الحياة مع جهاز تغذية َف ْغرالمعدة
َف ْغرالمعدة هو فتحة جراحية للوصول إلى المعدة عبر البطن ،وذلك بإدخال جهاز تغذية عبر
هذه الفتحة .هذه الوسيلة تتيح إدخال الطعام مباشرة إلى معدة طفلكم ،دون حاجة إلى
استخدام الفم والمريئ.

ما سبب إمكانية حاجة طفلنا إلى تركيب جهاز تغذية َف ْغرالمعدة؟
يمكن لألخشاص الذين يواجهون صعوبصت التغذية اإلستفصدة من استادام جهصز َف ْغر المعدة .هنصك العديد
من األسبصب التي قد تجعل خشاصص مص يعصني من صعوبصت في التغذية ،بمص في ذلك اإلضطرابصت العصبية
(الجهصز العصبي) واإلضطرابصت المعدية-المعوية (الجهصز الهضمي) .ويعصني بعض األخشاص أيضص
من صعوبة البلع ،ممص يزيد من فرصة تعرضهم للنضح (تسرّ ب الغذاء إلى الرئتين).
سيكون هنصك عدد من األطفصل الذين يستادمون لبعض الوقت ،األنبوب األنفي-المعدي (أنبوب رفيع من
البالستيك يتم إداصله في إحدى فتحتي األنف ،عبر المريئ إلى المعدة) كوسيلة للتغذية ،ويقررون
استادام جهصز تغذية على المدى الطويل ،بدال من هذه الوسيلة .سوف يخشرح طبيبكم األسبصب المحددة
وراء حصجة طفلكم إلجراء َف ْغرالمعدة.

أجهزة تغذية َف ْغرالمعدة
أحد أجهزة تغذية َف ْغر المعدة المستادمة في مستخشفى جريت أورموند ستريت (جوش) يدعى فريكص ® ِبغ
(( )Freka ® PEGأنظر الصورة أدنصه)  ،الذي يتألف من أنبوب بولي يوريثين  polyurethaneمرن ُي َثبّت
داال المعدة بواسطة قر و ُي َثبّت على جلد البطن ِب ُم َثبّت على خشكل مثلث ،وذلك للمحصفظة على تأمين
األنبوب في الوضع المنصسب.
وهنصك أنواع أارى من األجهزة المستادمة في جوش لهذا الغرض كأنبوب ® مصلِكوت
ُ
ّ
(أنظر الصورة أدنصه) أو جهصز بصلون (زر أو أنبوب) .أنصبيب ® مصلِكوت هي أجهزة مؤقتة ت َركب مبصخشرة
في المعدة بصستادام خشق مفتوح أو بمنظصر عبر جدار البطن تحت التادير العصم .ويقوم بهذا اإلجراء جرّ اح
في غرفة العمليصت .و ُت َثبّت في المكصن بصستادام أجنحة ُم َس ّطحة وواسعة داال المعدة ،و ُغ َرز مؤقتة في
الجلد .وتبقى في موضعهص لمدة ستة أسصبيع قبل أن يتم تغييرهص إلى جهصز بصلوني.
Malecot ® tube

عصدة مص يتم إداصل أجهزة البصلون (أزرار أو أنصبيب) كجهصز ثصن بعد فتح أو خشق قنصة َف ْغرالمعدة التصلية
إلداصل أنبوب ® مصلِكوت أو فريكص ® ِبغ .يرجى اإلطالع على أنواع األجهزة الثصنية في جزء الحق
للحصول على مزيد من المعلومصت.
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اإلنتقال إلى جهاز ثان
يبقى الـ ِبغ " – PEGأنبوب َف ْغر المعدة المنظصري عبر المعدة" (أنظر الصورة أدنصه) في موضعه
لمدة  18خشهرا إلى سنتين ،وينبغي استبداله االل هذه المرحلة ألن األنصبيب البالستيكية معرضة
للتلف ؛ ولكن ينبغي إبقصؤه في موضعه لمدة ال تقل عن ستة أخشهر .يرجى اإلتصصل بنص قرب انتهصء
هذه الفترة لمنصقخشة تفصصيل تغيير هذا األنبوب.
عندمص يحين الوقت لتغيير الجهصز ،ستتصح لكم الفرصة الاتيصر أنبوب آار من نفس النوع أو استبداله
بجهصز بصلون (أنظر الصورة أدنصه)ُ .ي َثبّت جهصز البصلون داال جدار المعدة بصستادام بصلون قصبل للنفخ،
و ُتستادم أنصبيب توصيل إلعطصء التغذية.

