 minut, je lahko 
to znak resnih težav. Dolgotrajno hranjenje je eden izmed prvih opozorilnih znakov, 
ki zahteva podrobnejši pregled otrokovega hranjenja. 

-   Ali otrok sam vzdržuje položaj trupa in glave? 
-   Ali se otrok hrani samostojno (če to lahko pričakujemo glede na stopnjo razvoja)? 

Otroci, pri katerih bi glede na starost in razvojno stopnjo pričakovali samostojno 
hranjenje, pa so pri hranjenju še vedno odvisni od druge osebe, imajo največkrat 
nevromotorične motnje. 

-   Ali se otrok hrani oralno ali deloma ali v celoti po nazogastrični ali perkutani 
gastrostomi? 

-   Ali je čas hranjenja stresen? Prisilno hranjenje se lahko pojavi, ko so starši pod 
stresom in imajo težave s hranjenjem otroka. Siljenje k prehranjevanju lahko 
povzroči dodatne težav z zavračanjem hranjenja. Ali ima otrok težave z dihanjem? 
Ali so opazni kateri od teh znakov: hitro dihanje, spremembe v glasu, otekanje 
nosne sluznice ali zapora nosu, hlastanje za zrakom? To so lahko znaki aspiracije. 

-   Ali otrok zavrača hrano? Pojavi se lahko iz več razlogov, kot so senzorične težave, 
psihološke težave, motnje v odnosu med staršem in otrokom itd. To lahko počne na 
več načinov: zapiranje ust, odmikanje glave, pljuvanje hrane, bruhanje ipd. 

-   Ali otrok med hranjenjem postane razdražljiv ali pa pretirano umirjen in zaspan? 
Razdražljivost je lahko znak želodčnih težav, motenj v dihalnih poteh in vedenjskih 
motenj. Zaspanost je lahko posledica utrujenosti, zdravil ali ponavljajočih se 
epileptičnih napadov. 
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-   Ali se težave pri hranjenju med obrokom spreminjajo? Kdaj je težav več – pred, 
med obrokom ali po njem? 

-   Ali je odziv otroka pri obroku drugačen glede na teksturo, okus in temperaturo 
hrane? 

-   Ali se težave med hranjenjem spreminjajo glede na del dneva in osebo, ki hrani 
otroka? 

-   Ali se med obrokom ali po njem pojavlja bruhanje? Kako pogosto? Bruhanje je za 
otroka neprijetna izkušnja, ki lahko povzroča negativno asociacijo na hranjenje in 
dodatno zavračanje hranjenja. 

-   Ali je otrok primerno prehranjen? 
-   Ali se je otrokova telesna teža v zadnjih dveh ali treh mesecih povečala? Še posebej 

v prvih dveh letih življenja pričakujemo stabilno pridobivanje teže, ki je nujno za 
rast in razvoj. 

-   Kakšen je odnos med otrokom in osebo, ki ga hrani? Ali je bil otrok kdaj hranjen 
na silo? 

  
 

2.4.2 Ocenjevanje hranjenja 
  
Ocenjevanje hranjenja naj bi potekalo v okolju, ki je čim bolj podobno domačemu. Koristno je 
tudi, če starši potek hranjenja dokumentirajo na videoposnetku, da lahko strokovnjak oceni 
hranjenje v otrokovem domačem okolju (Bernard-Bonnin, 2006). 
  
Novorojenčki: Ocenita se sesljanje in sesanje. Sesanje je treba opazovati dovolj dolgo (vsaj 15–
20 minut), saj nekateri dojenčki potrebujejo nekaj časa, da ujamejo pravilni ritem, nekateri pa 
se hitro utrudijo in zato sesanje postane neučinkovito (Arvedson, 2008). Odstopanje od 
tipičnega cikla neprehranskega sesanja lahko pomeni slabo vzdržljivost in koordinacijo vzorca 
sesanja, požiranja in dihanja. Po navadi se težave pri nenutritivnem sesanju odražajo tudi pri 
prehranskem sesanju (Shipley in McAfee, 2009). 
  
Dojenčki in malčki: Oceni se hranjenje z osebo, ki otroka hrani največkrat in v položaju, v 
katerem po navadi jé (pri staršu, v visokem stolčku ipd.). Ocenjujejo se predvsem interakcije 
staršev in otroka med hranjenjem, otrokov položaj in gibanje med hranjenjem, dihalni vzorci, 
odzivanje otroka, otrokova pozornost, odzivi na senzorne stimulacije in sposobnosti 
samoregulacije. Otroku se ponudi več različnih tekstur, najprej tako, ki je otroku poznana in z 
njo nima težav, kasneje pa tudi teksturo, pri kateri se pojavljajo težave. Na koncu ocenjevanja 
je treba opredeliti, ali se otrok lahko varno oralno nahrani. Če je odgovor pritrdilen, se s starši 
strokovnjak pogovori o modifikacijah položaja, okusov, tekstur, temperature, urnika hranjenja 
in interakcij med hranjenjem. Če pa oralno hranjenje otroku lahko pomeni nevarnost zaradi 
možnosti aspiracije, je potrebna nadaljnja instrumentalna ocena (Arvedson, 2008). 
  
Testi, ki so v Sloveniji najpogosteje uporabljeni za ocenjevanje hranjenja in požiranja pri 
dojenčkih, so: Infant Feeding Assessment Tool, The Feeding Flow Sheet, Systematic 
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Assessment of the Infant at Breast, Preterm Infant Breast-feeding Behavior Scale, The Clinical 
Feeding Evaluation of Infants,The Neonatal Oral Motor Assessment Scale in druge (Groleger 
Sršen in Korošec, 2013). 
  

2.4.3 Ocenjevanje oralnih struktur in njihovega delovanja 
  
Pri pregledu oralnih struktur se opazujejo simetričnost obraznih potez, položaj ustnic in 
čeljusti, oblika in višina neba, položaj jezika, ustna votlina, gibalni vzorci, oralni refleksi, 
delovanje grla, pri dojenčkih pa tudi nenutritivno sesanje (sesljanje). Pri nekaterih sindromih 
in kraniofacialnih posebnostih je treba dodatno pozornost nameniti ustni votlini in vsem 
strukturam. To so predvsem otroci z razcepi v orofacialnem področju, povečano žrelnico, 
asimetrijami in drugimi posebnostmi, kot je na primer sindrom Pierra Robina (Arvedson, 
2008). 
  
Ker je dihalna stabilnost nujno potrebna za uspešno hranjenje in ker so težave z dihanjem eden 
izmed najpogostejših vzrokov disfagije pri majhnih otrocih, je nujno, da se pri motnjah 
hranjenja preveri tudi dihalna funkcija. Posebno pozornost se temu nameni ob pojavnosti 
nevroloških in pljučnih posebnosti, ponavljajočih se pljučnicah, genetskih boleznih, imunskih 
pomanjkljivostih, traheostomiji in travmatičnih poškodbah (Arvedson, 2008). Potrebna je 
dobra analiza dihalnih vzorcev in sprememb, ki se pojavljajo med hranjenjem in po njem. To 
namreč daje informacije o otrokovi sposobnosti koordinacije dihanja in hranjenja. Če otrok 
tega ni sposoben, je potrebno hranjenje s sondo. Med problematične dihalne vzorce štejemo 
apnejo (tj. občasno prenehanje dihanja), pretirano dihanje s trebuhom (ki se pojavi po petem 
mesecu starosti), torakalno dihanje (tj. pretirano gibanje prsnega koša), odsotnost normalnega 
dihalnega vzorca in plitko dihanje (Shipley in McAfee, 2009). 
  
Ocena orofacialnih struktur in njihovega delovanja je usmerjena predvsem na primanjkljaje, ki 
lahko slabijo otrokove možnosti za varno hranjenje, žvečenje in požiranje. To so: 
  

-   oralno motorična šibkost in nekoordinacija: vpliva na slabo sposobnost požiranja 
in nadzor grižljaja, ki ga otrok dobi v usta, nezmožnost doseganja ustreznega 
intraoralnega tlaka za sesanje; 

-   abnormalni mišični tonus: šibek mišični tonus lahko povzroči šibek nadzor glave 
in telesa, kar onemogoča hranjenje, žvečenje in požiranje. Močna napetost pa lahko 
povzroči težave pri primikanju roke k ustom in povzroča pojavnost abnormalnih 
refleksov; 

-   šibki in netipični gibi: lahko slabšajo zmožnosti žvečenja in požiranja; 
-   obrazna in oralna občutljivost: zmanjšana občutljivost lahko slabša zavedanje o 

prisotnosti hrane na obrazu in v ustih, pretirana občutljivost pa lahko povzroči odpor 
do hranjenja; 

-   kašljanje, davljenje in moker glas: kažejo na vstopanje hrane ali tekočine v dihalne 
poti (Shipley in McAfee, 2009). 
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2.4.4 Slikovne preiskave 
  
Za slikovno preiskavo požiranja se po navadi odločimo ob sumu na aspiracijo ob hranjenju. 
Aspiracija se pogosto pojavlja brez kliničnih znakov, zato sta za ugotovitev, ali se pojavlja, 
potrebni natančna anamneza in klinična ocena hranjenja (Groleger Sršen in Korošec, 2013). 
  
Videofluoroskopija prikaže anatomske razmere v ustni votlini, žrelu, grlu in požiralniku ter 
motnje pri funkcioniranju teh struktur. Glavni namen te preiskave je pregled vseh faz požiranja, 
posebej faringealne faze požiranja. Je zanesljiv način za oceno aspiracije, ki nam pomaga pri 
načrtovanju prilagoditev hranjenja in terapevtskega programa (Groleger Sršen in Korošec, 
2013). 
  
Endoskopsko ocenjevanje je zanesljiv način za oceno aspiracije, brez sevanja in zato bolj varen, 
zaradi česar se uporablja tudi pri nedonošenčkih (Groleger Sršen in Korošec, 2013). Upogljiva 
endoskopska cevka je vstavljena skozi nos in omogoča vizualizacijo dogajanja tik pred in takoj 
po faringealni fazi požiranja, tako kot pregled nosnih, faringealnih in laringealnih struktur 
(Arvedson, 2008). 
Ultrazvok – z njim lahko ocenimo ustno votlino, gibanje jezika in ustnega dna med hranjenjem 
in sesanjem ter koordinacijo sesanja, požiranja in dihanja (Groleger Sršen in Korošec, 2013). 
Uporablja se lahko pri plodu, nedonošenčkih, novorojenčkih, otrocih in odraslih (Arvedson, 
2008). 
 

2.5 OBRAVNAVA MOTENJ HRANJENJA IN POŽIRANJA 

  
Obravnava motenj hranjenja in požiranja lahko vključuje medicinske, kirurške ali vedenjske 
intervencije ter kombinacije naštetih (Speyer, 2011). Medicinske intervencije vključujejo 
predvsem zdravljenje glavnega vzroka za motnjo (na primer refluksa želodčne vsebine po 
požiralniku navzgor). Kirurški postopki za zdravljenje disfagije zajemajo različne posege v 
telo, kot je tudi vstavitev nazogastrične sonde ali oblikovanje gastrostome. 
  
Preden se začne obravnava motenj hranjenja, je staršem treba predstaviti temeljna pravila 
hranjenja otroka. Le tako se lahko otroci naučijo nadzorovati količino hrane, ki jo zaužijejo, in 
svojo prehrano prilagodijo fiziološkim znakom lakote in sitosti. Še bolje je, da se to 
preventivno ravnanje pred senzoričnimi občutljivostmi začne že pri štirih do šestih mesecih 
(Bernard- Bonnin, 2006). 
  
NAČRTOVANJE OBROKOV 
 

• obroki so redni, dodani so samo predvideni prigrizki; 
• obroki niso daljši od 30 minut; 
• med predvidenimi obroki otrok ne jé druge hrane, pije le vodo. 
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OKOLJE PRI JEDI 
 

• med hranjenjem je vzdušje nevtralno, otroka ne silimo s hrano; 
• med hranjenjem se ne igra; 
• hrana ni nikoli podeljena kot nagrada. 

 
POSTOPKI MED HRANJENJEM 
 

• porcije so majhne; 
• nova živila je treba otroku predstaviti posamezno in ko se dobro počuti (ne med 

boleznimi, drisko ...); 
• najprej se nahranimo s trdnimi snovmi, potem s tekočino; 
• spodbuja se samostojno hranjenje; 
• če se otrok pri mizi igra in ne jé, se hrana odstrani po 10–15 minutah; 
• obrok se konča, če otrok v jezi vrže hrano; 
• brisanje ust in čiščenje se izvedeta šele po tem, ko je obrok končan; 
• pri navajanju na novo hrano sta potrebna vztrajnost in predstavljanje nekega živila več 

dni zapored, da se otrok navadi nanj (Bernard-Bonnin, 2006). 

  
Pri lažjih oblikah motenj hranjenja lahko potek hranjenja izboljšajo že manjše prilagoditve, ki 
jih lahko v ambulanti predlaga in prikaže logoped ali zdravnik. Te kompenzatorične tehnike 
lahko vključujejo (Shipley in McAfee, 2009): 
  
Spreminjanje položaja: spreminjanje naklona glave ali postavljanje otroka v ležeč ali pokončen 
položaj lahko pri hranjenju povzroči veliko spremembo. Pomaga lahko pri stabilizaciji spodnje 
čeljusti ter zmanjša umikanje in potiskanje hrane z jezikom. Modifikacija položaja lahko 
pomaga tudi pri zapori ustnic, odpravljanju gastroezofaegalnega refluksa in zaščiti dihalnih 
poti (Speyer, 2011). 
  
Ročna podpora čeljusti, ustnicam in licem: te tehnike pomagajo pri šibkem sesljanju, šibki 
zapori ustnic ter pri umikanju in potiskanju jezika. 
  
Uporaba pripomočkov: pripomočki, kot so nastavek za bradavico, plitva žlica, slamica, 
steklenička z ukrivljenim vratom, lahko pomagajo pri lažjem in učinkovitejšem hranjenju. 
  
Prilagoditev hrane: glede na težave, ki jih ima otrok, lahko prilagoditev teksture, začinjenosti 
ali temperature hrane pomaga pri hranjenju in požiranju. Uporabijo se lahko tudi zgoščevalci 
hrane, ki pripomorejo k upočasnitvi transporta grižljaja hrane v žrelo, kar zmanjša možnost 
aspiracije. Pri težavah z žvečenjem se lahko tekstura hrane prilagodi s pomočjo električnega 
mešalnika, s čimer se zmanjša potreba po dolgotrajnem žvečenju (Speyer, 2011). 
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Prilagoditev okolja: mirno, sproščujoče okolje za hranjenje lahko koristi otroku, ki mu 
primanjkuje koncentracije za daljše hranjenje. Bolj stimulativno okolje pa lahko otroku, ki 
težko vzdržuje primerno raven budnosti, pomaga pri daljšem doseganju pozornosti in 
posledično daljšem hranjenju. 
  
