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 تغذیه از راه لوله مراقبت پرستاری در 

 

چند استراحت مطلق روده ها موجب آتروفی پیش رونده و تخریب مخاط روده ها می شود. این اثر که پس از 

قابل پیشگیری نیست مواد غذایی  روز استراحت روده ای ظاهر می شود. با استفاده از تغذیه پارنترال )وریدی(

داخل لومن روده بر روی مرفولوژی مخاط روده تأثیرگذار است و برآمدگی های انگشتانه ای)پرزهای روده ای( 

وقتی که مصرف غذا از طریق خوراکی یک تا سه افزایش می دهند بنابراین  سطح روده را برای جذب مواد غذایی

روز در حد کفایت نباشد تغذیه با استفاده از لوله روده ای در صورتی که منع استفاده نداشته باشد تجویز 

 میگردد.

 

 معده ای:-سوند بینی

 :(NG- Tube)معدی –مهمترین کاربردهای لوله بینی 

     تغذیه

 .ندارند تغذیه مناسب جهت بیمارانی که بلع 

 .بیمارانی که از راه دهان کالری کافی دریافت نمی کنند تغذیه مناسب جهت بیماران بی هوش و نیمه بی هوش

 کاهش فشار مجرای گوارش 
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معدی و مکش از طریق آن، برای تخلیه ترشحات گوارشی و هوای بلعیده شده در بیماران  -جایگذاری لوله بینی

تواند باعث تسکین  معدی می -معده الزم است. جایگذاری لوله بینی دچار انسداد روده کوچک یا خروجی

عالمتی بیماران مبتال به پانکراتیت شدید و ایلئوس ناشی از آن نیز گردد؛ البته انجام این کار به صورت روتین در 

مدت و  طوالنی تواند باعث تهوع و استفراغ بیماران مبتال به عالیم خفیف یا متوسط اندیکاسیون ندارد چرا که می

 .افزایش مدت بستری در بیمارستان شود

تواند در بیماران تحت تهویه مکانیکی  معدی( و مکش از طریق آن می -دهانی )یا) معدی -لوله بینی )جایگذاری

 .مفید باشد و مانع از آسپیراسیون محتویات معده گردد

 تجویز داروهای خوراکی

توان داروهای خوراکی )مثل شارکول فعال یا ماده  راکی نیستند، میدر بیمارانی که قادر به تحمل مایعات خو

 .معدی تجویز نمود -حاجب خوراکی( را از طریق لوله بینی

 خونریزی گوارشی

معدی و مکش از طریق آن،  -توان با جایگذاری لوله بینی در بیماران دچار خونریزی گوارشی فوقانی شدید می

مشاهده معده و مخاط دئودنوم با آندوسکوپ شد. در صورت عدم بازگشت واضح باعث تسکین عالمتی و تسهیل 

معدی، کمتر از حد مطلوب است و جهت تایید  -خون، حساسیت و ویژگی مایع آسپیره شده از طریق لوله بینی

 .توان به آن اعتماد نمود یا رد خونریزی فعال در بیماران با سابقه هماتمز یا ملنا نمی

 فموارد منع مصر

انسداد کامل مکانیکی روده یا ایلئوس تغذیه ، ایبا منشأ گردش خون ایسکمی روده در بیماران مبتال به شوک

روده ای توتال توصیه نمی  همچنین در بیماران با شرایط زیر تغذیه ،اندازه ای منع مصرف دارد روده ای در هر

 . پانکراتیت و فیستولهای روده ای -کنترلاسهال شدید یا غیر قابل  - انسداد مکانیکی نسبی روده :گردد

 مراقبت های پرستاری عبارتند از:

 آموزش بیمار در مورد هدف از لوله گذاری و روش وارد سازی آن -1 

 توضیح در مورد حالتها و احساسهای مورد انتظار در طی لوله گذاری -2

 وده ایوارد کردن لوله بینی معده ای و کمک به وارد کردن لوله بینی ر -3
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 اطمینان از قرارگیری لوله بینی معده ای در محل مناسب -4

