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Παρεντερική διατροφή
Πληροφοριακός οδηγός για ασθενείς και φροντιστές
Παραπεμφθήκατε για παρεντερική διατροφή (ΠΔ). Αυτό το
πληροφοριακό φυλλάδιο θα σας βοηθήσει να καταλάβετε τι είναι η
διατροφή αυτή και πώς μπορεί να σας επηρεάσει.
Τι είναι η παρεντερική διατροφή
(ΠΔ) και γιατί είναι απαραίτητη;
Όταν τρώμε, η τροφή περνάει από το στομάχι στην πεπτική
οδό (δηλαδή στο έντερο), όπου διασπάται και απορροφάται
από τον οργανισμό.

Οι παρακάτω εικόνες αποτελούν δύο παραδείγματα του τρόπου
χορήγησης της ΠΔ μέσω μιας «κεντρικής» γραμμής. Η γραμμή
αυτή λέγεται και γραμμή «PICC» (περιφερικά εισαγόμενος
κεντρικός καθετήρας).

Σάκος ΠΔ

Ωστόσο, μπορεί να μην είστε σε θέση να χωνέψετε την τροφή
με τον φυσιολογικό τρόπο. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε
διάφορους λόγους, τους οποίους μπορείτε να συζητήσετε με
την ομάδα των γιατρών που σας παρακολουθεί.
Εξακολουθείτε να έχετε ανάγκη θρεπτικά συστατικά ακόμα
και όταν η πεπτική σας οδός δεν λειτουργεί φυσιολογικά. Τότε
είναι που χρειάζεστε την ΠΔ (κάποιες φορές λέγεται και «ολική
παρεντερική διατροφή» ή ΟΠΔ).
Η ΠΔ είναι ένα στείρο διάλυμα που περιέχει θρεπτικά
συστατικά τα οποία βρίσκονται φυσιολογικά στις τροφές
– πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρά, νερό, βιταμίνες,
ιχνοστοιχεία και ηλεκτρολύτες. Το διάλυμα εγχέεται απευθείας
στην αιματική κυκλοφορία, παρακάμπτοντας την πεπτική οδό.
Η ΠΔ θα σας χορηγείται έως ότου η πεπτική σας οδός
λειτουργεί και πάλι κανονικά (μπορεί να απορροφήσει
θρεπτικά συστατικά). Όπως η κατανάλωση τροφών και ποτών
μετά από οποιαδήποτε ασθένεια, η βελτίωση της κατάστασης
θρέψης σας παίρνει χρόνο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει
τη σταδιακή πρόσληψη σωματικού βάρους, εφόσον είναι
απαραίτητο.

Πώς λειτουργεί η διατροφή αυτή;
Η ΠΔ χορηγείται στην αιματική κυκλοφορία μέσω ενδοφλέβιας
έγχυσης με χρήση μιας αντλίας έγχυσης. Η ΠΔ είναι
συμπυκνωμένο διάλυμα οπότε πρέπει να χορηγείται σε μια
μεγάλη (κεντρική) φλέβα.
Το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό θα χρησιμοποιεί
συχνά τους όρους «γραμμή», «καθετήρας», «συσκευή» ή «θύρα».
Κατά τη διαδικασία λήψης της συναίνεσής σας, η ομάδα των
γιατρών που σας παρακολουθεί θα συζητήσει μαζί σας την
καταλληλότερη συσκευή/τον καταλληλότερο καθετήρα για
εσάς καθώς και τον τρόπο προσπέλασης αυτής της μεγάλης
φλέβας.
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Εικόνα γραμμής PICC
Εικόνα: Agency Rush, UK

Συνήθως, η ΠΔ εγχέεται συνεχώς εντός μιας περιόδου 24 ωρών. Ο
σάκος της ΠΔ αλλάζει περίπου την ίδια ώρα κάθε ημέρα.

Τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια
της ΠΔ;
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ΠΔ θα παρακολουθείστε
στενά. Αυτό θα περιλαμβάνει τακτικές αιματολογικές
εξετάσεις, λήψη της θερμοκρασίας σας, έλεγχο του καρδιακού
σας παλμού και του σωματικού σας βάρους. Το νοσηλευτικό
προσωπικό θα ελέγχει τακτικά τον καθετήρα σας. Είναι πολύ
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σημαντικό να διατηρείται ο καθετήρας καθαρός. Αυτό βοηθά
στη μείωση του κινδύνου μόλυνσης. Πρέπει πάντοτε να
τηρείται η υγιεινή των χεριών.

