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مة معقدة لترجمة مھتستخدم نشرة المعلومات ھذه لألغراض التعلیمیة فقط. وفي حین بذلنا كل الجھد الممكن لضمان ترجمة دقیقة للنص من اإلنجلیزیة، إال أن ا تنویھ:
ة الصحیة للتأكد من أن ھذه المعلومات للغایة، مما یؤدي بالتالي إلى احتمال وجود بعض األخطاء في النص المترجم. یرجى استشارة طبیبك أو غیره من مقدمي الرعای

 تناسب طفلك.

 

 التغذیة باألنبوب: رعایة األْنبوٌب األَْنِفيٌّ الَمِعِدّي لطفلك 
Tube feeding: Caring for your child’s Nasogastric tube 

 

 التركیبة الغذائیةھو أنبوب مخصص لنقل ) NG(األُْنبوٌب األَْنِفيٌّ الَمِعِدّي 
وھو یستخدم مع بعض . والسوائل واألدویة مباشرة إلى المعدة عبر األنف

األطفال لمدھم بكل ما یحتاجونھ من غذاء ومیاه بینما یستخدم مع غیرھم 
 . جنبا إلى جنب مع اإلطعام االعتیادي

فالعنایة الیومیة تضمن . الخاص بطفلك إلى عنایة یومیة NGیحتاج أنبوب 
 . تاج لتبدیلھ بال لزومبأنھ یعمل ویدوم وال یح

 

  NGالتحقق من موضع أنبوب 
Checking the NG tube position  

یجب علیك  NGأو ماء أو دواء في أنبوب تركیبة غذائیة قبل سكب أي 
 . التحقق من أن طرفھ فعال داخل المعدة

ویتم ذلك من خالل استعمال حقنة ألخذ بعٍض من السائل المعدي من 
باد باستعمال ورقة ع) المشار إلیھا بتغییر اللون(األنبوب وفحص حموضتھ 

قد یتطلب أخذ عینة من السائل  .الشمس أو مؤشر األس الھیدروجیني
. المعدي عدة محاوالت ویجوز أن یساعد تغییر وضع طفلك على ذلك

  .مقدم الرعایة الصحیة المتعامل معك كیفیة القیام بذلكوسوف یعلمك 

إذا لم تكن متأكدا أو قادرا على التأكد  NGیجب علیك عدم استعمال أنبوب 
إذا ساورتك أیة شكوك اتصل بمقدم الرعایة . من موضعھ داخل طفلك

 . الصحیة المتعامل معك على الفور للحصول على النصح

 
 

 شطف األنبوب
Flushing the tube  

وسوف . الخاص بطفلك یساعد في منع انسداده NGالشطف المنتظم ألنبوب 
 . یعلمك مقدم الرعایة الصحیة المتعامل معك كیفیة القیام بذلك

بعد كل وجبة وبعد إعطاء  NGیجب علیك على أقل القلیل أن تشطف أنبوب 
سن طفلك أو وفق  مل من الماء اعتمادا على 20إلى  5الدواء، مستخدما من 

إذا كان اإلطعام . ما یوصي بھ مقدم الرعایة الصحیة المتعامل معك
 .ساعات 4والتداوي أقل تواترا یجب شطف األنبوب كل 

 : NGلشطف أنبوب  

 . ضع طرف الحقنة بدون المكبس في مدخل التغذیة. 1

  .اسكب الكمیة الموصى بھا من الماء الدافئ في الحقنة لشطف األنبوب. 2

یمكن أن یجري الماء عبر األنبوب تحت تأثیر قوة الجاذبیة، أو یمكن تركیب 
 . مكبس الحقنة ومساعدة جریان الماء من خالل دفع رقیق وبطيء

 .یجب أن یتم الشطف بانتظام حتى إذا كان طفلك یتغذى بواسطة مضخة
 . منھا لشطفھ NGوفك أنبوب " انتظار"سیتعین وضع المضخة في حالة 
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 المسدود والوقایة من حدوث ذلك NGالتعامل مع أنبوب إدارة 
Managing and preventing a blocked NG tube 

 : الخاص بطفلك NGإذا حدث وانسد أنبوب 

 . تأكد من أن األنبوب لیس ملتویا أو مثنیا .1

 . مل أو أصغر 30استخدم حقنة سعة  .2

مستخدما  NGامأل الحقنة بالماء الدافئ واشطفھ إلى داخل أنبوب  .3
إذا أحسست بمقاومة حاول أن تدفع . في ذلك ضغطا معقوال

