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Wskazania do leczenia żywieniowego

➢ Żywienie dojelitowe - brak możliwości pokrycia

zapotrzebowania energetycznego drogą doustną, 

a zachowana funkcja przewodu pokarmowego

➢ Żywienie pozajelitowe – brak możliwości pokrycia 
zapotrzebowania energetycznego drogą przewodu 

pokarmowego

• całkowite żywienie pozajelitowe

• częściowe żywienie pozajelitowe
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Leczenie żywieniowe w warunkach domowych

➢ pacjenci wymagający leczenia żywieniowego, których stan 
kliniczny umożliwia wypisanie ze szpitala, powinni być żywieni 
drogą przewodu pokarmowego lub  pozajelitowo w warunkach 
domowych lub w szczególnych przypadkach w placówkach 
opiekuńczych 

➢ leczenie żywieniowe w warunkach domowych wymaga 
odpowiedniego przygotowania chorego  (zapewnienia 
bezpiecznego dostępu do przewodu pokarmowego lub dostępu  
żylnego), przeszkolenia opiekunów w zakresie zasad 
dotyczących opieki nad dostępem  do przewodu pokarmowego 
lub dostępem żylnym, podłączania i przetaczania mieszaniny 
żywieniowej oraz umiejętności rozpoznania i właściwej reakcji 
na zagrożenia

➢ Zalecenia leczenia żywieniowego u dzieci 2021 PZWL pod redakcją Janusza Książyka



Wskazania do domowego żywienia dojelitowego u 
dzieci

60 -70% dzieci ze schorzeniami OUN
Schorzenia OUN (Mpdz, encefalopatie, choroby nerwowo-mięśniowe, choroby 
neurodegeneracyjne, nowotwory OUN)

Wrodzone wady górnego odcinka przewodu pokarmowego

Przetoka przełykowo-tchawicza, atrezja przełyku

Chemiczne oparzenia przełyku

Przewlekłe choroby z niedożywieniem:

• mukowiscydoza

• nieswoiste zapalenia jelit 

• przewlekła niewydolność narządowa: nerek, 

serca, wątroby, płuc

• zaburzenia odporności

• ch. nowotworowe
Książyk J, Kułak W, Toporowska - Kowalska E i wsp.: Zalecenia leczenia 

żywieniowego dzieci z przewlekłymi chorobami układu nerwowego: 

Standardy Med. Pediatria, 2012, 9: 187 - 193



Domowe żywienie dojelitowe

➢ przetoki odżywcze - gastrostomia lub jejunostomia (żywienie długotrwałe)

§ PEG – przezskórna endoskopowa gastrostomia

§ 5,14% ryzyko wczesnych powikłań

§ Szlagatys – Sidorkiewicz A, Borkowska A, Popińska K,: Complications of PEG are not 
related to age – The result of 10-year multicenter survey; Advances in Medical Sciences; 
2016:1-5

chirurgiczna ( brak możliwości wykonania PEG, zabieg antyrefluksowy), laparoskopowa,

PEG-PEJ – (odbarczanie żołądka, żywienie do jelita)

➢ sonda nosowo-żołądkowa lub nosowo-jelitowa ( żywienie krótkotrwałe kilka tygodni-
kilka miesięcy)

zaopatrzenie pacjenta w środki do pielęgnacji gastrostomii, jejunostomii, 

zapasową sondę nosowo-żołądkową

informacje dotyczące pielęgnacji przetoki odżywczej 

HEN 106 pacjentów Oddział PŻiM

Gastrostomia   (100 pacjentów)

Jejunostomia (1 pacjent)

Sonda nosowo-żołądkowa (5 pacjentów)



Domowe żywienie dojelitowe

Wiernicka A, Matuszczyk M, Szlagatys-Sidorkiewicz A,: Tolerability and safety of early enteral nutrition in children after percutaneous
endoscopic gastrostomy placement: A multicentre randomised controlled trial: Clin.Nutr., 2019: Vol.38: 1544-1548

