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S TYCZEŃ
Od nowego roku nastąpiła zmiana 
harmonogramu naszych spotkań. 
Po 3 latach sobotnie spotkania „Pod 
Skrzydłami” zmieniły się w  ponie-
działkowe, zachowując charakter 
spotkań integracyjnych przeplata-
nych terapią tańcem.
Z  kolei przerwane w  listopadzie ub.r. 
spotkania 3-cio sobotnie zostały wzno-
wione od 15 stycznia br. w  nowym 
miejscu – w  CSM „Sami Sobie” przy 
ul. Tarczyńskiej 11. Z  obu lokalizacji 
korzystamy dzięki uprzejmości władz 
Dzielnicy Ochota.

Członkowie Stowarzyszenia będą-
cy w Komisji Dialogu Społecznego ds. 
Ochrony i Promocji Zdrowia uczest-
niczyli w pracach komisji rozstrzyga-
jącej konkurs ofert na realizację zada-
nia publicznego w  zakresie ochrony 
i promocji zdrowia dla mieszkańców 
m.st. Warszawy.

LUTY
Wznowiliśmy redagowanie i  druk 
naszego Biuletynu „Parkinson”, uka-
zał się NR 1/46/2014 
12 lutego – wspólne wyjście grupy 
ok. 20 osób na uroczysty koncert 
z okazji rocznicy śmierci Króla Sta-

nisława Augusta Poniatowskiego 
w Zamku Królewskim
15 lutego – wykład lekarza – neuro-
loga, prof. Andrzeja Friedmana, 
w gościnnych murach Wydziału Chemii 
UW, przybyło ponad 70 osób.
26 lutego – w  dniu św. Aleksandra, 
połączyliśmy się we wspólnej modli-
twie podczas mszy w intencji nasze-
go kolegi Olka i chorych na chorobę 
Parkinsona – o uzdrowienie (kościół 
św. Dominika, oo. Dominikanie, 
Służew nad Dolinką). Uczestniczyło 
16 osób.

Wspólnie z  Łódzkim Stowarzy-
szeniem zredagowaliśmy i  wydru-
kowaliśmy kolejny numer „Słonika” 
(NR1/5/2014 – luty 2014) –  doda-
tek do Kwartalnika „PARKINSON 
– Polska”.
 
MARZEC
Złożona w grudniu ub.r. oferta kon-
kursowa na realizacje zadania pu-
blicznego uzyskała pozytywną oce-
nę i  Zarząd podpisał umowę z  m.
st. Warszawa Dzielnica – Ochota na 
realizację zadania „Nie jestem sam 
z chorobą Parkinsona – terapia przez 
integrację” w  okresie marzec-gru-
dzień 2014 r. Będziemy mogli konty-

nuować nasze spotkania integracyj-
ne i terapię tańcem.
5 marca – wznowienie zajęć rehabili-
tacji w basenie, w środowe południe 
ćwiczy 15-osobowa grupa chorych 
i opiekunów.
15 marca – spotkanie z  wybitnym 
poetą, panem Ernestem Bryllem, po 
raz kolejny gościliśmy na Wydziale 
Chemii UW.
22 marca – kolejne wspólne wyjście 
grupy ok. 10 osób na uroczysty kon-
cert w Zamku Królewskim, tym ra-
zem z okazji imienin Księcia Józefa 
Poniatowskiego 

Spotkania integracyjne wzboga-
ciły się o zajęcia logopedyczne, któ-
re przygotowuje i  prowadzi dla nas 
ochotniczo  Ania – studentaka Aka-
demii Pedagogiki Specjalnej w War-
szawie 

