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المحتويات
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شكر وعرفان

ممخص:
 تقييم الوضع التغذوي يمكن من تحديد ما إذا كانت مجموعة من السكان عمى ما يرام من سوء

التغذية أو نقص التغذية باستخدام القياسات البشرية  ،واالختبار الكيميائي الحيوي أو عن طريق

تحديد المؤشرات الفسيولوجية.

 جمع البيانات والمنيجيات الرئيسية التي توفر المعمومات الجسم البشري ىي  :الدراسات
االستقصائية ذات القاعدة السكانية  ،ورصد النمو  ،ومواقع الرصد.

 معمومات إضافية عن عوامل مثل األمن الغذائي وسبل المعيشة  ،والصحة  ،وممارسات الرعاية
عادة ما يكون من الضروري تفسير بيانات الحالة التغذوية وتحديد األسباب المحتممة لسوء

التغذية.

 المعمومات عن الحالة التغذوية  ،تضافر إلى تحميل األسباب الكامنة  ،وتوفير فيم الحاجةإلى
تحديد التدخل المناسب.

 وتبين التجربة أن التدخالت المتعددة القطاعات لدييا فرصة أفضل لتحسين الوضع الغذائي
لمسكان اثناء الطوارئ.
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انمقذمث:
الصحة من اكبر نعم اهلل عمي عباده ،التغذية السميمة المتوازنة حجر الزاوية لممحافظة عمييا
وتعززيزىا  .عندما ثبت ان العناصر الغذائية اساسية لصحة االنسان كان البد من معرفة الكمية التي
يحتاجيا من المغذي المعين لتابية احتياجاتو ولضمان الحالة التغذوية والصحية.

التغذية الجيده ضرورية لمنمو والتطور ولمقاومة األمراض والعدوى .لذلك فان التغذية الصحيحة
والسميمة تعود بالنفع عمى الفرد والمجتمع وتسيم في التنمية وتحقيق التقدم لمدول.
لمطوارئ آثار وخيمة عمى الظروف المعيشية واالقتصادية والبيئية وعمى الخدمات التي تُ َّ
قدم

لممتأثرين ،إن لم تكن المجتمعات والسمطات الوالئية والمركزية عمى درجة عالية من االستعداد
لمطوارئ ولدييا القدرة عمى االستجابة الفعالة لمطوارئ ، .فإن ذلك سيؤدي إلي تدمير وتغيراألوضاع

الطبيعية .وربما تكبر المعاناة لدرجة تتعدي سعة االستجابة والمجابية لدى المجتمع المتأثر  ،وعميو
يزيد احتمال تحويل الطارئ إلى كارثة وقد تؤثر تأثي اًر غير مرتجع عمى البنيات األقتصادية
واألجتماعية والبيئة.

ففى الدول النامية تكون الخسائر في األرواح البشرية كبيرة ،نسبة لقمة أوانعدام وسائل االنذار المبكر،
واالنظمة المؤسسة الدارة الطوارئ،التى ترسم وتأطَّر لكيفية التعامل مع الطارئ.
النظام الحالى في التعامل مع الطوارئ فى السودان مازال فى طور النمو والخطوط العريضة في التعامل

بين المستويات المختمفة (أتحادية،والئية ومحمية) من جية وبين القطاعات المختمفة عمى المستوى الواحد
من جية أخرى مازالت غير واضحة المعالم .انشاءت إدارة الطوارئ والعمل اإلنساني ( )EHAفى عام
 2003م بو ازرة الصحة االتحادية  ،لتتحمل مسئولية إدارة الطوارئ ذات الصمة بالصحة.

إدارة الطوارئ مشروع متعدد القطاعات ،و ال يمكن لقطاع بمفرده ان يستجيب ليذه التحديات .عميو

ان تبنى سياسة الشراكة والتكامل لمقطاع الصحي والقطاعات األخرى ذات الصمة الستخداميا فى إدارة

الطوارئ من االىمية بمكان .برنامج التغذية احد برامج الرعاية الصحية االساسية بو ازرة الصحة التى يقع
عمى عاتقيا اختيار التدخالت التغذوية المالئمة واالستعداد المبكر والتحسب لمطوارئ.
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ترشيدا لمموارد وتوحيد لمرؤى بين تقاطع االدارات فنيا واداريا تحت مظمة مجمس الصحة العامة الجية

الرسمية المخول ليا حق االعالن عن الكوارث الوطنية الصحية بالبالد وانطالقا من مبدأ الشراكة

والرؤية الشاممة ،شكمت لجان تنسيق اتحادية ووالئية ومحمية عمى النحو التالى:


الجنة العميا لمطوارئ

High Emergency Committee

االتحادي ،الوالئي ،المحمية

المستوى

 الجنة الفنية لمطوارئ الصحية  Health Emergency Technical Committeeالمستوى
االتحادي ،الوالئي ،المحمية

 الجنة التنسيقية لمطوارئ الصحية  Health Emergency Coordination Committeeالمستوى
االتحادي ،الوالئي ،المحمية

عمى المستوى األتحادى الجية العميا لمتنسيق لمطوارئ ىي المجنة العميا لمطوارئ ( High
 ،)emergency committeeعمى مستوى مجمس الوزراء وتشمل كل القطاعات األخرى المعنية.

ويترأس ىذه المجنة وزير الداخمية.

الييئة االتحادية التنفيذية المسؤولة عن ىذه القضية ىي الدفاع المدني (،)Civil defenseوىويتبع

لو ازرة الداخمية.

ان تاثير الكوارث عمى القطاع الصحي الينحصر عمى حدوث األمراض والوفيات الناتجة بصورة
مباشرة عن الكارثة نفسيا فحسب ،بل يتعداىما الى األضرار التي تصيب البنيات التحتية لمقطاع

والعاممين بالمين الصحية ،مما يعطل الخدمات الصحية ويعيق عمل القطاع لتقديم الرعاية الصحية.
لذلك كان من اىم االولويات وضع موجيات محددة واستعداد مبكر لتقميل الخطر.
غالبا ما تتسبب الطوارئ في نقص الغذاء وانعدام االمن الغذائى.

