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 و شده از  بینی شروع شود می استفاده آن از تغذیه جهت که لوله این

 .ادامه  دارد روده یا و معده تا

 : معده – بینی لوله از استفاده موارد

 .هستند هوش بی نیمه یا هوش بی که بیمارانی تغذیه:الف

 که دچار کسانی مانند ندارند را خوردن غذا امکان که افرادي: ب

 .اند شده فک جراحی عمل و شکستگی

 مورد دریافت کالري به قادر دهان راه از تغذیه طریق از که ج: افرادي

 .نیستند خود نیاز

 

 .دارد تغذیه جهت مناسب راه یک .بیمار1

 راه از غذاخوردن امکان یا هستند نامناسب تغذیه دچار که .بیمارانی2

 .شوند می تغذیه روش این اب ندارند را دهان

 .شود می حفظ معده و روده طبیعی عملکرد .3

 می ها (  ازبین ریه به خلط و غذا مواد ورود( آسپیراسیون  خطر .4

 .رود

 کار از بخواهید بعد کمک متخصص فرد یک از لوله گذاشتن کار براي

 را باشد می و مدرج است شده بینی وارد که قسمتی لوله گذاشتن

 لوله . شوید متوجه لوله جابجا شدن صورت در تا کنید گذاري عالمت

 .شود می بینی ثابت روي چسب طریق از

 شوید که مطمئن است این نکته مهمترین لوله طریق از تغذیه براي

 بفهمید. توانید می سه آزمایش انجام با را کار این است نشده جابجا لوله

 سرنگ(سرنگ گاواژ طریق از را معده غذایی محتویات از مقداري .1

 کنید.)بکشید( آسپیره غذا( مخصوص

 یک با و کنید تزریق معده داخل سرنگ با هوا سی سی 20 حدود .2

 معده بشنوید. در را هوا تزریق صداي گوشی

 به و چپ بگذارید سمت شکم باالي قسمت روي بر را پزشکی گوشی

 .دهید گوش معده صداي

 .کنید چک را لوله گذاري عالمت خط .3

 لوله سر محل قرارگیري کردن چک جهت روش سه این از باید حتماً

 باالتر یا باشد شده هوایی وارد راه لوله سر است ممکن نمائید استفاده

 هوا تزریق صداي آنکه صورت در .شده باشد گرفته قرار معمول حد از

 .نمائید مشورت یا پزشک و پرستار با نشد شنیده

 )غذا مخصوص گاواژ)سرنگ سرنگ : نیاز مورد وسایل
 

 63 عنوان

 )غذایی معده )لوله – بینی لوله طریق از تغذیه

 آب – پزشکی گوشی

 اول مطمئن.کنید خشک و بشوئید صابون و آب با را دستها ابتدا

 معده محتویات  با سرنگ سپس دارد قرار خود جاي در لوله که شوید

ماندبیشتر از صد سی سی  باقی معده که در موادي مقدار اگر بکشید را

ساعت بعد  2-1 به را دهی غذا و برگردانید معده به مواد را باشد 

  .کنید موکول

 
 
 

 آب ابتدا مقداري کنید خارج را سرنگ پیستون باید دادن غذا جهت

 و شود شسته مسیر لوله تا شود می باعث کار این بدهید بیمار به

 .شود حدودي تامین تا بیمار به الزم رسانی آب

 نیمه نشسته وضعیت در بیمار باید حتماً دادن غذا حین در : توجه

 .باشد

)  مدتی  در دماي اتاق قرار داده اید  که را شده آماده غذاي سپس

دقیقه کافی میباشد و بیشتر از این مدت به خصوص در تابستان 15

 را سرنگ و بریزید سرنگ درون را ممکنست موجب فساد غذا بشود.( 

 حد از بیش غذا اگر شود معده وارد آرامی مواد به تا دارید نگه باال

میوه  آب یا آب با را آن توانید می شد می رد کند و خیلی بوده سفت

 غذا باعث کردن رقیق این باشید داشته دقت اما کنید رقیق گرم

 دادن فشار با غذا  را نکند دریافت را الزم کالري مقدار بیمار که نشود

 شود می معده مخاط باعث آسیب کار این نکنید معده وارد پیستون

 به لوله مسیر تا بدهید آب لوله ازطریق بیمار به ، غذا اتمام از بعد

 کار اتمام از بعد .شود جلوگیري آن انسداد و از شود شسته خوبی

 بر لوله داخل به معده تا محتویات ببندید آن گیره با را لوله انتهاي

 نشسته وضعیت در را بیمار دادن غذا از ساعت بعد نیم حدود ، نگردد

 نشسته نیمه یا

 اهلل کاشانیمرکز آموزشی درمانی آیت

 واحد آموزش بیمار

 

