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شكر وتقدٌر:
تم تطوٌر هذا الدلٌل من قبل اللجنة الفنٌة للتؽذٌة وتم مراجعته من قبل مدٌر برنامج التؽذٌة
القومى .تمت صٌاؼة النسخة األولى من هذا الدلٌل العملً بمساعدة الخبٌر األجنبى مارك بٌزلى
من منظمة  ،ValidInternationalحٌث قام بتجربة نموذج الجبنة فً والٌتٌن فً
السودان(شمال كردفان وكسبل).
تتقدم وزارة الصحة اإلتحادٌة بالشكر لمنظمة الٌونٌسٌؾ لدعمها إلصدار هذا الدلٌل .كما إن
وزارة الصحة تتقدم بالشكر للجنة الفنٌة للتؽذٌة التً عملت بكفاءة عالٌة ،بقٌادة الدكتور علً
العربً ،ومسإول برنامج المعالجة المجتمعٌة لسوء التؽذٌة الحاد االستاذه هناء جارالنبى نٌابة عن
برنامج التؽذٌة القومً من خبلل عقد عدة اجتماعات لتطوٌر هذا المرجع من المسوده األولى حتى
النسخة النهابٌة.
أعضاء اللجنة الفنٌة الذٌن ساهموا فً اخراج هذا الدلٌل:
الجهة
اإلسم
د .علً عربً

