
 

 :التعريف 
أنبوب خاص، حين يتعذر هي وسيلة تستخدم إلمداد المريض باحتياجاته الغذائية عن طريق 
 .على المريض تناول الطعام من خالل الفم ألسباب عضوية أو نفسية

 
 :فوائد التغذية األنبوبية

 ة البدنية  .تحسين الصحَّ
  ة البقاء  .التنويم في المستشفىعدد مرات و تقليل مدَّ
 خفض معدل الوفيات. 
 الجروح التئام تسريع. 

 تحسين قوَّة العضالت وبنائها.  
 تقوية المناعة والحماية من العدوى. 
 الحد من المضاعفات بعَد العمليات الجراحية.  

 
 :االستخدامدواعي 

  أو القيء  الهضمأو   الهضمي، مثل اضطرابات االمتصاص أمراض الجهازبعض
 .المتكرر

  أو  عن طريق الفم بسبب صدمة في الرأستناول الطعام البلع أو عدم القدرة على
 .اضطرابات عصبية ،الرقبة

 الحروق. 

 يةالسرطان األمراض. 
  َرقالمريض المعرض لخطورة اإلصابة دخول السوائل )أو االستنشاق الرئوي  بالشَّ

 (.للرئة بدالً من ذهابها إلى المعدة
  :األنواع 

 من األنف إلى المعدة التغذيةأنبوب  .1

 اإلجراء

 يتتتم إدختتال األنبتتوب
متتتتن األنتتتت  إلتتتتى 
المريء ومن ثم إلى 

 .المعدة

 

 مدة االستخدام

يستتتتخدم للتغذيتتتة 
لفتتتتترة  األنبوبيتتتتة
أستابيع  8-6) قصيرة

 (.فقط كحد أقصى

 المملكة العربية السعودية

 وزارة الدفاع

 رئاسة هيئة األركان العامة
 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
 قسم التثقيف الصحي

 

 األنبوبيةالتغذية 
Feeding Tube 
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 .دة للتغذية األنبوبية حسب حاجة المريضتوجد كذلك طرق أخرى متعد** 
 

 :طرق العناية عند استخدام التغذية األنبوبية

  الصحيحة إلعطاء التغذية األنبوبية من قبل مقدم الحرص على معرفة الطريقة
 .الرعاية الصحية

 تجنب العبث باألنبوب. 

 حسب إرشادات مقدم الرعاية الصحية عند استخدام  الحرص على العناية بالجرح
 .التغذية األنبوبية عن طريق المعدة أو األمعاء

 
 :التحضير للتغذية األنبوبيةطريقة 

 حقنةال الماء،ذي، مغال علب الحليب: األدواتجهيز ت. 
  ًغسُل اليدين بالماء والصابون جيدا. 
 من سحب كمية  بواسطة) ق من أنَّ األنبوب في مكانة الصحيحتحقال

من الممكن وضع عالمة بالقلم المقاوم و الحقنة باستخدام عصارة المعدة
 (.للماء حول األنبوب

 تغذية من المعدةالأنبوب  .2

 اإلجراء

من  األنبوب يتم إدخال
صغير في  خالل شق

جدار البطن إلى 
باستخدام )المعدة 
وتحت ( المنظار

 .التخدير الموضعي

 

 مدة االستخدام

م للتغذية يستخد
 88)ويلة لفترات ط

، (شهراً إلى سنتين
ح باستبدال ثم ينص

األنبوب عن طريق 
 .المنظار

 تغذية من األمعاء الدقيقةالأنبوب  .3

 اإلجراء

من  األنبوب يتم إدخال
ٍّ صغير في  خالل شق 
البطن إلى األمعاء 
الدقيقة، تحت 

 .التخدير الموضعي

 

 مدة االستخدام

لفترات  يستخدم .8
 .طويلة
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 و لحليب لد من عدم وجود تهيُّج أو تسرُّب الجلد حول مدخل األنبوب، للتأك تفقُّد
 .عصارة المعدة

  وبعدها بساعة إلى  درجة خالل فترة التغذية 54-03 بزاويةيجب أن يجلس المريض
 .َرق، للتقليل من اإلصابة بالشساعتين

  درجة حرارة الغرفةبالحليب  يكونأن يجب. 
 حسب  حقنُة بمقدار من الماءالتُمأل و  الحقنة المخصصة في فوهة األنبوب تثبيت

لتنظيفه وتسهيل مرور الحليب ، وتُدَفع من خالل األنبوب إرشادات أخصائية التغذية
 .من خالله

  مع إبقائها عمودية حتى انتهاء  الحقنةتُسَكب الكميُة المطلوبة من الحليب في
 .كمية الحليب

  حسب  ، تُمأل الحقنة بمقدار من الماءالحليب كاملة خالل األنبوببعد مرور كمية
 . ، وتُدَفع من خالل األنبوب لمنع انسدادهإرشادات أخصائية التغذية

 تقفل فوهة األنبوب.  

 إجراء للتغذية األنبوبية، يجب  بعد كل
جمع األدوات وغسلها بالماء الدافئ 

 .وتترك لتج َّ في الهواء

 الحقنة كل أسبوعيندل يجب أن تستب. 
  من الضروري االلتزام بمواعيد المتابعة

 .تأكد من سالمة التغذية األنبوبيةلل
 :الحاالت التي تستوجب مراجعة الطبيب

 خروج محتوى المعدة خارج األنبوب. 
 خروج األنبوب من مكانه. 
 تكرار حصول السعال، أو ضيق التنفس، أو األلم في الصدر. 

  البطنفي ألم قوي وغثيان. 
 قيء مستمر. 
 إسهال مستمر. 
 إمساك مستمر مع انتفاخ في البطن أو براز دموي. 
 ارتفاع درجة الحرارة مع الشعور بالقشعريرة. 
  فاخ، ألم، نزي  مستمراحمرار، انت :وجود عالمات االلتهاب حول فتحة األنبوب مثل. 

 الفم، قلة البول، رائحة البول كريهة، لون البول أصفر  جفاف: الجفاف، ومن عالماته
 .غامق

 

 

 

 

 

 : المراجع

 مايوكلينك. 
 بن عبدالعزيز العربية للمحتوى الصحي موسوعة الملك عبدهللا. 

 

إن المعلومات في هذه النشرة الطبية مخصصة 
 للتثقيف فقط و ال تغني عن استشارة الطبيب
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