Prilagoditev postavitve hrane v usta: koristi predvsem otrokom s predolgo vztrajajočimi 
primitivnimi refleksi, ki zavirajo razvoj hranjenja. Na primer otrokom, pri katerih vztraja 
refleks toničnega grizenja, lahko koristi, da se pred vstavljanjem žlice v usta z žlico najprej 
dotaknemo spodnje ustnice (Shipley in McAfee, 2009). 
  
Pri primarnih motoričnih motnjah hranjenja obstaja več možnosti prilagoditev, ki variirajo 
glede na glavni vzrok težave: 
  

-   Obrazni/oralni mišični tonus: uporabljajo se tapkanje, pritisk, vibracije. Hitro 
tapkanje, nežen dotik in vibracije lahko povečajo tonus, počasno tapkanje in globok 
pritisk pa tonus zmanjšata (Manno idr., 2005). 

  
-   Jezik: stimulacija jezika lahko pomaga spreminjati njegove gibe. Pritisk na sredino 

in obe strani jezika lahko olajša širjenje, tanjšanje, oženje ter podaljšanje notranjih 
in zunanjih mišic jezika. Stimulacija sprednjega dela jezika olajša gibanje in 
povečuje sprejemanje taktilnih občutkov v ustih.  

      Ko otrok usvoji neki gib jezika, ga mora prenesti tudi na hranjenje. To se lahko 
krepi s polaganjem hrane na področje kočnikov, kar zahteva premikanje jezika za 
pomik hrane navzdol in uporabo lizik za spodbujanje gibanja jezika v levo in desno 
(Manno idr., 2005). 

  
-   Požiranje: za učenje pravilnega manevra požiranja se lahko uporablja prazna žlica, 

ki jo položimo na jezik in s tem sprožimo premik jezika nazaj za požiranje. Ko se 
otrok tega privadi, se lahko na žlico postopoma dodajajo manjše količine hrane 
(Manno idr., 2005). V terapiji pa se uporabljajo tudi različni manevri požiranja, ki 
omogočajo izboljšanje nadzora nad požiranjem, pripomorejo pa k hitrejšem prenosu 
grižljaja od ustne votline do žrela in k boljši zaščiti dihalnih poti (Speyer, 2011). 

  
-   Žvečenje: otroku lahko z roko podpremo čeljust in mu s tem pomagamo pri zapori 

ust, medtem ko žveči in z jezikom razporeja hrano (Manno idr., 2005). 
  

-  Senzorna stimulacija: senzorne prilagoditve ob hranjenju lahko vključujejo 
spremembo temperature in okusa hrane ter oddajanje taktilne stimulacije. Senzorna 
spodbuda pred poskusom požiranja je lahko sprožilec živčnega sistema in s tem 
pripravi požiralni mehanizem na začetek požiranja (Speyer, 2011). 
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2.6 POSLEDICE MOTENJ HRANJENJA IN POŽIRANJA 

2.6.1 Družinski stres 
  
Pediatrične motnje hranjenja nekateri raziskovalci razumejo kot motnje odnosa med otrokom 
in starši (Davies idr., 2006). Večina prvih interakcij mame z otrokom se namreč zgodi med 
hranjenjem, hranjenje pa tudi v nadaljnjem razvoju otroka ostane pomembno za odnos med 
otrokom in starši. Ob pojavu motenj hranjenja je ta odnos moten, resne motnje tega odnosa pa 
so povezane s težavami v duševnem zdravju mame, težavami z vzpostavljanjem zdrave 
navezanosti med starši in otrokom ter vedenjskimi motnjami v otroštvu (Franklin in Rodger, 
2003). 
  
Franklin in Rodger sta leta 2003 v študiji opisala štiri glavne težave staršev otrok z motnjami 
hranjenja. To so: strah za otrokovo preživetje, vpliv stresa na njihov odnos z otrokom, stres, 
povezan s povečanimi zahtevami zaradi kompleksnega zdravstvenega stanja, ter prilagajanje 
in obvladovanje motnje. Mame so poročale, da so imele zaradi motenj s hranjenjem težave s 
povezovanjem z otrokom in da so se v povezavi z otrokom v njih pojavljali občutki krivde, 
frustracije, jeze in zavračanja otroka. Motnje hranjenja od staršev zahtevajo veliko. Starši so 
preobremenjeni z nadzorovanjem kaloričnega vnosa, zdravili, dietami in v resnejših primerih 
z nadzorovanjem sond za hranjenje. 
Tudi druge raziskave so pokazale motnje odnosa med otrokom in starši v primeru motenj 
hranjenja. Feldman je s sodelavci (2004) v študiji opisal, da je med otroki z motnjami hranjenja 
in njihovimi mamami opazno manj fizičnega stika, na dotik drug drugega so manj dovzetni in 
otrok večkrat ostaja zunaj dosega maminih rok. 
  
To se opaža tudi pri drugih kroničnih bolezni otrok, saj so starši namesto starševske vloge 
prisiljeni prevzeti vlogo negovalca, kar jim povzroča stres. Otroci pogosto potrebujejo 
hospitalizacijo, terapije, prilagojen urnik hranjenja in zdravila, ki vplivajo na vsakodnevne 
rutine in družinskemu življenju dodajajo stres (Franklin in Rodger, 2003). Poleg naštetih 
dejavnikov pa so starši otrok z motnjami hranjenja še pod večjim vplivom stresa, ker se 
počutijo osebno odgovorni za otrokovo motnjo, saj je zagotavljanje prehranskih potreb otroka 
ena glavnih odgovornosti staršev. Neuspeh na tem področju pri starših povzroča nižjo 
samozavest in samozaupanje vase kot staršev (Craig idr., 2003). 
  
Starši razvijejo različne načine obvladovanja svojega stresa. Nekateri starši sprejmejo težave, 
ki jih ima otrok, in se nanje prilagodijo, pri drugih pa se lahko razvijejo neučinkovite strategije 
obvladovanja stresa, kot je prisilno hranjenje. To ima na otrokovo motnjo hranjenja zgolj 
negativne posledice. Za ustrezno hranjenje otroka je zato nujno, da starši zmorejo uravnavati 
svoja čustva in se z njimi spopadajo na ustrezne načine. Zato morajo pri obravnavi motenj 
hranjenja starševskemu stresu nameni dovolj pozornosti (Didehbani idr., 2011). 
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2.6.2 Vnos hranil in pridobivanje mase 
  
Lindberg in sodelavci (2006) so izvedli raziskavo, v kateri so sledili obrokom petnajstih otrok 
s težavami pri hranjenju, brez medicinskega vzroka za to stanje. Raziskava je pokazala, da 
nobeden izmed otrok ni dosegel priporočenega dnevnega vnosa kalorij, ogljikovih hidratov, 
beljakovin in maščob. Osem otrok od vseh vključenih ni doseglo niti 50 odstotkov 
priporočenega vnosa kalorij in ogljikovih hidratov, deset otrok ni doseglo 50 odstotkov 
priporočenega dnevnega vnosa beljakovin, sedem pa jih ni doseglo 50 odstotkov  
priporočenega dnevnega vnosa maščob. V kontrolni skupini ni bilo nobenega otroka, ki ne bi 
dosegel 50 odstotkov dnevnega priporočenega vnosa kalorij in ogljikovih hidratov, bila pa sta 
eden, ki ni dosegel polovice priporočenega dnevnega beljakovin, in eden, ki ni zaužil polovice 
priporočenega dnevnega vnosa maščob. Skupina otrok s težavami pri hranjenju je od kontrolne 
skupine brez the težav zaužila tudi manj cinka, kalcija, vitamina C in vitamina B6. 
Druge raziskave so pri resnih oblikah motenj hranjenja pokazale tudi pomanjkanje vitamina K, 
vitamina B12 in železa, ki jih povezujejo z nizkim vnosom mesa in zelenjave. Prav tako je za 
otroke z motnjami hranjenja značilno, da uživajo več predelane hrane, ki vsebuje več 
sladkorjev, natrija in maščob ter manj vlaknin, železa in vitaminov B. Pogosto uživanje te hrane 
lahko povzroči težave s presnovo in slabšo povezavo med črevesjem in možgani, kar lahko še 
dodatno okrepi patološko prehranjevalno vedenje (Harshman idr., 2019). 
  
Raziskava, ki so je izvedeli Lindberg in sodelavci (2006), je pokazala tudi, da je med otroki z 
motnjami hranjenja in brez njih značilna razlika v teži in višini. Podobne rezultate je pokazala 
tudi raziskava Dahla in Sundelina (1992). Otroci z motnjami hranjenja so po štirih letih od 
zaključka študije imeli značilno nižjo težo od kontrolne skupine, je bila pa ta v starostno 
pričakovanih okvirih. 
V raziskavi, ki jo je izvedla Lucarelli s sodelavci (2018), so otroci z motnjo hranjenja ARFID 
(restriktivna motnja hranjenja) kazali znake podhranjenosti, ki so variirali od blage do hude 
stopnje. Osemdeset odstotkov otrok je v času diagnoze (okrog drugega leta starosti) kazalo 
znake hude ali zmerne podhranjenosti, ki je pri 63 odstotkov otrok vztrajala do 11. Leta starosti, 
37 odstotkov otrok pa ni bilo več podhranjenih. 
  
Ammaniti in sodelavci (2012) navajajo, da se pri prehranjevalnem vedenju v odraščanju kljub 
izboljšanju prehranjenosti lahko opazijo znaki disfunkcionalnih odzivov na sitost, pomanjkanje 
uživanja ob hrani in povečana izbirčnost pri izbiri hrane. Otroci pogosto ostanejo izbirčni jedci, 
jedo majhne obroke, jedo počasi in ne kažejo zanimanja za hrano. 
  

2.6.3 Zdravstvene posledice 
  
Hude oblike motenj hranjenja, pri katerih je vnos raznolikih vrst živil zelo omejen, lahko resno 
ogrožajo zdravje otroka. Omejeni vnos raznolikih živil lahko pomeni, da otrok ne zaužije 
ustrezne količine kalorij, ki jih telo potrebuje za optimalno delovanje, kar pa se v najhujših 
primerih lahko odrazi v zdravstvenih težavah, kot so disfunkcija organov in elektrolitske 
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abnormalnosti (na primer hipokalcemija, hipokaliemija, hipofosfatemija, hipomagneziemija), 
ki lahko vodijo tudi v smrt (Harshman idr., 2019). 
  
Pomanjkanje elektrolitov, vitaminov in mineralov lahko povzroči različne zdravstvene težave, 
vrsta težav pa je odvisna od hranil, ki jih v telesu primanjkuje. Bolniki z ARFID (restriktivno 
motnjo hranjenja) so poročali o težavah, kot so bradikardija, anemija, hipotenzija, jetrne 
disfunkcije in srčne aritmije (Davis in Stone, 2020). V raziskavi pa sta Dahl in Sundelin (1992)  
odkrila, da imajo otroci z motnjami hranjenja glede na kontrolno skupino več infekcij. 
  

2.6.4 Vedenjske, čustvene in socialne težave 
  
Starši otrok z motnjami hranjenja poročajo o več vedenjskih težavah kot otroci staršev brez 
motenj hranjenja (Dahl in Sundelin, 1992). Raziskave so pokazale, da če starši otrok z 
motnjami hranjenja ne sledijo priporočilom za zdravljenje, te težave ostajajo in se nadaljujejo 
v odraščanju. Otroci imajo lahko še naprej težave s hranjenjem, kažejo znake zgodnje sitosti in 
ostajajo izbirčni jedci. Prav tako se pri the otrocih zaradi težav z notranjo regulacijo hranjenja 
kažejo vedenjske težave, tesnobne motnje, psihosomatske motnje in nihanja razpoloženja, ki 
vplivajo tudi na njihovo socialno življenje (Ammaniti idr., 2012). 
Tudi Lucarelli (2018) poudarja, da so otroci z motnjami hranjenja v otroštvu še naprej ogroženi 
zaradi težav s prehranjevanjem ter tudi zaradi čustvenih in vedenjskih težav. Pri dekletih z 
motnjami prehranjevanja v otroštvu so se pri 11 letih pokazale psihosomatske težave, težave s 
pozornostjo in agresivno vedenje. Študija kaže, da ima resnost otrokove podhranjenosti 
pomembno vlogo pri razvoju čustvenih in vedenjskih simptomov, podhranjenost v otroštvu pa 
lahko povzroči nagnjenost k težavam otrokovega funkcioniranja doma in v šoli. 
  

2.6.5 Težave s hranjenjem kot napovednik govorno-jezikovnih motenj 
  
Povezava med motnjami hranjenja in motnjami požiranja še ni dobro raziskana. Vemo pa, da 
se motnje hranjenja in motnje govora sočasno pojavljajo pri otrocih s cerebralno paralizo, 
otrocih z nevrorazvojnimi in živčno-mišičnimi motnjami ter pri nedonošenčkih z govorno-
jezikovnimi motnjami, kar dokazuje, da so te motnje med seboj vsaj nekoliko povezane (Malas 
idr., 2015). Prav tako jih povezuje uporaba istih anatomskih struktur, ki sodelujejo pri govoru 
in hranjenju. Pri hranjenju otrok te strukture krepi in usvaja gibalne vzorce, ki jih kasneje 
uporablja tudi pri govoru. Neusvojeni in netipični vzorci vplivajo na razvoj govora, zato težave 
s sesanjem in požiranjem pogosto napovedujejo tudi težave z govorom (Ogričevič, 2012, v 
Jelenc, 2017). Pomembno je, da se pri uvajanju hranjenja ne zamudijo občutljiva obdobja za 
uvajanje čvrste hrane in hrane v koščkih. Žvečenje in grizenje vplivata na razvoj čeljusti, 
mandibularnega sklepa in gibljivosti jezika, ki so za razvoj izreke glasov ključnega pomena 
(Kondraciuk idr., 2014). 
Na pojav artikulacijskih motenj vplivajo tudi dlje vztrajajoči zgodnji refleksi hranjenja. 
Predolgo vztrajajoči sesalni refleks lahko vodi v malokluzijo in onemogoča pravilno 
dvigovanje jezika, kar lahko vodi v motnjo izreke sičnikov (Kondraciuk idr., 2014). 
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Malas (2015) je s sodelavci v raziskavi preučevala odnos med težavami s hranjenjem in 
požiranjem ter jezikovnimi motnjami. Namen raziskave je bil dokazati, da težave s hranjenjem 
in požiranjem lahko napovedujejo jezikovni zaostanek in so zato tudi indikator za vključitev v 
zgodnjo obravnavo. Z retrospektivno analizo medicinske dokumentacije so pri otrocih z 
jezikovnimi motnjami, starimi od tri do šest let, ugotavljali, ali so se pri njih pojavljale težave 
pri sesanju, prehajanju iz trde v mehko hrano, nadziranju sline in selektivnost pri jedi. 
Prevalenca otrok z motnjami hranjenja in požiranja je bila v skupini otrok z jezikovnimi 
motnjami bistveno višja kot v splošni populaciji (62 odstotkov proti 20 odstotkov). V podobni 
raziskavi je Malas s sodelavci (2017) ugotovila, da je za otroke z jezikovno motnjo skoraj 
štirikrat verjetneje, da bodo imeli motnje hranjenja. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Prehranjevanje pomembno vpliva na zdravje, kakovost življenja in socialno vključenost. Tuje 
raziskave navajajo, da ima težave na tem področju med 25 in 40 odstotkov malčkov in 
predšolskih otrok (Arvedson, 2008). V Sloveniji podatkov o prevalenci motenj hranjenja in 
požiranja v predšolski populaciji ni. Prav tako nimamo podatkov o prevalenci selektivnih in 
senzorično občutljivih jedcev. Raziskava nam bo dala okviren vpogled v pojavnost the težav v 
tipični populaciji.  
 