إن أىمية التغذية أثناء الطوارىء تكمن فى مقابمة األحتياج الغذائى لممتأثرين عاما والفئات الخاصة مثل
األطفال و الحوامل و المرضعات و المسنين.إن توفير الطعام أثناء الطوارىء يعتمد عمى المخزون

األستراتيجى واستجابة الداعمين الوطنين وكذلك الدعم الخارجى لمكارثة.

التخطيط الدارة التغذية اثناء الطوارئ من اجل توظيف الموارد والخدمات،و تحقيق االىداف الموضوعة
وفق االولويات التي تتيح اختيار الحل او الحمول المثمى ضمن الخيارات التى تضع في الحسبان
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المصاعب الداخمية والخارجية  ،الحاضرة و المستقبمية .تخفيض إجمالي االضرار الناجمة عن الطوارئ

.

صياغة موجيات قومية لمتغذية اثناء الطوارئ تضع اطار محدد وموحد لمتدخل التغذوى اثناء الطوارئ،

كما يمكن متخذى القرار من االستجابة الفاعمة البناءه بعد التشخيص العميق لمحالة التغذوية وفق
منيجية عممية.

فإن الموجيات التغذوية لمطوارئ تشكل عنص ار اساسى وتنسيقى فى كل مراحل الطارئ.حيث تحدد

الموجيات دور كل شخص ومسوليتو،وكذلك ترتيب التدخالت حسبما تقتضى الضرورة وفق المرحمة
المعينة.وعمى مستوى محدد اتحادى او والئى او محمى.
خمفية -:
وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (اإلعالن العالمي) المادة " ، )1( 25لكل شخص حق الحصول
عمى مستوى معيشى يكفي لضمان الصحة والرفاىية لو وألسرتو  ،بما في ذلك الغذاء".
ميم تاكيد ذلك من جديد في حاالت الطوارئ .بان يكون الحق األساسي لكل إنسان الحصول والحد
األدنى عمى االقل من الغذاء الكاف واآلمن فى كل االوقات.

ِ
المجتمعات
عندما أنعقد مؤتمر التغذية العالمى فى روما عام  1992و الذى أولى األىتمام باألمم و
األكثر عرضة لسوء التغذية ووقع  159من ممثمى الوزرات عمى توصيات المؤتمر و خطة العمل العالمية
لمتغذية .نجد فى الجزء السادس ،النقطة رقم  37من خطة العمل( األىتمام بالفئات المحرومة إقتصاديا و
إجتماعيا) .كما أوصى المجتمع األوربى األقتصادى جميع الحكومات باألىتمام بيذه الفئات.
بعد المؤتمر مباشرة التزمت حكومة السودان بوضع خطة عمل قومية لمتغذية عموما تشتمل عمى بند
يخص التغذية أثناء الطوارىء كما تم إعداد كتيب يتناول األعداد المبكر لمطوارىء الصحية و مجابيتيا.
اليدف العام-:
رسم اطار قومى موحد لمتدخالت المالئمة لتقميل قابمية المجتمعات لمتأثر بالطارئ و الحد من

مسببات سوء التغذية وذلك باالستعداد المبكر( ) preparednessوترقية اإلستجابة الفعالة السريعة
لمطوارئ ( )responseلحظة حدوثيا.
االىداف الخاصة:
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 وضع خطوات محددة لعمميات التدخل قبل واثناء وبعد حدوث الطارئ. ضمان معالجة الوضع التغذوى وفق معايير مطبقة لسياسات التغذية القومية. االستفادة من الموارد المتاحة لموقاية من التدىور فى الحالة التغذوية والصحية. تفعيل الطاقات الكامنة ،وحشد الموارد بكل القطاعات ذات الصمة وفق معايير مؤسسة. تعزيز نظم معمومات التغذية والقدرات التحميمية المدعمة بالبراىين فى تحسين الوضع التغذوىلمسكان والحد من اثار الطوارئ .

تعريف ومفاىيم :
الطارئة أو الكارثة:
أى حدث يؤدى الى ضرر فى بيئة األنسان مما يفوق مقدرة المجتمع عمى التفاعل معو و
مواجيتو،و يتم تعميق اإلجراءات الروتينية ويتم المجوء إلجراءات غير عادية لتجنيب المجتمع اآلثار
السالبة لميدد واحد ( )hazardأو عدة ميددات.

الكارثة(:)Disaster
ىي اي حادثة تؤدى الى خسائر أوخمل بيئى أوفقدان فى األرواح البشرية أوتدىور لصحة اإلنسان
أولمخدمات العامة عمى نطاق يتطمب إستجابة غير عادية من خارج المنطقة أوالمجتمع المتأثر.

الميدد (:)Hazard
ىوأي ظاىرة ليا إمكانية إحداث دمار أوخراب في المجتمع
الخطر( :)riskىو احتمال حدوث حدث سمبي معين في فترة زمنية محددة أو نتيجة تحدي معين.
إذاً فالخطر ىو نتيجة محتممة تنتج من التفاعل بين الميدد والمجتمع .ومن ناحية أخرى يعتبر
الميدد مصدر لمخطر.

