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Plan warsztatów

• Zaburzenia karmienia (ZK, Feeding Disorders# , a zaburzenia odżywiania (wg 
DSM-5) - definicje, częstość, klinika, diagnostyka, terapia 

• „Kamienie milowe” – wzrastające kompetencje dziecka w przyjmowaniu 
pokarmu 

• Dysfagia – rodzaje, diagnostyka u pacjentów z ZK i uszkodzeniem OUN (wg 
ESPGHAN*)

• Medycyna przez przypadki – kiedy, czy i jakie wsparcie żywieniowe/żywienie 
enteralne (EN, Enteral Nutrition)?

• Podsumowanie

# Goday PS i wsp. Pediatric Feeding Disorder – Consensus Definition – Conceptual Framework, JPGN 2019
*Romano C. i wsp. ESPGHAN Guidlines for the Evaluation 

and Treatment of Gastrointestinal and Nutritional Complications in Children With Neurology Impairment; JPGN 2017 



Częstość trudności w karmieniu i zaburzeń karmienia 

Zaburzenia karmienia 1-5%
ang. feeding disorders

Łagodne trudności w karmieniu (ok.10%)
ang. milder feeding difficulties

Nieprawidłowo postrzegane  problemy z karmieniem (ok. 10%)
ang. misperceived feeding problems

NORMA ok.75%

Kerzner B, Pediatrics 2015



Zaburzenia odżywiania 
(Eating and Feeding Disorders), DSM-5*

✓ Jadłowstręt psychiczny, (ang. Anorexia Nervosa, AN); ICD-10: F50.0

✓ Żarłoczność psychiczna, bulimia (ang. Bulimia Nervosa, BN); ICD-10: F50.2

✓ Łaknienie spaczone (ang. Pica); ICD-10: F98.3

✓ Zaburzenia przeżuwania (zespół ruminacji, ang. Rumination Disorder, RD); ICD-10: F98.2

✓ Zaburzenie odżywiania z epizodami niekontrolowanego objadania się (zespół 
gwałtownego objadania się, zespół z napadami objadania się, ang. Binge Eating
Disorder, BED)

✓ Inne specyficzne zaburzenia jedzenia i odżywiania (ang. Other Specified Feeding or
Eating Disorder, OSFED)

✓ Niespecyficzne zaburzenia jedzenia i odżywiania (ang. Unpecified Feeding or Eating
Disorder, USFED)

*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition; DSM-5; American Psychiatric Association; 2013

✓ Zaburzenia odżywiania polegające na unikaniu/ograniczaniu  przyjmowania pokarmów 
(Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder, ARFID) = ZK wg ICD-10: R63.3

✓ Zaburzenia odżywiania polegające na unikaniu/ograniczaniu  przyjmowania pokarmów 
(Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder, ARFID) - ZK wg ICD-10: R63.3



*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition; DSM-5; American Psychiatric Association; 2013
& Kreipe RE, Curr Psychiatry Rep. 2012;  ^Kerzner B, Pediatrics 2015, Goday PS JPGN 2019

Zaburzenia odżywiania polegające na unikaniu/ograniczaniu  przyjmowania pokarmów 
Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder, ARFID* - Zaburzenia Karmienia, ZK^

ARFID*
Zachowania ograniczające i unikające jedzenia, które 
skutkują:

- ubytkiem m.c. 
- zahamowaniem wzrostu
- stosowaniem  suplementów diety lub EN 

(aby pokryć zapotrzebowanie na energię)
- deficytami odżywienia (np. anemia z 

niedoboru Fe) 
- znaczącym wpływem na funkcjonowanie 

psychospołeczne
- zaburzeń nie można tłumaczyć chorobą 

organiczną ani zaburzeniem psychicznym

ZK^&

- odmowa przyjmowania jedzenia
- spożywanie niewielkiej ilości pokarmów
- jedzenie wybiórcze 
- lub brak zdolności do przyjmowania pożywienia 

w wyniku:
- zaburzeń zachowania
- choroby współistniejącej
- obu przyczyn



*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition; DSM-5; American Psychiatric Association; 2013
& Kreipe RE, Palomaki A: Beyond picky eating: avoidant/restrictive food intake disorder. Curr Psychiatry Rep. 2012;  ^Kerzner B, Pediatrics 2015

Zaburzenia odżywiania polegające na unikaniu/ograniczaniu  przyjmowania pokarmów 
Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder, ARFID* - Zaburzenia Karmienia, ZK^