Pri težavah s hranjenjem je potrebna celostna in dobro načrtovana intervencija, v kateri 
sodeluje tudi logoped. Pri hitrem ukrepanju nam lahko koristi tudi poznavanje dejavnikov 
tveganja, ki povečujejo možnost za nastanek težav s hranjenjem. Zanima nas, ali motnje 
hranjenja lahko povežemo z različnimi dejavniki tveganja, kot so nedonošenost, težave med 
nosečnostjo in porodom ter pozno uvajanje različnih okusov ali tekstur hrane. 
 
Literatura navaja, da motnje hranjenja vplivajo na vedenje, čustvovanje, socialno življenje in 
družinsko dinamiko (Lucarelli, 2018). Izvedeti želimo, ali so morebitne posledice motenj 
hranjenja opazne že v predšolskem obdobju. Poznavanje posledic nam daje možnost, da ob 
intervenciji motenj požiranja pozornost usmerimo tudi na morebitne posledice in s tem 
zmanjšamo možnost za njihov nastanek.  
 
Ker pri govoru in hranjenju sodelujejo iste anatomske strukture, nas zanima, ali lahko opazimo 
povezanost med motnjami hranjenja in govorno-jezikovnimi motnjami. Tuje raziskave 
navajajo, da je pri otrocih z jezikovnimi motnjami možnost za nastanek težav s hranjenjem 
trikrat večja kot pri otrocih, ki the težav nimajo (Malas idr., 2015). Razumevanje povezave 
med motnjami hranjenja in govorno-jezikovnimi motnjami bi strokovnjakom na tem področju 
dala možnost za zgodnjo in preventivno obravnavo otrok, pri katerih je tveganje za nastanek 
govorno-jezikovnih motenj večje.  
 

3.2 CILJI IN HIPOTEZE 
 
Cilj raziskave je pridobiti podatke o pojavnosti motenj hranjenja in požiranja pri otrocih v 
predšolskem obdobju. Ugotoviti želimo:  
 

- Kako pogoste so motnje hranjenja in požiranja med predšolskimi otroki? 
- Ali lahko pojav motenj hranjenja povežemo z različnimi dejavniki tveganja, kot so 

nedonošenost, težave med nosečnostjo in pozno uvajanje različnih okusov ali tekstur 
hrane? 

- Kakšna je pojavnost selektivnih in senzorično občutljivih jedcev? 
- Kakšne so prehranjevalne navade otrok v predšolskem obdobju? 
- Ali so morebitne posledice motenj hranjenja opazne že v predšolskem obdobju? 
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- Ali je prisotna povezanost med motnjami hranjenja in govorno-jezikovnimi motnjami? 
 
 
Hipoteze: 

  
H1: Težave s hranjenjem in požiranjem ima vsaj 25 odstotkov vključenih predšolskih otrok. 

  
H2: Obstaja povezanost med odsotnostjo dojenja in kasnejšimi težavami s hranjenjem in 
požiranjem. 

  
H3: Obstaja povezanost med težavami med nosečnostjo in porodom ter motnjami hranjenja in 
požiranja. 

  
H4: Pri otrocih, ki imajo/so imeli motnje hranjenja, so pogosteje prisotne govorno-jezikovne 
motnje kot pri otrocih brez motenj hranjenja in požiranja. 

  
H5: Več kot pet odstotkov vključenih otrok ima senzorično preobčutljivost na hrano. 

  
H6: Nedonošenost je povezana z motnjami hranjenja in požiranja. 

  
H7: Več kot 30 odstotkov vključenih predšolskih otrok je selektivnih jedcev. 
  
H8: Obstaja povezanost med izbirčnostjo in težavami s hranjenjem in požiranjem. 

  
H9: Obstaja povezanost med izbirčnostjo in poznim začetkom uvajanja kašaste hrane. 

  
H10: Obstaja povezanost med artikulacijskimi motnjami in  poznim začetkom uvajanja kašaste 
hrane. 

H11: Otroci z motnjami hranjenja in požiranja imajo nižjo težo od pričakovane glede na 
njihovo starost. 

  
H12: Obstaja povezanost med motnjami hranjenja in požiranja ter nenadzorovanim iztekanjem 
sline iz ust. 

  
H13: Obstaja povezanost med motnjami hranjenja in zaznavanjem stresa ob hranjenju pri 
starših. 
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3.3 METODOLOGIJA 

3.3.1  Raziskovalni pristop 
 
Raziskovalni pristop temelji na kvantitativni raziskavi z analizo namensko sestavljenega            
vprašalnika o težavah in motnjah hranjenja ter prehranjevalnih navad predšolskih otrok. Nanj 
so odgovarjali njihovi starši ali skrbniki. 
 

3.3.2 Vzorec oseb 
  

Spletni vprašalnik je bil posredovan vsem staršem otrok, ki obiskujejo Vrtec Franceta Prešerna 
in Vrtec Miškolin v Ljubljani ter Vrtec Kekec Grosuplje. Dobili smo 165 polno rešenih 
vprašalnikov, primernih za analizo. 

 

3.3.2.1 Spol 

Kot je vidno iz preglednice, je vzorec sestavljen iz 84 deklic in 78 dečkov. Trije starši na 
vprašanje o spolu otroka niso odgovorili.  
 
Preglednica 4  

Porazdelitev vzorca po spolu 

                         f              % 
Dečki 78 48,1 
Deklice 84 51,9 
SKUPAJ 162 100,0 

 

3.3.2.2 Starost v času raziskave 

V raziskavi so bili zajeti otroci, stari od enega do sedem let. Povprečna starost sodelujočih je 
znašala 3,83 leta, standardni odklon, mediana, pa štiri leta. Največjo skupino pomenijo otroci, 
ki so dopolnili pet let, sledijo jim otroci, stari tri in štiri leta. Najmanjši delež vzorca so otroci, 
ki so bili v času raziskave stari eno in sedem let. Za pet otrok podatka o starosti nismo dobili.  
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Preglednica 5  

Porazdelitev vzorca po starosti 

 f % 
 1 leto 5 3,1 
 2 leti 26 16,1 
 3 leta 38 23,6 
 4 leta 34 21,1 
 5 let 42 26,1 
 6 let 13 8,1 
 7 let 3 1,9 
 SKUPAJ 161 100,0 
 M  3,83 
   Mdn  4 

 

3.3.2.3 Teža ob rojstvu 
 
Preglednica 6  

Porodna teža otrok, vključenih v raziskavo 

  Teža ob rojstvu (g) 
M 3420,22 
SD 501,02 
Min 2030 
Maks 4750 
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3.3.2.4 Teža otrok v času raziskave 
 
Teža  otrok v času raziskave variira od 10 do 40 kilogramov. Ker otroci pripadajo različnim 
starostnim skupinam, podatke o trenutni teži predstavljamo še v preglednici skupaj s starostjo.  
 
Preglednica 7  

Teža otrok v času raziskave 

  Teža otroka 
(kg) 

M 18,45 
SD 5,044 
Min 10 
Maks 40 

 
 
 
 
 
 
Preglednica 8  

Teža otrok v času raziskave glede na starost 

 M (kg) f SD 
1 leto 12,50 2 0,707 
2 leti 13,95 22 2,554 
3 leta 15,67 30 1,900 
4 leta 18,91 22 3,878 
5 let 21,59 41 5,440 
6 let 20,64 11 2,501 
7 let 27,00 3 6,928 
SKUPAJ 18,45 131 5,059 

 

3.3.3 Spremenljivke 
 
Neodvisne spremenljivke:  

- starost, 
- spol, 
- teža ob rojstvu, 
- prisotnost/odsotnost dojenja, 
- težave med nosečnostjo in porodom, 
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- nedonošenost, 
- starost ob začetku uvajanja kašaste hrane, 
- starost ob začetku uvajanja hrane v čvrste hrane. 

 
Odvisne spremenljivke: 

- težave s hranjenjem,  
- težave na področju govora in jezika, 
- izbirčnost, 
- nenadzorovano iztekanje sline iz ust, 
- trenutna teža, 
- starševski stres ob hranjenju. 

 
3.3.4 Merski instrumentarij 
 
Vprašalnik je bil sestavljen namensko za potrebe raziskave in se opira na podatke strokovne 
literature. Ob sestavi vprašalnika smo si pomagali z vprašalnikoma Child Eating Behaviour 
Questionnaire (Wardle idr., 2001) in Sensory Eating Problems Scale (Seiverling idr., 2019). 

  
Vprašalnik je sestavljen iz treh delov. V prvem pridobivamo osnovne podatke o otroku, njegovi 
starosti, spolu, teži ob rojstvu in trenutni teži. Vprašamo tudi o prisotnosti dejavnikov tveganja 
med nosečnostjo in porodom ter ali je bil otrok dojen ali ne. 
Drugi del vprašalnika se osredotoča na prehranjevalne navade, odnos do hranjenja in morebitne 
težave, ki so se pri hranjenju pojavljale. Vprašanja se nanašajo tudi na senzorično 
preobčutljivost in občutke staršev ob hranjenju. 
Zadnji del vprašalnika se nanaša na govorni razvoj in govorno-jezikovne motnje otroka. 
Pridobimo podatke o prvi izrečeni besedi, stavku in morebitni prisotnosti govorno-jezikovnih 
motenj. 

  

3.3.5 Postopek zbiranja podatkov 
  

Vprašalnik je bil posredovan svetovalnim službam Vrtca Franceta Prešerna in Vrtca Miškolin 
v Ljubljani ter Vrtca Kekec Grosuplje. Te so vprašalnik po elektronski pošti posredovale 
staršem otrok, ki so trenutno vpisani v njihov vrtec, starši pa so na spletnem portalu za 
anketiranje Google Forms na vprašanja anonimno odgovorili. 
 
 
3.3.6 Postopek statistične obdelave podatkov 

  
Podatki so bili obdelani s programoma Excel in IBM SPSS Statistics.  
Prikazani so rezultati opisne statistike in vzorčna porazdelitev opazovanih spremenljivk, za 
vsako hipotezo pa so prikazane tudi vzorčne frekvence in deleži. Za preverjanje hipotez smo 
uporabili χ2 test in t-test oziroma v primeru nenormalne porazdelitve podatkov ustrezen 
neparametrični test. 
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3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.4.1 Rezultati opisne statistike vprašalnika 
 
Preglednica 9  

Pojavnost dejavnikov tveganja pri materi in otroku 

 f % 
Dejavniki tveganja 
prisotni 39 23,6 

Brez dejavnikov tveganja 126 76,4 
 SKUPAJ 165 100,0 

 
Iz preglednice je vidno, da so bili dejavniki tveganja prisotni pri 23,6 % mater in otrok, zajetih 
v raziskavi. Pri 76,4 % vzorca se težave med nosečnostjo in porodom niso pojavljale. 
 
Preglednica 10  

Vrste težav med nosečnostjo 

 f % 
Težave v nosečnosti 22 57,9 
Težave pri porodu 14 36,8 
Bolezni in patološka stanja 
matere 

2 5,3 

Bolezni in patološka stanja 
otroka 

9 23,7 

 39 100,0 
 
 
Najpogostejši dejavnik tveganja v naši raziskavi so bile težave v nosečnosti, ki pomenijo 57,9 
% vseh težav v vzorcu. Kot težave so mame navajale gestacijski diabetes, krvavitve, tvegano 
nosečnost iz drugih razlogov in odstop posteljice. V to skupino smo šteli tudi prezgodnji porod. 
Težave pri porodu so se pojavljale pri 14 osebah, kar pomeni 36,8 % vseh dejavnikov tveganja. 
Pri devetih materah in dveh otrocih so bile prisotne bolezni ali patološka stanja.  
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Preglednica 11  

Prisotnost dojenja 

 f % 
Otrok dojen 150 92,0 
Otrok ni dojen 13 8,0 
SKUPAJ 163 100,0 

 
Dojenih je bilo 92% otrok. Le 13 otrok, kar pomeni 8% našega vzorca, ni bilo dojenih. Podoben 
rezultat so dobili tudi v raziskavi Nacionalnega inštituta za javno zdravje o vidikih 
prehranjevanja prebivalcev Slovenije (Gregorič idr., 2019), v kateri je bilo v prvih tednih 
življenja dojenih 90,2% dojenčkov.  
 
Preglednica 12  

Trajanje dojenja 

  Čas izključnega dojenja 
(meseci) 

M 6,84 
SD 3,94 
Min 1 
Maks 24 

 
 
Preglednica 13  

Porazdelitev otrok glede na trajanje dojenja 

 Starost 
(v mesecih) f % 
 1 4 2,4 

2 3 1,8 
3 5 3,0 
4 20 12,2 
5 33 20,1 
6 57 34,8 
7 5 3,0 
8 4 2,4 
9 5 3,0 
10 4 2,4 
11 3 1,8 
12 7 4,3 
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13 3 1,8 
14 0 0,0 
15 2 1,2 
16 1 0,6 
17 0 0,0 
18 6 3,7 
19 0 0,0 
20 0 0,0 
21 0 0,0 
22 0 0,0 
23 1 0,6 
24 1 0,6 

SKUPAJ 164 100,0 
 
Mame so otroke povprečno izključno dojile do starosti sedmih mesecev. Tudi raziskava, ki jo 
je izvedel NIJZ (Gregorič idr., 2019) navaja, da mame v Sloveniji povprečno dojijo do sedmega 
meseca starosti. Največ otrok je bilo izključno dojenih do šestega meseca starosti. To je v 
skladu s priporočili smernic zdravega prehranjevanja za dojenčke, ki jih je leta 2010 izdalo 
Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (Bratanič idr., 2010), kjer avtorji navajajo, da ob 
dobro vzpostavljenem dojenju do šestega meseca ni treba dodajati nobenih tekočin ali hrane. 
V raziskavi, ki jo je izvedel NIJZ (Gregorič idr., 2019), je bilo dojenih 54,6 % šestmesečnih 
dojenčkov, od tega 5,5 % izključno dojenih. Avtorji navajajo, da 39 % dojenčkov zaradi upada 
dojenja med prvim in tretjim mesecem začne uživati tudi mlečno formulo. V naši raziskavi je 
bilo otrok, ki bili izključno dojeni le do konca 3. meseca starosti, samo 7, 2 %. Dva izmed 
staršev sta odgovorila, da je bil njun otrok izključno dojen do 23. in 24. meseca starosti. 
Sklepamo, da je prišlo do napake pri izpolnjevanju vprašalnika in da sta starša spregledala 
besedo ‘izključno’. Ta dva odgovora smo izključili iz nadaljnje statistične obdelave.  
 