• sposób podaży diety

porcjami do żołądka – fizjologiczna metoda prowadzenia żywienia dojelitowego

wlew grawitacyjny, ciągły do żołądka 

wlew ciągły do jelita 

(pompa enteralna, dreny do podaży diety,  strzykawki enteralne, zapasowa sonda 
nosowo-żołądkowa)

▪ rodzaj diety przemysłowej ( podaż diety przemysłowej >50% 

zapotrzebowania energetycznego - refundacja przez NFZ)

podział diet w zależności od wieku dziecka, gęstości energetycznej,

rodzaju białka, zawartości błonnika pokarmowego

(zaopatrzenie pacjenta w dietę  przemysłową)

przy żywieniu do jelita

( zaopatrzenie pacjenta w płyny: 0,9% NaCl, aqua pro injectione)



Domowe żywienie dojelitowe

➢ kwalifikacja do DŻD w ośrodku prowadzącym domowe leczenie 
żywieniowe 

• szkolenie opiekunów pacjenta w zakresie zasad leczenia zakończone 
uzyskaniem certyfikatu ( pobyt w oddziale ok 3  dni lub dłużej), informacje 
dotyczące zapobiegania  powikłaniom  technicznym, infekcyjnym i 
związanym z funkcją przewodu pokarmowego

• podpisanie zgody przez opiekuna dziecka na prowadzenie żywienia 
dojelitowego w warunkach domowych

• ustalenie zaopatrzenia w potrzebny drobny sprzęt i dietę przemysłową na 
określony czas i ustalenie terminu transportu do domu

• ustalenie terminu wizyty w Poradni Żywienia, wizyty domowej

( pacjenci w programie domowej wentylacji)

• telefon kontaktowy całodobowy  z ośrodkiem prowadzącym leczenie 
żywieniowe

• zapewnienie możliwości  hospitalizacji w sytuacji powikłań żywienia 
dojelitowego



Monitorowanie domowego żywienia dojelitowego
Poradnia leczenia żywieniowego

Poradnia leczenia żywieniowego - lekarz, pielęgniarka, dietetyk ( kurs z zakresu 
leczenia żywieniowego w warunkach domowych)

• antropometryczna ocena rozwoju fizycznego

• ocena przetoki odżywczej ( gastrostomii, jejunostomii), wymiana gastrostomii 
odżywczej

• badania laboratoryjne zgodnie z harmonogramem, badania bakteriologiczne w 
razie potrzeby

• ocena stanu odżywienia i modyfikacja zaleceń  żywieniowych 

• pisemne zalecenia dla pacjenta w zakresie dalszego żywienia dojelitowego, 

• postępowania z przetoką odżywczą, podawania leków do przetoki odżywczej

• ustalenie terminu kolejnej wizyty  w Poradni Żywienia

Poradnia Żywienia IPCZD 01.09. 2022   HEN 368 pacjentów

01.09.2022  HEN Oddział GA IPCZD 262 pacjentów

(wizyty domowe 25 pacjentów)

01.09.2022 HEN Oddział PŻiM IPCZD 106 pacjentów

( wizyty domowe 10 pacjentów)



Powikłania żywienia dojelitowego

➢ powikłania ze strony przewodu pokarmowego:

wymioty, zaparcia,  biegunka, wzdęcia, krwawienie z 
przewodu pokarmowego

➢ powikłania techniczne 

związane ze zgłębnikiem lub przetoką: 

przemieszczenie zgłębnika , zatkanie zgłębnika, 
wrośnięcie zgłębnika gastrostomijnego, nieszczelność 
przetoki odżywczej, wypadnięcie gastrostomii

➢ powikłania infekcyjne: zakażenie skóry wokół otworu 
przetoki odżywczej 



Domowe żywienie dojelitowe

• przejście pod opiekę ośrodka dla dorosłych pacjenta, 
który osiągnął pełnoletność  

• Pacjent dorosły o dziecięcych rozmiarach. Opieka nad 
takim pacjentem może sprawiać w ośrodku dla dorosłych 
trudności w dobraniu dawek leków,  spowodowane m.in. 
brakiem odpowiedniego sprzętu medycznego, np w 
sytuacji konieczności znieczulenia ogólnego w celu 
endoskopowej wymiany gastrostomii.

