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ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΘΡΕΨΙΑΣ   

ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ 

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ SARS-COV-2 

 

 

Σύσταση 1 

Οι ασθενείς που παρουσιάζουν αυξημένη θνησιμότητα ως αποτελέσματα 

λοίμωξης από SARS-COV-2, δηλαδή άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή άτομα με 

πολυπαραγοντική νοσηρότα, θα πρέπει να ελέγχονται για δυσθρεψία μέσω 

διαλογής και επισταμένης αξιολόγησης. Τα παραπάνω ιδανικά γίνονται με το 

εργαλείο MUST για άτομα στην κοινότητα και το εργαλείο NRS-2002 για 

νοσηλευόμενους ασθενείς 

Εργαλείο/Κριτήριο MUST:  https://www.bapen.org.uk/screening-and-must/must-calculator  

Εργαλείο/Κριτήριο NRS-2002: https://www.mdcalc.com/nutrition-risk-screening-2002-nrs-2002  

Αναλυτικά τα εργαλεία υπάρχουν στην σελίδα της Ελληνικής Εταιρείας 

Ιατρικής/κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού (GrESPEN). 

 

 

 

Σύσταση 2 

Σε άτομα με υποσιτισμό ή κίνδυνο ανάπτυξης δυσθρεψίας θα πρέπει να 

γίνεται προσπάθεια να βελτιστοποιήσουν τη διατροφική τους κατάσταση, ιδανικά 

μέσω παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διατροφής από έμπειρους 

επαγγελματίες (Νοσοκομειακά Τμήματα Κλινικής Διατροφής και Ειδικευμένους 

Ιατρούς με επαρκή εκπαίδευση σε θέματα ιατρικής/κλινικής διατροφής). 

Οι ημερήσιες ενεργειακές ανάγκες μπορούν να εκτιμηθούν μέσω χρήσης 

έμμεσης θερμιδομετρίας (αν είναι διαθέσιμη και διασφαλίζοντας την επαρκή 

αποστείρωση του συστήματος μέτρησης) ή εναλλακτικά με χρήση εξισώσεων 

πρόβλεψης με βάση το σωματικό βάρος χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους 

κανόνες: 

 (1) 27 kcal ανά kg σωματικού βάρους ανά ημέρα, ως μέσο προσδιορισμού 

της συνολικής δαπάνης ενέργειας σε ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα ηλικίας >65 

ετών. 
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(2) 30 kcal ανά kg σωματικού βάρους ανά ημέρα, ως μέσο προσδιορισμού 

της συνολικής δαπάνης ενέργειας σε υποθρεπτικούς ασθενείς με συν νοσηρότητες. 

Πρέπει να τονιστεί πως ο στόχος των 30 kcal/kg/ημέρα  σε σοβαρά υποσιτισμένους 

ασθενείς πρέπει να επιτυγχάνεται προσεκτικά και σταδιακά, καθώς πρόκειται για 

πληθυσμό που διατρέχει υψηλό κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου επανασίτισης. 

(3) 30 kcal ανά kg σωματικού βάρους ανά ημέρα, ως τιμή αναφοράς για την 

πρόσληψης ενέργειας σε ηλικιωμένα άτομα. Η τιμή ωστόσο αυτή θα πρέπει να 

προσαρμόζεται ξεχωριστά σε σχέση με τη διατροφική κατάσταση, το επίπεδο 

φυσικής δραστηριότητας, την κατάσταση της νόσου και την ανοχή στην πρόσληψη 

τροφής.  

Οι ημερήσιες ανάγκες σε πρωτεΐνες συνήθως εκτιμώνται σε 1 g πρωτεΐνης 

ανά kg σωματικού βάρους ανά ημέρα, τόσο για ηλικιωμένα άτομα όσο και για 

νοσηλευόμενους με υποκείμενα νοσήματα προκειμένου να αποτραπεί η 

πιθανότητα απώλειας σωματικού βάρους, να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης 

επιπλοκών και επανεισαγωγής στο νοσοκομείο και να βελτιωθεί η λειτουργική 

έκβαση. Το ποσό αυτό πρέπει να προσαρμόζεται εξατομικευμένα ανάλογα με τη 

θρεπτική κατάσταση, το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας, την κατάσταση της 

νόσου και την ανοχή στην πρόσληψη. 

