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 المعدةَفْغر تغذية جهاز معالحياة 

عبر  تغذية جهاز ، وذلك بإدخالعبر البطن المعدة للوصول إلى ةجراحي ةفتح وه المعدةَفْغر
دون حاجة إلى  ،مطفلكمعدة  إلى مباشرة الطعام إدخال تيحت ه الوسيلةهذ . هذه الفتحة
 .مريئوال الفماستخدام 

 ؟المعدةَفْغر جهاز تغذيةإلى تركيب نا طفل ةحاج سبب إمكانية ما

 العديد هنصك . المعدة َفْغر استادام جهصز من ستفصدةاإل التغذية صعوبصت يواجهون الذين خشاص ألل يمكن
العصبية  اإلضطرابصت ذلك في بمص التغذية، في صعوبصت يعصني من مص خشاصص تجعلقد  التي األسبصب من
 أيضص ويعصني بعض األخشاص   (.الهضمي الجهصز) المعوية-المعدية واإلضطرابصت (العصبي الجهصز)
 (.إلى الرئتين الغذاء)تسّرب  نضحلل تعرضهم فرصة من يزيد ممص البلع، صعوبةمن 

 منرفيع  أنبوب) يالمعد-األنفي نبوباأل ،الوقت لبعض ونيستادم الذين األطفصل من عدد هنصكسيكون 
 ونويقرر ،كوسيلة للتغذية( المعدة إلى المريئ عبر األنف، فتحتي ىحدإ في اصلهإد يتم البالستيك
 محددةال سبصباأل مطبيبك يخشرح سوف . بدال من هذه الوسيلة ،الطويل المدىتغذية على  جهصز استادام
 .المعدةَفْغرجراء إل مطفلك وراء حصجة

 المعدةَفْغر تغذية أجهزة

 بِغ ® فريكصيدعى  (وش)ج جريت أورموند ستريتمستخشفى  في المستادمة المعدة َفْغرتغذية  أحد أجهزة
(Freka ® PEG) (أدنصه الصورة أنظر) ، يوريثين بولي أنبوب من يتألف الذي polyurethane ُيَثّبت مرن 

 تأمين علىذلك للمحصفظة و ،مثلث على خشكلبُِمَثّبت  د البطنلجعلى ُيَثّبت و قر  بواسطةالمعدة  داال
 .الوضع المنصسب في نبوباأل

  Malecot ® tube مصلِكوت ® أنبوبكلهذا الغرض  وشج في مةالمستاد ةزجهاأل من أارى أنواع وهنصك
 مبصخشرة َرّكبتُ  مؤقتة أجهزة هي مصلِكوت ® أنصبيب  (.أنبوب أو زر) بصلون جهصز أو (أدنصه الصورة أنظر)
 احجرّ  اإلجراء هذاب مقووي  .العصم التادير تحت البطن جدار عبر منظصرب أو مفتوح خشق بصستادام المعدة في
في  ةمؤقت ُغَرزو ،المعدة داالواسعة و حةطّ سَ مُ  أجنحة بصستادام مكصنال في وُتَثّبت . العمليصت غرفة في
 .يبصلون جهصز إلى صتغييره يتم أن قبل أسصبيع ستة لمدةموضعهص  في تبقىو . لجلدا

 التصلية المعدةَفْغر قنصة أو خشقفتح  بعد ثصن كجهصز( أنصبيب أو أزرار) البصلون أجهزة اصلإد يتممص  عصدة
 الحق جزء في الثصنيةاألجهزة أنواع  على طالعاإل يرجى.  بِغ ®فريكص  أو مصلِكوت ® أنبوب إلداصل
 .المعلومصت من مزيد على للحصول
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 ثان جهاز إلى نتقالاإل

 وضعهم يف (أدنصه الصورة أنظر) "المنظصري عبر المعدةالمعدة  َفْغرأنبوب " – PEG غالـ بِ يبقى 
 ةعرضم البالستيكية األنصبيب ألن المرحلة هذهاالل  استبداله ينبغيو سنتين، إلى خشهرا 18 لمدة
انتهصء  قرب بنص تصصلاإل يرجى  .أخشهر ستة عن تقل ال مدةموضعه لفي بقصؤه إ ينبغي ولكن ؛ تلفلل

 .هذا األنبوب تغيير تفصصيل لمنصقخشةهذه الفترة 

 استبداله أو النوع نفس من ارآ أنبوب يصرتاالفرصة ال تتصح لكمس الجهصز، لتغيير الوقت يحين عندمص
 ،نفخقصبل لل بصلون بصستادام المعدة جدار داال البصلونجهصز  َثّبتيُ   (.أدنصه الصورة أنظر) بصلونجهصز ب
 .تغذيةال إلعطصء أنصبيب توصيلُتستادم و

 ة؟لمعدا َفْغر تغذية جهاز إدخال يتم كيف

 . وجراحيص خشعصعيص بصلتنظير،: وشج في المستادم المعدة َفْغر تغذية جهصز إلداصل طرق عدة هنصك
 أارى، عمليةل أثنصء اضوعهم المعدة َفْغرتركيب جهصز الذين اضعوا إلجراء  األطفصل من عدد هنصكو

