هٌظَس اص تغزیِ لَلِ ای(سٍدُ ای) اسائِ هستمین هَاد غزایی
هبیغ ثِ داخل هؼذُ ٍ یب سٍدُ ثب استفبدُ اص لَلِ غزایی
است .ایي لَلِ سا هی تَاى ثِ چٌذ سٍش کبس گزاشت:
- 1اص عشیك ثیٌی یب دّبى ػجَس هی دٌّذ ٍ ٍاسد هؼذُ
هی شَد
- 2عی یک ػول خشاحی یک ثشش کَچک ثش سٍی
شکن دس ًبحیِ هؼذُ یب سٍدُ ایدبد هی کٌٌذ ٍ اص عشیك
ایي ثشش لَلِ ای سا دس هؼذُ لشاس هی دٌّذ .کِ ثِ آى
 PEGگَیٌذ.
تغزیِ اص عشیك لَلِ دس هَسد ثیوبساًی کِ لبدس ثِ هصشف
هَاد غزایی اص عشیك دّبى ًوی ثبشٌذ هبًٌذ ثیوبساى هجتال
ثِ سشعبى ،ثیوبساى دچبس اختالل دس ثلغ ٍ یب دس افشاد دچبس
اًسذاد ٍ صذهِ ثِ هشی ٍ دّبى استفبدُ هی شَد .دس ایي
سٍش تغزیِ ،هَاد غزایی هبیغ ّش  4-6سبػت اص عشیك
سشًگ غزایی ثِ ثیوبس دادُ هی شَد.
نکات ههن در حین تغذیه اس طزیق لوله ای:

 همذاس ٍ ًَع غزا سا اص پضشک یب پشستبس خَد سؤال
کٌیذ .غزای ٍیژُ ایي ًَع ثیوبساى سا هی تَاًیذ خَدتبى
تْیِ کٌیذ ّوچٌیي ثِ صَست آهبدُ دس ثبصاس هَخَد
است.
 لجل اص ششٍع تغزیِ اثتذا دستْبی خَد سا شستشَ
دّیذ.
ٍ سبیل هَسد ًیبص سا ثشای تغزیِ اص عشیك لَلِ (
غزای هبیغ ٍ سشًگ هخصَص غزایی) آهبدُ کٌیذ.
 لجل اص ششٍع غزا اص لشاس گیشی هحل صحیح آى
هغوئي ثبشیذ .ثشای ایي هٌظَس  5-10سی سی َّا سا
اص عشیك سشًگ غزایی کشیذُ ٍ سپس آى سا ثِ اًتْبی

لَلِ غزایی ٍصل کشدُ ٍ ثب فشبس آسام َّا سا ٍاسد هؼذُ هی
کٌین .سپس پیستَى سا کوی ثِ ػمت هی کشین ،ثشگشت هبیغ
سجض یب صسد سًگ ًشبًِ هکبى صحیح لَلِ است.
 پیستَى سا ّوچٌبى ثِ ػمت هی کشین ٍ اخبصُ هی دّین
توبهی هحتَیبت هؼذُ ٍاسد سشًگ شَد اگش همذاس ایي
هحتَیبت ثیشتش اص  200سی سی ثبشذ ثِ ایي هؼٌی است کِ
ثیوبس ًتَاًستِ غزای ٍػذُ لجل سا ّضن کٌذ .دس ایي حبلت
کلیِ هبیغ کشیذُ شذُ سا ثِ ثیوبس ثشگشداًیذ .پش ثَدى صیبد
هؼذُ ثبػث ثشٍص استفشاؽ هی شَد .ثٌبثشایي دس ایي حبلت ایي
ٍػذُ غزایی سا ثِ ثیوبس ًوی دّین .اگش ایي حبلت ثیشتش اص دٍ
ثبس اتفبق افتبد ثبیذ ثِ پضشک اعالع دادُ شَد.
 اگش همذاس ایي هبیغ ثشگشتی کوتش اص  200سی سی ثبشذ
غزا ششٍع هی شَد.
 لجل اص ششٍع غزا سش سا ثِ ٍسیلِ لشاس دادى ثبلشی صیش سش
ٍ شبًِ ثبالتش ثیبٍسیذ.
 هغوئي ثبشیذ غزا ّن دهبی اتبق است (سشد یب گشم
ًجبشذ) صیشا هٌبست ًجَدى دهب هَخت تغییش دس حشکبت سٍدُ
هی شَد ٍ دس ًتیدِ هوکي است ثیوبس دچبس دسد شکن ٍ
اسْبل شَد .لزا ًیبصی ثِ گشم کشدى غزا ًوی ثبشذ فمظ
سْویِ غزایی ّش ٍػذُ سا  20دلیمِ لجل اص هصشف دس دهبی
اتبق ًگِ داسیذ.
 لجل اص ثشداشتي غزا آًشا ثب لبشك خَة ثِ ّن ثضًیذ.
 سشًگ سا ثِ اًتْبی لَلِ غزایی ٍصل کٌیذ ٍ تب صهبًی کِ
غزا سا داخل سشًگ ًشیختِ ایذ لَلِ سا ثِ ًحَی خن کٌیذ کِ
اص ٍسٍد َّا ثِ هؼذُ ٍ دس ًتیدِ ًفخ خلَگیشی شَد.

