
Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka niedożywienia. 

Zapewnienie optymalnego sposobu żywienia ma ogromne znaczenie dla rozwoju dziecka, efektów 

leczenia i rehabilitacji. Zgodnie z danymi organizacji „My Child” problem niedożywienia wciąż dotyka 

aż 35% dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, dlatego stosunkowo często zachodzi konieczność 

rozpoczęcia żywienia drogą dojelitową. 

Podjęcie decyzji o wprowadzeniu żywienia dojelitowego u dziecka wymaga przeanalizowania jego 

stanu. Szczególnymi wskazaniami powinny być: 

− zaobserwowanie zmiany parametrów stanu odżywienia, 

− oznaki wskazujące na niedożywienie lub odwodnienie, 

− wydłużony czas trwania posiłków i rozdrażnienie dziecka podczas karmienia, 

− symptomy świadczące o istnieniu ryzyka przedostania się treści pokarmowej do dróg oddechowych. 

O ile zły stan odżywienia jest zwykle widoczny na pierwszy rzut oka, o tyle karmienia na siłę, braku 

umiejętności dziecka w zakresie kontroli nad spływającym do gardła pokarmem (tzw. wlewanie 

pokarmu), długości posiłku przekraczającej 40 minut, czy nawracających: zapalenia płuc, krtani, 

oskrzeli, gardła, uszu, zwykle nie wiąże się z zaburzeniami połykania, mogących prowadzić do 

niedożywienia organizmu. W takich przypadkach konieczne jest przeprowadzenie dokładnego 

wywiadu, obserwacji samego procesu karmienia oraz wykonanie badań niezbędnych do pełnej i 

obiektywnej oceny stanu dziecka. 

Niedożywienie u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym zwykle pojawia się jako efekt 

problemów z karmieniem wynikających z choroby podstawowej. Wśród typowych nieprawidłowości, 

powodujących trudności w przyjmowaniu pokarmów, płynów oraz utrzymaniu prawidłowego tempa 

przybierania na wadze u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, wymienia się: 

− nieprawidłową koordynację połykania z oddychaniem, 

− osłabienie siły i kontroli mięśni twarzy, jamy ustnej i gardła w związku z nieprawidłową 

funkcjonalnością pozostałych mięśni, 

− wysokie ryzyko dostania się pokarmu do dróg oddechowych, co może stanowić zagrożenie dla 

zdrowia, a nawet życia, 

− nadwrażliwość sensoryczną, ograniczającą możliwość wprowadzenia nowych smaków oraz innych 

konsystencji niż pokarmy przecierane i miksowane, 

− zaburzenia w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego, w tym: regurgitacje (potocznie nazywanie 

ulewaniem się pokarmu), refluks żołądkowo−przełykowy, nietolerancje pokarmowe czy przewlekłe 

zaparcia, powodujące konieczność wprowadzenia do diety kolejnych restrykcji, 

− wzmożone napięcie mięśniowe, które zwiększa zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze. 
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Stopień nasilenia powyższych problemów jest kwestią bardzo indywidualną. Zdarza się, że dziecko z 

mózgowym porażeniem dziecięcym potrzebuje na spożycie posiłku nawet 15 razy więcej czasu niż 

zdrowy rówieśnik, a mimo to nie jest w stanie dostarczyć organizmowi odpowiedniej ilości składników 

odżywczych i energii. W takim przypadku konieczne jest rozpoczęcie żywienia drogą dojelitową. 

Do głównych zalet żywienia dojelitowego należą: 

− poprawa stanu odżywienia, 

− skrócenie czasu trwania posiłków, − poprawa jakości życia dziecka i całej rodziny. 