ARFID*
Zachowania ograniczające i unikające jedzenia, które 
skutkują:

- ubytkiem m.c. 
- zahamowaniem wzrostu
- stosowaniem  suplementów diety lub EN 

(aby pokryć zapotrzebowanie na energię)
- deficytami odżywienia (np. anemia z 

niedoboru Fe) 
- znaczącym wpływem na funkcjonowanie 

psychospołeczne
- zaburzeń nie można tłumaczyć chorobą 

organiczną ani zaburzeniem psychicznym

ZK^&

- odmowa przyjmowania jedzenia
- spożywanie niewielkiej ilości pokarmów
- jedzenie wybiórcze 
- lub brak zdolności do przyjmowania pożywienia 

w wyniku:
- zaburzeń zachowania
- choroby współistniejącej
- obu przyczyn

Nie występują: 
zaburzenia postrzegania sylwetki , 
strach przed przytyciem, 
dążenie do bycia szczupłym



JPGN 2019

Definicja ZK u dzieci
Zaburzenie poboru pokarmu drogą doustną, niezależne od wieku, które jest 
związane:
- z ogólnym stanem zdrowia (niewydolnością układu sercowo-naczyniowego 

i oddechowego)
- dysfunkcją i dysmorfią struktur ciała (skutkującą niedożywieniem)
- upośledzeniem zdolności jedzenia
- ograniczeniem interakcji psychospołecznych. 



Epidemiologia ZK
• Pierwsze objawy w dzieciństwie (ZK<6rż, ARFID nawet > 6 rż.)
• 1-2% < 1 r.ż. poważne ZK → zaburzony przyrost masy ciała
• Trudności w karmieniu i dysfagia u:

- 30% wcześniaków

- 80% dzieci z zaburzeniami neurologicznymi

10-25% dzieci 
zdrowych

30% 
wcześniaków

80% dzieci 
z zaburzeniami OUN

Aldridge V.K.:Identifying clinically relevant feeding problems and disorders. J Child Health Care, 2010



Grupa ryzyka ZK
• Wcześniactwo

• Zespoły genetyczne z zaburzonym napięciem mięśniowym lub 
anomaliami anatomicznymi (SMA I, zespół Smitha-Lemliego-Opitza, 
Cornelii de Lange)

• Choroby OUN (MPDz, urazy czaszkowo-mózgowe,   encefalopatie 
niedokrwienno-niedotlenieniowe, wady OUN)

• Częste hospitalizacje, karmienie przez zgłębnik nosowo-żołądkowy

• Przewlekłe choroby układu oddechowego (np. CF), krążenia, układu 
pokarmowego, nerek

• FFT (ang. failure to thrive) - zaburzenia rozwoju 



Pozytywny efekt terapeutyczny 
u pacjentów z ZK

odsetek pacjentów z
dobrym efektem
terapeutycznym 30-50%

30-50%

50-75%
Rybak A, Standardy Medyczne Pediatria 2011



Objawy ZK 

Objawy ZK:
• przedłużony czas posiłków (>30 min.)
• niechęć do jedzenia trwająca >1 

miesiąca
• niepokój i stres podczas jedzenia
• brak samodzielnego jedzenia u dzieci
• jedzenie nocne u małych dzieci
• odwracanie uwagi w celu 

nakarmienia - dystraktory
• przedłużone karmienie piersią lub 

butelką
• brak akceptacji dla nowych tekstur 

fot. GW



Kompetencje dziecka związane z karmieniem 
(1)

• Okres płodowy:

- 12-13 tydz. odruchowa reakcja połykania

- 32 tydz. odruch wymiotny

- 34-36 tydz. koordynacja ssania, oddychania 
i połykania 



Kompetencje dziecka związane z karmieniem
(2)

0-3 m.ż.
- Odruchowe szukanie pokarmu
- Tor oddychania dostosowany 
do odruchów ssania i połykania  
podczas karmienia
- Preferencja smaku słodkiego

Pierwsze półrocze

4-6 m.ż.
- Otwiera usta przy zbliżaniu łyżki
- Może wypychać jedzenie z ust 
- Głodne – sięga głową w kierunku łyżki
- Może trzymać pokarm w ustach
- Pokarmy stałe zmieniają mechanikę 

ruchu w jamie ustnej
- Preferuje smaki, które zna lepiej



Kompetencje dziecka związane z karmieniem
(3)

Drugie półrocze
6-8 m.ż.