كيف يتم إدخال جهاز تغذية َف ْغر المعدة؟
هنصك عدة طرق إلداصل جهصز تغذية َف ْغر المعدة المستادم في جوش :بصلتنظير ،خشعصعيص وجراحيص.
وهنصك عدد من األطفصل الذين اضعوا إلجراء تركيب جهصز َف ْغر المعدة أثنصء اضوعهم لعملية أارى،
واألكثر خشيوعص في هذا المجصل عملية ثني أعلى المعدة حول أسفل المريئ للحد من اإلرتجصع المعدي-
المريئي.
تعتمد الطريقة التي يتم ااتيصرهص إلداصل جهصز َف ْغر المعدة على عدة عوامل ،من ضمنهص وزن طفلك،
حصلته الصحية ،وأية عمليصت جراحية في البطن قد تكون أُجريت له سصبقص أو سياضع لهص الحقص .سوف
يخشرح لكم الطبيب سبب ااتيصر طريقة معينة على أنهص األفضل لطفلكم.

طريقة التنظير
تستادم هذه الطريقة المنظصر (أنبوب بالستيكي مرن بكصميرا وضوء في نهصيته) إلداصل جهصز َف ْغر
المعدة .ويقوم بصإلجراء جرّ اح في غرفة العمليصت أو أاصصئي أمراض المعدة واألمعصء في جنصح
التحقيقصت -قسم الجهصز الهضمي.
حين يكون طفلكم نصئمص (أثنصء التادير) ،يتم تنظيف بطنه بمحلول مطهر ،ثم يقوم الطبيب بتمرير المنظصر
عبر فمه حتى يصل المعدة ويقوم بنفخ الهواء في بطنه .هذا الهواء ُيسهّل عملية الوصول إلى المعدة
عبر الجلد.
يكون الضوء في نهصية المنظصر مرئيص تحت جلد طفلكم ،األمر الذي ُي َم ّكن من تحديد موقع إجراء خشق
صغير .عندئذ ،يتم تمرير اإلبرة في المعدة ويتم إداصل أنبوب طويل في ثقب اإلبرة .يلتقط المنظصر هذا
األنبوب ويارج نهصيته من فم طفلكم.
بعد ذلك ،يتم تمرير جهصز المعدة عبر فم طفلكم إلى المعدة بصستادام األنبوب كمُوجّ ه ويقوم قر
البالستيك الداالي بإرسصء الجهصز في داال جدار المعدة ،بينمص يتم إاراج األنبوب نفسه من االل الخشق.
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ُت َثبّت مرسصة البالستيك المثلثة الخشكل على جلد البطن لتثبيت الجهصز في مكصنه المحدد بإحكصم .بعد ذلك،
يتم قطع طرف األنبوب األاير للحجم المنصسب ،و ُي َثبّت بإحكصم بمخشبك ثم يتم توصيله بجهصز التغذية.

طريقة التقنية اإلشعاعية
تستادم هذه الطريقة األخشعة السينية (أخشعة إكس) وتقنيصت التصوير األارى إلداصل جهصز َف ْغر المعدة.
ويقوم بهذا اإلجراء أاصصئي أخشعة (طبيب متاص في المسح والتصوير إلجراء العمليصت)؛ وعصدة
مصيتم ذلك في قسم األخشعة (األخشعة السينية).
ينبغي على طفلكم ابتالع بعض البصريوم في مسصء اليوم السصبق لإلجراء؛ وعصدة مص يكون ذلك على خشكل
ميلك خشيك (مافوق الحليب مع الفصكهة او الخشيكوالتة) .بدال من ذلك ،يمكن أن ُيعطى عبر األنبوب
األنفي-المعدي .البصريوم هو سصئل طبصخشيري يظهر بوضوح على األخشعة السينية ،وينتقل في اليوم
التصلي ،عن طريق الجهصز الهضمي ،إلى األمعصء الغليظة ،وهذا يظهر بصورة واضحة جدا على األخشعة
السينية المستادمة أثنصء إداصل أنبوب جهصز َف ْغر المعدة ،األمر الذي يسصعد طبيب األخشعة على إداصل
أنبوب جهصز التغذية بأمصن.
حين يكون طفلكم نصئمص (أثنصء التادير) ،يتم تنظيف بطنه بمحلول مطهر .و ُتستادم األخشعة فوق الصوتية
(السونصر) لتحديد موقع كبد طفلكم ووضع عالمة موازية بصلقلم على جلده .بعدئذ ،يقوم الفريق بتجهيز
آالت األخشعة السينية حول طفلكم ليتمكنوا من رؤية صور البطن بوضوح على خشصخشة بصلقرب من طصولة
العمليصت.
سيتم تمرير أنبوب أنفي -معدي إلى المعدة ،هذا إذا لم يكن لدى طفلكم ذلك األنبوب بصلفعل .و ُيستادم
هذا األنبوب لملء المعدة بصلهواء ألن هذا يُسهّل الوصول عبر الجلد .ثم يقوم أاصصئي األخشعة بإداصل
جهصز المعدة عبر جدار البطن بصستادام مجموعة من أنصبيب القسطرة وأسالك التوجيه ،وذلك بعد أن
يكون قد أنزله عبرالفم إلى المعدة .يقوم قر البالستيك الداالي بإرسصء الجهصز في داال جدار المعدة
بينمص يتم إاراج األنبوب نفسه من االل خشق صغيرُ .ت َثبّت مرسصة البالستيك المثلثة الخشكل على جلد
البطن لتثبيت الجهصز بإحكصم في مكصنه المحدد .بعد ذلك ،يتم قطع طرف األنبوب األاير إلى طول
منصسب ،و ُي َثبّت بإحكصم بمخشبك ثم يتم توصيله بجهصز التغذية .وعصدة مص يتم إزالة األنبوب األنفي -المعدي
في هذه المرحلة.
إذا لم يكن بصإلمكصن تركيب الجهصز بصلتقنية اإلخشعصعية ،فسيتم تحويل طفلكم إلى فريق آار في جوش
إلداصل الجهصز بصستادام طريقة أارى.

