 Żywienie pozajelitowe to podawanie
dożylne wszystkich substancji odżywczych
przez cewnik centralny wprowadzony do żyły
głównej.
 Żywienie dojelitowe to podawanie diet
płynnych do przewodu pokarmowego przez
przetoki odżywcze.
 Pozajelitowo lub dojelitowo w warunkach
domowych odżywiają się osoby z różnymi
dysfunkcjami przewodu pokarmowego.
My, pacjenci żywieni pozajelitowo lub dojelitowo w warunkach domowych:
dzięki tej metodzie odżywiania możemy żyć długo i szczęśliwie- najdłużej trwające
żywienie pozajelitowe w domu u jednego z naszych pacjentów trwa 29 lat!
prowadzimy aktywny tryb życia: niektórzy z nas pracują zawodowo, studiują, a dzieci
uczęszczają do szkół;
zakładamy i posiadamy własne rodziny: kobiety w trakcie trwania żywienia zostają
matkami i rodzą zupełnie zdrowe dzieci. Mamy już 7 dzieci, których mamy były podczas ciąży i nadal są żywione pozajelitowo. 8 dziecko w drodze. Mężczyźni zostają ojcami. Wśród nas jest wiele babć i dziadków, którzy aktywnie pomagają w opiece nad
wnukami;
posiadamy hobby, któremu poświęcamy czas: praca na działce, w ogródku, malarstwo,
muzyka;
podróżujemy nie tylko po Polsce, ale odbywamy nawet zagraniczne wyprawy do krajów europejskich, Afryki, Australii i USA, a wiele miejsc na świecie jeszcze na nas czeka. Preparaty i sprzęt do żywienia pozajelitowego pakujemy do bagażnika auta, walizki
(na krotki wyjazd), bądź transportujemy samolotem, lecąc przez lądy i morza;
niemożliwym jest „na pierwszy rzut oka” rozpoznać osobę żywioną sztucznie, gdyż dobrze prowadzone żywienie sprawia, iż wygląda ona jak osoba zdrowa. Cewnik do żywienia pozajelitowego lub przetoka odżywcza są spod ubrania zupełnie niewidoczne;
od 2010 roku posiadamy własne stowarzyszenie, którego głównym celem jest prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz chorych żywionych pozajelitowo i dojelitowo
oraz wspieranie rozwoju żywienia pozajelitowego i dojelitowego w Polsce
i za granicami RP.
Poniżej prezentujemy adres strony internetowej oraz funpage Stowarzyszenia:

www.permaf.pl
www.facebook.com/zywieniepozajelitoweidojelitowe

 Parenteral
nutrition
is
intravenous
administration of all nutrients through
a central catheter inserted into the superior
vena.
 Enteral
nutrition
is
a
liquid
diet
administration into the gastrointestinal
tract through a fistula nutrients.
 Enterally or parenterally in the home are
feeded people with various
gastrointestinal dysfunctions.
We, the patients nourished parenterally or enterally at home:
nutrition through this method we can live happily ever after.The longest parenteral nutrition at
home in one of our patients take 29 years!Of course we talk about Poland here.
we are conducting an active lifestyle: some of us are working professionals, study, and children
with TPN are attending schools;
we assume and have families : women in the course of feeding become mothers and children
are born completely healthy. We now have seven children, of which we were during pregnancy
and continue to be fed parenterally. 8 baby on the way. Men are fathers. Among us there are
many grandmothers and grandfathers who actively assist in the care of their grandchildren;
we have a hobby, which take time: work on the plot, in the garden, painting,
music,dancing,traveling,fishing;
we travel not only in Poland, but we hold even foreign trips to European countries, Africa,
Australia and the USA, and many places in the world still waiting for us. Preparations and
transformed equipment for parenteral nutrition are packed in the trunk of the cars, cases (for a
short trip), or we transport by plane, flying over lands and seas;
it is impossible "at first glance" to recognize a parental feeded person , as well-run nutrition
makes us looks like a healthy people. A catheter for parenteral nutrition or nutritional fistula are
completely invisible under clothes;
since 2010 we have our own association ,whose main objective is to carry out comprehensive
measures for patients fed parenterally and enterally and supporting the development of
parenteral and enteral nutrition in Poland and outside polish borders.
Below we present the “Permaf” Association homepage and the funpage on facebook website:
www.permaf.pl
www.facebook.com/zywieniepozajelitoweidojelitowe