- Toleruje posiłki gęste, podawane łyżką
- Trzyma ręce na butelce, preferuje 

karmienie przez rodziców
- Ściąga pokarm z łyżki górną wargą
- Stara się zagarnąć pokarm ręką w swoją 

stronę
- Umie przełożyć jedzenie ręki do ręki
- Potrafi pić z kubka trzymanego przez 

opiekuna
- Samodzielnie trzyma w ręku np. 

biszkopta i  kieruje go do ust
- Je przekąski bez wzbudzania odruchu 

wymiotnego
- Wkłada palce do ust
- Je pokarmy z drobnymi grudkami

9-10 m.ż.
- Pije z kubka, stabilna dolna warga
- Gryzie niektóre pokarmy, potrafi 

jeść palcami
- Uczy się używać języka do 

przerzucania pokarmu w j. ustnej, 
aby go rozdrobnić (gryzienie)

- Zaczyna używać szczęki i żuchwy 
do rozdrabniania pokarmu

- W czasie jedzenia bawi się łyżką, 
ale jeszcze nie je samodzielnie

10-11 m.ż.
- Trzyma łyżeczkę całą dłonią
- Trzyma kubek obiema 

rękami
- Samo trzyma butelkę
- Sprawniej gryzie pokarmy 

o różnych konsystencjach
- Chce samo jeść łyżką, 

zanurza ją w jedzeniu



Kompetencje dziecka związane z karmieniem
(4)

Drugi rok życia

12-15 m.ż. 

- Sprawnie gryzie i połyka 
wszystkie konsystencje

- Uczy się używać widelca, 
coraz sprawniej używa łyżki

- - potrafi utrzymać kubek 
w jednej ręce 

- Pije przez słomkę
- Czyści wargi językiem



Kompetencje dziecka związane z karmieniem 
- podsumowanie

• 1 rok życia – 3 kluczowe okresy:

4-6 m. ż.
gotowość do 
przejścia na nowy 
sposób karmienia

6-8 m. ż. 
okres rozszerzania diety: 
produkty o innym smaku, 
zapachu, konsystencji,  
temperaturze, wyglądzie

8-10 m. ż. 
wprowadzanie 
pokarmów stałych 
i nauki gryzienia

- Łatwość uczenia się i akceptacji nowych smaków i konsystencji
- Opóźnienie wprowadzania pokarmów uzupełniających i nauki gryzienia 

→ trudności w przyjmowaniu i akceptacji nowych pokarmów, 
dłuższy czas nabywania określonych umiejętności



Klasyfikacje ZK

Burklow i wsp. 1998

• Zaburzenia zachowania 85%

• Zaburzenia neurologiczne 73%

• Anomalie strukturalne gopp 57%

• Choroby ukł. krążenia 
i oddechowego 7%

• Choroby metaboliczne 5%

Zero to three, DC:0-3R 2005
Zaburzenia zachowania związane z karmieniem
• ZK związane z zaburzeniami stanu regulacji
• ZK związane z zaburzeniami więzi opiekun-dziecko
• Anoreksja niemowlęca
• Sensoryczne awersje pokarmowe
• ZK związane ze stanem chorobowym
• ZK związane z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi

Levy i wsp. 2009
STOMP
Size – rozmiar
Transitional feeding – przejście na inny sposób karmienia
Organic problem – choroba organiczna
Mechanistic feeding – karmienie mechaniczne
Posttraumatic feeding disorder – posttraumatyczne ZK

Krezner i wsp. 2015
• Ograniczony apetyt
• Selektywna dieta
• Strach przed jedzeniem/karmieniem
• ZK związane ze stylem karmienia 

zależnym od rodziców/opiekunów



Ograniczony apetyt
• Problem błędnie 
postrzegany przez 
rodzica/lekarza
• Dziecko energiczne
• Dziecko apatyczne
• Przyczyny organiczne: 
- anomalie strukturalne
- zaburzenia 

gastroenterologiczne
- zaburzenia ukł. krążenia 

i oddechowego
- zaburzenia neurologiczne
- zaburzenia metaboliczne

Przyczyny ZK wg Kerzner’a i wsp. (Pediatrics 2015)

Osoba karmiąca

Selektywna dieta
• Błędnie postrzegana 
(także neofobia)
• Łagodna 
selektywność
• Znacząca 
selektywność 
(np. autyzm)
• Choroba organiczna:
- opóźnienie rozwoju
- dysfagia

