
Health Topic: Gastrostomy Tube (G-Tube) Home Care - Arabic 

 ) G-tubeالعنایة المنزلیة بأنبوب فغر المعدة (
اتبع دلیل العنایة المنزلیة ألنابیب فغر المعدة المصنوعة حدیثًا.  

أو األدویة. كما یمكن استخدامھ أیًضا  تم تركیب أنبوب في معدة طفلك یُسمى أنبوب فغر المعدة أو أنبوب الفغر الَمعدي. یوفر ھذا األنبوب مسلًكا آخر لتقدیم الطعام و/
 للتنفیس عن معدة طفلك بدفع الھواء أو النزح. 

لى بقاء األنبوب في مكانھ عندما یتم وضع األنبوب ألول مرة في معدة طفلك، فقد یتم، أو ال یتم، إحكامھ بغرزة جراحیة من خالل الجلد وحول األنبوب. فھذا یساعد ع
یوًما. وسینشأ مسلك بین المعدة والجلد خالل   21جیًدا. فإذا كان طفلك لدیھ غرزة جراحیة حول األنبوب، فإن عملیة االلتئام تستغرق حوالي حتى یلتئم مسلك فغر المعدة 

 حوالي ثالثة أشھر. قد یتحدث معك طبیبك حول تغییر األنبوب في ھذا التوقیت. 
    من المھم أن تعرف ما ھو نوع ومقاس األنبوب لدى طفلك.

 " G-tubeالعالمة التجاریة " •
 مقاس األنبوب (فرنش)  •
 الطول  •
 النوع __  •

  من المھم أیًضا أن تعرف اسم ورقم ھاتف الطبیب الذي یدیر رعایة طفلك.

   مستلزمات العنایة بأنبوب فغر المعدة المزودة/غیر المزودة ببالون

 عمل نظیفة منطقة  •
 الماء والصابون   •
 قماش غسیل ومنشفة •
 قطع من الشاش النظیف (إذا لزم األمر)  •
مقص ____  •
شریط الصق ______  •
أنبوب تمدید ___ •
 أداة لتأمین الغلق  •
 ِمحقن للشطف   •
 ماء للشطف  •

العنایة بموضع تركیب األنبوب 

 اغسل یدیك بالماء والصابون قبل وبعد عملیة العنایة.   •
ف أو نمو جلد  انزع الضمادة القدیمة (في حالة استخدام ضمادات). تمعن في المنطقة حیث یدخل األنبوب عبر الجلد. تحقق من وجود احمرار، تورم، أي تصری •

 بكمیة قلیلة. اتصل بفریق رعایة طفلك إذا طرأت أیة مخاوف.زائد حول األنبوب. من الطبیعي أن یكون ھناك تصریف أسود رائق 
نظیف.  جفف اغسل الجلد حول األنبوب بالصابون والماء الدافئ. نظف المنطقة حول أنبوب فغر المعدة إلزالة أي تصریف و/أو تقشر. اشطف الصابون بماء  •

 الجلد تماًما. أبِق ھذا الموضع نظیفًا وجافًا. 
 موضع أنبوب فغر المعدة وفقًا لتعلیمات فریق الرعایة الخاص بك.یمكن وضع ضمادة حول  •
 ال تستخدم أي لوشن أو مرھم حول موضع األنبوب ما لم یكن قد تم وصفھ من قبل فریق رعایة طفلك.  •

 إعطاء األدویة وشطف أنبوب فغر المعدة 

 سیخبرك فریق الرعایة بمقدار المیاه التي یتعین استخدامھا لعملیة الضخ.

 أنبوب فغر المعدة لدى طفلك بالماء:   اشطف

 قبل وبعد أي عملیة تغذیة عبر األنبوب •
 قبل وبعد إعطاء أیة أدویة (یجب أال تكون ھناك أیة أدویة ُمعلقة في األنبوب أو أنبوب التمدید بعد عملیة الشطف)  •
 ساعة      24كل   مرة واحدة على األقل•
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 بالنسبة لألدویة: 
 السائلة مباشرة عبر منفذ الدواء.احقن األدویة  •
 سائل.بالنسبة لألقراص، استشر الطبیب أو الصیدلي قبل سحق أیة أدویة. اسحق القرص إلى بودرة واخلطھا مع كمیة كافیة من الماء لتحویلھا إلى  •
لبودرة مع كمیة كافیة من الماء لتحویلھا إلى سائل.  بالنسبة للكبسوالت، استشر الطبیب أو الصیدلي قبل فتح الكبسولة. افتح الكبسولة واخلط محتواھا من ا  •
 أعِط دوًما دواًء واحًدا في المرة الواحدة وافصل بالماء بین كل دواء. •

األطقمأنابیب التمدید تكون مخصصة لالستعمال مرة واحدة، وینبغي علیك تغییرھا بشكل منتظم.  تحقق مع شركة التأمین الخاصة بك لمعرفة كم عدد  •
 التي ستتلقاھا كل شھر. انزع أنبوب التمدید من أنبوب فغر المعدة عندما ال یكون قید االستعمال في التغذیة أو إعطاء األدویة.

