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Zaburzenia karmienia 

Zaburzenia karmienia (z ang. feeding disorders) dotyczą niemowląt i małych dzieci, u 

których objawy wystąpiły przed 6. rokiem życia. Termin zaburzenia karmienia (ZK) używany 

jest w sytuacjach, w których niemowlę lub małe dziecko odmawia jedzenia, ma dolegliwości 

pochodzące z układu pokarmowego, przyjmuje zbyt małe objętości posiłków lub wybiórcze 

pokarmy lub jest niezdolne do przyjmowania pokarmu. 

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że 25-40% ogółu rodziców dzieci do 3. roku 

życia zgłasza się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej właśnie z powodu problemów z 

karmieniem. Głównymi sygnalizowanymi problemami są wymioty, zbyt wolne karmienie czy 

odmawianie przyjmowania pokarmów. Problem dotyczy nawet 40-60% przypadków dzieci 

przedwcześnie urodzonych, a także ponad 80% pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. 

Najczęstszą przyczyną zaburzeń karmienia są zaburzenia zachowania związane z 

karmieniem, gdzie prognozuje się, że dotyczą one nawet ponad 80% pacjentów. Dotyczy to 

dzieci przyjmujących ograniczoną liczbę i rodzaje pokarmów, przywiązanych w dużym stopniu 

do jakości i odpowiedniej prezentacji posiłków (z ang. tzw. picky eaters), wykazują specyficzne 

awersje pokarmowe dotyczące określonych smaków, konsystencji, koloru pokarmów. 

Obejmuje to także sytuacje odmawiania jedzenia spowodowane zaburzeniami więzi z rodzicem 

oraz pourazowe ZK (np. po oparzeniach jamy ustnej; powiązane z długotrwałym żywieniem 

przez sondę nosowo-żołądkową, po zakrztuszeniu pokarmem stałym czy związane z tzw. 

siłowym karmieniem-przymuszaniem do karmienia). 

Pozostałe przyczyny zaburzeń karmienia dotycząc następujących grup pacjentów: 

• z zaburzeniami neurologicznymi oraz chorobami nerwowo-mięśniowymi (dzieci z 

mózgowym porażeniem dziecięcym, padaczką, upośledzeniem umysłowym, SMA, 

dystrofie, miopatie); 



• ze stwierdzonymi wadami anatomicznymi (np. z. Charge, sekwencja Pierre-Robin, 

rozszczep wargi lub podniebienia, zwężenie przełyku o różnej etiologii, obecność 

przetoki przełykowo-tchawiczej); 

• z wadami układu krążenia lub układu oddechowego (np. przewlekłe choroby płuc, wady 

serca); 

• z zaburzeniami gastrologicznymi (alergia pokarmowa, zaburzenia czynnościowe 

przewodu pokarmowego, zaparcia); 

• z chorobami metabolicznymi. 

 

Zaburzenia karmienia a zaburzenia żywienia  

Zaburzeniami odżywiania (ang. eating disorders), tj. jadłowstręt psychiczny i bulimia, nazywa 

się wszelkie zachowania wynikające ze świadomej decyzji o ograniczaniu się w przyjmowaniu 

pokarmów. Według literatury przedmiotu problem dotyczy głównie dojrzewającej młodzieży 

oraz pacjentów dorosłych. 

Zespołowa diagnostyka zaburzeń karmienia  

Zaburzenia karmienia są problemem o złożonej, często wieloczynnikowej etiologii, w związku 

z czyn w diagnostyce powinien brać udział zespół w składzie: dietetyk, psycholog, logopeda 

oraz lekarz-pediatra i/lub gastrolog. 

Główne kroki diagnostyki: 

1) Dokładny wywiad medyczny, dietetyczny, logopedyczny wraz z analizą minimum 

3-dniowyego bilansu żywieniowego, stworzonego na podstawie notowanych posiłków 

przez rodziców/opiekunów. Istotne elementy w trakcie wywiadu: zainteresowanie 

zabawkami/ dystraktorami w trakcie posiłku, interakcje pomiędzy dzieckiem a 

karmiącym, czas trwania posiłku, stopień rozwoju psychoruchowego dziecka oraz jego 

indywidualne cechy charakteru; 

 

2)  Obserwacja sytuacji karmienia: sposób pobierania pokarmu/ płynu oraz jego 

obróbki, czas występowania nieprawidłowych zachowań i dolegliwości w trakcie 

karmienia, a także ogólne reakcje dziecka na widok proponowanego pokarmu oraz 

rodziców na zachowanie dziecka; 



3) Decyzje o ewentualnej poszerzonej diagnostyce o dalsze badania laboratoryjne lub 

obrazowe: np. instrumentalna diagnostyka połykania; 

 

4) Opracowanie w toku pracy interdyscyplinarnego, indywidualnego planu 

postępowania. 

