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Żywienie 
dojelitowe

Drogi podaży diet:

 Doustna (suplementacja odżywkami),

 Do żołądka,

 Do dwunastnicy,

 Do jelita cienkiego (TYLKO DIETY 

   PRZEMYSŁOWE).



Sztuczny dostęp:

• przez sondę nosowo – żołądkową < 4-6 
tyg.,

• przez PEG > 4-6 tyg.
Do żołądka:

• przez sondę nosowo – jelitową < 6 – 8 tyg., 
• przez PEG – PEJ,
• przez jejunostomię. 

 Do jelita:



Sonda nosowo 
– żołądkowa
 Sonda poliwinylowa EN 

LOCK
 Silikonowa – 6-8 tyg EN 

FIT



Zgłębnik 
gastrostomijny





Zgłębnik gastrostomijny 
niskoprofilowy





Gastrostomia – 
I doba

 poluzowanie zacisku „C”,

 wsunięcie do światła żołądka na około 2 - 3cm,

 obrót o 360o ,

 dezynfekcja skóry wokół gastrostomii płynem 
antyseptycznym lub lawaseptykiem,

 ponowne dociśnięcie zacisku „C” do powierzchni 
skóry – pozostawiamy luz około 5 mm,

 zabezpieczenie skóry opatrunkiem włókninowym 

   ( GAZOWYCH NIE WOLNO PRZECINAĆ!!).



Codzienna 
obsługa PEG’A:

 Luz około 5 mm,

 Codziennie (przynajmniej 1 raz dziennie)

 Wprowadzanie zgłębnika o 2-3 cm

 Obracanie o 360o

 Utrzymywanie w czystości skóry (woda, mydło),

 Utrzymywanie w czystości zestawu, czyli drenu, 
talerzyka zewnętrznego, klipsa,

 Suchy opatrunek gazowy lub bez opatrunku,

 Po karmieniu płukanie przegotowaną ciepłą wodą

    (wg zlecenia lekarskiego).



Sposób 
podawania - 

sprzęt

 Strzykawki,

 Dreny do podawania grawitacyjnego,

 Dreny do podawania przez pompę do żywienia 
enteralnego,

 Pompa do żywienia enteralnego.



Strzykawki 
do żywienia



Dren 
grawitacyjny



Dren do pompy 
ENTERALNEJ



Pompa 
enteralna



Sposób podaży

Bolusy:

 Strzykawką

 Tylko do żołądka

 Bardziej fizjologiczna

 Większa akceptacja

 U pacjentów niespokojnych

 Kiedy nie ma możliwości dłuższego podłączenia

 Tańszy



Sposób podaży

Wlew ciągły:

 24 godz., przerywany, żywienie nocne

 Gorsza akceptacja

 U pacjentów z atonią żołądka, zaburzeniami 
opróżniania żołądka, chorobą refluksową o 
ciężkim przebiegu

 Zawsze przy podaży do jelita i dwunastnicy



Dodatkowe 
wskazówki

Dieta przemysłowa przechowywanie w 
temp pokojowej, opakowanie otwarte w 
lodówce do 24 godzin

Nie wolno diety przemysłowej podgrzewać 
w mikrofalówce

Podgrzewanie w ciepłej wodzie, np. 
podgrzewacze do butelek

Podawanie tylko ustalonych leków (część 
farmaceutyków nie wolno rozgniatać) 



Zasady  
podawania

 Przez PEG’a – podstawowe zasady czystości

 Przez PEG-PEJ, jejunostomię – ciągły wlew, tylko 

diety przemysłowe, jałowe !!!, zasady aseptyki 

jak przy żywieniu pozajelitowym!!!!



Opieka nad 
nowo założoną 

gastrostomią

 Po założeniu – opatrunek typu Y, zewnętrzny 

talerzyk przemieszczający się o ok. 5 mm

 Codzienna zmiana opatrunku lub wg potrzeby 

częściej

 Po 24 godz poluzowanie zgłębnika  i pełny obrót

 Pierwsza podaż płynów po założeniu - w 

godzinach popołudniowych wg schematu

 Po podaniu diety/leków płukanie zgłębnika wodą 

przegotowaną (ilość ml wg zleceń lekarskich)



Edukacja 

 Rola lekarza, pielęgniarki

 Czas -  kilka dni  tydzień (indywidualnie)

 Dzieci >12 r.ż. duża samodzielność

 Pisemne potwierdzenie odbycia przeszkolenia





Gastrostomia 
prawidłowa



Cewniki 
centralne - 

rodzaje

 Nietunelizowany cc (tzw.”Arrow”)

 Z dojścia obwodowego (PICC)

 Tunelizowany („Broviac, Groshong, 

Hickman”)

 Port naczyniowy

 Cc do naczyń pępkowych



Cewnik 
typu 
„Arrow”



PICC



Cewnik 
Broviaca



Port 
naczyniowy



Cewnik do 
naczyń 
pępkowych



WARUNKI PRAWIDŁOWEJ OPIEKI 
NAD DOJŚCIEM CENTRALNYM

 Przeszkolony zespół pielęgniarek lub innych osób obsługujących 
centralne wkłucia żylne,

 posiadanie środków myjących i dezynfekujących,
 materiały i środki opatrunkowe oraz sprzęt jednorazowy (np. jałowe 

rękawiczki),
 pompy infuzyjne zapewniające kontrolowany przepływ płynów,
 przeszkolony personel sprzątający.



