ARABIC

البطاقات املتوفرة للتغذية املعوية
املنزلية في My Health Record

مصطلحات شائعة خاصة
بالتغذية املعوية املنزلية:
ُبلعة غذائية  -كمية محددة من المر ّكب الغذائي تُعطى بذات مقدار
الشرب العادي
الوجبة الغذائية المتواصلة  -كمية محددة من المر ّكب الغذائي
تُعطى على مدى بضع ساعات
التغذية المعوية  -أي شكل من أشكال التغذية عن طريق المعدة أو
األمعاء الدقيقة
أنبوب فغر المعدة (أو - )G-tubeأنبوب أو أداة بسيطة يتم
إدخالها عبر الجلد إلى داخل المعدة
التغذية بالثقل  -كمية معينة من المر ّكب الغذائي تعطى عبر جهاز
تغذية تستخدم فيه تقنية الثقل أو محقنة
فرط التح ّبب  -فرط نم ّو نسيج حول موضع الـ  G-tubeأو الـ J-tube
األنبوب الصائمي (أو  - )J-tubeأنبوب ُيدخل مباشر ًة في األمعاء
الدقيقة
األنبوب األنفي ال َمعدي  -أنبوب ُيدخل عبر األنف إلى المعدة
األنبوب األنفي الصائمي  -أنبوب ُيدخل عبر األنف إلى األمعاء
الدقيقة
أخصائي تغذية لدعم الصحة  -أخصائي الرعاية الصحية الذي
يساعدك على تدبير شأن التغذية المعوية المنزلية ،كأخصائي التغذية أو
الممرضة ،أو غيرهما.
( PEGفغر المعدة بالتنظير الباطني عبر الجلد)  -إجراء طبي
إلدخال أنبوب فغر المعدة.

- 1خطة تغذية خاصة بالتغذية
المعوية المنزلية ()HEN
 - 2خطة التغذية
 - 3لوازم وأجهزة HEN
- 4تح ّري الخلل في HEN
وإصالحه
- 5تح ّري الخلل في أنبوب التغذية
وإصالحه
إذا كانت لديك أية اقتراحات عن وسائل تحسين ما جاء أعاله ُيرجى بحثها
مع أخصائي التغذية لدعم الصحة.
- 6العناية بأنبوب التغذية وحسن
استخدامه
- 7تأمين اإلمدادات الغذائية
بشكل متواصل
 - 8جدول بالوزن
 - 9جدول بالنمو

ّ
تفقد موقع ACI Nutrition Network
اإللكتروني للمزيد من املعلومات
http://www.aci.health.nsw.gov.au/
networks/nutrition

وكالة االبتكار اإلكلينيكي
هاتف		 :

02 9464 4666

فاكس		 :

02 9464 4728

العنوان البريديPO Box 699	:
Chatswood NSW 2057
شباط/فرباير 2013

HSS12-096a_ACI-HEN-con

التغذية املعوية
املنزلية ()HEN
HEN Information guide for consumers

دليل معلوماتي
للمستهلكني

التغذية املعوية املنزلية

ما فائدة My Health Record؟

التغذية المعوية المنزلية ،و ُيشار إليها أحياناً بالحروف  ،HENهي
وسيلة الستيفاء االحتياجات الغذائية الخاصة لبعض األشخاص في المنزل.
يو ّفر المر ّكب الغذائي الخاص جميع الفيتامينات والمعادن والبروتينات
والنشويات والدهنيات والمغذيات األساسية التي يحتاجها اإلنسان للبقاء
على قيد الحياة.

yyتساعدك عىل متابعة مواعيدك؛

ميكن أن تساعد التغذية املعوية
املنزلية في:
yyتحسني التغذية؛
yyتحسني الصحة؛
yyالنمو؛
yyتوفري مك ّمل عالجي للشفاء من املرض؛
yyالحفاظ عىل الوزن أو زيادته
إذا احتجت إلى التغذية المعوية المنزلية ،أو إذا كنت تقدم الرعاية
لشخص يحتاج إلى التغذية المعوية المنزلية ،فإنك ستجد في هذا
المنشور بعض المعلومات التي تساعدك.
يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات بالتكلم مع طبيبك أو
األخصائي الصحي لدعم التغذية .وبإمكان األطباء األخصائيين أو
الممرضين/الممرضات أو أخصائيي التغذية أو معالجي النطق تقديم
معلومات أكثر تفصي ًال وتحديداً.