 

Niektóre objawy (np. wymioty) mogą mieć podłoże w czynnikach organicznych, ale także 

mogą one być reakacjami obronnymi oraz prowokacjami do natychmiastowego 

zakończenia sytuacji karmienia 

ARFID 

ARFID (Avoidant/Restrictive Food Disorder) to zaburzenie polegające na ograniczeniu lub 

unikaniu pokarmów. Jest to stosunkowo nowa jednostka nozologiczna i po raz pierwszy ujęte 

zostało w 2013 roku w klasyfikacji chorób DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorder). Literatura przedmiotu wskazuje, że ARFID stanowi rozszerzenia zaburzeń 

odżywiania w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie, prezentowanym we wcześniejszej 

wersji (DSM-IV). Główne obszary symptomów ARFID to: 

-brak zainteresowania jedzeniem (pomijanie posiłków, mała ilość jedzenia); 

-wrażliwość sensoryczna (np. unikanie owoców, warzyw); 

-lęk przed wystąpieniem nieprzewidzianych konsekwencji (takich jak dławienie się, 

krztuszenie, wymiotowanie) 

Późna diagnoza ARFID może skutkować wystąpieniem niedoborów witamin oraz 

składników mineralnych spowodowanych selektywną dietą. 

Do grupy pacjentów szczególnie narażonych na wystąpienie tego zaburzenia należą: 

1) Osoby ze stwierdzonymi zaburzeniami ze spektrum ASD, a także z ADHD lub zaburzeniami 

intelektualnymi; 

2) Dzieci, które są charakteryzowane często jako tzw. niejadki z powodu wykluczania z diety 

dużej ilości produktów z różnych grup, brak samoistnej modyfikacji nawyków żywieniowych 

przez długi czas; 



3) Osoby cierpiące na zaburzenia lękowe, m. in. neofobię żywieniową lub emetofobię tj. lęk 

przed wymiotowaniem lub przebywaniem w pobliżu osób wymiotujących. 

Pacjent ze stwierdzonym ARFIDem powinien zostać objęty całościową opieką 

medyczną, sprawowaną przez psychologa, dietetyka (szczególnie w przypadku występowania 

poważnych niedoborów) oraz lekarza (monitorowanie fizycznego stanu zdrowia). Nie zawsze 

jest możliwe doprowadzenie danej osoby do stanu, w którym nie będzie unikać lub ograniczać 

produktów spożywczych. Najważniejszy aspekt koncentruje się wobec minimalizacji poziomu 

ryzyka związanego z niedożywieniem, co często polegać może na pracy z lękiem i 

wprowadzaniu zmian behawioralnych. 

Neofobia żywieniowa 

Neofobia żywieniowa jest to lęk lub niechęć do próbowania nowej lub nieznanej 

żywności, ale również takiej, która wygląda na nieznaną-chociażby ze względu na podanie jej 

w obco wyglądającej formie. Zachowanie to, klasyfikowane w grupie zaburzeń jedzenia 

określanej wybiórczością w jedzeniu, rozpatrywane jest jednocześnie jako naturalny etap 

rozwoju i ewolucyjnie ukształtowany mechanizm ochronny, który zabezpiecza młody, 

rozwijający się organizm przed spożyciem nowego, potencjalnie niebezpiecznego dla 

zdrowia pokarmu. 

Występowanie neofobii żywieniowej obserwuje się zwykle w okresie wczesnego 

dzieciństwa z największym nasileniem (tj. w wieku od 2 do 5 r.ż., a wg niektórych 

źródeł także 6 r.ż.), Największa zaś otwartość na nowe produkty i smaki przypada 

na okres od 0-12 m.ż. Neofobia związana z niską akceptowalnością żywności, może 

wpływać na małą różnorodność diety, trudność we właściwym bilansowaniu posiłków, 

ryzyko niedoborów żywieniowych, niższe niż zalecane spożycie warzyw i owoców, 

mięsa oraz produktów mlecznych wśród dzieci, co w dalszej perspektywie prowadzi 

do deficytowego spożycia witamin i składników mineralnych. 