Włączenie żywienia dojelitowego zwykle nie oznacza jednak konieczności całkowitej rezygnacji z 

karmienia drogą doustną. W zależności od stanu klinicznego dziecka, przynajmniej częściowe żywienie 

doustne dietą o odpowiednio dobranych przez neurologopedę konsystencji i składzie, często nadal 

może być kontynuowane. Jednocześnie wraz z poprawą stanu odżywienia zwykle dochodzi też do 

usprawnienia pracy mięśni odpowiedzialnych za połykanie. Wyłączne żywienie dojelitowe dotyczy 

przede wszystkim: 

− chorych z zaburzeniami połykania, skutkującymi dostaniem się treści pokarmowej do dróg 

oddechowych i w konsekwencji nawracającymi infekcjami dróg oddechowych, 

− pacjentów prezentujących tak wysoki stopień niepełnosprawności ruchowej, że karmienie doustne 

jest zbyt dużym obciążeniem dla opiekunów pod względem organizacji opieki. 

Pani Olga Pańczyk jest matką Antosia chorującego na rdzeniowy zanik mięśni. 

Choroba jest postępująca, powoli „wyłączane są” funkcje wszystkich mięśni 

przyszkieletowych, przede wszystkim oddechowych, ale także tych, które 

pomagają dziecku połykać pokarmy. Antek Pańczyk z tatą Sebastianem i mamą 

Olgą 

Co skłoniło Panią do poddania dziecka zabiegowi implantacji PEG1? 

Antek jadł sam do ok. 1 roku życia. Ponieważ nie byliśmy w stanie utrzymać wagi dziecka 

wprowadziliśmy dokarmiane i dopajanie przez sondę nosowo−żołądkową. Dzień po swoich 2. 

urodzinach Antek znalazł się w szpitalu z ostrym zapaleniem płuc − niestety, doszło do niewydolności 

oddechowej. Antek znalazł się na OIOM−ie, został zaintubowany i podłączony do respiratora. 

Odżywiany był już tylko za pomocą sondy. Ponieważ nie poradził sobie oddechowo, został wykonany 

zabieg tracheotomii. Nie ukrywam, że założenie PEG−a nie było naszym celem. Chcieliśmy Antka 

prowadzić za pomocą sondy oraz wracać do samodzielnego jedzenia. Niestety, założona w szpitalu za 

gruba sonda spowodowała odleżyny w przełyku, czego efektem było krwawienie do żołądka. Jako 

rodzice zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym − założenie PEG−a było konieczne. Z 

perspektywy czasu, razem z mężem doszliśmy do wniosku, że dobrze, że tak się stało. Dzięki PEG−owi 

Antkiem mogą zajmować się inne osoby, a nie tylko ja (tylko ja zakładałam sondę do karmienia) czy 

mój mąż. PEG jest wygodny, nie widać go. Antek odzyskał prawidłową wagę, nie mamy problemu z 

suplementacją witamin czy podażą leku − wszystko bez problemu podajemy przez PEG−a do żołądka. 

Jak wspomina Pani okres zakładania PEG?  

Czy wiązał się ze znacznym cierpieniem lub stresem u dziecka? 

Antek zabieg zniósł bardzo dobrze. Osobiście nie wspominam okresu zakładania PEG−a dobrze, 

ponieważ był to czas walki mojego dziecka o przeżycie i wiązał się z ogromnym stresem. Jak 

wspomniałam, nie planowaliśmy założenia PEG−a, więc nie mie− liśmy czasu przygotować się 



mentalnie na ten zabieg. Zostaliśmy postawieni przed koniecznością. Jednakże efekt uzyskany dzięki 

PEG−owi pozytywnie nas zaskoczył.  

1   PEG − przezskórna endoskopowa gastrostomia. Jest to specjalny przyrząd (dość cienka odpowiednio 

zaprojektowana rurka) wprowadzany przez ścianę jamy brzusznej do żołądka przy pomocy 

gastroskopu, w celu bezpośredniego podania pokarmu. 

 Jak ocenia Pani karmienie przez PEG? 