ّ
بسجل َّ
منظم
االحتفاظ
ّ
بسجل خاص عن كيفية تدبير شأن التغذية
لكي تتمكن من االحتفاظ
المعوية المنزلية وتنظيمها ،ننصحك باستخدام إضبارة دائرة الصحة في
نيو ساوث ويلز بعنوان “( ”My Health Recordسج ّلي الصحي) ،الذي
يمكنك الحصول عليه من األخصائي الصحي لدعم التغذية .هذه اإلضبارة
خاصة بك واستخدامها أمر طوعي يعود إليك.

yyتساعدك عىل متابعة كيفية شعورك من الناحية الصحية أو متابعة حسن
تدبريك ألمر التغذية املعوية املنزلية؛
yyتساعدك عىل االحتفاظ بوسائل االتصال بجميع الخدمات الصحية يف مكان
واحد؛
مصممة لالستخدام يف إضبارة
yyبطاقات التغذية املعوية املنزلية َّ
My Health Record؛
yyتساعدك عىل متابعة وزنك بواسطة رسوم بيانية أو جداول؛
ّ
بسجل عن املر ّكب الغذايئ واللوازم التي تستخدمها
yyتساعدك عىل االحتفاظ
وعن كيفية الحصول عليها.

لك ّ
احلق في:
yyأن تُعا َمل بلياقة واحرتام؛
yyأن يتم إخبارك بوسائل العالج والتكاليف والخدمات؛
برسية؛
yyأن ُيحتفظ باملعلومات الخاصة بك ّ
yyأن تشارك يف القرارات املتعلقة برعايتك؛

yyأن تحصل عىل رشح لعالجك وألية مخاطر قبل ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

أنت مسؤول عن:
yyاإلجابة عىل أية أسئلة تتعلق بصحتك بصدق ونزاهة؛
yyاالمتثال إىل العالج املوصوف؛
yyالعناية بأية لوازم وأجهزة يتم توفريها لك أو للشخص الذي تق ِّدم له الرعاية؛
yyاالتصال باألخصايئ الصحي لدعم التغذية إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف
أو صعوبات تتعلق بالرعاية الصحية التي تتلقاها عن طريق التغذية املعوية
املنزلية.

معلومات إضافية
اإلمساك

y yتنا َول أو اعط ِكمية أكبر من الماء في كل وجبة غذائية  -وزّعها بصورة
متساوية على كل الوجبات
y yراجع طبيبك بشأن اإلمساك الذي تعاني منه ،فقد ينصحك بتناول مليِّن
معتدل

اإلسهال

y yاعط الوجبة الغذائية ببطء أكبر إلتاحة المزيد من الوقت المتصاص الوجبة
y yاحرص على غسل يديك قبل تحضير الوجبات الغذائية وبعده واخزن المركّب
الغذائي كما يوصيك أخصائي الصحة والتغذية
y yاستعلم من طبيبك إذا كانت هناك أية أدوية تتناولها من شأنها أن تزيد من
حدّة اإلسهال.

التجفاف

يمكن أن يحدث التجفاف إذا تواصل اإلسهال و/أو التق ّيو ،أو إذا كان هناك ارتفاع
بالحرارة واستمر لفترة تزيد عن  24ساعة ،أو إذا لم تتناول سوائل كافية ،أو عند
أخذ أدوية مد ّرة للبول.
احصل على مشورة طبية إذا بدت عليك أية عالمات تجفاف ،كجفاف أو تشقّق
الشفتين أو الفم أو فقدان الوزن أو ارتفاع بالحرارة أو وجع في الرأس أو نقص
في التب ّول.

اعتالل في المعدة

(الشعور بالغثيان ،التقيؤ ،النفاخ ،التجشؤ أو حرقة في المعدة)
y yاعط الوجبة الغذائية ببطء أكبر
y yاجلس بزاوية تزيد عن  30درجة عندما تتناول الوجبة الغذائية ولمدة
 30دقيقة بعد تناولها
y yإذا استمر التقيؤ ،أوقف الوجبات الغذائية واحصل على مشورة طبية.