 به جلو راندن لوله بینی روده ای -5

 بررسی مداوم وضع بیمار و برقراری عملکرد لوله -6

 مراقبت از دهان و بینی و حفظ بهداشت آنها -7

 بررسی مداوم از نظر بروز عوارض احتمالی -8

NG Tube معدی-گذاشتن لوله بینی   

دستور پزشک مبنی بر گذاشتن لوله بینی معده ای را کنترل کنید. -1   

 روش اجرای کار را برای بیمار شرح دهید. -2

 وسایل را آماده و بچینید. -3

 شکم بیمار را بررسی کنید. -4

 دستهای خود را بشویید و دستکش یکبار مصرف به دست کنید. -5

درجه قرار گیرد سپس روی  45ار گیرد و اگر نمی تواند، در زاویه به بیمار کمک کنید تا در حالت نشسته قر -6

 سینه او را با حوله یا پد یکبار مصرف بپوشانید .

 رسپور مخصوص استفراغ و دستمال کاغذی را در دسترس بگذارید.-7

ا دست ببندد سوراخهای بینی را ب برای اینکه ببینید سوراخهای بینی باز هستند، از بیمار بخواهید که یکی از -8

برای سمت مقابل تکرار کنید. از سوراخی استفاده کنید که  و به طور عادی از سوراخ دیگر نفس بکشد. این کار را

 است . عبور هوا از آن آسان تر

طول لو له ای را که باید وارد کنید اندازه بگیرید.برای این کار نوک لوله را دقیقاً کنار سوراخ بینی بیمار قرار -9

 گوش و سپس از آنجا تا زائده گزیفوئید استخوان جناق سینه امتداد دهید و با یک تکه آن را تا نوک نرمه داده

 چسب روی لوله عالمت بگذاریید.
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 سانتی متر( 5) نوک لوله را با ماده لغزاننده )ژل( آغشته کنید. -11 

می پایین و عقب هول  که به سمت از بیمار بخواهید سرش را به سمت چپ بگرداند و لوله را در حالی -11

 رسیدن لوله به حلق حالت تهوع داشته باشد. . ممکن است بیمار هنگامدهید از سوراخ بینی عبور دهید

تشویق کنید )مکرراً عمل  به بیمار بگویید سرخود را باال و یا در وضعیت طبیعی غذا خوردن قراردهد . او را -12

 هنگامی که بیمار عمل بلع را انجام می دهد لوله را در جهت پایین وعقب هدایت کنید.  بلع را انجام دهد(

بیمار عق می زند یا سرفه می کند با استفاده  هنگامی که بیمار می خواهد نفس بکشد، کار را متوقف کنید. اگر 

برسید لوله را به جلو هدایت بررسی کنید. تا موقعی که به عالمت روی لوله  از آبسالنگ و چراغ قوه محل لوله را

 اگر با مقاومت روبرو شدید، لوله را بچرخانید.کار را به زور انجام ندهید کنید . این

سرفه، سیانوز و عدم  درهنگام اجرای کار در صورت ایجاد عالئم دسترس تنفس مانند نفس نفس زدن، -13

 خارج کنید. راتوانایی صحبت کردن و یا تولید صدا، کار را متوقف کرده، لوله 

زیاد مناسب، هستند. اما  مشخص کنید آیا لوله داخل معده بیمار است )این روشها برای لوله های با قطر-14

 ممکن است برای لوله های باریک ترمؤثر نباشند(
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و با کاغذ مخصوص  الف( سرنگ را به انتهای لوله وصل کرده و مقدار کمی از محتویات معده را آسپیره کنید.

PH .آن را اندازه گیری کنید 

 ب( با زدن هوا به داخل معده صدای آن را از طریق گوشی پزشکی سمع کنید.

 

 ج( یک رادیوگرافی از محل لوله بگیرید)در صورت دستور پزشک(

 

لوله را با چسب کاغذی در محل بینی بیمار ثابت کنید. دقت کنید لوله در قسمت بینی بیش از حد   -15

 کشیده نشود:

طولی ببرید و یا از چسب  سانتی متر انتهای آن را از وسط بطور 5سانتی متری چسب ببرید و  21الف(یک تکه 

 بسته بندی شده مخصوص لوله نازو گاستریک استفاده کنید.

