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দাবীতয্াগঃএই তথয্প�িট েকবল িশ�ামলূক উে�েশয্ ৈতির করা হেয়েছ। ইংেরিজ েথেক সিঠক অনবুাদ করার জনয্ সবর্াত্মক েচ�া চালােনা হেলও ভাষার 
অনবুাদ একিট খুবই জিটল কাজ, আর তাই পৃথক পৃথক অনবুােদ ভুল থাকেতই পাের। আপনার স�ােনর জনয্ এই তথয্িট উপেযাগী িকনা তা যাচাই এর 
জনয্ অন�ুহ কের আপনার ডা�ার িকংবা অনয্ানয্ েপশাদার �া�য্কম�েদর সােথ পরামশর্ করন। 

িটউব িফিডং কী?   
What Is Tube Feeding? 

েকন আপনার িশশর জনয্ িটউেবর �েয়াজন? 
Why does your child need a tube? 

িটউব িকংবা বাটন িফিডং হল আপনার িশশর েদেহ িবেশষ 
ফরমুলার আকাের পুি� সরবরােহর একিট প�িত। যখন আপনার 
িশশ যেথ� পিরমােন েখেত পারেব না তখন িটউব িফিডং তার 
েবেড় উঠা এবং িবকােশর জনয্ �েয়াজনীয় সকল পুি� ও 
পিরেপাষক পদাথর্ সরবরােহ সাহাযয্ করেত পাের। এিট হেত পাের 
�ণ�ায়ী িকংবা �ায়ী, �� িকংবা দীঘর্েময়াদী। এিট ঐসকল 
িশশেদর জনয্ উপকারী হেত পাের যারাঃ  

• শরীেরর পুি� বজায় রাখার জনয্ যেথ� পিরমােন েখেত িকংবা
পান করেত পােরনা।

• েখেত অ�ম কারণ তারা িঠকভােব িকংবা িনরাপেদ খাবার
িচবােত অথবা িগলেত পােরনা।

• েবেড় উঠার জনয্ বাড়িত পুি�র দরকার হয়

িটউেবর ধরণ  
Types of Tubes 

িশশর চািহদা অনুযায়ী িবিভ� ধরেণর িটউব রেয়েছ। িটউবগেলা 
হয় িবিভ� বয্াস ও ৈদেঘর্য্র। আপনার িশশর চািহদা অনুযায়ী েকান 
ধরেণর িটউেবর �েয়াজন হেব তা আপনার ডা�ার িনধর্ারণ 
করেবন। �চিলত িটউবগেলা হলঃ  

• নয্ােসাগয্াি�ক িটউব – �ায়ই যা NG িটউব িহেসেব পিরিচত
(Nasogastric/NG tube)। এই িটউবিট নােকর েভতর িদেয়
ঢুিকেয় পাক�লী পযর্� িনেয় যাওয়া েঢাকােনা হয়। এিট ���ায়ী
িটউব িফিডং এর জনয্ বয্বহৃত হয়।

• নয্ােসােজজনুাল িটউব - �ায়ই যা NJ িটউব (Nasojejunal/NJ
tube) বা �য্া�পাইলিরক (Transpyloric TP) িহেসেব পিরিচত।
এই িটউবিট নােকর েভতর িদেয় ঢুকােনা হয় এবং পাক�লীর
েভতর িদেয় িনেয় েজজনুাম (�ু�া�) পযর্� িনেয় যাওয়া হয়।

• গয্াে�া�িম িটউব/বাটন (�েকর �েরর য�) – কখনও কখনও
িজ-িটউব বলা হয় (Gastrostomy/G tube)।  এই িটউবিট
উদর �াচীের একিট েছাট িছ� কের তার েভতর িদেয় পাক�লীেত
ঢুকােনা হয়।

• েজজনু�িম িটউব/বাটন (�েকর �েরর য�) – কখনও কখনও
এিটেক J-িটউব বলা হয় (Jejunostomy/J tube)।  এই িটউবিট
উদর �াচীের একিট েছাট িছ� কের তার েভতর িদেয় েজজনুােম
(�ু�াে�) ঢুকােনা হয়।

• গয্াে�ােজজনু�িম িটউব/বাটন (�েকর �েরর য�) – কখনও
কখনও G-J-িটউব বলা হয় (Gastro-jejunostomy/G-J
tube)।  এিট একিট ল�া িটউব যা গয্াে�া�িমর িছ� িদেয়
ঢুিকেয় েজজনুাম (�ু�া�) এর মেধয্ িনেয় যাওয়া হয়।
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ফরমলুা গর�পণূর্ েকন?  
Why is formula important? 

