
 

 (PEGتغذیه با پگ)

 کارشناس تغذیه   —بخش  داخلی

 99تاریخ تدوین : تیر —واحد آموزش سالمت

معموال نيازي به تعويض پگ نيست و در صورت عدم وجوود 
سال يا بيشتو  در  3الي  2عفونت يا مشكل خاص مي تواند 

 معده باقي بماند و در آوردن آن  به نظ  پزشك خواهد بود.

با مشورت کارشناس تغذيه ب اي بيموار خوود غذاي ميوكو  
  شده ي  کم شي ين ، پ  پ وتئين و پ  کال ي تهيه کنيد.

ب نج، گوشت ق مز، گوشت سفيد)م غ، ماهي(، ت ه جوعوفو ي 
خ د شده و لوبياي سبز خ د شده و يوا هوويوج )در ر يوم 
پ پتاسيم اسفناج( را بگذاريد خوب بپزد، سپ  با تأخي  تخوم 
م غ، کدو و آب گوجه ف نگي را به آن اضافه نماييد. سوپو  
آن را در مخلوط کن ريخته تا مخلوط شود. پ  از کمي س د 
شدن، آب سيب و عسل را اضافه کنيد و از يك صافي فلوزي 
عبور دهيد تا ت کيبات درشت آن گ فته شود )در ر يم ديابتي 
عسل حذف گ ديده است(. در اين زمان روغون کوانووال و 
مكملهاي غذايي )مانند پودر ک بوم ( را نيز مي توانيد به آن 
اضافه کنيد. آن گاه اين مخلوط را درون ظ ف شويوشوه اي 
مدرج ب يزيد و با آب جوش س د شده ، حجم آن را به غلظت 

 مناسب ب سانيد. 

زمان گاوا  و يا بين وعده هاي غذايي مي توانيد مواسوت را 
 گاوا  نماييد. 

بهت  است مايع آماده شوده بو اى تغذيوه بوا نيو وى جاذبه و 
 درون معده ب ود. به تدريج در ع ض نيم تا يك ساعت 

ساعت تهيه کنيد و  22مواد غذايي را فقط ب اي مدت زمان 
در يخچال نگهداري ک ده و ه بار فقط مقدار مورد نياز را گ م 

 کنيد.

 

 بهت  است لوله با يك باند کشوي روي پوست ثابت شود.

حمام ک دن بيمار با پگ اشكالي نداشته، ولي بايد از ايجاد ه  
 گونه فشار يا کشش جلوگي ي شود. 

زمانيكه بيمار در تخت است احت مي کند، بهت  است پواهواي 
وي باالت  از سطح قلب ق ار گ فته و ح کت داده شود توا از 

 ايجاد لخته در عو وق خوني عمقي جلوگي ي شود.  

پوست اط اف لوله به علت عملك د آنزيمي شي ه معده و نشت 
اط اف لوله، تح يك شده و ممكن است دچار ورم، ق مزي، و 

 دردناکي شود. 

لذا، روزانه اط اف آن را با آب و صابون شستشو داده و خووب 
خشك کنيد و اگ  پوسته هاي خشك شده ايجاد شد، آن را با 
س م شستشو خي  ک ده و سپ  ب داريد، سوپو  روي آن 

 پانسمان بگذاريد.

ه  روز موقع شستشو، پوست اط اف لوله را از نظ  شكنندگي، 
تح يك، سائيدگي و وجود ت شح يا نشت شي ه معده بو رسوي 

 با ما تماس بگي يد. کنيد. در صورت مشاهده اين موارد

ه  گونه عالمت عفونت زخم، مشاهده ه گونه ت شح غليظ و 
چ کي و ساي  مشكالت را گزارش نماييد، ممكن است پزشك 

 آنتي بيوتيك تجويز نمايد.

ه گونه استف اغ و مدفوع )حاوي خون و يا قي ي رنگ( بيموار 
بايد از نظ  خون يزي کنت ل گ دد .در صورت مواجهه با ايون 
مشكل و يا مقاومت حين تغذيه ، با پزشك يا پ ستار بويوموار 

 تماس گ فته شود. 

چنانچه لوله به ه  دليل سهوا خارج گ ديد، فورا به پوزشوك 
 ساعت مج ا بسته خواهد شد. 2-6اطالع دهيد، زي ا ظ ف 
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پگ لوله اي است که به منظور انتقال مواد غذايي به داخول 
معده، با کمك آندوسكوپي از ط يق پوست شكم در معده ف د 

 ق ار داده مي شود.

اين لوله با استفاده از يك وسيله انعطاف پذي  داراي المپ به 
 نام آندوسكوپ به داخل معده هدايت مي شود.

لوله پگ مي تواند ماه ها يا سال ها در معده شوموا بوموانود، 
بناب اين زماني که نتوانيد به اندازه کافي مواد غذايي از ط يوق 
دهان مص ف کنيد، مايعات، داروها و ساي  مواد غذايي موورد 

 نياز خود را از ط يق آن مص ف مي کنيد.

ام وزه پگ گذاري به عنوان سالم ت ين و موثو  تو يون راه 
ممكن به جهت انتقال مواد غذايي و دارويي مورد نياز بيوموار 
است. اين روش باعث بهبود تغذيه شده و عوارض کمي دارد 
و نسبت به سوند معده راحت ت  تحمل مي شود  مهموتو  از 

 همه م اقبت از بيمار را در منزل امكان پذي  مي کند. 