-إلرتجصع المعديا من للحدثني أعلى المعدة حول أسفل المريئ عملية في هذا المجصل  خشيوعص واألكثر
 .المريئي

 طفلك، وزن من ضمنهص عوامل،عدة  على المعدة َفْغر جهصز داصلإل هصااتيصرالتي يتم  طريقةالعتمد ت
 سوف . الحقصع لهص ضسيا أو صسصبقأُجريت له كون تقد  البطن في جراحية صتعمليأية و ،الصحية تهحصل
 .ملطفلك فضلأنهص األ على ةمعين طريقة ااتيصر سبب طبيبلكم الخشرح ي

 رنظيتالطريقة 

 َفْغرجهصز  داصلإل( تهنهصي في ضوءو كصميراب مرن بالستيكي أنبوب) المنظصر طريقةال ههذ ستادمت
 جنصح في واألمعصء المعدة أمراضأاصصئي  أو العمليصت غرفة في احجرّ  بصإلجراء مويقو  .المعدة
 .الهضمي الجهصزقسم  -صتالتحقيق

 المنظصر تمريرب الطبيب يقوم ، ثممطهر بمحلول هبطن تنظيف يتم ،(التادير أثنصء) نصئمص مطفلك حين يكون
المعدة إلى  لوصولاسّهل عملية يُ  الهواء هذا . هبطنفي الهواء  نفخقوم بيو المعدة حتى يصل هفم عبر
 .الجلد عبر

 خشق إجراءموقع  تحديد منُيَمّكن  ، األمر الذيفلكمتحت جلد ط صمرئي المنظصر نهصية في ضوءيكون ال
هذا  المنظصر يلتقط  .اإلبرة ثقب فيطويل  أنبوبإداصل  ويتم المعدة في اإلبرة تمرير يتم عندئذ، . صغير
 .مطفلك فم من تهنهصي يارج و نبوباأل

 قر يقوم و ُموّجهك نبوباأل بصستادام المعدة إلى مطفلك فمعبر  المعدة جهصز تمرير يتم ،ذلك بعد
. خشقال االل من نفسه األنبوب اراجإ يتم بينمص المعدة، جدار داال في الجهصز صءسبإر الداالي البالستيك
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بعد ذلك،  . بإحكصم المحدد مكصنه في الجهصز تثبيتل البطن جلد على ثة الخشكلثلمال البالستيك مرسصةُتَثّبت 
 .التغذية بجهصز ثم يتم توصيله وُيَثّبت بإحكصم بمخشبك ،منصسبال للحجم ايرألنبوب األا طرف قطع يتم

 يةشعاعاإل قنيةتطريقة ال

. المعدة َفْغر جهصز داصلإل األارى التصوير وتقنيصت )أخشعة إكس( السينية األخشعة الطريقة هذه تستادم
 وعصدة ؛(عمليصتال إلجراء تصويرالو مسحال في متاص  طبيب)أخشعة  أاصصئي قوم بهذا اإلجراءوي

 (.السينية األخشعة) األخشعة قسم فيمصيتم ذلك 

خشكل على ذلك مص يكون  وعصدة  ؛إلجراءالسصبق لاليوم  مسصء في البصريوم بعض ابتالع مطفلك ينبغي على
 نبوباأل عبر عطىيُ  أن يمكن ذلك، من بدال . (مع الفصكهة او الخشيكوالتة حليب)مافوق ال خشيك ميلك
 اليوم في ، وينتقلالسينية األخشعة علىوضوح ب يظهر طبصخشيري سصئل هو البصريوم . المعدي-األنفي
 األخشعة على جدا ةواضحيظهر بصورة  اهذو الغليظة، األمعصء إلى ،الهضمي الجهصز طريق عن التصلي،
 داصلإعلى  األخشعة طبيب يسصعد، األمر الذي المعدة َفْغرجهصز  أنبوبثنصء إداصل أ المستادمة السينية
 .أمصنب جهصز التغذية أنبوب

 الصوتية فوق خشعةاأل ستادموتُ   .مطهر بمحلول بطنه تنظيف يتم التادير(، أثنصءنصئمص ) طفلكم حين يكون
 بتجهيز فريقال يقوم ،دئذبع . جلده على صلقلمبموازية  ووضع عالمة مطفلك كبد موقع لتحديدونصر( س)ال
 طصولة من بصلقرب خشصخشة على بوضوحالبطن صور  من رؤية وامكنتيل مطفلك حول السينية األخشعة آالت