ربٌسا للجنة الفنٌة للتؽذٌة  /كلٌة الطب جامعة الخرطوم

د.األمٌن سٌد أحمد

اللجنة الفنٌة للتؽذٌة  /الجامعة الوطنٌة

هناء جارالنبى أحمد

وزارة الصحة اإلتحادٌة  -مسإول برناج المعالجة المجتمعٌة لسإ التؽذٌة
الحاد

د .طارق مكاوي

منظمة الٌونٌسٌؾ

درٌة محمد عثمان

وزارة الصحة االتحادٌة

وفاء بدوى

وزارة الصحة االتحادٌة

فاطمة محمود إبراهٌم

وزارة الصحة االتحادٌة

محمد عثمان مٌزان

برنامج الؽذاء العالمً

د.أمال عبدهللا

برنامج الؽذاء العالمى

أمٌرة محمد المنٌر

منظمة الصحة العالمٌة

ساره إبراهٌم محمد نور

منظمة قول

تماضر عبد الرحمن حاج

وزارة الصحة االتحادٌة

ابتهاالت االدرٌسً

منظمة رعاٌة الطفولة
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مقدمة:
ٌلعب المتطوعون دورا حٌوٌا فً المساعدة على مجابهة التحدٌات اإلنسانٌة الٌوم ،لٌس فقط أثناء
الكوارث وحاالت الطوارئ ،ولكن أٌضا فً الوقاٌة ومعالجة األمراض وخاصة أمراض سوء
التؽذٌة وعلى أساس ٌومً فً مجتمعاتهم المحلٌة .وذلك عن طرٌق إتباع منهج متكامل لتدرٌب
وتحرٌك المتطوعٌن من المجتمع للقٌام بؤنشطة تعزٌزٌة فً المجتمع .باكسابهم المهارات
والمعارؾ التً ٌمكن أن تحسن لدٌهم المستوى الصحً والتؽذوي.
أعد هذا الدلٌل للمتطوعٌن الذٌن ٌتم اختٌارهم بعد تدرٌب المشاركة المجتمعٌة لعبلج سوء التؽذٌة
على المستوى المحلً والذي ٌؽطً تحدٌد المناطق التً ٌوجد بها ازدٌاد فً حاالت سوء التؽذٌة
وأسبابها والمكونات التً تقود العمل المجتمعً بها وتنوٌرهم بؤهمٌة إشراك المجتمع لحل المشاكل
الصحٌة عامة ومشاكل سوء التؽذٌة خاصة.
هذا الدلٌل ٌحتوي على جمٌع المواد التً ٌمكن من خبللها للمتطوع فً مجال المعالجة المجتمعٌة
لسوء التؽذٌة الشدٌد الحاد استخدامها فً المجتمع المحلًّ لتسهٌل عمله فً تحسٌن وتعزٌز الوضع
الصحً والتؽذوي لؤلسر واكتساب مهارات االكتشاؾ المبكر لحاالت سوء التؽذٌة من خبلل
الفحص عن طرٌق مقٌاس محٌط منتصؾ الذراع األعلى (المواك) ،ومعرفة الهروبات وألٌة
استردادها والمساعدة على رفع مستوى وعً المجتمع حول سوء التؽذٌة الشدٌد الحاد.
ولكً ٌتمكن من أداء ذلك فقد تم وضع إستراتٌجٌة تحرٌك وجذب المجتمع للوصول واإلقبال على
الخدمات الصحٌّة والتً باتباعها ٌمكنه تحقٌق األهداؾ المرجوة.
تعتمد عملٌة تحرٌك وجذب المجتمع لبلستفادة من الخدمات الصحٌّة على التروٌج للخدمات
المتوفرة فً المراكز وتحفٌز المجتمع على االستفادة منها لتعزٌز صحتهم وصحة أسرهم ،وتشمل
أنشطة التروٌج ،العمل مع اللّجان الصحٌّة المحلٌّة والشركاء من الهٌبات العاملة فً المجتمع
المحلًّ .ومن أهم طرق تحرٌك المجتمع للمراكز:
 الزٌارات المنزلٌة.
 ندوات فً المجتمع المحلًّ مثل:
 المدارس :مجالس اآلباء واألمهات مراكز الشباب والجمعٌات النسابٌة التنسٌق مع الجمعٌات التنموٌة فً المجتمع الدروس الدٌنٌة التً ٌقوم بها الواعظون والواعظات فً المجتمعات المحلٌّة.ٌشمل الجزء األول من الدلٌل على المعارؾ الخاصة للتخطٌط للعمل المجتمعً بٌنما ٌشمل الجزء الثانً على
معلومات أساسٌة عن التؽذٌة ،أمراض سوء التؽذٌة ،إكتشاؾ الحاالت وتحوٌلها ،تؽذٌة الرضع وصؽار األطفال،
مهارات اإلتصال والتقٌٌم والمتابعة.
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األهداف :
 إشراك المجتمع فً المعالجة المجتمعٌة لسوء التؽذٌة وخطوات التنفٌذ.
 تحرٌك المجتمع وتعزٌز السلوك الصحً.
 التواصل الجٌد وتوصٌل المعلومات لؤلسرة والمجتمع.
 العناصر الؽذابٌة وأهمٌة تنوع الوجبات الؽذابٌة.
 أهمٌة الرضاعة الطبٌعٌة المطلقة حتى نهاٌة الشهر السادس والتشجٌع على ممارستها.
 إعداد الوجبات التكمٌلٌة للطفل ومعرفة متى وكٌؾ تبدأ التؽذٌة التكمٌلٌة مع اإلستمرار فً
الرضاعة الطبٌعٌة لمدة عامٌن.
 التعرؾ على الطفل الذي ٌعانً من سوء التؽذٌة (أو ضعٌؾ جدا) ومتى وكٌؾ ٌحول
الطفل لتلقً العبلج.
 مهارات قٌاس الطفل باستعمال شرٌط المواك.
 الزٌارات المنزلٌة ومتابعة الحاالت.
 معرفة رسابل المعالجة المجتمعٌة لسوء التؽذٌة ومتابعة تنفٌذها.

مشاركة المجتمع
ما هى مشاركة المجتمع؟
مشاركة المجتمع هً عمل كل شراٌح المجتمع مع بعضهم البعض فً معالجة سوء التؽذٌة
من أجل تحسٌن الوضع الصحً و التؽذوي العام لمجتمعهم وذلك حسب امكانٌاتهم ومهامهم
التً ٌإدونها فً مجتمعاتهم .وهذا ٌعنً أن إشراك المجتمع المحلً لٌس القٌام بشًء ما
للمجتمع لكن المجتمع نفسه ٌقوم بالعمل تجاه أفراده.
لماذا إشراك المجتمع فً برامج المعالجة المجتمعٌة؟
إشراك المجتمع المحلً فى برنامج المعالجة المجتمعٌة لحاالت سوء التؽذٌة الشدٌد الحاد
ٌساعد على الوصول لكل حاالت سوء التؽذٌة بالمجتع وذلك لمعرفتهم التامة بكل أفراد
األسر وعاداتهم وتقالٌدهم ومعظم األـسباب الكامنة وراء إصابتهم بسوء التؽذٌة مما ٌساعد
وٌدعم هإالء األسر على معالجة أطفالهم بالطرٌقة المثلى ورفع الوعً الصحً والؽذابً
بٌنهم.
إشراك المجتمع المحلً ٌعزز إستجابة أفضل إلحتٌاجات وإهتمامات المجتمع وٌمكنهم من
إ ٌجاد الحلول المبلبمة التً تتماشى مع مفاهٌمهم والتدرج فً رفع الوعً وتعزٌز السلوك
اإلٌجابً لمعالجة سوء التؽذٌة وذلك حسب قدراتهم وامكاماتهم المحلٌة.
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خطوات تنفٌذ المشاركة المجتمعٌة:
.1
.2

