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Сондово и парентерално хранене
Проф. д-р И. Коцев, д.м.н.

Клиника по гастроентерология
УМБАЛ “Св. Марина”
МУ, гр. Варна

Показания:
	Лицево-челюстни травми и операции
	Са на устната кухина, глътка, ларинкс и хранопровод
	Изгарявния, стеснения и резекции на хранопровода
	Черепно-мозъчни травми, операции, Са и други мозъчни заболявания с нарушена функция на дъвкане и гълтане



Показания:
	Коматозни състояния
	Заболявания на стомаха с непроходимост и след резекция на стомаха при кахектични болни
	Кахектични състояния след тежки операции с усложеннеия или сепсис



Противопоказания:
	Нарушена проходимост на ГИТ – илеус
	Генерализиран перитонит
	Упорити повръщания
	Остро кървене от ГИТ
	Ранна фаза след тънкочревни операции


Режим на въвеждане:
	Капелно, непрекъснато – при ентерално хранене

n	Инфузионни помпи, равномерен 24 ч приток
	На порции – 4-5 от 100-300 мл със скорост до 150 мл/ч
	Болусно – не по-бързо от 1 ч
	СЕ - ↓ АН, сърцебиене, изпотяване, прилошаване, диария, тежест, подуване на корема
	При много изтощени болни – започване с 500 мл и постепенно ↑ с 250 мл/д до 2500 мл/ден


Изисквания към хранителните смеси:
	Течни или полутечни – за преминаване през сондата
	Тмпература при хранене – 45-50°С
	Белтъци – 100 г, мазнини 100 г, ВХ – 450 г, сол – 10 г, свободна течност – до 2.5 л
	Обем на порцията – 250-350 мл
	Режим на хранене – 5-6 х дневно


Готови храни:
	В инстантна прахообразна или течна форма
	Мономерни диети – съдържат нискомолекулни синтетични градивни елементи
	Олигопептидни диети – елементни диети

n	Утилизират се бързо в горните отдели на тънкото черво
	Хранителни модули – един или няколко основни компоненти на храната

n	Добавяне към основните хранителни смеси 
Парентерално хранене
Показания:
	Когато е невъзможно нормалното хранене – при тежки заболявания на устната кухина, малформации, кома
	Когато храната не се усвоява напълно – лоша чревна резорбция, Са, след лъчетерапия
	Когато приемането на храна е нежелателно – преди и след операции
	Когато се налага продължително възстановяване на водни, електролитни и белтъчни загуби

Парентерално хранене
При болни с базални нужди:
	Покрива нуждите на основната обмяна
	При много лека физическа активност
	Препоръчва се при:

n	Преоперативно хранене при болни с висок риск, но с добър хранителен статус
n	При възпалителни чревни заболявания в неостра фаза
n	При болни в безсъзнание с противопоказания за 
Парентерално хранене
При умерено увеличени нужди
	При ↑ стомашно-чревни загуби
	Недохранени болни
	Преоперативно хранене на болни с малнутриция
	Следоперативно хранене
	Сепсис
	Следтравматични състояния
	Заболявания на ГИТ
	Кахексия и ракови заболявания

Парентерално хранене
Прилагат се:
	АК разтвори

n	Съдържат есенциални АК
	Вливания на ВХ и мазнини

	Водно-електролитни и витаминни разтвори