  Przyczyny wystąpienia neofobii żywieniowej są wielorakie i obejmują: czynniki 

genetyczne, biologiczne (np. sposób żywienia kobiety w trakcie trwania ciąży, skład 

mleka matki, itp.), własne preferencje pokarmowe dziecka, regulacje ośrodków głodu 

i sytości czy osobowość, przebyte lub trwające choroby (tj. biegunki, zaparcia i wymioty 

w późnym okresie niemowlęcym, alergie pokarmowe, zaburzenia ze spektrum 

autyzmu).  Na neofobię również mają wpływ własne doświadczenia dziecka 

z pokarmem (np. sposób karmienia, stosowanie jedzenia jako kary lub nagrody), 



praktyki środowiska dziecka - rodziców, rodzeństwa, rówieśników, a w tym ich 

preferencje pokarmowe i wybory żywieniowe.  

Istnieją doniesienia potwierdzające występowanie zachowań neofobicznych 

i wybiórczości pokarmowej u dzieci przyjmujących nadmierną ilość suplementów 

witaminowo – mineralnych. 

 

 

Dysfagia  

Dysfagia określa się to trudności w przyjmowaniu, opracowaniu pokarmu i jego przechodzeniu 

z jamy ustnej do gardła, przełyku i żołądka. Składają̨ się̨ na nią zaburzenia w każdej fazie 

prawidłowego aktu połykania np.: 

1. Zaburzona obróbka wewnątrz jamy ustnej (żucie, formowanie i transport kęsa/bolusa 

pokarmowego w wyniku zaburzeń napięcia mięśniowego;  

2. Nadmierne ślinienie się w wskutek słabego zamknięcia warg i zauważalnego osłabienia 

czucia wewnątrz jamy ustnej,  

3. Stwierdzona obecność przetrwałych odruchów ssania i gryzienia;  

4. Wzmożony odruch gardłowy, krztuszenie się, osłabienie funkcji ochronnej krtani;  

5. Zaburzenia czucia w obrębie gardła i krtani;  

6. Osłabienie odruchu kaszlowego;  

7. Osłabienie napięcia mięśniowego, głównie zwieracza gardła dolnego, ale także i 

zaburzenia koordynacji skurcz zwieracza gardła dolnego-mięśniówka przełyku.  

 

Zaburzenia o typie dysfagii w przypadku spożywania napojów →  najczęściej opóźnienia 

inicjacji połykania 

Zaburzenia dysfagiczne w trakcie spożywania posiłków gestach, grudowatych pokarmów 

→ ryzyko ich zalegania w gardle.  

 

Skutki dysfagii: dławienie i krztuszenie się pokarmem; zwracanie pokarmu przez 

nos(regurgitacje); przewlekły lub po posiłku kaszel; bezdechy; objawy obturacji dróg 



oddechowych; nadprodukcja wydzieliny w drogach oddechowych; ciężkie, nawracające 

infekcje dolnych dróg oddechowych; stwierdzony brak przyrostu masy ciała lub utrata wagi; 

niedożywanie. 

Występowanie dysfagii wpływa na zmniejszenie apetytu i wiąże się z: 

 zubożeniem diety ze względu na preferencję tylko pewnych rodzajów i faktur 

pokarmów;  

 wydłużaniem się czasu trwania posiłku z zauważalnym zmęczeniem po posiłku, jak 

również zmianami zachowania podczas karmienia (niepożądane reakcje rozdrażnienia, 

czy odmowy przyjmowania posiłku); 

 brak zainteresowania posiłkiem.  

 odczuwaniem bólu wynikającego z obecności ograniczeń́ układu ruchu, pamięcią o 

nieprzyjemnych doświadczeniach związanych z sytuacjami dławienia,  zachłyśnięcia w 

trakcie sytuacji karmienia, karmienia z zastosowaniem przymusu. 

 

Złoty standard diagnostyki dysfagii 

Wideofluoroskopia (Video Fluoroscopic Swallowing Study – VFSS) to badanie 

radiologiczne, znane również jako zmodyfikowane badanie z barytem (Modified Barium 

Swallow – MBS).  

W trakcie badania oceniana jest anatomia i fizjologia jamy ustnej i gardła w aspekcie 

czynności połykania, podczas gdy pacjent pobiera płyny i pokarmy stałe o różnej konsystencji 

i teksturze, wymieszane z substancją kontrastującą. Filmy nagrywa się w trakcie badania i 

podlegają one następnie interpretacji, która jest podstawą do stworzenia raportu. W badaniu 

bierze udział personel Zakładu Radiologii oraz logopeda/neurologopeda. 

