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Δήλωση αποποίησης: Αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο προορίζεται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Αν και έχει 
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι η μετάφραση από την Αγγλική είναι ακριβής, η μετάφραση είναι 
μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία και γι' αυτόν τον λόγο μπορεί να εντοπιστούν λάθη σε επιμέρους μεταφράσεις. 
Απευθυνθείτε στον ιατρό σας ή σε κάποιον άλλον επαγγελματία υγείας για να βεβαιωθείτε ότι οι παρούσες πληροφορίες είναι 
κατάλληλες για το παιδί σας. 

Τι είναι η σίτιση με σωλήνα; 
What Is Tube Feeding? 
Γιατί το παιδί σας χρειάζεται σωλήνα; 
Why does your child need a tube? 
Η σίτιση με σωλήνα είναι ένας τρόπος παροχής 
θρεπτικών στοιχείων σε μορφή ειδικής φόρμουλας στον 
οργανισμό του παιδιού. Η σίτιση με σωλήνα μπορεί να 
βοηθήσει στην παροχή όλων των διατροφικών και 
απαραίτητων συστατικών που το παιδί χρειάζεται για να 
μεγαλώσει και να αναπτυχθεί, όταν δεν μπορεί να φάει 
αρκετά. Μπορεί να είναι προσωρινή ή μόνιμη, για ένα 
μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να είναι 
χρήσιμη για τα παιδιά τα οποία: 

• Δεν μπορούν να φάνε ή να πιουν αρκετά ώστε να 
λαμβάνουν θρεπτικά συστατικά 

• Δεν μπορούν να φάνε γιατί δεν μπορούν να μασήσουν
ή να καταπιούν σωστά ή με ασφαλή τρόπο.

• Χρειάζονται επιπλέον θρεπτικά στοιχεία για την
ανάπτυξή τους

Είδη σωλήνων 
Types of Tubes 
Υπάρχουν διαφορετικά είδη σωλήνων ανάλογα με τις 
ανάγκες του παιδιού σας. Διατίθενται σε διαφορετικές 
διαμέτρους και μήκη. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει τι 
είδος σωλήνα απαιτείται, ανάλογα με τις ανάγκες του 
παιδιού σας. Οι συνήθεις σωλήνες είναι: 

• Ο ρινογαστρικός σωλήνας (Nasogastric/NG tube).
Αυτός ο σωλήνας εισάγεται μέσω της μύτης και

καταλήγει στο στομάχι. Χρησιμοποιείται για 
βραχυπρόθεσμη σίτιση με σωλήνα. 

• Ο ρινονηστιδικός σωλήνας (Nasojejunal/NJ tube) ή
διαπυλωρικός σωλήνας (Transpyloric TP). Αυτός ο
σωλήνας εισάγεται μέσα από τη μύτη και καταλήγει
στο στομάχι και τη νήστιδα (λεπτό έντερο).

• Ο γαστροστομικός σωλήνας (μέσω του δέρματος)
(Gastrostomy/G tube). Ο σωλήνας εισάγεται μέσα στο
στομάχι από ένα μικρό άνοιγμα στο τοίχωμα της
κοιλιακής χώρας.

• Ο νηστιδικός σωλήνας (μέσω του δέρματος)
(Jejunostomy/J tube). Ο σωλήνας εισάγεται στη 
νήστιδα (λεπτό έντερο) από ένα μικρό άνοιγμα στο 
τοίχωμα της κοιλιακής χώρας.  

• Ο γαστρονηστιδικός σωλήνας (μέσω του δέρματος)
(Gastro-jejunostomy/G-J tube). Αυτός είναι ένας πιο
μακρύς σωλήνας που εισάγεται από το άνοιγμα της
γαστροστομίας και περνάει κάτω μέσα στη νήστιδα
(λεπτό έντερο).

Γιατί είναι σημαντική η φόρμουλα; 
Why is formula important? 
Μόνο ειδική υγρή φόρμουλα και νερό μπορούν να 
χορηγηθούν μέσω του σωλήνα. Ο διαιτολόγος σας θα 
συνταγογραφήσει μια φόρμουλα ανάλογα με τις ανάγκες 
του παιδιού σας. Αυτές οι φόρμουλες συνήθως 
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παρέχουν όλες τις πρωτεΐνες, το λίπος, τους 
υδατάνθρακες, τα υγρά, τις βιταμίνες και τα ανόργανα 
στοιχεία που χρειάζεται το παιδί σας. Μην προσθέσετε 
τίποτα στη φόρμουλα. Μην αλλάζετε την ποσότητα ή τον 
τύπο της φόρμουλας χωρίς να συμβουλευτείτε 
διαιτολόγο ή παιδίατρο. Μην χορηγήσετε άλλα υγρά ή 
πολτοποιημένα φαγητά αντί για φόρμουλα. 

