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िवभाग १. २ घास िगळ�ाची मूलत�े 
 

घास िगळणे �णजे काय? 

िगळणे �णजे अ�, द्रवपदाथ� आिण लाळ यांचं िमश्रण तोडंातून पोटाकडे जाणे. िगळ�ा�ा या िक्रयेत २६ �ायू 
सहभागी असतात. सामा�तः माणूस एका िदवसात ६००-९०० वेळा िगळ�ाची िक्रया करत असतो. अ� तोडंातून 
पोटात जा�ाचा वेळ साधारणतः ७ सेकंद इतका असतो. आपण रोज करत असलेल्या या सामा� कृतीम�े खूप 
गंुतागंुतीची प्रिक्रया असते.  

 

आपण कसे िगळतो? 

िगळ�ाची िक्रया चार टप्�ात होते.  
ट�ा १ (a) - तोडंातली तयारी  
ट�ा २ (b) – तोडंातली हालचाल  
ट�ा ३ (c) – घशातून पुढे  
ट�ा ४ (d) – अ�निलकेतील िक्रया  
 
 
 

 
ट�ा १ : तोडंातील तयारी  
अ� आिण द्रवपदाथ� िगळ�ायो� बनवणे. द्रवपदाथ� 
तोडंाने ओढून घेतले जातात आिण जीभ �ांना मागे 
घ�या�ा बाजूला ढकलते. घनपदाथ� िगळ�ायो� 
कर�ासाठी दात, ओठ, गाल, जीभ आिण जबडा 
एकित्रतपणे काम क�न अ�ाचा िगळता येईल असा 
गोळा तयार करतात.  

ट�ा २ : तोडंातील हालचाल  
अ�ाची आिण पेयांची जीभेकडून मागे घशाकडे 
जा�ाची हालचाल �णजे िगळ�ाची सु�वात. टाळू 
(तोडंातला वर�ा बाजूचा मागील भाग) वर सरकते 
आिण घ�या�ा पोकळीत उघडणारे नाका�ा नळीचे 
तोडं बंद करते. यामुळे अ� आिण पेय नाकात जाणे 
टाळले जाते. फु�ुसाकडे जाणाऱ्या हवेचा माग� मात्र 
�वसनासाठी चालू असतो.  
 
 
 

 
 
ट�ा ३ : घशातून पुढे  
अ� घशात आले की हवे�ा फु�ुसात जाणाऱ्या 
मागा�चे तोडं उती�ंा एका पड�ाने बंद केले जाते. याच 
मागा��ा तोडंाशी आपले �रयंत्र असते. तेही बंद होते. 
अ� आिण पेय या मागा�तून फु�ुसात जाऊ नये 
�णून ही काळजी िनसग�तः घेतली जाते.  
 
ट�ा ४ : अ�निलकेतील िक्रया  
अ� आिण द्रव अ�निलके�ा शीष�स्थानापासून पोटात 
सरकतात. ही हालचाल आपोआप �ायंू�ा 
आकंुचनामुळे होते. एक गोलाकार �ायू आहे जो 
आकंुचन प्रसारण पावतोआिण या िक्रयेमुळे अ� आिण 
द्रवपोटात ढकलले जातात. एकदा अ� िकंवा द्रव 
अ�निलकेत गेल्यानंतर टाळू खाली सरकते आिण 
�वास घेणे सुकर होते.  
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िगळ�ा�ा िक्रयेचे मह� काय? 

खाणे आिण जेवणाची वेळ मुलांसाठी आनंददायक आिण मजेदार असावी. तथािप, जे�ा िगळ�ाचे आ�ान 
उ�वते, ते�ा खा�ाचा अनुभव अ�स्थ, भयानक आिण अगदी जीवघेणा बनू शकतो. यो� िगळ�ामुळे अ� 
आिण द्रव पचन हो�ास मदत होते. हे अ� आिण द्रव फु�ुसात जा�ापासून प्रितबंिधत करते �ामुळे आरो�ा�ा 
गंभीर सम�ा उ�वू शकतात.  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ठसका लागणे �णजे काय? 

जे�ा अ� आिण पेय पोटात न जाता फु�ुसात जातात ते�ा �वास घेणे कठीण होते. फु�ुस �ांना बाहेर 
ढकल�ाचा प्रय� करते आिण जोराचा खोकला येतो �ाला ठसका असे �णतात. एखा�ा मुलाला िकतीवेळा 
ठसका लागतो आिण तो िकती काल िटकून राहतो यावर ते मूल आजारी पड�ाच, कुपोिषत राह�ाचं प्रमाण ठरतं. 
ठसका प्रसंगी प्राणघातकही ठ� शकतो.  
 