 .العمليصت

 ستادمويُ   .بصلفعلذلك األنبوب  مطفلكلدى  يكن لم إذاهذا  المعدة، إلى يمعد -أنفي أنبوب تمرير سيتم
بإداصل األخشعة  أاصصئيثم يقوم  . الجلد عبر لوصولاألن هذا ُيسّهل صلهواء ب المعدة لملءاألنبوب  هذا
 أن بعد وذلك ،التوجيه وأسالك القسطرةأنصبيب  من مجموعة بصستادامالبطن  جدار عبر المعدة جهصز
 ةالمعد جدار داال في الجهصز صءسبإر الداالي البالستيك قر يقوم   .المعدة إلى الفمبرع أنزلهقد يكون 
 جلد على ثة الخشكلثلمال البالستيك مرسصةُتَثّبت   .صغير خشق االل من نفسه األنبوب اراجإ يتم بينمص
 طولإلى  ايراألألنبوب ا طرف قطع يتمبعد ذلك،  . المحدد مكصنه في بإحكصم الجهصز تثبيتل البطن
 معديال -نفياأل نبوباأل إزالة يتم مص وعصدة  .التغذية بجهصز ثم يتم توصيله وُيَثّبت بإحكصم بمخشبك ،منصسب
 .المرحلة هذه في

 وشج في آار فريق إلى مطفلك تحويل سيتمف ،اإلخشعصعية بصلتقنيةالجهصز تركيب  بصإلمكصن يكن لم إذا
 .أارى طريقة بصستادام اصل الجهصزإلد

 طريقة الجراحة

 خشق بصستادام البطن جدار عبر المعدة في مبصخشرة المعدة أنبوب وضعأو  إداصلتتضمن هذه الطريقة 
 .العمليصت غرفة في جراحيقوم بهذه العملية و  .العصم التادير تحت مفتوح
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 على موضعي مادر وضعي . مطهر بمحلول بطنه تنظيف يتم نصئمص )بعد التادير(، طفلكم حين يكون
 في خشقال إجراء يتم  .العصم التادير من يستيقظ عندمص ج خشديدبصنزعصم طفلكمن أجل أالّ يحس  الخشق موقع
 على التعرف يتم  .المعدةضع فيه جهصز تغذية والذي سي لمكصنا من بصلقرب البطن من العلوي الجزء
 َفْغر إلى الجلد عبر مصلِكوت ® أنبوب تمرير يتم . ُغَرزصلبالبطن  جدارب المعدةُتَثّبت  ثم المعدةموضع 
 تلقصئيص تحلل )تذوب(ت ُغَرز بصستادام خشقال إغالق ويتم ُغَرزوضعه بم في األنبوبيَثّبت هذا  . المعدة
 .الجلد تحت

 مخاطر؟ أية هناك هل

 بصستادام المعدة جهصز اصلإد مناإلجراء  هذاب االل القيصم الطبيب تمّكن بعدم جدا ضئيل احتمصل هنصك
 وقت في ذلك تميقد لكن ، والجهصز إلداصلأارى  ُتستادم طريقةس الحصلة هذه في ؛لهص الماطط طريقةال
 .آار

قد  أو ،سَتادمبغض النظر عن النوع المُ  ،المعدة َفْغر مواقع جميع من الجلد علىصت بيتسرتحدث  قد
 المضصعفصت هذهتم التغلّب على ي مص وعصدة  .الجلد عبر الجهصز يمر حيث صت في هذه المواقعبصلتهتحدث ا
 .الاصرجية لعيصداتا زيصرةأوقصت  في وأ جنصحال في

 

 مريءالإصصبة  إلى يؤدي قد المنظصر أن في تمثلت الجهصز إداصلفي المنظصر استادام  عند طرصام هنصك
 هنصك  .جدا مرن المنظصرأن  حيث جدا نصدر أمر هذا . العملية أثنصء اتضررتب المعدة أو( الغذاء أنبوب)

 هذا أثنصء ةاألجهز من غيرهص أو الغليظة األمعصءفي تضرر إمكصنية حدوث ص، بضأي ،ضئيل احتمصل
 .اإلبرة ُغَرزبسبب  اإلجراء

 يةنإداصل الجهصز بصلتق أثنصء الغليظة األمعصء حدوث تضرر فيإمكصنية ب جدا ضئيلة فرصة هنصك
طبيب القد يضطر  . الماصطر هذه منيقلل قبل القيصم بصإلجراء  البصريوم استادام ولكن ،ةاإلخشعصعي
 ماصطر ألن لعملية،ل السصبقة الليلة في البصريومقد تنصول  مطفلك يكن لم إذا العملية صءلغإلى إ يستخشصراإل
 .جدا كبيرة تكونس الغليظة األمعصء رتضر

  .العملية بعد مطفلك انزعصجمن  زيدي قد ريكب خشق استادامفإن  ة،بصلجراحأمص في حصلة إداصل الجهصز 
 في مطفلكعلى جلد  صغيرة ندبة ظهرستكمص   .اآلالم تافيف أدويةب مراأل السيطرة على هذا يمكننصولكن 
 .جرحال موقع