اإلطار النظرى لعومل سوء التغذية
سوء تغذية و وفيات و

الناتج

إعاقة لألطفال
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 عدم تناول الطعام الكافى من حيث الكمية

عىايم يثاششج

النوعية

األمراض




عوامل داخل األسرة

و

إتاحة طعام غير كافى



رعاية أمومة و طفولة غير كافية



مياه و صحة بيئة غير جيدة



خدمات صحية غير كافية

خطوات االستجابة السريعة ................................................................................
خطوات درء الطوارىء و الكوارث:

-1األنذار المبكر:

ىو االستعداد عن طريق تحضير المجتمع لمجابية مبكرة وسريعة وفاعمة لمطوارئ ويكون ذلك
باالتى:

أ -التنسيق :بين كل االدارات داخل القطاع الصحى عبر لجان طوارئ دائمة االنعقاد،وبين
القطاع الصحى والقطاعات ذات الصمة عبر لجات عميا (انظر نموذج ادارة الطوارى رقم
.)....
ب -رسم االخطار :اظيار كل المخاطر التى تيدد المنطقة فى خريطة عمى المستويات الوالية
والمحمية حتى القرية،عمى ان تكون مبنيةعمى التجارب السبقة والوضع الحالى .ويجب
تجديدىا بانتظام.
ج  -مالمح المجتمع :تشمل المعمومات السكانية بناءا عمى اخر احصاء سكانى ،تركيبة المجتمع
 ،التنظيم االدارى والسمطة،المعمومات التغذوية بناءا عمى التقصى التغذوى،الوصع الصحى
عموما من اسباب المراضة والوفيات،مستوى التغذية والتحصين.....الخ
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 -2األستعداد لمكارثة :فى ىذه المرحمة توضع الخطط االستباقية و التدابير الآلزمة لتفادى و تفميل آثار
الكارثة المتوقعة.وذلك عبر-:

أ -قائمة االمكانات (الموارد) :بنيات تحتية  ،موارد بشرية،امداد دوائى واستمارات ،مخزون من
االلبان العالجية ،معرفة قنوات االتصال،معرفة سبل حركة النقل،العادات الغذائية
بالمنطقة،معرفة المؤسسات التى يمكن استغالليا اثناء الطوارئ،اجيزة االنذار المتاحة
ب -وضع خطط العمميات لمطوارئ :يجب ان تكون الخطة معرفة كما يجب ان تختير ميدانيا.
ج -التدريب :تدريب الكوادر الصحية عمى الحزمة االساسية لمتغذية ،واستمارات الطوارئ عمى
كل المستويات اتحادى والئى محمى،ادارة سالمة الغذاء والمياه واصحاح البيئة،وكذلك التكيف
مع االوضاع الحرجة اثناء الطوارئ.
 -3مرحمة الكارثة :و تختمف المدة الزمنية لمكارثة حسب نوعيا .يتم الحصول عمى المعمومات التغذوية
باالتى:
أ  -التقييم التغذوى السريع :ىو جمع معمومات مادية وغير مادية بغرض التحقق من وجود ميدد
لموضع التغذوى ،وتحديد االحتياجات االساسية لممتأثر،ومقارنتيا بالموارد المحمية المتوفرة

المتاحة،ووتقريرما اذا كانت ىنالك حوجة لدعم خارجى.

ب -المسح العنقودى التغذوى :لمعرفة الوضع التغذوى لمسكان اىم مؤشرات التقييم التغذوى .
ت -وتحديد التداخالت التغذوية المواجية سوء التغذية (مراكز التغذية العالجية واإلضافية وغيرىا )
لمتابعة وتقييم عمل برامج تغذوية  .يكون ذلك عند توفرالعمالو  ،الكفاءة و الموارد لإلستجابو

لمطارئ.

خطوات التقييم التغذوى السريع:
الخطوة االولى -تكوين فريق –
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فريق التقييم التغذوى السريع  :هو الفرٌق الذى ٌعمل على تقٌٌم األوضاع  ،تحدٌد اإلحتٌاجات و
متطلبات اإلستجابة السرٌعة و تطبٌق نشاطات اإلستجابة وفق الموجهات االتحادٌة (التقٌٌم التغذوى
السرٌع نوفمبر 2006م).
يجب تكوين فريق برئاسة مسؤل التغذية وعضوية اتثين او ثالثة ( لجنة متابعة لكل مراحل التقييم فنيا
واداريا )يفضل ان يمثموا كل القطاعات االدارية المركزية.
ثم يمى ذلك تكوين الفرق الفنية والتنسيقية المتخصصة ذات الكفاءة والخبرة الكافية النجاز الميام
التخصصية.
توفير المعدات ومعينات العمل،تدريب الفرق الفنية عمى القياسات الجسمانية،وكذلك جمع المعمومات عبر
االستمارات
الخطوة الثانية -تحديد وتبرير قيام التقييم التغذوى-
تأكيد حدوث الطارئ بعد متابعة خطوات االستجابة السريعة  ،ووصف االثر عمى الوضع الغذائى
والمستوى التغذوى لمسكان عامة ،والفئات االكثر ضعفا ،وتحديد االثار الحالية والمتوقعة،ومعرفة
االمكانات المحمية لتحديد االحتياجات الخارجية العاجمة،رفع توصيات باولويات االنشطة.
الخطوة الثالثة-االستطالع التمييدى-
تتضمن ىذه الخطوة مراجعة سريعة لممعمومات المتوفرة والتقارير حول مشاكل التغذية ،وكذلك
المقابالت مع االشخاص المحوريين فى المنطقة ،والتقصى عن مدى مصداقية المعمومات عن
البيانات السكانية بفئاتيا المحددة ،والموارد المتاحة،والتفاسير المطروحة والدالئل التى بنيت عمييا
المشكمة.
الخطوة الرابعة -اجراء القياسات الجسمانية وتقييميا-
 ىى المؤشر لتقييم الحالة التغذوية لممجتمع،وااللية الفاعمة لمتصنيف الذى تبتى عميو التدخالتواالستراتيجيات التغذوية .محيط منتصف الذراع ( )MUACىو االداة المستخدمة كمؤشر لمحالة

التغذوية ،لالطفال اقل من عمر خمسة سنوات ،ويجب التدريب العممى عمى كيفية
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استعمال( ،)MUACكذلك قياس الورم الىميتيما فى تصنيف درجة سوء التغذية واتخاذ القرار
المناسب بتحويل المستفدين.كذلك تقييم الوضع التغذوى لمحوامل واالميات المرضعات.