मुलांना ठसका लाग�ाची अनेक कारणे आहेत, ती अशी-  

o जठर आिण घ�या�ा आकंुचनामुळे (उदा. पोटातले अ� िकंवा पेय उलटून बाहेर याय�ा प्रय�ात 
फु�ुसात जाते ) 

o सदोष चेहरेप�ी (उदा. फाटलेला ओठ / टाळू) 

जोखीम 
  

↑ठसका लागणे, आजरपण आिण मृ�ु�ा घटनेत वाढ 

 
↓जेवण भरव�ाची �मता मंद गतीने (सावकाश) 

 
↓जेवताना तोडंात घास घेणे 

 
↓अ�ाचे िविवध प्रकार खा�ाची मुलांची आवड आिण�मता 

 
↓मुलांनी �तः�ा हाताने जेव�ाची सवय 

 
↓वाढ आिण पोषण(कुपोषण िकंवा चुकीचे पोषण) 

 
↓मुलाला आिण संगोपकालाजेवताना येणारी मजा 
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o शरीरातील दोष (उदा. तोडंाला झालेला लकवा) 
o शारी�रक वाढीचा मंद वेग (उदा. बालक वेळ�ा आधी ज�ाला येणे) 
o म�दूची दुखापत (उदा. सेरेब्रल पाल्सी असलेले मूल) 
o �ायंूचा कमकुवतपणा िकंवा कडकपणा (उदा. डाऊन िसंड� ोम िकंवा सेरेब्रल पाल्सी असलेले मूल) 
o �ायंूम�े सम�य नसणे(उदा, सेरेब्रल पाल्सी असलेले मूल) 
o वै�कीय श�िक्रया (उदा. ग�ातून �वासनिलकेला रंध्र पाडणे, नाका�ारे अ� दे�ासाठी नाकातून पोटात 

घातलेली नळी.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

सामा�पणे पेय तोडंातून 
िगळताना, ठसका न लागता 

अ�निलकेतून जाते.  

चुकीचे िगळले गेल्याने पेय 
अ�निलकेत न जाता 

�वासनिलकेतून फु�ुसाकडे 
जाताना ठसका लागतो.  
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िगळताना येणाऱ्या सम�ा ओळख�ासाठी काही ल�णे 

 

िच�े आिण ल�णे  
 

वण�न )कसे िदसते यासाठी(  
 

 
खोकणे िकंवा तोटरा बसणे 

 

 
िगळताना मुलाला खोकला येतो िकंवा घसा दाटून तोटरा बसतो.  

गुरगुर आवाज येणे िकंवा �वास लागणे  
 

िगळताना िकंवा िगळल्यावर मुला�ा बोल�ाचा िकंवा �वासाचा गुरगुर असा 
आवाज येतो.  

अ�स्थपणा�ा तक्रारी  
 

जेवल्यावर िकंवा जेवताना म�े म�े मुलाला अ� घ�यात अडकल्यासारखे 
वाटते, �ामुळे दुखते आिण कधी कधी अ� उलटून पु�ा तोडंात येते  

डो�ात पाणी येणे  
 

 
िगळताना मुला�ा डो�ात पाणी येते.  

चेहऱ्याचा रंग बदलणे  
 
 
 

 
िगळताना िकंवा िगळल्यावर मुलाचा चेहरा िफकट, लाल, िनळाजांभळा पडतो 

ताप  
 
 

 
जेवताना ताप येतो.  
 

वाकुल्या दाखवणे  
 
 

 
कधी कधी मुलं जेवताना तोडंं वेडीवाकडी करतात.  

�वासात फरक पडणे  
 

मुला�ा �वासो�वासाचा वेग बदलतो. तो अितशय वेगाने िकंवा मंदगतीने 
�वास घेऊ लागतो. कधी कधी जोरात आवाज क�न िकंवाओरडून �वास 
घेतो.  