.3
.4
.5

تقٌٌم المجتمع
وضع إستراتٌجٌة تنفٌذ المشاركة المجتمعٌة:
♦ دمج البرنامج فً اآللٌات الموجودة بالمجتمع.
♦ تحرٌك المجتمع .
♦ إستخدام الرسابل القٌاسٌة عن البرنامج .
♦ أنشطة المعززٌن:
 إكتشاؾ الحاالت، التحوٌل ومتابعة السواقط وكذلك تعزٌز السلوك التؽذوي والصحً.♦ ربط البرنامج مع الخدمات و المبادرات أو البرامج المجتمعٌة األخرى .
التدرٌب على المشاركة المجتمعٌة.
تنفٌذ أنشطة المعززٌن.
اإلشراؾ والمتابعة ونظام التقارٌر.

الخطوة األولً :تقٌٌم المجتمع :
الهدف :
 -1تحدٌد العوامل التً تإثر على الطلب وإستخدام البرنامج.
 -2تحدٌد الطرٌقة المثلى لتقدٌم أنشطة المعززٌن لتلبً إحتٌاجات المجتمع بطرٌقة فعالة.
من ٌقوم به؟
فرٌق من الوالٌة والمحلٌة بمختلؾ التخصصات من اإلدارات ذات الصلة ٌعمل على مراجعة الوثابق
و إقامة مقاببلت فردٌة و مجموعات نقاش بإرٌة .
خطوات التنفٌذ:
على المستوى الوالبً :تحلٌل الوضع الراهن بالوالٌة والمحلٌات إلختٌار المجتمعات ذات األولوٌة.
على مستوى المجتمعات:
الفبات المستهدفة :قادة المجتمع  ،المعالجٌن البلدٌٌن ،اللجان  ،أفراد المجتمع وخاصة األمهات و
اإلتحادات (الشباب والمرأة).
األهداف العامة للتقٌٌم:
 معرفة األشخاص المإثرٌن بالمجتمع.
 معرفة المجموعات المجتمعٌة وكٌفٌة اإلتصال والتنسٌق فٌما بٌنها.
 التعرؾ على وسابل اإلتصال الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة.
 التعرؾ على المبادرات الصحٌة والتؽذوٌة أو البرامج الموجودة بالمجتمع.
 قٌاس مدى معرفة المجتمع بسوء التؽذٌة.
 قٌاس مدى سلوك األفراد فً إلتماس الرعاٌة الصحٌة والتؽذوٌة .والمحلٌة .

6

الخطوة الثانٌة :إعداد إستراتٌجٌة إشراك المجتمع :
ٌتم إعدادها من قبل الوالٌة والمحلٌة بقٌادة منسق البرنامج بالوالٌة:
أ .دمج البرنامج فً اآللٌات الموجودة بالمجتمعٌ :تم العمل من خبلل اللجان والتنظٌمات الموجودة بالمجتمع
فً جمٌع مراحل البرنامج .
ب .تحرٌك المجتمع :هو نشاط مستمر ٌبدأ فً المراحل األولى للتخطٌط للبرنامج وٌستمر طوال فترة التنفٌذ
وذلك لضمان اإلستدامة واإلستخدام األمثل للخدمات .هناك طرق مختلفة مثل الحوار المستمر بٌن مقدمً الخدمة
والمسبولٌن بالبرنامج وأفراد المجتمع وذلك بؽرض طرح التجارب الناجحة والسلوك اإلٌجابً لؤلفراد وتحدٌد
المشاكل والمعوقات والحلول المقترحة .وٌمكن إستخدام وسابل اإلتصال المحلٌة لنشر الرسابل القٌاسٌة عن
البرنامج.
ج .إستخدام الرسائل القٌاسٌة عن البرنامج :الرسابل الخاصة بالبرنامج تم توحٌدها ومواءمتها مع المتلقٌن
بمختلؾ مستوٌاتهم وذلك لضمان وصول الرسالة بطرٌقة صحٌحة والتً ٌمكن بثها عن طرٌق التلفزٌون
والرادٌو والملصقات والندوات والمقاببلت الفردٌة وهً تشمل :
 رسابل عن سوء التؽذٌة .
 رسابل عن الخدمة المقدمة من إكتشاؾ للحاالت  ،عبلمات التحوٌل للمراكز العبلجٌة ،أماكن
وأنواع المراكز العبلجٌة وعبلمات الخروج من المراكز.
د .أنشطة المتطوعٌن :إن متطوع المعالجة المجتمعٌة قد ٌكون من الكوادر الصحٌة العاملة بالوحدة الصحٌة
بالمجتمع أو متطوع فً قطاع آخر أو متطوع ال ٌنتمً ألي تنظٌم ٌتم إختٌاره بالطرٌقة التً تناسب المجتمع
وحجم المنطقة المراد تؽطٌتها.
(سٌتم تقدٌم شرح مفصل الحقا).
و .ربط البرنامج مع الخدمات  ،المبادرات أو البرامج المجتمعٌة األخرى:
األطفال المصابٌن بسوء التؽذٌة ؼالبا ما ٌكونوا من أسر ذات دخل محدود وتعانً من عدم توفر الؽذاء بصورة
جٌدة فلذلك ٌوصى أن ٌتم ربط هذه األسر بالبرامج والمبادرات التً تعمل على تحسٌن دخل األسرة أو تحسٌن
الوضع الصحً.
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التواصل
التواصل:
هوتبادل المعلومات والتً تشتمل على األفكار،العواطؾ ،المعارؾ والمهارات بٌن األفراد وذلك بإستخدام أفضل
القنوات المناسبة بٌن شخصٌن أوشخص مع مجموعة أشخاص بطرٌقة مباشرة ( لفظى) أوؼٌر مباشرة ( ؼٌر
لفظى).
تعرٌف التواصل:
التواصل هو الطرٌقة التً نوصل بها الرسالة للناس لتؽٌٌر سلوكهم لؤلحسن.