Οι ανάγκες σε λιπαρά και υδατάνθρακες προσαρμόζονται ανάλογα με τις 

ενεργειακές ανάγκες, χορηγώντας % αναλογία λίπους και υδατανθράκων ως εξής: 

30:70 → άτομα χωρίς αναπνευστική ανεπάρκεια) 

50:50 → ασθενείς υπό μηχανικό αερισμό (βλέπε παρακάτω)  

 

 

 

Σύσταση  3 

Στα άτομα με υποσιτισμό θα πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής 

συμπληρωματική χορήγηση βιταμινών και μετάλλων. Ενώ είναι σημαντικό να 

προληφθούν και να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις μικροθρεπτικών συστατικών, δεν 

υπάρχουν αποδεδειγμένα στοιχεία ότι η πρόσληψη μικροθρεπτικών συστατικών σε 

μεγαδόσεις μπορεί να αποτρέψει ή να βελτιώσει τις κλινικές εκβάσεις του COVID-

19. 
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Σύσταση  4 

Οι ασθενείς που βρίσκονται σε καραντίνα θα πρέπει να συνεχίζουν κατά το 

δυνατόν τακτική σωματική άσκηση λαμβάνοντας παράλληλα προφυλάξεις. Η 

γυμναστική κατ’οίκον με διάφορες ασφαλείς, απλές και εύκολα υλοποιήσιμες 

ασκήσεις είναι κατάλληλη για την αποφυγή του αερομεταφερόμενου κορωναϊού 

και τη διατήρηση της φυσικής κατάστασης. Τέτοιες μορφές άσκησης μπορούν να 

περιλαμβάνουν (χωρίς να περιορίζονται σε αυτές), ασκήσεις ενδυνάμωσης, 

δραστηριότητες ελέγχου της ισορροπίας και διατάσεις ή συνδυασμό των 

παραπάνω. 

 

 

Σύσταση 5 

Τα πόσιμα συμπληρώματα διατροφής (ONS) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

όποτε είναι δυνατόν για την κάλυψη των αναγκών του ασθενούς, όταν η διατροφική 

συμβουλευτική και ο εμπλουτισμός των τροφίμων δεν επαρκούν ως μέσα για την 

αύξηση της διατροφικής πρόσληψης και την επίτευξη των ενεργειακών και 

πρωτεϊνικών στόχων. Τα ONS θα πρέπει να παρέχουν τουλάχιστον 400 kcal και 30 

γραμμάρια πρωτεΐνης ανά ημέρα και να λαμβάνονται για τουλάχιστον ένα μήνα, 

προκειμένου να αναμένεται κλινικό αποτέλεσμα. Η αποτελεσματικότητα και το 

αναμενόμενο κλινικό όφελος των ONS θα πρέπει να αξιολογούνται τουλάχιστον μία 

φορά το μήνα. 

 

 

Σύσταση 6 

Η εντερική διατροφή (ΕΔ) θα πρέπει να χορηγηθεί σε νοσηλευόμενους με 

υποκείμενα νοσήματα, καθώς και σε ηλικιωμένα άτομα, εφόσον η πρόγνωση είναι 

ικανοποιητική, και των οποίων οι διατροφικές ανάγκες δεν καλύπτονται με την από 

του στόματος σίτιση. Η χορήγηση παρεντερικής διατροφής θα πρέπει να εξεταστεί 

όταν η ΕΔ αντενδείκνυται ή αποτυγχάνει να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες. 
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ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ με ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ SARS-COV-2 

 

Περίοδος πριν από την διασωλήνωση και μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός 

 

Σύσταση 7  

Σε μη διασωληνωμένους ασθενείς με COVID-19 που δεν επιτυγχάνουν τους 

ενεργειακούς στόχους με από του στόματος σίτιση, θα πρέπει να εξετάζεται ως 

πρώτη επιλογή η χορήγηση από του στόματος πόσιμων συμπληρωμάτων 

διατροφής (ONS) και ως επόμενη επιλογή η έναρξη χορήγησης ΕΔ. Αν υπάρχουν 

περιορισμοί ως προς τη χρήση της εντερικής οδού, μπορεί να εξεταστεί η χορήγηση 

περιφερικής παρεντερικής διατροφής σε ασθενείς που δεν επιτυγχάνουν τους 

στόχους ενέργειας ή/και πρωτεϊνών με την από του στόματος σίτιση ή με χρήση 

εντερικής διατροφής. 

 

 

Περίοδος επεμβατικού μηχανικού αερισμού 

Σύσταση 8 

Σε διασωληνωμένους ασθενείς στη ΜΕΘ με COVID-19 υπό μηχανικό αερισμό 

θα πρέπει να χορηγείται εντερική διατροφή μέσω ρινογαστρικού καθετήρα. Μετα-

πυλωρική σίτιση θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ασθενείς με δυσανεξία γαστρικής 

σίτισης παρά την χορήγηση προκινητικών παραγόντων ή σε ασθενείς με υψηλό 

κίνδυνο εισρόφησης. Η πρηνής θέση δεν αποτελεί από μόνη της ανασταλτικό 

παράγοντα ή αντένδειξη για την χορήγηση εντερικής διατροφής. 

