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Domowe Żywienie Pozajelitowe 

DŻP jest metodą leczenia dzieci z niewydolnością jelit 

umożliwiającą im rozwój i uczestnictwo w życiu 

społecznym 

pierwszy pacjent dorosły w Polsce żywiony pozajelitowo w 

domu: w 1984 r u prof. M.Pertkiewicza 

DŻP w Centrum Zdrowia Dziecka prowadzone jest od 

1992 roku 

Pierwsi organizatorzy DŻP w IPCZD: 

J.Książyk, M.Łyszkowska, J.Kierkuś, K.Popińska, 

J.Socha, K.Bogucki, D.Polnik, B.Tondys, T.Sobiech, 

A.Socha, R.Sot, M.Podemska, B.Połońska 



23 lata temu 



5 lat DŻP  1992-1997 

 25 pacjentów – wskazania do DŻP: 
• zespół krótkiego jelita                                                      18 

• biegunka autoimmunologiczna                                         2 

• stan po kolektomii                                                             1 

• totalna aganglionoza                                                         1 

• zespół rzekomej niedrożności przewodu pokarmowego  1 

• biegunka przewlekła                                                         1 

• mnoga polipowatość typu niemowlęcego                         1 

 

 



5 lat DŻP   1992-1997 

Czas szkolenia rodziców w samodzielnym 

przygotowywaniu mieszanin żywieniowych w 

warunkach domowych: 4 - 6 tygodni 

2 worki żywieniowe (mieszanina 

przezroczysta i lipidy - 20% Intralipid) 

Źródłem pierwiastków śladowych 1992-1996r 

Ped-el, od 1997r Peditrace 

Odbiór własnym transportem sprzętu i 

preparatów do żywienia pozajelitowego     



5 lat DŻP 1992-1997 

Średni czas utrzymania cewnika permanentnego 

wyniósł 149 dni 

Użyto 83 cewniki, 3,3 cewnika na pacjenta 

Najczęstszą przyczyną powikłań prowadzących 

do usunięcia cewnika była jego niedrożność 

Częstość posocznic odcewnikowych: 1/516 dni 

żywienia pozajelitowego 

 



Domowe żywienie pozajelitowe 

 na przestrzeni kolejnych lat stopniowo zwiększała się liczba 

pacjentów będących w programie domowego żywienia 

pozajelitowego 

• 1997   15 dzieci 

• 2003   45 dzieci 

• 2004   55 dzieci 

• 2005   68 dzieci 

• 2006   82 dzieci 

• 2007 100 dzieci 

• 2012 128 dzieci 

• 2022 162 dzieci 

 DŻP jest wysokospecjalistyczną procedurą finansowaną 

przez NFZ 



DŻP w CZD w 2012: 128 dzieci 

Etiologia 

Zespół krótkiego jelita            66% 
  

Choroby nerwowo-mięśniowe   20% 

Inne przyczyny                         14% 



DŻP w CZD w 2022: 162 dzieci 

Etiologia 

Zespół krótkiego jelita            67% 
  

Choroby nerwowo-mięśniowe   26% 

Inne przyczyny                         7% 



     
Wskazania do żywienia pozajelitowego CZD  

    
128 pacjentów na domowym żywieniu  

pozajelitowym 2012 

Zespół krótkiego jelita 66% (85) 

 NEC 18 % (23) 

 wrodzone wytrzewienie 9% (11) 

 skręt jelita 9% (12) 

 skręt krezki 8% (10) 

 atrezja jelita 9% (11) 

 niedrożność mechaniczna 9% (11) 

 zespół Pagody 2% (3) 

 CF + zkj 2% (3) 

 Zkj po urazie wielonarządowym (1) 

Choroby nerwowo-mięśniowe jelita 20% 
(25): 

 zespół rzekomej niedrożności przewodu 
pokarmowego 8% (10) 

 całkowita bezzwojowość 5% (7) 

 ch. Hirschprunga 4%(5) 

 zaburzenia motoryki przewodu 
pokarmowego(3) 



     
Ws 

Wskazania do żywienia pozajelitowego CZD kazania 

do żywienia pozajelitowego CZD      
128 pacjentów na domowym żywieniu  

pozajelitowym 2012 

 

 choroba Crohna (4) 

 wynicowana kloaka (6) 

 biegunka sekrecyjna : 

 mikrokosmki (1) 

 zespól limfoproliferacyjny (1) 

 zespół Di George’a (1) 

 jelitowa ucieczka białka (1) 

 niewydolność zewnątrzwydzielnicza 
trzustki(1) 

 ostra białaczka limfoblastyczna po 
przeszczepie szpiku, GvHD z zajęciem 
jelit i skóry (1) 

 biegunka przewlekła o nieustalonej 
etiologii (2) 