KWIECIEŃ
2 kwietnia – delegacja naszego Sto-
warzyszenia złożyła wieniec pod 
„Krzyżem Papieskim” na pl. Piłsud-
skiego w  Warszawie. Uczestniczyło 
10 osób.
5 kwietnia – w siedleckim tygodniku 
„Echo Katolickie” (nakład 12 tys.) 
ukazał się wywiad Prezesa Stowa-
rzyszenia w  związku ze Światowym 
Dniem Choroby Parkinsona
8 kwietnia – konferencja prasowa 
z  okazji Światowego Dnia Choroby 
Parkinsona pt. „Na świecie RUCH, 
w  Polsce BEZRUCH”, Prelegenci: 
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Boguc-
ki, prof. dr hab. n. med. Jarosław Sła-
wek, W programie: ■ Rekomendacje 
dotyczące leczenia zaawansowanej 
choroby Parkinsona. ■ Nowe bada-
nia dające nadzieję na skuteczne le-
czenie pacjentów. ■ Ruch pacjentów: 
List otwarty do decydentów.
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Komu zagrażają upały?
Upały to poważne zagrożenie 
dla osób starszych, chorych 
oraz dzieci, wynikające z faktu, 
że ich organizmy nie radzą so-
bie z  utrzymaniem prawidło-
wej temperatury ciała. 
W  sytuacji, gdy pojawiają się 
objawy takie jak: zawroty gło-
wy, gorączka, osłabienie, czy 
bóle mięśni należy pozostać 
w domu. Dotyczy to szczegól-
nie okresu w  ciągu dnia mię-
dzy godziną 11 a  15. Jeśli już 
musimy koniecznie wyjść na 
zewnątrz, to należy starać się 
to zrobić do godziny 11 lub 
po godzinie 15. Niezbędne 
jest wówczas założenie nakry-
cia głowy oraz jasnego i prze-
wiewnego ubrania.
Najgorzej znoszą upały osoby, 
które przyjmują środki moczo-
pędne lub też niektóre zioła, 
będące składnikami lekarstw 
na odchudzanie. Są to mię-
dzy innymi wyciągi z  brzozy, 
mniszka lekarskiego, pokrzy-
wy i  skrzypu polnego. Specy-

fiki te mogą bowiem sprzyjać 
dodatkowo odwodnieniu, dla-
tego warto wówczas przyjmo-
wać preparaty zawierające sole 
mineralne, ale tylko po konsul-
tacji z lekarzem.

Dieta podczas upałów
W okresie upałów należy popijać 
chłodne napoje. Wskazane jest, 
aby były to co najmniej 2-3 litry 
płynów, wśród nich woda mi-
neralna, słaba herbata lub soki 
owocowe. Najbardziej pożytecz-
ne są soki owocowe, ze względu 
na zawartość elektrolitów oraz 
sok pomidorowy, który zawiera 
duże ilości potasu - wypłukiwa-
nego w  naturalny sposób z  or-
ganizmu podczas upałów, gdy 
się pocimy. Napoje nie powin-
ny być jednak lodowate, tylko 
w temperaturze pokojowej.
W  czasie upałów należy rów-
nież zrezygnować z  alkoho-
lu, gdyż może on powodować 
nagłe obniżenia ciśnienia, co 
w konsekwencji może skutko-
wać omdleniami i  zasłabnię-

ciami. Równie niekorzystne są 
napoje zawierające kofeinę (jak 
np. coca-cola, kawa). 
Podczas upałów wskazane jest 
również jedzenie sałatek, warzyw 
i owoców - w tym tych o dużej 
zawartości potasu (pomidory, 
pomarańcze, sałaty, ogórki, mar-
chew) oraz jedzenie chłodnych, 
lekko solonych potraw.

Jak sobie radzić w czterech ścia-
nach, gdy żar leje się z nieba?

Wentylatory elektryczne mogą 
dawać pewną ulgę, jednak jeśli 
temperatura zewnętrzna prze-
kracza 35°C, to nawet wenty-
lator nie jest w stanie zapobiec 
chorobom wywołanym działa-
niem upału. Z tego też powodu 
podstawową zasadą, która po-
winna przyświecać wszystkim 
podczas upałów, jest odpoczy-
nek. Jeśli nie można oddać się 
tej miłej czynności, to przynaj-
mniej należy “odpuścić” sobie 
ostry wysiłek fizyczny. 
Kiedy spędzamy czas w  na-
szych domach czy mieszka-

