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بالحقن
التغذية َ

ىض
للمر� ومقدمي الرعاية
دليل إعالمي

الن�ة سوف تساعدك عىل فهم ىن
بالحقن ،فإن هذه رش
مع�
إذا تقرر تحويلك للتغذية َ
وتأث�ها عليك.
التغذية بالحقن ري
إن  )PNوما أهميتها؟
بالحقن (بيه ّ
ما هي التغذية َ
عندما نتناول الطعام ،فإنه يمر من المعدة إىل الجهاز الهضمي (الذي يُعرف
أيضاً باسم أ
المعاء أو القناة الهضمية) ،حيث يتكرس ويمتصه الجسم .ومع
هذا ،قد ال يتمكن الجهاز الهضمي من هضم الطعام عىل النحو المعتاد
ألسباب كث�ة .وإذا أردت أن تعرف هذه أ
السباب ،فإننا ننصحك بالرجوع إىل
ري
طبيك الخاص رش
لي�حها لك.

كيس المحلول

القلب
المجرى المركزي

ولن تتوقف احتياجاتك الغذائية ىت
ح� وإن توقف جهازك الهضمي عن العمل.
(ال� تُعرف أحياناً باسم التغذية
وعندئذ سوف تحتاج إىل التغذية َ
بالحقن تي

صورة لمجرى مركزي

بالحقن أو (.))TPN
الكلية َ

كيس المحلول

إن ( )PNمحلول معقَّم يحتوي عىل عنارص غذائية ال توجد عادة إال
إن البيه ّ
ن
وت� ،والكربوهيدرات ،والدهون ،والماء ،والفيتامينات،
ال� ي
في� الغذاء ،مثل رب
والمعادن ،والكهارل .ويتم ترسيب المحلول في� مجرى الدم دون أن يمر
بالجهاز الهضمي.

مجرى بيك
()PICC

القلب

وما أن يعود جهازك الهضمي إىل ممارسة عمله الطبيعي (امتصاص العنارص
إن .ومع هذا فإن تحسن حالتك
الغذائية) ،تتوقف حاجتك إىل محلول البيه ّ
أ
رش
التعا�
الغذائية يستغرق بعض الوقت ،مثلها في� ذلك مثل الكل وال�ب بعد
في
أ
من المرض .وهذا التحسن قد تصحبه زيادة بطيئة في� الوزن ،إذا لزم المر.

ما طبيعة عمل المحلول؟
يُعطى المحلول بالتنقيط في� مجرى الدم (أي الترسيب في� الوريد) باستخدام
أ
إن محلول مركز ،فيجب أن يُعطى في�
مضخة ترسيب .ونظراً لن محلول البيه ّ
الط� أو فريق التمريض
وريد (مركزي) ري
كب� .وغالباً ما سوف يستخدم الفريق بي
مصطلح “مجرى” أو “قسطرة” أو “جهاز” أو “منفذ”.
الط� ،فإنهم سوف يتناقشون في� تحديد
وبعد أن تبدي موافقتك لفريقك بي
أ
الكب�.
أنسب أنواع الجهزة  /القسطرة وطريقة الوصول إىل هذا الوريد ري
وتوضح الصور التالية ي ْ ن
إن عن طريق أي
مثال� لكيفية إعطاء محلول البيه ّ
مجرى “مركزي” .ويمكننا أن نطلق عليه اسم مجرى “بيك ( ”PICCإدخال
القسطرة المركزية محيطياً).
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صورة لمجرى بيك ()PICC
اجنس ،المملكة المتحدة
الصورة :راش
ي

غ�
يُعطى محلول البيه ّ
إن عادة عىل مدى  24ساعة عىل نحو متواصل .ويُ يرَّ
كيس المحلول في� الوقت نفسه من كل يوم.

ماذا يحدث أثناء إعطاء المحلول؟
إن .وهذه
سوف تخضع للمراقبة عن كثب أثناء معالجتك بمحلول البيه ّ
المراقبة تشمل إجراء تحاليل دورية للدم ومراجعة لدرجة الحرارة والنبض
والوزن .وسوف يقوم فريق التمريض بمراقبة القسطرة بانتظام .ومن المهم
الصابة
جداً أن تحافظ عىل نظافة القسطرة .وهذا يساعد عىل تقليل خطر إ
بالعدوى .ويجب المحافظة عىل نظافة اليدين � جميع أ
الوقات.
في
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الط� فوراً إذا شعرت بأي مما يلي :
رب
أخ� فريق التمريض أو الفريق بي
•ألماً أو عدم ارتياح في� موقع القسطرة،
•ترسيب من القسطرة،
•حمى أو رجفة أو رعشة أو عرق.