Preglednica 14  

Pojavnost težav pri hranjenju 

 f % 
Težave s 
hranjenjem 46 34,3 

Brez težav s 
hranjenjem 88 65,7 

 SKUPAJ 165 100,0 
 
Pri 46 otrocih, kar pomeni 34,4 % vzorca, so se pri hranjenju pojavljale težave. Pri 88 otrocih 
(65,7 %) pri hranjenju ni bilo težav.  
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Preglednica 15  

Vrste težav pri hranjenju 

 f % 
 Ostajanje hrane v 

ustni votlini 2 6,7 

Zaspanost ob 
hranjenju 17 56,7 

Razdražljivost ob 
hranjenju 2 6,7 

Zavračanje hranjenja 7 23,3 
Drugo 2 6,7 

SKUPAJ 30 100,0 
 
Od težav s hranjenjem se je najpogosteje pojavljala zaspanost pri hranjenju, ki onemogoča 
ustrezno hranjenje. Pri sedmih se je pojavljalo zavračanje hranjenja, pri dveh ostajanje hrane v 
ustni votlini in še pri dveh razdražljivost ob hranjenju.  
 
Preglednica 16  

Začetek uvajanja kašaste hrane 

  Začetek uvajanja 
kašaste hrane 

(meseci) 
M 5,30 
SD 1,861 
Min 3 
Maks 12 

 
Starši so kašasto hrano začeli uvajati povprečno pri 5,3 meseca, s standardno deviacijo 1,86. 
Po smernicah zdravega prehranjevanja za dojenčke (Bratanič idr., 2010) je priporočeno, da se 
uvajanje dopolnilne hrane ne začne pred 17. tednom (starost 3,9 meseca) in ne po 26. tednu 
(starost šest mesecev). Starši otrok, zajetih v vzorcu, so v veliki meri sledili priporočilom.  
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Preglednica 17  

Začetek uvajanja čvrste hrane 

  Začetek 
uvajanja čvrste 
hrane (meseci) 

M 8,74 
SD 1,867 
Min 4 
Maks 12 

 
Čvrsta hrana je bila otrokom povprečno prvič predstavljena med osmim in devetim mesecem. 
To je v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja za dojenčke (Bratanič idr., 2010), ki po 
starosti deset mesecev priporočajo, da se otroke uvede na prilagojeno družinsko prehrano. 
Zaradi novih zob in razvijajočih se motoričnih spretnosti mesa, rib, zelenjave in sadja ni treba 
pretlačiti, ampak se lahko zgolj narežejo ne koščke, primerne za uživanje.  
 
 
 
Preglednica 18  

Prevalenca nenormalnega iztekanja sline iz ust 

 DA NE 
f % f % 

Je vašemu otroku 
nenadzorovano tekla slina iz 
ust dlje časa kot njegovim 
vrstnikom? 

11 6,7 152 93,3 

 
Starši enajstih otrok (6,7 %) so poročali, da je otroku slina nenadzorovano iztekala iz ust dlje 
kot vrstnikom. Nadzor sline se razvije med 15. in 18. mesecem, a se iztekanje sline lahko 
pojavlja do tri leta, še posebej ob hranjenju. Akutno se lahko pojavi tudi v obdobju izraščanja 
zob. Slinjenje, ki traja prek starosti štirih let, je razvojno netipično. Kronično iztekanje sline se 
pojavi pri otrocih z nenormalno senzoriko ust, oslabljeno oralno motorično kontrolo in 
prekomerno produkcijo sline. V splošni populaciji je prevalenca kroničnega slinjenja v otroštvu 
0,6 %, v skupini otrok z razvojnimi motnjami pa se kronično nenadzorovano iztekanje sline 
pojavlja med 30 in 53 % populacije (Fairhurst in Cockerill, 2010).  
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Preglednica 19  

Apetit in težave z apetitom v predšolskem obdobju 

 
 

DA NE 
f % f % 

Ali je vaš otrok ob povprečnem 
obroku zaužil zadostno 
količino hrane? 
 

139 84,4 25 15,2 

Ali je imel vaš otrok kdaj v 
razvoju težave z apetitom? 

32 19,5 132 80,5 

 
84,4 % staršev navaja, da je njihov otrok ob povprečnem obroku zaužil zadostno količino 
hrane, 15,2 % staršev pa, da ob povprečnem obroku njihov otrok zadostne količine hrane ni 
zaužil. Podatki, ali so otroci imeli težave z apetitom, so skladni s podatki iz prejšnjega 
vprašanja. Za 19,5 % otrok starši navajajo, da so med razvojem imeli težave z apetitom, 80,5 
% otrok pa ni imelo tovrstnih težav. Ob tem je treba upoštevati, da otrok lahko ne zaužije 
zadostne količine hrane tudi zaradi drugih razlogov, kot so različna bolezenska stanja, 
selektivnost pri izbiri hrane, zaostanek v razvoju prehranjevalnih veščin idr. (Chatoor, 2002). 
 
 

Preglednica 20  

Nagnjenost k prenajedanju 

 1- Nikoli 2- Včasih 3- Pogosto 4- Vedno 
 f % f % f % f % 
Če bi mu 
dovolili, bi 
se moj 
otrok 
prenajedel. 

104 63,4 42 25,6 15 9,1 3 1,8 

 
Starši 15 otrok so navedli, da bi se njihovo otroci, če bi jim pustili, pogosto prenajedli, starši 
treh otrok pa, da bi se to zgodilo ob vsakem obroku.  
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Preglednica 21  

Prehranjevalno vedenje predšolskih otrok 

 1- Nikoli 2- Včasih  3 - Pogosto 4 - Vedno 
 f % f % f % f % 
Moj otrok ima rad hrano.  
 

1 0,6 17 10,4 87 53,0 59 36,0 

Moj otrok ima rad veliko 
različnih vrst hrane. 
 

7 4,2 39 23,6 65 39,4 54 32,7 

Moj otrok uživa ob 
poskušanju nove hrane (ki je 
še ne pozna). 
 

19 11,5 68 41,2 60 36,4 18 10,9 

Moj otrok običajno zavrne 
novo hrano. 
 

31 18,8 81 49,1 42 25,5 11 6,7 

Moj otrok sprejema le en 
okus določene vrste hrane 
(npr. samo jagodni jogurt, 
ne pa navadnega). 
 

38 23,2 66 40,2 38 23,2 22 13,4 

Moj otrok zavrača celotne 
kategorije hrane (npr. vse 
sadje, vso zelenjavo, vse 
vrste mesa …). 

94 57,3 50 30,5 16 9,8 4 2,4 

 
Na podlagi odgovorov staršev lahko razberemo, da imajo otroci hrano radi in da jim 
prehranjevanje pomeni užitek. Le za enega otroka v našem vzorcu so starši navedli, da hrane 
nikoli ne mara, 146 otrok, kar predstavlja 89 % vzorca, pa ima hrano rado pogosto ali vedno. 
72 % otrok ima vedno ali pogosto rado veliko različnih vrst hrane, 4,2 % pa uživa le ob ozkem 
naboru živil. Iz naslednjih odgovorov je vidno, da imajo otroci radi predvsem hrano, ki jo že 
poznajo, saj 41 % otrok le včasih uživa ob poskušanju nove hrane, ki je še ne pozna, 11,5 % pa 
ob tem ne uživa nikoli. 6,7 % otrok vedno zavrne novo hrano, 22,5 % pogosto, 49 % otrok pa 
včasih. 18,8 % otrok nove hrane ne zavrne nikoli. 36,6 % staršev navaja, da njihov otrok 
pogosto ali vedno sprejema le en okus določene vrste hrane, 40,2 % staršev to vedenje pri 
svojem otroku opazi včasih, 23,2 % staršev pa pri svojem otroku tega vedenja ne opazi nikoli. 
Celotne kategorije hrane iz našega vzorca vedno zavračajo le štirje otroci (2,4 % vzorca), 57,3 
% otrok pa celotne kategorije hrane ni zavračalo nikoli.  
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Preglednica 22  

Prevalenca selektivnih jedcev po oceni staršev 

 DA NE 
f % f % 

Ali bi vašega otroka označili za 
selektivnega jedca (izbirčneža)? 

46 27,9 119 72,1 

 
Kot je vidno iz preglednice, bi svojega otroka kot izbirčnega jedca označilo 27,9 % staršev. To 
se ujema z literaturo, ki navaja, da izbirčni jedci v predšolskem obdobju pomenijo od 14 do 50 
odstotkov populacije (Norris idr., 2016). 
 
Preglednica 23  

Težave ob sprejemanju novih okusov in tekstur 

 DA NE 
f % f % 

Ali je imel vaš otrok težave s 
sprejemanjem novih okusov? 
 

31 18,8 134 81,2 

Ali je imel vaš otrok težave s 
sprejemanjem novih tekstur 
hrane (npr. kašaste hrane, 
čvrste hrane)? 

33 20,0 132 80,0 

 
18,8 % otrok je imelo težave s sprejemanjem novih okusov, 20 % otrok pa težave s 
sprejemanjem novih tekstur hrane. Preostali otroci v našem vzorcu teh težav niso imeli.  
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Preglednica 24  

Vedenja, ki kažejo na senzorično preobčutljivost 

 1 - Nikoli 2 - Včasih 3- Pogosto 4- Vedno 
 f % f % f % f % 
Moj otrok zavrača 
vso hrano določene 
teksture (npr. 
kašasto hrano, vso 
čvrsto hrano). 

132 81,5 26 16,0 4 2,5 / / 

Moj otrok zavrača 
vso hrano določene 
barve. 

134 83,2 22 13,7 2 1,2 3 1,9 

Moj otrok je 
občutljiv na 
temperaturo hrane. 

71 43,3 56 34,1 26 15,9 11 6,7 

 
Niti en otrok v našem vzorcu popolnoma ne zavrača vse hrane določene teksture, štirje otroci 
(2,5 %) pa to počnejo pogosto. Pri večini otrok (81,5 %) se zavračanje hrane določene teksture 
ne pojavlja nikoli. Trije otroci (1,9 %) vedno zavračajo vso hrano določene barve, dva (1,2 %) 
pa to počneta pogosto. 83 % otrok nima težav s sprejemanjem hrane določenih barv. Zavračanje 
celotnih kategorij živil, ki imajo določeno teksturo ali barvo, je značilnost senzorične 
preobčutljivosti na hrano. Ta preobčutljivost se največkrat začne že ob prvi seznanitvi otroka 
z živilom, ki otroku povzroči zavrnitveno reakcijo (npr. dvigovanje na bruhanje). Ta odpor se 
lahko posploši na vsa živila, ki otroka asociirajo na negativno izkušnjo z določenim živilom. 
Senzorična preobčutljivost pa je značilna tudi za otroke z motnjo avtističnega spektra, pri 
katerih je pogosto odklanjanje hrane določene barve ali oblike (Chatoor, 2009b).  
Na temperaturo hrane je vedno občutljivih 11 otrok (6,7 %), 71 (43,3%) pa nikoli.  
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Preglednica 25  

Doživljanje stresa ob hranjenju otroka 

 DA NE 
f % f % 

Ali hranjenje otroka doživljate/ 
ste doživljali kot stres? 

33 20,0 132 80,0 

 
Kot je vidno iz preglednice, 33 staršev (20 %) navaja, da je hranjenje otroka doživljalo ali pa 
še vedno doživlja kot stres. Stres se pogosto pojavi pri starših, katerih otroci imajo težave s 
hranjenjem, in izvira iz skrbi za zdravje svojega otroka (Franklin in Rodger, 2003). Literatura 
navaja, da je materin stres povezan z večjim tveganjem za uporabo prisilnih načinov hranjenja. 
Omejevanje hrane in siljenje k hrani pa lahko negativno vpliva na otrokovo prehranjevalno 
vedenje (Berge idr., 2020). Ker lahko stres negativno vpliva na odnos med staršem in otrokom, 
vsakodnevne rutine in ustrezno hranjenje otroka, je nujno, da se pri obravnavi motenj hranjenja 
strokovnjak, ki otroka obravnava, posveti tudi staršem in težavam, s katerimi se spopadajo 
zaradi otrokove motnje (Didehbani idr., 2011). 
 
Preglednica 26  

Hranjenje v vrtcu 

 f % 
 V vrtcu otrok uživa isti nabor hrane kot 

doma. 84 50,9 

 V vrtcu otrok uživa ožji nabor hrane 
kot doma. 12 7,3 

 V vrtcu otrok uživa večji nabor hrane 
kot doma. 69 41,8 

 SKUPAJ 165 100,0 
 
Večina otrok v vrtcu uživa isti nabor hrane kot doma. Od tistih, pri katerih se nabor hrane doma 
in v vrtcu razlikuje, pa znatno prevladujejo otroci, ki v vrtcu uživajo večji nabor hrane kot 
doma. Sklepamo, da imajo vrstniki na otroke pozitiven vpliv in jih spodbujajo k preizkušanju 
in uživanju bolj raznovrstnega nabora živil. 
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Preglednica 27  

Hrana, ki je otrok ne mara 

 f % 
 
 
 
 

Zelenjava 82 54,3 
Meso in ribe 26 17,2 
Sadje 19 12,6 
Mlečni izdelki 17 11,3 
Ogljikovi hidrati 12 7,9 

 Sladkarije 3 2,0 
 Pikantna hrana 3 2,0 
 Otrok mara vse 14 9,3 
 Drugo 13 8,6 
SKUPAJ 189 100,0 

 
Starši so v vprašanju sami navedli, katera so živila, ki jih otrok ne mara. Pri obdelavi podatkov 
smo zaradi lažje preglednosti živila združili v kategorije. Med najbolj nepriljubljena živila 
sodijo živila, ki spadajo v kategorijo zelenjave, sledijo meso in ribe, sadje in mlečni izdelki.  
 
