
 T.P.Nالتغذية الوريدية  

Total Parenteral Nutrition 

وهي وسيلة من وسائل تغذية المريض لرفع نسبة البروتينات والمعادن والمواد الغذائية  
الضرورية لجسمه في حال نقصها في بعض الحاالت المرضية أو في حالة تحضير مريض  

ء الشروط المناسبة لنجاح العملية  مدنف أو بحالة سوء تغذية لعمل جراحي وذلك كي نهي
 التي ستتم على سبيل المثال.  Anastomosisوالمفاغرات الهضمية 

 :  من شروطها أنها -
تحتاج لمحاليل طبية خاصة تقوم بتأمين المواد األساسية لتغذية المريض بشكل كامل   .1

 . AminoPlasmalالحموض األمينية  -مثل : 
 . LipoFundinالحموض الدسمة  -
 المواد السكرية . -
 الفيتامينات . -
 األمالح الشاردية . -
 المعادن . -

 وذلك بتحضيرات كيميائية صيدالنية جاهزة .

 تحتاج لشروط تعقيم شديدة جدا أثناء اعطائها .  .2
 Jugularالوريد الوداجي تعطى من خالل وريد مركزي وليس وريد محيطي مثل  .3

vein   والوريد تحت الترقوةSubclavian vein . 
يتم تركيب القثطرة الوريدية المركزية بيد خبيرة بهذا الموضوع مثل أطباء العناية   .4

 المشددة وأطباء التخدير .
 يتم اعطائها داخل المستشفى . .5
 يتم تحضير الكميات والمواد الكيميائية المطلوبة من قسم التغذية وأطباء قسم الغدد . .6
 –البولة   -الشحوم   -حاليل دموية يومية قبل وأثناء االعطاء مثل : السكربحاجة لت  .7

 الشوارد وغيرها . 

 اختالطاتها : -
 االنتان .  .1
 اضطرابات شاردية وحلولية في الدم . .2
 ممكن أن يحدث ريح صدرية أثناء تركيب القثطرة الخاطئ . .3

 



درجة مئوية يجب    40- 39عند حصول بوادر انتان وترفع حروري غير مفسر  -مالحظة: 

 التفكير فورا بكون القثطرة هي مصدر االنتان مما يتطلب : 

 سحبها بعد التأكد من كونها سبب الحرارة . .1
إرسال القثطرة بعد سحبها للمخبر إلجراء اختبار زرع وتحسس لمعرفة نوع الجرثومة   .2

 المسببة وايجاد العالج المناسب . 

 /P.P.N /Peripheral Parenteral Nutritionيتم حديثا تحضير بعض الخلطات  من  -

 ستعمالها في المنزل . أي تعطى عبر وريد محيطي ويمكن ا

لمعادن  هناك محاليل تغذية فموية ذات قيمة غذائية عالية تؤمن مصدر للبروتينات وا -
 ensureوذلك بشرط سالمة الطريق الهضمي مثل محاليل  لها  واألمالح للجسم عند حاجته

plus  . وهي محضرة بشكل مساحيق صيدالنية 

 

 

 

 
 



 

 C.V.Pالضغط الوريدي المركزي 

Central Venous Pressure 

وهي قياس ضغط الوريد المركزي وذلك من خالل قثطرة تركب بشكل عقيم جدا عبر أحد  
 . المركزية السابقةاألوردة 

يتم من خاللها قياس الضغط الوريدي المركزي الذي يفيدنا بشكل دقيق عند تعويض السوائل  
 مرضى الحروق ومرضى العناية المشددة . للمرضى مثل 

لقياس خسارة السوائل ودقة تعويضها بدال من قياس الصادر والوارد للسوائل وهي أدق وسيلة 
 ساعة . 24البول خالل . 1عبر حساب كميات 

 .مفرزات االنبوب األنفي المعدي . 2                      

 . مفرزات المفجرات الجراحية . 3                      

 

            