طريقة الجراحة
تتضمن هذه الطريقة إداصل أو وضع أنبوب المعدة مبصخشرة في المعدة عبر جدار البطن بصستادام خشق
مفتوح تحت التادير العصم .ويقوم بهذه العملية جراح في غرفة العمليصت.
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حين يكون طفلكم نصئمص (بعد التادير) ،يتم تنظيف بطنه بمحلول مطهر .يوضع مادر موضعي على
موقع الخشق من أجل أال ّ يحس طفلكم بصنزعصج خشديد عندمص يستيقظ من التادير العصم .يتم إجراء الخشق في
الجزء العلوي من البطن بصلقرب من المكصن الذي سيوضع فيه جهصز تغذية المعدة .يتم التعرف على
موضع المعدة ثم ُت َثبّت المعدة بجدار البطن بصل ُغ َرز .يتم تمرير أنبوب ® مصلِكوت عبر الجلد إلى َف ْغر
المعدة .ي َثبّت هذا األنبوب في موضعه ب ُغ َرز ويتم إغالق الخشق بصستادام ُغ َرز تتحلل (تذوب) تلقصئيص
تحت الجلد.

هل هناك أية مخاطر؟
هنصك احتمصل ضئيل جدا بعدم تم ّكن الطبيب االل القيصم بهذا اإلجراء من إداصل جهصز المعدة بصستادام
الطريقة الماطط لهص؛ في هذه الحصلة س ُتستادم طريقة أارى إلداصل الجهصز ،ولكن قد يتم ذلك في وقت
آار.
قد تحدث تسريبصت على الجلد من جميع مواقع َف ْغر المعدة ،بغض النظر عن النوع ال ُمس َتادم ،أو قد
تحدث التهصبصت في هذه المواقع حيث يمر الجهصز عبر الجلد .وعصدة مص يتم التغلّب على هذه المضصعفصت
في الجنصح أو في أوقصت زيصرة العيصدات الاصرجية.

هنصك ماصطر عند استادام المنظصر في إداصل الجهصز تتمثل في أن المنظصر قد يؤدي إلى إصصبة المريء
(أنبوب الغذاء) أو المعدة بتضررات أثنصء العملية .هذا أمر نصدر جدا حيث أن المنظصر مرن جدا .هنصك
احتمصل ضئيل ،أيضص ،بإمكصنية حدوث تضرر في األمعصء الغليظة أو غيرهص من األجهزة أثنصء هذا
اإلجراء بسبب ُغ َرز اإلبرة.
هنصك فرصة ضئيلة جدا بإمكصنية حدوث تضرر في األمعصء الغليظة أثنصء إداصل الجهصز بصلتقنية
اإلخشعصعية ،ولكن استادام البصريوم قبل القيصم بصإلجراء يقلل من هذه الماصطر .قد يضطر الطبيب
اإلستخشصري إلى إلغصء العملية إذا لم يكن طفلكم قد تنصول البصريوم في الليلة السصبقة للعملية ،ألن ماصطر
تضرر األمعصء الغليظة ستكون كبيرة جدا.
أمص في حصلة إداصل الجهصز بصلجراحة ،فإن استادام خشق كبير قد يزيد من انزعصج طفلكم بعد العملية.
ولكن يمكننص السيطرة على هذا األمر بأدوية تافيف اآلالم .كمص ستظهر ندبة صغيرة على جلد طفلكم في
موقع الجرح.