 . وتسحب برفق بالحقنة لعدة دقائق لمحاولة إزالة االنسداد

فإن لم ینفع ذلك، اتصل بمقدم الرعایة الصحیة المتعامل معك أو  .4
 . المستشفى المحلي للحصول على النصح

 

 .بانتظام على ذلكویساعد شطفھ . من المھم أن تتفادى انسداد األنبوب

 : NGوحتى تقلل أكثر من احتمال انسداد أنبوب  

  .ومواعیده الشطف في المستخدمة المیاه بحجم الخاصة التعلیمات اتبع •

 نإ لمعرفة الصیدلي وراجع سوائل ھیئة على األدویة على الحصول اطلب •
 . أدویتھ طفلك إعطاء في NG أنبوب استعمال اآلمن من كان

 عایةالر مقدم بذلك علیك یشیر لم ما بالتركیبة مخلوطة األدویة تعطي ال •
 . معك المتعامل الصحیة

 

 من داخل الطفل؟ NGماذا تفعل إذا تملص أنبوب 
What to do if your child’s NG tube comes out?  

 إرشادات أعطاك قد معك المتعامل الصحیة الرعایة مقدم أن یفترض •
 خارج إلى بطفلك الخاص NG أنبوب تملص إذا بھ القیام علیك ما بصدد
 . جسمھ

 بتدریبك الصحیة الرعایة مقدم یقم لم ما األنبوب إدخال إعادة تحاول ال •
 رئة إلى األنبوب إدخال لخطورة وذلك. آمنة بطریقة بذلك القیام على

 . معدتھ من بدال الطفل

 عكم المتعامل الصحیة الرعایة بمقدم اتصل ذلك على تدریبك یتم لم فإذا •
 . األنبوب استبدال بشأن النصح على للحصول

 أقرب إلى التوجھ فعلیك الصحیة الرعایة بمقدم االتصال من تتمكن لم وإذا •
 إضافیة معدات لدیك كانت إذا. المساعدة على للحصول طوارئ قسم

 . معك أخذھا یرجى

 

 

 

 العنایة بالجلد
Skin care  

 . والتھیجاتالرعایة الجیدة بجلد طفلك تقیھ من االلتھابات 

 :خطوات بسیطة علیك اتباعھا

 . وممسحة الدافئ الماء باستخدام نظیفا NG بأنبوب المحیط الجلد على ابق •

 . األنف حول من إفرازات أو قشور أي ازل •

 . الجلد إلتالف منعا توفر إذا الصمغ مزیل استخدم األشرطة تغییر عند •

 . الجدید الشریط تركیب قبل جافا وكونھ الجلد نظافة من تأكد •

 األفضل فمن الوجھ جانبي إحدى على التھابا أو احمرارا الحظت إذا •
 . األخرى األنف فتحة في NG أنبوب وضع

 

 الخاص بطفلك؟ NGكل كم فترة یجب تغییر أنبوب 
How often does your child’s NG tube need 

changing?  

ا قد تحتاج بعدھاسأل مقدم الرعایة الصحیة المتعامل معك عن الفترة التي 
أشھر  3تدوم لما یصل إلى  NGفبعض أنابیب . إلى استبدال أنبوب طفلك

 . بینما قد تحتاج إلى تغییر غیرھا خالل فترة أقصر

 

 متى علیك أن تطلب المساعدة؟
When should you ask for help?  

االتصال بمقدم الرعایة الصحیة المتعامل معك في حال حدوث أي من  علیك
 : التالیة األمور

 . األنف فتحتي كال حول وتورم احمرار ھناك •
 . تسلیكھ تستطیع وال مسدود األنبوب •
 . مكانھ إلى إرجاعھ تستطیع وال تملص األنبوب •
 . استبدال إلى یحتاج األنبوب •

 

 : تذكر
Remember: 

 NG أنبوب في دواء أو ماء أو تركیبة غذائیة أي سكب قبل •
 . المعدة داخل فعال طرفھ أن من التحقق علیك یجب

 . بذلك أوصیت كما األنبوب بشطف تقوم أن المھم من •

 . التھابھ تمنع طفلك بجلد الجیدة العنایة ممارسة •

 إدخالھ إعادة تحاول ال مكانھ ترك أو NG أنبوب تملص إذا •
 لكبذ القیام على بتدریبك الصحیة الرعایة مقدم یقم لم ما

 .آمنة بطریقة
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