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Сучасні уявлення про інтенсивну терапію хворих, що перебувають в критичних 

станах переважно ґрунтуються на необхідності проведення цілеспрямованої корекції 

метаболічних розладів, які виникають в результаті травм, опіків, поранень, крововтрат 

тощо. Основною характерною особливістю змін обміну речовин є різке підвищення 

організму в білково-енергетичних субстратах з толерантністю тканин до їх 

засвоювання. Одним із дієвих способів забезпечення потреб у харчуванні хворих, які із-

за специфіки певного захворювання або ураження не можуть самостійно споживати 

традиційні продукти, є використання спеціального харчування - продуктів для 

ентерального харчування.Для більшості хворих ці продукти є єдиним способом 

надходження до організму життєво необхідних речовин.  

Необхідно зазначити, що для людей у важких критичних станах ентеральний 

метод є найбільш фізіологічно вдалим порівняно з парентеральним, що обумовлено 

наступними факторами: забезпечення надходження поживних речовин за його 

допомогою унеможливлює атрофію слизової оболонки шлунково-кишкового 

тракту;знижує ризик інфекційних ускладнень і розвиток синдрому поліорганної 

недостатності;дозволяє знизити вираженість стресової реакції;підтримує синтез білка 

та регуляцію обміну речовин у внутрішніх органах, особливо в печінці;перебіг 

біохімічних процесів, що протікають у стінках кишечника, неможливий при 

парентеральному харчуванні;не потребує стерильності; потребує менших економічних 

витрат. Необхідність адекватного забезпечення харчових потреб кожної із окремих 

категорій постраждалих, що спрямоване на відновлення організму та мінімізацію 

порушень метаболічного процесу, вимагає диференційованого підходу задля 

досягнення очікуваного фізіологічного ефекту.  

Згідно з положеннями Закону України Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів», який набув чинності 20 вересня 2015р. у 

вітчизняне законодавство введено новий термін «продукти для спеціальних медичних 

цілей», до яких належать також продукти для ентерального харчування.  

В контексті політики імпортозаміщення, а також враховуючи  те, що розвиток 

виробництва вітчизняних продуктів для ентерального харчування є важливою 

соціальною проблемою, вважаємо за реальне створення в країні альтернативи 

імпортній продукції. Разом з тим, на законодавчому рівні не розроблено вимог, які б 

гарантували безпечність та якість даної групи товарів.  

Тому важливим є розробка заходів щодо стандартизації цієї групи продуктів. В 

контексті вищевикладеного, розроблено пропозиції, які враховують особливості даної 

групи продуктів, зокрема, специфіку протікання певних видів захворювань, клінічний 

стан хворого (гостра фаза, до- та післяопераційний періоди), ступінь функціонування 

шлунково-кишкового тракту та кишківника тощо. До того ж, необхідним  є врахування 

підвищених вимог до безпечності та якості  сировинних компонентів та продуктів 

вцілому. 

 

 

 


