
 

 

 

قازر تِ تغذیِ ٍ تِ هست طَالًی سهاًی کِ تیوار تِ زالیل هرتلف 

اتتال تِ تیواریْای زّاى ٍ  کافی ٍ کاهل اس طزیق زّاى ًثاضس )هاًٌس

گلَ، سَءتغذیِ ضسیس( اس اتشاری ذاظ جْت تاهیي هَاز غذایی 

هَرز ًیاس استفازُ هی ضَز کِ یکی اس ایي اتشار لَلِ تغذیِ 

گاستزٍستَهی هی تاضس ؛ ایي لَلِ اس طزیق زیَارُ ضکن ٍ تِ یک 

 ضیَُ غیز جزاحی هستقیوا زر زاذل هؼسُ قزار هی گیزز. 

 

تایس قثل اس اًجام ایي رٍش رػایت ضَز ًکاتی کِ 

 تسیي ضزح است: 

 1 ّفتِ قثل اس هَػس گذاضتي لَلِ گاستزٍستَهی اس هػزف

 ذَززاری کٌیس ٍ ٍارفاریي آسپزیي ٍ زارٍّای حاٍی آسپزیي

 .)طثق زستَر پشضک(

 طثق ساػت قثل اس ذَرزى ٍ آضاهیسى پزّیش کٌیس 8 اس(

 .زستَر پشضک(

  هػٌَػی آى را ذارج کٌیس.زر غَرت ٍجَز زًساى 

 

 

 ًحَُ اًجام گاستزٍستَهی اًسٍسکَپیک اس طزیق پَست :

  . اتتسا جْت  هترػع گَارش اًجام هی ضَز ایي کار تَسط 

ػالٍُ تز  .استفازُ هی ضَز یلَکاییياحس کززى حلق اس اسپزی ستی

 .ایي هوکي است اس هسکي ّا ٍ آرام ترص ّا ًیش استفازُ ضَز

) لَلِ        سپس لَلِ اًسٍسکَج را اس راُ زّاى ٍارز هؼسُ هی کٌٌس

اًسٍسکَج یک لَلِ ًاسک ٍ قاتل اًؼطاف است( زر ایي حالت 

زر هاًیتَر هطاّسُ هی کٌس ٍ تِ ایي  پشضک زستگاُ گَارش را

تزتیة هحل زقیق ٍ هٌاسة ٍارز کززى لَلِ تغذیِ ای را هطرع 

ٍ یک طزف لَلِ تِ  طَزّسایت هیهی کٌس. ٍ لَلِ تِ سوت هؼسُ 

گز آى  زر زرٍى  هؼسُ تاقی طزف زی ٍ ضکن آٍرزُ هی ضَزذارج 

زر  لَلِ تَسط تالي کَچکی زر هحل ذَز زرًٍی س ، قسوتهی هاً

تا ثاتت هی ضَز ٍ هاًغ  تیزٍى آهسى لَلِ اس هؼسُ هیطَز.  هؼسُ

اًتْای لَلِ اس هؼسُ تیزٍى  رٍی پَست ایجاز یک تزش کَچک

. زر هزحلِ آذز  یک غفحِ کطیسُ ٍ زر هحل تزش ثاتت هی ضَز 

رز لَلِ کِ زر رٍی ضکن  قزار زارز  گزز پالستیکی را اس اًتْای

ت ضَز ٍ ضَز لَلِ زر رٍی پَست ثاتکٌٌس. ایي غفحِ تاػث هی هی

اطزاف آى پاًسواى  زر اًتْاحزکت اؾافی ًساضتِ تاضس. 

 زقیقِ است. 54 تا 03ت اًجام ایي رٍش طَز.هسهی

 

 

 

 

 

 ػَارؼ جاًثی احتوالی: 

هؼسُ یا رٍزُ ، ًفد  جاتجایی یا اًسساز لَلِ ، پارگی ػفًَت، زرز،

اسْال، یثَست، تحزیک پَست اطزاف لَلِ ، ًطت اس  ضکن، تَْع، 

 اطزاف لَلِ.  

  

   کِ تایس تؼس اس گذاضتي لَلِ رػایت کٌیس: ًکاتی

  سهاًی کِ زر ترت استزاحت هی کٌیس تزای جلَگیزی اس اًؼقاز

 آًْا را تاال ًگْساریس ٍ حزکت زّیس. ذَى زر پاّا،

 .طثق زستَر پشضک هوکي است آًتی تیَتیک تجَیش ضَز 

  هزاقة تاضیس لَ لِ ذن ٍ یا کطیسُ ًطَز. سیزا ٍارز آهسى فطار

 ،جسا ضسىیلَلِ هٌجز تِ آسیة تافتتیص اس حس تز رٍی 

 سٍزرس یا اس کار افتازى لَلِ هی ضَز.