 ب( انتهای بریده نشده چسب را روی تیغه بینی بیمار بگذارید.

 ی لوله، به روی بینی بچسبانید.ج(انتهای بریده شده چسب را پس از چسباندن به زیرو رو
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 طبق دستور پزشک لوله را به دستگاه ساکشن وصل کنید و یا آن را کلمپ کرده وانتهای آن را بپوشانید. -16

 بیمار محکم کنید. با استفاده از یک بند الستیکی با چسب و سنجاق قفلی، لوله را به گان یا لباس -17

زمانی منظم اقدامات مربوط به بهداشت دهان راانجام دهد و یا خودتان  به بیمار کمک کنید تا در فواصل -18

 این کار را برای او انجام دهید.

 راحتی قرار دهید. دستهای خود را بشوئید تمام وسایل را جمع آوری کنید و بیمار را در وضعیت -19

همچنین شرحی از و  مار ثبت کنیدینی را در پرونده بیروش کار، نوع واندازه لوله از نوک لوله تا کنار ب- 21

 محتویات معده و واکنش بیمار را بنویسید.

 معدی-خارج کردن لوله بینی

 دستور پزشک را مبنی بر خارج کردن لوله بینی معده ای بررسی کنید.-1 

 قرار گیرد. روش کار را برای بیمار شرح دهید و به او کمک کنید تا در وضعیت نیمه نشسته-2

 را بشوئید و دستکش های تمیز و یکبار مصرف بپوشید.دستهای خود -3

 بدهید. حوله یا پد یکبار مصرف را روی سینه بیمار بیندازید . به بیمار دستمال کاغذی -4
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بیمار جدا کرده و با دقت  ساکشن را قطع کنید و لوله را از دستگاه ساکشن جدا کنید لوله را ازگان یا لباس -5

 رید.چسب روی بینی بیمار بردا

سی هوا)اختیاری( لوله را  سی 51تا  31میلی لیتر محلول نمکی بشوئید و یا با  11سرنگ را وصل کرده و با -6

 پاک کنید.

 به بیمار بگویید تنفس عمیقی بکشد و نفس خود را نگه دارد.-7

داشته است  خود را نگه لوله را به کمک، انگشت های خود تا کنید تا کلمپ شود، در حالی که بیمار نفس- 8

 سریع و با دقت لوله را خارج کنید.

 کیسه بگذارید. لوله را در کیسه پالستیکی یکبار مصرف بیندازید، دستکش ها را در آورید، درون -9

 کاغذی بدهید. مراقبت های دهان را برای بیمار انجام دهید و برای پاک کردن بینی، به او دستمال  -11

برداشته وطبق روش کار و  یله لوله نازوگاستریک را اندازه بگیرید، تمام وسایل رامقدار مواد تخلیه شده بوس-11 

 شوئید. مرکز درمانی خود آنها را دور بریزید، دستهای خود را

ساعت بعد از  4تا  2مدت  خارج کردن لوله، واکنش بیمار و مقدار ترشحات خارج شده را ثبت نمایید . به -12

 به طور مداوم زیر نظر داشته باشید. نظر اتساع معده، تهوع و یا استفراغخارج کردن لوله، بیمار از 

 تغذیه بیمار از طریق لوله

لوله تزریق کنید تا  تغذیه بیمار از طریق T N Gه درون سی سی هوا ب31ر ابتدا با یک سرنگ جهت تغذیه د

 انتهای لوله از دیواره معده فاصله بگیرد.

سی سی  51سرنگ  گرفتن لوله در معده اطمینان حاصل کنید برای این کار باقبل از شروع تغذیه از قرار -

آمد لوله در جای خود قرار دارد و سپس آن را  محتویات معده را از طریق لوله بیرون بکشید در صورتی که بیرون

 به معده برگردانید.