• okres oczekiwania od zgłoszenia do przejęcia opieki nad
pacjentem dorosłym m-c, 2 m-ce

Poradnia Żywienia IPCZD 01.09.2022 HEN 368 pacjentów

• HEN Oddział GA IPCZD 262 pacjentów/3 dorosłych

• HEN Oddział PŻiM IPCZD 106 pacjentów/2 dorosłych



Długotrwałe żywienie dojelitowe

➢ poprawa parametrów stanu odżywienia

➢ u niemowląt – poprawa rozwoju ośrodkowego układu 
nerwowego, poprawa w zakresie napięcia 
mięśniowego, koordynacji, zmniejszenie częstości 
napadów padaczkowych

➢ zmniejszenie częstości infekcji, hospitalizacji

➢ poprawa gojenia ran, zapobieganie powstawaniu  
odleżyn

➢ skrócenie czasu karmienia

➢ poprawa jakości życia dziecka i jego rodziny
Grzybowska - Chlebowczyk U, Więcek S, Popińska K,: Ocena jakości życia rodzin dzieci po założeniu przezskórnej 
endoskopowej gastrostomii; Pediatr. Pol; 2015 Vol 90, nr 2, 103 - 107



Wskazania do domowego żywienia 
pozajelitowego

• Zespół niewydolności jelit

Niewydolność jelit – zmniejszenie funkcjonalnej masy jelit poniżej 
wartości wymaganej do wystarczającego trawienia i wchłaniania 
oraz utrzymania prawidłowego nawodnienia i bilansu 
elektrolitowego bez podaży pozajelitowej

Zespół krótkiego jelita

Choroby nerwowo-mięśniowe jelita

Choroby wrodzone nabłonka jelitowego

Inne przyczyny



HPN Poradnia Żywienia IPCZD - Oddział PŻiM 
1.09.2022: 160 pacjentów

Etiologia

Zespół krótkiego jelita
ok 70% (w tym ok 20 % po NEC)

Choroby nerwowo-mięśniowe
ok 20%

Inne przyczyny
ok 10%



HPN Polska 1.01.2022: 224 dzieci
Warszawa 72%, Kraków 15%, Gdańsk 9%, Bydgoszcz 4%



Domowe żywienie pozajelitowe 
zawsze

➢ choroby wrodzone nabłonka jelitowego

➢ zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego

▪ zespół rzekomej niedrożności przewodu 
pokarmowego

▪ aganglionoza jelita cienkiego i grubego

➢ zespół bardzo krótkiego jelita (usbs)



Domowe żywienie pozajelitowe

➢ wybór  odpowiedniego  cewnika permanentnego
(cewnik Broviac’a jednokanałowy, cewnik Groshonga)

Goulet O., Breton A., Coste M-E.: Pediatric Home Parenteral Nutrition in France: 
A six years national survey; Clin.Nutr. 2021

➢ wprowadzenie  cewnika  w  warunkach  sali
operacyjnej  i  pod  kontrolą rtg (profilaktyka antybiotykowa)

➢ właściwe  umiejscowienie  końca  cewnika  w
żyle  centralnej ( żyła główna górna)

➢ tunelizacja cewnika  w  kanale  podskórnym
stabilizacja lokalizacji cewnika, zmniejszenie ryzyka powikłań infekcyjnych

zaopatrzenie pacjenta w środki do
pielęgnacji cewnika permanentnego

• informacje dotyczące opieki
nad cewnikiem permanentnym 



Domowe żywienie pozajelitowe

• szkolenie rodzica (opiekuna) w zakresie prowadzenia domowego żywienia
pozajelitowego warunkiem wypisu do domu (informacje ogólne dotyczące cewnika
permanentnego i żywienia pozajelitowego)