Uczestniczyło około 20 osób. a Ma-
zowieckie Stowarzyszenie było 
współorganizatorem.
10 kwietnia – w Senacie RP, spot kanie 
członków Koalicji „Na pomoc niesa-
modzielnym”, reprezentował nas ko-
lega Olek. (Biuro Koalicji: ul. Erazma 
Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: +48 
22 279 49 07 kom. +48 600 940 140  
www.niesamodzielnym.pl), 
11 kwietnia – V-ce Prezes Zarządu 
i  chory ze Stowarzyszenia byli go-
śćmi redaktora Roberta Łuchniaka 

w audycji „Wieczorne Polaków Roz-
mowy” w  Radio dla Ciebie (RDC), 
w  związku ze Światowym Dniem 
Choroby Parkinsona  W  piątkowej 
audycji rozmawiała także dr Mag-
dalena Boczarska-Jedynak, dyrektor 
pierwszego w Polsce Ośrodka Lecze-
nia Choroby Parkinsona.
13 kwietnia – wspólne wyjście do 
Och-Teatru w ramach obchodów 11 
kwietnia– Światowego Dnia Cho-
roby Parkinsona. Byli zaproszeni 
goście z  Fundacji ŻzchP, Stowarzy-

szenia Łódzkiego „Słonik” i  wolon-
tariuszka Ania, uczestniczyło 60 
osób. Po spektaklu pozostaliśmy na 
widowni i zaprzyjaźniony z nami fo-
toreporter kol. Witek zrobił nam pa-
miątkową, współną fotografię. (Kto 
z  uczestników jeszcze nie otrzymał 
zdjęcia – możliwość odbioru w cza-
sie dyżurów w Biurze). 
14 kwietnia – spotkanie Wielkanoc-
ne naszego Stowarzyszenia w  ra-
mach zajęć integracyjnych; uczestni-
czyło 39 osób.

DOBRE RADY NA UPAŁY
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niach, należy wówczas po-
zamykać i  pozasłaniać okna, 
szczególnie te wystawione na 
działanie słońca. Okna i  żalu-
zje należy otwierać nocą, kiedy 
temperatura na zewnątrz jest 
niższa, oczywiście o  ile jest to 
bezpieczne. Jeśli pomieszcze-
nia są klimatyzowane, wówczas 
drzwi i  okna należy zamykać 
w czasie działania klimatyzato-
ra, co zapewni jego optymalne 
działanie i małe zużycie prądu.
Pomocne okaże się również 
rozstawienie w  nagrzanych 
pomieszczeniach naczyń wy-
pełnionych wodą. Naczynia 
te powinny mieć dużą po-
wierzchnię. Parująca z  nich 
woda schłodzi powietrze.
Jeśli na odpoczynek mamy do 
wyboru piętrowe łóżko lub pod-
łogę to oczywiście podczas upału 
lepiej wybrać podłogę. Chłodne 
powietrze jest bowiem cięższe 
i “idzie” dołem przy podłodze.

Problemy zdrowotne, które 
mogą być wywoływane przez 

upały
Wysokie temperatury powie-
trza mogą powodować opu-
chliznę nóg, bowiem wzrost 
temperatury nasila problemy 
z  krążeniem. Najbardziej od-
czuwają to kobiety w  ciąży 
i osoby posiadające żylaki. Jeśli 
zauważymy u  siebie opuchli-
znę, ciężkość nóg oraz bóle, 
należy położyć się z  nogami 
uniesionymi do góry oraz uni-
kać zbyt długiego stania i  sie-
dzenia. Można też wspomagać 
się poprzez stosowanie żeli 
z wyciągiem z kasztanowca. 

Również bardzo dobrym spo-
sobem na zmniejszenie dys-
komfortu wywołanego przez 
upały, jest schładzanie organi-
zmu poprzez branie częstych 
letnich pryszniców. W  przy-
padku bolesnych skurczy mię-
śniowych, które dotyczą zwy-
kle mięśni nóg, ramion lub 
brzucha, występujących bar-
dzo często po długotrwałym 
wysiłku fizycznym podczas 
upału, należy koniecznie od-
począć w  chłodnym miejscu, 
pijąc jednocześnie doustne, 
gotowe, nawadniające płyny 
glukozo-elektrolitowe. Jeśli 
związane z  przegrzaniem or-
ganizmu kurcze nie ustępują 
przez okres dłuższy niż godzi-
nę, konieczne staje się skorzy-
stanie z opieki medycznej.

