
Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης σιδήρου, 
βιταµίνης D, άλλων βιταµινών και 

συµπληρωµάτων διατροφής
στο παιδί

Ελένη Φαρμάκη
Παιδίατρος

Λήμνος



Museum of Fine Arts, Βοστόνη



2ο – 3ο έτος ζωής

• Κρίσιμα έτη για τη φυσιολογική σωματική και νοητική
ανάπτυξη

• Ο ρυθμός της σωματικής ανάπτυξης είναι γρήγορος –
Κίνδυνος ανεπάρκειας θρεπτικών συστατικών και
εμφάνισης διαταραχών θρέψης

• Οι διαταραχές δύσκολα αναστρέψιμες στη συνέχεια



2ο – 3ο έτος ζωής

• Εκδηλώνουν μειωμένη όρεξη για φαγητό έως και
αδιαφορία

• Νεοφοβία και προτίμηση σε ορισμένες τροφές

• Δεν ακολουθούν συγκεκριμένο πρόγραμμα

• Δεν καταναλώνουν επαρκείς ποσότητες τροφής
(μικρές μερίδες ιδιαίτερα κρέατος και λαχανικών)

• Καταναλώνουν συχνά αυξημένες ποσότητες φρέσκου
αγελαδινού γάλακτος μη εμπλουτισμένου



4ο – 12ο έτος ζωής
Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο

• Η ανάπτυξη επιβραδύνεται και παρουσιάζει σταθερό ρυθμό.

•Τα παιδιά είναι μέτοχοι στο τραπέζι της οικογένειας και τρώνε
κανονικά με τα υπόλοιπα μέλη της.

• Έχουν τους γονείς ως πρότυπο μίμησης

• Υιοθετούν διατροφικές συνήθειες που επηρεάζουν τη σωματική
και πνευματική τους ανάπτυξη και προάγουν την υγεία τους
(πρόληψη χρόνιων νοσημάτων: Κ.Α νοσήματα, Σ.Δ, οστεοπόρωση)



4ο – 12ο έτος ζωής
Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο

• Αφιερώνουν σημαντικό χρόνο της ημέρας τους στο σχολείο

• “Ξεχνάνε” το πρωινό

• Συχνά καταναλώνουν φαγητό εκτός σπιτιού

• Επηρεάζονται από τους συνομήλικους (μίμηση) στο σχολείο και στις
παρέες (συνήθως αρνητική επιρροή - προτρέπει σε κατανάλωση
ανθυγιεινού γρήγορου φαγητού)

• Παρακολουθούν τηλεόραση και άλλα ΜΜΕ – έκθεση σε διαφημίσεις
που προωθούν τρόφιμα κυρίως ανθυγιεινά (γλυκά – αναψυκτικά)



Τα παιδιά στην Ελλάδα απομακρύνονται από την
παραδοσιακή ελληνική διατροφή

Τα κυριότερα διατροφοεξαρτώμενα προβλήματα που
εμφανίζουν είναι η παχυσαρκία και η σιδηροπενική
αναιμία

Μανιός 2009 – Κοντογιάννη 2008



• Σιδηροπενία και σιδηροπενική αναιμία αποτελούν 
σοβαρό ζήτημα υγείας σε παγκόσμια κλίμακα

• Αφορούν το 25% του συνολικού πληθυσμού του 
πλανήτη



ΣΠ ΣΠΑ

12 μηνών 7,2% 2,3%

1 – 3 έτη 3-9%

Male 2001 – Domellof et al 2014

ΣΠ – ΣΠΑ: η συχνότερη διαταραχή από
την έλλειψη ιχνοστοιχείων κατά τη
βρεφική και παιδική ηλικία

Hallberg 1995

Επιπολασμός



ΣΠ ΣΠΑ

Μ.Ο μελετών 14 - 34% 2,4 – 16,1%

Gompakis et al 2007
Katamis A. 2003

ΣΠ ΣΠΑ

1 – 3 έτη 8 - 10% 3%

Εφηβεία 9% 3-9%

Helfand et al 2006 

Επιπολασμός

ΣΠ: Ποικίλει ανάλογα με τον υπό μελέτη πληθυσμό και σύμφωνα με τον ΠΟΥ είναι περίπου 2,5 φορές πιο συχνή από τη ΣΠΑ