    
162 pacjentów na domowym żywieniu    

pozajelitowym 2022 

Zespół krótkiego jelita 67% (108) 

 NEC 23 % (37) 

 wrodzone wytrzewienie 10 % (16) 

 skręt jelita 5,6 % (9) 

 skręt krezki 10% (16) 

 atrezja jelita 9,2% (15) 

 niedrożność mechaniczna 6% (10) 

 zespół Pagody 0,6% (1) 

 CF + zkj 1% (2) 

 wynicowana kloaka 1%(2) 

Choroby nerwowo-mięśniowe jelita 26% 
(43): 

 zespół rzekomej niedrożności przewodu 
pokarmowego 7,4% (12) 

 całkowita bezzwojowość 3% (5) 

 ch. Hirschprunga 10%(17) 

 zaburzenia motoryki przewodu 
pokarmowego 5,6 %  (9) 

 

     
Ws 

Wskazania do żywienia pozajelitowego CZD 

2022kazao 2022żywienia pozajelitowego CZD  



    
162 pacjentów na domowym żywieniu  

pozajelitowym  2022 

 biegunka sekrecyjna : 

       mikrokosmki (1) 

 niedobory immunologiczne(3) 

 choroby onkologiczne (1) 

 jelitowa ucieczka białka (1) 

 mnoga polipowatość typu niemowlęcego 
(1) 

 zespół jelitowo-włosowo-wątrobowy (2) 

 biegunka przewlekła (1) 

 naczyniakowatość krezki i jelita (1) 

     
Ws 

Wskazania do żywienia pozajelitowego CZD 

2022kazania do żywienia pozajelitowego CZD  



Domowe Żywienie Pozajelitowe 

 W 2011 r procedurę zakończono u 18 pacjentów, w tym:  

• u 12 pacjentów z zkj w związku z adaptacją do żywienia drogą 

przewodu pokarmowego 

• 2 pacjentów  przekazano do innych ośrodków 

• 4 pacjentów zmarło: 3 zespół rzekomej niedrożności przewodu 

pokarmowego  / niewydolność wątroby, 1 biegunka sodowa / 

niewydolność wątroby. 

 W 2021 r procedurę zakończono u 26 pacjentów, w tym 

 u 15 pacjentów w związku z adaptacją do żywienia drogą przewodu 

pokarmowego 

 8 pacjentów przekazano do innych ośrodków ( w tym 6 dorosłych) 

 3 pacjentów zmarło:1zkj/niewydolność oddechowa, 

1zkj/posocznica, 1uogólnione zwężenie tętnic/niewydolność 

oddechowa 

      



Ośrodki DŻP u dzieci w Polsce 

 Klinika Pediatrii, Żywienia i Ch. 

Metabolicynzch  IP CZD Warszawa 

30 lat (Apteka Szpitalna i 

opiekunowie)  

 Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, 

Hepatologii i Żywienia Gdański 

Uniwersytet Medyczny 15 lat 

    (Apteka Szpitalna) 

 Oddział Leczenia Żywieniowego 

Uniwersyteckiego Szpitala 

Dziecięcego  Kraków 13 lat    

(Apteka Szpitalna) 

 Klinika Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii CM UMK Bydgoszcz 13 lat    

(Apteka Szpitalna)                                                  

 

 



Domowe Żywienie Pozajelitowe w Polsce 
2012 domowe żywienie pozajelitowe 165 dzieci 

2022 domowe żywienie pozajelitowe 224 dzieci 

                            2012          2022 

 Warszawa       78%          72%  pacjentów 

  Kraków             9%           15%  pacjentów 

 Gdańsk              6%             9%  pacjentów 

 Bydgoszcz        7%             4%  pacjentów 

Wskazania:  

Zkj                          68%           68% 

Ch.nerwowo-         18%           23% 

mięśniowe 

inne                        14%            9% 



 

Przyczyny usunięcia tunelizowanych cewników centralnych u 

dzieci żywionych pozajelitowo w warunkach domowych – 5-

letnia obserwacja 
M. Sibilska, J. Laskowska, A. Żyła,M. Podemska, K. Popińska, J. Książyk 

 
     
W okresie 01.03.2004-01.03.2009 r (1826 dni) 

 184 pacjentów żywionych pozajelitowo w warunkach domowych 

 implantowanych 307 tunelizowanych cewników centralnych (1-7; śr 1,67 

cewnika/pacjenta) 

 usunięto 194 cewniki (0-6; śr 1,05 cewnika/pacjenta)  