Jak i kiedy ratować?
Jeśli ktoś z  członków rodziny 
lub osoba, którą się zajmuje-
my ma skórę gorącą i  suchą, 
majaczy, ma drgawki oraz/lub 
traci przytomność, należy nie-
zwłocznie wezwać lekarza lub 
pogotowie ratunkowe. 

Telefony alarmowe to:  
112 lub 999

Podczas oczekiwania na przy-
bycie lekarza lub pogotowia 
należy:
1) przenieś dotkniętą objawa-
mi osobę w chłodne i zacienio-
ne miejsce,
2) ułożyć ją w  pozycji leżącej 
na plecach, z nogami i miedni-
cą ułożonymi wyżej niż tułów,
3) rozpocząć zewnętrzne chło-
dzenie ciała przez układanie 

kompresów chłodzących na 
czoło, kark i pachwiny,
4) nieprzerwanie wachluje-
my i  spryskujemy skórę wodą 
o temperaturze 25-30°C,
5) mierzymy temperaturę ciała,
6) przytomnej osobie możemy 
podać płyn izotoniczny (taki 
jak sportowcy piją) lub wodę.

UWAGA! 
– Nie należy podawać aspiryny 
ani paracetamolu!
– Osobę, która straciła przy-
tomność należy ułożyć na boku. 
– W razie nieprzytomności, gdy 
nie wyczuwamy tętna lub odde-
chu, wykonujemy resuscytację!

Jak samodzielnie wykonać 
płyn izotoniczny?

Do szklanki o pojemności 200 ml:
½ szklanki wody
½ łyżeczki soli
½ cytryny (sok)
1 łyżeczka miodu

A co z naszymi pupilami?
Nie zapominajmy o zwierzętach! 
Nie należy pozostawiać latem 
psa w  samochodzie, bowiem 
auto nagrzewa się błyskawicznie, 
już w  ciągu kilku minut może 
osiągnąć temperaturę znacznie 
wyższą od temperatury powie-
trza. Psy posiadają gruczoły po-
towe tylko na poduszkach łap, 
a te podczas upałów, nie wystar-
czają aby ochłodzić organizm 
zwierzęcia i  te muszą się chło-
dzić poprzez ziajanie. Nie są jed-
nak w stanie robić tego skutecz-
nie podczas upałów. One wtedy 
również potrzebują więcej wody!

Patrycja Poczciwek
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Spotkanie z poetą
Połączenie działań naszej koleżanki Basi, 
by przyjazne nam władze Wydziału Chemii 
UW udostępniły salę, oraz kolegi Olka 
(jego wieloletnia znajomość i przyjaźń z 
naszym gościem) sprawiły, że mogliśmy na 
3-cio sobotnim spotkaniu gościć wybitnego 
polskiego poetę. 

W Internecie z  łatwością możemy znaleźć in-
formacje, że jest on nie tylko autorem licznych 
tomików poezji ale także autorem musicali, 
programów telewizyjnych, sztuk teatralnych, 
laureatem wielu nagród artystycznych i  pań-
stwowych. Jednak dla nas najciekawsza była 
możliwość bezpośredniego spotkania z  tak 
niecodziennym gościem - panem Ernestem 
Bryllem.

Skromny i bezpośredni w rozmowie, z wyraźną 
przyjemnością czytający nam własne utwory, 
głosem spokojnym, bez emocji sprawił, że słu-
chało się go z  dużym zainteresowaniem. Pan 
Bryll czytanie kolejnego wiersza poprzedzał 
omówieniem sytuacji w jakiej powstawał i uka-
zaniem tej prawdy o życiu, która chciał w nim 
wyrazić. Przedstawiane sytuacje opisywał barw-
nie, często dowcipnie, w  sposób gawędziarski, 
co sprawiło, że zostaliśmy zafascynowani nim 
i jego utworami.