Αιτιολογία Σιδηροπενίας



Η πιο συχνή εκδήλωση της ΣΠΑ είναι η 
ανίχνευση, σε ένα κατά τα άλλα 

ασυμπτωματικό παιδί, υπόχρωμης
μικροκυτταρικής αναιμίας



Ανορεξία

Κεφαλαλγία

Κόπωση Ωχρότητα

Ταχυκαρδία

Τριχόπτωση

Ατροφική 
γλωσσίτιδα/ 

Γωνιακή 
χειλίτιδα

Αλλοτριοφαγία

Κοιλονυχία

Συμπτώματα



Εργαστηριακά ευρήματα
• Χαμηλή Hb
• Χαμηλά MCV (<75) & MCH (<25)
• Χαμηλή φερριτίνη
• Χαμηλά επίπεδα σιδήρου (<50μg/dL)
• Υψηλό RDW (>15%)
• ΔΕΚ <1%
• Κορεσμός τρανσφερρίνης (Tfsat <15%)
• CHr < 27pg
• Ολική σιδηροδεσμευτική ικανότητα (TBIC>350μg/dL)



• Ανεπάρκεια Σιδήρου

• Αναιμία

0-5 ετών: <12μg/L
>5 ετών:  <15μg/L

Φερριτίνη

6 μηνών-5 ετών: <11 g/dL
5-12 ετών:  <11,5 g/dL
12-15 ετών: <12 g/dL

Hb

*

*Ειδικότητα 99% για την διάγνωση σιδηροπενίας
Αδυναμία αξιολόγησης σε λοίμωξη – Ε/Ε 2εβδ αργότερα

Εργαστηριακά ευρήματα



Ανοσοποιητικό

• ΣΠ: επιδρά αρνητικά στην ανοσία επηρεάζοντας 
λευκοκύτταρα, λεμφοκύτταρα και κυττοκίνες

Κλινικές επιπτώσεις

• Λοιμώξεις Αναπνευστικού (αυξημένη νοσηρότητα)
• Φλεγμονές Στοματοφάρυγγα (Γωνιακή Χειλίτιδα, Γλωσσίτιδα, 

Τερηδόνα)

προκαλεί



Κλινικές επιπτώσεις

• Κρίσιμη περίοδος σχηματισμού νευρικών κυκλωμάτων και 
μυελίνωσης

• Αναπτυσσόμενος εγκέφαλος, ευαίσθητος σε διατροφικά 
ελλείμματα

• Διαταραχές συμπεριφοράς, κινητικότητας, μάθησης και 
προσοχής

• Μεταβολές μη-αναστρέψιμες όταν συμβαίνουν στα πρώτα 
χρόνια ζωής

Εγκεφαλική λειτουργία

Hall D, Elliman D. Oxford University 2008
Sachdev H et al Public Health Nutr 2005



Ψυχοκινητική ανάπτυξη
• Βρέφη με ΣΠ: δυσκολίες σε κατανόηση γλώσσας, 

κατάκτηση λεκτικών και κινητικών στόχων -
διαταραχές κινητικότητας

• Επίδραση στο IQ παιδιών σχολικής ηλικίας
• Διαταραχή μάθησης στα μαθήματα γλώσσας και 

μαθηματικών
• Σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής και 

υπερκινητικότητας

Κλινικές επιπτώσεις



Πρόληψη Θεραπεία

Αντιμετώπιση σιδηροπενίας

• Πρωτογενής (διαιτητικά μέτρα)
Ενημέρωση γονέων σχετικά με την κατάλληλη 
διατροφή
• Δευτερογενής (προγράμματα ανιχνευτικού 
ελέγχου)



Ημερήσιες ανάγκες σε σίδηρο

Ηλικία (έτη) mg

1-3 7

4-8 10

9-13 10

14-18 12

14-18 15



Περιεκτικότητα τροφών σε σίδηρο
4,6mg 2,7mg 2,2mg

2,1mg 1,2mg 1,1mg

0,9mg 0,1mg

240gr

130gr100gr

100gr 10

130gr

130gr



Τις πηγές σιδήρου τις διακρίνουμε σε αιμικές και μη-αιμικές

ΑΙΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Ζωικής προέλευσης

ΜΗ-ΑΙΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Φυτικής προέλευσης



Τι αναστέλλει και τι βοηθά την απορρόφηση...

