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مقايسه نحوه تجويز محلول گاواژ استاندارد در بيماران بستري در 
در بيمارستان  بخش هاي بيمارستاني دريافت كننده تغذيه روده اي

  دكتر شريعتي تهران
  

  استادان راهنما
  دكتر عليرضا حياط شاهي
  دكتر محمدرضا جوادي
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  چكيده فارسي:

اي صورت بگيرد تغذيهگزارش شده استو اگر حمايت  %50ميزان بروز سوءتغذيه در افراد بستري در بيمارستان :مقدمه

حمايت تغذيه اي در بنابراين  ،تواند به طور چشمگيري مرگ و مير را كاهش دهدمخصوصاً در بخش مراقبتهاي ويژه مي

  مي شود.بخش مراقبت هاي ويژه يك نياز اساسي در بيماران بستري در بيمارستان محسوب 

در بخش مراقبت هاي ويژه ي استاندارد و گاواژ بيمارستاني گاواژها: مطالعه حاضر به منظور بررسي نحوه تجويز روش كار

دريافت كننده  ،دريافت كننده ي گاواژ استانداردگروه مطالعاتي  3بيماران به  در بيمارستان دكتر شريعتي پرداخته است.

 مايع به لوله گاواژتقسيم شدند. اسهال و برگشت ي گاواژ استاندارد رقيق شده و گروه دريافت كننده ي گاواژ بيمارستاني 

  تعريف شده است. عدم تحملبه عنوان معيار 

سن، وزن، جنس، فاكتورهاي آزمايشگاهي و همچنين نتايج گاواژ در هر سه گروه ثبت شد. فاكتورهاي آزمايشگاهي نتايج:

تعداد قطع و  روزانه،ميانگين حجم گاواژدريافتي، دريافت انرژي . اما در مورد نبودتفاوت معني داري  داراي سه گروه هر در

  كاهش حجم گاواژ هم در هر گروه و هم در تعداد بيماران تفاوت معني دار بين سه گروه مشاهده شد.

در دريافت انرژي و كالري بيشتر و در زمان ، رقيقمحلول گاواژ استانداردگروه دريافت كننده نشان داد نتايج  نتيجه گيري:

بيشتر در عوارض گوارشي(اسهال، برگشت محلول گاواژبه لوله)  وهمچنين تحمل پذيري رسيدن به حداكثر حجم گاواژ

دريافت كننده گاواژ بيمارستاني داراي عملكرد ضعيف تري نسبت به دو گروه  گروه همچنينبهتري داشته است. عملكرد 

  است. بودهديگر 

  كالري، عوارض گوارشي.تغذيه ي روده اي،محلول هاي گاواژ، انرژي و واژه هاي كليدي :
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Abstract 

Introduction: The ability to provide sufficient nutrients enterally to the patients 

with intestinal failure or severely malnourished represents one often most 

important therapeutic advances in critically-ill patients during the last 3 decades.  

Entral feeding an accepted treatment modality for severely-ill or malnourished 

patients and has resulted in satisfactory outcomes, reducing the overall morbidity 

and mortality. 

Methods: This randomized clinical trial was conducted in Shariati hospital during 

May 2013-June 2015. This study compared 3 different EN solutions (Nutricomp 

standard, diluted Nutricomp, and a hospital prepared solution) in terms of energy 

intake and associated complications. 

Results: The study was conducted among 60 patients from the ICU ward of  

Shariati hospital. The mean volume and energy intake of the commercially 

available solutions were higher than prepared one. The loss of tolerance was also 

lower with these commercially available solutions. 

Discussion: Although early nutritional support is becoming a standard of the 

critically ill patients, there are no published or widely accepted guidelines and 

protocols regarding nutrition support strategies for this population.Commercially 

available EN solutions are recommended due to better energy delivery and lower 

loss of tolerance rate. 
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