 

 

Σύσταση 9  

Για όσους ασθενείς στη ΜΕΘ δεν ανέχονται πλήρη δόση ΕΔ κατά την πρώτη 

εβδομάδα νοσηλείας σε αυτήν, θα πρέπει να εξετάζεται -σε εξατομικευμένη βάση- 

η έναρξη παρεντερικής διατροφής. Η παρεντερική διατροφή δεν θα πρέπει να 

εισάγεται μέχρι να έχουν εξαντληθεί όλες οι στρατηγικές μεγιστοποίησης της 

ανοχής του ασθενούς στην εντερική διατροφή. 
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Ενεργειακές ανάγκες: Για την αξιολόγηση των ενεργειακών αναγκών θα πρέπει να 

καθορίζεται η ενεργειακή δαπάνη του ασθενούς (energy expenditure, ΕΕ) με τη 

χρήση έμμεσης θερμιδομετρίας, όταν αυτή διατίθεται. Σε αυτή την περίπτωση 

μπορεί να χορηγηθεί προοδευτικά ισοθερμιδική μετά την πρώιμη φάση της οξείας 

νόσου. 

Αν δεν διατίθεται συσκευή έμμεσης θερμιδομετρίας, προτιμάται η χρήση 

παραμέτρων, όπως η κατανάλωση οξυγόνου (VO2) που παρέχεται από καθετήρα 

πνευμονικής αρτηρίας ή η παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα (VCO2) που 

παρέχεται από τον αναπνευστήρα (carbon dioxide production) για την καλύτερη 

εκτίμηση της ενεργειακής δαπάνης σε σχέση με την χρήση εξισώσεων υπολογισμού 

αυτής. Επί μη διαθεσιμότητας άλλων μέσων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία από τις 

δημοσιευμένες εξισώσεις ή η απλουστευμένη εξίσωση που βασίζεται στο σωματικό 

βάρος (25–30 kcal/kg/d) για τον υπολογισμό της ενεργειακής δαπάνης.  

Στους παχύσαρκους ασθενείς χρησιμοποιείται το διορθωμένο σωματικό 

βάρος (Adjusted body weight, ADW) που υπολογίζεται με βάση το ιδανικό σωματικό 

βάρος (ideal body weight IBW) από την σχέση:  ADW = IBW + (πραγματικό σωματικό 

βάρος – IBW) * 0.33. Για τους παχύσαρκους ασθενείς συνιστάται ο υπολογισμός του 

ιδανικού σωματικού βάρους με βάση την αντιστοίχιση του ύψους του ασθενούς σε 

τιμή Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) ίσο με 25 kg/m2.  

 

Χορήγηση ενέργειας: Υποθερμιδική σίτιση (που δεν υπερβαίνει το 70% της 

ενεργειακών αναγκών) θα πρέπει να χορηγείται κατά την πρώιμη φάση της οξείας 

νόσου και ακολουθεί βαθμιαία αύξηση μέχρι το 80-100% των ενεργειακών αναγκών  

μετά την 3η ημέρα νοσηλείας. Αν χρησιμοποιούνται εξισώσεις υπολογισμού της 

ενεργειακής δαπάνης, θα πρέπει, αντί της ισοθερμιδικής σίτισης, να προτιμάται η 

χορήγηση υποθερμιδικής σίτισης (παροχή ποσότητας θερμίδων χαμηλότερης του 

70%) κατά την πρώτη εβδομάδα νοσηλείας στην ΜΕΘ, λόγω δημοσιευμένων 

αναφορών ότι η χρήση εξισώσεων οδηγεί σε υπερεκτίμηση της ενεργειακής 

δαπάνης. 

 

Πρωτεϊνικές ανάγκες: Κατά την διάρκεια κρίσιμης νόσου, μπορεί να χορηγείται  

προοδευτικά ημερήσια δόση πρωτεΐνης ισοδύναμη με 1.3 g/kg σωματικού βάρους. 

Ο στόχος αυτός έχει δειχθεί ότι βελτιώνει την επιβίωση κυρίως σε ευάλωτους (frail) 

ασθενείς. Για παχύσαρκους ασθενείς και σε απουσία μετρήσεων σωματικής 
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σύστασης συνιστάται ημερήσια πρωτεϊνική πρόσληψη ίση με 1.3 g/kg 

“διορθωμένου σωματικού βάρους”.  

