
Health Topic: Gastronomy Feeding by Syringe - Arabic 

 التغذیة عبر أنبوب فغر المعدة بالمحقن
ب فغر المعدة الذي یوضع  نظًرا لعدم قدرة طفلك على تناول طعامھ عبر الفم أو حاجتھ للحصول على المزید من السعرات الحراریة للنمو، فسنقدم لھ الغذاء عبر أنبو

 داخل معدة طفلك.
 ". ستساعدك ھذا اإلرشادات في إطعام طفلك عبر ھذا األنبوب. g-tubeیسمى أنبوب فغر المعدة عادة "

 المستلزمات 

  )مل  60مل أو  (EnFit) (35 محقن إن فت •
 حلیب صناعي  •
 كوب قیاس  •
 ) لزر أنبوب فغر المعدةBolus extension setمجموعة وصالت في حال الرغبة، مجموعة وصالت دفقیة ( •

 اإلجراء 

 اشرح اإلجراء لطفلك.    .1
 اغسل یدیك بالماء والصابون.     .2
 اجمع كل المستلزمات.     .3
 اسكب المقدار الصحیح من الحلیب الصناعي في كوب قیاس نضیف أو في زجاجة إرضاع نظیفة.     .4
 ضع الطفل في وضعیة مریحة. أَجِلس الطفل، إن أمكن، فوق كرسي عاٍل أمام الطاولة أثناء أوقات الوجبات.    .5
).Bard) أو بارد (MIC-KEYكي (- ثبت طرف المحقن داخل أنبوب التغذیة أو مجموعة الوصالت الدفقیة عند زر میك   .6
 مل من الماء أو حسب توجیھات ممرضك أو طبیبك قبل البدء في التغذیة بالحلیب.  5إلى  3اشطف األنبوب بمقدار    .7

 اسكب الحلیب الصناعي داخل المحقن ببطء.   .8
قھ الطفل في رضاعة افتح مشبك أنبوب التغذیة. تحكم بسرعة التغذیة عبر رفع المحقن أو خفضھ. یجب أن تستغرق التغذیة مقدار الوقت نفسھ تقریبًا الذي یستغر .9

أو أظھر عالمات عدم الراحة، أو عند حدوث انتفاخ في البطن أو القيء أو   دقیقة. أوقف التغذیة إن شعر الطفل بالغثیان 20إلى  15الحلیب الصناعي، أي نحو 
صعوبة التنفس.  

ھ أو معالجھ الوظیفي في حالة عدم قدرة الطفل على التغذیة عبر الفم، فحفزه بإعطائھ اللھایة أثناء التغذیة عبر أنبوب فغر المعدة. ناقش طبیب طفلك أو ممرض .10
 لطفل األكبر عمًرا. في اقتراحات التحفیز الفموي ل

ألنبوب وأغلق  بعد االنتھاء من إعطاء كامل الحلیب، اشطف األنبوب بالماء حسب إرشادات طبیبك أو ممرضك، وأعد تغطیة أنبوب فغر المعدة أو افصل كامل ا .11
الغطاء على زر أنبوب فغر المعدة. 

 حاول حمل طفلك على التجشؤ بعد كل إطعام إن أمكن.   .12
 غذیة بالماء الدافئ بعد كل إطعام واتركھا تجف في الھواء. غیِّر المحقن ومجموعات الوصالت كل أسبوعین.اشطف مستلزمات الت  .13

 إن ارتد الحلیب الصناعي: 

 غیِّر وضع األنبوب إلبطاء سرعة التدفق   •
 غیِّر وضعیة الطفل   •
مل من ماء الصنبور   5إلى  3اشطف أنبوب التغذیة بمقدار  •

 نصائح األمان 

 تذكر أن تشطف أنبوب التغذیة بالماء بین كل وجبات التغذیة وإعطاء األدویة.   •
راقب الطفل لمالحظة مشكالت التغذیة: الغثیان أو القيء أو عدم الراحة أو االنتفاخ أو تغیر نمط البراز.   •
 اتصل بطبیبك أو ممرضك إن ساورتك أي مخاوف متعلقة بالتغذیة.•
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