 
Preglednica 28  

Hrana, ki jo ima otrok rad 

 f % 
 
 
 
 

Ogljikovi hidrati 107 66,9 
Sadje 69 43,1 
Meso in ribe 56 35,0 
Zelenjava 49 30,6 
Mlečni izdelki 46 28,7 

 Juhe 34 21,3 
 Sladkarije 23 14,4 
 Otrok mara vse 18 11,2 
SKUPAJ 402 100,0 

 
Enako kot pri prejšnjem vprašanju so starši sami navedli živila, ki jih imajo otroci radi, te pa 
smo zaradi lažje preglednosti združili v kategorije, ki jih predstavljamo v preglednici. Med 
najbolj priljubljene skupine živil spadajo ogljikovi hidrati (testenine, kruh ipd.), sadje ter meso 
in ribe.  
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Preglednica 29  

Starost ob prvi besedi 

  Prva beseda 
(meseci) 

M 10,24 
SD 3,64 
Min 3 
Maks 26 

 
 
Iz odgovorov staršev razberemo, da so otroci prvo besedo povprečno izgovorili okrog desetega 
meseca starosti. Pri tem vprašanju poudarjamo, da je lahko prišlo do napačnega razumevanja 
vprašanja. Starši so kot prvo besedo večkrat šteli tudi igro z govornim aparatom, ki spominja 
na besede slovenskega jezika (npr. mamama, dadada). Kot besedo sicer štejemo 
polnopomenske besede, ki jih otrok izgovori spontano in jih uporabi za poimenovanje točno 
določenega predmeta, osebe ali aktivnosti. Običajno se pojavi med dvanajstim in dvajsetim 
mesecem (Marjanovič Umek idr., 2006). Ker starši ob izpolnjevanju vprašalnika teh informacij 
niso imeli oziroma se njihovo znanje na tem področju ni preverilo, moramo biti pri 
interpretaciji teh rezultatov zadržani.  
 
Preglednica 30  

Starost ob prvem stavku 

  Prvi stavek 
(meseci) 

M 15,06 
SD 4,56 
Min 6 
Maks 36 

 
Kot pri prejšnjem vprašanju je tudi pri tem lahko prišlo do napačnega razumevanja vprašanja. 
Otroci naj bi povprečno prvi stavek izgovorili pri petnajstih mesecih. Prve dvobesedne fraze 
otroci začnejo izgovarjati okrog osemnajstega meseca starosti (Marjanovič Umek idr., 2006). 
Pri dveh letih pa naj bi otrok v krajši izjavi zmogel združiti tri ali štiri besede.  
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Preglednica 31  

Prevalenca govorno-jezikovnih težav 

 f % 
Govorno-
jezikovne težave  
 

82 57,3 

Brez govorno- 
jezikovnih težav 61 42,7 

 SKUPAJ 143 100,0 
 
Govorne motnje so se pojavljale pri 82 otrocih, vključenih v raziskavo, kar je 57,3 % vzorca. 
Pri podatkih naše raziskave o pojavnosti govorno-jezikovnih težav v moramo biti zadržani, saj 
so prisotnost govorno jezikovnih težav ocenjevali starši in ne logopedi. Starši so pod motnje 
lahko šteli govorno-jezikovne napake, ki so za starostno obdobje še primerne (npr. otrok pri 
štirih letih ne izgovarja glasu R, v govoru se pojavljajo razvojno običajne netekočnosti). V 
Sloveniji podatkov o pojavnosti težav pri govoru, jeziku in komunikaciji ni. Avtorji obsežnejše 
raziskave iz Srbije z vzorcem, ki ga je predstavljalo 1226 predšolskih otrok, navajajo, da se 
motnje artikulacije pojavljajo pri 48,7 % otrok, jezikovne motnje pri 2,1 % otrok in motnje 
fluentnosti pri 1,26 % otrok (Umićević in Ljubić, 2015). Podatki ameriških raziskav pa 
navajajo, da se govorno-jezikovne motnje pojavljajo pri 8 % otrok med tretjim in 17. letom 
starosti (Black idr., 2015).  
 
Preglednica 32  

Vrste govornih motenj 

 f % 
 
 
 
 

Težave pri izgovoru 
določenih glasov (npr. S, 
Č, Ž ali R) 
 

49 30,6 

Težave z razumevanjem, 
kar mu drugi povedo 
 

69 43,1 

Težave z govornim 
izražanjem 
 

46 28,7 

Jecljanje (ali druge motnje 
fluentnosti) 
 

56 35,0 

Drugo 107 66,9 
SKUPAJ 402 100,0 
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Od govorno-jezikovnih motenj so se najpogosteje pojavljale težave z razumevanjem. Pri vseh 
otrocih, za katere so starši navedli, da imajo težave z razumevanjem, najverjetneje ne gre za 
motnjo, ampak za še razvijajoče se receptivne sposobnosti. Artikulacijske motnje pomenijo 
30,6 % vzorca, težave z govornim izražanjem 28 % vzorca, jecljanje 35 %. Tudi pri jecljanju 
se je treba zavedati, da se fluentnost razvija in da so nekatere posebnosti fluentnosti še razvojno 
pričakovane. Pri vseh otrocih najverjetneje ne gre za motnje fluentnosti.  
 
 

3.5. PREVERJANJE HIPOTEZ 

 
H1: Težave s hranjenjem in požiranjem ima vsaj 25 odstotkov vključenih predšolskih 
otrok. 
 

Preglednica 33  

Prevalenca težav s hranjenjem in požiranjem v skupini predšolskih otrok 

 f % 
Testni 
delež p-vrednost 

 Ima 
težave 59 0,36 0,25 ,001 

Nima 
težav 106 ,64   

Skupaj 165 1,00   
 
Hipoteza je bila postavljena na podatkih iz literature, ki navajajo, da ima težave s hranjenjem 
in požiranjem med 25 in 40 odstotkov otrok (Arvedson, 2008; Bernard-Bonnin, 2006; Sharp 
idr. 2010). Avtorji med težave s hranjenjem štejejo selektivnost pri izbiri hrane, zaostanek v 
razvoju veščin za samostojno prehranjevanje, ekstremne preference nekaterih živil, neprimerno 
vedenje med obroki in nenavadne prehranjevalne navade (Chatoor, 2002; Sharp idr., 2010).  
Kot otroke s težavami pri hranjenju in požiranju smo šteli otroke, za kateri so starši navedli 
znake težav s hranjenjem (kašelj, bruhanje, zavračanje hranjenja …), otroke, ki ob povprečnem 
obroku niso zaužili zadostne količine hrane, in otroke, za katere so starši navedli, da vedno 
zavračajo vso hrano določene teksture. 
V vzorcu je delež otrok, ki ima težave s hranjenjem in požiranjem, enak 36 %. Izvedli smo 
binomski test, s katerim smo preverili, ali lahko na podlagi deleža otrok v vzorcu sklepamo 
tudi o populacijskem deležu otrok s težavami hranjenja in požiranja. Pri stopnji tveganja 5 % 
pa lahko zavrnemo ničelno domnevo (p = 0,01) in trdimo, da je delež takšnih otrok tudi v 
populaciji večji ali enak 25 %.  

H1 potrdimo.  
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H2: Obstaja povezanost med odsotnostjo dojenja in kasnejšimi težavami s hranjenjem 
in požiranjem. 
 
Preglednica 34  

Hi – kvadrat test za povezanost med odsotnostjo dojenja in kasnejšimi težavami s hranjenjem 

 

 

Skupaj 
Ima 

težave 
Nima 
težav 

 Dojeni f 53 97 150 
% znotraj 
skupine 35,3 64,7 100,0 

Ne 
dojeni 

f 5 8 13 
% znotraj 
skupine 38,5 61,5 100,0 

        Skupaj f 58 105 163 
% znotraj 
skupine 35,6 64,4 100,0 

   df p- 
vrednost 

  
Hi-kvadrat 0,051 1 

 
0,821 

 
 
 
Hipoteza je bila postavljena na podatkih iz literature, ki dojenje povezujejo z boljšim 
sprejemanjem novih okusov. Dojenčki, ki se dojijo, skozi materino mleko spoznavajo različne 
okuse, ki so odvisni od materine prehrane. Raznolika prehrana mame lahko ugodno vpliva na 
razvoj prehranskih preferenc otroka, saj so dojenčki prvih mesecih življenja bolj prilagodljivi 
za sprejemanje novih okusov, ki jih lažje sprejemajo tudi v odraščanju. Dojenčki, ki uživajo 
mlečno formulo, pa nimajo te priložnosti, saj okus adaptiranega mleka ne variira (Leathwood 
in Maier, 2005). Na podlagi teh podatkov lahko sklepamo, da se na v populaciji nedojenih 
otrok pojavlja več težav s hranjenjem. To potrjuje tudi literatura. Pri otrocih, hranjenih z 
adaptiranim mlekom, se večkrat pojavi nizka toleranca ali pa celo odpor pri sprejemanju novih 
raznolikih okusov hrane (Lafraire idr., 2016). V naši raziskavi se med otroki, zajetimi v vzorec, 
večje razlike med dojenimi in nedojenimi otroki niso pojavile. Med dojenimi je takih, ki imajo 
težave s hranjenjem, 35,3 %, med nedojenimi pa 38,5 %. Tudi hi-kvadrat test je potrdil, da pri 
stopnji tveganja 5 % ničelne hipoteze ne moremo zavrniti (p = 0,821) in ne moremo trditi, da 
v populaciji obstaja povezanost med odsotnostjo dojenja in težavami s hranjenjem.  
 
 

H2 ovržemo. 
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H3: Obstaja povezanost med težavami med nosečnostjo in porodom ter motnjami 
hranjenja in požiranja. 
 
Preglednica 35  

Hi – kvadrat test za povezanost med težavami med nosečnostjo in porodom ter motnjami 
hranjenja. 

 

 

Skupaj 
Ima 

težave 
Nima 
težav 

 Težave med 
nosečnostjo 

f 16 23 39 
% znotraj 
skupine 41,0 59,0 100,0 

Brez težav 
med 
nosečnostjo 

f 43 83 126 
% znotraj 
skupine 34,1 65,9 100,0 

         Skupaj f 59 106 165 
% znotraj 
skupine 35,8 64,2 100,0 

   df p- 
vrednost 

 Hi-
kvadrat 0,617 1 0,432 

 
 
Težave med nosečnostjo in porodom lahko negativno vplivajo na prenatalni razvoj otroka. 
Poleg tega lahko posledice porodne travme pri materi poleg čustvenih težav in težav z 
navezanostjo vplivajo tudi na težave s hranjenjem (Gentry, 2010). Težave pri porodu lahko 
nekatere mame odvrnejo od dojenja, ki dokazano pozitivno vpliva na razvoj hranjenja (Beck 
in Watson, 2008). Porod s carskim rezom pri otroku poveča tveganje za šibkejši imunski 
sistem, razvoj alergij, astmo in zmanjšano raznolikost črevesnega mikrobioma (Sandall idr., 
2018). Na zdravje ploda lahko vplivajo tudi bolezni matere v nosečnosti, kot sta hipertenzija 
in diabetes (Plouin idr., 1983). Izpostavljenost gestacijskemu diabetesu je pri plodu povezana 
z visoko porodno težo, debelostjo in tveganjem za sladkorno bolezen tipa dva (Hunt in 
Schuller, 2007). Zanimalo nas je, ali različne težave med nosečnostjo in porodom povečajo 
tveganje tudi za nastanek motenj hranjenja.  
Na našem vzorcu ničelne hipoteze nismo mogli zavrniti (p = 0,432), zato ne moremo trditi, da 
v populaciji obstaja povezanost med težavami med nosečnostjo in porodom ter težavami s 
hranjenjem.  

H3 ovržemo.  
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H4: Pri otrocih, ki imajo/so imeli motnje hranjenja, so pogosteje prisotne govorno-
jezikovne motnje kot pri otrocih brez motenj hranjenja in požiranja. 
 
Preglednica 36  

Hi – kvadrat test za povezanost motenj hranjenja in požiranja ter govorno – jezikovnih motenj 

 
G-J 

motnje 
Brez G-J 

motenj Skupaj 
 Motnje 

hranjenja 
f 31 17 48 
% znotraj 
skupine 64,6 35,4 100,0 

Brez 
motenj 
hranjenja 

f 51 44 95 
% znotraj 
skupine 53,7 46,3 100,0 

Skupaj f 82 61 143 
% znotraj 
skupine 57,3 42,7 100,0 

   df p- 
vrednost 

 Hi-kvadrat 1,549 1 0,213 
 
V vzorcu so sicer opazne razlike v prisotnosti govorno-jezikovnih motenj med skupinama, ki 
sta ločeni glede na motnje hranjenja (pri otrocih, ki so imeli motnje hranjenja, ima govorno 
jezikovne motnje 64,5 % otrok, pri tistih, ki pa motenj hranjenja niso imeli, pa je takih otrok 
nekoliko manj – 53,7 %). Opažene razlike pa niso statistično značilne (p = 0,213), zato hipoteze 
ne moremo potrditi.  
Razboršek (2019) v svojem magistrskem delu navaja, da je pri otrocih s težavami pri govoru 
prisotnost motnje hranjenja ali požiranja 1,667-krat verjetnejša. Tako kot naša raziskava je bila 
tudi omenjena raziskava izvedena na splošni populaciji. Tuje raziskave, izvedene na populaciji 
otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, ugotavljajo, da je za otroke z jezikovno motnjo trikrat 
bolj verjetno, da bodo imeli motnje hranjenja (Malas idr., 2017).  
 
 

H4 ovržemo. 
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H5: Več kot pet odstotkov vključenih otrok ima senzorično preobčutljivost na hrano. 
 
Preglednica 37  

Prevalenca senzorične preobčutljivostji na hrano v skupini predšolskih otrok 

 f 
Opazovan 

delež 
Testni 
delež p-vrednost 

 Senzorična 
preobčutljivost 
 

11 0,07 0,05 0,205 

Brez senzorične 
preobčutljivosti 154 0,93   

Skupaj 165 1,00   
 
Med otroke, ki imajo senzorično preobčutljivost na hrano, smo šteli otroke, za katere so starši 
navedli, da so vedno občutljivi na temperaturo hrane in da vedno zavračajo določeno teksturo 
hrane.  
Podatkov o prevalenci senzorične preobčutljivosti na hrano v Sloveniji nimamo. Tudi pri 
raziskovanju tuje literature teh podatkov nismo našli. Hipotezo smo postavili na temelju 
ameriške študije, ki ugotavlja, da ima motnjo senzoričnega procesiranja od 5 do 13 % 
predšolskih otrok. Podatki so bili, tako kot pri naši raziskavi, pridobljeni iz ocene staršev (Ahn 
idr., 2004). Motnje senzoričnega procesiranja so pri otrocih z motnjami hranjenja pogostejše 
kot v splošni populaciji. Ti otroci so do raziskovanja in poskušanja nove hrane bolj zadržani, 
zato se pri njih restriktivni prehranjevalni vzorci razvijejo pogosteje (Yi idr., 2015). Na podlagi 
teh podatkov smo sklepali, da bi se pojavnost senzorične preobčutljivosti na hrano in motnje 
senzoričnega procesiranja lahko ujemali. V vzorcu je 7 % otrok s senzorično preobčutljivostjo 
na hrano. Z binomskim testom smo potrdili, da je populacijski delež otrok s senzorično 
preobčutljivostjo na hrano vsaj 5 %.  
 

H5 potrdimo.  
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H6: Nedonošenost je povezana z motnjami hranjenja in požiranja. 
 
