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Koho kontaktovať  
v prípade podozrenia  

na poruchu prehĺtania? 

Pokiaľ sa u Vás prejavia 
ťažkosti s prehĺtaním, 

informujte svojho 

všeobecného lekára.  

Nižšie nájdete zoznam 
pracovísk, ktoré Vám môžu 

poskytnúť informácie o 
konkrétnom postupe 

diagnostiky a liečby poruchy 
prehĺtania.  

• Neurologické ambulancie 

• ORL ambulancie 

• Ambulancie klinickej 

logopédie 

 

Špecializované pracovisko 
pre diagnostiku a liečbu 

porúch prehĺtania: 

Ambulancia pre poruchy 

prehĺtania 

Klinika ORL a chirurgie hlavy a 

krku LFUK a UNB 

Antolská 11 

Bratislava, 85107 

www.orl-lfuk.sk 
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Poruchy prehĺtania 

Porucha prehĺtania (dysfágia) 

je porucha presunu potravy alebo tekutín 

z ústnej dutiny do žalúdka.  

• Vytekanie potravy z úst 

• Kašeľ počas jedla alebo po jedle 

• Ťažkosti s prehĺtaním tuhej stravy 

• Zabiehanie tekutín 

• Vlhký kloktavý hlas po prehltnutí 

• Pocit cudzieho telesa v krku 

• Výrazné chudnutie 

Dysfágia môže byť súčasťou mnohých 

neurologických, otorinolaryngologických 

či gastroenterologických ochorení. Môže sa 

vyskytnúť v každom veku.  

Najčastejšie diagnózy, pri ktorých sa môže 
prejaviť porucha prehĺtania sú: 

• Nádory v oblasti hlavy a krku 

• Gastroezofageálny reflux (GERD) 

• Cievna mozgová príhoda (CMP) 

• Parkinsonova choroba 

• Alzheimerova choroba 

• Ochorenia motorického neurónu (napr. 
amyotrofická laterálna skleróza) 

• Myastenia gravis 

• Skleróza multiplex 

Dysfágiu u geriatrických pacientov 
označujeme pojmom presbyfágia. 

 

 

 

 

Čo môže zlepšiť prehĺtanie? 

Všeobecné rady pre správny príjem 

potravy  

Toto sú všeobecné rady pre správny príjem 

potravy. Je dôležité, aby prehĺtanie nebolo 

spojené s prenikaním potravy do dýchacích 

ciest (aspiráciou). 

 

UPOZORNENIE: Prosím prediskutujte individuálne potreby príjmu potrav

y (kŕmenia zverenej osoby) s Vaším lekárom alebo logopédom. 

 

•Stolujte v uvoľnenom a príjemnom 
prostredí.  
•Pri jedle alebo pití seďte pohodlne, 
priamo (90 stupňový uhol v kolenách 
ako aj v bedrách).  
•Jedzte pomaly, neponáhľajte sa.  
•Jedzte malé sústa potravy, pite malé 
hlty tekutín.  
•Sústreďte sa na jedlo, pri jedle 
nerozprávajte.  
•Nenechajte sa vyrušovať 
televízorom, rádiom, čítaním.  
•Pokiaľ máte oslabenú jednu polovicu 
tela/ústnej dutiny (napríklad po cievnej 
mozgovej príhode alebo po operácii), 
snažte sa jesť na „druhej strane“.  
•U niektorých pacientov sa ľahšie a 
bezpečnejšie prehĺta tekutá strava, u 
iných kašovitá alebo tuhá. Tekutiny je 
možné zahustiť prípravkom, ktorý 
nemení vzhľad ani chuť tekutiny. 
Zahusťovadlo je možné zakúpiť v 
lekárni. 
•Prehltnutie môže ísť ľahšie, ak pri 
prehltnutí skloníte hlavu, prípadne 
priblížite bradu k hrudnej kosti a zľahka 
sa nahnete dopredu.  
•U niektorých pacientov môže byť 
odporučené opakované prehltnutie 
sústa, zapíjanie hltom vody alebo 
ľahké zakašľanie po prehltnutí 
sústa.  
•Po skončení jedla pred zrkadlom 
skontrolujte, či v ústach neostali 
zvyšky potravy.  
•Udržujte správnu ústnu hygienu 
(umývanie zubov, čistenie zubných 
náhrad, používanie ústnej vody, 
pravidelné preventívne prehliadky u 
zubného lekára)  
•Po jedle sa snažte nejaký čas sedieť 
priamo. Dodržujte vystretú polohu tela 
aspoň 20-30 minút po jedle, príp.sa 
choďte prejsť predtým, ako si ľahnete 
do postele. 

Súčasťou akých diagnóz 
môže byť dysfágia? 

Aké sú riziká spojené  
s poruchou prehĺtania? 

 
Najvýznamnejším problémom pri poruche 
prehĺtania je vdýchnutie potravy 
(aspirácia) do dolných dýchacích orgánov- 
do priedušnice a do pľúc. Pri vdýchnutí 
potravy je zvýšené riziko vzniku 
nebezpečného zápalu pľúc, tzv. aspiračnej 

pneumónie. 
Porucha prehĺtania vedie k nedostatočnej 
výžive a k dehydratácii (strate tekutín) 
organizmu. 

Aké môžu byť symptómy 
poruchy prehĺtania? 