 تدوین

 1392بهار

 بازنگری

 1400بهار

 

 



 

 

 .صابون بشوئید و آب با را خود دستهاي کار انتهاي در دارید نگه

 و پس دهانشویه است مهم بسیار بینی و دهان بهداشت رعایت

 .شود انجام باید مرتباً افراد این در مسواك

 مرتباً جاي و کرده تعویض یکبار روز چند هر را بینی روي چسب

 بینی است بهتر . نشود بینی شدن زخم باعث تا دهید تغییر را آن

 یک با را آن و تمیز کنید مرطوب کن پاك گوش یک با را بیمار

 .نشود تا زخم نمائید چرب کمی کننده نرم پماد

  
 و شکایت  دارد و گلو دهان خشکی از بیمار که صورتی در : کتهن

و  کند  آبنبات استفاده یا آدامس از تواند داد می می اجازه پزشک

البته این مورد در مواقعی استفاده میشود که بیمار کامال هوشیار و 

 رفلکس بلعیدن را داشته باشد و پزشک اجازه دهد.

 کننده کمک مشکل این رفع در تواند می بخور از استفاده همچنین

 . باشد

 

 مورد کلیه موارد حاوي باید شود می داده لوله طریق از که .غذایی1

 .باشد بدن نیاز

 بهتر .لوله شود راه انسداد باعث که باشد موادي حاوي نباید .غذا2

 .شود رد صافی یک از است

 .نشود مخلوط غذا با دارو دارد امکان که جایی تا .3

 غذایی نکنید مقدار آماده طوالنی مدت براي و زیاد مقدار به را غذا .4

ساعت بیمار کافی باشد و بعد  24نهایتا براي  باید نمائید می آماده که

ناراحتی هاي از آن غذاي تازه مجدد تهیه شودتا احتمال اسهال و 

  گوارشی به حداقل برسد.

تغذیه   متخصص یک با است بهتر کامل غذایی برنامه یک جهت .5

 . کنید مشورت

 

 : شود ایجاد علت چند به است ممکن  :اسهال

 است ممکن .-باشد زیاد غذا ورود سرعت ویا -باشد چرب بیمار غذاي

-باشد آلوده غذا و یا -داشته باشد حساسیت غذایی ماده آن به بیمار

 وباشد سرد غذا-باشد شده نگهداري طوالنی مدت به غذاو همچنین 

 .اتاق است دماي غذا مناسب دماي نمائید دقت

 :استفراغ و تهوع

 معده وارد فشار با را غذا -یا باشد زیاد معده به غذا ورود سرعت اگر

صورت  به معده تخلیه و  یا  باشد پر معده است ممکنیا -باشید کرده

 است ممکن که است این مسئله مهمترین.باشد نشده انجام کامل

 شود. استفراغ و تهوع باعث و باشد شده خارج جاي خود از لوله

 : شکم نفخ و گاز تجمع

 یک در شده داده غذاي حجم-باشد شده معده وارد غذا با همراه هوا

و  است بوده زیاد معده به مایعات و غذا ورود سرعت-باشد زیاد وعده

 باشد. سرد بیمار غذايیا

 یبوست:

 مقدارو یا -شود زیاد استفاده ماست مانند لبنیات از غذایی رژیم در

 حد به مایعاتو یا این که -باشد شده دریافت کمی سبزیجات و میوه

 باشد. نشده مصرف کافی

 ریه: به مواد ورود-

 معده محتویات کردن استفراغ اثر درو -نباشد خود جاي در لوله 

 به بیمار آن از بعد ساعت نیم تا یا و تغذیه حین-و یا ریه شود  وارد

 نباشد. نشسته نیمه یا نشسته صورت

 لوله مسیر در خوردگی پیچ-و یا باشد درشت غذا ذرات: لوله انسداد

  صورت در .-باشد نشده شسته خوب آب با مسیر -باشد شده ایجاد

 اطالع پزشک به شد بیمارایجاد براي فوق ت مشکال گونه هر این که 

 دهید.

 


