
Στα παιδιά με σύνθετες συστηματικές νόσους και πολλαπλές διαγνώσεις που ξεκινούν διατροφή με στοιχειακή φόρμουλα απαιτείται τακτική 

παρακολούθηση και επανεξέταση για να εξασφαλιστεί ότι λαμβάνουν επαρκή διατροφή.
1
  Οι στοιχειακές φόρμουλες είναι θρεπτικά πλήρεις και σε 

συμφωνία με τη νομοθεσία για τα Τρόφιμα για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ελέγχεται τακτικά η θρεπτική κατάσταση, 

καθώς οι απαιτήσεις μπορεί να αλλάξουν (π.χ. με αλλαγές στην κλινική κατάσταση). Η παρακολούθηση μπορεί να περιλαμβάνει ανασκόπηση της 

διατροφικής πρόσληψης και των απαιτήσεων, ανθρωπομετρία, αξιολόγηση των συμπτωμάτων και της κατάστασης των μικροθρεπτικών 

συστατικών.
1
 Το παρόν έγγραφο επικεντρώνεται μόνο στην παρακολούθηση σε μικροθρεπτικά συστατικά των παιδιών που λαμβάνουν στοιχειακή 

φόρμουλα ως μοναδική πηγή διατροφής και που έχουν σύνθετες, πολλαπλές διαγνώσεις. 

Γιατί πρέπει να παρακολουθούνται αυτά τα παιδιά; 

• Τα παιδιά με σύνθετη συστηματική νόσο που περιλαμβάνει πολλαπλές διαγνώσεις και εντερικές παθήσεις μπορεί να έχουν αυξημένες απώλειες 

μικροθρεπτικών συστατικών, μειωμένη απορροφητική ικανότητα και/ή υψηλότερες απαιτήσεις μικροθρεπτικών συστατικών που επηρεάζουν την 

κατάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών.
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• Μπορεί να είναι δύσκολο να καθοριστεί η κατάσταση μικροθρεπτικών συστατικών ενός παιδιού μόνο μέσω διαιτητικής αξιολόγησης και έτσι θα 

είναι χρήσιμοι οι αξιόπιστοι δείκτες αίματος.
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Ποια μικροθρεπτικά συστατικά θα πρέπει να παρακολουθούνται; 

 6 μήνες μετά την έναρξη 
στοιχειακής φόρμουλας 

Ετήσιος έλεγχος αν 
συνεχίζεται η χρήση 
στοιχειακής φόρμουλας  

Προφίλ Σιδήρου: Πλήρες μέτρηση αίματος και φερριτίνη
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Προφίλ οστών: Βιταμίνη D, παραθυρεοειδής ορμόνη (PTH), φωσφορικό άλας, ασβέστιο 
και αλκαλική φωσφατάση (ALP)
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Ηλεκτρολύτες: νάτριο, κάλιο, μαγνήσιο
7
 

 
ѵ ѵ 

Ψευδάργυρος
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Σελήνιο
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Η παρακολούθηση μπορεί να απαιτηθεί νωρίτερα ή πιο συχνά όταν υπάρχει κλινική ανησυχία ή σε παιδιά που ενδέχεται να έχουν ασταθή προφίλ 

μικροθρεπτικών συστατικών. 

Τα επίπεδα μικροθρεπτικών συστατικών στον ορό αίματος, ιδιαίτερα ο φωσφόρος, θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά από τους κλινικούς 

ιατρούς όταν το Neocate χρησιμοποιείται ως κύρια ή μοναδική πηγή θρέψης για ασθενείς με σύνθετη συστηματική νόσο που περιλαμβάνει 

πολλαπλές διαγνώσεις και εντερική νόσο*, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τη σίτιση μέσω καθετήρα ή/και ιστορικό προωρότητας. Τα προιόντα 

Neocate** προορίζονται για χρήση υπό ιατρική παρακολούθηση. 

* Μια αναδρομική ανασκόπηση εντόπισε case studies ασθενών με κύρια ή μοναδική πηγή θρέψης με διαγνώσεις που κάλυπταν πολλαπλά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων 

των συγγενών γαστρεντερικών ανωμαλιών και χειρουργικών επεμβάσεων GI (όπως νεκρωτική εντεροκολίτιδα, οισοφαγική αθησία, τραχεοοισοφαγικό συρίγγιο). νευρολογικές 

καταστάσεις (όπως επιληπτικές κρίσεις, ενδοκοιλιακή αιμορραγία, υδροκεφαλία). αναπνευστικό (πνευμονική νόσο, τραχειοστομία, αναρρόφηση) · καρδιακή (συγγενής καρδιακή 

νόσο); και άλλες συστημικές καταστάσεις, συχνά σε συνδυασμό με τη σίτιση μέσω καθετήρα ή/και ιστορικό προωρότητας. 

** Το Neocate είναι μια φόρμουλα που βασίζεται σε αμινοξέα για τη διατροφική διαχείριση της αλλεργίας στο αγελαδινό γάλα, των πολυτροφικών αλλεργιών και άλλων 

καταστάσεων όπου συνιστάται η στοιχειακή διατροφή. 
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