Zadania  Zespołu Opiekującego się 

Centralnym Dostępem Żylnym

 Zapewnienie bezpiecznego żywienia pozajelitowego,

 Zapobieganie zakażeniom odcewnikowym,

 Zapewnienie drożności cewnika,

 Zapobieganie mechanicznym uszkodzeniom.



Podstawa opieki

 Zasada aseptyki i antyseptyki,

 Jak pole operacyjne,

 Strefa brudna i czysta,

 Czas!!!!!

 Planowanie,

 Osoba wykonująca czynność codziennie.





ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM 
ODCEWNIKOWYM - ZASADY, 

POSTĘPOWANIE, PLANOWANIE

1. Mycie i dezynfekcja rąk (biżuteria)

2. W czasie wykonywania czynności przy cewniku pacjent (dziecko) nie 
może „nam pomagać” 

3. Każdorazowa dezynfekcja miejsca, gdzie nastąpi rozłączenie linii

4. Prawidłowe przygotowanie i podawanie leków oraz płynów

5. Dezynfekcja ampułek, butelek

6. Nabieranie zawsze igłą i strzykawką (szczególnie 
z ampułki)



ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM ODCEWNIKOWYM - ZASADY, 
POSTĘPOWANIE C.D.

7.   używanie jałowych 
rękawiczek



ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM 
ODCEWNIKOWYM - ZASADY, 
POSTĘPOWANIE C.D.

8. Zabezpieczenie połączenia na linii jałowym gazikiem,

9. Otwieranie igieł, strzykawek, koreczków bezpośrednio  

  przed użyciem

10. Wymiana układu przetoczeniowego (drenów)

  aparat do przetoczeń 1 x na dobę  

  korki bezigłowe 1 x w tygodniu

11. Używanie filtrów przeciwbakteryjnych:

      - używanie filtrów nie zwalnia z przestrzegania  zasad higieny szpitalnej, 
antyseptyki i aseptyki

12. Jałowe wykonanie opatrunku





Pierwszy 
Opatrunek 

Pierwszy opatrunek 24h po założeniu 

cewnika

- nie używamy środków odkażających 

na alkoholu

Następne opatrunki co 48 lub 72h w 

zależności od gojenia się skóry przy 

ujściu cewnika oraz stanu opatrunku 

(np. przekrwiony)





Opatrunki po zagojeniu

1. Pielęgnacja - jałowe materiały opatrunkowe, jałowe narzędzia i jałowe rękawice 

2.  Wykonywane co 5-7 dni pod warunkiem, że są czyste i suche





Drożność cewnika żylnego

 Przepłukiwanie solą fizjologiczną 
zaraz po skończonej infuzji płynów

 Podawanie 2% Taurolidyny 
(Taurosept)





PACJENT 
PEDIATRYCZNY

PACJENTEM

 OGRANICZONEGO 
ZAUFANIA!



ZAPOBIEGANIE MECHANICZNYM 
USZKODZENIOM

1. Zakaz używania nożyczek!!!

2. Zabezpieczenie kaniuli odpowiednim opatrunkiem, odzieżą,

3. Nie pozwolenie, aby pacjent miał możliwość pociągania za cewnik, gryzienia 

go lub  bawienia się nim 

4. Ostrożne udrażnianie i czyszczenie cewnika



POWIKŁANIA

 Zakażenie cewnika,

 Zakażenie kanału,

 Niedrożny cewnik,

 Brak możliwości aspiracji krwi,

 Uszkodzenie mechaniczne cewnika lub tylko części zewnętrznej (otuliny).



TYLKO

Przestrzegając odpowiednich zasad postępowania przy pielęgnowaniu 

centralnej linii żylnej (procedur obowiązujących w danej placówce) mamy 

zmniejszenie liczby powikłań infekcyjnych, a co za tym idzie skrócenie czasu 

hospitalizacji i zmniejszenie kosztów leczenia.

A co najważniejsze z naszego punktu widzenia – 

PACJENT JEST W DOMU OTOCZONY MIŁOŚCIĄ.





CC -lekarz - 
pielęgniarka

 Dobry kontakt – relacje partnerskie

 Rzetelna wiedza na temat cewnika i jego obsługi

 Dobra znajomość zwyczajów w pracy

 Używanie własnego „umysłu”

 Zgłaszanie „ale”

 Lekarz odpowiedzialny za leczenie, ale 
pielegniarka za cewnik

 Pielęgniarka zwykle wie dużo więcej – rodzice 
chętniej się zwierzają



WSPÓŁPRACA

UZUPEŁNIENIE

ZROZUMIENIE

ŻYCZLIWOŚĆ



Zasady programu edukacji rodziców pacjentów i pacjentów w zakresie domowego 

leczenia żywieniowego – PTŻKD

Program edukacji opiekunów prawnych pacjentów i pacjentów realizuje odpowiednio

do tego przygotowany zespół pielęgniarek edukacyjnych.

Standardy Leczenia Żywieniowego w Pediatrii 2017 

Pod red. Prof.. Dr. Hab.. N. med. Janusza Książyka



Dziękuję 
za 
uwagę
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