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Étkezési tanácsok dysphagia – nyelési nehézség esetén 
 
 
 
Nyelési nehézség a nyelés három fázisának bármelyikében létrejöhet: a táplálék orális (száji); 
pharingealis (garati); oesophagealis (nyelőcsövi) továbbításának a zavara, melynek súlyos 
következményei lehetnek. 
Nyelés utáni köhögés, aspiráció-veszély, a hang megváltozása, fojtó érzés a torokban a 
jellemzője. Következménye: az elégtelen táplálékbevitel miatt kialakuló alultápláltság. 
Lehetőség szerint meg kell szüntetni a kiváltó okot, megállapítani a nyelészavar mértékét és 
aszerint egyénileg előírni a diétát. Célunk az alultápláltság kialakulásának megelőzése. 
 
A nyelési rendellenesség kezelése nem egyszerű feladat. Orvosi feladat megállapítani, hogy a 
nyelési mechanizmus melyik fázisa sérült és milyen mértékben. A szájon át történő 
táplálkozást csak akkor szabad elkezdeni, ha  újra megtanult biztonságosan nyelni. 
 
Az étrend összeállításánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 

- az étel szobahőmérsékletű legyen és ne legyen erősen fűszeres, 
- falatképző ételeket fogyasszon (banán, sajt, makaróni, burgonyapüré), 
- érzészavar esetén pici ételdarabkákat ne fogyasszon, mert a szájban maradhatnak és 

fulladást okozhatnak, 
- erős nyáladzás esetén ne fogyasszon édességet, tejterméket, citromlevet, 
- izomgyengeség esetén a tapadós, ragadós ételeket kerülni kell, 
- szükség esetén szondatáplálás is alkalmazható, 
- étkeztetésnél ülő helyzetben legyen, egyenes háttal, a lábakat a földre helyezve,  
- ha ágyban étkezik, a hátát meg kell támasztani. 

 
A neurológiai betegségek miatt kialakult nyelési nehézség étrendjének összeállításánál azokat 
a táplálékokat kell keresni és étrendbe állítani, amelyek stimulálják, ingerlik a nyelést. Ezek 
közé tartoznak az erősen fűszerezett, aromás, cukrozott táplálékok, a kockára vágott, durva 
rostozatú főtt zöldség-, főzelékfélék, valamint a finomra aprított nyers, zselatinba kevert 
zöldség-, főzelékfélék, kockára vágott befőttek. A táplálék íze, különösen a savanyú íz, 
ugyancsak stimulálóan hat az izmokra és a nyelési reflexre. 

A nyelési inger kiváltását célozza a tűrési határokon belüli forró és hideg hőmérséklet 
alkalmazása. A hideg stimulálja az izmokat és segít kiváltani a nyelési reflexet. Ez nem 
jelenthet fagylaltot, jégkrémet, mert ezek a szájban gyorsan elolvadnak és a folyadék nyelése 
rendszerint nehéz a dysphagiás betegnek. Kerülni kell azokat a táplálékokat, amelyek 
könnyen szétesnek, morzsolódnak a szájban, így nehezítik a nyelést  pl. pattogatott kukorica, 
kétszersült, száraz sütemény, sült burgonyaszirom. Kerülni kell a tapadós táplálékokat – apró 
magvak, gyümölcsök héja könnyen a nyálkahártyához tapad. 

A túl nagy falatok fogyasztását kerülje. A folyadék könnyen a garatba kerül, ezért óvatosan 
alkalmazzuk. A szénsav stimulálja a nyelést, ezért sima folyadék helyett a szénsavas italok, 
jeges, savanykás gyümölcsitalok fogyasztása javasolt. A folyadékok sűrítésére tejport, 
gabonakeményítőt, zöldség-, főzelék- és gyümölcspüréket, túrót, reszelt sajtot, zselatint 
használhat. Étel, ital sűrítésére a Nutilis por is alkalmazható, ennek előnyös tulajdonsága, 
hogy a megfelelő állagra sűrített ételek, italok megtartják ezt az állagot. Fontos a gyakori, kis 
mennyiségű étkezés. Ülve étkezzen. Szükség lehet a nyelési technika megtanítására gyakran 
beszédtechnikai szakemberek bevonásával. 