Με τον καιρό η ποσότητα και ο τύπος της φόρμουλας 
του παιδιού σας μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με την 
ηλικία, τις διατροφικές ανάγκες, την ανάπτυξη και την 
ανεκτικότητα. Το μέγεθος και ο τύπος του σωλήνα του 
παιδιού σας μπορεί επίσης να αλλάξουν με τον καιρό. 

Πώς χορηγούνται οι τροφές μέσω σωλήνα; 
How are tube feeds given? 
Ο διαιτολόγος θα λάβει υπόψη: 
• το είδος του σωλήνα,  
• τη φόρμουλα και  
• την ανεκτικότητα του παιδιού σας στη σίτιση,  
κατά την επιλογή της πιο κατάλληλης μεθόδου ή ίσως 
του συνδυασμού μεθόδων.  

Υπάρχουν 3 βασικές μέθοδοι χορήγησης φόρμουλας στο 
παιδί σας:  

Αντλία 
Μια αντλία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνεχόμενη ή 
διακοπτόμενη/περιοδική σίτιση. Η φόρμουλα χορηγείται 
χωρίς παύση για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, 
όπως για 8-24 ώρες την ημέρα. 

Μια αντλία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να 
χορηγηθεί μια ποσότητα φόρμουλας μεγέθους γεύματος 
(που ονομάζεται bolus ή/και βλωμός), για ένα 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι επιτυγχάνεται 
χρησιμοποιώντας τη βαρύτητα. Αυτό συνήθως 
χορηγείται 4-6 φορές την ημέρα, με το κάθε bolus να 
διαρκεί 30 - 90 λεπτά. 

Βαρύτητα 
Ένα σύστημα σίτισης το οποίο χρησιμοποιεί τη βαρύτητα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χορηγηθούν 
μεγαλύτερες ποσότητες φόρμουλας σε μικρότερο 
χρονικό διάστημα (αυτό ονομάζεται σίτιση bolus). Αυτό 
γίνεται συνήθως 4 με 6 φορές την ημέρα. Το ύψος στο 
οποίο βρίσκεται το σύστημα σίτισης θα καθορίσει πόσο 
γρήγορα θα χορηγηθεί. Αυτό σημαίνει ότι όσο ψηλότερα 
βρίσκεται το σύστημα σίτισης/φόρμουλα πάνω από το 
στομάχι, τόσο ταχύτερα τρέχει. 

Σύριγγα 
Μια σύριγγα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη 
σίτιση bolus με τη χρήση βαρύτητας. Μεγαλύτερες 
ποσότητες φόρμουλας μπορούν να δοθούν κάθε φορά. 
Αυτό γίνεται συνήθως 4 με 6 φορές την ημέρα. 

Θυμηθείτε: 
Remember: 
• Η σίτιση με σωλήνα μπορεί να είναι χρήσιμη 

για παιδιά τα οποία δεν μπορούν να φάνε ή να 
πιουν αρκετά ώστε να μεγαλώσουν και να 
αναπτυχθούν. 

• Μόνο η συνταγογραφημένη φόρμουλα μπορεί 
να δοθεί μέσω του σωλήνα σίτισης. 

• Δεν πρέπει να αλλάξετε τη φόρμουλα ή τον 
τρόπο με τον οποίο χορηγείται χωρίς να το 
συζητήσετε πρώτα με τον επαγγελματία υγείας 
σας. 

• Με τον καιρό καθώς το παιδί σας μεγαλώνει, 
αναπτύσσεται, και αλλάζει η ανεκτικότητά του:    

 ο τύπος της φόρμουλας και η ποσότητα που 
χρειάζεται μπορεί να αλλάξουν και  

 το μέγεθος και το είδος του σωλήνα μπορεί 
επίσης να αλλάξουν,  
γι' αυτό συνιστώνται τακτικές αναθεωρήσεις με 
τον διαιτολόγο και τον κλινικό σύμβουλο-
νοσοκόμο σας. 
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