फु�ुसात संसग�  
 

 
फु�ुसात िकंवा �वासनिलकेत संसग� होतो.  
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सव�  वयोगटासाठी िगळ�ा�ा सुरि�त प्रकारा�ा सूचना  

 
 

सूचना १  
प्र�ेक मुलाचं वेगळेपण ल�ात घेऊन �ा�ासाठी आधाराची गरज ठरवा.  
मुलं जसजशी मोठी होतात तसं �ांचं िगळ�ाचंकौशल्य बदलत जातं. �ांना कमी िकंवा अिधक आधाराची गरज लागू 
शकते. प्र�ेकाची वैय��क काळजी घेणं आव�यक आहे आिण गरजेप्रमाणे आपली प�तीतबदल करणे यो� ठरते.  

सूचना २  

 
जेवताना मुलाची सुयो� �स्थती असणं मह�ाचं आहे  
जे�ा मुलाची िगळ�ाची सुर�ा, काय��मता आिण आरो� िटकवून ठेव�ाची वेळ येते ते�ा मुलासाठी जेवताना सुरि�त 
आिण आरामदायक �स्थती शोधणे आव�यक असते.  
 

सूचना ३ 

 
छोटे आिण सावकाश  
मुलाला भरवताना छोटे छोटे घास भरवा िकंवा पेयाचे छोटे घोट �ा. �ाला सावकाश भरवा. िजतके छोटे घास िकंवा 
घोट आपण देऊ िततकं मुलासाठी िगळणं सोपं आिण सुरि�त होईल.  
 

सूचना ४  
 
अ�ाची आिण पेयाची घनता यो� ठेवा.  
पेय खूप दाट असू नये आिण अ� बेताचं घ� असावं. मुलाला आरामात िगळता यावं �णून काहीवेळेला पदाथ� कमीजा� 
घ� पातळ करणं चांगलं.  

सूचना ५  
 
मुलाला भरव�ाची प�त बदला. .  
कधीकधी मुलाला भरवताना बूच िकंवा कप गरजेप्रमाणे बदलावे लागते. कधी बस�ाची जागा खुच� बदलावी लागते. 
जेवण अिधक सुरि�त आिण आरामदायी हो�ासाठी या काही छो�ा गो�ी अव�य करा�ा.  

सूचना ६ 
 
चांगले सकारा�क संबंध असतील तर मुलं आनंदाने िशकतात.  
जेवताना मुलाशी छान ग�ा मारणे हा जेवण चांगले कर�ाचा उ�म माग� आहे.  
 

सूचना ७ 

 
सुयो� गो� शोधून काढणं हे अितशय िजिकरीचं काम आहे हे नेहमी ल�ात ठेवा.  
एखा�ा मुलासाठी काय उ�म आिण सुरि�त आहे हे शोधून काढ�ासाठी संगोपाकला अनेक प�ती वाप�न पाहा�ा 
लागतील. �ातलीच एखादी सुयो� ठरेल. यासाठी वेळ �ा, िनरी�ण करा. मूल कसा प्रितसाद देतंय, �ाला आणखी 
काही छोटे बदल हवेत का? या सग�ा गो�ीकंडे ल� �ा.  
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अंितम िवचार  

जे�ा िगळ�ाची सम�ा उ�वते ते�ा ती ओळखणं आिण मुलांसाठी िगळ�ाची यो� 
माग�दश�क त�े पाळणं हे सुरि�त आहार पध्दतीचंा एक मह�पूण� घटक आहे. प्र�ेक मुलाचे 

आरो� आिण कल्याण मुला�ा गरजा भागवणाऱ्यासमजूतदार, आधार देणाऱ्या आिण मुला�ा गरजेला 
त�रतेने धावून येणाऱ्या संगोपकावर अवलंबून असते. तु�ाला एखादे मूल नीट िगळत असल्याचीखात्री वाटत नसेल 
तर इतरांची मदत �ा. आपल्या अडचणी आिण प्र�न इतर संगोपक आिण गटातले सहकारी यां�ाशी चचा� क�न 
सोडवले तर प्र�नांना यो� पया�य िमळतो आिण आपल्यावरचा ताण हलका होतो. याचे न�ीच चांगले प�रणाम होतात.  
 
 

सुरि�तपणे िगळताना अ� आिण पेया�ा घनतेब�लअिधकमािहतीसाठीप्रकरण १ िवभाग ९, 
प�रिश� ९क चा संदभ� वापरा.  

पदाथा�त यो� तो बदल कर�ाची िविश� मािहती तु�ाला प्रकरण प�रिश� ९ इ म�े िमळेल.  
 

 