• okres szkolenia 2-3 tygodnie lub dłużej:

opieka nad cewnikiem (zmiana opatrunku)

podłączanie i odłączanie mieszaniny żywieniowej

uzupełnianie/ przygotowanie mieszaniny żywieniowej

posługiwanie się pompą infuzyjną

przechowywanie preparatów i sprzętu do żywienia

• ocena warunków domowych



Domowe żywienie pozajelitowe 

➢ kwalifikacja do DŻP w ośrodku prowadzącym domowe leczenie żywieniowe 

• szkolenie rodziców (opiekunów) pacjenta w zakresie zasad leczenia zakończone 
uzyskaniem certyfikatu (pobyt w oddziale ok 2-3 tyg lub dłużej), informacje dotyczące 
zapobiegania  powikłaniom  technicznym, infekcyjnym i zakrzepowym

• pacjent pediatryczny zaopatrzony w pompę objętościową do toczenia mieszaniny 
żywieniowej 

• podpisanie zgody przez opiekuna dziecka na prowadzenie żywienia pozajelitowego w 
warunkach domowych

• ustalenie zaopatrzenia w potrzebny sprzęt i preparaty do przygotowania lub 
uzupełnienia składu mieszaniny żywieniowej na określony czas, na 160 pacjentów  dla 
146 Pracownia Żywienia Apteki Szpitalnej przygotowuje co tydzień mieszaniny 
żywieniowe,  dla 14 pacjentów przeszkoleni opiekunowie przygotowują  mieszaniny 
żywieniowe samodzielnie w domu

• ustalenie terminu wizyty w Poradni Żywienia

• telefon kontaktowy całodobowy  z ośrodkiem prowadzącym leczenie żywieniowe

• zapewnienie możliwości  hospitalizacji w sytuacji wystąpienia powikłań żywienia 
pozajelitowego



Monitorowanie domowego żywienia pozajelitowego
Poradnia leczenia żywieniowego

Poradnia leczenia żywieniowego - lekarz, pielęgniarka, dietetyk 

(kurs z zakresu leczenia żywieniowego w warunkach domowych)

• antropometryczna ocena rozwoju fizycznego

• ocena cewnika permanentnego 

( możliwość wykonania skopii z kontrastem, badania USG, angioCT)

• badania laboratoryjne zgodnie z harmonogramem, 

badania bakteriologiczne w razie potrzeby

• ocena stanu odżywienia i modyfikacja zaleceń  żywieniowych

dotyczących składu i czasu toczenia mieszaniny żywieniowej

i podaży diety doustnie 

• pisemne zalecenia dla pacjenta w zakresie dalszego żywienia 

pozajelitowego, doustnego, postępowania z cewnikiem 

permanentnym, podawania leków 

• ustalenie terminu kolejnej wizyty



Monitorowanie domowego żywienia pozajelitowego
Poradnia leczenia żywieniowego

• modyfikacja sposobu wyrównywania strat 

(0,9% NaCl, płyn wieloelektrolitowy)

• zlecenie leków z powodu przerostu bakteryjnego w jelicie 

cienkim

(Xifaxan, Gentamycyna, Metronidazol), 

• zlecanie leków ograniczających biegunkę 

(cholestyramina), 

• aktualizacja potrzeb w zakresie preparatów i 

sprzętu do żywienia pozajelitowego

Poradnia Żywienia IPCZD

01.09.22  HPN 160 pacjentów   



Domowe żywienie pozajelitowe

➢ powikłania: posocznice odcewnikowe

zapobieganie  taurolock ( taurolidyna, cytrynian) zamykany w cewniku Broviac’a po 
zakończeniu wlewu mieszaniny żywieniowej

➢ powikłania: zakrzepice i trudności z założeniem kolejnego cewnika 
permanentnego u pacjenta żywionego przez wiele lat 

zapobieganie planowa  wymiana cewnika  (ocena radiologiczna położenia cewnika 
permanentnego co 1-2 lata)

powikłania późne: 

zaburzenia mineralizacji kości

choroba wątroby związana z niewydolnością przewodu   pokarmowego  IFALD
• cholestaza (bilirubina, ALT, fosfataza zasadowa, GGTP)

• zagęszczona żółć, kamica żółciowa

• stłuszczenie

• włóknienie i marskość wątroby.