بعد تحديد حجم العينة يستخدم محيط العضد/الزراع ( ) MUACلمتقييم السريع لجميع أطفال فى

عمر اقل من  5سنوات( ،قياس الوزن لمطول لالطفال (78سم) اواالرتفاع لالطفال(اكثر من  78سم)
وذلك لتصنيفيم الى و TFCs SFCsحسب درجة من سوء التغذية ،ومعرفة عدد المستفيدين من برامج
التغذية الخاصة.

يجب توزيع األغذية العام ( )GFDوذلك من اجل االمن الغذائى ،لمحيمولة دون تدىور الوضع

الغذائي لممواطنين عامة.

واذا كان عدد من السكان المتضررين أكثر من  5000وأقل من  10 000أسرة  ،ينبغي أن يكون

أسموب أخذ العينات أخذ العينات العشوائية المنتظمة من  450طفال.

واذا كانت األسر المتاثرة أكثر من  ، 10 000ما ال يقل عن  30مجموعات من  30طفال كأسموب

أخذ العينات.

في المنطقة الجغرافية التي توجد فييا معسكرات مشتتة وعدد سكان كل منيا ال يزيد عن  5000نسمة

 ،الخطوة يجب أن تطبق عمى كل المعسكرات .عمى خالف ذلك في مخيمات تجميع عميك أن تنظر

في العدد الكمي لمسكان  ،وتطبيق أسموب أخذ العينات المناسبة عمى النحو المذكور أعاله.

 .وينبغي لمحصول عمى  30عينة ل 30طفال  ،ومعيار جمع البيانات أن تستخدم ورقة (الممحق )3
 .وينبغي جمع البيانات  :تأىيل جامعي البيانات أن تكون في إطار مينة التغذية والصحة (مرشدة

تغذية  ،ضابط تغذية ،ممرضة ومساعد طبي...الخ)  .من الحكمة في جمع البيانات ينبغي أن يكون
ليا خبرة سابقة في عمميات المسح أو من خريجي الثانوية بعد تمكينيم بالتدريب النظرى والعممى.

 .لكل عينتين  ،ينبغي تعيين فريق واحد .يجب أن يتألف الفريق من المشرف د وثالثة أعضاء (جامع
البيانات باالضافة لعدد اتنين الخذ القياسات الجسمانية .عمى المشرف التحقق من البيانات التي تم
جمعيا من الميدان عمى يوميا بالميدان.

 -في حاالت الطوارئ  ،فترة جمع البيانات ال تتجاوز  5أيام  ،وتحميل البيانات ينبغي أن يكون في

اكثر من يومين بعد ذلك  ،ثم في اليوم الثامن التقرير والتوصيات.

 .بعد مرور ثالثة إلى أربعة أشير من التدخل  ،يجب إجراء مسح شامل لمرصد ةالمتابعة والتغذية.
• المالحظة المباشرة للسكان والبٌئة
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• مقابالت مع المسئولين بالمنطقة المتأثرة واالشخاص المحورين بالمجتمع.
• مراجعة السجالت بمراكز التغذية  /أو المرافق الصحية ،عمى مستوى المحمية.كما يمكن االستعانة
بالمعمومات المصعدة سابقا عمى المستوى الوالئى او االتحادى.
• تحديد مدى انتشار سوء التغذية (بما في ذلك نقص المغذيات الدقيقة)،
• لتحديد األسباب المحتممة لسوء التغذية
 -4مرحمة األستجابة :إن أىمية التغذية أثناء الطوارىء تنحصر فى مقابمة األحتياج الغذائى لممتأثرين
و باألخص الفئات األكثر حاجة مثل األطفال و الحوامل و المرضعات و المسنين ،و الذى يستند

عمييا تحديد موجيات برامج األطعام فى مرحمة األغاثة و المساعدة

األغاثة  :وىى األستجابة الفوريو من المجتمع المتأثر بالكارثة سواء مباشر أو غير مباشر

المساعدة :وىى األستجابة الخارجية و غالبا تأتى متأخرة.

األستراتيجيات التغذوية أثناء الطوارىء
بزوـامج األطعـاو

توزيع الطعام لكل السكان
General food distribution

برامج إطعام خاص
Selective feeding programs

برنامج تغذية عالجية

برنامج تغذية إضافية

Therapeutic feeding program

Supplementary feeding program
)SFP (dry &wet

برنامج تغذية إضافية
12
Blanket SFPشامل

برنامج تغذية إضافية
Targeted SFPمخصص

جدول يوضح الحالة التغذوية فى تقييم سوء التغذية
وزن/طول

الحالة التغذوية

محيط منتصف العقد

نسبة وزن /طول من الوسيط

االنحراف المعيارى
سوء تغذية متوسط

سوء تغذية حاد

سوء تغذية العام

بين0-

بين %02

بين 005.سم

–3الى

الى %02

الى  0021سم

–3اقل من

اقل من %02

اقل من 0021سم

مع ورم

مع ورم أو عدمو

مع ورم أو عدمة

–0اقل من

اقل من  %02مع ورم

اقل من  0021سم

مع ورم

كمية الغذاء لمفرد
تحدد كمٌة ما ٌعطى للفرد حوالى  2100كٌلو كالورى للشخص فى الٌوم حسب برنامج  .وعلٌه
تحسب الكمٌات للفرد مستند على جداول المواد الغذائٌة التى ٌتم توزٌعها عادة فى الطوارئ(ملحق)
يجب ان يحتوى الغذاء عمى 12%-10%البروتينيات %17،الدىون  ،واالحتياج اليومى من األمالح
والفيتامينات كما يجب إتاحة تدفق الغذاء باستمرار .
مثال لالحتياج الغذائى للفرد :
نوع الغذاء

الكميات جرام /اليوم

السعرات الح اررية

بروتين جرام

دىون جرام

حبوب (ذرة )

 400جرام

1270

44

12

زيت نباتى

 50جرام

400

-

50

بقوليات

 100جرام

330

22

5ر1

(فاصوليا)
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سكر

 25جرام

100

-

-

ممح

 5جرام

-

-

-

المجموع

 530جرام

66

2100

5ر113

إنشاء برنامج تغذية فى حالة الطوارئ اذا كان -:
 .1سوء التغذية الحاد أكثر من ( %15اقل من –)Z 2