مرسد المصطلحات
القسطرة (� الوريد) :عبارة عن عملية إدخال أنبوب � أحد أ
الوردة لنقل
في
في

أ
الدوية أو السوائل إىل مجرى الدم رش
مبا�ة.

الجهاز الهضمي  /الجهاز المعدي المعوي (يسمى أحياناً أ
“المعاء”) :يُقصد

أ
السئلة المتداولة

أ
ال�
ال� تقوم
ري
بتكس� الغذاء وامتصاص العنارص الغذائية تي
به جميع العضاء تي

هل سأشعر بالجوع أو العطش؟

تمد الجسم بما يلزمه من وقود .ويتكون الجهاز الهضمي من الفم والمريء

إن .وهذا
قد ال تشعر بالجوع وال العطش إطالقاً أثناء إعطائك محلول البيه ّ
ألن جسمك يحصل عىل كل ما يحتاج إليه من العنارص الغذائية .وإذا شعرت
الط� بذلك.
بالجوع أو العطش ،رب
أخ� فريقك بي

والمعدة أ
والمعاء الدقيقة والغليظة والمستقيم رش
وال�ج.
الترسيب � الوريد :وسيلة لعطاء أ
الدوية و  /أو السوائل عىل نحو متواصل،
إ
في
من خالل إبرة أو قسطرة تُدخل في� الوريد.

هل يمكن� أن أتناول الطعام رش
وال�اب؟
ني

هذا يتوقف عىل حالتك الصحية .وسوف رشي�ح لك فريقك الط� هذا أ
المر.
بي

نظافة الفم  /العناية بالفم
تعت� بنظافة فمك ىت
ن
ح� وإن كنت ال تأكل وال رشت�ب .إن أردت
من المهم أن ي
ن
تعت� بصحة فمك ،فاحرص عىل تنظيف أسنانك وغسل فمك أو أي منهما
أن ي
الط�.
بانتظام .إذا شعرت بجفاف في� فمك ،رب
أخ� فريقك بي

هل سأحتاج إىل رت
ال�دد عىل المرحاض؟

نعم ،ألن مثانتك تعمل عىل نحو طبيعي .وإن كنت ال تأكل ،فإن أ
المعاء ال
الفرازات.
تتوقف عن إنتاج بعض إ

ماذا يحدث إذا انحلت الضمادة أو انفكت؟
يجب أن يبقى موقع القسطرة نظيفاً وجافاً .أما الضمادة إذا أصابها البلل أو

وضعت هذه رش
الن�ة إالعالمية من قبل شبكات نيو ساوث ويلز لطب الجهاز الهضمي والتغذية
بارن�ال نيوتريشن داون أندر ومؤسسة آي ب� دي سبورت رت
ومؤسسة رت
أس�اليا.
َّ
ي

فاخ� ممرضك فوراً.
انفكت أو اتسخت ،رب

أيمكن� االستحمام؟
ني
نعم .ويجب أن تحافظ عىل جفاف موقع القسطرة والضمادة أثناء
االستحمام .وينصح باستخدام أحواض استحمام أ
للطفال .أما موقع
القسطرة أو الضمادة إذا أصابهما ُ
فاخ� ممرضك فوراً.
البلل ،رب

الفوائد والمخاطر
رش
إن ومخاطره
الط� فوائد استخدام محلول البيه ّ
سوف ي�ح لك الفريق بي
المحتملة.
إذا كان لديك أي أسئلة أخرى ،يرجى الرجوع إىل

آي � دي س ب ورت رت
أس�الي ا
َ ّ
بي
www.ibdsupport.org.au

الكلينيكية
وكالة االبتكارات إ
Level 4, 67 Albert Avenue, Chatswood.
ال�يديPO Box 699, Chatswood NSW 2057 :
العنوان رب
02 9464 4666
الهاتف:
02 9464 4728
فاكس:
ن
رت
و�info@aci.health.nsw.gov.au :
بريد إلك� ي
الموقع إال رت
و� www.aci.health.nsw.gov.au
لك� ن ي	
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الط�.
أي عضو من أعضاء فريقك ب ي

مؤسسة رت
بارن�ال نيوتريشن داون أندر
www.parenteralnutritiondownunder.com
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