ماذا يحدث بعد العملية؟
سيعود طفلكم إلى الجنصح عندمص يستيقظ من التادير .قد يخشعر بدوار افيف لبضع سصعصت بعد ذلك.
وستقوم ممرضصت الجنصح بمراقبة جهصز تغذية المعدة بعنصية للتأكد من أن األمور تجري على مصيرام.
ستقوم الممرضصت أيضص بمراقبة حصلة طفلكم للتأكد من أنه يتعصفى بخشكل جيد من تأثير المادر.
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قد يتلقى طفلكم تغذيته بصلتسريب (التنقيط) الوريدي في اليوم األول بعد العملية .وقد يبدو بطنه أحمر
قليال و َت ّنز منه تسريبصت طفيفة ،ولكن ستستقر الحصلة في غضون أيصم قليلة .قد يحس أيضص بألم طفيف
لبضعة أيصم بعد العملية ،إال أن أدوية تافيف األلم العصدية عصدة مص تكفي لتافيف أي ألم .وحين يتحسن
الوضع في موقع ال َف ْغر ،فمن المحتمل أالّ يالحظ طفلكم جهصز َف ْغر المعدة.
يمكن استادام َف ْغر المعدة لألدوية على الفور .وبعد بضع سصعصت من إجراء العملية ،سوف يتلقى طفلكم
الطعصم ألول مرة بواسطة جهصز المعدة .وستبدأ الممرضصت بإعطصئه كمية قليلة من المصء واإلنتظصر
لمعرفة مدى تقبله لذلك .إذا جرت األمور على مص يرام ،فسوف ُيعطى كمية قليلة من التغذية الصصفية،
في انتظصر مدى تقبله لذلك .إذا تم ذلك دون حدوث أية مخشكلة ،فسوف ُيعطى كمية صغيرة من تغذيته
المعتصدة ،مع زيصدة الكمية (تدريجيص) االل السصعصت القليلة التصلية.

التغذية عبر جهاز َف ْغر المعدة
ستكون ااتصصصية التغذية قد نصقخشت معكم أنسب طريقة لتغذية طفلكم .وهذا يعتمد على حصلة طفلكم
الصحية ،اإلحتيصجصت الاصصة بصلطفل واألسرة وظروف المنزل .يستادم بعض األطفصل جهصز َف ْغر
المعدة فقط لتنصول األدوية أو السوائل ،وليس للتغذية.
هنصك ثالث طرق ماتلفة لتغذية طفلكم بصستادام جهصز َف ْغر المعدة :تغذية دورية ( ُم ّ
تقطعة) ،تغذية
مستمرة ،أو مزيج من اإلثنتين معص .على سبيل المثصل ،تغذية ُم ّ
تقطعة االل النهصر ،وتغذية مستمرة االل
الليل .التغذية ال ُم ّ
تقطعة هي كمية محددة من الغذاء ُتعطى للطفل دفعة واحدة (عصدة على مدى  20دقيقة).
أمص إذا كصنت التغذية مستمرة ،فمعنى ذلك أنه سيتلقى تغذيته ببطء على مدى عدة سصعصت بصستادام
مضاة كهربصئية .إذا كصن طفلكم بحصجة لهذه المضاة ،فستكون ااتصصصية التغذية قد اتصلت بصلفريق
المجتمعي الاص بمنطقتكم أو بخشركة التغذية لترتيب تدريبكم على استادام المضاة بأمصن.
سيحتصج طفلكم لتغذية سصئلة اصصة ،تحتوي على كصفة أو معظم العنصصر الغذائية التي يحتصج إليهص.
الرجصء التحدث مع ااتصصصية التغذية الاصصة بكم إذا كنتم ترغبون في معرفة المزيد عن ذلك.
ليست هنصك حصجة إلضصفة المُن ّكهصت لمواد التغذية؛ فطفلكم لن يتذوقهص ألنهص تذهب مبصخشرة إلى معدته.
يمكن لبعض األطفصل اإلستمرار بتنصول الطعصم المعتصد عن طريق الفم ،وبصستادام جهصز َف ْغر المعدة
لغرض المحصفظة على مستويصت العنصصر الغذائية (المنصسبة)؛ ولكن هذا يعتمد على األسبصب التي
تستدعي تركيب جهصز َف ْغر المعدة في المقصم األول.
ينبغي عليكم خشطف (تنظيف) الجهصز قبل وبعد إعطصء التغذية أو األدوية .سوف ُندرّ بكم على كيفية القيصم
بذلك.
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العودة الى المنزل
يستطيع طفلكم العودة إلى المنزل بعد تعصفيه من العملية وحين تكونون على ثقة من قدرتكم على التعصمل
مع جهصز َف ْغر المعدة .في بعض الحصالت ،يستطيع الطفل العودة الى منزله بعد المبيت ليلة واحدة في
المستخشفى.
يمكن أن تحدث أحيصنص مخشصكل في األيصم القليلة األولى بعد تركيب جهصز َف ْغر المعدة .ينبغي اإلمتنصع عن
إعطصء طفلكم أي طعصم أو دواء ونقله إلى قسم الطوارئ في المستخشفى المحلي إذا حدث أي ممص يلي:
 كصن طفلكم يعصني من آالم حصدة فور إعطصئه التغذية أو األدوية بواسطة جهصز َف ْغر المعدة.
 ظهور أي نزيف من َف ْغر المعدة.
 تسرّ ب مواد التغذية أو محتويصت المعدة اصرج َف ْغر المعدة.