িটউেবর েভতর িদেয় েকবল িবেশষ ধরেণর তরল ফরমুলা এবং 
পািন েদওয়া েযেত পাের। আপনার িশশর চািহদা অনুযায়ী 
ডােয়িটিসয়ান ফরমুলা েদওয়ার পরামশর্ েদেবন।  এই ফরমুলাগেলা 
সাধারণত আপনার িশশর চািহদা অনুযায়ী সব ে�ািটন, ফয্াট, 
কােবর্াহাইে�ট, তরল পদাথর্, িভটািমন এবং খিনজ পদাথর্ সরবরাহ 
কের। ফরমুলােত িকছু িমশােবন না। ডােয়িটিসয়ান িকংবা 
িশশেরাগ িবেশষে�র পরামশর্ না িনেয় ফরমুলার পিরমাণ িকংবা 
ধরণ পিরবতর্ ন করেবন না। ফরমুলার পিরবেতর্  অনয্ েকােনা তরল 
িকংবা িমি�ত খাবার েদেবন না।  

সমেয়র সােথ সােথ আপনার িশশর বয়স, পুি� চািহদা, বৃি� এবং 
সহনশীলতার সােথ স�িত েরেখ তার ফরমুলার পিরমাণ ও ধরণ 
পিরবতর্ ন করা হেত পাের। আপনার িশশর িটউেবর আকার এবং 
ধরনও সমেয়র সােথ সােথ পিরবিতর্ ত হেত পাের।  

 
কীভােব িটউেবর খাবার েদওয়া হয়?  
How are tube feeds given? 

ডােয়িটিসয়ান িনে�া� িবষয়গেলা িবেবচনা করেবনঃ  

• িটউেবর ধরণ,  
• ফরমুলা, এবং  
• আপনার িশশর খাদয্ সহনশীলতা  
 
যখন সবেচেয় সিঠক প�িত িকংবা স�াবয্ কতগেলা প�িতর সমি� 
েবেছ েনেবন।  

আপনার স�ানেক ফরমুলা েদওয়ার ৩িট �ধান প�িত রেয়েছঃ  

পা� 
িবরিতহীন িকংবা িবরিত িদেয় খাবার েদওয়ার জনয্ পা� বয্বহৃত 
হেত পাের।  একিট িনিদর্� সমেয়র জনয্ না েথেম ফরমুলা েদওয়া 
হেয় থােক েযমন �িতিদন ৮-২৪ ঘ�া ধের।  

মাধয্াকষর্েণর উপর িনভর্ র করার েচেয় দীঘর্ সময় ধের এক িমল 
পিরমাণ ফরমুলা (যােক েবালাস বলা হয়) েদওয়ার জনয্ও পা� 
বয্বহার করা হেত পাের। এিট সাধারণত ৈদিনক ৪-৬ বার েদওয়া 
হয়, েযখােন �িতিট েবালােস সময় লােগ ৩০-৯০ িমিনট।  

মাধয্াকষর্ণ 
অেপ�াকৃত অ� সমেয় অিধক পিরমােন ফরমুলা েদওয়ার জনয্ 
একিট �য্ািভিট ি�প বয্াগ বয্বহার করা েযেত পাের (এিটেক বলা 
হয় েবালাস িফড)। এিট সাধারণত �িতিদন ৪ েথেক ৬ বার েদওয়া 
হেয় থােক। কত তাড়াতািড় এিট েদওয়া হে� তা চলমান িফেডর 
উ�তা েথেক িনধর্ািরত হেব।  অথর্াৎ বয্াগ/ফরমুলা পাক�লী েথেক 
যত উঁচুেত রাখা হেব তত তাড়াতািড় এিট ধািবত হেব।  

 

িসির� 
�য্ািভিট েবালাস িফড েদওয়ার জনয্ও িসির� বয্বহার করা েযেত 
পাের। অিধকতর পিরমােণ ফরমুলা একবাের েদওয়া েযেত পাের। 
এিট সাধারণত �িতিদন ৪ েথেক ৬ বার েদওয়া হেয় থােক।  

 

0মেন রাখেবনঃ 
Remember: 
• েযসব িশশ েবেড় উঠা িকংবা িবকােশর জনয্ যেথ� 
পিরমাণ েখেত পােরনা তােদর জনয্ িটউেব খাওয়ােনা 
সহায়ক হেত পাের।  

• িফিডং িটউেবর মাধয্েম েকবল পূবর্ িনধর্ািরত ফরমুলা 
েদওয়া উিচত।  

• আপনার েপশাদার �া�য্ কম�র সােথ �থেমই আেলাচনা 
না কের ফরমুলা পিরবতর্ ন িকংবা এিট েদওয়ার প�িত 
পিরবতর্ ন করা উিচত হেব না।   

• সমেয়র সােথ সােথ আপনার িশশ যখন েবেড় উঠেব 
এবং তার খাদয্ সহনশীলতা পিরবিতর্ ত হেব, তখন 
তােদরঃ  

 ফরমুলার ধরণ এবং �েয়াজনীয় পিরমাণ পিরবিতর্ ত 
হেত পাের; এবং  

 িটউেবর আকার এবং ধরণও পিরবিতর্ ত হেত পাের;  

সুতরাং আপনােক িনয়িমত ডােয়িটিসয়ান এবং 
ি�িনকয্াল নাসর্ কনসালেট� এর সােথ এিট পযর্ােলাচনা 
করার পরামশর্ েদওয়া হে�।  
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