 ثؼذ اص سیختي غزا سشًگ هحتَی غزا سا  40سبًتی هتش
ثبالتش اص سغح ثیوبس لشاس دّیذ تب غزا ثِ ساحتی ثِ کوک
خبرثِ صهیي ٍاسد هؼذُ شَد.
 ثِ ّیچ ػٌَاى ثشای ٍاسد کشدى غزا اص فشبس پیستَى
استفبدُ ًکٌیذ.
 صهبًی کِ سشًگ سا اص اًتْبی لَلِ غزایی خذا هی کٌیذ
لَلِ سا خن کٌیذ تب هسذٍد شَد ٍ َّا هدذداً ٍاسد هؼذُ
ًشَد ٍ هحتَیبت هؼذُ خبسج ًشَد.
 حیي تغزیِ ٍ  30دلیمِ پس اص آى سش ثیوبس ّوچٌبى
ثبالتش لشاس گیشد.
 ثِ هٌظَس تخلیِ ساحت تش غزا اص هؼذُ ثِ سٍدُ ،ثیوبس سا
ثِ پْلَی ساست ثچشخبًیذ.
 30-50سی
 لجل ٍ ثؼذ اص دادى غزا یب داسٍ ثِ ثیوبس
سی آة اص عشیك لَلِ ثِ ثیوبس دّیذ تب لَلِ شستِ شَد.
 لشصْبی ثیوبس سا خَة خشد کٌیذ ٍ دس آة حل کٌیذ ٍ
سپس آًشا اص عشیك لَلِ ثِ ثیوبس خَد دّیذ .هیچگاه قزصها
را با غذا هخلوط نکنیذ.

 دس ّش ثبس تغزیِ ًجبیذ همذاس غزا ثیشتش اص 350-500
سی سی شَد .صیشا ٍاسد کشدى حدن صیبد غزا ثِ هؼذُ ثیوبس
سجت ثشٍص اسْبل ،استفشاؽ ٍ تَْع هی شَد.
 ثؼذ اص اتوبم غزا دادى ثِ ثیوبس سشًگ غزایی سا ثشای
استفبدُ ثؼذ ثب آة شستشَ دّیذ.
 لجل اص دادى غزا ثْذاشت دّبى سا فشاّن کٌیذ.
 دس صَست ثشٍص لشهضی ٍ صخن دس ًبحیِ ثیٌی ،اسْبل ٍ
استفشاؽ ،تغییش دس اًذاصُ لَلِ( کَتبُ شذى یب ثلٌذ شذى) ثِ
پضشک هشاخؼِ کٌیذ.

 غزای استفبدُ ًشذُ سا هی تَاى ثِ هذت  24سبػت
دس یخچبل ًگِ داسیذ.
 دٍ سبػت ثؼذ اص ّش ٍػذُ غزایی دس صَست تحول
ثیوبس یک سَم لیَاى آة هیَُ یب ػشلیبت یب آة دّیذ.

تغذیه اس طزیق :PEG
اگش ثیوبس ًیبص ثِ تغزیِ اص عشیك لَلِ ثِ هذت ثیشتش اص
ّ 4فتِ داشت تغزیِ ثِ ایي سٍش ثْتش است.
 ثشای تغزیِ ثِ ایي سٍش ًکبت لجلی سا کِ دس تغزیِ
اص عشیك لَلِ ثیٌی-هؼذُ رکش شذ اًدبم دّیذ.

طزس تهیه:
 هَاد هَسد ًیبص سا پس اص آهبدُ سبصی ٍصى ًوبییذ.
 کلیِ هَاد سا دس صٍدپض سیختِ ثِ هذت
دّیذ تب غزا کبهالً پختِ شَد.

 2سبػت حشاست

 پس اص سشد شذى غزا آًشا داخل دستگبُ هخلَط کي سیختِ
تب کبهالً ًشم ٍ یکٌَاخت شَد.
 غزای هخلَط شذُ سا ثب صبفی صبف ًوبییذ .تفبلِ غزا ًجبیذ
اص همذاسی کِ ثشای شوب تَسظ کبسشٌبس تغزیِ تؼییي کشدُ
کوتش ثبشذ دس ایي حبلت ثِ آى آة اضبفِ کٌیذ تب ثِ آى همذاس
هَسد ًظش دست یبثیذ.

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

تغذیه اس طزیق لوله

 سٍصاًِ هحل ٍسٍد لَلِ سا ثب آة ٍ صبثَى شستشَ
دادُ ٍ سپس کبهالً هحل سا خشک ًوبئیذ.
 ثیي لَلِ ٍ پَست پبًسوبًی لشاس دّیذ ٍ دس صَست
کثیف شذى آى آًشا صٍدتش ػَض کٌیذ.
 دس صَست ٍخَد دسد شکن ،یجَست ،لشهضی ٍ ٍسم
اعشاف لَلِ ،اشکبل دس تٌفس ،تت ،گشفتگی لَلًِ ،شت
غزا اص اعشاف آى ٍ ثلٌذ یب کَتبُ شذى لَلِ ثِ پضشک
هشاخؼِ کٌیذ.
طزس تهیه غذای هخصوص لوله:

هواد السم:
گَخِ فشًگی ،سیت صهیٌی ،گَشت ثذٍى چشثی ،ػذس
یب سَیب ،کشک یب هبست ،سٍغي هبیغَّ ،یح یب سیت
صهیٌی پختِ ،پٌیش ،تخن هشؽ ،شکش ،پیبص ٍ آة
تَخِ داشتِ ثبشیذ ایي هَاد ٍ همذاس آى ثب تَخِ ثِ
ششایظ ثیوبس ثشای ّش ثیوبس هتفبٍت است .ثشای تؼییي
همذاس ٍ ًَع ایي هَاد ثِ ٍاحذ تغزیِ هشاخؼِ کٌیذ.
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