Preglednica 38  

Hi – kvadrat test za povezanost nedonošenosti in motenj hranjenja in požiranja 

 
Motnje 

hranjenja 

Brez 
motenj 

hranjenja  
 Donošeni 

otroci 
f 55 105 160 
% znotraj 
skupine 34,4 65,6 100,0 

Nedonošeni 
otroci 

f 4 1 5 
% znotraj 
skupine 80,0 20,0 100,0 

Skupaj f 59 106 165 
% znotraj 
skupine 35,8 64,2 100,0 

   df p- 
vrednost 

 Hi-kvadrat 4,394 1 0,036 
 
V vzorcu obstaja razlika med donošenimi in nedonošenimi otroci glede na motnje hranjenja in 
požiranja. Med donošenimi je takih 34,4 %, med nedonošenimi pa 80,0 %. Ta razlika je pri 
zahtevani stopnji značilnosti 0,05 tudi statistično značilna (p = 0,036), pri čemer je treba 
upoštevati dejstvo, da je na našem vzorcu nedonošenih otrok zgolj 5 (3 %), s čimer je ena od 
predpostavk testa kršena. Kljub temu lahko hipotezo potrdimo.  
Slana (2019) v svojem magistrskem delu navaja, da ima več kot tretjina nedonošenih otrok 
težave s hranjenjem. Natančneje – v raziskavi so se težave pojavile pri 72,8 % nedonošenčkov, 
a so pri 47 % do odpusta iz porodnišnice izzvenele. Tuji viri navajajo, da je pojavnost motenj 
hranjenja v populaciji nedonošenih otrok med 40 in 70 %, med težavami pa so najpogostejše 
težave pri sesanju, ki vplivajo na počasnejšo rast, sledijo pa še gastroezofagealni refluks, 
selektivno hranjenje in težave pri napredovanju v razvoju hranjenja (Zimmerman in Rosner, 
2018). 

H6 potrdimo. 
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H7: Več kot 30 odstotkov vključenih predšolskih otrok je selektivnih jedcev. 
 
Preglednica 39  

Prevalenca selektivnih jedcev v skupini predšolskih otrok 

 f % 
 Selektiven jedec 63 38,2 

Ni selektiven jedec 102 61,8 
SKUPAJ 165 100,0 

 
Prevalenca selektivnih jedcev zaradi različnih diagnostičnih kriterijev in variabilnosti definiciji 
ni znana. V predšolskem obdobju naj bi izbirčni jedci predstavljali od 14 pa vse do 50 odstotkov 
populacije. Pri starejših se ta odstotek zmanjša na od 7 do 27 odstotkov (Norris idr., 2016). 
Glede na naš diagnostični kriterij smo predvidevali, da bo izbirčnih otrok vsaj 30 odstotkov.  
Med otroke, ki so selektivni jedci, smo šteli otroke staršev, ki so navedli, da svojega otroka 
označujejo kot selektivnega jedca. Hkrati smo v to skupino šteli otroke, za katere starši 
navajajo, da vedno zavrnejo novo hrano, sprejemajo le en okus določene vrste hrane (npr. samo 
sadni jogurt, ne pa navadnega), zavračajo celotne kategorije hrane, zavračajo vso hrano 
določene barve in teksture. V vzorcu je bil delež selektivnih jedcev enak 38,2 %.  
 

H7 potrdimo. 
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H8: Obstaja povezanost med izbirčnostjo in težavami s hranjenjem in požiranjem. 
 
Preglednica 40  

Hi – kvadrat test za povezanost izbirčnosti in težav s hranjenjem 

 
Težave s 
hranjenjem 

Brez težav 
s 
hranjenjem  

 Izbirčni 
otroci 

f 20 26 46 
% znotraj 
skupine 43,5 56,5 100,0 

Ne-
izbirčni 
otroci 

f 39 80 119 
% znotraj 
skupine 32,8 67,2 100,0 

Skupaj f 59 106 165 
% znotraj 
skupine 35,8 64,2 100,0 

   df p- 
vrednost 

 Hi-kvadrat 1,655 1 0,198 
 
Zanimalo nas je, ali so otroci, ki imajo težave s hranjenjem, bolj nagnjeni k izbirčnemu oz. 
selektivnemu prehranjevanju, torej ali težave s hranjenjem otroka odvrnejo od uživanja 
raznolikega nabora živil. Med izbirčnimi in neizbirčnimi otroki se v vzorcu pojavljajo manjše 
razlike v težavah s hranjenjem. Med izbirčnimi otroki ima težave s hranjenjem 43,5 % otrok, 
med neizbirčnimi pa manj, in sicer 32,8 %. V obeh skupinah je torej otrok brez težav s 
hranjenjem manj kot tistih s težavami. Razlike pri natančni stopnji značilnosti niso statistično 
značilne (p = 0,198).  
Treba se je zavedati, da se izbirčnost in težave s hranjenjem pogosto prekrivajo in da včasih 
starši med njimi ne ločijo, kar lahko pri raziskavi, ki se opira na poročanje staršev, vpliva na 
rezultate.   

H8 ovržemo. 
 
H9: Obstaja povezanost med izbirčnostjo in poznim začetkom uvajanja kašaste hrane. 
 
Literatura navaja, da je otrokov odpor do poskušanja nekaterih živil lahko posledica poznega 
uvajanja novih izdelkov v dieto. Dojenčki so do poskušanja novih okusov najbolj odprti do 
prvega leta starosti, potem pa se ta odprtost s starostjo zmanjšuje (Łoboś in Januszewicz, 2019). 
Med petim in sedmim mesecem dojenčki večino novo predstavljenih živil sprejmejo brez 
odpora (Schwartz idr., 2011).  
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Preglednica 41  

Frekvenca poznega uvajanja kašaste hrane 

 f % 
Pozno uvajanje 20 12,5 
Zgodnje uvajanje 140 87,5 
 SKUPAJ 160 100,0 

 
V našem vzorcu je bilo 12,5 % otrok pozno uvedenih v kašasto hrano. V pozno uvajanje kašaste 
hrane smo šteli otroke, ki jim je bila kašasta hrana predstavljena po šestem mesecu starosti 
(Bratanič idr., 2010).  
 
Preglednica 42  

Hi – kvadrat test za povezanost poznega začetka uvajanja kašaste hrane in izbirčnosti 

 

 
Je 

izbirčen 
Ni 

izbirčen  
 Pozno 

uvajanje 
f 5 15 20 
% znotraj 
skupine 25,0 75,0 100,0 

Zgodnje 
uvajanje 

f 39 101 140 
% znotraj 
skupine 27,9 72,1 100,0 

Skupaj f 44 116 160 
% znotraj 
skupine 27,5 72,5 100,0 

   df p- 
vrednost 

 Hi-kvadrat 0,072 1 0,789 
 
V skupini otrok, ki jim je bila kašasta hrana predstavljena pozno, je izbirčnežev 25 %, v drugi 
skupini pa je izbirčnih otrok celo nekoliko več; 27,9 %. Razlike statistično niso značilne (p = 
0,789), prav tako pa razlike niso očitne tudi v vzorcu. 
Izvedemo še t-test, ki preverja, ali sta povprečni starosti ob uvedbi kašaste hrane v skupinah 
(izbirčni in neizbirčni otroci) statistično značilno različni. 
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Preglednica 43  

T – test za preverjanje statistično značilne različnosti povprečnoih starosti ob uvedni kašaste 
hrane med skupinama izbirčnih in neizbirčnih jedcev 

 f 

Povpreč
na 
starost SD 

Std. 
napaka 
povprečja 

Izbirčni jedci 44 5,00 1,671 0,252 
Neizbirčni jedci 115 5,41 1,924 0,179 
  p- 

vrednost 
razlika v 
povp. 

95 % I.Z. 

t-statistika –1,322 0,190 –0,409 [–1,023; 
0,206] 

 
Tudi t-test ne pokaže statistično značilnih razlik v povprečni starosti ob uvedbi kašaste hrane 
pri otrocih, ki so izbirčni, in pri tistih, ki niso. Še več, v vzorcu je razlika v povprečni starosti 
ob uvedbi kašaste hrane enaka 0,409 meseca (povprečna starost pri izbirčnih je bila 5,0 meseca, 
povprečna starost pri neizbirčnih pa večja; 5,41 meseca).  
 

H9 ovržemo.  
 
 
H10: Obstaja povezanost med artikulacijskimi motnjami in  poznim začetkom uvajanja 
kašaste hrane. 
 
Zanimalo nas je, ali ima pozno seznanjanje z novimi senzoričnimi občutki v kritičnem času 
razvoja primarnih oralnih funkcij vpliv na artikulacijo. V kritičnih obdobjih razvoja živčevja 
je za optimalen razvoj nujna zadostna mera stimulacije. Če te stimulacije ni, je lahko senzorika 
v ustni votlini drugačna. S hipotezo smo želeli preveriti, ali lahko drugačna senzorika ustne 
votline vpliva na artikulacijske vzorce.  
 
Preglednica 44  
Pojavnost artikulacijskih motenj 

 f % 
Artikulacijske 
motnje 66 46,2 

Brez 
artikulacijske 
motnje 

77 53,8 

 SKUPAJ 143 100,0 
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V vzorcu ima 46,2 % otrok artikulacijske motnje. 
Preverili smo, ali na pojav artikulacijskih motenj vpliva pozno uvajanje kašaste in tudi čvrste 
hrane. Za mejno starost, po kateri strokovnjaki menijo, da je uvajanje določene teksture hrane 
pozno, velja pri kašasti hrani šest mesecev, pri čvrsti hrani pa 12 mesecev (Bratanič idr., 2010). 
Enaki mejni starosti smo upoštevali tudi v analizi naših podatkov.  
 
Preglednica 45  

Hi – kvadrat test za ugotavljanje povezanosti med artikulacijskimi motnjami in začetkom 
uvajanja kašaste hrane 

 

 
Artikulacijske 

motnje 

Brez 
artikulacijskih 

motenj  
 Pozno 

uvajanje 
f 4 12 16 
% znotraj 
skupine 25,0 75,0 100,0 

Zgodnje 
uvajanje 

f 58 64 122 
% znotraj 
skupine 47,5 52,5 100,0 

Skupaj f 62 76 138 
% znotraj 
skupine 44,9 55,1 100,0 

   df p- 
vrednost 

 Hi-kvadrat 2,905 1 0,08 
 
S hi-kvadrat testom smo odkrili (mejno) statistično značilne razlike v prisotnosti artikulacijskih 
motenj glede na starost, pri kateri je bila uvedena kašasta hrana. Izkazalo pa se je, da ima v 
vzorcu artikulacijske motnje večji delež otrok, pri katerih je bila kašasta hrana uvedena v prvih 
šestih mesecih življenja, v primerjavi z otroki, pri katerih je bila uvedena kasneje.  
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Preglednica 46  

T – test za preverjanje statistično značilne različnosti povprečnih starosti ob uvedni kašaste 
hrane med skupinama otrok z artikulacijskimi motnjami in brez artikulacijskih motenj 

  f 
Povprečna 

starost SD 
Std. napaka 

povprečja 

Artikulacijske 
motnje 

63 8,73 1,894 0,239 

Brez 
artikulacijskih 
motenj 

71 8,80 2,246 0,267 

    p- 
vrednost 

razlika v 
povp. 

95 % I.Z. 

t-statistika –0,203 0,839 –0,073 [–0,780; 
0,635] 

 
Ko pa primerjamo povprečno starost, pri kateri je bila kašasta hrana uvedena, opazimo, da je 
povprečna starost nižja v tisti skupini otrok, ki imajo artikulacijske motnje. Razlika v povprečni 
starosti med skupinama v vzorcu je minimalna (0,072 meseca) in ni statistično značilna. 
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Dodatno smo preverili, ali bi lahko na artikulacijo vplivalo pozno uvajanje čvrste hrane.  
 
Preglednica 47  

Hi – kvadrat test za ugotavljanje povezanosti med artikulacijskimi motnjami in začetkom 
uvajanja čvrste hrane 

 

Artikulacijske 
motnje 

Brez 
artikulacijskih 

motenj 

 

  Pozno 
uvajanje 

f 8 9 17 

% znotraj skupine 47,1 52,9 100,0 

Zgodnje 
uvajanje 

f 55 62 108 

% znotraj skupine 47,0 53,0 100,0 

Skupaj f 63 71 134 

% znotraj skupine 47,0 53,0 100,0 

      df p- 
vrednost 

  Hi-kvadrat 0,010 1 0,997 

  
Pri uvajanju čvrste hrane so razlike še manjše; artikulacijske motnje ima 47,1 % otrok, ki so 
jim čvrsto hrano predstavili pozno, in 47 % otrok, ki so jim čvrsto hrano predstavili v prvih 12 
mesecih. Razlike niso statistično značilne. 
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Preglednica 48  

T – test za preverjanje statistično značilne različnosti povprečnih starosti ob uvedni čvrste 
hrane med skupinama otrok z artikulacijskimi motnjami in brez artikulacijskih motenj 

 

  f 
Povprečna 

starost SD 
Std. napaka 

povprečja 

Artikulacijske 
motnje 

63 8,73 1,894 0,239 

Brez 
artikulacijskih 
motenj 

71 8,66 1,895 0,226 

    p- 
vrednost 

razlika v 
povp. 

95 % I.Z. 

t-statistika –0,222 0,825 –0,073 [–0,578; 
0,724] 

  
Povprečna starost ob uvedbi čvrste hrane je v skupini otrok z artikulacijskimi motnjami enaka 
8,73 meseca, v skupini otrok brez motenj pa 8,66. Razlike so bile ponovno minimalne in niso 
bile statistično značilne. 
 
 

H10 ovržemo.  
 
 

H11: Otroci z motnjami hranjenja in požiranja imajo nižjo težo od pričakovane glede na 
njihovo starost.  
 