سی سی بیشتر بود  151ت  111از  قبل از تغذیه حجم باقیمانده معده را بررسی کنید. چنانچه حجم باقیمانده -

برگردانید و دو ساعت بعد مجدداً باقیمانده معده را  تغذیه لوله ای را به تأخیر بیندازید و ماده را مجدداً به معده

 سی سی بود پزشک را مطلع کنید. 151هم حجم باقیمانده بیشتر از  بررسی کنید چنانچه در بررسی دوم
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درجه باال  31سرو پشت بیمار را به اندازه  هنگام غذا دادن به بیمار شتن بالش،ساعت بعد از آن با گذا نیم -

بازنگه  سی سی آب ساده به داخل لوله بریزید تا ضمن 51قبل و بعد از هر نوبت تغذیه و  بیاورید)نیمه نشسته(

 داشتن لوله از رشد باکتریها یا بستن دلمه و مسدود شدن لوله جلوگیری شود.

کرده و بینی را تمیز نمایید.  دهان وبینی را رعایت کنید برای این کار گوش پاک کن را با آب مرطوببهداشت  -

 سپس روغن محلول در آّب را به ناحیه بمالید.

صورتی که مایل باشید رشد استفاده از بخور مفید است . داگر مخاط دهان یا بینی بیش از حد خشک با-

 شدن ناراحتی کمک می کند. و حرکت مکرر نیز به برطرفاستفاده از یخ و آدامس مفید است 

 لوله کشیده نشود. بین تغذیه ها لوله را جمع کرده و با نوار محکم شکمی در محل خود ثابت نگه دارید تا-

 آموزش به بیمار و همراهان:

  بلع، هفته برای تغذیه بیمار مناسب است و در صورت تداوم اختالل  4-6این روش حداکثر به مدت

 .پزشک معالج روش دیگری برای تغذیه بیمار انتخاب خواهد کرد

  هفته یا بیشتر، لوله تعویض شود 2بر حسب جنس این لوله ها، الزم است که با فواصل. 

  در مدتی که در داخل بیمارستان می باشید مایع گاواژ روزانه در آشپزخانه بیمارستان با نظارت

 .آزمایشات بیمار و فرمول کارشناسان تغذیه تهیه می شودارشناسان تغذیه و بر اساس ک

  در هنگام ترخیص، باید بر اساس آزمایشات و شرایط بیمار با مراجعه به واحد تغذیه و کارشناسان

مربوطه فرمول تهیه مایع گاواژ بیمارتان را دریافت نمایید و بر اساس آن روزانه مایع گاواژ را آماده 

 .نمایید

 ساعت در یخچال قابل نگهداری است و اضافه آن باید دور ریخته شود 24ای مایع گاواژ بر. 

 دقت نمایید که در تهیه سوپ مجاز به استفاده از ادویه جات نیستید. 

  با توجه به اینکه تمام گروه های غذایی در مایع گاواژ وجود دارد، از دادن شیر در مدتی که بیمار گاواژ

وبت نهار و شام به بیمار )به جز بیماران تحت دیالیز و با فسفر خون می شود خودداری شود و در دو ن

 .باال( ماست داده شود

 روش غذا دادن به بیمار

 دست خود را بشوئید. -1

 سر تخت را باال بیاورید تا بیمار در وضعیت نشسته یا نیمه نشسته قرار گیرد. -2
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از هر بار تغذیه مطمئن شوید که لوله در معده قرار  برای جلوگیری از ورود مواد غذایی به ریه بیمار، پیش -3

 دارد:

سرنگ را به لوله معده وصل کنید و مقداری از محتویات معده را به داخل سرنگ بکشید و مجدداً آن را به معده 

تزریق کنید. اگر محتویات معده به داخل سرنگ کشیده نشد ممکن است که لوله داخل معده نباشد و باید 

 ار با تجربه بررسی شود.توسط پرست

سی سی غذا در معده باقی مانده باشد، نشان  111باقیمانده معده را بررسی کنید. در صورتی که بیشتر از  -4

دهنده تأخیر در تخلیه معده است. مایع کشیده شده را به معده بازگردانید و تغذیه بیمار را در آن جلسه حذف 

 کنید.

