
∆ιαταραχές 
σίτισης 

& κατάποσης
σε παιδιά και εφήβους

Ο έγκαιρος εντοπισµός και η 
θεραπεία των διαταραχών 

σίτισης και κατάποσης 
(δυσφαγίας) µπορεί να: 

• Μειώσει τη διάρκεια της θεραπείας.

• Μειώσει την πιθανότητα για επιπλέ-
ον επιπλοκές.

• Μειώσει το άγχος της οικογένειας 
και των φροντιστών.

• Αυξήσει την ανεξαρτησία των παι-

διών και των εφήβων κατά τη διάρ-

κεια της σίτισης και να αυξήσει την 

δυνατότητα για συµµετοχή σε κοινω-

νικές δραστηριότητες.

Ο ρόλος του Επιστήµονα 

Λογοθεραπευτή 
Λογοπαθολόγου

Επικοινωνήστε µε έναν 
ειδικό λογοθεραπευτή για 
τις διαταραχές κατάποσης.
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• Γεννήθηκαν πρόωρα
• Αντιµετωπίζουν κάποια ειδική παθολογία 
όπως εγκεφαλική παράλυση ή κάποιο 
γενετικό σύνδροµο
• Αντιµετωπίζουν δυσκολίες µε το γαστρε-
ντερικό τους σύστηµα (π.χ. γαστροοισοφα-
γική παλινδρόµηση)
• Ανήκουν στο φάσµα του αυτισµού
• Κατά κύριο λόγο είναι φυσιολογικής ανά-
πτυξης αλλά δεν έχουν αναπτύξει επαρκώς 
τις δεξιότητες σίτισης και κατάποσης

Πότε θα πρέπει να απευθυνθώ 
σε έναν εξειδικευµένο 

λογοθεραπευτή;

Ένα παιδί ή ένας έφηβος µπορεί να 
εµφανίζει δυσκολίες όπως:
• Συχνά επεισόδια πνιγµού, είτε κατά τη 
διάρκεια των γευµάτων, είτε κατά την κατά-
ποση σιέλου
• Έντονο και συχνό βήχα κατά τη σίτιση
• Συχνούς εµέτους κατά ή µετά τα γεύµατα
• Εισροφήσεις
• Απώλεια σωµατικού βάρους
• Πολύ περιορισµένο διατροφολόγιο
• Άρνηση σίτισης
• ∆υσκολίες µετάβασης σε τροφές µε δια- 
φορετικές πυκνότητες (π.χ. από το αλεσµέ-
νο σε στερεά τροφή)
• Μπορεί επίσης να παρουσιάζει κάποιες 
άλλες συµπεριφορές κατά τη διάρκεια του 
γεύµατος που σας προβληµατίζουν.
Η αξιολόγηση θα διευκρινίσει τα αίτια έτσι 
ώστε να καθοριστεί η θεραπευτική αντιµε-
τώπιση και παρέµβαση. 

Τι είναι η δυσφαγία; 

∆υσφαγία είναι ο όρος µε τον οποίον περι-
γράφουµε οποιαδήποτε δυσκολία σχετικά 
µε τη σίτιση και την κατάποση τροφής και 
υγρών. Οι δυσκολίες µπορεί να περιλαµβά-
νουν προβλήµατα στη µάσηση, το συντονι-
σµό της κίνησης των χειλιών και της γλώσ-
σας, ή στην ίδια την κατάποση.

Γιατί θα πρέπει να απευθυνθώ σε 
ένα λογοθεραπευτή για τις 

δυσκολίες που αντιµετωπίζει το 
παιδί µου κατά τη σίτιση και την 

κατάποση;

Ο λογοθεραπευτής είναι ο επιστήµονας που 
ασχολείται µε την εκτίµηση, τη διάγνωση 
και τη θεραπεία των διαταραχών του 
λόγου, της φωνής και της οµιλίας. Εξειδι-
κευµένοι λογοθεραπευτές µπορούν να εκτι-
µήσουν, να διαγνώσουν και να αντιµετωπί-
σουν τις διαταραχές στη σίτιση και κατάπο-
ση του παιδιού σας. Ο ειδικός λογοθερα-
πευτής συνεργάζεται µε άλλες συναφείς 
ειδικότητες, έτσι ώστε να βοηθήσουν εσάς 
και το παιδί σας ή τον έφηβο. Η δυσφαγία 
δεν είναι ασθένεια, αλλά διαταραχή.

Το φάσµα είναι ευρύ αλλά συνήθως συνα-
ντούµε τη διαταραχή σε περιπτώσεις 
παιδιών που: 

Πώς θα µας βοηθήσει ο 
λογοθεραπευτής;

Βασιζόµενος σε ένα αναλυτικό ιστορικό, µε 
πληροφορίες τόσο για τις συνήθειες όσο 
και για τις δυσκολίες κατά τη σίτιση και την 
κατάποση, ο ειδικός λογοθεραπευτής θα 
διεξάγει µια εκτενή αξιολόγηση. Υπάρχουν 
περιπτώσεις που χρειάζεται η συνεργασία 
µε άλλες ειδικότητες, όπως ακτινολόγους & 
ωτορινολαρυγγολόγους προτού ο λογοθε-
ραπευτής αποκτήσει όλες τις πληροφορίες 
για το σχεδιασµό και την εκτέλεση ενός εξα-
τοµικευµένου προγράµµατος θεραπείας. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις η συνεργασία του 
εγγύτερου περιβάλλοντος (γονείς κτλ) ίσως 
είναι απαραίτητη.