 .2سوء التغذية الحاد اكثر من ( %1اقل من –) Z 3

 .3يتم إنشاء مراكز التغذية العالجية واإلضافية داخل أو جوار المؤسسات الصحية ويجب
توفر الكوادر

* أطباء ( اختصاصي أطفال أو عمومي )
* اختصاصي تغذية ( مدربين عمى الوزن والطول )
* كوادر مساعدة ( فراشين  ،طباخين  ،سائقين ).
* استمارة دخول ومتابعة وخروج .
مواصفات الدخول و الخروج لمراكز التغذية العالجية و األضافية
الخروج
الدخول

الدخول

أقل من %70

% 79 – 70

أقل من ــZ 3

أقل من ــ Z 2

% 02شهية جيدة
مركز تغذية عالجى

مركز تغذية إضافى

تعافى من المرض

=%85
أكبر من ـــZ 2

أقل من %70
أقل من ــZ 3
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المخصص الغذائى:
يجب أن يكون المخصص الغذائى لمفرد يواجو الحد األدنى من السعرات الح اررية بحيث يتراوح بين

 2300 - 1900كيمو كالورى  /لمفرد /فى اليوم .يجب أن يكون الغذاء مقبول لدى المجتمعات
و من الغذاء الذى يتناولو السكان فى الحاالت العادية ما امكن.

و يجب مراعاة العمر و النوع  ،يؤخذ الحد األعمى من المخصص الغذائى عند (إنتشار األمراض

و األوبئة،وعندما تكون الوفيات عموما أكثر من  /10000 / 1فى اليوم،وكذلك فى المناطق الباردة
اوكمما نقصت درجة الح اررة فى المنطقة المتأثرة).
مبادئ المعالجة المجتمعية لسوء التغذية الحاد
ان التدددخل الرئيسددي لمعالجددة سددوء التغذيددة الحدداد عمددى المسددتوى العددالمي – لعدددد مددن السددنين – ىددو العنايددة
الداخمية بعنابر االطفال او بمراكز التغذية العالجية حسب بروتوكول منظمة الصحة العالمية  1999لمعالجدة
سوء التغذية الحداد  .ولكدن تدم تطدوير مقاربدة جديددة بعدد اختدراع واسدتخدام الغدذاء العالجدي المعدد لالسدتخدام ،
بحيدث يبددأ اطفدال سدوء التغذيدة الحدداد دون مضداعفات طبيدة العدالج بالمعالجدة الخارجيدة (بددال مدن المعالجددة
الداخمية )ويستمروا بتناول الدواء والطعام العالجي بالمنزل .وفي نفس الوقت  ،يتم إدخال أطفدال سدوء التغذيدة
الحدداد بشدديية ضددعيفة و/اومضدداعفات طبيددة الددى المعالجددة الداخميددة ولكددنيم يحولددون الددى المعالجددة الخارجيددة
بمجددرد تحسددن حالددة المضدداعفات الطبيددة ويسددتمروا بددالعالج بددالمنزل حتددى الشددفاء التددام .يوضددح الجدددول 3
تقسيمات سوء التغذيدة الحداد التدي تسدتخدم بالمقاربدة الجديددة لممعالجدة المجتمعيدة لسدوء التغذيدة الحداد  .لقدد تدم
اعتماد قياس منتصف العضد أيضا كمعيار مستقل لسوء التغذية الحاد لدى األطفال ممدا يجعدل التعدرف عمدى
سوء التغذية الحاد بالمجتمع وبالمرفق الصحي سيال وفعاال.
معايير الدخول والخروج للمعالجة المجتمعية لسوء التغذية الحاد لالطفال تحتت ستن الخامستة حستل حالتة
القياسات الجسدية والحالة السريريه
المعالجة الخارجٌة

المعالجة الداخلٌة
معاٌٌر الدخول
األطفال من  59-6شهرا
ورم فى كال القدمٌن قابل لالنضغاط +++
أو

األطفال من  59-6شهرا
ورم فى كال القدمٌن قابل لالنضغاط  +و++
أو
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أي درجة من ورم فى كال القدمٌن قابل لالنضغاط مع هزال هزززال شززدٌد ستتوء التغذيتتة الحتتاد < 115مززم او الززوزن
للطول < 3-انحراف معٌارى و
شدٌد
أو
اخراص فحص انشهُح

سوء التغذية الحاد:
تذوٌ يضاعفاخ طثُح

يع أٌ يٍ انًضاعفاخ انطثُح انرانُح
تحانح عشَشَا خُذج وَقع

فقذاٌ انشهُح

قٍء شذَذ

ذشُح

َعاط /عذو وعً

إغًاء

اَخفاض َغثح انغكش تانذو

حًً يشذفعح

اَخفاض دسخح انحشاسج

خفاف شذَذ

انرهاتاخ اندهاص انرُفغٍ انغفهٍ

اًَُُا شذَذج

عالياخ َقص فُرايٍُ أ تانعٍُ

ذقشحاخ خهذَح

أو
يحىل يٍ انًعاندح انخاسخُح حغة انثشوذىكىل انرُفُزٌ
انشضع <  6أشهش
انشضع <  6أشهش يع وسو فً كال انقذيٍُ قاتم نالَضغاط
او هضال ظاهش وَشًم انشضع انًصاتىٌ ب
سىء انتغذيث انحاد

