به نام خدا
تغذیه از راه لوله
گاواژ /تغذیه از طریق لوله معده از راه بینی
گاواژ به معناي تغذيه و وارد كردن مايعات غذايي از راه لوله به معده )  ( Tube NGاست .يکي از مصارف اين لوله ،تغذيه ي
بیمارانیست كه قادر به تغذيه ي دهاني نیستند.
قبل از انجام كار ،دستهاي خود را با آب و صابون بشويید .سپس بیمار را در حالت نشسته يا نیمه نشسته قرار دهید و گیره لوله
معده را باز كنید  .يک گوشي پزشکي تهیه كنید و هر بار قبل از گاواژ غذا ،با سرنگ گاواژ 10-5 ،سي سي هوا به داخل معده
بفرستید و صداي هوا را در معده بشنويد تا مطمئن شويد ،لوله معده سر جايش است .گوشي را زير جناغ سینه روي شکم قرار
دهید.
سپس محتويات معده را بکشید (آسپیره كنید) ،چنانچه بیش از نصف مقدار گاواژ شده قبلي كشیده شد ،آن وعده غذايي را ندهید.
ولي چنانچه كمي برگشت ،آن را گاواژ كنید اما اين مقدار از میزان گاواژ فعلي كم كنید.
معموال تا میزان  300سي سي هر سه ساعت يک بار ،بیمار مي تواند گاواژ را تحمل كند .قبل و بعد از گاواژ 30-50 ،میلي
لیترآب گاواژ كنید .هرگز مايعات گاواژ را با پیستون سرنگ و با فشار وارد لوله معده نکنید ،بلکه پیستون را خارج نموده و مواد
غذايي را در سرنگ ريخته و لوله معده را كمي باال بیاوريد ،تا خود بخود مايع وارد معده شود .بعد از هر بار گاواژ ،سرنگ گاواژ را
خوب بشويید و هر  24ساعت يکبار سرنگ را عوض كنید  .چنانچه غذاي گاواژي سرد است ،مي بايست آنرا كمي گرم كنید،
بطوري كه با ريختن چند قطره از آن روي قسمت داخلي مچ دست ،احساس گرمي داشته باشد (درجه حرارت آن با درجه حرارت
اتاق يکسان باشد(.
مي توانید با مشورت متخصص تغذيه ،از غذاهاي آماده گاواژ نیز استفاده كنید.
هر روز چسب دور لوله را باز كنید ،پوست اطراف آن را بشويید و خشک كنید و مجددا چسب بزنید .هر دو هفته يکبار از يک
پرستار باتجربه استفاده كنید ،سپس مجددا بخواهید لوله معده را تعويض كند.
قبل از كشیدن لوله معده  30سي سي آب بزنید تا كامال خالي شود ،سپس آنرا بکشید.

پگ /تغذیه از طریق راه فرعی به معده از روی شکم (گاستروستومی)
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زماني كه بیمار به داليل مختلف قادر به تغذيه كافي و كامل از طريق دهان نباشد از ابزاري خاص جهت تأمین مواد غذايي مورد
نیاز استفاده مي شود .كه يکي از اين ابزار ،لوله تغذيه گاستروستومي مي باشد؛ اين لوله از طريق ديواره شکم و به يک شیوه
غیرجراحي مستقیماً در داخل معده قرار مي گیرد .نوعي عمل جراحي ساده و سرپايي است كه براي ايجاد منفذي در معده جهت
رساندن غذا و مايعات در مواردي كه بیمار قادر بـه خوردن غذا از راه دهان نباشد انجام مي شود .اين نوع تغذيه با دستور پزشک و
شرايط بیمار انجام مي شود .
نکاتي كه بايد قبل از انجام اين روش رعايت شود بدين شرح است  :يک هفته قبل از موعد گذاشتن لوله گاستروستومي ،از مصرف
آسپرين و داروهاي ضد انعقاد خون خودداري شود. .بیمار از  8ساعت قبل ،ناشتا باشد .در صورت وجود دندان مصنوعي آن را خارج
كنید .بهتر است بیمار يک رگ محیطي آماده جهت تزريق سرم داشته باشد.