W pewnej chwili poeta przerwał i poprosił o py-
tania. Jedna z osób przeczytała dwa zacytowane 
poniżej wypisy z wierszy napisanych przez pana 
Brylla w latach siedemdziesiątych, prosząc o in-
terpretację czy komentarz.

I. 
Uciekając w nadzieję. Kryjąc się w zwątpienie 
Bijąc ogonem rymów po ciemności falach 
Szukamy tej poezji co jest ocaleniem 
Choć nie ma słowa ludzi ocala.”

(Piosenka biednego poety, 1975) 
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II. 
Jak pędzi moje pokolenie 
Jak skacze w górę, jak się stara 
Dosięgnąć - co najbardziej w cenie. 
Co ma być jutro, mieć od zaraz 
I ja tak gonię razem z nimi 
Niestary jeszcze, choć niemłody
Wiedzący już jak płyną wody 
A nie znający gdzie płyniemy.

(Mowy rodzinnej rzeki, 1977)

Odnosząc się do tematyki dawnych swoich wier-
szy nasz gość stwierdził, że najbardziej istotne 
problemy poruszane w  jego poezji nie uległy 
w zasadzie zmianie, a są to między innymi wy-
siłki związane z poznaniem celu życia oraz po-
szukiwaniem ocalenia przed wszelkiego rodzaju 
zagrożeniami. Z inicjatywy naszego kolegi Olka, 
dwie osoby piszące wiersze zostały zaproszone 
by przeczytały nam kilka swoich utworów. Zo-
stały one, podobnie jak wcześniej nasz gość, na-
grodzone rzęsistymi oklaskami.

Żegnając pana Ernesta Brylla, prezes Stowarzy-
szenia Leszek Dobrowolski gorąco podziękował 
gościowi za przybycie i  jego inicjatywę by się 
z nami spotkać a jako wyraz naszej wdzięczno-
ści wręczył mu bukiet pięknych tulipanów, do-
dając, że kwiaty te są symbolem ruchu parkin-
sonowskiego.

16 marca 2014
tekst: Jadwiga Skierczyńska

fot. Witold J. Szulecki
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Kogo dotyczy problem z połykaniem?
Zaburzenia połykania występują u  osób doro-

słych. Jest to związane z procesem starzenia się, gdy 
funkcja połykania staje się coraz mniej wydajna 
(mniej śliny, wydłużony czas połykania) tzw. pres-
byphagia. Ponadto w  chorobach neurologicznych 
(np. choroba Parkinsona, udar mózgu, stwardnienie 
zanikowe boczne) jednym z objawów jest zaburzony 
proces połykania Nie tylko choroby neurologiczne, 
ale także grzybica jamy ustnej, choroba refluksowa 
przełyku, zły stan uzębienia, zażywane leki powodu-
ją, że połykanie staje się coraz trudniejsze. 

Jaka jest rola specjalistów?
Lekarz stawia diagnozę i kontaktuje się z logopedą, 
który przeprowadza dokładny test. 
Logopeda uczy pacjenta i  jego rodzinę, jak należy 
postępować podczas jedzenia, aby uniknąć zakrztu-
szeń. Poza tym zastanawiają się z pacjentem i  jego 
rodziną, jaka forma pokarmu, posiłku (specjali-
styczne określenie: tekstura jedzenia) będzie naj-
bardziej odpowiednia, jak zagęszczać napoje i jakie 
pomoce rehabilitacyjne można zastosować, np. pla-
stikową łyżeczkę, rurkę do picia. 
Pielęgniarka uczy pacjenta prawidłowej pozycji, 
obserwuje przebieg posiłku. 
Salowa pomaga pacjentowi w  przyjęciu właściwej 
pozycji, pomaga podczas posiłku. 
Dietetyk układa menu, biorąc pod uwagę stan zdro-
wia pacjenta. Pomaga ustalić dietę, zwyczaje żywie-
niowe, jaka tekstura jedzenia będzie najodpowied-
niejsza.
Rehabilitant proponuje ćwiczenia oddechowe oraz 
pracę nad prawidłową postawą.
Psycholog wspiera pacjenta oraz jego rodzinę 
w  trudnościach związanych z  wycofywaniem się 
z  życia społecznego, postępującą chorobą. Nale-
ży pamiętać, że rodzina musi być poinformowana 
o problemie, trzeba go dokładnie wytłumaczyć i po-
szukać rozwiązania.*