ΟΣΠΡΙΑ ΣΠΑΝΑΚΙ

ΣΠΟΡΟΙ

ΡΙΓΑΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

ΤΣΑΙ-ΚΑΦΕΣ

ΚΑΚΑΟ

ΦΡΟΥΤΑ & 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΣΟΣ ΣΟΓΙΑΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

ΧΥΜΟΙ

ΚΡΕΑΣ



Κατευθυντήριες οδηγίες



Διατροφικά μέτρα

• Γάλα ≤600mL/ημερησίως

• 3-5 μερίδες/εβδ πλούσιες σε σίδηρο σε 
συνδιασμό με τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C

CDC, MMWR Recomm Rep. 1998;47(RR-3):1
NIH, Office of Dietary Supplements. Dietary supplement fact sheet: Iron. Available at: 
http://ods.od.nih.gov/factsheets/iron.asp. Πρόσβαση: 10/6/2018.

http://ods.od.nih.gov/factsheets/iron.asp


AAP
Καθολικός έλεγχος στα παιδιά 9-12 μηνών:
• Εργαστηριακός έλεγχος (γενική αίματος)

Επιλεκτικός έλεγχος για παιδιά υψηλού κινδύνου (πρόωρα, milkaholics, ιστορικό 
φτωχής σε σίδηρο διατροφής)
• Επανέλεγχος σε ηλικία 15-18 μηνών (γενική αίματος, φερριτίνη)

Παιδιά με χρόνιες λοιμώξεις/φλεγμονές
• Επανάληψη στην πρώιμη παιδική ηλικία

Καθολικός έλεγχος για αναιμία σε κορίτσια άνω των 11 ετών
• Εργαστηριακός έλεγχος (γενική αίματος)

Ανιχνευτικός εργαστηριακός έλεγχος

UpToDate, online πρόσβαση 10/6/2018



UK National Screening Committee (Μεγάλη Βρετανία) 2012 - 13
• Τάσσεται κατά του καθολικού ανιχνευτικού ελέγχου σε ασυμπτωματικά παιδιά 

κάτω των 5 ετών (γενική αίματος)

Advisory Committee British Columbia Canada 2010
• Δεν συνιστά ανιχνευτικό έλεγχο σε ασυμπτωματικά παιδιά, δίνεται έμφαση στην 

πρωτογενή πρόληψη

CDC
• Επιλεκτικός έλεγχος στα βρέφη και στα παιδιά υψηλού 

κινδύνου για ΣΠΑ και καθολικό έλεγχο στα κορίτσια της 
εφηβικής ηλικίας

Ανιχνευτικός εργαστηριακός έλεγχος

UpToDate, online πρόσβαση 10/6/2018



Ελλάδα :  Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού – Αθήνα 2015

• Δεν συνιστάται καθολική εφαρμογή ανιχνευτικού ελέγχου με 
εργαστηριακές εξετάσεις για ΣΠΑ σε ασυμπτωματικά παιδιά

• Συνιστάται να γίνεται σε όλα τα παιδιά αναζήτηση από το ιστορικό 
παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με ΣΠΑ

• Συνιστάται έλεγχος για ΣΠΑ με μέτρηση αιμοσφαιρίνης ή 
αιματοκρίτη σε παιδιά υψηλού κινδύνου. Η ηλικία διενέργειας του 
εργαστηριακού ελέγχου εξατομικεύεται ανάλογα με τους παράγοντες 
κινδύνου

Ανιχνευτικός εργαστηριακός έλεγχος



Καθολική χορήγηση σιδήρου σε παιδιά

WHO:
Η οδηγία αφορά σε παιδιά που ζουν σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, με επιπολασμό 
ΣΠΑ > 40%

Ηλικία Χορήγηση στοιχειακού Fe για 3 μήνες

6-23 μηνών 10-12,5 mg/d

24-59 μηνών (προσχολική ηλικία) 30 mg/d

>60 μηνών (σχολική ηλικία) 30-60 mg/d



Πρόληψη                                 Θεραπεία

Αντιμετώπιση σιδηροπενίας

Χορήγηση σιδήρου

Βρέφη-παιδιά, με τεκμηριωμένη διάγνωση σιδηροπενικής αναιμίας:

1. Θειϊκός σίδηρος: 3-6mg/kg Β.Σ., 1–2 φορές/ημ. μεταξύ γευμάτων
2. Επιβεβαίωση ανταπόκρισης σε 4 εβδ.