 واتركھ یجف في الھواء على سطح نظیف.اشطفھ جیًدا؛ نظف أنبوب التمدید یومیًا بماء دافئ، ثم  •
 أو في حالة تلف أو التواء األنبوب البالستیكي أثناء عملیات التغذیة.تخلص من أنبوب التمدید إذا تعذر علیك تنظیف البقایا،  •

 تنفیس األنبوب 

ذلك.  یمكن استخدام أنبوب فغر المعدة لدى طفلك في إزالة الھواء أو السوائل الزائدة من معدتھ. وسیخبرك فریق الرعایة إذا كانت ھناك حاجة ل •
 ھناك العدید من األجھزة التي یمكن استخدامھا لتنفیس أنبوب فغر المعدة. •
 اتبع تعلیمات فریق الرعایة الخاص بك حول كیفیة القیام بذلك. •

إرشادات حول األنشطة 

 االستحمام: 

استخدم الصابون المخفف والماء الدافئ لتنظیف موضع أنبوب فغر المعدة وجففھ بعنایة.  -استحم كالمعتاد  •

 اللعب: 

یُسمح بممارسة معظم أنشطة اللعب بما في ذلك وضع الطفل على بطنھ.   ثبت األنبوب بإحكام بحیث یتعذر جذبھ للخارج.   •

 تحقق من عدم وجود تسریب بعد ممارسة األنشطة واتصل بفریق الرعایة الخاص بك إذا وجدت أي تسریب.  •

مالبس الطفل.  یفضل ارتداء قمیص واسع مكون من قطعة واحدة بالنسبة للرضع واألطفال الصغار.   ال تسمح لطفلك بجذب األنبوب. ثبت األنبوب بإحكام أسفل  •

الحفاظ على سالمة  یمكن استخدام شریط تثبیت أو ضمادة مطاطیة لألطفال األكبر سنًا.  ناقش فریق رعایة طفلك بشأن أیة استفسارات قد تكون لدیك حول كیفیة 

بإحكام إلى البطن أثناء عملیات التغذیة بالتنقیط.  انزع أنبوب التمدید من أنبوب فغر المعدة في حالة عدم استخدامھ في التغذیة أو األنبوب. ثبت أنبوب التمدید 

 إعطاء األدویة.

 علم.أبلغ إدارة المدرسة التي ینتمي إلیھا طفلك بشأن أنبوب فغر المعدة وقدم المعلومات المتعلقة بالسالمة إلى ممرضة المدرسة والمُ •
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 حلول المشكالت واإلجراءات التي یجب اتخاذھا 

 الحل   السبب   المشكلة 

تم جذب أنبوب فغر المعدة  
 للخارج 

بوصة. ثبت األنبوب على معدة طفلك   2- 1حاول إدخال األنبوب مرة أخرى في الفتحة بمقدار حوالي  أسباب متعددة 
بشریط الصق. ال تستخدم األنبوب. ومن ثم اتصل بفریق الرعایة الخاص بك واتجھ إلى عیادة الطبیب 

4-1أو غرفة الطوارئ. یجب وضع أنبوب فغر المعدة مرة أخرى في أسرع وقٍت ممكن في ظرف 
 ساعات حتى ال تنغلق القناة.   

احمرار وتھیج حول  
تقرحات ورائحة   المعدة،
 كریھة 

قد یكون ناجًما عن 
 تسرب أو عدوى

إذا كنت تستخدم ضمادة، فاحرص على إبقائھا نظیفة وجافة.  وجود كمیة قلیلة من اإلفرازات حول  
األنبوب یعد أمًرا طبیعیًا. استمر في العنایة الدوریة واتصل بطبیب طفلك. یمكن وصف كریم واقي 

 للجلد في ھذا التوقیت. 
قد یكون موضع تركیب األنبوب ملوثًا إذا كان طفلك یعاني من الحمى أو احمراٍر أو تورٍم ممتٍد لما بعذ 

 الفغر أو عند وجود نزحٍ كثیف أخضٍر ماسل للصفرة عند الموقع.   

تسرب في موضع تركیب  
 األنبوب

مشكلة تتعلق بكیفیة 
تثبیت أنبوب فغر 

 المعدة في موضعھ. 

المعدة غیر أنبوب فغر 
 مثبت بإحكام.

اتصل بطبیب أو ممرضة طفلك.  قد یتم إعطاؤك تعلیمات بإضافة المزید من الماء إلى منفذ البالون في  
 ھذا التوقیت.

 قد تحتاج إلى ضمادة أو كریم واقي.

 تحقق من أن القرص عند مستوى العالمة المخصصة لطفلك.  -األنبوب الطویل 

ینبغي ترك مساحة تُعادل عملة معدنیة بین األنبوب والجلد على معدة طفلك.   -األنبوب القصیر 

یبدو أن ھناك جلد أو نسیج  
زائد ینمو في موضع دخول 

 األنبوب في الجلد 

بعض األطفال أكثر  
عرضة لذلك من 

 غیرھم 

 ھذا ما یسمى بالنسیج الحبیبي.
لمناقشة العالج. من الطبیعي أن ینزف ھذا النسیج قلیالً عند  اتصل بفریق الرعایة الخاص بطفلك  

مالمستھ بقوة أو االحتكاك بھ.  وھذه لیست حالة طارئة، ولكنھا ال تزال مشكلة وتحتاج الى العالج في  
 الوقت المناسب. 

سوائل التغذیة أو   انسداد أنبوب فغر المعدة 
 األدویة كثیفة القوام 

 مللي. كرر الخطوات كل  10ا في األنبوب باستخدام ِمحقن سعة حاول أن تضخ/تسحب ماًء دافئً 
دقیقة. ال تضع أي شيء داخل األنبوب بھدف إزالة االنسداد. إذا تعذر علیك إزالة انسداد 10-15

 األنبوب، فاتصل بفریق رعایة طفلك. 
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