درصد یا آبمیوه طبیعی تازه ترجیحاً آب  5دن بیمار با آب ساده یا سرم قندی شروع گاواژ بعد از ناشتا بو -5

 سیب صاف شده صورت گیرد.

ساعت استفاده شود و در صورت تحمل حجم گاواژ هر  4سی سی هر  51بهتر است در شروع گاواژ از حجم  -6

 سی سی اضافه شود تا به میزان مورد نظر کارشناس تغذیه برسد. 25ساعت  4

  اگر در موقع کشیدن مایع معده ترشحات سبز رنگ مشاهده شد به گاواژ دادن بیمار ادامه دهید. -7

ابتدا لوله معده را با فشار انگشتان خود ببندید تا از ورود هوا به معده جلوگیری شود سپس سرنگ را از  -8

 انتهای لوله جدا کنید و پیستون را از داخل سرنگ خارج کنید.

 سی سی آب بشویید. 31لوله وصل کرده و لوله را با سرنگ را به  -9

قبل از تمام شدن آب، محلول غذایی ولرم را که کامالً صاف شده به داخل سرنگ بریزید. در تمام مدت  -11

سرنگ باید پر از محلول غذایی باشد. شما با باال و پائین بردن سرنگ و ایجاد فشار مالیم به جدار لوله می توانید 

 د غذا به معده را کنترل نمایید.سرعت ورو

 دقیقه تزریق شود. 15تا  11مایع گاواژ باید به آرامی و در مدت  -11

سی سی آب ساده را به درون سرنگ  51تا  31قبل از این که محلول غذایی به طور کامل تمام شود حدود  -12

 بریزید تا لوله شسته شود.

 باعث پیشگیری از انسداد لوله می شود.شستشوی مرتب لوله قبل و بعد از گاواژ  -13
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قبل از تمام شدن آب، لوله معده را با فشار انگشتان ببندید و سرنگ را از لوله معده جدا کنید. پیستون را  -14

داخل سرنگ قرار دهید و مجدداً سرنگ را به سر لوله وصل کنید تا از ورود هوا به داخل معده جلوگیری شود. 

 دقیقه در همان وضعیت قرار دهید. 31 سپس بیمار را به مدت

 پایش و رفع عوارض احتمالی:- 1 

کاهش حجم  بیماران دارای سوند بینی معده ای یا سوند بینی روده ای مستعد ابتال به مشکالت مختلفی، شامل

دقیق می باشند. این عوارض احتمالی نیازمند بررسی  تحریکهای ناشی از وجود لوله و عوارض ریوی مایعات بدن،

 و مداوم هستند.

پوست و مخاط خشک، کاهش برون ده    ;بیشتر شامل کاهش حجم مایعات بدن نشانه های  * 

  ادراری، لتارژی، افزایش تعداد ضربان قلب می باشند.

 .برای بررسی حجم مایعات بدن اندازه گیری و ثبت دقیق مایعات خورده شده و دفع شده ضروری است-

 .آزمایشگاهی، به خصوص مقادیر نیتروژن اوره خون و کراتینین باید به طور مرتب بررسی شوندیافته های  -

ساعت، افزایش خروج مایع از سوند بینی معده ای، اختالل در مایع درمانی  24وجود تعادل منفی میعات در  -

 .وریدی، یا هرگونه اختالل در دریافت یا خروج مایعات، باید گزارش شود

عبارتند از : بروز سرفه هنگام دادن دارو یا غذا از راه لوله، سختی در پاک  های عوارض ریوی یم و نشانهعال    * 

 کردن راه هوایی، تندی تنفس و تب.