-Αύξηση Hb >1gr/dL
3. Έλεγχος φερριτίνης σε 3 μήνες

4. Σε μη-ανταπόκριση: επανεκτίμηση
ΔΔ: μη-συμμόρφωση στην αγωγή

ανεπαρκής δοσολογία
άλλη αιτία αναιμίας
απώλεια αίματος
δυσαπορρόφηση

5. Παρεντερική ενδοφλέβια χορήγηση σιδήρου απαιτείται όταν η 
συμμόρφωση είναι αδύνατη ή όταν η χορήγηση από το στόμα δεν είναι
ανεκτή – ασφαλή τα νεότερα σκευάσματα



Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
Παιδίατρος

Αναγνωρίζει εάν η ανεπαρκής 
διατροφή συνδιάζεται με 
“στερημένο” περιβάλλον 
-Υποκρύπτει κοινωνικά 
προβλήματα
- Ωφείλεται σε λανθασμένη ή 
ελλιπή ενημέρωση

Συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση σωστού 
διατροφικού προτύπου για όλη την οικογένεια



• Υπάρχει μεγάλη αναγκαιότητα για σωστές 
διατροφικές οδηγίες στην παιδική ηλικία.

• Ο παιδίατρος με εργαλείο τον δεκάλογο της 
υγιεινής διατροφής μπορεί να μεταφέρει 
στους γονείς με πρακτικό τρόπο οδηγίες για 
τα θρεπτικά συστατικά των τροφών 



Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis



Παρατηρείται επάρκεια βιταμινών και 
ιχνοστοιχείων στα υγιή παιδιά με 
κατανάλωση ποικιλίας υγιεινών τροφών 



Ημερήσιες ανάγκες σε Βιταμίνη C

Ηλικία (έτη) mg

1-3 40

4-10 45

11-18 50-60



Πηγές Βιταμίνης C

380mg

100gr

350mg

100gr 100gr

100gr 100gr

240mg

100mg 48mg

100mg

18mg



Ημερήσιες ανάγκες σε Βιταμίνη Ε

Ηλικία (έτη) mg

1-3 6

4-10 7

11-18 10



Πηγές Βιταμίνης Ε

32,9mg

100g

24mg

100g

3,2mg

100mg 100mg

2,5mg



Ημερήσιες ανάγκες σε Βιταμίνη Α

Ηλικία (έτη) μg

1-3 2,400

4-10 3.000-4.200

11-18 4.800-6.000



Πηγές Βιταμίνης Α
Τροφή μg/100 gr

Καρότα 8.115

Πράσα 3.375

Σπανάκι 3.840

Πιπεριές κόκκινες 3.840

Πεπόνι 1.000

Ντομάτες 40



Δέρμα

Ήπαρ

Νεφροί

Εντερικό 
επιθήλιο

Στο παρελθόν....

Σήμερα...μειωμένη έκθεση στον ήλιο, 
εκτεταμένη χρήση αντηλιακών.

Ρυθμιστικός παράγοντας μεταβολισμού 
των οστών.

