
 )HEN( التغذية املعوية املنزلية
دليل معلوماتي للمستهلكني

ما هي التغذية املعوية املنزلية 
)HEN(؟

التغذية املعوية املنزلية )HEN( هي وسيلة لتقديم 
الغذاء لألطفال والبالغني الذين يسكنون يف منازلهم 

وال يستطيعون تناول األكل أو الرشب بصورة طبيعية 
أو الحصول عىل كمية كافية من املأكوالت واملرشوبات 
تبقيهم بصحة جيدة. وميكن أن تكون التغذية املعوية 
الً أو سوائل مكثّفة أو مركّباً  املنزلية رشاباً غذائياً مكمِّ

غذائياً خاصاً يُعطى عن طريق أنبوب يف داخل املعدة 
أو األمعاء )يسمى هذا التغذية األنبوبية(.  

َمن هم بحاجة إلى التغذية املعوية 
املنزلية؟

قد يحتاج البعض إىل التغذية املعوية املنزلية ألسباب 
عديدة ومختلفة. عىل سبيل املثال، قد يكون الشخص:

yy غري قادر عىل تناول كمية كافية من األكل أو
الرشاب تستويف حاجاته الغذائية عن طريق نظامه 

الغذايئ فقط

yy لديه مشاكل يف البلع بعد جلطة دماغية أو بنتيجة
عالج لرسطان يعاين منه يف الرأس أو الرقبة.  

yy لديه إعاقة جسدية أو ذهنية ويعاين من صعوبة يف
األكل أو الرشب

yy غري قادر عىل امتصاص كمية كافية من املغذيات
من طعامه ورشابه بسبب مرض أو جراحة يف 

األمعاء. 

ما هي املساعدة املتوفرة؟
تتوفر املساعدة يف األمور التالية: 

yy توصيل منتجات التغذية املعوية املنزلية
)املرشوبات واملركّبات الغذائية والسوائل املكثّفة 

واللوازم، كأنابيب التغذية( إىل منزلك

yyالعثور عىل األخصايئ الصحي املناسب لك

yy.تقديم املعلومات التي تحتاجها

َمن يستطيع املساعدة؟
سوف يخربك طبيبك إذا كنت تحتاج إىل التغذية 

املعوية املنزلية. كذلك ميكن لألخصائيني الصحيني التالني 
تقديم املساعدة:

yy ميكن أن - )The dietitian( أخصايئ التغذية
يساعدك هذا األخصايئ مبعرفة نوع املأكوالت أو 

املرشوبات أو املركّبات الغذائية التي تحتاجها 
للحفاظ عىل صحتك وبإمكانه أن يطلب تزويدك 

باملرشوبات واملركّبات الغذائية وبعض لوازم التغذية 
املعوية املنزلية )كأجهزة ومضخات التغذية(.     

yy - )The speech pathologist( معالج النطق
سوف يقيّم هذا الشخص أمان بلعك للأمكوالت 

واملرشوبات. وبإمكانه أن يطلب تزويدك بسوائل 
مكثّفة أو مساحيق )بودرة( مكثّفة إذا كنت 

تحتاجها.   
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yy )The registered nurse( املمرّض/ة املسّجل/ة
- يساعدك هذا الشخص يف العناية بأنبوب التغذية 

وميكن أن يطلب تزويدك بلوازم التغذية املعوية 
املنزلية )كأنابيب التغذية مثالً(. 

من أين ميكن أن أحصل على منتجات 
التغذية املعوية املنزلية؟

ميكن رشاء بعض منتجات التغذية املعوية املنزلية من 
الصيدليات. وقد يتمكن بعض الذين يحتاجون إىل 
التغذية املعوية املنزلية من الحصول عىل منتجات 

التغذية املعوية املنزلية بأسعار مخّفضة مع تسليمها إىل 
منازلهم. للتأهل إىل هذه الخدمات، يجب ما ييل:

yy أن تكون بحاجة إىل التغذية املعوية املنزلية ألكرث
من شهر

yy أن تراجع أخصائياً يف التغذية أو معالجاً للنطق
أو ممرضاً/ة مسّجالً/ة يعمل أو تعمل يف مرفق 
صحي يف نيو ساوث ويلز مرة كل 12 شهراً عىل 

األقل. يعني هذا أن يكون أي من األشخاص أعاله 
يعمل يف مستشفى أو أحد مراكز صحة املجتمع 

)community health centre( أو يف خدمة 
تقّدمها وكالة رعاية املسنني واملعاقني والرعاية 

.)ADHC( املنزلية

للحصول على خدمات التغذية 
املعوية املنزلية، هل يهّم املكان الذي 

أسكن فيه؟
بإمكانك الحصول عىل خدمات التغذية املعوية املنزلية 

يف أّي مكان تسكن فيه يف نيو ساوث ويلز وبغض النظر 
عن نوع مسكنك، مثالً إذا كنت تسكن: 

yy،يف منزل خاص

yy لدى خدمة إقامة مدعومة، كاملنزل الجامعي
،)group home(

yy يف أحد أماكن السكن البديلة للعائالت
.)Alternative family placement(

إذا انتقلت إىل والية أو مقاطعة أخرى يف أسرتاليا، قد 
تحتاج لالستعالم عن خدمات التغذية املعوية املنزلية 

املحلية، إذ أنها قد تكون مختلفة. باستطاعة طبيبك أو 
األخصايئ الذي يقدم لك الرعاية الصحية أن يساعدك يف 

ذلك.  

قد يكون بعض املقيمني يف دور املسنني غري مؤهلني 
لهذه الخدمة ألنهم يحصلون عىل التمويل من الحكومة 

الفدرالية.  

من أين أحصل على املزيد من 
املعلومات أو الدعم؟

yyطبيبك

yyاألخصايئ الذي يقدم لك الرعاية الصحية

yy يف نيو ساوث )ACI( وكالة االبتكار اإلكلينييك
ويلز. هذه الوكالة هي منظمة تابعة لدائرة الصحة 

يف نيو ساوث ويلز تعمل مع أخصائيني صحيني 
واملجتمع لتحسني الرعاية الصحية لسكان نيو ساوث 

ويلز. وقد أعدت ACI HEN Network وسائل 
م الرعاية عىل  ومعلومات تساعدك وتساعد مقدِّ
تدبري شؤون التغذية املعوية املنزلية يف املنزل.  

ميكن االتصال بـ ACI عىل الرقم 4666 9464 )02(. 

تفّقد موقع ACI اإللكرتوين

http://www.aci.health.nsw.gov.au/networks/
nutrition
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