الرسالة

المرسل

المستقبل
قناة اإلتصال

تؽذٌة راجعة

مكونات دائرة اإلتصال :وهً ثمانٌة مكونات على النحو التالً.
 .1الهدف :المقصود به الؽرض من اإلتصال أو الؽرض من نقل الرسالة للمستقبل ،وٌجب أن ٌكون الهدؾ
واضح ومصاؼا بؤسلوب ٌجعل المرسل ٌوفر كافة الوسابل لتحقٌقه.
 .2المرسل :هو الشخص الذي ٌحدد الهدؾ من اإلتصال وله حاجة لئلتصال من أجل التؤثٌر على اآلخرٌن.
وهناك مهارات ٌجب أن ٌتصؾ بها المرسل وهً:







بساطة ووضوح اللؽة.
التعبٌر عن األهداؾ بدقة.
إختٌار أسلوب العرض المناسب.
التحضٌر الجٌد واإللمام بالموضوع.
اإلنتباه إلى ردود الفعل ومبلحظة ما ٌطرأ على المستقبل من تؽٌرات.
إظهار اإلهتمام بالمستقبل وتشجٌعه وخلق الثقة بالنفس.

 .3المستقبل :هو الشخص الذي ٌستقبل الرسالة من المرسل.
8

 .4الرسالة :هً الناتج المادي والفعلً للمرسل ،ولضمان وصول الرسالة بشكل جٌد إلى المستقبل ٌفضل أن
تتصؾ باآلتً:




أن تكون الرسالة بسٌطة وواضحة ومختصرة.
ال تحمل أكثر من معنى.
مرتبة ترتٌبا منطقٌا.

 .5قناة اإلتصال :هً حلقة الوصل بٌن المرسل والمستقبل والتً ترسل عبرها الرسالة ،لذا ٌجب أن تكون قناة
اإلتصال خالٌة من التشوٌش ومناسبة لطرفً اإلتصال.
 .6التغذٌة الراجعة :هً المعلومات الراجعة من المستقبل والتً تسمح للمرسل بتكوٌن حكم نوعً حول فاعلٌة
اإلتصال.
 .7اإلستجابة :هً ما ٌقرر أن ٌفعله المستقبل تجاه الرسالة إما سلبا أو إٌجابا ،وهو إما أن ٌقوم المستقبل بما
هدؾ الٌه المرسل ،أو أن ٌتجاهل الرسالة.
 .8بٌئة اإلتصال :نقصد ببٌبة اإلتصال هو الوسط الذي ٌتم فٌه حدوث اإلتصال بكل عناصره المختلفة .

أنواع اإلتصال :وهما نوعان لفظً وؼٌر لفظً.
(أ) اإلتصال اللفظً :هو اإلتصال الذي ٌتم عبر الكلمات واأللفاظ ،بحٌث ٌتم نقل الرسالة الصوتٌة من فم
المرسل إلى أذن المستقبل .اإلتصال اللفظً له مدى واسع من المدلوالت ،حٌث تلعب اللؽة المستخدمة ودرجة
الصوت ومخارج األلفاظ دورا كبٌرا فً إضافة معانً أخرى للرسالة.
ولئلتصال اللفظً ( )4مقومات أساسٌة هً:





وضوح الصوت.
التكرار.
المجاملة والتشجٌع والتجاوب.
التؽذٌة الراجعة.