PEG jest bardzo wygodny, według mnie mniej obciąża dziecko niż sonda nosowo− żołądkowa. Antek w 

chwili obecnej ma tzw. buttona, który wygląda... jak wentyl od piłki plażowej. Dopina się do niego dren 

i za pomocą strzykawki lub pompy można nakarmić dziecko. Bez problemu karmimy Antka na spacerze, 

w samochodzie. PEG jest też bardziej estetyczny. Antek ma 7 lat, zaczął edukację szkolną. PEG−a nie 

widać, natomiast sonda od razu rzuca się w oczy. Przez PEG−a można podawać dietę przemysłową, a 

także zmiksowane domowe jedzenie. PEG nie wyklucza jedzenia buzią, może stanowić jedynie pomoc 

w dokarmianiu dziecka. Jak wygląda pielęgnacja PEG? 

Skórę wokół PEG−a pielęgnujemy za pomocą wody z mydłem, czasem przemywamy octeniseptem. 2 

razy dziennie zmieniamy waciki. Czasem dochodzi do zaczerwienienia, ale do tej pory nic poważnego 

się nie stało. Jedyną „awarią” było pęknięcie balonika uszczelniającego. PEG, który ma Antek, 

wymieniamy w domu, bez konieczności hospitalizacji. 

Jak wygląda Wasze codzienne życie? 

Nasze życie podporządkowane jest rytmowi dobowemu dzieci. Antek dostaje dietę 4 razy dziennie oraz 

także 4 razy wodę. Ma zajęcia w szkole, w domu, rehabilitację. PEG ułatwia nam pielęgnację; karmienie 

i pojenie Antka jednorazowo zajmuje maksymalnie 5 minut. Zapewnia wygodę przy rehabilitacji. Antek 

ma tracheostomię i jest na stałe podpięty do respiratora. Myślę, że sonda byłaby kolejnym 

„kabelkiem”, który byłby nieco niewygodny przy ćwiczeniach. Mamy także 2 zdrowe córki. Nie ma 

ryzyka, że któraś z dziewczynek, w przypływie miłości do brata, wyciągnie niechcący sondę. Czy to jest 

rozwiązanie, które poleciłaby pani innym matkom? 

W sytuacji dzieci z niepełnosprawnością, które mają problem z jedzeniem, z utrzymaniem wagi, 

dostarczaniem wszystkich składników odżywczych, nie ma rozwiązań dobrych czy złych. Każde trzeba 

rozważyć, wziąć pod uwagę i wybrać takie, które będzie dla dziecka najmniej obciążające. PEG, jak 

każda ingerencja z zewnątrz, ma także swoje minusy. Założenie PEG−a jest zabiegiem pod 

znieczuleniem, co zawsze wiąże się z ryzykiem. Zawsze też jest to kawałek plastiku tkwiący w ciele 

dziecka. Ale − wykonuje się go raz! Nie jestem zmuszona zakładać mu sondę, co niekorzystnie wpływało 

na śluzówkę nosa. Antek został „odkarmiony”, trzyma prawidłową wagę. Z perspektywy ponad 5 lat 

„życia z PEG−iem" mogę jednak powiedzieć, że zgoda na jego założenie była jedną z najlepszych decyzji. 

■ 
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Dla zgłębienia wiedzy polecamy również lekturę poniższych materiałów: 

https://zywieniemaznaczenie.pl/zywienie-dojelitowe-przez-peg-kiedy-jest-stosowane/ 

https://www.youtube.com/watch?v=-Dc6zx7kujs 

https://szpitalskawina.pl/zabiegi-operacyjne/oddzial-chirurgii-ogolnej/endoskopowa-przezskorna-

gastrostomia-peg 

https://zywieniemaznaczenie.pl/zywienie-dojelitowe-przez-peg-kiedy-jest-stosowane/
https://www.youtube.com/watch?v=-Dc6zx7kujs
https://szpitalskawina.pl/zabiegi-operacyjne/oddzial-chirurgii-ogolnej/endoskopowa-przezskorna-gastrostomia-peg
https://szpitalskawina.pl/zabiegi-operacyjne/oddzial-chirurgii-ogolnej/endoskopowa-przezskorna-gastrostomia-peg