 .ًحَُ تغذیِ اس طزیق لَلِ را اس پزستاراى ترص سَال کٌیس 

  زر سهاى تغذیِ تاPEG ٍ 03  زقیقِ تؼس اس ذَرزى غذا زر  03تا

ٍ زر غَرت ػسم تَاًایی زر  ٍؾؼیت ًطستِ تاقی تواًیس

 قزار گیزز.  زرجِ 03ًطستي ،تایس سز زر ساٍیِ 

  زر غَرت ػسم استفازُ اسPEG  ِلَلِ ذارجی آى را تست،

 ًگْساریس.

  قثل ٍ تؼس اس تغذیِ،اس هحل قزار گیزی لَلِ تز رٍی ػسزی کِ اس

 رٍی آى ثاتت ضسُ است، اطویٌاى حاغل کٌیس.اتتسا 
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        گاستروستومی اندوسکوپیک 

 (PEG) از طریق پوست



 

  تِ ٌّگام زریافت تغذیِ زر غَرت تزٍس ػالئوی هثل احساس

آى  ،ؾؼف ،زرز ضکن ، سثکی سز ،تؼزیق ضسیس ٍ طپص قلة

 تِ پشضک اطالع زّیس. را سزیغ قطغ کٌیس ٍ

  تزای جلَگیزی اس ذزٍج احتوالی لَلِ ، هی تَاى اس یک ضکن-

 لَلِ تستِ هی ضَز،استفازُ کزز. تٌس کِ تِ غَرت ضل رٍی

  جْت جلَگیزی اس گزفتگی لَلِ تا غذا یا زارٍ ،تؼس اس ّزتار

یس آب زاذل لَلِ تشًسی سی  43تا  03َلِ لتغذیِ یا استفازُ اس 

سپس لَلِ را اًسکی هاساص زّیس.زقت  تا کاهالً ضستِ ضَز.

زاضتِ تاضیس اس ّیچ هایغ زیگزی تِ جش آب تزای ضستي لَلِ 

فازُ ًکٌیس ٍ اس ٍارز کززى فطار تیص اس حس تِ لَلِ ًیش است

 س.یذَززاری کٌ

 .هػزف زذاًیات را هحسٍز کٌیس 

  زر غَرت قزهشی ٍ سَسش اطزاف لَلِ اس پواز سیٌک اکسایس

 تز رٍی پَست هحل استفازُ کٌیس.

  چک کٌیس.ایي ػالئن ضاهل تزضح هحل را اس ًظز ػفًَت     

تة ٍ لزس ،قزهشی ٍ تَرم هحل لَلِ  غیز هؼوَل ،زرزًاک تَزى،

  کٌیس.گشارش تِ پشضک  را

  تِ پشضک  اسْال را زل پیچِ ٍضکن، زرزتَْع،ػالئوی هثل

   کٌیس.گشارش 

 

 

 PEGًحَُ تویش کززى 

  غفحِ گزز پالستیکی را اس لَلِ تاس کٌیس ٍ ػسز ثثت ضسُ رٍی

 لَلِ را تِ ذاطز تسپاریس.

  پَست اطزاف لَلِ ٍ سیز غفحِ گزز را آب ٍغاتَى تا ّز رٍس،

ٍگاس یا زستوال را رٍی پَست  تویش ٍ سپس ذطک کٌیس

آّستِ تا گذاضتي ٍ تززاضتي زستوال پَست را  ًکطیس ٍ

 .ذطک کٌیس.

 تْتز است تؼس اس تویش کززى پَست ،پواز ٍیتاهیيA+D  ٍیا

 سیٌک اکسایس را رٍی پَست اطزاف لَلِ توالیس.

  لَلِ ٍپَست ثاتت کٌیس.غفحِ گزز را رٍی 

 

 PEGهطکالت احتوالی زر ارتثاط تا 

  لَلِ ، ذًَسززی ذَز را حفظ کٌیسزر غَرت ذزٍج تػازفی. 

زر ایي گًَِ هَارز سَراخ هحل ٍرٍز لَلِ زر هؼسُ تِ سزػت 

اس سًَس فَلی زر  PEGتِ هحؽ ذزٍج لَلِ  تستِ هی ضَز.

لَلِ هحل استفازُ ضَز تا هاًغ تستِ ضسى سَراخ ضَز ٍ 

PEG .را ًگِ زاریس ٍ تا پشضک تواس تگیزیس 

  پشضک  اَلِ ًطتی ٍجَز زاضت، تلزر غَرتی کِ زر اطزاف

 تواس تگیزیس

 

 

 

Amiralam.tums.ac.ir 

 بیمار  تِ  آموزش

 از طریق پوستگاستروستومی اندوسکوپیک 
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