اإلتصال غٌر اللفظً:هو اإلتصال الذي ال تستخدم فٌه األلفاظ أو الكلمات ،وٌتم نقل الرسالة ؼٌر اللفظٌة عبر
نوعٌن من اإلتصال هما:
لغة الجسد :مثل:
 تعبٌرات الوجه.
 حركة العٌنٌن والحاجبٌن.
 اتجاه وطرٌقة النظر.
 حركة و وضع الٌدٌن والكفٌن.
 حركة و وضع الرأس.
 حركة و وضع األرجل.
 حركة و وضع الشفاه والفم واللسان.
 وضع الجسم ...إلخ.
اإلتصال الرمزي :لتوصٌل القٌم واألحاسٌس للمتلقً مثال على ذلك:
 مكان الجلوس.
 المسافة بٌن المرسل والمستقبل.
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ولإلتصال غٌر اللفظً خمسة مقومات هً:
 تواصل العٌنٌن.
 اإلبتسام.
 إظهار اإلهتمام.
 اإلسترخاء.
 التجاوب.
الفعال:
أهمٌة االتصال ّ
 تقوٌة العبلقات.
ٌ ساعد فً بناء الثقة والتعاون.
الصفات السالبة للمرسل التً تعٌق توصٌل الرسالة:
 اإلضطراب والسرعة فً العرض.
 عدم اإلهتمام بردود فعل اآلخرٌن.
 التعالً والفوقٌة.
 التناقض بٌن اإلتصالٌن اللفظً وؼٌر اللفظً.
 التقدٌم الخاطا.
 الشرود وعدم اإلنتباه.
هنالك عدة آلٌات للتواصل أهمها:
 الزٌارات المنزلٌة
 عقد مجموعات النقاش فً المناسبات اإلجتماعٌة وؼٌرها.
 الندوات والسمنارات.
 المعارض
 المقاببلت الفردٌة
 الخطب فً المنابر الدٌنٌة
 األعمال المسرحٌة والدرامٌة
على الشخص المستفٌد ( متلقً الرسالة )
 .1فهم الرسالة الموجهة إلٌه.
 .2تقبل الرسالة.
 .3تفاعل مع الرسالة.
المهارات التً ٌحتاجها المعزز لتوصٌل المعلومة الصحٌة بصورة جٌدة:
 .1المبلحظة.
 .2القدرة على اإلصؽاء واإلستماع .
 .3القدرة على إلقاء األسبلة والمناقشة للتعرؾ على المشاكل وتحدٌد األولوٌات .
 .4إستعمال لؽة بسٌطة ومفهومة لؤلم وتجنب المصطلحات المعقدة.
 .5إعطاء نصابح مفٌدة ومحددة وتشجٌع الممارسات الحسنة.
 .6إستعمال الوسابل التعلٌمٌة بطرٌقة صحٌحة .
 .7التؤكد من أن األم قد إستوعبت المعلومة وذلك بإلقاء اسبلة إختبارٌة جٌدة .
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الخطوات التً ٌجب إتباعها عند نصح األمهات:
الخطوة األولى :إسأل وإستمع:
تجنب األسبلة اإلٌحابٌة التً تحمل فً مضمونها اإلجابة كما ٌجب تجنب إلقاء األسبلة التً تكون إجابتها بنعم أو
ال  .إذا كانت إجابة األم ؼٌر واضحة أسؤل سإال إختباري آخر  .أطلب من األم تطبٌق ما تعلمته أمامكم ما كان
ذلك ممكنا.
أطرح السإال أو األسبلة بالطرٌقة التً توفر لك معلومات ٌمكنك اإلستفادة منها وذلك:
بإستعمال أسبلة مفتوحة ؼالبا تكون بداٌتها ( ماذا ،لماذا ،كٌؾ ،متى ،من) مثال:
ماهٌى األطعمة المؽذٌة التً ٌحتاجها طفلك؟
وتجنب األسئلة التً تكون إجابتها بنعم أو ال مثل:
هل أعطٌت طفلك الؽذاء العبلجً المعد لئلستخدام؟
ثم إستمع بعناٌة إلجابات األم لتعرؾ ما الذي تفعله األم لطفلها وبهذا ستتعرؾ على السلوك الجٌد السلٌم الذي
تقوم به األم وأٌضا الممارسات الخاطبة التً تحتاج لتؽٌٌرها أو تجنبها.
الخطوة الثانٌة  :الثناء والتشجٌع على الممارسات الجٌدة :
أثنً وشجع األم على أي عمل مفٌد تقوم به للعناٌة بطفلها.
الخطوة الثالثة :تزوٌد األم بالمعلومة الصحٌحة :
لتزوٌد األم بالمعلومة أذكر لها المعلومة ثم أعطها أمثلة باستعمال وسابل توضٌحٌة .
ٌجب أن ٌكون النصح محدد وٌتناسب مع ما دار فً الزٌارة المحددة .
عند تصحٌح أي ممارسة ضارة ٌجب أن ٌكون الشرح واضحا ومباشرا عن خطورة الممارسة وتؤثٌرها الضار
على الصحة دون أن تشعر األم بالذنب أو التؤنٌب.
الخطوة الرابعة :التأكد من فهم األم للمعلومة:
إجعل األم تكرر و/أو تمارس ما كررت لها من معلومة ،خاصة إذا كانت المعلومة تحتاج لقٌاس أو ممارسة
محددة مثال:
 -الوضع الصحٌح للرضاعة الطبٌعٌة.
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عناصــــــــــــر الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاء
علم التؽذٌة هو العلم الذي ٌبحث فً العبلقة بٌن الؽذاء و جسم اإلنسان من حٌث تناول الطعام وهضمه
وامتصاصه و تحوٌله الى جزٌبات صؽٌرة (اإلستقبلب) ،و ما ٌنتج عن ذلك من الطاقة البلزمة لمواصلة الحٌاة
و استمرارٌتها ،كما له إرتباط وثٌق بعلوم الطب األخرى مثل (األحٌاء الدقٌقة ،الؽدد الصماء ،علم الوراثة،
الفٌزٌاء الحٌوٌة و العلوم اإلقتصادٌة و اإلجتماعٌة و الزراعٌة و التربوٌة).
وٌعرؾ الؽذاء بؤنه كل ماٌتناوله اإلنسان من طعام وشراب و ٌحتوي على العناصر الضرورٌة الآلزمة للطاقة
ولنمو الجسم و العقل وتوفٌر المناعة.
إ ن التؽذٌة السلٌمة والمتوازنة تإدي الى جسم سلٌم ومعافى وتحقق لنا التوازن المطلوب الذي ٌجنبنا الكثٌر من
األمراض و هنا ٌتضح لنا دور العناصر الؽذابٌة داخل جسم اإلنسان وما ٌتبعها من مشاكل مرضٌة فً حاالت
الزٌادة أو النقصان.
إذن التؽذٌة الجٌده ضرورٌة للنمو والتطور ولصٌانة وترمٌم األنسجة و الخبلٌا ولمقاومة األمراض والعدوى.
لذلك نرى أ ن التؽذٌة الصحٌحة والسلٌمة تنعكس بدورها على كل المجتمع فٌصبح عطاإه جٌدا وإنتاجه عالٌا
وٌمكنه من المشاركة فً التنمٌة المنشودة فً كافة المجاالت.