 العملية؟ بعد يحدث ماذا

. ذلك بعد سصعصت لبضعافيف  بدوار يخشعر قد  .التادير من ستيقظي عندمص جنصحال إلى مطفلكعود سي
 تجري على مصيرام.  أن األمور  من للتأكدبعنصية  المعدةجهصز تغذية ة راقببم جنصحال ممرضصت قومتوس
 .المادر تأثير من جيد بخشكل يتعصفى أنه من للتأكد مطفلكأيضص بمراقبة حصلة ممرضصت ال ستقوم
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 أحمربطنه  بدوي قدو  .العملية بعد األول اليوم في بصلتسريب )التنقيط( الوريدي تغذيته  مطفلكتلقى ي قد
 بألم طفيف أيضص يحس قد  .قليلة أيصم غضون فيالحصلة  ستقرست ولكن ،طفيفة منه تسريبصت ّنزتَ وقليال 
حين يتحسن و . ألم أي لتافيف كفيت مص عصدةدية صالع األلم تافيف أدوية أن إال العملية، بعد أيصم لبضعة
 .المعدة َفْغرجهصز  مطفلكفمن المحتمل أالّ يالحظ  ،َفْغرال وقعفي م الوضع

 تلقى طفلكمي سوف العملية، إجراء من سصعصت بضع وبعد  .الفور علىلألدوية المعدة  َفْغر استادام يمكن
 نتظصرواإل المصء من قليلة كميةبإعطصئه  الممرضصت تبدأوس  .المعدة جهصز بواسطة مرة ألول الطعصم
 ،تغذية الصصفيةال من قليلة كمية ىعطيُ  سوفف يرام، مص على األمور جرت إذا . ذلكله تقبلمدى  معرفةل
 تهتغذي من صغيرة كمية ىعطيُ  سوفف ،ةكلمخش ةأيتم ذلك دون حدوث  إذا  .ذلكله تقبلمدى  انتظصر في

 .تصليةال القليلة السصعصت االل )تدريجيص( كميةة الزيصدمع  المعتصدة،

 المعدة َفْغرعبر جهاز  التغذية

 مطفلك حصلة على يعتمد هذاو . مطفلك لتغذية طريقة أنسب ممعك تنصقخشقد  تغذيةال ةااتصصصي كونتس
 َفْغرجهصز  األطفصل بعضم يستاد  .المنزل ظروفو واألسرة لطفلبص الاصصة حتيصجصتاإل ية،صحال

 .تغذيةلل وليس سوائل،ال أو ألدويةتنصول الفقط  المعدة

(، تغذية عةتقطّ مُ دورية ) تغذية: المعدة َفْغرجهصز  بصستادام مطفلك لتغذية ماتلفة طرق ثالث هنصك
االل  مستمرة وتغذية النهصر، االل عةتقطّ مُ  ةغذيت المثصل، سبيل على. معص ينتثناإل من مزيج أو مستمرة،
 (. دقيقة 20 على مدى عصدة) واحدة دفعةللطفل  عطىتُ  اءغذال من محددة كمية هي عةتقطّ مُ ال ةغذيالت  .الليل
 بصستادام سصعصت عدة مدى على ببطءته تغذييتلقى س نهأ فمعنى ذلك ،ةستمرم تغذيةت الكصن إذاأمص 
 فريقبصل اتصلت قد التغذية ةااتصصصيفستكون  ،بحصجة لهذه المضاةطفلكم  كصن إذا  .كهربصئية مضاة

 .بأمصن مضاةال استادام على مكتدريب بيرتتل تغذيةال خشركةب أو المجتمعي الاص  بمنطقتكم

 .إليهص يحتصج التي الغذائية عنصصرال معظم أو كصفة على تحتوي اصصة، سصئلة تغذيةل مطفلك سيحتصج
 .ذلك عن المزيد معرفة في ونترغب مكنت إذا مبك ةالاصص التغذية ةيصصصتاا مع التحدث الرجصء

. معدته إلى مبصخشرة ذهبت هصألن صتذوقهي لن مطفلكف ؛لتغذيةمواد ال الُمنّكهصت إلضصفة حصجة هنصك ليست
 المعدة َفْغرجهصز  وبصستادام الفم، طريق عن معتصدال الطعصم تنصولب اإلستمرار األطفصل لبعض يمكن
التي  سبصباأل على يعتمد هذا ولكن )المنصسبة(؛ عنصصر الغذائيةال ظة على مستويصتفالمحص لغرض
 .في المقصم األول المعدة َفْغرب جهصز تركي يستدعت

 القيصم كيفية ُندّربكم على سوف  .األدوية أو تغذيةال إعطصء وبعد قبل الجهصز (تنظيفخشطف ) ينبغي عليكم
 .بذلك
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 المنزل الى العودة

 التعصملقدرتكم على  من على ثقة وحين تكونون العملية من بعد تعصفيه زلالمن إلى العودةطفلكم ستطيع ي
واحدة في  ليلة المبيت بعد منزله الى العودة يستطيع الطفل الحصالت، بعض في . المعدة َفْغرجهصز  مع

 .المستخشفى

 عنينبغي اإلمتنصع  . المعدة َفْغرتركيب جهصز  بعد األولى القليلة األيصم في مخشصكل أحيصنص حدثتأن  يمكن
 يلي:ممص  أي حدث إذافي المستخشفى المحلي  الطوارئ قسمنقله إلى و دواء أو طعصم أي مطفلك ءصعطإ

 المعدة َفْغرجهصز  بواسطة دويةاأل أو تغذيةال ئهإعطص فور حصدة آالم يعصني من مطفلك كصن. 

 المعدة َفْغر من نزيف أي ظهور. 