Strach przed jedzeniem
• Błędnie postrzegany 
ból np. kolka 
niemowlęca
• Charakter dziecka
• Starsze dziecko np. 
strach przed jedzeniem 
po zakrztuszeniu się 
• Organiczne przyczyny 
bólu: 
- zapalenie przełyku
- zaburzenia motoryki 
- nadwrażliwość 

trzewna
- karmienie przez 

sondę nosowo-
żołądkową

Style karmienia:
• wrażliwy -

(odpowiadający)
• kontrolujący
• ulegający
• zaniedbujący

Dziecko



Style karmienia
KONTROLUJĄCY

• Ignorowanie 
sygnałów 
dziecka

• Karmienie na 
siłę

RESPONSYWNY

• Reagowanie na 
sygnały dziecka

• Ustalony 
schemat 
karmień

• Wyznaczone 
granice

• Modelowanie 
prawidłowych 
zachowań

POBŁAŻLIWY

• Ignorowanie 
sygnałów od 
dziecka

• Brak schematu 
karmień

• Dziecko dostaje 
co chce i kiedy 
chce

• Cel: 
zaspokojenie 
wszystkich 
potrzeb dziecka

ZANIEDBUJĄCY

• Ignorowanie 
sygnałów od 
dziecka

• Brak kontaktu 
emocjonalnego 
z dzieckiem 

• Może w ogóle 
nie oferować 
jedzenia



Ograniczony 
apetyt

• błędnie 
postrzegany

• dziecko 
energiczne

• dziecko 
apatyczne

• choroba 
organiczna

Diagnostyka i postępowanie z pacjentem z ZK wg Kerzner’a (Pediatrics 2015)

Rodzice zgłaszają problem z karmieniem

Wywiad 
Pomiary długości, m.c.

Badanie fizykalne

Organiczne czerwone flagi                            Behawioralne czerwone flagi   

Badania dodatkowe

Dziecko                                                                Osoba karmiąca

Selektywna dieta
• błędnie 

postrzegana 
(neofobia)

• łagodna 
selektywność
• Wysoka 
selektywność 

(autyzm)
• choroba 

organiczna

Strach przed 
jedzeniem
• błędnie 

postrzegany
• Typ niemowlęcy
• starsze dziecko 

(chocking = 
zaklinowanie)

• choroba 
organiczna

Style karmienia:
• wrażliwy 
(odpowiadający)

• kontrolujący
• ulegający

• zaniedbujący

Dysfagia
Aspiracje
Widoczny ból przy 
karmieniu
Wymioty i biegunka
Opóźnienie rozwoju
Przewlekłe objawy ze str. 
ukł. krążenia i oddechowego
FFT - brak prawidłowego 
rozwoju

Fiksacja na jedzeniu 
(jedzenie wybiórcze, 
ekstremalne ograniczenia 
w diecie)
Karmienie na siłę i/lub 
prześladowcze
Nagła odmowa jedzenia 
wywołana czynnikiem 
spustowym
Krztuszenie się przed
karmieniem
Zaburzenie rozwoju



Wywiad
1. Wywiad retrospektywny i obecne dolegliwości 

(hospitalizacje, karmienie przez sondę)

2. Wiek wprowadzania nowych produktów

Okresy krytyczne „Window of opportunity”:

Gotowość do 
poznawania nowych 

smaków

Gotowość i zwiększanie 
umiejętności gryzienia

Spadek zainteresowania 
jedzeniem (faza 

neofobiczna)

1 mż 6 mż 10 mż 12mż 2 rż

7% 41%

Odmowa przyjmowania
określonych pokarmów

Gisel, 1991LEKARZ



Wywiad
3. Metody karmienia (pierś, butelka, strzykawka, pipeta,    

jedzenie samodzielne)

4. Konsystencja tolerowanych posiłków (płynne, papkowate, 
miękkie/twarde)

5. Jak dziecko jest karmione: gdzie (na kolanach/krześle), 

jak długo trwa karmienie, ile posiłków na dobę, 

czy jest karmione w nocy?