مواعيد المتابعة
يقوم برعصية األطفصل الذين اضعوا لزراعة جهصز َف ْغر المعدة عدد من الفرق الماتلفة في جوش ،ولذلك
فقد ال يحتصجون إلى موعد متصبعة مع الفريق الذي قصم بزراعة الجهصز .عصدة مص تكون مواعيد المتصبعة
والرعصية مع الفريق األصلي القصئم برعصية طفلكم.

الرعاية المتواصلة لجهاز َف ْغر المعدة
يمكن غسل وتجفيف َف ْغر المعدة بعد التئصمه وينبغي المحصفظة على نظصفة جهصز َف ْغر المعدة لدى طفلكم
وذلك بغسله مرة واحدة في اليوم ،ثم َترْ بيته بمنخشفة لتجفيفه .ينبغي عدم دعك ( َمسْ ح) موقع ال َف ْغر ألن
هذا سيسبب تقرحه .وهذه فرصة جيدة للتأكد من أنه اليوجد تقرّ ح أو التهصب على الجلد في موقع ال َف ْغر.
إذا الحظتم أية تغييرات مقلقة ،فيرجى اإلتصصل بطبيب األطفصل المجتمعي أو بطبيب العصئلة للحصول
على المخشورة.
ينبغي أن يكون الـ ِبغ  PEGمُثبتص بإحكصم على الجلد ولكن في الوقت نفسه ينبغي أال ّ يكون المثلث الذي
ُي َثبّت الـ ِبغ في موقعه ضصغطص بقوة على بطن طفلكم .قد يحتصج المثلث إلى ضبط وتعديل إذا كصن بطن
الطفل منتفاص أو ازداد وزنه ،ولكن يجب أن ال يتم تعديله قبل مرور  10أيصم على العملية .ستدربكم
الممرضصت على كيفية القيصم بذلك قبل العودة إلى المنزل .إرتداء سترة ُمحكمة ومنصسبة يمنع حدوث
تخشصبك في أنصبيب الجهصز ،الدوس عليهص أو سحبهص عن طريق الاطأ.
يمكن أن يحدث تسريب طفيف من جهصز َف ْغر المعدة أحيصنص ،ولكن كل مص يلزم عمله هو تنظيف الموقع
بقطعة خشصش رطبة .ولكن إذا استمر التسريب ،وكصن لون ال ّنز أصفر/أاضر وله رائحة كريهة أو كصن
الجلد حول الموقع متهيجص ،فيرجى اإلتصصل بطبيب العصئلة أو الممرضة المجتمعية للحصول على
المخشورة.
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حين يمر  10أيصم على تركيب الـ ِبغ  ،يجب عليكم دفع وتدوير األنبوب مرة واحدة في األسبوع .هذا
دوروا األنبوب إذا بدت المنطقة حمراء أو
يمنع القر الداالي من اإللتصصق بجدار المعدة .ولكن ال ت َ
كصنت تنز ،أو خشعر طفلكم بألم ،بل اتصلوا بصلفريق المجتمعي للحصول على المخشورة.
إن اروج الـ ِبغ من موقعه بسبب تصميمه أمر غير محتمل بصلمرة ،إذ أنه يحتوي على قر دائري
داال المعدة لتثبيته في موقعه .ومع ذلك ،فمن الممكن أن يتحرك الطرف اآلار لألنبوب داال المعدة.
يوجد قيصسصت واضحة على بعض األنصبيب ،األمر الذي يُم ّكن من معرفة فيمص إذا كصن األنبوب قد تحرّك
من موقعه .هنصك عالمصت أارى قد تظهر أيضص على طفلكم إذا تحرك األنبوب مثل:
 اإلسهصل المفصجئ بعد التغذية.
 الخشعور بصأللم أو اإلنزعصج.
 دالالت عصمة على توعّك الصحة ،مثل ارتفصع درجة الحرارة  ،القيء أو انتفصخ المعدة.
أيضص ،من غير المحتمل اروج أنبوب ® مصلِكوت من مكصنه ألنه مُثبّت ب ُغ َرز .ومن المفروض أيضص أن
يكون مُثبّتص بأمصن على الجلد بصستادام خشريط أو ضمصدة .إذا أصبح األنبوب مرايّص أو ارج من مكصنه
في غضون أربعة أسصبيع من تركيبه ،يرجى اإلتصصل بصلفريق في جوش لترتيب موعد إلداصله من جديد.
إذا كنتم تخشعرون بصلقلق ،فيرجى اإلتصصل بصلفريق المجتمعي في منطقتكم .وفي اصرج سصعصت العمل،
يجب أن تنقلوا طفلكم إلى قسم الطوارئ في المستخشفى المحلي.