  ّالمعدة َفْغراصرج  المعدةمحتويصت  أو تغذيةب مواد التسر. 

  متابعةمواعيد ال

ولذلك  وش،ج في ماتلفةال فرقال من عدد المعدة َفْغر جهصز لزراعةذين اضعوا ال األطفصل يقوم برعصية
 متصبعةمواعيد ال تكون مص عصدة. الجهصز قصم بزراعة الذي الفريق مع متصبعةموعد  إلى ونحتصجي ال قدف

 .مطفلك لقصئم برعصيةااألصلي  فريقال مع والرعصية

 المعدة َفْغر واصلة لجهازتالم الرعاية

 مطفلكلدى  المعدة َفْغرجهصز  فةنظصصفظة على حنبغي الميو مهئصلتا بعدالمعدة  َفْغر وتجفيف غسل يمكن
 ألن َفْغرال موقع ينبغي عدم دعك )َمْسح( . يفهلتجفمنخشفة ب هتيبرْ تَ  ثم اليوم، في واحدة مرة غسلهب وذلك
. َفْغرال في موقع الجلدعلى التهصب  أو يوجد تقّرحه الأن من للتأكد جيدة فرصةه وهذ . هقرحسبب تسي هذا
 للحصول العصئلة طبيبب أو يمجتمعال األطفصلبطبيب  تصصلاإل يرجىف ،مقلقة تغييرات ةأي الحظتم إذا
 .المخشورة على

 الذي المثلث يكون الّ أينبغي في الوقت نفسه ولكن  الجلد على بإحكصم ُمثبتص PEG الـ ِبغ كوني أن ينبغي
كصن بطن  إذا عديلوت ضبط إلى المثلث حتصجي قد  .مطفلك بطن علىبقوة ضصغطص  وقعهم في الـ ِبغُيَثّبت 
ستدربكم  . العملية على أيصم 10 قبل مرور هتعديل يتم ال أن يجبه، ولكن وزن ادداز أو صمنتفاالطفل 

حدوث يمنع  ةمنصسبو حكمةمُ  سترةإرتداء   .المنزل العودة إلى قبل بذلك القيصم كيفية على الممرضصت
 .الاطأ طريق عن صهسحب أو هصعلي الدوس ،الجهصزأنصبيب تخشصبك في 

 وقعالم تنظيف يلزم عمله هو مص كل ولكن ،أحيصنص المعدة َفْغر من جهصز طفيف بيتسريحدث  أن يمكن
كصن  أوكريهة  رائحة وله أاضر/أصفر زالنّ لون كصن و ب،يتسراستمر ال إذاولكن   .رطبة خشصش بقطعة
 على للحصول يةالمجتمع ممرضةال أو بطبيب العصئلة تصصلاإل يرجىف ،يجصتهم الموقع حول الجلد
 .المخشورة
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 هذا . األسبوع في واحدة مرة نبوباأل دويروت دفع معليك يجب ، الـ ِبغ على تركيب أيصم 10 حين يمر
 أو حمراء المنطقة بدت إذا األنبوب دَوروات اللكن و . المعدة جدارب لتصصقاإل من الداالي القر  منعي

 .المخشورة على للحصول يالمجتمع فريقبصل اتصلوابل  لم،بأ مطفلك خشعر أو ز،كصنت تن

 دائري قر  ه يحتوي علىأن إذ ،بصلمرة محتملير غأمر  تصميمهبسبب من موقعه  الـ بِغإن اروج 
 . المعدة داال نبوبالطرف اآلار لألتحرك ي أن الممكن فمن ،ذلك معو . موقعهه في لتثبيت المعدة داال
قد تحّرك فيمص إذا كصن األنبوب  معرفة من  األمر الذي ُيمّكن األنصبيب، بعض علىواضحة  قيصسصتيوجد 

 :مثل نبوباأل تحرك إذا مطفلكعلى  أيضص تظهر قدأارى  عالمصتهنصك  . من موقعه

 بعد التغذية المفصجئ اإلسهصل. 

 اإلنزعصج أو أللمالخشعور بص. 

 المعدة انتفصخ أو القيء ، الحرارة درجة ارتفصع مثل ،توّعك الصحة على عصمة دالالت. 

 أن أيضص من المفروضو  .ُغَرزب من مكصنه ألنه ُمثّبت مصلِكوت ® أنبوب اروج حتملالم غير من ،أيضص
 ارج من مكصنه أو مراّيصاألنبوب  أصبح إذا . ضمصدة أو خشريط بصستادام الجلد على صنمبأ صُمثّبت كوني
 .جديد من لهموعد إلداص لترتيب وشج في فريقصلب تصصلاإل يرجى ،تركيبه من أسصبيع أربعة غضون في

 العمل، سصعصت اصرجوفي  . في منطقتكمالمجتمعي  فريقصلب تصصلاإل يرجىف ،نتم تخشعرون بصلقلقك إذا
 .المحليمستخشفى الفي  الطوارئ قسم إلى مطفلك نقلوات أن يجب