6. Czas pojawiania się pierwszych zaburzeń

7. Aktualny schemat karmienia prowadzony przez rodziców

8. Cele rodziców/opiekunów dziecka; 

opinia rodziców o przyczynie zaburzeń

DIETETYK

Bilans dietetyczny 1-3-7 dniowy 



Obserwacja procesu karmienia – filar dgn
• Bez/lub z użyciem standaryzowanych systemów oceny

• Ocena dysfagii

• Skale (potrzeba ich walidacji z użyciem wysokiej jakości badań): 
– Eating and Drinking Ability Classification System

– The Schedule for Oral Motor Assessment

– Dysphagia Disorders Survey

– The Functional Feeding Assessment

Opieka ambulatoryjna vs. hospitalizacja



Stanowisko ESPGHAN*

9. ESPGHAN zaleca, aby rozważyć OPD u wszystkich pacjentów 
z uszkodzeniem OUN, nawet jeśli nie ma ewidentnych objawów 
klinicznych

*Romano C. i wsp. ESPGHAN Guidlines for the Evaluation 
and Treatment of Gastrointestinal and Nutritional Complications in Children With Neurology Impairment; JPGN 2017 



Dysfagia/OPD - definicje
• Zaburzenia czynności j. ustnej i gardła (Oropharyngeal Dysfunction, OPD) –

obecność zaburzeń w co najmniej 1 z 3 faz połykania: ustnej, gardłowej lub 
przełykowej)

Romano C. i wsp. ESPGHAN Guidlines for the Evaluation 
and Treatment of Gastrointestinal and Nutritional Complications in Children With Neurology Impairment; JPGN 2017 



Kompetencje dziecka związane z karmieniem 
– FAZY KARMIENIA I POŁYKANIA

1. Wstępna - komunikacja głodu przez dziecko, decyzja 

2. Ustna – przygotowanie kęsa (bolus) do połknięcia – niezbędna 
koordynacja mięśni i struktur j. ustnej (wargi, policzki, podniebienie 
miękkie, język, żuchwa)

3. Gardłowa – szybka 0,6-1 s, transport bolusa pokarmowego przez gardło 
przy równoczesnym uniesieniu krtani, domknięciu nagłośni, zwarciu strun 
głosowych i relaksacji górnego zwieracza przełyku

4. Przełykowa – 0,6-1 s, zależy od wieku dziecka, transport bolusa do 
żołądka, ruchy perystaltyczne przełyku, otwarcie dolnego zwieracza 
przełyku

5. Żołądkowo-jelitowa- gromadzenie pokarmu w żołądku, stopniowe 
opróżnianie żołądka, trawienie i wchłanianie



Objawy ZK vs objawy towarzyszące dysfagii

Objawy ZK:

• przedłużony czas posiłków

• niechęć do jedzenia trwająca >1 
miesiąca

• niepokój i stres podczas jedzenia

• brak samodzielnego jedzenia u dzieci

• jedzenie nocne u małych dzieci

• odwracanie uwagi w celu nakarmienia

• przedłużone karmienie piersią lub 
butelką

• brak akceptacji dla nowych tekstur 

Objawy towarzyszące dysfagii: 
✓ ślinotok
✓ kaszel
✓ „dopołknięcia” – wielokrotne 

połykania (N - ssanie:połykanie
= 1:1 do 1:3)

✓ mokry (bulgoczący) głos
✓ „mokry” oddech
✓ odruchy wymiotne
✓ krztuszenie się 
✓ zmienny apetyt
✓ trudności w karmieniu
✓ przedłużony czas karmienia



Sposób oceny czynności motorycznej 
i nadwrażliwości j. ustnej

• 10a: ESPGHAN WG proponuje uwzględnienie 
zarówno wywiadu żywieniowego od wczesnego 
okresu niemowlęcego jak i bezpośrednią ocenę 
wizualną karmienia przez wyszkolonych 
profesjonalistów (speech and language therapists, 
ew. lekarzy, pielęgniarki, dietetyków, fizjologów 
doświadczonych w ocenie OPD)



Diagnostyka obrazowa
U wybranych pacjentów z ZK i zaburzeniami połykania

VFSS – videofluoroskopowa ocena aktu połykania

• Podawanie dziecku pokarmów o różnej 
konsystencji (mleko, papki , pokarmy stałe) z 
dodatkiem kontrastu (baryt lub kontrast 
rozpuszczalny w wodzie zależnie od ryzyka 
aspiracji) z obserwacją aktu połykania pod skopią 
w pozycji bocznej.