Literatura navaja, da imajo otroci z motnjami hranjenja signifikantno nižjo težo kot njihovi 
vrstniki, ki motenj hranjenja nimajo (Lindberg idr., 2006; Dahl in Sundelin, 1992). Otroci z 
motnjami hranjenja pogosto izkazujejo znake podhranjenosti (Lucarelli idr., 2018). Zanimalo 
nas je, ali se to opazi tudi na našem vzorcu. Otroci so označeni kot podhranjeni, če njihova teža 
ne dosega petega percentila (Hales idr., 2018). Ker je bila naša raziskava izvedena na splošni 
populaciji, smo se odločili, da mejo postavimo na petnajsti percentil, kar pomeni, da smo med 
otroke, ki imajo nižjo težjo od pričakovane, šteli otroke, ki imajo nižjo težo od 85 % njihovih 
vrstnikov. Te smo določili glede na podlagi podatkov Svetovne zdravstvene organizacije 
(World Health Organization, 2006). V vzorcu so bili taki otroci štirje (3 %). 
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Preglednica 49  

Frekvenca otrok z nižjo težo od pričakovane glede na njihovo starost 

 f % 
Nižja teža 4 3,0 
Povprečna teža 128 97,0 
 SKUPAJ 132 100,0 

 
 
 
 
 
Preglednica 50  

Hi – kvadrat test za ugotavljanje povezanosti med motnjami hranjenja in požiranja ter nižjo 
težo 

 
Ima 

težave 
Nima 
težav  

 Nižja teža f 3 1 4 
% znotraj 
skupine 75,0 25,0 100,0 

Pričakovana 
teža 

f 45 83 128 
% znotraj 
skupine 35,2 64,8 100,0 

Skupaj f 48 84 132 
% znotraj 
skupine 36,4 63,6 100,0 

   df p- 
vrednost 

 Hi-
kvadrat 2,661 1 0,103 

 
Literatura navaja, da imajo otroci z motnjami hranjenja signifikantno nižjo težo kot njihovi 
vrstniki, ki motenj hranjenja nimajo (Dahl in Sundelin, 1992; Lindberg idr., 2006). Otroci z 
motnjami hranjenja pogosto izkazujejo znake podhranjenosti (Lucarelli idr., 2018). Zanimalo 
nas je, ali se to opazi tudi na našem vzorcu. V vzorcu so se izkazale razlike v prisotnosti motenj 
hranjenja glede na težo otrok, a razlike niso statistično značilne (p = 0,103). Izmed otrok, ki 
imajo glede na svojo starost nižjo pričakovano težo, je 75 % takih, ki ima motnje hranjenja. 
Med otroki s pričakovano telesno težo pa je takih 35,2 %. V vzorcu je razlika opazna, vzorec 
pa je premajhen za potrditev hipoteze.  
 

H11 ovržemo. 
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H12: Obstaja povezanost med motnjami hranjenja in požiranja ter nenadzorovanim 
iztekanjem sline iz ust. 
 
Preglednica 51  

Hi – kvadrat test za ugotavljanje povezanosti med motnjami hranjenja in požiranja ter 
nenadzorovanim iztekanjem sline iz ust 

 
 

 
Iztekanje 

sline 

Ni 
iztekanja 

sline  
 Motnje 

hranjenja 
f 7 52 59 
% znotraj 
skupine 11,9 88,1 100,0 

Brez 
motenj 
hranjenja 

f 4 100 104 
% znotraj 
skupine 3,8 96,2 100,0 

Skupaj f 11 152 163 
% znotraj 
skupine 36,4 63,6 100,0 

   df p- 
vrednost 

 Hi-kvadrat 3,846 1 0,05 
 
Motnje hranjenja in požiranja ter nenadzorovano iztekanje sline so pogosti sopojavi različnih 
motenj centralnega živčevja in bolezni mišičnega sistema, kot so cerebralna paraliza, 
miastenija gravis, paraliza obraznega živca in polimiozitis. Motnje hranjenja in požiranja in 
tudi iztekanje sline se pojavijo ob motnjah ustne senzorike, težavah z nadzorom in koordinacijo 
mišic glave in vratu, nepopolno zaporo ustnic, prisotnostjo infantilnega refleksa izplazenja 
jezika in zaostanku v razvoju koordinacije požiranja (Fairhurst in Cockerill, 2010). V literaturi 
o povezanosti teh dveh pojavov ni dvomov, zanimalo pa nas je, ali povezanost obstaja tudi v 
našem vzorcu. Zaradi skupnega pojava ob različnih motnjah in sodelovanja istih struktur pri 
požiranju sline in hranjenju lahko pričakujemo, da povezanost med motnjami teh procesov 
obstaja. V vzorcu je bilo nenadzorovano iztekanje sline prisotno pri 36,4 % otrok. Opazne so 
razlike v prisotnosti iztekanja sline glede na to, ali ima otrok tudi preostale motnje hranjenja. 
Iztekanje sline je občutno pogosteje pri tistih otrocih, ki imajo motnje hranjenja (pri 11,9 % 
takih je prisotno iztekanje sline), kot pa pri tistih, ki motenj nimajo (3,8 %). Razlike so na 
statistično značilni meji (p = 0,05), torej tudi na populaciji obstaja povezanost med motnjami 
hranjenja in požiranja ter nenadzorovanim  iztekanjem sline. 
 

H12 potrdimo. 
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H13: Obstaja povezanost med motnjami hranjenja in zaznavanjem stresa ob hranjenju 
pri starših. 
 
 
Preglednica 52  

Pogostost zaznavanja stresa ob hranjenju pri starših 

Ali hranjenje otroka 
doživljate kot stres? f % 
 Nikoli 38 23,2 

Včasih 66 40,2 
Pogosto 38 23,2 
Vedno 22 13,4 

SKUPAJ 154  
 
V vzorcu stres ob hranjenju pogosto občuti 23,2 % staršev, 13,4 % pa ga občuti vedno. Slaba 
četrtina (23,2 %) staršev stresa ob hranjenju ne občuti nikoli.  
 
 
Preglednica 53  

Hi – kvadrat test za ugotavljanje povezanosti med motnjami hranjenja in požiranja ter 
zaznavanjem stresa ob hranjenju pri starših 

 

 

Zaznavanje stresa ob hranjenju pri starših 
 

Skupaj Nikoli Včasih Pogosto Vedno 
 Motnje 

hranjenja 
f 9 28 13 8 58 
% znotraj 
skupine 

 
15,5 

 
48,3 

 
22,4 

 
13,8 

 
100,0 

Brez 
motenj 
hranjenja 

f 29 38 25 14 106 
% znotraj 
skupine 

 
27,4 

 
35,8 

 
23,6 

 
13,2 

 
100,0 

Skupaj f 38 66 38 22 164 
% znotraj 
skupine 

 
23,2 

 
40,2 

 
23,2 

 
13,4 

 
100,0 

     df p- 
vrednost 

 Hi-kvadrat 3,739 3 0,291 
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Literatura navaja, da starši otrok z motnjami hranjenja in drugimi kroničnimi boleznimi otrok 
doživljajo višje ravni stresa kot starši otrok brez zdravstvenih težav. Glavni razlog je, da morajo 
starši otrok z motnjami hranjenja prevzeti vlogo negovalca in poleg skrbi, ki jih prinese vloga 
starša, prevzeti še breme različnih terapij, prilagojenih urnikov hranjenja, zdravil in morebitnih 
hospitalizacij (Franklin in Rodger, 2003). V naši raziskavi nimamo podatkov o tem, kako resne 
so težave s hranjenjem in požiranjem otrok iz vzorca, saj naša ocena o prisotnosti težav temelji 
na poročanju staršev in ne na podlagi zdravniških poročil. Več staršev je tako lahko poročalo 
o manjših težavah, ki so se pojavljale, ki niso bile tako izrazite, da bi pri njih povzročale višje 
ravni stresa, ali pa tega niso povezali z dejavnostjo hranjenja.  
Glede na prisotnost motenj hranjenja v vzorcu ni opaznejših razlik v pogostosti starševskega 
stresa ob hranjenju. Večja razlika je opazna samo pri starših, ki stresa ne doživljajo nikoli, takih 
je v primeru otrok z motnjami hranjenja 15,5 %, v nasprotnem pa občutno več: 27,4 %. Razlike 
niso statistično značilne (p = 0,291). 
 

H13 ovržemo. 
 

3.5.1. Pregled hipotez 
 
Preglednica 54  

Tabelarični pregled hipotez 

ŠT. HIPOTEZA POTRDITEV 

1 Težave s hranjenjem in požiranjem ima vsaj 25 odstotkov vključenih 
predšolskih otrok. 

DA 

2 Obstaja povezanost med odsotnostjo dojenja in kasnejšimi težavami 
s hranjenjem in požiranjem. 

NE 

3 Obstaja povezanost med težavami med nosečnostjo in porodom ter 
motnjami hranjenja in požiranja. 

NE 

4 Pri otrocih, ki imajo/so imeli motnje hranjenja, so pogosteje prisotne 
govorno-jezikovne motnje kot pri otrocih brez motenj hranjenja in 
požiranja. 

NE 
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5 Več kot pet odstotkov vključenih otrok ima senzorično 
preobčutljivost na hrano. 

DA 

6 Nedonošenost je povezana z motnjami hranjenja in požiranja. DA 

7 Več kot 30 odstotkov vključenih predšolskih otrok je selektivnih 
jedcev. 

DA 

8 Obstaja povezanost med izbirčnostjo in težavami s hranjenjem in 
požiranjem. 

NE 

9 Obstaja povezanost med izbirčnostjo in poznim začetkom uvajanja 
kašaste hrane. 

NE 

10 Obstaja povezanost med artikulacijskimi motnjami in  poznim 
začetkom uvajanja kašaste hrane. 

NE 

11 Otroci z motnjami hranjenja in požiranja imajo nižjo težo od 
pričakovane glede na njihovo starost. 

NE 

12 Obstaja povezanost med motnjami hranjenja in požiranja ter 
nenadzorovanim iztekanjem sline iz ust. 

DA 

13 Obstaja povezanost med motnjami hranjenja in zaznavanjem stresa 
ob hranjenju pri starših. 

NE 
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4 RAZPRAVA IN SKLEP 
 
Hranjenje je za preživetje ključen fiziološki proces, hkrati pa človeku pomeni tudi užitek in 
družbeno dejavnost, ki pomembno vpliva na kakovost življenja. Težave na področju hranjenja 
pa lahko izrazito vplivajo na zdravje in druge vidike življenja. Če se tovrstne težave pojavijo 
pri otroku, lahko vplivajo na vedenje, čustvovanje, socialno življenje in družinsko dinamiko. 
 
V raziskavi, v katero je bilo vključenih 165 predšolskih otrok, so se težave na področju 
hranjenja pojavljale pri 36 odstotkih otrok. To so otroci, za katere so starši navedli znake težav 
s hranjenjem (kašelj, bruhanje, zavračanje hranjenja …), ter otroci, ki ob povprečnem obroku 
niso zaužili zadostne količine hrane, in otroci, za katere so starši navedli, da vedno zavračajo 
vso hrano določene teksture. Podatek se ujema s podatki iz literature, ki navaja, da ima težave 
s hranjenjem in požiranjem od 25 do 40 odstotkov otrok (Arvedson, 2008; Bernard-Bonnin, 
2006; Sharp idr. 2010), zavedati pa se je treba, da smo podatke pridobili z odgovori staršev in 
ne s pregledom medicinske dokumentacije, kar lahko vpliva na točnost rezultatov. Prevalenca 
otrok, pri katerih so se pojavljale motnje hranjenja, v Sloveniji ni znana, zato lahko naše 
podatke primerjamo le s podatki iz tujih raziskav. 
 
Poznavanje dejavnikov tveganja za pojav motenj hranjenja nam omogoča hitro ukrepanje in 
preprečevanje nastanka težav s hranjenjem in požiranjem. Preverili smo, ali lahko motnje 
hranjenja povežemo z nedonošenostjo, težavami med nosečnostjo in porodom, odsotnostjo 
dojenja in poznim uvajanjem različnih okusov ali tekstur hrane. 
V naši raziskavi smo odkrili statistično povezanost med nedonošenostjo in motnjami hranjenja 
in požiranja. Vzorec nedonošenih je predstavljalo pet otrok in štirje od teh so imeli med 
razvojem motnje hranjenja in požiranja. Nuša Slana (2019) v svojem magistrskem delu navaja, 
da ima več kot tretjina nedonošenih otrok motnje hranjenja, v njeni raziskavi pa so se težave 
pojavile pri 72,8 odstotka nedonošenčkov. Vzrok motenj hranjenja nedonošenih otrok so 
največkrat slabo razvite oralne motorične spretnosti, neustrezen mišični tonus in šibek jezik 
(Zimmerman in Rosner, 2018). Nedonošenčkom in njihovemu hranjenju je gotovo treba 
nameniti več pozornosti. Strinjamo se z ugotovitvami Nuše Slane (2019), da je pri obravnavi 
nedonošenih otrok pomembna vključitev logopeda, ki bi starše spremljal, dal dodatne 
informacije, odgovarjal na vprašanja in hkrati tudi spremljal govorni razvoj otroka ter ga po 
potrebi vključil v obravnavo.  
 
Težave med porodom in nosečnostjo so bile prisotne pri 23,6 odstotka mater in otrok, med temi 
so bile najpogostejše težave v nosečnosti, kot so gestacijski diabetes, krvavitve, tvegana 
nosečnost iz drugih razlogov in odstop posteljice. Povezanosti z motnjami hranjenja nismo 
dokazali. To ne pomeni, da ta povezanost ne obstaja. Študij, ki bi raziskovale neposredno 
povezanost težav med nosečnostjo in motnjami hranjenja ter požiranja, nismo našli, več študij 
pa navaja, da porodna travma lahko vpliva na težave z navezanostjo in odvračanje od dojenja, 
kar lahko pomembno vpliva na razvoj hranjenja (Beck in Watson, 2008; Gentry, 2010). Porod 
s carskim rezom lahko vpliva na imunski sistem in razvoj alergij, ki lahko vplivajo na hranjenje, 
na zdravje ploda pa vplivajo tudi bolezni matere v nosečnosti (Plouin idr., 1983; Sandall idr., 
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2018). Posredna povezava zagotovo obstaja, zato je smiselno, da se materam, pri katerih so se 
med nosečnostjo ali porodom pojavljale težave, nameni dodatna pozornost ter se dobro 
izobrazijo o ustreznem hranjenju in ukrepanju ob morebitnih težavah.  
 
Več kot 90 odstotkov otrok v naši raziskavi je bilo dojenih. Ugotavljamo, da mame sledijo 
smernicam zdravega prehranjevanja za dojenčke (Bratanič idr., 2010), saj jih je večina vsaj 
poskusila z dojenjem. Največ jih je z izključnim dojenjem vztrajalo do šestega meseca. Naš 
vzorec nedojenih otrok je bil posledično majhen (predstavljalo ga je 13 otrok), kar je lahko tudi 
razlog, da hipoteze o povezanosti motenj hranjenja in požiranja ter odsotnosti dojenja nismo 
potrdili. Pri nedojenih otrocih se motnje hranjenja in požiranja niso pojavljale pogosteje kot pri 
dojenih, kot smo predvidevali na podlagi preučene literature (Lafraire idr., 2016). Starši v naši 
raziskavi so priporočilom sledili tudi pri začetku uvajanja kašaste in čvrste hrane, ki narekujejo 
uvedbo kašaste do šestega meseca, čvrste hrane pa med osmim in desetim mesecem. Hipotezi, 
ki sta predpostavljali, da bi pozno uvajanje kašaste hrane vplivalo na izbirčnost in pojav 
artikulacijskih motenj, smo ovrgli. Dodatno smo preverili, ali na artikulacijo vpliva pozno 
uvajanje čvrste hrane, in povezanosti nismo našli.  
 