 المنزل في المساعدة

  :عدة منصهذه المس كونقد ت . ة لكممسصعدلا بتقديمية في منطقتكم مجتمعال الصحية الرعصية فريق سيقوم
 ممرضةال أو المحلية العصئلة طبيبعيصدة  ،(توفرت في منطقتكم إذا)المجتمعية  األطفصل ممرضة طب
 في سواء تغذية، ةااتصصصي رعصية تحت األطفصل جميع يكون أن نبغيي . تغذيةال خشركةلالمحلية 
 المخشورة على للحصول ي المحليالمجتمع فريقصلاإلتصصل ب دائمص ميمكنك . وشج في أو سكنهم منطقتهم
 .قلق أي ملديك كصن إذا والدعم

 دويةاأل

قد  . المعدة َفْغر لطفلكم بأن لديه جهصز الدواء صتصفولكم  ونروفّ يُ  الذين الطبية الكوادرإابروا أعضصء 
أقرا   إعطصء إلى بحصجة مكنت إذا . لدواء السصئلاستادام ا فضلي لذلك نبوب،األ في سد قرا تسبب األ
 صرةكسّ  خشراء ميمكنك  .البصرد الذي تّم غليه مسبقص المصء مع الطأن تُ و جيدا نفينبغي أن ُتطح ، األدوية
ألن  حبوباليمكن سحق  هأن الصيدلي نم دائمص واتحقق . تسهيل الطحنل ةالمحلي صيدليةال من قر األ
 .المعدة في ببطءيذوب  أنأجل  من اص  غالفاألدوية يحتوي على  بعض

د قجنصح ال في الممرضصت خشك أن ال) دواءكل جرعة  بعد جيداالمعدة  َفْغرخشطف جهصز القيصم بينبغي 
 كلوا عطأ . تفصعلهص حرصص على منع األدوية اإلمتنصع عن الط ينبغي(. بذلك القيصم كيفيةدّربتكم على 



 

 

Document translated by 
Fawwaz Zeidan          

Date translated  16/01/2017 

 

Living with a gastrostomy feeding device 

Ref no: 2014F0506 © Great Ormond Street Hospital for Children NHS Foundation Trust 

Page 8 of 12 

 

 الحيلولة دونمن خشأنه   هذاو . الجرعصت بين المصء من صغيرة كميةب الجهصز واخشطفاو حدة على دواء
  .نبوباأل انسداد

 لوازمالو معداتال

عند الاروج من المستخشفى  المعدة َفْغرجهصز تغذية  أو معدي -أنفيأنبوب  :تجهيزات احتيصطية عطيكمسن
 َفْغرال في الجهصز أو حتيصطياإل نبوباأل إداصلليكم ع من موقعه فينبغي الجهصز ارج إذا . المنزل إلى
 .بأمصن بذلك للقيصم الوقت المنصسب حول الممرضةستنصحكم   .غلقنسي َفْغرال فإن وإال الفور، على

 األطفصل ممرضة طب منية المحلية، مجتمعال الصحية الرعصية فريق من لوازمال من المزيد ونتتلق سوف
 ةأي مواجهت إذا . ئلةالعص طبيبمن  أو التغذية ةااتصصصيمن  ،(ممنطقتكتوفرت في  إذا)المجتمعية 
 .صلمستخشفىب اإلتصصل يرجى االمدادات، من المزيد على الحصول في مخشصكل

.  ينبغي أيضص عدم ذهصنفص قبل، أي المنصسب الوقت في جديدة حتصجونه من لوازممصت واطلبت أن نبغيي
 استادام إعصدة أو صستادامف . المصنعة الخشركة تهحددالذي  الحيتهصبعد تصريخ انتهصء ص معداتال استادام
 من كريهة نوبة تسبب التي اإلصصبة بتهّيجصت العدوى إلى ؤديسي المصنعة الخشركة نصيحة ضد المعدات
 .مطفلكل ةرصضال والقيء اإلسهصل

 الاص  المعدة َفْغربجهصز تغذية لقة عاللوازم المتنفصيصت  من للتال  اصصة التوجد هنصك أية متطلبصت
 التجهيزات وضعب ننصح ولكننص ،العصدية ةيلالمنز القمصمة عهص في صندوقضو يمكن  ، إذمطفلكب

 .المهمالت سلة في هصوضع قبل البالستيك من كيس في والمحصقن

 الطبيعي الوضع إلى العودة

 الفم رعاية

 أصيب  إذا . بصنتظصم األسنصن طبيب وزيصرة اليوم، في مرتين أسنصنه تنظيف مواصلة مطفلكعلى  نبغيي
واستادام  الصيدلية منبّاصخ مصء فيمكنكم خشراء  بأمصن، الخشراب تنصول وصعب عليه ،صففبج مطفلك فم
 .الجصفة الخشفصه خشقوق)معصلجة( في  الخشفة مرهم سصعدي أن يمكن  .طفلكم راحة وإ للحد من الجفصف هرذاذ

  ستحماماإل

 ملطفلك يمكنو، لتئميإلى أن الممرضة  حسب نصيحة المعدة َفْغرجهصز تغذية  موقع تنظيف يجب
 ةأي ألن ،َفْغرالمص حول منطقة  تجفيف من واتأكد . َفْغرالبعد التئصم كصلمعتصد )دش أو َحّمصم(  ستحمصماإل

