KARMIENIE U DZIECI
Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM
podaż
energii
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Osłabiona kontrola
nad mięśniami
z powodu zaburzeń
czynności mózgu

mięśnie
i kości

mózgu

Optymalne żywienie jest ważne dla
ogólnego zdrowia i rozwoju dzieci.
Większość dzieci z porażeniem
mózgowym ma problemy
z jedzeniem. W tej infografice
ilustrujemy częste wyżwania
i przedstawiamy wskazówki.
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CZĘSTE WYZWANIA
U DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM
D ZI N Y D ZIE

Nawet 28%
potrzebuje

dużo czasu
na jedzenie
Może to prowadzić

do niedożywienia
Nawet 69%
ma trudności

Nawet 58%

Nawet 20%

ślini się

z przeżuwaniem

stresuje się
w trakcie jedzenia

BEZPIECZNE I EFEKTYWNE JEDZENIE I PICIE
Ocena umiejętności efektywnego i bezpiecznego jedzenia i picia (klasyfikacja EDACS*)
wyodrebniająca 5 poziomów:

1.
Je i pije
bezpiecznie
i efektywnie

2.

3.

Je i pije
bezpiecznie,
lecz nie do końca
efektywnie

Je i pije
w sposób nie w pełni
bezpieczny, co może
równiezograniczyć
efektywność

4.

5.

Je i pije
w sposób
zdecydowanie
niebezpieczny

Nie może jeść
ani pić bezpiecznie
– należy rozważyć
żywienie dojelitowe
przez sztuczny
dostęp

WSKAZÓWKI OD RODZICÓW DLA RODZICÓW
Zadbaj o właściwą postawę
dziecka w trakcie jedzenia.
W trakcie wątpliwości skonsultuj
się z fizjoterapeutą.
Zachęcaj dziecko
do odgryzania małych
kawałków i do ostrożnego
przeżuwania
pod opieką dorosłego

Skonsultuj się z logopedą
lub lekarzem jeśli dziecku trudno
jest przeżuwać lub przełykać

Spraw by spożywanie
posiłków odbywało się w miłej
atmosferze.
W miarę możliwości spróbuj nawet
minimalnie zaangażować dziecko
do przygotowania posiłku.

UWAGA!

Nie wszystkie wskazówki są
odpowiednie dla wszystkich dzieci.
Jeśli masz pytania,
skonsultuj się z lekarzem.

Nie wszystkie porady można zastosować u każdego dziecka z porażeniem mózgowym.
Jesli potrzebujesz konkretnej rady, skontaktuj sie z lekarzem.
Dodatkowe informacje i niniejsza infografika są dostępne na stronie www.pelnaporcjaopieki.pl
.
* Eating and Drinking Ability Classification System
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Skonsultuj się
z dietetykiem