Z opravljeno raziskavo smo želeli izvedeti, katere so posledice motenj hranjenja in požiranja 
ter ali so opazne že v predšolskem obdobju. Preverili smo, ali obstaja povezanost z motnjami 
hranjenja in požiranja ter pojavnostjo govorno-jezikovnih motenj, izbirčnostjo, nižjo težo, 
nenadzorovanim iztekanjem sline in zaznavanjem stresa ob hranjenju pri starših. Povezanost 
smo dokazali z nenadzorovanim iztekanjem sline, povezanosti z drugimi morebitnimi 
posledicami motenj hranjenja pa ne. Povezanost nenadzorovanega iztekanja sline in motenj 
hranjenja in požiranja je pričakovana, saj je nenadzorovano iztekanje sline skupaj z motnjami 
hranjenja prisotno pri različnih motnjah centralnega živčevja, živčnega sistema, motnjah ustne 
senzorike, zaostankov v razvoju požiranja in nepopolni zapori ustnic (Fairhurst in Cockerill, 
2010).  
 
V literaturi ni dvoma o tem, da resne oblike motenj hranjenja in požiranja vplivajo na otrokovo 
pridobivanje teže in višine (Dahl in Sundelin, 1992; Lindberg idr., 2006). Pri otrocih z 
motnjami hranjenja pa so pogosto prisotni tudi znaki podhranjenosti (Lucarelli idr., 2018). V 
našem vzorcu povezanosti motenj hranjenja in požiranja z nižjo težo nismo dokazali. Vzrok za 
tak rezultat sta premajhen vzorec (samo štirje otroci v celotnem vzorcu so imeli nižjo težo od 
pričakovane glede na njihovo starost) in dejstvo, da v raziskavo niso bili vključeni otroci s 
hudimi oblikami motenj hranjenja, zaradi katerih bi bila potrebna hospitalizacija. Enak vzrok 
pripisujemo dejstvu, da nismo dokazali povezanosti motenj hranjenja in požiranja z 
zaznavanjem stresa med hranjenjem pri starših. Več raziskav opisuje stres, ki ga zaradi motenj 
hranjenja svojega otroka zaznavajo starši (Davies idr., 2006; Feldman idr., 2004; Franklin in 
Rodger, 2003). Omenjene raziskave pa vključujejo predvsem starše, katerih stres je povezan s 
strahom za otrokovo preživetje, prilagajanjem na obvladovanje otrokove motnje in povečanimi 
zahtevami zaradi zdravstvenega stanja otroka. Med otroki, ki so bili vključeni v našo raziskavo, 
ni bilo otrok s tako hudimi oblikami motenj hranjenja, zato starši kljub težavam stresa ne 
občutijo v tako veliki meri.  
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Povezave med govorno-jezikovnimi motnjami ter težavami s hranjenjem in požiranjem nismo 
dokazali. Povezava še ni dobro raziskana, a ker se obe vrsti motenj pojavljata pri cerebralni 
paralizi, otrocih z nevrorazvojnimi in živčno-mišičnimi motnjami ter pri nedonošenčkih, 
literatura navaja, da povezava obstaja. Tuje raziskave, ki so bile izvedene na populaciji otrok z 
govorno-jezikovnimi motnjami, povezanost dokazujejo (Malas idr., 2015). V Sloveniji take 
raziskave še ni. Povezava je bila raziskovana v naši raziskavi in v raziskavi, ki jo je v okviru 
magistrskega dela izvedla Barbara Razboršek (2019), obe pa sta povezanost raziskovali na 
splošni populaciji predšolskih otrok, kar je lahko vzrok za to, da povezava ni bila dokazana.  
 
Za to, da bi lahko zaznali določene posledice, bi bilo treba izvesti longitudinalno študijo, ki ni 
bila v okviru zmožnosti te raziskave. V prihodnje bi bilo dobro raziskati, ali se posledice motenj 
hranjenja v otroštvu opazijo tudi v adolescenci in odrasli dobi. Pri otrocih z motnjami hranjenja 
se večkrat pojavljajo vedenjske, čustvene in socialne težave, ki se, če niso strokovno 
obravnavane, pogosto nadaljujejo v odraščanju (Ammaniti idr., 2012). Te vplivajo na otrokovo 
funkcioniranje doma in v šoli, zato se nekatere posledice lahko kažejo tudi v šolskem uspehu 
(Lucarelli, 2018). Osebe, ki so imele v otroštvu motnje hranjenja in požiranja, imajo pogosto 
tudi v odraslosti težave s hranjenjem, te se lahko odražajo v selektivnem prehranjevanju in 
zgodnjih znakih sitosti (Ammaniti idr., 2012). Vse to so lahko iztočnice za nadaljnje 
raziskovanje, ki bi lahko temeljilo na longitudinalni študiji ali pa na pregledu medicinske 
dokumentacije in anketiranju odraslih, ki so v otroštvu imeli motnje hranjenja in požiranja.  
 
Potrdili smo hipotezo, da ima več kot pet odstotkov otrok senzorično preobčutljivost na hrano. 
Ker podatkov o prevalenci senzorične preobčutljivosti ni, smo hipotezo postavili na podlagi 
študije, ki je raziskovala prevalenco motenj senzoričnega procesiranja z anketiranjem staršev 
(Ahn idr., 2004). V naši študiji smo med otroke, ki imajo senzorično preobčutljivost na hrano, 
šteli otroke, za katere so starši navedli, da so vedno občutljivi na temperaturo hrane in da vedno 
zavračajo določeno teksturo hrane. Pri nadaljnjem in natančnejšem raziskovanju senzorične 
občutljivosti bi bilo smiselno upoštevati diagnostične kriterije senzorične preobčutljivosti na 
hrano, ki so navedeni v magistrskem delu (Chatoor in Lucarelli, 2019). Potreben pa bil večji 
vzorec otrok in drugačen raziskovalni pristop, ki ne bi temeljil izključno na poročanju staršev. 
Enako velja za druge vedenjske motnje hranjenja, ki so v Sloveniji še popolnoma neraziskane, 
prav tako ni prevedenih ustreznih diagnostičnih orodij. Raziskovanje teh motenj na splošni 
populaciji ni smiselno, saj bi bil vzorec premajhen, zato bi bilo te podkategorije treba 
raziskovati v populaciji otrok, katerih starši so zaradi motenj hranjenja poiskali strokovno 
pomoč.  
 
Sklepali smo, da bo v našem vzorcu vsaj 30 odstotkov otrok, ki so pri izboru hrane selektivni. 
Pomembno se je zavedati, da smo kriterij postavili sami, saj so definicije selektivnosti 
variabilne. Hkrati je zaznavanje selektivnih jedcev v našem vzorcu v veliki meri temeljilo na 
subjektivni oceni staršev, ki so odgovarjali na vprašanje, ali bi svojega otroka označili za 
izbirčnega jedca. Percepcija staršev, kaj je izbirčen jedec, je odvisna od lastnih prehranjevalnih 
navad, vzgoje, kulture in drugih dejavnikov. Natančnejša ocena prevalence selektivnih jedcev 
bi zahtevala poenotenje diagnostičnih kriterijev in podrobno analizo števila raznolikih živil, s 
katerimi se prehranjujejo otroci, ki sestavljajo vzorec.  
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Naša raziskava se je opirala na odgovore in opažanja staršev, zato moramo biti pri interpretaciji 
odgovorov nekoliko zadržani. V prihodnje bi bilo smiselno podobno raziskavo izvesti še na 
podlagi medicinske dokumentacije in dodatnih mnenj strokovnjakov. V naši raziskavi smo se 
usmerili na širši spekter motenj hranjenja in požiranja, saj smo želeli dobiti podatke o 
prisotnosti teh motenj v predšolski populaciji, v prihodnje pa bi si želeli, da se v našem prostoru 
podrobneje raziščejo tudi različni podtipi motenj hranjenja in požiranja. Raziskovanje na tem 
področju je zaradi variabilnosti definicij in pomanjkanja diagnostičnih kriterijev oteženo. Na 
to opozarjajo tudi tuji raziskovalci in avtorji člankov, v Sloveniji pa je primanjkljaj definicij in 
diagnostičnih kriterijev še večji. Poenotenje terminov in definicij je za raziskovanje na tem 
področju ključnega pomena. 
 
Lahko sklenemo, da je logoped pomemben del ekipe za obravnavo motenj hranjenja, hkrati pa 
menimo, da je v Sloveniji njegova vloga na tem področju premajhna in pogosto spregledana. 
Vključen bi lahko bil že od rojstva, še posebej pri materah nedonošenčkov in pri ostalih, pri 
katerih so bili med nosečnostjo in porodom prisotni dejavniki tveganja. Otrokom, pri katerih 
je verjetnost za pojav motenj hranjenja večja, je treba nameniti dodatno pozornost ter izobraziti 
njihove starše o pravilih ustreznega prehranjevanja, ki pomenijo temelj preventivnega 
ravnanja. Dodatno pa jim je treba predstaviti opozorilne znake, ki lahko kažejo na prisotnost 
težav. To vlogo bi lahko prevzel logoped in tako pomagal pri preprečevanju ali pa omiljenju 
morebitnih posledic motenj hranjenja in požiranja, ki smo jih proučevali in opisali v naši 
raziskavi.  
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6 PRILOGE 
 
Priloga 1: Vprašalnik o motnjah hranjenja in požiranja pri predšolskih otrocih 
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Priloga 1 
 

VPRAŠALNIK O MOTNJAH HRANJENJA IN POŽIRANJA PRI 
OTROCIH  

  
  
Spoštovani! 
  
Sem Anja Apih, študentka 1. letnika magistrskega študija Logopedije in surdopedagogike 
na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pod mentorstvom prof. dr. Irene Hočevar Boltežar, dr. 
med. pripravljam magistrsko delo o pojavnosti težav s hranjenjem med predšolskimi 
otroki. Nekateri podatki iz tujine kažejo, da ima omenjene težave tudi do polovico 
predšolskih otrok. Mednje spadajo tako zgolj izbirčnost pri jedi, kot tudi prave težave s 
sprejemanjem in požiranjem hrane. Isti organi, ki  sodelujejo pri požiranju sodelujejo tudi 
pri govoru, zato nas zanima, ali se pri otrocih, ki so kadarkoli imeli kakršnekoli težave s 
hranjenjem, dejansko pojavljajo težave z govorom pogosteje kot pri vrstnikih brez teh 
težav. V Sloveniji še ni tovrstnih podatkov, zato vas prosimo za pomoč z odgovori na 
sledeči anonimni vprašalnik. Podatki, ki jih bomo dobili, bodo koristni za načrtovanje 
pravočasne pomoči staršem otrok z različnimi motnjami hranjenja in požiranja. 
  
Hvala za sodelovanje! 

  
Datum otrokovega rojstva:___________________         
  
Trenutna starost otroka:  _____ let in  ______ mesecev 
  
Spol:    Moški / Ženski 
  
Telesna teža ob rojstvu:  __________ gramov  

         
Trenutna otrokova telesna teža:_______kg 

  
1. Ali so bile med nosečnostjo in/ali porodom prisotne kakršne koli težave (npr. rizična 
nosečnost, nedonošenost, bolezni matere, bolezni otroka, oživljanje otroka, možganska 
krvavitev, kleščni porod..)? 

a)     DA  in sicer …(dopišite) ____________________ 
b)     NE 

  
2.  Ali ste otroka dojili? 

a)     DA, ...........mesecev 
b)     NE 
  

3.   Koliko mesecev je bil otrok samo dojen/ hranjen po steklenički? ____________ 
mesecev 

  
4.  Ali  je bil med ali po hranjenju prisoten kateri od teh znakov? Obkrožite. Možnih je 
več odgovorov.  

1. kašelj 
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2. ostajanje hrane v ustni votlini  
3. bruhanje 
4. težko dihanje 
5. zaspanost ob hranjenju 
6. razdražljivost 
7. zavračanje hranjenja 
8. grgrajoč (moker) glas 
9. drugo: ____________ 

  
5.   Začetek uvajanja pretlačene hrane (kašic): pri ________ mesecih 
6.   Začetek uvajanja čvrste hrane: pri __________ mesecih 
  
  
Je vašemu otroku nekontrolirano tekla slina iz ust dlje časa kot njegovim 
vrstnikom? 

DA NE 

Ali je vaš otrok ob povprečnem obroku zaužil zadostno količino hrane? DA NE 

Ali je imel vaš otrok težave s sprejemanjem novih okusov? DA NE 

Ali je imel vaš otrok težave s sprejemanjem novih tekstur hrane (npr. pretlačene 
hrane, hrane v koščkih)? 

DA NE 

Ali je imel vaš otrok kdaj v razvoju težave z apetitom? DA NE 

Ali bi vašega otroka označili za selektivnega jedca (izbirčneža)? DA NE 

Ali hranjenje otroka doživljate / ste doživljali kot stres? DA NE 
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Obkrožite številko, ki najbolje opiše vašega otroka in njegov odnos do hranjenja:  
  
  1- nikoli  2- včasih  3- pogosto  4- vedno 
Moj otrok ima rad hrano.   

1 
 
2 

 
3 

 
4 

Moj otrok običajno zavrne novo hrano.   
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Moj otrok uživa ob poskušanju nove hrane (ki je še ne pozna).   
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Če bi mu dovolili, bi se moj otrok prenajedel.  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Moj otrok ima rad veliko različnih vrst hrane.  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Moj otrok sprejema le en okus določene vrste hrane (npr. samo jagodni 
jogurt, ne pa navadnega). 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Moj otrok je občutljiv na temperaturo hrane.   
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Moj otrok zavrača celotne kategorije hrane (npr. vse sadje, vso zelenjavo, 
vse vrste mesa…). 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Moj otrok zavrača vso hrano določene barve.  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Moj otrok zavrača vso hrano določene teksture (npr. vso kašasto hrano, vso 
hrano, ki jo je potrebno žvečiti). 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

  
  
7.  Ali se otrokovo prehranjevanje v vrtcu razlikuje od prehranjevanja doma? 

      
a)     DA, v vrtcu uživa večji nabor hrane (več različnih jedi) kot doma.        
b)     DA,  vrtcu uživa ožji nabor hrane (manj različnih jedi) kot doma.  
c)     NE, v vrtcu uživa isti nabor hrane kot doma.  

  
 8.  Katere hrane vaš otrok ne mara? Navedete lahko tako specifične jedi (npr. špageti), kot 
širše skupine hrane (npr. hrana zelene barve, mlečni izdelki, sadje…). 
 
_______________________________________________________________________ 
  
9.  Katero hrano ima vaš otrok rad?  

 _______________________________________________________________________ 
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 10.  Otrok je prvo besedo izgovoril pri ________ mesecih. 
  
11.  Otrok je prvi dvobesednih stavek izgovoril pri _______ mesecih. 
  
12.  Ali je pri otroku prisotna katera od naštetih govorno - jezikovnih težav? 

a)     težave pri izgovoru določenih glasov (npr. S, Č, Ž ali R) 
b)     težave z razumevanjem, kar mu drugi povedo 
c)     težave z govornim izražanjem (majhen besedni zaklad, nepravilni stavki, zelo 

kratki stavki glede na vrstnike, zamenjevanje besed, itd) 
d)   jecljanje (ali druge motnje fluentnosti) 
e)   drugo: _____________________ 

 
 
 

Najlepša hvala za sodelovanje! 
 
 
 