* Tłumaczenie włas. Hôpitaux de Saint-Maurice - N°1/2007 – Déglutition 
«Prévention des fausses routes dans les atteintes neurologiques chez l’adulte»

Przyjrzymy się bliżej zasadom opieki nad osoba-
mi z  dysfagią (zaburzeniami w  połykaniu); są one 
stosowane nie tylko podczas hospitalizacji pacjenta, 
ale także wtedy, gdy wymaga tego sytuacja i powin-
ny być kontynuowane na co dzień. Są to proste rady, 
które warto rozpowszechniać, ponieważ pozwalają 
poprawić komfort, jakość życia osoby z dysfagią.

Jak ograniczyć zakrztuszenia? 
Jedzenie, picie, smakowanie to ważne elemen-

ty w życiu. Nie można zapomnieć, że jedzenie ma 
związek z emocjami, z życiem towarzyskim. Często 
zaburzenia połykania prowadzą do izolacji w życiu 
rodzinnym i społecznym, dlatego tak istotne jest jak 
najwcześniejsze wykrycie problemu. Odpowiednie 
ćwiczenia oraz nawyki pozwolą usprawniać proces 
połykania.  

Tabela 1**

Niepokojące zachowanie chorego podczas jedzenia:

• nie ma ochoty być z nami przy stole, 
• bierze za duże porcje do jamy ustnej, 
• zanim połknie, wypełnia poliki jedzeniem, 
• czas jedzenia jest zbyt krótki,.
• mamy wrażenie, że połykanie jest bolesne i jedzenie trwa zbyt długo.

Obserwujemy, czy osoba mająca problemy z połykaniem:

• pije wystarczającą ilość płynów,
• nie chudnie (stałe ważenie, raz w tygodniu, notujemy wagę),
• nie ma problemów z oddychaniem. 

Do sprawdzenia:

• Stan uzębienia (czy ma zęby, czy nosi aparat, czy ma grzybicę).
• Motoryka - ruchomość warg, języka, polików. 
•  Wrażliwość chorego na jedzenie: ciepłe – zimne, słodkie – gorzkie, na 

skład żywności.
•  Stan kognitywny (poznawczy) – rozumienie, pamięć, uwaga, 

koncentracja. 
• Zachowanie – depresja, świadomość zaburzeń, niepokój.

** Tłlumaczenie włas Hôpitaux de Saint-Maurice - N°1/2007 – Déglutition 
«Prévention des fausses routes dans les atteintes neurologiques chez l’adulte»

Jak pomóc osobie  
z zaburzeniami w połykaniu
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W razie zadławienia
Tabela 2*

Oznaki zadławienia:
Grymas na twarzy. 
Zmiana koloru twarzy, osoba staje się czerwona, fioletowa. 
Osoba zaczyna się bardzo pocić. 
Brak tchu. 
Co robimy Czego nie robimy 
Staramy się nie panikować, 
zachowujemy spokój.
Umożliwiamy odkrztuszenie.
Wykonujemy manewr, chwyt 
Heimlicha (patrz - rysunek poniżej).
Wzywamy pogotowie. 

Nie klepiemy w plecy osoby, 
która się zakrztusiła!
Nie odchylamy jej głowy do 
tyłu!

Jak dostosować jedzenie  
do swoich potrzeb? 