نحوه انجام گاستروستومی اندوسکوپیک از طریق پوست:
اين كار توسط يک متخصص گوارش انجام مي شود .ابتدا جهت بي حس كردن حلق و گلو از اسپري لیدوكايین (زيلوكايین)
استفاده مي شود .عالوه بر اين ممکن است از مسکنها و آرام بخشها نیز استفاده شود ،سپس لوله اندوسکوپ را از راه دهان وارد
معده مي كنند( لوله اندوسکوپ يک لوله نازك و قابل انعطاف است) .در اين حالت پزشک دستگاه گوارش را در مانیتور مشاهده
كرده و به اين ترتیب محل دقیق و مناسب وارد كردن لوله تغذيه اي را مشخص مي كند .در مرحله بعد ابتدا يک سوزن با پوشش
الستیکي وارد محل مورد نظر مي شود؛ ازطريق اين پوشش الستیکي سیمي را به داخل معده و سپس به دهان مي فرستند .نوك
سیم را در قسمت دهان به انتهاي لوله مي بندند و لوله به سمت معده هدايت مي شود .با ايجاد يک برش كوچک انتهاي لوله از
معده بیرون كشیده و در محل برش ثابت شده و اطراف آن پانسمان مي شود .مدت انجام اين روش  30تا 45دقیقه است .درد،
عفونت ،جابجايي يا انسداد لوله ،نفخ شکم ،تهوع ،اسهال ،يبوست ،تحريک پوست ،اطراف لوله ،نشت از اطراف لوله .موارد ذكرشده
احتمالي بوده و از عوارض قطعي گاستروستومي به شمار نمي آيد .در اكثر مقاالت علمي معتبر اين روش بدون عوارض عنوان شده
است.
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نکاتی ضروری در مورد داروها :
اگر بیمار ديابت دارد و انسولین دريافت مي كند ،ممکن است نیاز به كاهش مقدار انسولین دريافتي در روز جاگذاري
PEGداشـته باشد به همین علت قبل از تعبیه ي  PEGبا پزشک اصلي بیمار در اين خصوص مشورت كـرده و همـراه
داشـتن داروهـاي ديابـت ،جهت استفاده ،بعد از تعبیه ضروري مي باشد .
چنانچه بیمار داروهاي رقیق كننده خون (از قبیل وارفارين  ،ديپريدامول و تیکلوپیدين )مي گیرد حتما بايد قبل از
جاگـذاري  PEGبه پزشک اصلي بیمار اطالع داده شود.
ازيک هفته قبل  ،بیمار نبايد آسپرين و مشتقات آن و ضد درد ( از قبیل ايبوپروفن – ناپروكسن – ايندوم ات سین و
موترين ) رادريافت كند و هیچ دارويي نبايد بدون مشورت با پزشک اصلي بیمار قطع شود.
بیمار  8- 6الي ساعت قبل از انجام تعبیه  PEGنبايد چیزي بخورد يا بنوشد.
وجود يک نفر ،جهت همراهي كردن بیمار قبل و بعد از گذاشتن  PEGضروري است
بیمار نبايد به مدت  24ساعت بعد از جاگذاري ، PEGرانندگي كرده و يا با انواع ماشین آالت كار كند (بدلیل ايجاد
خـواب آلـودگي توسط داروهاي مصرفي حین تعبیه).
مدت بستري بیمار در بیمارستان بعد از تعبیه  PEGيک شب مي باشد.

نکاتی که باید بعد از گذاشتن لوله رعایت کنید :
نحوه تغذيه از طريق لوله را از پرستاران بخش سوال كنید و در حضور ايشان انجام دهید .
در صورت امکان بیمار به مدت  30تا  60دقیقه بعد از دريافت غذا در وضعیت نشسته باقي بماند .
در صورت قرمزي و سوزش اطراف لوله از پماد زينک اكسايد يا روزي سه بار اطراف لوله را با محلول بتادين شستشو
دهید
 .مراقب باشید اطراف لوله همیشه خشک باشد .
در صورت بروز تب و لرز ،تهوع ،تورم شکم ،يبوست ،قرمزي و تورم محل لوله ،به پزشک مراجعه كنید.
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لوله تغذيه PEGبايد با چسب يا باند ،در قسمت شکم بیمار ثابت شود تا از ايجاد فشار به آن جلو گیري شود.
نشت جزئي ترشحات از اطراف لوله  PEGدر  24الي  48ساعت بعد از تعبیه  ،طبیعي مي باشد .
حمام كردن بیمار با  PEGاشکالي نداشته ولي بايد از ايجاد هر گونه فشار يا كشش جلوگیري شود .
زمانیکه بیمار در تخت استراحت مي كند بهتر است پاهاي وي باالتر از سطح قلب قرار گرفته و حركت داده شود تا از
ايجاد لخته در عـروق خوني عمقي  .جلوگیري شود.
اطراف لوله و قسمت برش  ،با گاز استريل پانسمان شده و در صورت نیاز بايد تعويض گردد.
پانسمان محل،بايد روزانه تعويض شده و لوله و اطرافش  ،با پنبه ي آغشته به آب و صابون شستشو داده شود .
الزم است براي دانستن مقدار و نوع محلول تغذيه اي  ،مشاوره ي تغذيه صورت گیرد.
در دو روز اول بعد از جا گذاري  ،ممکن است بیمار ناراحتي خفیفي در ناحیه ي تعبیه ي لوله احساس كند كـه شـبیه
كـشیدگي عـضالت بوده و با دريافت داروي ضد درد (با نظر پزشک ) تسکین مي يابد .