المساعدة في المنزل
سيقوم فريق الرعصية الصحية المجتمعية في منطقتكم بتقديم المسصعدة لكم .قد تكون هذه المسصعدة من:
ممرضة طب األطفصل المجتمعية (إذا توفرت في منطقتكم) ،عيصدة طبيب العصئلة المحلية أو الممرضة
المحلية لخشركة التغذية .ينبغي أن يكون جميع األطفصل تحت رعصية ااتصصصية تغذية ،سواء في
منطقتهم سكنهم أو في جوش .يمكنكم دائمص اإلتصصل بصلفريق المجتمعي المحلي للحصول على المخشورة
والدعم إذا كصن لديكم أي قلق.

األدوية
إابروا أعضصء الكوادر الطبية الذين ُيو ّفرون لكم وصفصت الدواء لطفلكم بأن لديه جهصز َف ْغر المعدة .قد
تسبب األقرا في سد األنبوب ،لذلك يفضل استادام الدواء السصئل .إذا كنتم بحصجة إلى إعطصء أقرا
األدوية  ،فينبغي أن ُتطحن جيدا وأن ُتالط مع المصء البصرد الذي ت ّم غليه مسبقص .يمكنكم خشراء ك ّسصرة
األقر من الصيدلية المحلية لتسهيل الطحن .تحققوا دائمص من الصيدلي أنه يمكن سحق الحبوب ألن
بعض األدوية يحتوي على غالف اص من أجل أن يذوب ببطء في المعدة.
ينبغي القيصم بخشطف جهصز َف ْغر المعدة جيدا بعد كل جرعة دواء (الخشك أن الممرضصت في الجنصح قد
درّ بتكم على كيفية القيصم بذلك) .ينبغي اإلمتنصع عن الط األدوية حرصص على منع تفصعلهص .أعطوا كل

16/01/2017

Date translated

Fawwaz Zeidan

Document translated by

Living with a gastrostomy feeding device
Ref no: 2014F0506 © Great Ormond Street Hospital for Children NHS Foundation Trust
Page 7 of 12

دواء على حدة واخشطفوا الجهصز بكمية صغيرة من المصء بين الجرعصت .وهذا من خشأنه الحيلولة دون
انسداد األنبوب.

المعدات واللوازم
سنعطيكم تجهيزات احتيصطية :أنبوب أنفي -معدي أو جهصز تغذية َف ْغر المعدة عند الاروج من المستخشفى
إلى المنزل .إذا ارج الجهصز من موقعه فينبغي عليكم إداصل األنبوب اإلحتيصطي أو الجهصز في ال َف ْغر
على الفور ،وإال فإن ال َف ْغر سينغلق .ستنصحكم الممرضة حول الوقت المنصسب للقيصم بذلك بأمصن.
سوف تتلقون المزيد من اللوازم من فريق الرعصية الصحية المجتمعية المحلية ،من ممرضة طب األطفصل
المجتمعية (إذا توفرت في منطقتكم) ،من ااتصصصية التغذية أو من طبيب العصئلة .إذا واجهتم أية
مخشصكل في الحصول على المزيد من االمدادات ،يرجى اإلتصصل بصلمستخشفى.
ينبغي أن تطلبوا مصتحتصجونه من لوازم جديدة في الوقت المنصسب ،أي قبل نفصذهص .ينبغي أيضص عدم
استادام المعدات بعد تصريخ انتهصء صالحيتهص الذي حددته الخشركة المصنعة .فصستادام أو إعصدة استادام
المعدات ضد نصيحة الخشركة المصنعة سيؤدي إلى اإلصصبة بتهيّجصت العدوى التي تسبب نوبة كريهة من
اإلسهصل والقيء الضصرة لطفلكم.
التوجد هنصك أية متطلبصت اصصة للتال من نفصيصت اللوازم المتعلقة بجهصز تغذية َف ْغر المعدة الاص
بطفلكم ،إذ يمكن وضعهص في صندوق القمصمة المنزلية العصدية ،ولكننص ننصح بوضع التجهيزات
والمحصقن في كيس من البالستيك قبل وضعهص في سلة المهمالت.

العودة إلى الوضع الطبيعي
رعاية الفم
ينبغي على طفلكم مواصلة تنظيف أسنصنه مرتين في اليوم ،وزيصرة طبيب األسنصن بصنتظصم .إذا أصيب
فم طفلكم بجفصف ،وصعب عليه تنصول الخشراب بأمصن ،فيمكنكم خشراء ّ
باصخ مصء من الصيدلية واستادام
رذاذه للحد من الجفصف وإ راحة طفلكم .يمكن أن يسصعد مرهم الخشفة في (معصلجة) خشقوق الخشفصه الجصفة.