 مراقبت در منزل: 
بايد پوست محل ورود به لوله از نظ  عفونت و التهاب معاينوه 
شده و به آرامي خشك شود. گاز يا دستمال کاغذي را روي 
پوست محل پگ نكشيد بلكه آهسته با ب داشتن و گذاشوتون 

 دستمال، پوست اط اف لوله را خشك نماييد. 

اط اف لوله ر ا از نظ  زخم،رنگ، ت شحات و خون يزي کنت ل 
 نماييد و در صورت مشكل به پزشك م اجعه کنيد. 

لوله را تاجايي که وارد معده شده است، عالمت گذاري کنيد تا 
درصورت کوتاه يا بلند شدن لوله متوجه شويد و س يوعوا بوه 
پزشك اطالع دهيد. قبل از غذادادن حتوموا موقودار غوذاي 

 باقيمانده درمعده را اندازه گي ي کنيد.

مقدار غذايي که در ه  وعده به بيمار مي دهيد را بوه دقوت 
ثبت کنيد. از خوردن حجم زيادي غذا در يك وعده غذايي به 
بيمار خودداري کنيد. حتي اگ  بيمار چيزي نمي خورد از دهان 

 م اقبت کنيد. 

لثه  و دندانها و زبان را ه  روز تميز کنيد و با اجازه از پزشك 
از يك محلول شستشو استفاده کنيد. لبها بوايود بوا آب و 
لوسيون چ ب شود. در صورت خون يزي لثه به پزشك اطالع 
دهيد. در صورتي که بيمار دوست داشت داشت، مي تواند غذا 
را بو کند، بچشد يا بجود و دور ب يزد، اين کار از لحاظ روحي 

 و جسمي به بيمار بسيار کمك مي کند. 

جهت تجويز ق صها و کپسولها بايد آنها را خ د ک ده و در آب 
 ول م حل نمود )مگ  در موارد غي  مجاز(. 

اگ  بيمارتان دچار تهوع استف اغ مي باشد، ابتدا بايد سعي کنيد 
علت اصلي آن را پيدا کنيد. ممكن است از عووارض داروهوا 

 باشد يا غذاي تهيه شده آلوده باشد. 

بهت  است وعده هاي غوذايي مختصو  و موتوعووودد )هوو  
شود، بدهيد م اقب  سواعت به ميزان توصيه شده( توصيه مي3

 باشيد بيمار به علت تهوع استف اغ دچار کم آبي نشود. 

دادن س يع غذا از ط يق لوله باعث افوزايوش ريوفوالکو 
 شود. )بازگشت غذا( معده به م ى مي

در صورت تك ار اسهال با پزشك و پ ستار مشاوره کنيد. زيو ا 
 ب  اث  اسهال بيمار دچار کم آبي مي شود. 

در طي تغذيه و يك سواعت پو  از آن بيمووار نکته مهم : 

را بوه حالت نيمه نشسته بنشانيد تا از ريفالکو  مو ي يوا 
 ب گشت مواد به داخل پگ جلوگي ي شود.

 تغذیه با پگ چگونه انجام می شود؟ 

آب، س نگ مخصوص غذا، غذاي آماده شده، بيوموار را در 
 وضعيت نشسته يا روي پهلوي راست ق ار دهيد. 

ابتدا دست ها را بشوييد، سپ  با س نگ غذا محتويات داخل 
سي سي بود، غذادهي را به  011معده را بكشيد. اگ  بيشت  از 

ساعت بعد موکول کنيد. در صورت تك ار به پوزشوك  2تا  0
 اطالع دهيد.

در غي  اين صورت، غذايي که قبال آماده ک ده و از صوافوي 
گذرانده ايد )درجه ح ارت مطلوب ب اي غوذا و آب موورد 
 استفاده درجه ح ارت اتاق است( را نزديك بيمار بگذاريد. 

پيستون س نگ غذا را خارج کنيد و بعد س نگ را به س  لولوه 
 اي که در ديواره معده کار گذاشته شده است وصل کنيد. 

 دست خود را باال نگه داريد. 

سي سي به بيمار آب بدهيد توا مسويو   01تا  31بعد حدود 
شسته شود. بعد غذا را در س نگ ب يزيد و بگذاريد آرام آرام 
وارد معده شود. سعي کنيد هميشه س نگ پ  از غذا باشد توا 

 هوا وارد معده نشود و بيمار دچار نفخ شكم نشود. 

سي سي آب ول م پ  از ه  بار تغذيه يوا  01الي 31ريختن 
تجويز دارو ب اي پاک شدن لوله ي تغذيه از مواد غوذايوي و 
جلوگي ي از انسداد ض ورت دارد. بعد از اتمام کار ، س نگ و  

 وسايل مورد استفاده را با آب و مايع ظ فشويي بشوييد. 

سي سي غذا نبايد به  011تا  311در ه  وعده غذايي بيش از 
بيمار داده شود و بعد گي ه لوله را بسته و لوله را در جاي خود 
ثابت کنيد. درصورت لزوم مي توانيد از پانسمان نيز استوفواده 

 کنيد. 
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