
Arabic – العربیة 

This document was last reviewed on 1st June 2017
© The Children’s Hospital at Westmead, Sydney Children’s Hospital, Randwick and Kaleidoscope Children, Young People and Families. page 1 of 2 

عقدة لترجمة مھمة متستخدم 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.

 ما المقصود بالتغذیة بواسطة األنبوب؟ 
What Is Tube Feeding? 

 لماذا یحتاج طفلك إلى أنبوب؟
Why does your child need a tube? 

 على طفلك لجسد التغذیة لتوفیر أسلوب أو الزر األنبوب بواسطة التغذیة
 يف األنبوب بواسطة التغذیة تساعد أن یمكن كما. مخصصة تركیبة ھیئة

 كونی ال عندما وتطوره طفلك لنمو الضروریة األساسیة المغذیات كل توفیر
 لفترة لالستعمال دائم أو مؤقت وھو. الطعام من یكفي ما تناول على قادرا

 :الذین األطفال یفید أن ویمكن. طویلة أو قصیرة
 تغذیتھم على للحصول یكفي بما والشرب األكل یستطیعون ال •
 حیحص بشكل البلع أو المضغ على قادرین غیر ألنھم األكل یستطیعون ال •

 وآمن
 للنمو التغذیة من للمزید یحتاجون •

 أنواع األنابیب
Types of Tubes 

 متاحة وھي. طفلك احتیاجات على اعتمادا األنابیب من مختلفة أنواع ھناك
 ناءب المطلوب األنبوب نوع طبیبك یحدد وسوف. مختلفة وأقطار أطوال في

 :الشائعة األنابیب من. طفلك احتیاجات على

 NG بأنبوب األحیان من الكثیر في ویسمى – الَمِعِديّ  األَْنِفيٌّ  األْنبوبٌ  •
)Nasogastric/NG tube .(عبر المعدة إلى األنبوب ھذا إدخال ویتم 

 .قصیرة لفترة األنبوب بواسطة للتغذیة ویستخدم. األنف

 NJ بأنبوب األحیان من الكثیر في ویسمى – الصائمي نفياأل األنبوب •
)Nasojejunal/NJ tube (اب الُمقَاِطعُ  األنبوب أو  للبَوَّ
)Transpyloric TP(. المعدة عبر ویمر األنف من یدخل أنبوب وھو 

 ).الدقیقة األمعاء( الصائم المعي إلى یصل حتى

 –) الجلد مستوى على جھاز( المعدة تفمیم أو المعدة، فغر زر أو أنبوب•
 . )G )Gastrostomy/G tube أنبوب باسم أحیانا ویعرف

 .  البطن جدار في صغیرة فتحة عبر المعدة إلى یدخل أنبوب وھو

  –) الجلد مستوى على جھاز( الصائم المعي فغر زر أو أنبوب •
 . )J )Jejunostomy/J tube أنبوب باسم أحیانا ویعرف

 فتحة عبر) الدقیقة األمعاء( الصائم المعي إلى األنبوب ھذا إدخال ویتم
 . البطن جدار في صغیرة

 –أنبوب أو زر المفاغرة المعدیة الصائمیة (جھاز على مستوى الجلد)  •
 .)G-J )Gastro-jejunostomy/G-J tube ویعرف أحیانا باسم أنبوب

وھو أنبوب أطول یتم إدخالھ عبر فتحة المعدة وتمریره لیصل إلى المعي 
 الصائم (األمعاء الدقیقة).

 

 ھي أھمیة التركیبة؟ ما
Why is formula important? 

. وماء محددة سائلة تركیبة سوى األنبوب عبر مادة أي إعطاء یمكن ال
 اتالحتیاج وفقا تركیبة بوصف معك المتعامل التغذیة أخصائي وسیقوم

 والكربوھیدرات والدھون البروتین كل عادة التركیبة ھذه توفر. طفلك
. للتركیبة اشیئ تضف ال. الطفل یحتاجھا التي والمعادن والفیتامینات والسوائل

 أخصائي من نصح على الحصول دون نوعھا أو التركیبة كمیة تغیر ال
 بدال مخلوطة أطعمة أو أخرى سوائل أي تعطي ال. األطفال طبیب أو التغذیة

 .التركیبة عن

 الطفل سن تقدم مع ونوعھا التركیبة كمیة تتغیر قد الوقت مرور ومع
 وعھون األنبوب حجم یتغیر أن یجوز كما. وتحملھ ونموه الغذائیة ومتطلباتھ

 . الوقت مرور مع
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 كیف یتم إعطاء الطعام باألنبوب؟
How are tube feeds given? 

 :أخصائي التغذیة باألمور التالیة في االعتبارسیأخذ 

  األنبوب، نوع •

  التركیبة •

  لإلطعام طفلك تحمل ومدى •

 . مختلفة طرق بین الجمع ربما أو الطرق أفضل تقریره عند

 

 : ثالث طرق لتوصیل التركیبة لطفلكھناك 

  المضخة
یتم إعطاء التركیبة . یمكن استخدام المضخة لإلطعام المستمر أو المتقطع

 .ساعة یومیا 24إلى  8بدون توقف لفترة محددة، مثال خالل 

سم تعرف با(كما یمكن استخدام المضخة إلعطاء كمیات تركیبة بحجم وجبة 
طى وتع. على فترات أطول مما یمكن بلوغھ باستعمال قوة الجاذبیة) البلعة

 30ساعات یومیا مع استمرار كل بلعة لفترة تتراوح بین  6إلى  4ھذه كل 
 .دقیقة 90و

 
  قوة الجاذبیة

ة جاذبیة إلعطاء كمیات أكبر من التركیبیمكن استخدام كیس تنقیط بواسطة ال
 6إلى  4وھي تعطى عادة ). ویسمى ذلك بإطعام البلعات(في فترات أقصر 

ویحدد ارتفاع جریان الطعام سرعة إطعامھ، بمعنى أنھ كلما . مرات كل یوم
 .عال ارتفاع الكیس أو التركیبة عن المعدة، كلما أسرع جریان التركیبة

 
  الحقنة

یمكن إطعام كمیات . خدام حقنة إلطعام البلعات بالجاذبیةیمكن كذلك است
 .مرات كل یوم 6إلى  4وھي تعطى عادة . كبیرة من التركیبة في كل مرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 تذكر:  
Remember: 

 ونیستطیع ال الذین األطفال األنبوب بواسطة اإلطعام یساعد قد •
 تغذیتھم على للحصول یكفي بما والشرب األكل

 التركیبة سوى األنبوب عبر شيء أي إعطاء عدم یجب •
 .الموصوفة

 دون ھاب تعطى التي الطریقة أو التركیبة تغییر عدم علیك ویجب •
 .معك المتعامل الصحیة الرعایة مقدم مع أوال األمر مناقشة

 الھاحتم ویتغیر وینمو سنا طفلك یكبر عندما الوقت مرور ومع •
 :   لإلطعام

 وكمیاتھا التركیبة نوع یتغیر قد  

  ونوعھ؛ األنبوب مقاس أیضا یتغیر قدو  

 التغذیة أخصائي مع منتظمة بمراجعات القیام نوصي لذلك
 .السریري التمریض واستشاري
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