Την τελευταία 10ετία αναδεικνύεται ως 
ζωτικός ρυθμιστικός παράγοντας για: 
Ανοσοποιητικό, Λοιμώξεις Αλλεργίες, 
Μεταβολικό σύνδρομο, Παχυσαρκία, 

Διαβήτη, Καρδιαγγειακά

Αύξηση επιπέδων Vit D –Μείωση 
εμφάνισης των παραπάνω νοσημάτων 

και της συνδεόμενης θνησιμότητας

Άμεση δράση Vit D στο DNA

Βιταμίνη D (του ήλιου)



Ημερήσιες ανάγκες σε Βιταμίνη D

Ηλικία (έτη) IU

1-18 600 (οστική υγεία)

Επαρκεί για εξωσκελετικές
λειτουργίες;

Holick MF, et al.: J Clin Endocrinol Metab, 2011; 96: 1911–1930



Πηγές Βιταμίνης D



Έκθεση των παιδιών στο ηλιακό φως, στα χέρια 
και στο πρόσωπο, για συνολικά 15-30 λεπτά 
την ημέρα, χωρίς αντηλιακό κατά τις πρώτες 
πρωινές ή απογευματινές ώρες, οδηγεί σε 
σύνθεση επαρκούς ποσότητας βιταμίνης D



Επίπεδα της βιταμίνης D και πως 
συνδέονται με την ανεπάρκεια της

The Vitamin D Revolution, by Soram Khalsa, MD
Hay House, Inc. 2009



Η Αμερικάνικη Ενδοκρινολογική Εταιρεία 
προτείνει ως υψηλότερα επίπεδα ανοχής

The Vitamin D Revolution, by Soram Khalsa, MD
Hay House, Inc. 2009

Ηλικία δόση βιταμίνης D 
(iu/d)

0-6 μήνες 1000

6-12 μήνες 1500

1-3 έτη 2500

4-8 έτη 3000

>9 έτη 4000



Ημερήσιες ανάγκες σε ασβέστιο

Ηλικία (έτη) mg

1-3 700

4-8 1.000

9-13 1.300

14-18 1.300



Πηγές ασβεστίου

Τροφή mg

100γρ φασόλια 84

1 αυγό 56

1 πορτοκάλι 50

1.184mg

100gr

731mg

100gr 100gr

492mg

350mg 276mg 250mg

170mg

100gr

5



Ημερήσιες ανάγκες σε βιταμίνες B

Ηλικία 
(έτη)

B6
ng/d

B12
μg/d

1-3 0,5 0,9

4-6 0,6 1,2

7-9 1 1,8

10-18 1,3 2,4

10-18 1,2 2,4



Τροφές πλούσιες σε βιταμίνες Β12

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η αυστηρά χορτοφαγική διατροφή μπορεί να οδηγήσει σε 

ανεπάρκεια βιταμίνης B12 και δεν συνιστάται κατά την 
παιδική ηλικία

Συκώτι, μοσχαρίσιο 
κρέας, ψάρια, 
θαλασσινά, τυριά





Συμπληρώματα Διατροφής
• «Συμπληρώματα διατροφής» ορίζονται τα διατροφικά προϊόντα 

αρμοδιότητας ΕΟΦ με σκοπό τη συμπλήρωση της συνήθους 
δίαιτας, τα οποία αποτελούν συμπυκνωμένες πηγές θρεπτικών 
συστατικών. ως «θρεπτικά συστατικά» ορίζονται: οι βιταμίνες και 
τα ανόργανα στοιχεία (μέταλλα, ιχνοστοιχεία) ή/και άλλες ουσίες 
(όπως αμινοξέα, απαραίτητα λιπαρά οξέα, φυτικές ίνες, καθώς και 
διάφορα φυτικά εκχυλίσματα). 

• Τα συμπληρώματα διατροφής (ΣΔ) διατίθενται στο εμπόριο σε 
δοσιμετρικές μορφές: κάψουλες, παστίλιες, δισκία, καθώς και 
φακελάκια σκόνης, φύσιγγες υγρού προϊόντος, φιαλίδια με 
σταγονόμετρο κλπ.

• Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υπόκεινται σε έγκριση, 
δηλαδή προηγούμενη αξιολόγηση και αδειοδότηση, αλλά σε 
γνωστοποίηση και κατασταλτικό έλεγχο.