 6أشهش و< 4كح≤
معاٌٌر الخروج
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األطفال من  59-6شهرا
التحوٌل الى المعالجة الخارجٌة
عودة الشهٌة(اجتاز فحص الشهٌة ) و
عالج المضاعفات الطبٌة و
اَخفاض دسخح انىسو فً كال انقذيٍُ و
الطفل بحالة سرٌرٌا جٌدة وٌقظ
( اذا كززززان الززززدخول بسززززبب ورم فززززى كززززال القززززدمٌن قابلززززة
لالنضغاط
انًعُاس نهرحىَم هى :عالج انىسو
خشوج  -شفاء
اكرغاب وصٌ تُغثح  %15خالل صَاسذٍُ يررانُرٍُ
اعرًشاس اكرغاب وصٌ
تذوٌ اوسو نضَاسذٍُ يررانُرٍُ
انطفم تحانح عشَشٌ خُذج اوَقع
انشضع >  6أشهش
خشوج شفاء
فٍ حانةح انُدةاذ تاضسضةال انطثُعةٍ واكرغةاب وصٌ (تحةذ
ادٍَ  20خشاو تانُىو تانشضاعح انطثُعُح فقظ نفرشج  5اَةاو
)و
الطفزل بحالززة سزرٌرٌا جٌززدة وٌقززظ( اذا لزم تتززوفر الرضززاعة
الطبٌعٌة انظر الموجهات األخرى لألطفال بزدون رضزاعة
طبٌعٌة وبرضاعة بدٌلة)

األطفال من  59-6شهرا
خروج شفاء
اكرغةةةةاب وصٌ تُغةةةةثح  %15تضَةةةةاسذٍُ
يررانُرٍُ
اعرًشاس اكرغاب وصٌ
تةةذوٌ وسو فةةً كةةال انقةةذيٍُ نضَةةةاسذٍُ
يررانُرٍُ
انطفم تحانح عشَشَا خُذج وَقع
َةةةرى ذحىَةةةم ااطفةةةال انةةةً انرغزَةةةح ا ضةةةافُح اٌ
ذىفشخ

المباديء الرئيسية لموجهات المعالجة الداخلية ( )TFCسوء التغذية الحاد من WHO
استقرار
الخطوة

المرحلة
ٌ 7-3وم

ٌ 2-1وم

إعادة تأهٌل (نقاهة)
6-2اسابٌع

َ-1قص عكش انذو
-2اَخفاض دسخح انحشاسج
-3اندفاف
-4ا نكرشو َد
 -5انعذوي
-6ااغزَح انذقُقح

ذعطً انحذَذ
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ذعطً انحذَذ

 -7انرغزَح تحزس
-8انًُى ا نحاقٍ
-9انرحفُض انشعىسٌ
-10انردهُض نهًراتعح

معاييز تعزيف انفشم في االستجابث نهعالج بانمعانجث انذاخهيث
انفشم ا ونٍ* فٍ ا عرداتح نهعالج
انفشم فٍ اعرعادج انشهُح
انفشم فٍ انثذء تفقذ انرىسو
انرىسو تكال انقذيٍُ قاتم نالَضغاط يا صال يىخىدج
انفشم فٍ انذخىل إنً اعادج انراهُم او انًعاندح انذاخهُح
فشل ثانوي* لالستجابة للعالج

انىقد يُز انذخىل
 7-4اَاو
 7-4اَاو
 10اَاو
 10اَاو
خالل مرحلة اعادة التأهٌل

انفشم فٍ انحصىل عهً اكثش يٍ  5خشاياخ/كحَ/ىو
وصٌ ثاتد

نُىيٍُ يررانٍُُ
نثالثح اَاو يررانُاخ

المعالجة الداخلية لسوء التغذية الحاد للرضع دون  6اشهر
يجددب عددالج الرضددع دون  6اشيرالمصددابون بسددوء التغذيددة الحدداد ضددمن اطددار توصدديات تغذيددة الرضددع
واالطفددال الصددغار

. IYCFيشددكل الدددعم لمرضدداعة الطبيعيددة مكونددا مكمددال لمرعايددة العالجيددة لمرضددع

بسوء التغذية الحاد .يشمل ىذا الدعم حماية ودعم الرضاعة الطبيعية المبكرة والحصدرية والمسدتمرة .ولدذا
فان دعم االم بالتغذية وممارسات الرعاية ىامان جدا لمعالجة سوء التغذية الحاد بالرضع.
يددتم ادخددال الرضددع دون  6اشددير بسددوء التغذيددة الحدداد لممعالجددة الداخميددة  .يحتدداج الرضددع دون  6اشددير
بسوء التغذية الحاد لعناية خاصة ومثاليا يجب عزليم من الرضدع االكبدر سدنا واالطفدال المصدابون بسدوء
التغذية الحاد .واليدف الرئيسي من عالج ىؤالء االطفال ىو تحسين او اعادة الرضع لمرضاعة الطبيعية
 ،تقددديم العددالج الطبددي والغددذائي المناسددب مؤقتددا او عمددى المدددى الطددول  ،باالضددافة إلددى تقددديم التغذيددة
والرعايدة النفسدية لدالم /الحاضدنة  .ال يقدددم الغدذاء العالجدى ليدم النددو غيدر مناسدب لمرضدع دون  6اشددير
.يكددون الرضددع دون  6اشددير بسددوء التغذيددة الحدداد الددذين ال يتمقددون الرضدداعة الطبيعيددة بالتحديددد عرضددة
لمخطددر ويحتدداجون لمحمايددة والدددعم لتخفدديض درجددة الخطددر مددن الرضدداعة الصددناعية  .يجددب استكشدداف
امكانية استعادة او تأسيس الرضاعة الطبيعية ليؤالء الرضع وامياتيم/حاضناتيم إلى الحدود القصوى.
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تشمل المشاكل المتعلقة بالتغذٌة والمؤدٌة إلى سوء التغذٌة الحاد لدى الرضع والتً ٌجب االهتمام بها:
انعدام الرضاعة الطبٌعٌة

الرضاعة الطبٌعٌة الجزئٌة

التغذٌة الصناعٌة غٌر الكافٌة او غٌر االمنة

موت االم او غٌابها

االم مصابة بسوء التغذٌة او الصدمة او مرٌضة و/او غٌر قادرة على االستجابة بصورة عادٌة

الحتٌاجات رضٌعها .
ا عاقح انرٍ ذؤثش عهً يقذسج انشضُع عهً انشضع وانثهع ،و/او يشاكم تانًُى ذؤثش عهً يقذسج