Problem z połykaniem zobowiązuje nas do zmia-
ny naszych nawyków żywieniowych. Należy zacząć 
od zmiany sposobu przyrządzania potraw oraz tego, 
jak jemy. Nie oznacza to, że przestajemy kojarzyć mo-
ment jedzenia z czymś przyjemnym, wręcz przeciw-
nie, staramy się jeszcze bardziej pamiętać o zmysłach, 
które jedzeniu towarzyszą, jak wzrok i powonienie. 
 Przyjemność wzrokowa – to, co mamy na talerzu, 
należy zaprezentować w taki sposób,
 żeby już sam widok zachęcał do zjedzenia; pro-
stym krokiem jest dodanie kolorowych produktów. 
 Przyjemność zapachowa - zanim zaczniemy jeść, 
powąchajmy to, co mamy na talerzu. Zapach przy-
woła nam miłe wspomnienia, co pozwoli na zmniej-
szenie lęku przed zakrztuszeniem. 

Przyjemność smaku to bardzo ważny element, 
który stymuluje proces połykania. Im potrawa jest 
bardziej wyrazista w smaku, tym łatwiej ją zjeść.**

* Tłlumaczenie włas Hôpitaux de Saint-Maurice - N°1/2007 – Déglutition 
«Prévention des fausses routes dans les atteintes neurologiques chez l’adulte»
** Tłumaczenie włas. http://asso.orpha.net/ARAMISE/cgi-bin/file/samsa/
FAUSSES_ROUTES.pdf

Należy podkreślić, że dobór odpowiednich pro-
duktów jest możliwy po dokładnym zbadaniu indy-
widualnych możliwości chorego. Poniżej zamiesz-
czam przykładową listę produktów, która pomoże 
zobrazować, jakiego typu artykuły spożywcze mogą 
być łatwiejsze w połykaniu, a które mogą przyspa-
rzać kłopotów w czasie spożywania posiłku. 

Tabela 3

Produkty, które 
mogą być łatwiejsze w połykaniu 

Produkty, które 
mogą sprawiać trudności 

w połykaniu

 płynne 
zawiesisty kompot 
kremy 
purée (ziemniaki zmiksowane 
ze śmietaną) 

 gęste 
omlet 
sery miękkie (np. sery 
pleśniowe) 
pieczywo takie jak bułeczki 
maślano-mleczne 
(można je dodatkowo maczać 
w kawie, herbacie albo mleku)

 pokrojone na cienkie 
kawałki mięso, które nie jest 
zbyt żylaste

 ryby 

�  płynne 
woda, mleko, kawa, herbata 
soki z kawałkami owoców – 
kawałki owoców są bardzo 
niebezpieczne podczas 
połykania
(polecam tu dodanie żelatyny, 
która zagęści napój i łatwiej 
będzie się piło)

� granulki 
ryż, kukurydza, kuskus

�  produkty włókniste lub żylaste
ananas, rabarbar, szynka, 
kurczak 

� stałe 
mięso grillowane, warzywa 
niegotowane, surowe

Niezbędne jest dostosowanie zarówno samych 
produktów, jak i sposobu przygotowania oraz formy 
ich podania (tekstury). W celu zmniejszenia dyskom-
fortu podczas jedzenia będziemy brać pod uwagę:

 ocenę tekstury jedzenia wg możliwości 
Jem wszystko  Jem wszystko, ale tekstura jest mięk-
ka.  Jem wszystko, ale pokrojone na małe kawałki. 
 Jem wszystko prócz tego, co jest wyżej wymienione 
w tabelce; dodaję sos, śmietanę lub masło, żeby łatwiej 
było mi połknąć.  Jem wszystko zmiksowane, doda-
ję sos, śmietanę, masło, żeby łatwiej było mi połknąć.*** 

 ocenę tekstury napojów wg możliwości
Piję wszystko – kawę, herbatę itp.  Piję napoje 
gazowane – np. gazowaną wodę mineralną itp.  
Piję napoje, do których dodaję żelatynę albo syropy 
smakowe w celu zagęszczenia.  Piję napoje, które 
są gęste, tekstura typu galaretki.****

*** Tlumaczenie wlas. Bianco Blache, D. Robert, (2002) « La sclérose latérale 
amyotrophique: quelle prise en charge orthophonique ?» (p. 52-54).
**** Tłumaczenie włas. http://www.sfap.org/pdf/III-G7b-pdf.pdf Tlumaczenie 
włas. Greuillet F, Couturier P. Les troubles de la déglutition chez le sujet âgé. 
La revue de gériatrie. Tome 30, N°1 JANVIER 2005, p. 39-46
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Pozycja podczas jedzenia 
Nawet jeśli osoba mająca pro-
blemy z połykaniem porusza się 
na wózku inwalidzkim albo leży 
w  łóżku, musi przyjąć pozycję 
siedzącą podczas jedzenia. 