اإلستحمام
يجب تنظيف موقع جهصز تغذية َف ْغر المعدة حسب نصيحة الممرضة إلى أن يلتئم ،ويمكن لطفلكم
اإلستحمصم (دش أو َحمّصم) كصلمعتصد بعد التئصم ال َف ْغر .تأكدوا من تجفيف منطقة مص حول ال َف ْغر ،ألن أية
رطوبة يمكن أن تولد البكتيريص المسببة لإللتهصبصت وتهيّجصت العدوى.
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الحضانة والمدرسة
سيكون طفلكم قصدرا على الذهصب إلى المدرسة كصلمعتصد .وسيقوم الفريق المجتمعي الاص بمنطقتكم،
عصمل الخشؤون االجتمصعية أو منسق االحتيصجصت التعليمية الاصصة ( )SENCOفي المدرسة بتقديم نصصئح
إضصفية حول هذا الموضوع .إذا لزم األمر ،يمكن تدريب الموظفين في المدرسة عمص يجب القيصم به إذا
ارج الجهصز من موضعه.

السباحة والرياضة
يستطيع طفلكم السبصحة حين يلتئم موقع َف ْغر المعدة ،طصلمص لم يكن عنده مخشصكل أارى تحول دون ذلك.
ستنصحكم الممرضة بصلتوقيت الذي يصبح الوضع فيه آمنص لبدء السبصحة .يجب على األطفصل الذين
يستادمون أنبوب ® مصلِكوت أالّ يمصرسوا السبصحة حتى يتم تغييره بجهصز آار .يمكنكم اإلتصصل
بصلفريق الطبي للحصول على المخشورة إذا كصن طفلكم يستمتع بممصرسة أنواع ريصضة المُالمسة الجسدية.

العطل
ال مصنع هنصك من السفر برفقة طفلكم .ولكن يجب منصقخشة اطط السفر مع الطبيب إذا كصنت احتيصجصت
طفلكم معقدة .ال تنسوا أن تأاذوا إمدادات اضصفية ،في حصل مصقررتم البقصء لفترة أطول ممص اططتم .إذا
كنتم تاططون لقضصء عطلة على خشصطئ البحر ،فينبغي تغطية َف ْغرالمعدة بضمصدة كبيرة للحيلولة دون
تسرّ ب الرمل إلى ال َف ْغر .فصلرمل يسبب تهيجصت والتهصبصت على جلد طفلكم بصلقرب من موقع ال َف ْغر ،كمص
قد يؤدي إلى تلف الجهصز نفسه.
إذا كنتم ترغبون في السفر إلى الاصرج مع طفلكم ،يرجى اإلتصصل بمنظمة "المرضى الذين يتلقون
معصلجة التغذية بصلوريد واألنبوب األنفي -المعدي
 - "Patients on Intravenous and Nasogastric Nutrition Therapyراجعوا أرقصم الهصتف أدنصه
للحصول على التفصصيل .يمكن أن توفر لكم هذه المنظمة المعلومصت عن كيفية الحصول على التأمين،
الحصول على اإلمدادات في الاصرج ،إذا دعت الضرورة ،وغير ذلك من المعلومصت المفيدة.
قد يكون من المفيد ،ال سيمص إذا كصن لدى طفلكم احتيصجصت أارى معقدة ،الحصول على رسصلة من
الطبيب اإلستخشصري الذي يقوم برعصية طفلكم في جوش تتضمن التصريخ الطبي لطفلكم .وهذا سوف
يسصعد فيمص إذا كنتم بحصجة إلى طلب المخشورة الطبية محليص .إذا كنتم تاططون للسفر بصلطئرة إلى مكصن
العطلة ،تذكروا أن تضعوا بعض المعدات في حقيبة اليد ،في حصل فقدان حقصئب السفر الاصصة بكم.
يجب عليكم أيضص الحصول على رسصلة من الطبيب اإلستخشصري الاص بكم توضح انكم تحملون معدات
طبية الحتيصجصت تغذية طفلكم .من المفروض أن تحول هذه المعلومصت دون حدوث أية مخشصكل مع أمن
المطصر.
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الحد من المضاعفات
ماذا لو أحس طفلنا بالغثيان وكان يعاني من تقلصات المعدة
 تحقققوا من معدل التغذية .قد تكون هنصك حصجة إلى إبطصء معدل التغذية.
 قد تكون مصدة التغذية بصردة جدا .احرصوا على أن تكون درجة حرارة المصدة الغذائية
بمستوى حرارة الغرفة قبل إعطصئهص لطفلكم.
طفلنا مصاب باإلسهال
 تحقققوا من معدل التغذية .قد تكون هنصك حصجة إلى إبطصء معدل التغذية.
 إذا استمر اإلسهصل ،اتصلوا بطبيب العصئلة.
طفلنا يتقيأ





تحقققوا من معدل التغذية .قد تكون هنصك حصجة إلى إبطصء معدل التغذية.
تحققوا دائمص من تصريخ انتهصء صالحية مواد التغذية المُجهّزة تجصريص إذا كنتم تستادمونهص.
قد تكون مصدة التغذية بصردة جدا .احرصوا على أن تكون درجة حرارة المصدة الغذائية
بمستوى حرارة الغرفة قبل إعطصئهص لطفلكم.
' َنفسوا' (أو تالّصوا من الغصزات) بصلطريقة التي تعلّمتموهص .وصلوا حقنة فصرغة بصألنبوب
إلاراج الغصزات.