انشضُع نرهقٍ انرغزَح.
يقدم هذا القسم الموجهات لعالج الفئتين من االطفال تحت  6اشهر

-1الرضع الذٌن ٌتلقون رضاعة طبٌعٌة او الرضزع دون  6اشزهر المصزابون ب SAMمزع ام/حاضزنة
مرضعة
-2الرضع الذٌن ال ٌتلقون رضاعة طبٌعٌة  :الرضزع دون  6اشهرالمصزابون بسزوءالتغذٌة الحزاد بزدون
احتمال الحصول على رضاعة طبٌعٌة.
يقددع الرضددع المصددابون بسددوء التغذيددة الحدداد مددع وجددود ورم فددى كددال القدددمين قابددل لالنضددغاط ،انخفدداض
قياس متوسط محيط العضد(< 115ممم) او الوزن لمطول منخفض (< 3-انحراف معيارى ) االكبر من
 6أشير مع وزن اقل من  4كج ضمن احدى الفئتين لمعالجة سوء التغذية لمرضدع دون  6اشدير حسدب
احتماالت حصوليم عمى رضاعة طبيعية.
يدتم معالجدة الرضددع دون  6اشيرالمصدابون بسددوء التغذيدة الحداد الميددات مصدابو بفيددروس االيددز ايجددابي
حسب الموجيات الدولية لمنع انتقال فيروس االيدز من االم لمطفل) PMTCT(.
الرضع دون  6اشهرالمصابون بسوء التغذية الحاد المتلقين لرضاعة طبيعية من ام مرضعة
معايير الدخول
الرضع دون  6اشهر ٌتلقون رضاعة طبٌعٌة اذا كان الرضٌع:
َ عاٍَ يٍ وسو فً كال انقذيٍُ قاتم نالَضغاط
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َ عاٍَ يٍ هضال ظاهش
 انشضُع يعشض نخطش عانٍ نالصاتح تغىء انرغزَح انحاد تغةثة عةذو كفاَةح ذغزَةح انشضةُع او
ا و انًشضعح
 انشضُع ضعُف خذا او غُش قادس عهً انشضع تصىسج خُذج او فعانح


َكرغة انشضُع وصَا تصىسج يشضُح تانًُضل تانشغى يٍ اعشراساخ انشضاعح انطثُعُح

 نُظ نذي ا و انًشضعح كًُح كافُح يٍ انحهُة او يصاتح تغىء انرغزَح
 ا و انًشضعح غُش يىخىدج
الهدف الرئٌسً من عالج بالرضزع SAMالمصزابٌن دون  6اشزهربالمعالجة الداخلٌزة هزو اسزتعادة
الرضزاعة الطبٌعٌزة الحصزرٌة  .ولهزذا السزبب تحفٌزز ودعزم الرضزاعة الطبٌعٌزة وتكمٌزل الرضزاعة
الطبٌعٌة بالحلٌب العالجً بٌنما تحفز انتاج لبن الثدي.
انجذول يىضح كمياج تصحيح مه  F100انمخفف(انهشال انشذيذ)او ( F75وسو فً كال انقذيٍُ قاتم
نالَضغاط حتى سوال اانىرو) انتي تقذو نهزضيع بكم رضعث
وزن الطفل

كج

F100مخفف او F75فً حالة الورم
مل/للرضعة اذا كانت  8رضعات بالٌوم

1.2

25

1.5-1.3

30

1.7-1.6

35

2.1-1.8

40

2.4-2.2

45

2.7-2.5

50

3.4-3.0

60

3.9-3.5

65

4.4-4.0

70
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عىذما يكتسب انزضيع وسوا بمعذل  02جزاو بانيىو (انحذ االقصى نشيادت وسن)
 اَقةةص كًُةةح  F100انًخفةةف ذةةذسَدُا تثهةةي انكًُةةح انرصةةحُحُح تحُةةي َحصةةم انشضةةُع عهةةً
كًُاخ اكثش يٍ حهُة انثذٌ
 فارا اعرًش صَادج انىصٌ تًعذل  20خةشاو تةانُىو نُةىيٍُ انةٍ ثالثةح (تعةذ انرُقةُص انرةذسَدٍ ل
F100انًخفف) عُذها اوقف F100انًخفف َهائُا.
 ارا نى َغرًش صَادج انىصٌ صد كًُح F100انًخفف إنً  %75يٍ انكًُح انرصحُحُح نُىيٍُ او
ثالثح ويٍ ثى اَقصها يشج اخشي ارا اعرًش صَادج انىصٌ.
 عىذما يكتسبب انزضبيع وسوبا بمعبذل  02جبزاو ببانيىو مبه انزضباعث انيةيعيبث وحبذناا فبلن انيفبم
جانش نهخزوج
صندوق  20معايير الخروج من مرحلة إعادة التأهيل بالعناية الخارجية للرضع الذين ال يتلقون
رضاعة طبيعية
الرضع تحت عمر  6شهور اووزنة اقل من  4كج بدون احتمال تلقً رضاعة طبٌعٌة
 زٌادة وزن بمعدل %15
 بدون ورم فى كال القدمٌن قابل لالنضغاط ألسبوعٌن
 بحالة جٌدة سرٌرٌا وٌقظ وبدون مشاكل طبٌة.
االعتبارات األخرى
ٌ مكن تحوٌل الرضٌع عند الخروج الستخدام مسحوق لبن األطفال
 تقدٌم مشورة كافٌة لالم /الحاضنة
طريقة اعادة االدرار
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مراكز التغذية األضافية
 مركز تغذية إضافية جافة
 مركز تغذية إضافية رطبة
ينشأ برنامج التغذية األضافية الجافة لالتى :
 تكون العمالة قميمة و ال يوجد المال الآلزم ألنشاء مراكز تغذية إضافية رطبة
 يكون ىناك خوف من إنتفال العدوى من األمراض
 يراد تغطية أكبر عدد من األطفال

 لم يتحرك المجتمع المتأثر الى مكان آخر
ينشأ برنامج التغذية األضافية الرطبة لالتى :



لضمان وصول المخصص الغذائى لممستيدفين(عدالة التوزيع)



إذا توفر الوقود الآلزم لعمل الوجبات




وسط النازحين

فى مناطق الحروب و النزاعات

محتوى المخصص الغذائى :

 يجب أن يحتوى المخصص الغذائى عمى:
 500 د  1200كيمو كالورى
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 10 د  % 15من الطاقة يجب أن تكون ناتجة من البروتينات( 15د  25جرام بروتين فى اليوم
لمتغذية و  35د  45جرام فى التغذية الجافة).