Λαμβάνοντας υπόψη την σημασία της διατήρησης της μυϊκής μάζας και 

ισχύος των σκελετικών μυών και των έντονα καταβολικών συνθηκών που 

σχετίζονται με την νόσο και την νοσηλεία σε ΜΕΘ, θα πρέπει να εξετάζονται 

επιπρόσθετες στρατηγικές για την ενίσχυση του αναβολισμού των σκελετικών 

μυών. Συγκεκριμένα, η ελεγχόμενη φυσική δραστηριότητα και η κινητοποίηση 

μπορεί να βελτιώσουν τα οφέλη της διατροφικής θεραπείας. 

 

Αντενδείξεις:  

Η χορήγηση εντερικής διατροφής θα πρέπει να αναστέλλεται: 

• κατά την παρουσία μη ελεγχόμενης καταπληξίας και αδυναμίας επίτευξης των 

αιμοδυναμικών στόχων και των στόχων ιστικής άρδευσης 

 • σε περίπτωση μη ελεγχόμενης απειλητικής για την ζωή υποξαιμίας, υπερκαπνίας 

ή οξέωσης 

 

Περιορισμοί και προφυλάξεις: Η μετάβαση σε πλήρη κάλυψη των διατροφικών 

αναγκών θα πρέπει να πραγματοποιείται προσεκτικά σε ασθενείς που απαιτούν 

μηχανικό αερισμό και σταθεροποίηση.  

Κατά την πρώιμη περίοδο σταθεροποίησης, χαμηλή δόση εντερικής 

διατροφής μπορεί να εισάγεται:  

• όταν ελεγχθεί η καταπληξία με την χορήγηση υγρών και 

αγγειοσυσπαστικών ή ινοτρόπων, ενώ ταυτόχρονα παραμένει η επαγρύνηση 

για σημεία εντερικής ισχαιμίας 

 • σε ασθενείς με σταθερή υποξαιμία και αντιρροπούμενη ή επιτρεπτή 

υπερκαπνία ή οξέωση. 

 

Περίοδος μετά τον μηχανικό αερισμό και δυσφαγία 

Οι ασθενείς που αποδεσμεύονται από τον μηχανικό αερισμό 

χαρακτηρίζονται από υψηλή συχνότητα εμφάνισης προβλημάτων κατάποσης και 

συνεπαγόμενης δυσφαγίας που μπορεί να περιορίσουν σημαντικά την πρόσληψη 

τροφής από του στόματος ακόμα και εάν ταυτοχρόνως παρατηρείται γενικότερη 

κλινική βελτίωση. Επομένως, οι ακόλουθες συστάσεις μπορούν να εφαρμοστούν 

και στον πληθυσμό των ασθενών με COVID-19 μετά την αποσωλήνωση. 
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Σύσταση 10 

Σε ασθενείς στη ΜΕΘ με δυσφαγία μπορεί να εξεταστεί η χορήγηση από του 

στόματος τροφών προσαρμοσμένης υφής μετά την αποσωλήνωση. Αν η κατάποση 

αποδειχθεί επισφαλής, μπορεί να χορηγηθεί  εντερική διατροφή. Σε περίπτωση 

υψηλού κινδύνου εισρόφησης η βέλτιστη επιλογή είναι αρχικά η μετα-πυλωρική 

σίτιση και, εφόσον η τελευταία δεν είναι δυνατή, η προσωρινή χορήγηση 

περιφερικής παρεντερικής διατροφής. Στη φάση αυτή και με αφαιρεμένο τον 

ρινογαστρικό καθετήρα σίτισης θα πρέπει να γίνονται καταποτικές ασκήσεις.  

 

Μυϊκή αδυναμία της ΜΕΘ 

Η κατάλληλη πρόσληψη ενέργειας με ταυτόχρονη αποφυγή της υπερσίτισης 

και η επαρκής πρωτεϊνική πρόσληψη αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την 

πρόληψη της σοβαρής απώλειας μυϊκή μάζας και λειτουργικότητας (βλέπε 

«Σύσταση 2» και σχετικά σχόλια). Παρότι δεν μπορούν προς το παρόν να 

διατυπωθούν τελικές συστάσεις σχετικά με ειδικές θεραπείες λόγω της έλλειψης 

μελετών υψηλής ποιότητας, τα πλέον πρόσφατα δεδομένα φαίνεται ότι δείχνουν 

μία πιθανή θετική επίδραση της φυσικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με 

συμπληρωματική χορήγηση αμινοξέων ή των μεταβολιτών τους. 
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