المــواد الؽذابـــٌة:
ٌتكون الطعام الذي نؤكله من مكونات ؼذابٌة مختلفة ٌحتاج إلٌها جسم اإلنسان بكمٌات متفاوتة للبناء و الطاقة و
الوقاٌة و تنظٌم أعمال الجسم .تنقسم مكونات المواد الؽذبٌة الى:
 مكونات ؼذابٌة (مؽذٌات) كبٌرة( :الكربوهٌدرات والدهون والبروتٌنات)
 مكونات ؼذابٌة (مؽذٌات) دقٌقة( :الفٌتامٌنات و األمبلح المعدنٌة).
 الماء واأللٌاؾ

 .Iالمكونات الغذائٌة (المغذٌات) الكبٌرة
 .1الكربوهٌدرات:
هً عناصر مهمتها األساسٌة أن تمد جسم اإلنسان بالطاقة الحرارٌة البلزمة ألداء وظابفه وأعماله المختلفة و
تقاس الطاقة الناتجة منها بمقٌاس ٌسمً بالسعر الحراري (الجرام الواحد =  4سعرات حرارٌة) والكربوهٌدرات
عدة أنواع مثل:
أ .النشوٌات:
تشمل الحبوب بؤنواعها كالذرة والقمح والشعٌر واألرز والدخن .وتعتبر جمٌع األطعمة المصنوعة من الحبوب
مثل الكسرة والرؼٌؾ والعصٌدة والقراصة والمكرونة والشعٌرٌة والمدٌدة ,نشوٌات مفٌدة فً إمداد الجسم
بالطاقة .
أ .السكرٌات:
السكرٌات عدة أنواع بعضها ٌسمى سكر ثنابً مثل السكروز الذي ٌوجد فً السكر العادي والعسل والمربى
والباسطة وقصب السكر وكذلك فً كل النشوٌات التً تتكون أصبل من هذه السكرٌات ,وسكر البلكتوز الذي
ٌوجد فً الحلٌب ومنها أٌضا سكرٌات أحادٌة مثل الجلكوز والفركتوز اللذان ٌوجدان فً البلح ومعظم الفواكه.
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 .2الدهون:
هً عناصر مهمتها األساسٌة أن تخزن فً الجسم كمصدر إحتٌاطً للطاقة الحرارٌة (الجرام الواحد = 9
سعرات حرارٌة) .إال أن للدهون وظابؾ أخري هامة فهً تحٌط وتؽلؾ كل األعضاء الداخلٌة مثل القلب والكبد
والكلى لتحمٌها من الصدمات وتحٌط أٌضا بكل الجهاز العصبً كما أن دورها فً المحافظة على درجة حرارة
الجسم هام للؽاٌة.
ومن الفوابد األساسٌة للدهون أنها تحتوي على الفٌتامٌنات من النوع الثانً التً تذوب فً الدهون (مثل
فٌتامٌنات أ ,د ,ه ,ك).
هنالك نوعٌن أساسٌن من الدهون-:

دهون نباتٌة:
توجد فً الزٌوت النباتٌة مثل السمسم و الفول و بذرة القطن .وتمتاز بإحتوابها على األحماض الدهنٌة ؼٌر
المشبعة (وهً دهون صحٌة وال تسبب مشاكل فً الشراٌٌن وأمراض القلب).

أ .الدهون الحٌوانٌة:
توجد فً السمن و الزبدة .وتتمٌز بإحتوابها على األحماض الدهنٌة المشبعة (وهً دهون ؼٌر صحٌة وقد تسبب
مشاكل فً الشراٌٌن وأمراض القلب إذا أكثرنا من تناولها).

 .3البروتٌنات :
هً عناصر ٌحتاجها جسم اإلنسان فً جمٌع أطواره ومهمتها األساسٌة بناء وترمٌم خبلٌا الجسم المختلفة (ألن
جمٌع أجزاء جسمنا تتكون من البروتٌنات) .كما نحتاجها أٌضا لتكوٌن جهاز المناعة ضد األمراض .و ٌكون
اإلحتٌاج أكثر فً طور النمو عند األطفال و النساء الحوامل و المرضعات .ومن المعلوم أن نقص المواد
البروتٌنٌة وخصوصا عند األطفال ٌوقؾ النمو والتطور ،وفً الحاالت الشدٌدة ٌصاب الطفل بؤمراض سوء
التؽذٌة الحاد.
كما تساهم البروتٌنات أٌضا فً إنتاج الطاقة فً الجسم (الجرام الواحد =  4سعرات حرارٌة)
هنالك نوعٌن أساسبٌن من البروتٌنات:
أ .البروتٌنات من أصل حٌوانً:
هً البروتٌنات التً نحصل علٌها من تناول األلبان و منتجاتها واللحوم بؤنواعها و بدابلها  ،البٌض ،الدواجن و
األسماك .المواد البروتٌنٌة من أصل حٌوانً لها قٌمة ؼذابٌة أعلى من البروتٌنات من أصل نباتً ألنها تحتوي
على جمٌع األحماض األمٌنٌة البلزمة لبناء بروتٌن الجسم .ومن أجود مصادرها لؤلطفال هو البٌض.
ب .البروتٌنات من أصل نباتً:
هً البروتٌنات التً نحصل علٌها من تناول البقول مثل الفول والعدس و الفاصولٌا و البسلة .والمواد البروتٌنٌة
من أصل نباتً تعتبر ذات قٌمة ؼذابٌة أقل من البروتٌنات من أصل حٌوانً ألنه ٌنقصها بعض األحماض
األمٌنٌة البلزمة لبناء بروتٌن الجسم و إذا أردنا أن نستفٌد من البروتٌنات من أصل نباتً علٌنا أن نؤكلها مع
البروتٌن الحٌوانً وإذا لم ٌوجد البروتٌن الحٌوانً بكمٌات وافرة ٌمكن أن نخلط مابٌن البقول والحبوب فً نفس
الوجبة (حتً نضمن تؽطٌة النقص فً األحماض األمٌنٌة فً أي من هذة المواد) ،مثال ذلك أن تؤكل الكسرة
بالعدس ،الفول والرؼٌؾ ،األرز مع البسلة..الخ.
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المكونات الغذائٌة (المغذٌات) الدقٌقة