Zaburzenia mineralizacji kości
późne powikłanie żywienia pozajelitowego

Rozpoznanie na podstawie badania densytometrycznego, które wykazuje 
obniżoną gęstość mineralną kości

➢ czynniki ryzyka:

• niewystarczająca pozajelitowa  podaż wapnia i fosforu, witaminy D

• zaburzenia  wchłaniania składników odżywczych u pacjentów po 
resekcjach jelita

• brak aktywności fizycznej

• kwasica metaboliczna, leczenie glikokortykosteroidami, antybiotykami

• zanieczyszczenie glinem preparatów do żywienia pozajelitowego, 
szczególnie wieloletnie  żywienie pozajelitowe 

Popińska K. Kierkuś J, Łyszkowska M et al. Aluminium contamination additivies, amino acid solutions and lipid 
emulsions:Nutrition 1999;15:498-502

Popińska K.,Książyk J, Friedman-Gruszczyńska J, et al. Aluminium concentration in serum of children on long-
term parenteral nutrition and in parenteral nutrition solution components:

e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism; 2008



Choroba wątroby związana z niewydolnością przewodu 
pokarmowego (IFALD)

• Zapobieganie IFALD: 20% SMOFlipid, 20% Lipidem

• Leczenie IFALD: 10% Omegaven

dawka oleju rybiego w leczeniu IFALD u dzieci 0,5 – 1 g/kg/d

➢ żywienie enteralne/troficzne

➢ cyklizacja żywienia pozajelitowego

➢ zapobieganie zakażeniom odcewnikowym, zakażeniom przewodu 
pokarmowego

➢ leczenie SIBO

➢ kwas ursodezoksycholowy

➢ LTx
Danko M, Żyła-Pawlak A, Książyk J.: A retrospective analysis of the effect of combination of pure fish oil with third 
generation lipid emulsion on liver function in children on long-term parenteral nutrition : Nutrients 2019, Vol11, Issue 10

Popińska K., Sibilska M., Żydak J,: Powikłania leczenia żywieniowego:  Standardy Medyczne/Pediatria 2017; 14:453-457



Domowe żywienie pozajelitowe

przejście pod opiekę ośrodka dla dorosłych pacjenta, który 
osiągnął pełnoletność 

w programie domowego żywienia pozajelitowego pod opieką 
Poradni Żywienia IPCZD 01.09.22 wsród 160 pacjentów jest 3 
pacjentów dorosłych:

➢ ZKJ

wśród nich:

• dla 3/3 pacjentów  mieszaniny żywieniowe przygotowywane 
przez Pracownię Żywienia Apteki Szpitalnej IPCZD

• 3/3 zaopatrzonych w pompę objętościową do toczenia 
mieszaniny żywieniowej



Długotrwałe żywienie pozajelitowe

• podstawą leczenia pacjentów z niewydolnością jelit  jest odpowiednio 
prowadzone żywienie pozajelitowe                                    

• zapobieganie powikłaniom żywienia pozajelitowego 

• u pacjentów wymagających długotrwałego żywienia pozajelitowego  
wskazana  planowa  wymiana cewnika permanentnego (kontrola 
radiologiczna położenia cewnika co 1-2 lata)

• i jeśli to możliwe rehabilitacja jelita 



Dokumentacja
domowego leczenia żywieniowego

• Kwalifikacja do domowego żywienia dojelitowego/ 
pozajelitowego

• Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu domowego żywienia 
dojelitowego/ pozajelitowego

• Zgoda na udział w programie domowego żywienia dojelitowego/ 
pozajelitowego

• Karta zapotrzebowania w dietę przemysłową , preparaty do 
żywienia pozajelitowego,  sprzęt, środki dezynfekcyjne i 
opatrunkowe

• Karta monitorowania żywienia dojelitowego / pozajelitowego w 
warunkach domowych



Domowe leczenie żywieniowe
oddział szpitalny

APTEKA

Pracownia endoskopowa Zakład RTG
USG Doppler naczyń szyjnych

USG jamy brzusznej

Skopia z kontrastem

AngioCT

Laboratorium diagnostyczne Laboratorium 
mikrobiologiczne
posiewy krwi, posiew ok. ujścia 
cewnika permanentnego, 

posiew ok. przetoki odżywczej





Dziękuję za uwagę