 المغذيات الدقيقة مثل الفيتامينات و خاصة فيتامين أ  ،األمالح المعدنية و اليود و الحديد

مؤشرات المتابعة لمراكز التغذية األضافية
المؤشر

مقبول

غير مقبول

تحسن الحالة التغذوية نحو

أكثر من %70

أقل من % 50

الوفيات

أقل من % 3

أكثر من %10

الغياب

أقل من % 15

أكثر من % 30

الطبيعى

-1إعادة التعمير:

وىى المرحمة التى يتم فييا إعادة البنيات األساسية بعد حدوث الكارثة و

إحتوائيا
الرسائل االساسية لمتغذية فى الطوارئ:
 .1حماية الحالة التغذوية لمفئات االكثر عرضة لمضرر من الطارئ لالسيام فى الحد من سوء التغذية
واض ارره.
 .2سوء التغذية ال يتأتى ببساطة من نقص الغذاء ولكن من مزيج معقد من العوامل.
 .3قياس سوء التغذية الحاد في الطوارئ احدى المؤشرات وا لتصنيف لشدة حالة الطوارئ ' التغذية فى
الطوارئ '.
 .4نقص التغذية الحاد في المواد الغذائية ،و انتشار األمراض وواألوبئة متوقع حدوثو فى حاالت
الطوارئ .
 .5سوء التغذية الحاد ىو مصدر قمق كبير في حاالت الطوارئ ولكن سوء التغذية المزمن ونقص
المغذيات الدقيقة قد ينشأ أيضا وليم آثار سالبة.
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 .6يجب االلتزام بالمعايير المعتمدة لمتقييم التغذوى طوال حاالت الطوارئ.
 .7مجموعة التدخالت غير الغذائية مثل التثقيف الصحى بجانب التدخالت الغذائية لممعالجة والوقاية
من سوء التغذية ضرورى.
 .8التحديات القائمة في مجال التغذية في حاالت الطوارئ تشمل ما يمي :
 انعدام االستجابة السريعة لمتغذية فى حاالت الطوارئ بتفعيل نظام االنذار المبكر. عدم المشاركة الفاعمة لممختصين بأمر التغذية بتنفيذ واالشراف لخطة المساعدات الغذائية. القيود التي تفرضيا البيئة المعاكسة لالستجابة عند الطوارئ من عادات وممارسات. عدم وجود موجيات مقننة لمتغذية لممصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ومرض اإليدز. عدم وجود قاعدة أدلة وبراىين عممية قاطعة لمتدخل التغذوية المعين مقابل النتيجة الحتمية المرجوه. االفتقار إلى الميارات والخبرات في مجال التغذية في حاالت الطوارئ.موجيات تغذية الرضع اثناء الطوارئ:
اليدف من ىذه الموجيات،تقديم عممى لمخطوات الواجب اتباعيا لتأمين تغذية الرضع وصغار االطفال
ألنيم اكثر الفئات تتضر ار اثناء الطوارئ،والخطوات كما يمى:
الخطوات العممية لتغذية الرضع وصغار االطفال-:
 1إقرار السياسات وتطويرىا
 2تدريب الموظفين
 3تنسيق العمميات

 1،3الطوارئ التنسيق
 2،3بناء القدرات والدعم التقني
 4تقييم ومراقبة

 1،4توفير معمومات مفتاحية

 2،4التقييمات التغذوية السريعة
 3،4معمومات أساسية إضافية
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بما في ذلك نوعية ( )4.3.1والكمية ()4.3.2

 5حماية وتشجيع ودعم المثمى لمرضع وصغار األطفال
تغذية مع التدخالت المتعددة القطاعات المتكاممة\.
 1،5التدخالت األساسية\

بما في ذلك الحصص العامة ( ، )5.1.1التغذية التكميمية

والمغذيات الدقيقة ( ، )5.1.5 -- 5.1.2وتسجيل المواليد الجدد

( ، )5.1.7 ، 5.1.6ودعم مقدمي الرعاية ()5.1.9 ، 5.1.8
 2،5التدخالت التقنية

بما في ذلك التدريب ( ، )5.2.1وتطوير الخدمات والتكامل

( ، )5.2.5 -- 5.2.2فيروس نقص المناعة البشرية اإليدز واالعتبارات ()5.2.8 ، 5.2.7
 -6التقميل من مخاطر التغذية االصطناعية

 6.1التعامل مع التبرعات واإلمدادات صبحى

 2،6وضع وتنفيذ معايير االستيداف واستخدام
 3،6مراقبة المشتريات

بما في ذلك مسؤوليات الوكالة المانحة ( ، )6.3.1ونوع

مصدر لمبن الرضع ( ، )6.3.2ووضع العالمات ( ، )6.3.3واإلمداد
الشروط ( ، )6.3.4والزجاجات والحممات ()6.3.6

 4،6التحكم في إدارة وتوزيع

موجيات الرضاعة الطبيعية من االميات المصابات باأليدز
- 1عمى األميات المصابات بمرض األيدز إرضاع أطفالين إذا كانت خطورة تعرض الطفل
لمعدوى و سوء التغذية أكبر من خطورة إنتقال مرض األيدز.

- 2إذا كان فحص األيدز غير متوفر و األم ال تعرف وضعيا  ،عمى األميات أن يرضعن
أطفالين لخطورة بدائل المبن.
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