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία (Υπουργική απόφαση ΥΙ/Γ.Π. 127962/03 άρθρο 2 – ΦΕΚ 395/Τεύχος Β΄/27-2-2004, που αφορά την εναρμόνιση της Κοινοτικής Οδηγίας 
ΟΔ/2002/46/ΕΚ (ΕΕ ΕL 183/12/7/2002) «σχετικά με τα Συμπληρώματα Διατροφής»)



Συμπληρώματα Διατροφής

1. Δεν καλύπτουν πραγματικές ανάγκες
2. Δεν επιτυγχάνουν αποτέλεσμα ανάλογο με 

αυτό της άμεσης λήψης από την τροφή
3. Σε υπερβολές χορήγησης, κίνδυνος 

τοξικότητας 



Μουρουνέλαιο ως συμπλήρωμα διατροφής

Ω-3: απαραίτητα λιπαρά οξέα. Δεν συντίθενται στον ανθρώπινο οργανισμό, 
προσλαμβάνονται από τις τροφές.

Άλλα ιχθυέλαια πλούσια σε Ω-3 εξάγονται από τον ιστό ψαριών όπως η πέστροφα, το 
σκουμπρί, ο σολομός και ο βακαλάος.

Πλούσια πηγή Ω-3 λιπαρών οξέων (EPA και DHA) και βιταμινών Α και D.
Εξάγεται από το σηκώτι του ψαριού μουρούνα (γάδος)



Συμπληρώματα διατροφής

• Δεν υπάρχουν συστάσεις για προληπτική 
χορήγηση συμπληρωμάτων διατροφής σε 
υγιή παιδιά 

• Συνιστάται η ρεαλιστική και 
εξατομικευμένη προσέγγιση των αναγκών 
κάθε παιδιού από τον παιδίατρο



ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
2. World Health Organization (WHO)
Τα προβιοτικά είναι ζωντανοί, μη παθογόνοι οργανισμοί οι 
οποίοι όταν χορηγηθούν σε συγκεκριμένες ποσότητες 
επιφέρουν ευεργετικά αποτελέσματα στον ξενιστή.
Βρίσκονται:
-σε βρεφικά γάλατα και γάλατα άνω του 1ου έτους ζωής
-σε γιαούρτια
Χορηγούνται σε σκόνη ή κάψουλες.



ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Ανήκουν σε δύο κατηγορίες: τους Lactobacillus και τα 
Bifidobacterium τα οποία περνούν από το ανώτερο πεπτικό και 
αποικίζουν το παχύ έντερο όπου και πολλαπλασιάζονται και 
παράγουν γαλακτικό οξύ (Lactic acid + bacteria).



Χρήση προβιοτικών σε τελειόμηνα βρέφη και 
μεγαλύτερα παιδιά.

Θεραπεία της οξείας διάρροιας (μείωση της 
διάρκειας της διάρροιας) - S. Boulardii και 
Lactobacillus GG

Θεραπεία της διάρροιας μετά από αντιβιοτικά
B.lactis Bb12/Str. thermophilus, LactobacillusGG), L. 
Rhamnosus, Saccharomyces boulardi.

Προφύλαξη κατά της νοσοκομειακής διάρροιας.

ESPGHAN/ESPID Expert Working Group J Pediatr Gastroent Nutr 2008



Τα προβιοτικά είναι γενικά ασφαλή.
Υπάρχουν αναφορές λοίμωξης από lactobacilli σε βρέφη και 
παιδιά.
Άλλες πιθανές παρενέργειες είναι:
- ερεθισμός του ανοσοποιητικού συστήματος
- τοξικά μεταβολικά παράγωγα
- μεταφορά γονιδίων από το βακτήριο στον ξενιστή (gene 

transfer).
Τα προβιοτικά αντεδείκνυνται σε ασθενείς με:
- ανοσοκαταστολή
- αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης μετά από χειρουργείο
- μη συμπαγή εντερικό βλεννογόνο
- κεντρικούς καθετήρες (1). 
Παραμένουν ερωτήματα:
- Ποιος ο σωστός χρόνος χορήγησης τους;
- Ποια η σωστή διάρκεια χορήγησης τους;
- Το ευεργετικό τους αποτέλεσμα θα διαρκεί στο χρόνο; 



Αν μπορούσαμε να δώσουμε σε κάθε άτομο την 
σωστή ποσότητα διατροφής και άσκησης – ούτε 
πολύ λιγότερη, ούτε πολύ περισσότερη – τότε θα 
είχαμε βρει τον ασφαλέστερο τρόπο για την Υγεία.

Ιπποκράτης
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