Γλωσσάριο όρων

Ενημερώστε αμέσως το νοσηλευτικό προσωπικό και την
ομάδα των γιατρών που σας παρακολουθεί στις παρακάτω
περιπτώσεις:

να εισαχθεί σε μια φλέβα για τη χορήγηση φαρμάκων ή

• Πόνος ή ενόχληση στη θέση του καθετήρα,
• Διαρροή από τον καθετήρα,
• Πυρετός, ρίγη, τρεμούλα ή εφίδρωση.

Πεπτική οδός/Γαστρεντερική οδός (το έντερο):

Συχνές ερωτήσεις

που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο από τον οργανισμό.

Θα αισθάνομαι πείνα ή δίψα;

οισοφάγος, το στομάχι, το λεπτό και το παχύ έντερο, το

Με την ΠΔ δεν θα αισθάνεστε καθόλου πείνα ή δίψα. Αυτό
γιατί θα λαμβάνετε όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται
ο οργανισμός σας. Αν αισθανθείτε πείνα ή δίψα, απευθυνθείτε
στην ομάδα των γιατρών που σας παρακολουθεί.

ορθό και ο πρωκτός.

Μπορώ να καταναλώσω τροφές και
ποτά;

Καθετήρας (ενδοφλέβιος): Ένας σωλήνας που μπορεί
υγρών απευθείας στην αιματική κυκλοφορία.
Όλα τα όργανα που αποδομούν την τροφή για να
επιτραπεί η απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών
Τα όργανα της πεπτικής οδού είναι το στόμα, ο

Ενδοφλέβια έγχυση: Μέθοδος συνεχούς χορήγησης
φαρμάκων ή/και υγρών, μέσω μιας βελόνας ή ενός
καθετήρα που εισάγεται σε μια φλέβα.

Εξαρτάται από την πάθησή σας. Αυτό θα σας το εξηγήσει η
ομάδα των γιατρών σας.

Στοματική υγιεινή/φροντίδα του
στόματος
Η σωστή φροντίδα του στόματος είναι σημαντική ακόμα και όταν
δεν καταναλώνετε τροφές και ποτά. Το βούρτσισμα των δοντιών
ή/και η τακτική χρήση στοματικού διαλύματος θα βοηθήσει τη
στοματική σας υγιεινή. Ενημερώστε την ομάδα των γιατρών σας αν
το στόμα σας είναι ξηρό.

Θα εξακολουθώ να πρέπει να πάω στην
τουαλέτα;
Ναι, η ουροδόχος κύστη σας πρέπει να λειτουργεί φυσιολογικά.
Το έντερο εξακολουθεί να παράγει εκκρίσεις ακόμα και όταν δεν
τρώτε.

Τι θα συμβεί αν ο επίδεσμός μου
χαλαρώσει ή φύγει από τη θέση του;
Η θέση του καθετήρα πρέπει να παραμένει καθαρή και
στεγνή. Ενημερώστε αμέσως το νοσηλευτή σας αν ο
επίδεσμος βραχεί, χαλαρώσει ή λερωθεί.

Μπορώ να κάνω ντους;
Ναι. Η θέση του καθετήρα και ο επίδεσμος πρέπει να
παραμένουν στεγνά κατά τη διάρκεια του ντους. Για τα παιδιά
συνιστάται το μπάνιο. Ενημερώστε αμέσως το νοσηλευτή σας
αν η θέση του καθετήρα ή ο επίδεσμός σας βραχεί.

Οφέλη και κίνδυνοι
Η ομάδα των γιατρών σας θα συζητήσει μαζί σας τα οφέλη και
τους δυνητικούς κινδύνους της ΠΔ.

Parenteral Nutrition Down Under
www.parenteralnutritiondownunder.com

IBD Support Australia Inc
www.ibdsupport.org.au

AGENCY FOR CLINICAL INNOVATION
Level 4, 67 Albert Avenue, Chatswood.
Ταχ. διεύθυνση: 	PO Box 699, Chatswood NSW 2057
Τηλέφωνο:
02 9464 4666
Φαξ:
02 9464 4728
Email:
info@aci.health.nsw.gov.au
Ιστότοπος:
www.aci.health.nsw.gov.au
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Αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις, απευθυνθείτε σε κάποιο
μέλος της ομάδας των γιατρών που σας παρακολουθεί.

Το παρόν πληροφοριακό φυλλάδιο συντάχθηκε από τα δίκτυα
Γαστρεντερολογίας και Διατροφής (Gastroenterology and Nutrition
Networks) της υπηρεσίας ACI και τους οργανισμούς Parenteral
Nutrition Down Under και IBD Support Australia Inc.
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