 łącznie pacjenci posiadali cewniki przez 163 267 dni (18 -1826 dni; śr 887 

dni/pacjenta) 

 powikłania zakrzepowe 0,13/1000 cewnikodni 



    Wyniki 

Przyczyny usunięcia cewników: 

 

zakażenie kanału cewnika

posocznice

zakrzepice

zakończenie żywienia

nieprawidłowe położenie

uszkodzenie

inne

37% 

25% 

8% 

7% 



 

 W okresie rocznym, od maja 2007 do maja 2008 stwierdzono 54 posocznice odcewnikowe w grupie 
117 pacjentów,  

1,55 posocznicy /1000 dni żywienia pozajelitowego 

 W okresie 3-letnim 2008-2010 stwierdzono 129 posocznic odcewnikowych w grupie 181 pacjentów 

 1,00 posocznicy /1000 dni żywienia pozajelitowego 

 W okresie rocznym, od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 posocznicę stwierdzono 42 razy w grupie 150 
pacjentów 

 0,85 posocznicy /1000 dni cewnika 

 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 posocznicę stwierdzono 41 razy w grupie 196 pacjentów 

0,66 posocznicy /1000 dni cewnika  

    
 



 
 Postępy Żywienia Klinicznego nr3/2008 (9) 

 analiza 7 dzieci żywionych pozajelitowo przez 10 lat 

Wyniki: 

m.c. 6-25c, wzrost 3-15c, 1 pacjent 50c 

DEXA L2 - L4 u 6 pacjentów obniżona gęstość mineralna kości (-1,1 -2,4) 

funkcja wątroby: 2 pacjentów podwyższone stężenie bilirubiny (1,4-2,0 mg/dl), 2 

pacjentów  podwyższenie AlAT(73-113U/l)   

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: 

• stosowanie w długotrwałym żywieniu pozajelitowym emulsji lipidowych  zawierających  olej 

rybi  

  20% SMOFlipid, 20% Lipidem 

  leczenie: 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 jelitowego przerostu bakteryjnego ( p.os Xifaxan, Gentamycyna) 

 kwas ursodezoksycholowy 

 LTx ( 3 pacjentów po LTx ) 

        pacjent z zkj, pacjentka z Z. Berdona, pacjentka z atrofią mikrokosmków 

Danko M, Żyła-Pawlak A, Książyk J et al. 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., Książyk J.: Powikłania leczenia żywieniowego:  

Standardy Medyczne/Pediatria 2017; 14:453-457 

 

 







Pracownia Żywienia Apteki Szpitalnej 

 



Domowe Żywienie Pozajelitowe w CZD 

 Apteka Szpitalna dla 44 spośród 128 pacjentów w 2012, i dla 146 spośród 162 w 

2022 przygotowuje mieszaniny  żywieniowe, które  co tydzień są dostarczane do 

domu pacjenta. Preparaty i sprzęt do samodzielnego przygotowywania mieszanin 

żywieniowych w warunkach domowych dostarczane są co 1-2 m-ce 

 Poradnia Żywienia 

    monitorowanie rozwoju dzieci, ocena stanu odżywienia,  

    planowanie dalszego leczenia. 

 

   



Pierwsza pacjentka CZD w programie 

DŻP 

• ZKJ z powodu skrętu krezki op. w 1 dobie życia 

( pozostało ok 4 cm j.czczego i 8 cm j.krętego i całe jelito 

grube) 

• Wypis do domu 20.07.1992 

• Zakończenie DŻP 1998 

• W 13 r.ż z powodu braku przyrostu masy ciała i wzrostu 

założono PEG i dziewczynka otrzymywała wlew nocny 

diety przemysłowej 

• Zakończenie żywienia enteralnego przez gastrostomię w 

18 r.ż 

 

 

 



Fundacja Dzieci Żywione Inaczej 

Od 2006 r przy CZD działa  

Fundacja Dzieci Żywione Inaczej, 

której celem jest niesienie pomocy  

pacjentom i rodzinom dzieci 

uczestniczących w programie  

domowego żywienia pozajelitowego 

i dojelitowego 



Współpraca 

lekarze 
pielęgniarki 

dietetycy 

antropometra 

farmaceuci 

psycholog 

rehabilitant 

pracownik 
socjalny 







Domowe Żywienie Pozajelitowe w CZD 

30 lat temu CZD zorganizowało i skutecznie 

wprowadziło program domowego żywienia 

pozajelitowego 

CZD pozostaje wiodącym ośrodkiem 

organizującym domowe żywienie pozajelitowe 

dzieci w Polsce 

liczba pacjentów pediatrycznych żywionych 

pozajelitowo w warunkach domowych rośnie 

udział w programie daje im szansę rozwoju w 

środowisku rodzinnym  



Dziękuję za uwagę 