 .صت وتهّيجصت العدوىلتهصبلإل المسببة البكتيريص تولد أن يمكن رطوبة
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 والمدرسة الحضانة

 ،اص  بمنطقتكمالمجتمعي ال فريقال وسيقوم . كصلمعتصد المدرسة إلى الذهصب على قصدرا مطفلك يكونس
 حصئنص تقديمب المدرسة في (SENCO) الاصصةالتعليمية  االحتيصجصتمنسق  أو ةجتمصعيالخشؤون اال عصمل
 إذا به القيصم يجب عمص المدرسة في الموظفينيمكن تدريب  األمر، لزم إذا . الموضوع هذا حول إضصفية
 .وضعهمن م الجهصزارج 

 الرياضةو السباحة

. ذلك دون تحول أارى مخشصكلعنده  كني لم طصلمص المعدة، َفْغر موقع لتئمي حين السبصحة مطفلك يستطيع
الذين  األطفصل على يجب . السبصحة لبدء آمنصفيه  الوضع يصبح بصلتوقيت الذي الممرضة منصحكست

 يمكنكم اإلتصصل . آار جهصزب تغييره تمي حتى لسبصحةا يمصرسوا الّ أمصلِكوت  ® أنبوبيستادمون 
 . الجسدية ريصضة الُمالمسةأنواع  ممصرسةبتمتع سي مطفلككصن  إذاالمخشورة  على للحصول الطبي صلفريقب

 العطل

 احتيصجصت تكصن إذاالطبيب  مع السفر اطط منصقخشة يجب ولكن . مطفلك برفقة السفر منمصنع هنصك  ال
 إذا . اططتم ممص أطول لفترة البقصء مصقررتم حصل في اضصفية، مداداتإ واتأاذ أن ال تنسوا . معقدة مطفلك
حيلولة دون لل كبيرة بضمصدة المعدةَفْغر تغطيةفينبغي  ،البحر خشصطئعلى  عطلة لقضصء ونتاطط مكنت
كمص  ،َفْغرال موقع من بصلقرب مطفلك جلدعلى والتهصبصت  تصتهيجيسبب  صلرملف  .َفْغرإلى ال لالرم تسّرب
 .نفسه الجهصز تلف إلى يؤديقد 

 الذين يتلقون المرضى" بمنظمة تصصلاإل يرجى ،مطفلك مع الاصرج إلى السفر في ونترغب مكنت إذا
                                                       معديال -نفياألنبوب األو صلوريدبالتغذية  ةجصلعم

Patients on Intravenous and Nasogastric Nutrition Therapy "- الهصتف أدنصه  أرقصم واراجع
 التأمين، الحصول على كيفية عن معلومصتالهذه المنظمة  ملك توفر أن يمكن  .التفصصيل على للحصول
 وغير ذلك من المعلومصت المفيدة. ،ةدعت الضرور إذا ،الاصرجفي  مداداتاإل على الحصول

 من رسصلة الحصول على معقدة،أارى احتيصجصت  مطفلك لدى كصن إذا سيمص ال المفيد، من يكون قد
 سوف وهذا  .ملطفلك الطبي التصريخ تضمنت وشج في الذي يقوم برعصية طفلكم  يستخشصرالطبيب اإل
 مكصن إلىبصلطئرة  للسفر ونتاطط مكنت إذا . محليص الطبية المخشورة طلب إلى بحصجة مكنت إذافيمص  يسصعد
. مبك اصصةسفر الال حقصئبفقدان  حصل في ،اليد حقيبة في المعدات بعضضعوا ت أن واتذكر ،العطلة
 معدات ونتحمل كمان بكم توضح الاص  يستخشصرالطبيب اإل من رسصلةالحصول على  أيضص معليك يجب
 أمن مع مخشصكل ةأي دون حدوثتحول هذه المعلومصت  من المفروض أن  . مطفلك تغذية الحتيصجصت طبية
 .المطصر
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 د من المضاعفاتالح

 المعدة تقلصات كان يعاني منو بالغثيان ناطفل أحس   لو ماذا

 التغذية معدل إبطصء إلى كون هنصك حصجةت قد  .التغذية معدلمن  قواتحقق. 

 يةائغذالالمصدة  حرارة درجة احرصوا على أن تكون  . جدا بصردة تغذيةمصدة ال تكون قد 
 .ملطفلك إعطصئهص قبل الغرفةة بمستوى حرار

 باإلسهال مصاب ناطفل

 التغذية معدل إبطصء إلى كون هنصك حصجةت قد  .التغذية معدلمن  قواتحقق. 

 العصئلة طبيبب وااتصل اإلسهصل، استمر إذا. 

 أقينا يتطفل

 التغذية معدل إبطصء إلى تكون هنصك حصجة قد  .التغذية من معدل تحقققوا. 

 هصونتستادم مكنت إذاتغذية الُمجّهزة تجصريص المواد صالحية  انتهصء تصريخ دائمص من تحققوا. 

