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در گاستروسدتومی . باشددمیگاستروستومی یک روش جراحی برای ایجاد سوراخی در معده با هدف رساندن غذا و مایعات 

؟؟ گاستروسدتومی بدر تغذیده از راه هوهده . شدوداسدتفاده مدی( هفتده 3-4بیش از )برای تغذیه بلند مدت بیماران مسن یا ناتوان 

بده الدهوه امکدان زدن زدن غدذا و سسزراسدیون در . ماندمی نخورده  بینی معده برتری دارد، زیرا اسفنکتر مری معدی دست

موادت و )انواع مختلف گاستروستومی ممکن است مدورد اسدتفاده ادرار گیدرد کده شدامم اسدتا  . یابدهش میگاستروستومی کا

هدای ندوع اسدتا  و جددین وی در گاستروسددتومی(. موادت)و گاستروسددتومی سندوسدکوزیک زوسدتی ( دایمدی)، جدین وی (دایمدی

 .دهدکیم میه و یک دهانه دایمی را تشبه سطح سورده شد شک   شود کهتونلی ایجاد می

 میگاستروسدتو تواننددبیماران مبته به رفهکن شدید معده به مری به دهیدم خطدر بدروز زتومدونی ناشدی از سسزیراسدیون نمدی

 .گیردبرای این گروه ژژونوستومی ارجح است و تغذیه از راه هوهه ژژونوستومی صورت می. شوند

 عوارض احتمالی

 زخ ، سلوهیت و سبسه دیواره شک    -

 ونریزی از معده و رودهخ -

 .خارج سازی ابم از موالد هوهه -

 خانواده/ آموزش به بیمار

 :شودموارد زیر به بیمار و خانواده وی سموزش داده می

میلدی هیتدر  -01ابتددا در یدک نوبدت تن دا . شدوددرصدد انجدا  مدی 01این تغذیه به زودی بعد از المم با سب ساده و گلدوکز  -

 .تدریج مقدار سن افزایش یابد اما به. مایع داده شود

مشدروط بده ایدن کده غدذا بده خدوبی تحمدم شدده و نشدت مدایع از اطدراف نداشدته )میلی هیتدر داده شدود  081-041دوز دو   -

غدذاهای . شدوندمایعدات زرکداهری بده تددریج کد  مدی. ساالت سب و شیر داده شدود 04در گاستروستومی دایمی بعد از (. باشد

 .ایعات شفاف افزوده شوند و غذاهای زودر شده سماده به صورت مایع درسمده و مصرف شوندترکیبی به تدریج به م

الدد  مصدرف ( شدوندافرادی که زن از مصرف شیر دچار دم زیچده و اسد ام مدی)در بیماران مبته به کمبود سنزی  الکتاز  -

 .شودشیر توصیه می

 .اشدبمعدی می -ها مشابه تغذیه با هوهه بینیبقیه مراابت -

 مراقبت از لوله 

شود روزی دو بار محم زوست اطراف برش جراحی مشاهده شود و در صورت بروز ترشح از اطراف هوهه، توصیه می -

 .زانسمان تعویض شود

گیدری شدود و صدفحه تابدت باایمانده غذا در معده بایدد انددازه. درباره ارارگیری هوهه در محم مناسب اطمینان حاصم شود -

 .یک بار در روز چرخانده شود تا از سسیب به زوست جلوگیری شود کننده هوهه
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در صورتی که هوهه معده دارای باهن است، برای تابت شدن هوهه، داخدم بداهن بدا سب زدر شدود و هدر هفتده یکبدار سب سن بدا  -

 .سرنگ خاهی شود

 

 مراقبت از پوست 

 .زوست اطراف هوهه از نظر ارمزی، زخ  و ترشح کنترم شود -

 .روز ناحیه زوست اطراف با سب و صابون شستشو شده و بعد از شستشو خشک گردد هر -

 .سزن با سب ساده شستشو شود. در صورت وجود دهمه، با سر  فیزیوهوژی و به سهستگی برداشته شود -

 .زن از ب بود دهانه و الد  وجود ترشح، استفاده از زانسمان ضرورت ندارد -

ایدن زانسدمان . )شدوددایمی، استفاده از زانسمان خاص برای محافظدت زوسدت توصدیه مدیدر صورت وجود گاستروستومی  -

زوشانند و هوهه گاستروستومی به وسیله نوار چسب بدر روی زانسدمان تابدت ضمن ارار دادن هوهه گاستروستومی محم را می

کده هوهده از سن خدارج شدود و بنددی ای که سر سن شکاف داشدته باشدد تابت کردن هوهه گاستروستومی در میان کیسه. شودمی

 (کنداطراف سن بسته شود، زوست را محافظت می

 .الهئ  به ززشک اطهع داده شود( تب، ترشح چرکی از محم خروج هوهه)در صورت بروز الهئ  الفونت  -

 سایر نکات آموزشی

مدار یدا فدرد مراادب زوسدت شود که در صورت خارج سازی زیش از موالد هوهه چه بده طدور تصدادفی توسدط بیتوصیه می -

 .تمیز شده و زانسمان استریم روی محم خروج هوهه گذاشته شود و فوراً به ززشک اطهع داده شود

 .ساالت مسدود خواهد شد 4-0راه ایجاد شده در صورت الد  جاگذاری مجدد هوهه بعد از گذشت : نکته

 .ها مشابه تغذیه با هوهه استبقیه مراابت -

 