طول مدت استفاده بیمار از اين روش ،به نحوه مراقبت از لوله بستگي دارد .معموال نیازي به تعويض نیست و در صورت
عدم وجود عفونت يا مشکل خاص مي تواند  2الي  3سال يا بیشتر در معده باقي بماند و در آوردن آن وابسته به نظر
پزشک خواهد بود.
عوارض احتمالی لوله تغذیهPEG
اين عوارض نسبتا نادر بوده و شامل موارد زير مي باشند:
عفونت زخم يا تحريک پوست اطراف لوله ،پیچ خوردگي يا اختالل عملکرد لوله -آسپیراسیون ( برگشت مايع – غذا يا هر
ماده خارجي از معده به راه هوايي بیمار ).
پرفوراسیون روده ،فیستول گاسترو كولون (سوراخ غیرطبیعي بین معده و روده )
پريتونیت ،سپتي سمي (عفونت منتشر در داخل بدن )،وجود نشت در اطراف لوله
نفخ شکم ،تهوع ،اسها
مراقبتهای پرستاری الزم بعد از عمل
اين لوله كه از راه شکم گذاشته مي شود ،بعد از عمل جراحي بايد از نظر خونريزي كنترل شود .
اولین تغذيه از راه لوله بايد توسط پزشک يا پرستار انجام شود و معموالً ابتدا از آب ولرم يا سرم قندي شروع مي شود.
 CC 60-30مايع از راه لوله داده مي شود ابتدا فقط و به تدريج مايعات افزايش مي يابد .
روز دوم در هر نوبت تغذيه با لوله  180تا  240سي سي مايع داده مي شود به شرطي كه بیمار هم بتواند تحمل نمايد.
حداكثر  300سي سي  ،هر  3ساعت مي توان در  24ساعت مايعات داده شود .
روش تغذيه به وسیله يک سرنگ  50سي سي (مخصوص گاواژ) كه به سر لوله متصل به شکم وصل مي شود انجام مي
پذيرد .با سرنگ مايعات كشیده شده و از راه لوله به آرامي و با حوصله تزريق مي شود.
از تخلیه ناگهاني و با سرعت مواد غذايي به داخل لوله تغذيه به شدت خوداري كنید.
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طبق نظر پزشک معالج و متخصص تغذيه مي توان از غذاهاي آماده  ،در برنامه غذايي از فیبر استفاده شود
حتما دفع بیمار ،طبیعي و مشابه افراد عادي مي باشد.
بايد دقت شود كه بعد از دادن مايع هیچگونه نشتي از اطراف لوله در ناحیه اتصال به شکم وجود نداشته باشد .
غذاهاي نرم +شیر و مايعات ساده به تدريج شروع شود .موادي چون سوپ و غذاهاي ديگر بايد به خوبي آسیاب و سپس
مصرف شوند .از مصرف بیش از حد شیر به علت هضم مشـکل آن جلوگیري شود .بعد از دادن هر وعده غذا بايد 50
سي سي آب ولرم با سرنگ داخل لوله تزريق شود تا مانع رسوب چربي و مواد غذايي در لوله شود فوراً قفل سر لوله
بسته شود تا مانع برگشت غذا به داخل لوله شود .
اگر اطراف لوله مواد غذايي ريخته شده است بايد تمیز شود تا از عفونت جلوگیري شود .بعد از تغذيه لوله را روي شکم
با يک چسب ثابت نگه داشته تا خارج نشود.
تغديه را به آرامي انجام داده .در صورت احساس پري شکم ا ز وعد ه هاي غذايي كمتر د ر فواصل بیشتراستفاده شود.
باال نگه داشتن سر تخت بیمار حداقل به مدت  15دقیقه بعد از پايان تغذيه ،به هضم غذا و عدم برگشت غذا به داخل
لوله كمک مي كند.
پوست اطراف لوله بايد روزانه با آب و صابون شسته و خشک نگه داشته شود.
سرنگ همواره بايد از مايع پر باشد تا مانع ورود هوا به معده مي شود .با باال نگه داشتن سرنگ در
حالت عمو د به شکم مايع با نیروي جاذبه وارد معده مي شود  ،البته ارتفاع سرنگ نبايد بیش از  45سانتیمتر تا سطح
شکم باشد.
بیمار پس ازتغذيه تا يک ساعت در وضعیت نشسته بماند.
پس از اتمام تغذيه وسايل الزم را با آب گرم و مايع ظرف شويي شسته و خشک نگهداريد.
مواد غذايي به آرامي و ماليمت ،وارد سرنگ شود و از اعمال فشار يا زور خودداري گردد.
بايد از دستکاري و كشیدن لوله اندر بیمار غیر هوشیار و خم كردن يا پیچ دادن آن جلوگیري شود.
در صورت خارج شدن لوله ي تغذيه اي  ،به پزشک اطالع دهید.
سوراخ ايجاد شده جهت تعبیه  PEGدر مدت  24ساعت پس از در آوردن بخودي خود بسته مي شود
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