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“Czas porozmawiać o pompach”

“Życiem nie tylko należy żyć, ale także się nim cieszyć” - Marcus Valerius Martialis

Międzynarodowe Porozumienie Pacjentów z Niewydolnością Jelit i Domowym
Leczeniu Żywieniowym (ang. PACIFHAN) obchodzi Światowy Dzień Osób na Domowym
Leczeniu Żywieniowym 2021 pod hasłem “Czas porozmawiać o pompach”.

Osoby, które są zależne od domowego leczenia żywieniowego (ang. HAN - Home Artificial
Nutrition) borykają się nie tylko z chorobą i leczeniem w warunkach szpitalnych, ale ze
względu na długotrwały charakter terapii i czas toczenia mieszanin żywieniowych, podaż
“żywienia” odbywa się przede wszystkim w warunkach domowych. Niestety nie wszystkie
pompy, z których korzystają pacjenci, były projektowane z myślą o zastosowaniu ich w
środowisku domowym.
W tym kontekście warto postawić pytanie, czy jest to bezpieczne, odpowiednie i właściwe
rozwiązanie dla osób żyjących “na żywieniu”?

W rozmowie z przedstawicielami organizacji zrzeszonych PACIFHAN, osobami na
domowym leczeniu żywieniu oraz ich opiekunami, dostrzegamy różnice w dostępności
sprzętu dla osób “na żywieniu” w warunkach domowych.

Istnieją inne powszechnie znane sposoby podaży niezbędnych składników odżywczych i
nawadniania, które mogą, ale nie muszą obejmować zastosowanie pompy żywieniowej.

Dostępne pompy żywieniowe mogą być przystosowane do użytku szpitalnego co sprawia,
że nie zawsze sprawdzają się również podczas użytkowania ich w warunkach domowych.
Niestety dostęp do sprzętu przeznaczonego do żywienia dojelitowego i pozajelitowego w
warunkach pozaszpitalnych nie jest jednakowy dla wszystkich potrzebujących.
Z czego to wynika i kto decyduje jaki sprzęt jest dostępny dla osób na HAN?

Przenośny system żywienia może poprawić zarówno jakość życia osobie będącej na HAN, a
także umożliwić poczucie swobody podczas wykonywania codziennych obowiązków.
Wprowadzenie pomp infuzyjnych do żywienia pozajelitowego, a tym bardziej
ambulatoryjnych (mobilnych) systemów żywienia, jest jednym z głównych postępów
technologicznych w zakresie bezpiecznego podawania żywienia klinicznego, które ratuje
życie.

Co to jest HAN? HAN (przyp. ang. Home Artificial Nutrition) to nic innego jak domowe
sztuczne żywienie, które jest uznawane za terapię ratującą życie pacjentów. Kiedy podaż
jedzenia i picia drogą naturalną jest zagrożone, wtedy HAN wkracza do akcji i umożliwia
dostarczenie składników odżywczych i jednoczesne nawodnienie chorego. Może ono
przybrać formę żywienia pozajelitowego, które jest podawane bezpośrednio do krwiobiegu
oraz formę żywienia dojelitowego, gdzie pokarm podawany jest bezpośrednio do jelit, a



także może być stosowane jako doustne suplementy diety (ang. ONS - Oral Nutritional
Supplements).

Kto może otrzymać HAN? Dorośli i dzieci ze schorzeniami lub chorobami, które
uniemożliwiają lub ograniczają im spożywanie normalnych posiłków, co skutkuje tym, że nie
są w stanie w wystarczającym stopniu przyswoić zawartych w nich składników odżywczych.

Czy HAN jest dostępne dla wszystkich potrzebujących na całym świecie? W niektórych
krajach HAN to dobrze rozpowszechniona i dostępna terapia. Niestety wciąż jest
stosunkowo dużo krajów w których dostępność tej terapii jest ograniczona, a osoby ze
wskazaniami do HAN nie mają do niego dostępu.

Usługa opieki domowej. Zdajemy sobie sprawę, że w niektórych krajach istnieją ustalone
zasady podaży płynów oraz akcesoriów pomocniczych do domu pacjentów. Jednocześnie
są też przykłady krajów, gdzie świadczenie opieki domowej odbywa się w zupełnie innych
schematach.

Pomóż nam rozpowszechniać informacje o HAN - domowym sztucznym żywieniu,
które ratuje życie!

● Jeśli pracujesz jako osoba zajmująca się podażą sztucznego żywienia lub usług
opieki domowej, bądź dumny ze swojej roli i podziel się tym z innymi.

● Jeśli jesteś na HAN, masz dziecko lub krewnego na HAN, podziel się swoją historią;
edukuj ludzi o tej ratującej życie terapii, która wspiera potrzebujących ludzi w ich
własnych domach.

● Jeśli jesteś pracownikiem służby zdrowia, który wspiera ludzi i rodziny w
przystosowaniu się do życia na HAN opowiedz o tym jak pomagasz ludziom na HAN.

Podziel się swoimi opiniami w mediach społecznościowych. #WorldHANDay - #HEN -
#HPN - #ONS

PACIFHAN contact: info@pacifhan.org
Twitter: @pacifhan