معدة طفلنا منتفخة وصلبة بعد التغذية
َ ' نفسوا' (أو تالّصوا من الغصزات) بصلطريقة التي تعلّمتموهص .وصلوا حقنة فصرغة بصألنبوب
إلاراج الغصزات.
يبدو أن جهاز َف ْغر المعدة مسدود
 ربمص يرجع ذلك إلى عدم خشطف الجهصز بصلصورة المطلوبة أو إلى أن التغذية أو الدواء ثاين
جدا .حصولوا خشطف األنبوب بصلمصء الدافئ أو مصء الصودا الغصزية وثبّتوا الحقنة بمستوى
مرتفع حتى ينتقل المصء بسهولة أكبر.
 حركوا مكبس الحقنة بصتجصه الدفع  /السحب ولفّوا قطعة من الفصنيال الدافئة حول طول
األنبوب ،ودلّكوه بلطف بصإلبهصم واألصصبع .ولكن إذا بقي الجهصز مسدودا ،اتصلوا بصلفريق
المجتمعي للحصول على المخشورة.
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موقع َف ْغر المعدة يبدو أحمر أو ينزف ،ينز إفرازات ،أو متورم و درجة حرارة طفلنا مرتفعة






إذا حدث ذلك االل  72سصعة من تركيب الجهصز ،ال تعطوا طفلكم أي طعصم أو دواء وانقلوه إلى
قسم الطوارئ في أقرب مستخشفى.
تحققوا يوميص من (سالمة) المنطقة المحصذية لزر المعدة.
نظفوا جلد طفلكم إذا المسته مواد التغذية أو األدوية.
إذا كصن موقع ( َف ْغر المعدة) ال يزال متهيجص ،فقد تكون هنصك حصجة إلى استادام ضمصدة لينة
المتصص اإلفرازات وليكون بمثصبة حصجز.
إذا كصنت درجة حرارة طفلكم مرتفعة ،اتصلوا بصلفريق المجتمعي المحلي ألاذ مسحة والحصول
على وصفة طبية (روخشيته) للمضصدات الحيوية أو األدوية المضصدة للفطريصت.

خروج األنبوب من موقعه
 أعيدوا إداصل األنبوب األنفي -المعدي أو جهصز تغذية المعدة اإلحتيصطي في ال َف ْغر من أجل أن
يبقى مفتوحص.
 أنقلوا طفلكم إلى المستخشفى المحلي إلداصل جهصز جديد.
 من المفروض أن يكون عندكم جهصز احتيصطي لتأاذوه معكم (إلى المستخشفى).

المزيد من المعلومات
"ادمصت التغذية بجهصز َف ْغر المعدة  – Gastrostomy Serviceرقم الهصتف020 7405 9200 :
تحويلة 5695 :أو بليب0321 :

"المرضى الذين يتلقون معصلجة التغذية بصلوريد واألنبوب األنفي المعدي (بننت )PINNT
 "Patients on Intravenous and Nasogastric Nutrition Therapyوهي منظمة لادمة كل من يتلقى
التغذية بواسطة األنصبيب أو عبر الوريد .ولدى هذه المنظمة قسم اص بصألطفصل والخشبصب يُدعى
"نصف بننت ."Half PINNT
جمع هذه المعلومات:
ْ
َ
"ادمصت التغذية بجهصز فغر المعدة  "Gastrostomy Serviceبصلتعصون مع "معلومصت مجموعة الطفل
والعصئلة "Child and Family Information Group
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تنويه إخالء المسؤولية
يرجى مالحظة أن نخشرة المعلومصت هذه هي نخشرة عصمة من جوش .إذا كصنت لديكم أسئلة محددة حول
كيفية انطبصق هذه المعلومصت على طفلكم ،فيرجى توجيههص لطبيبكمُ .يرجى أيضص مالحظة أن هذه
المعلومصت قد ال تعكس بصلضرورة طريقة المعصلجة التي تستادمهص المستخشفيصت األارى.
أمصنة مستخشفى جريت أورموند ستريت لألطفصل – مؤسسة تصبعة لادمصت الصحة القومية
Great Ormond Street Hospital for Children NHS Foundation Trust
Great Ormond Street
London WC1N 3JH

الموقع اإللكترونيwww.gosh.nhs.uk :
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