Najważniejsze to być wy-
prostowanym; dodatkowo po-
chylamy delikatnie głowę do 
przodu (broda prawie dotyka 
mostka), aby stymulować od-
ruch połykania, zanim włoży-
my jedzenie do jamy ustnej. 

Właściwa pozycja podczas jedzenia 
Podczas jedzenia – na co zwracać uwagę*, **

Ważne jest, aby w  miej-
scu, w  którym spożywamy 
posiłek, nie było za dużo 
hałasu. Podczas posiłku wy-
łączamy telewizor i  radio, 
aby nas nie dekoncentrowa-
ły. Trudno jest wykonywać 
dwie czynności w  tym sa-
mym czasie, dlatego skupia-
my się na posiłku.

Bardzo ważna jest także strona estetyczna – do-
bre oświetlenie, ciepłe kolory to także elementy, któ-
re pobudzają chęć jedzenia. 

Osoba, która ma problemy z  połykaniem, nie 
powinna nigdy jeść sama. Dla jej bezpieczeństwa 
siadamy w miejscu, które możemy szybko opuścić, 
albo takim, w którym będzie możliwa interwencja 
innej osoby podczas zadławienia. Upewniamy się, 
czy pozycja na krześle albo w łóżku jest właściwa. 

Jeśli w jedzeniu pomaga druga osoba, należy pa-
miętać o takich zasadach, jak: 
•	 Prawidłowa pozycja osoby, która będzie spoży-

wała posiłek, oraz osoby, która pomaga przy je-
dzeniu – powinna ona znajdować się naprzeciw-
ko pacjenta, aby ten nie przechylał głowy. 

•	 Jeśli pacjent nosi protezę, upewniamy się, czy jest 
dobrze założona.

* Tłumaczenie włas. http://www.sfap.org/pdf/III-G7b-pdf.pdf 
** Tłumaczenie włas. Greuillet F, Couturier P.Les troubles de la déglutition 
chez le sujet âgé. La revue de gériatrie. Tome 30, N°1 JANVIER 2005, p. 39-46

•	 Upewniamy się, czy nos jest czysty. 
•	 Nie wykonujemy czynności innych niż jedzenie, 

skupiamy się na tym. 
•	 Nie podajemy za dużych porcji za jednym razem, 

robimy przerwy około 5 sekund (lepiej używać 
łyżeczki do kawy, a nie do zupy).

•	 Nie podajemy porcji za szybko i upewniamy się, 
że pacjent po każdym połknięciem oddycha swo-
bodnie. 

•	 Zachęcamy osobę do jedzenia, przypominamy 
także o właściwej pozycji podczas połykania oraz 
o żuciu. 

•	 Po spożyciu posiłku należy zostać w pozycji sie-
dzącej przez około 20 minut. 
Czasem osoby spożywające posiłek są tak zmę-

czone czynnością jedzenia, że warto robić przerwy 
i dzielić posiłek na kilka części. Poza tym nie zapo-
minajmy o myciu zębów po każdym posiłku.

Podsumowanie 
Nie należy lekceważyć problemów z  połykaniem; 
warto je skonsultować ze specjalistą.
Kontynuujemy: 
a) ćwiczenie właściwej postawy przy jedzeniu,
b) pracę nad dostosowaniem tekstury jedzenia do 
naszych możliwości. 
Dodatkowo wykonujemy ćwiczenia na motorykę 
artykulacyjną, czyli mięśni języka, warg. 

Na koniec pamiętamy, aby posiłek spożywać za-
wsze w towarzystwie. 

grudzień 2013
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