 .به بیمار توصیه می شود که به طور مرتب تنفس عمیق و سرفه کند -

ه ای باید از قرار داشتن آن در محل مناسب پرستار باید قبل از هر بار دادن غذا یا دارو از طریق لوله بینی معد -

 .اطمینان حاصل نماید

 .آنتی اسیدها و متوکلوپرامید ممکن است برای کاستن از عوارض احتمالی تجویز شود -

 یکی از عوارض شایع لوله گذاری در دستگاه گوارش است. تحریک غشاهای مخاطی * 

 .د تحریک و نکروز هستندمخاط سوراخهای بینی، مخاط دهان، مری و نای مستع -
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محلهای در معرض دید الزم است به طور مرتب مورد مشاهده قرار گیرند و از دریافت مایعات کافی توسط  -

 .بیمار مطمئن بود

هنگام رسیدگی به بهداشت دهان، پرستار باید به دقت غشاهای مخاطی را از نظر عالئم تحریک یا خشکی زیاد  -

 .بررسی نمیاد

 .الزم است ناحیه اطراف غدد پاروتید را از نظر بروز هرگونه زخم یا توده مورد مشاهده و لمس قرار دهدپرستار  -

 .مخاط دهان باید از نظر تحریک و نکروز مورد بررسی گردد -

التهاب نای مورد بررسی قرار گیرد. نشانه های آنها شامل گلو درد و   بیمار الزم از نظر بروز التهاب مری و -

 .ت صدا می باشدخشون

 : (NG- Tube)عوارض لوله گذاری معده 

 : وارد شدن به تراشه -8

تشخیص با  ،مثل بیماران با کاهش سطح هوشیاری ، معموال در بیمارانی اتفاق می افتد که رفلکس سرفه ندارند 

از این   برای پیشگیری  داده می شود .  و یا مشاهده خروج هوا یا بخار هوا از لوله  خشن شدن صدای بیمار

بلع انجام   اگر بیمار در ضمن کار بطور مکرر –گردن بیمار در زمان لوله گذاری بایست فلکس باشد  –عارضه 

بدهد خود این بلع باعث خواباندن اپی گلوت روی الرنکس و بسته شدن الرنکس میشود و احتمال وارد شدن 

 لوله به راه هوایی را از بین میبرد .

 : اپیستاکسی -۲

برای  –دماغ ایجاد می کند  خوردن مخاط شده و خون باعث جر –بافشار وارد بشود  –اگر لوله بجای لغزاندن   

و اینکه در شروع کار لوله را بصورت افقی به داخل   -این کار بایستی لوبریکانت کافی بکار برد   جلوگیری از

لوله با فشار فرو داده نشود  –و اینکه سوراخ بینی را رویت کرد و دید که یک مسیر باز است یا نه   -بینی لغزاند 

 بلکه لغزانده شود .
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 اروژن مری: -9

ت که میتواند با عث سوختن ریفالکس گاسترو ازوفاژیال عارضه لوله معده اس  -عارضه لوله های سفت است 

از لوله های نرم  –مدت لوله گذاری باشد   پیشگیری : اگر احتمال طوالنی شدن  -معده و اروژن بشود  مخاط

 .استفاده کنید

 خونریزی معده : -۴

ساکشن بشود که باعث   لوله معدی  در حاالت معمول بروز نمی کند و درصورتی اتفاق می افتد که  این عارضه

در زمانی  salem sump یتوان از لوله مدلم رضهبرای پیشگیری از این عا –جر خوردن مخاط معده می شود 

 که ساکشن نیاز است استفاده کرد

  اروژن بینی: -۵

چون اثر فشاری روی بینی و مخاط بینی ایجاد  –ای پیشگیری از این عارضه لوله را به باله بینی چسب نزنید رب

 می کند .

 اوتیت مدیا: -6

ضد   برای درمان این عارضه بایستی اسپری –شیپور استاش باعث این علرضه می شود   فشار روی دهانه ورودی

 داخل بینی زد  احتقان

 مکرر:  اوغ زدن -۷

بیش از حد   حالت عاطفی  حساسی دارند و نیز در بیمارانی که gag رفلکس  در بیمارانی اتفاق می افتد که

 بخود میگیرند .

 آسپیریشن: -1

برای پیشگیری از این عارضه   -که میتواند به ریه ها راه یابد   -است   گاستروازوفاژیالناشی از ریفالکس 

در بیمارانی که آسپیره کرده اند و یا احتمال آن زیاد است بایستی از لوله   -بایستی سر تخت بیمار باالتر باشد 

  نازو دئودنال استفده کرد .
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