
 عات عمومي الاط

  و شفاهي به بيمار و مراقبت دهنده بدهيد و براي آنها نام  آموزش هاي كتبي

و شماره تلفن پزشك و يا پرستار را فراهم كنيد تا در صـورت بـروز هـر گونـه     

  .سؤال تماس بگيرند

  عالئم هشدار دهنده 

  .مرور كنيد ، كندبايد به پزشك و پرستار گزارش نشانه هايي كه بيمار عالئم و 

  تهوع ، استفراغ، نفخ شـكمي ، كرامـپ شـكمي و    : عدم تحمل گوارشي

 اسهال

  تب ، قرمزي ، ترشح ، تـورم ، تنـدرنس و   : عفونت زخم گاستروستومي

 بوي بد
 

  :آموزش هاي ويژه 

     وبه مراقبت دهنده در مورد چگونگي تميز كردن لولـه تغذيـه و تجهيـزات 

 .وسايل ، توصيه هاي الزم را بنماييد

 آموزش مراقبت از لوله تغذيه 

 NG tube  :   محل را با آب و صابون بشوييد و خشك كنيد و مطمـئن شـويد

 .كه لوله به بافت و يا پوست بيمار فشار نياورد

      بر اهميت اجتناب از انفوزيون سريع بـراي جلـوگيري از تهـوع و اسـتفراغ

 .تاكيد كنيد 

 ميلي ليتر آب با فشار پـس از هردفعـه تغيـع يـا      ۱۵۰تا  ۵۰تن ضرورت ريخ

 .تجويز دارو را توضيح دهيد 

   اگر لوله مسدود شد ، آنزيم عاي پروتئوليتيك ، آنزيم هاي پانكراس و يـا آب

 .آلو با يك سرنگ با فشار داخل لوله ريخته شو

  يك پمپ در مورد آمادگي ها و نحوه دادن غذا توضيح دهيد نحوه استفادهاز

بـه بيمـار و   . ، اگر بيمار به صورت مداوم غذا دريافت مي كنـد را نشـان دهيـد   

 .مراقبت دهنده براي تمرين كردن فصت كافي بدهيد

      ، به مراقبت دهنده آموزش دهيد كه يك دفتر ثبت كـه شـامل مقـدار غـذا

 . زمان ، تعداد دفعات و وضعيت تحمل بيمار به غذاها باشد را تهيه كند

  داروها 

   هدف ، مقدار ، زمان وروش مصرف هر يك از داروهاي تجويز شده و عـوارض

  .مرور كنيدجانبي را كه بايد به پزشك يا پرستار گزارش شود ، 

  به مراقبت دهنده  در مورد خرد كردن قرص به يك پودر نرم و حل كردن آن

 ميلي ليتر آب آموزش دهيد البته قبل از آن بايد با پزشـك يـا متخصـص    ۳۰در

 .فارماكولوژي  مشورت كند

 

  رژيم غذايي

     در مورد نوع و مقدار تجويز شده غذا توضيح دهيد به بيمار آمـوزش دهيـد

درجه باال آورده شود  كه اين عمل در حـين تغذيـه و يـك     ۳۰كه سرتخت بايد 



ساعت پس از تغذيه است زيرا موجـب پيشـگيري از برگشـت و آسيپراسـيون     

 . موادغذايي مي شود 

  چك كردن مقدار باقيمانده  مواد غذايي در معده را قبل از تغذيه بعدي نحوه

 .به مراقبت دهنده نشان دهيد

 ميلي ليتر آب گرم قبـل از   ۲۵۰به مراقبت دهنده بگوييد كه لوله تغذيه اي با

 .تغذيه مجد شستشو شود

  توضيح دادن اينكه  اگر بيمار سرفه كند يا وارد شوك شود تغذيه باسد قطع

 .به پزشك اطالع داده شودشود و

    سـاعت تهيـه شـود     ۲۴توضيح اينكه كه فرموال بايد به اندازه كـافي بـراي

 .ساعت و خارج از يخچال باشد ۸وفرموال نبايد براي بيش از

 تغذيه اي را در دماي اتـاق  تهيـه   ) فرموال(به مراقبت دهنده بگوييد كه مواد

رده ها و محصوالت باز را در كند به مراقبت دهنده آموزش دهيد كه تمامي فرآو

  .ساعت آنها را دوربريزد  ۲۴يخچال بگذارد و بعد از 

  

  
 
 
 
 
 

 ۰۷FOTR: شماره سند

  A:شماره ويرايش

  

  
  

  
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

  شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل

  
  

  لولهتغذيه با 
 )تغذيه اي روده اي(

 
 
  

  

  واحد آموزش

  بيمارستان سيدالشهداء
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 تغذيه اي را در دماي اتـاق  تهيـه   ) فرموال(به مراقبت دهنده بگوييد كه مواد
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 ميلي ليتر آب گرم قبـل از   ۲۵۰به مراقبت دهنده بگوييد كه لوله تغذيه اي با

 .تغذيه مجد شستشو شود

  توضيح دادن اينكه  اگر بيمار سرفه كند يا وارد شوك شود تغذيه باسد قطع

 .به پزشك اطالع داده شودشود و

    سـاعت تهيـه شـود     ۲۴توضيح اينكه كه فرموال بايد به اندازه كـافي بـراي

 .ساعت و خارج از يخچال باشد ۸وفرموال نبايد براي بيش از

 تغذيه اي را در دماي اتـاق  تهيـه   ) فرموال(به مراقبت دهنده بگوييد كه مواد

رده ها و محصوالت باز را در كند به مراقبت دهنده آموزش دهيد كه تمامي فرآو

  .ساعت آنها را دوربريزد  ۲۴يخچال بگذارد و بعد از 

  

  
 
 
 
 
 

 ۰۷FOTR: شماره سند

  A:شماره ويرايش

  

  
  

  
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

  شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل

  
  

  لولهتغذيه با 
 )تغذيه اي روده اي(

 
 
  

  

  واحد آموزش

  بيمارستان سيدالشهداء

  

  