 يةائغذالمصدة ال حرارة درجة احرصوا على أن تكون  . جدا بصردة تغذيةمصدة ال تكون قد 
 .ملطفلك إعطصئهص قبل الغرفةبمستوى حرارة 

 ' َنبوببصأل فصرغة حقنة والوص  . هصموتعلّمت التي صلطريقةب( غصزاتال تالّصوا من أو' )واسف  ن 
 .الغصزات إلاراج

 تغذيةال بعد وصلبة منتفخة طفلنا معدة

 ' َلوا. هصموتعلّمت التي صلطريقةب( الغصزات تالّصوا من أو' )واسف  ن  نبوببصأل فصرغة حقنة وص 
 .الغصزات إلاراج

 مسدود المعدة َفْغر جهاز أن يبدو

 ثاين دواءالأو  تغذيةال أو إلى أن بصلصورة المطلوبةخشطف الجهصز  عدم إلى ذلك يرجع ربمص 
مستوى ب حقنةال واثّبتو الغصزية صوداال صءم أو الدافئ صلمصءب نبوباأل خشطف واحصول . جدا
 .أكبر بسهولة المصء ينتقلرتفع حتى م

 طول حول الدافئة الفصنيال وا قطعة منفّ ول سحبال/  دفعبصتجصه ال حقنةال مكبس واحرك 
 فريقصلب وااتصل ،مسدودا الجهصزإذا بقي ولكن  . واألصصبع صإلبهصمب بلطف وهكدلّ و األنبوب،
 .المخشورة على للحصول يالمجتمع
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 نا مرتفعةطفل حرارة درجة و تورمم أو ،إفرازات ز  ين ينزف، أو أحمر يبدو المعدة َفْغر موقع

 إلى هانقلوو دواء أو طعصم أيطفلكم  واتعط ال ،تركيب الجهصز من سصعة 72 االل ذلك حدث إذا 
 .مستخشفى أقربفي  الطوارئ قسم

 المعدة زرلمنطقة المحصذية ال)سالمة(  منيوميص  واتحقق. 

 دويةاأل أو مواد التغذية هتالمس إذام طفلك جلدوا فنظ. 

 لينة ضمصدة استادام إلى ةصجكون هنصك حت قدف ،متهيجص يزال الالمعدة(  َفْغر) موقع كصن إذا 
 .حصجز بمثصبة يكونلو اإلفرازات متصص ال

 الحصولو مسحة ألاذ المجتمعي المحلي فريقصلب والاتص ،مرتفعة مطفلكحرارة  درجة تكصن إذا 
 .للفطريصت المضصدةاألدوية  أو الحيوية للمضصدات )روخشيته( طبية صفةوعلى 

  من موقعه نبوباألج ورخ

 من أجل أن  َفْغرالاإلحتيصطي في  المعدةتغذية  جهصز أومعدي ال -نفياأل نبوباأل لصداعيدوا إأ
 .فتوحصيبقى م

 جديد جهصز إلداصل المحلي المستخشفى إلى مطفلك أنقلوا. 

  م )إلى المستخشفى(معك وهلتأاذ احتيصطي جهصز عندكم يكون أنمن المفروض. 

 المعلومات من المزيد

    9200 7405 020  رقم الهصتف: – Gastrostomy Service المعدة َفْغرادمصت التغذية بجهصز "

 0321 :بليب أو 5695 :تحويلة

                                                   (PINNT)بننت  معديال نفياألنبوب األو صلوريدبالتغذية  ةجصلعم الذين يتلقون المرضى"
Patients on Intravenous and Nasogastric Nutrition Therapy "يتلقى لادمة كل من  منظمة هيو

ُيدعى  والخشبصب ألطفصلبص اص  قسم ولدى هذه المنظمة . الوريد برعأو  بصبينواسطة األالتغذية ب
 ."Half PINNTبننت  نصف"

ع   :هذه المعلوماتجم 
بصلتعصون مع "معلومصت مجموعة الطفل  "Gastrostomy Service عدةمال َفْغرادمصت التغذية بجهصز " 

 "Child and Family Information Group والعصئلة
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 المسؤولية تنويه إخالء
 حول محددة أسئلة ملديك تكصن إذا  .وشنخشرة عصمة من جهذه هي  المعلومصت أن نخشرة مالحظة يرجى
 هذهأن  مالحظة أيضص رجىيُ  . مطبيبكل توجيههص يرجىف ،مطفلكعلى  معلومصتال هذه قانطبص كيفية

 .األارى المستخشفيصت ادمهصستتي تة الجصلعمالطريقة  بصلضرورة تعكس ال قد المعلومصت

 مؤسسة تصبعة لادمصت الصحة القومية  –أمصنة مستخشفى جريت أورموند ستريت لألطفصل 

Great Ormond Street Hospital for Children NHS Foundation Trust 
Great Ormond Street 

London WC1N 3JH 

 www.gosh.nhs.uk: اإللكتروني الموقع

             

 

            

 بِغ ®فريكا  مالِكوت ®أنبوب 

 جهاز بِغ البالون زاجه

http://www.gosh.nhs.uk/

