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Dinh dưỡng ngoài đường tiêu hóa
Thông tin Hướng dẫn cho Bệnh nhân và Người chăm sóc
Quý vị đã được đề nghị dùng liệu pháp Dinh dưỡng ngoài đường tiêu
hóa (PN). Tờ thông tin này sẽ giúp quý vị hiểu Dinh dưỡng Ngoài đường
Tiêu hóa là gì và nó tác động ra sao đến quý vị.
Dinh dưỡng Ngoài đường Tiêu
hóa là gì và tại sao quý vị lại cần
nó?

ví dụ cho thấy cách PN được đưa vào cơ thể thông đường
‘chính’. Đường này có thể được gọi là đường ‘PICC’ (ống
thông trung tâm gắn ngoài)’

Khi quý vị ăn, thức ăn chuyển từ dạ dày vào đường tiêu
hóa (còn gọi là là ruột) nơi thức ăn được tiêu hóa và
hấp thu vào cơ thể. Tuy nhiên, có thể quý vị không thể
tiêu hóa thức ăn theo kiểu tự nhiên. Điều này gây nên
do một số nguyên nhân khác nhau và quý vị có thể hỏi
nhân viên y tế của mình.
Khi đường tiêu hóa của quý vị không hoạt động, quý vị
vẫn phải cần dinh dưỡng. Đó là lúc quý vị cần PN (đôi khi
còn được gọi là Dinh dưỡng toàn bộ bên ngoài đường
tiêu hóa hay TPN).
PN là một dung dịch vô trùng chứa chất dinh dưỡng
thường thấy trong thức ăn –protein, carbohydrate, chất
béo, nước, vitamin, khoáng và chất điện phân. Dung
dịch này được tiêm thẳng vào dòng máu, đi vào hệ tiêu
hóa.
Quý vị vẫn phải cần PN cho đến khi đường tiêu hóa của
quý vị hoạt động trở lại bình thường (tức có thể hấp thu
chất dinh dưỡng). Cũng giống như việc ăn và uống sau
khi bị bệnh, cần phải cần có thời gian để cải thiện khả
năng hấp thu chất dinh dưỡng . Có thể quý vị sẽ tăng
cân chậm, nếu cần thiết.
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PN hoạt động như thế nào?

PN thường được tiêm tĩnh mạch liên tục trên 24 giờ. Túi PN
phải được thay cùng một thời điểm nào đó mỗi ngày.

PN được truyền qua tĩnh mạch vào dòng máu sử dụng
bơm tiêm tĩnh mạch. PN là một dung dịch đặc nên phải
được tiêm vào tĩnh mạch chính (trung tâm). Nhân viên y
tế và điều dưỡng thường sử dụng các từ như ‘đường’, ‘ống
thông’, ‘thiết bị’ hay ‘cổng’.

Điều gì xảy ra khi quý vị đang
được chuyền PN?

Nhân viên y tế của quý vị sẽ cho biết loại thiết bị/ống
thông nào là thích hợp nhất và cách tiêm vào tĩnh mạch
chính này sau khi quý vị đồng ý. Các hình dưới đây là hai

Trong quá trình sử dụng liệu pháp này quý vị sẽ được
theo dõi kỹ Việc theo dõi này gồm có thử máu, đo nhiệt
độ, kiểm tra mạch và cân nặng. Y tá sẽ kiểm tra ống
thông của quý vị thường xuyên. Điều quan trọng là phải
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giữ ống thông sạch sẽ. Điều này giúp giảm nguy cơ
nhiễm trùng. Phải luôn giữ tay sạch sẽ.
Báo cho nhân viên y tế và nhóm chăm sóc ngay lập tức
nếu có các dấu hiệu sau:
• Thấy đau hoặc khó chịu ở điểm đặt ống thông

Danh mục thuật ngữ
Ống thông (tĩnh mạch): một ống có thể được đâm vào tĩnh
mạch để cung cấp cho các loại thuốc hoặc chất lỏng thẳng
vào dòng máu.

• Ống thông bị rò nước

Đường tiêu hoá (đôi khi được gọi là ‘ruột’): tất cả các

• Bị shốt, run, ớn lạnh hay đổ mồ hôi

bộ phận cơ thể phân hủy thức ăn và hấp thụ các chất dinh

Câu hỏi thường gặp

dưỡng được cơ thể sử dụng làm nhiên liệu. Các cơ quan của
đường tiêu hóa gồm miệng, thực quản, dạ dày, ruột non và

Tôi có bị đói hay khát không?

già (ruột), trực tràng và hậu môn.

Khi đang dùng liệu pháp dinh dưỡng ngoài đường tiêu
hoá, có thể quý vị không thấy đói hoặc khát vì quý vị
được cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng mà cơ thể
cần. Nhưng nếu quý vị cảm thấy đói hoặc khát, nên báo
cho nhân viên y tế chăm sóc quý vị biết.

Truyền tĩnh mạch: là một phương pháp đưa các loại thuốc
và/ hoặc các chất dịch vào liên tục, thông qua một cây kim
hoặc ống thông đâm vào tĩnh mạch.

Tôi có thể ăn hoặc uống không?
Điều này tùy thuộc vào tình trạng điều trị. Quý vị có thể
tham khảo ý kiến bác sĩ của mình.

Vệ sinh /Chăm sóc miệng
Vệ sinh răng miệng vẫn quan trọng dù quý vị không ăn hoặc
uống. Vệ sinh miệng và/hay xúc miệng thường xuyên sẽ
giúp quý vị giữ vệ sinh vùng miệng. Nếu quý vị thấy khô cổ,
có thể báo cho bác sĩ của mình.

Tôi vẫn đi vệ sinh được?
Có, bàng quang của quý vị vẫn hoạt động bình thường.
Ruột vẫn thực hiện chức năng bài tiết dù quý vị không ăn.

Chuyện gì xảy ra chỗ băng bị lỏng hoặc
rơi ra?

Tờ thông tin này được soạn thảo bởi ACI, Parenteral Nutrition
Down Under and IBD Support Australia Inc.

Vùng đặt ống thông phải luôn sạch sẽ và khô ráo. Nếu
chỗ băng bị ướt, lỏng hoặc vấy bẩn hãy cho y tá biết
ngay.

Thông tin về dinh dưỡng ngoài đường tiêu hoá:
www.parenteralnutritiondownunder.com

Tôi có thể tắm vòi sen không?
Có thể. Tuy nhiên cần giữ vùng đặt ống thông và chỗ
băng khô khi tắm rửa. Trẻ em cần được tắm rửa. Nếu
vùng đặt ống thông hay chỗ băng bị ướt, quý vị phải
báo với y tá ngay lập tức.

IBD Support Australia Inc
www.ibdsupport.org.au

AGENCY FOR CLINICAL INNOVATION

Lợi ích và nguy cơ

Level 4, 67 Albert Avenue, Chatswood

Bác sĩ sẽ cho quý vị biết những lợi ích và rủi ro quý vị có
thể gặp phải khi áp dụng liệu pháp dinh dưỡng ngoài
đường tiêu hóa

Gởi thư:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Web:

HS13-040

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác quý vị có thể nói chuyện với
một thành viên của nhóm bác sĩ điều trị cho quý vị.

PO Box 699, Chatswood NSW 2057
02 9464 4666
02 9464 4728
info@aci.health.nsw.gov.au
www.aci.health.nsw.gov.au
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