American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) i Royal College of Speech 

Language Therapist (RCSLT) określiły zakres kompetencji i zaznaczyły rolę logopedów 

współ-przeprowadzających badania VFSS. Zaletą włączania ich w przeproeadzanie badania 

jest tworzeniem multidyscyplinarnych zespołów (MDT – multidiscyplinary team), zajmującym 

się pacjentami z zaburzeniami połykania. Określono również, że powinny to być osoby z 



minimum dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej z pacjentami z dysfagią, po 

uprzednim specjalnym przeszkoleniu z zakresu przeprowadzania procedury i opisu badania.  

Do największych zalet VFSS należy możliwość wykrycia i oceny tzw. „cichych 

aspiracji” – czyli przedostawania się podanych treści pokarmowych do dolnych dróg 

oddechowych, bez wyzwolenia odruchu kaszlu.  

Badanie endoskopowe połykania (fiberoptic endoscopic examination of swallowing 

-FEES) jest obecnie badaniem umożliwiającym ocenę̨ fizjologii oraz patofizjologii 

określonych faz połykania, głównie fazy gardłowej. 

Zalety FEES to: łatwość́ wykonania, dobra tolerancja badania przez starszych pacjentów, 

możliwość́ wykonania badania przy łóżku chorego, możliwość wielokrotnego badania u 

jednego pacjenta, możliwość́ oceny aspektów ruchowych oraz sensorycznych, dobra ocena 

zalegania treści pokarmowej w (gardle dolnym), możliwość uwidocznienia aspiracji treści 

pokarmowej do dróg oddechowych, relatywnie niski koszt badania. 

Minusy FEES to: możliwość́ oceny tylko fazy gardłowej połykania, brak możliwości ilościowej 

oceny aspiracji podanego bolusa oraz tzw. swallowing white-out, czyli brak możliwości oceny 

fazy ustno-gardłowej w pierwszej fazie odruchu połykania, gdy endoskop jest w jednoczesnym 

kontakcie z podstawą języka, nadglośnią oraz bolusem pokarmu; niedogodności dla pacjenta, 

takie jak: dyskomfort, odruchy wymiotne i/lub wymioty, omdlenie wazowagalne, krwawienia 

z nosa, uszkodzenie błony śluzowej górnych dróg oddechowych, reakcje uczuleniowe na 

powierzchniowy środek znieczulający oraz bardzo rzadki, mający dramatyczny przebieg, 

odruchowy kurcz krtani.  

Jak podaje również i polska literatura przedmiotu badanie VFSS, podobnie jak 

endoskopowa ocena połykania (FEES), jest badaniem subiektywnym. Interpretacja wyniku 

zależy od doświadczenia i wiedzy osoby je przeprowadzającej.  

Z punktu widzenia logopedycznego bardzo istotną kwestią jest możliwość oceny fazy 

ustnej połykania. Do wad VFSS zalicza się przede wszystkim brak możliwości oceny 

wydzieliny i jej ewentualnych aspiracji, penetracji czy zalegań. W obrazie RTG widzimy tylko 

podany przez badającego kontrast. Ocena aspiracji i zalegań wydzieliny jest jedną z 

największych zalet badania FEES. Badanie FEES i badanie VFSS są uznane za „złoty standard” 

w diagnostyce dysfagii. 



Terapia zaburzeń karmienia  

Jej celem jest nauka spożywania pokarmu w bezpieczny i komfortowy sposób. 

Terapeuta stara się zaproponować takie rozwiązania, aby stopniowo wspomagać problemy 

dziecka.  

  

Terapia karmienia polega m.in. na: 

- ustaleniu właściwej i bezpiecznej pozycji dziecka w trakcie spożywania posiłków; 

- wspomaganiu funkcji oralnych związanych z przyjmowaniem pokarmów, czyli picia, żucia, 

gryzienia, połykania; 

- odpowiednim przygotowaniu i aranżacji przestrzeni przyjaznej dziecku; 

- doborze akcesoriów umożliwiających prawidłowe karmienie; 

- dobraniu odpowiedniej konsystencji, faktury i smaku pokarmu, mając na uwadze aktualny 

etap rozwoju dziecka wraz jego możliwościami 

 

Standardy IDDSI 

Dotychczas powstało kilkadziesiąt propozycji klasyfikacji tekstur i konsystencji płynów 

i pokarmów. International Standarisation Initiative (IDDSI) powstałe w 2013 roku, powstała w 

odpowiedzi na potrzebę ujednolicenia nomenklatury diet. W ramie IDDSI konsystencje dzieli 

się na 8 poziomów, które zostały dokładnie scharakteryzowane. Dodatkowo każdą z 

zaproponowanych konsystencji można sprawdzić w warunkach domowych przy użyciu 

następujących testów: strzykawki, widelca, łyżki czy pałeczek.  

 

 