• Umożliwia dynamiczną ocenę faz połykania 
(ustnej, gardłowej, przełykowej)

• Podczas badania - interwencje: 
- Zmiana sposobu karmienia (łyżeczka, kubek)
- Pozycji dziecka (przygięcie głowy)
- Konsystencji (zagęszczanie mieszanek)
- Przerwy podczas karmienia 



Badania czynnościowe

• Manometria przełyku HR – ocena: 

- perystaltyki przełyku

- ciśnień w górnym i dolnym 
zwieraczu przełyku

- funkcjonalna pracy przełyku



Diagnostyka endoskopowa  

• Gastroskopia: 

– podejrzenie zapalenia gopp

– podejrzenie ciała obcego w gopp

– brak poprawy w terapii ZK

– nie jest rutynowo używana



Diagnostyka endoskopowa 

• Videolaryngoskopia:

– ocena czynnościowa w trakcie aktu połykania

– nie jest rutynowo stosowana



Leczenie ZK

• Zależne od przyczyny

• Interdyscyplinarne 
(pediatra, dietetyk, logopeda, psycholog)

• W pierwszym etapie – decyzja czy dziecko może być 
skutecznie i bezpiecznie karmione doustnie (aspiracje)



Niefarmakologiczne leczenie ZK

• Regulacja sposobu karmienia

„Złote zasady” w zaburzeniach karmienia
Rodzic decyduje co podaje dziecku, kiedy dziecko zje 

i jak jedzenie podać
Dziecko decyduje czy zje i ile



Niefarmakologiczne leczenie ZK
• Modyfikacja diety: 

– zwiększenie kaloryczności (oliwa do zupy, 
polisacharydy z dodatkiem maltozy 
i glukozy np. Fantomalt do posiłków) 

– suplementacja mikro- i makroskładnikami

– zagęszczanie posiłków

– rozszerzanie gamy spożywanych produktów

– rozważenie alternatywnej drogi karmienia

• Ćwiczenia logopedyczne i fizjoterapeutyczne 
(ukierunkowane na przyczynę ZK i połykania)

• Elektrostymulacje połykania

• Dobór odpowiednich narzędzi do karmienia

• Wsparcie psychologiczne dla opiekunów 

• Terapia behawioralna

• Modelowanie zachowań związanych z karmieniem

• Wzmacnianie pożądanych & ignorowanie 
nieprawidłowych zachowań dziecka podczas posiłku  



Zasady prawidłowego karmienia 
dla wszystkich dzieci*

• Unikanie dystraktorów podczas posiłków
• Stworzenie przyjemnej, neutralnej

atmosfery podczas posiłku
• Karmienie do zaspokojenia apetytu:

- ograniczony czas trwania posiłku (20-30 min.) 
- 4-6 posiłków/przekąsek dziennie, 
- pomiędzy tylko woda

• Podawanie posiłków odpowiednich do wieku
• Systematyczne wprowadzanie nowych pokarmów (do 8-15x) 
• Zachęta do samodzielnego jedzenia
• Tolerancja dla brudzenia się dziecka adekwatnie do wieku

*Kerzner B, Clinical investigation of feeding difficulties in young children a practical approach. Clin Pediatr 2009



Długofalowe postepowanie zależy od przyczyny ZK

• Regularne monitorowanie stanu odżywienia 
(mc, wzrost, BMI na siatkach centylowych)

• Bilans żywieniowy z oceną kaloryczności 
diety i jej składu

• Ponowna ocena bezpieczeństwa karmienia 
doustnego

12: ESPGHAN WG rekomenduje regularne monitrowanie wzrostu i stanu odżywienia 
u dzieci z uszkodzeniem  OUN i OPD; JPGN 2019



Rokowanie u dziecka z ZK
• Zależne od przyczyny problemu

• U dzieci z narastającymi 
zaburzeniami neurologicznymi lub 
in. chorobą postępującą może 
zaistnieć konieczność wyboru 
alternatywnej drogi karmienia 
(sonda nosowo-żołądkowa, PEG)

• U dzieci z zaburzeniami 
zachowania – motywacja i 
konsekwencja w postępowaniu 
opiekunów



Podsumowanie
1. Dzieci z ZK to bardzo zróżnicowana grupa pacjentów - indywidualne 

podejście zależne od aktualnych potrzeb i możliwości dziecka

2. Dokładny i szczegółowy wywiad dietetyczny (dietetyk)

3. Terapia behawioralna wymaga dokładnego nazwania zachowania,  które 
należy zmienić (psycholog)

4. Na sukces składa się praca zespołu wielu osób (rodzic, lekarz, dietetyk, 
psycholog, logopeda – diagnostyka i kształtowanie prawidłowych funkcji )

5. Spójność i konsekwencja w działaniu – podstawą sukcesu terapii ZK

6. Regularne monitorowanie efektów leczenia (wzrastanie, stan odżywienia)

7. W wybranych przypadkach żywienie enteralne – czasowe, permanentne



Dziękuję