.II

هً مواد ٌحتاجها الجسم لكً ٌستطٌع أن ٌستفٌد من المؽذٌات الكبٌرة مثل الكربوهٌدرات والدهون والبروتٌنات
إذ بدونها النستطٌع أن نستخلص الطاقة وال نستطٌع بناء أجسامنا كما ال نستطٌع أٌضا أن نحمً أجسامنا ضد
األمراض المختلفة .وبرؼم أن الجسم ٌحتاج للقلٌل منها ٌومٌا إال أن نقصها فً الؽذاء ٌنتج عنه أمراض ال
حصر لها من أمثلتها أمراض األنٌمٌا وفقر الدم والعمً اللٌلً وتضخم الؽدة الدرقٌة وهشاشة العظام وؼٌرها
كثٌر.
وهنالك نوعان من هذه المواد:
األول ٌسمى بالفٌتامٌنات  ،والثانً باألمبلح المعدنٌة :

أ .الفٌتامٌنات:
الفٌتامٌنات المعروفه نوعان :النوع األول وٌسمى بالفٌتامٌنات التً تذوب فً الماء (أنظر جدول رقم  .)2وعلٌه
فإن هذه الفٌتامٌنات نجدها ذاببة فً الماء المكون للخضروات والفواكه بكل أنواعها ووجودها فً هذه المواد
ٌتؤثر بكونها طازجة وصحٌة حٌث أنها تتؤثر بالحرارة وبالضوء وؼٌرها من العوامل البٌبٌة.
النوع الثانً ٌسمً الفٌتامٌنات التً تذوب فً الدهون وهً بالتالً تكون موجودة فً المواد الؽذابٌة التً تحتوي
على دهون مثل الحبوب الزٌتٌة بؤنواعها والزٌوت والدهون المختلفة كذلك فً األلبان ومنتجاتها مثل الزبدة,
(أنظر جدول رقم .)1
جدول رقمٌ .1وضح أنواع الفٌتامٌنات القابلة للذوبان فً الدهون
الفٌتامٌن

فتامٌن "أ"

الفوائد و المفعول

المصادر الغذائٌة

الخضروات
الورقٌة الداكنة
الخضرة،
الخضروات و
الفواكه الصفراء،
اللبن كامل الدسم و
منتجاته ،البٌض ،
الجبن  ،الكبد ،
بعض األسماك

ٌحافظ على صحة العٌون ،
أساسً لنمو وصحة خالٌا
األعضاء والجلد والشعر ،
ٌعمل كمضاد لألكسدة ( ٌحمً
الخالٌا من التلف)

النقصٌ :سبب العشى اللٌلً الذي قد ٌقود للعمى الكامل .كذلك ٌرتبط نقص فٌتامٌن أ بوفاة األم
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الفٌتامٌن

فٌتامٌن
"د"

الفوائد و المفعول

المصادر الغذائٌة
ٌساعد ضوء الشمس
فً تحوٌل الفٌتامٌن
إلى الشكل النشط
داخل جسم اإلنسان،
اللبن المدعم
بالفٌتامٌنات،
الحبوب ،صفار
البٌض ،الكبد و
األسماك.

ٌشجع على امتصاص
الكالسٌوم ٌ ،ساعد فً
تكوٌن العظام واألسنان ،
ٌساعد فً أداء الجهاز
العصبً والعضالت
لوظائفهما.

نقصه ٌسبب كساح األطفال و لٌن العظام عند الكبار

الفٌتامٌن

فٌتامٌن
"هـ"

الفوائد و المفعول

المصادر الغذائٌة

زٌوت نباتٌة ،
مكسرات  ،بذور
القمح  ،الخضراوات
الورقٌة

ٌعمل كمضاد لألكسدة ( ٌحمً
الخالٌا من التلف ) ٌ ،لعب دوراً
فً تكوٌن خالٌا الدم.

نقصه ٌؤدي الى ضعف العضالت و عدم تناسق حركة أعضاء الجسم ،ضعف النظر و صعوبة فً النطق.
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الفٌتامٌن

فٌتامٌن
"ك"

الفوائد و المفعول

المصادر الغذائٌة

السبانخ ،اللبن
الحلٌب ،البٌض
وجبات الحبوب

أساسً إلنتاج البروتٌنات
التً تسمح بتجلط الدم.

نقصة ٌجعل الدم ال ٌتجلط وٌسبب النزٌف المستمر

جدول رقمٌ .2وضح أنواع الفٌتامٌنات القابلة للذوبان فً الماء
الفٌتامٌن

فٌتامٌن
"ب"1
ثٌامٌن

الفوائد و المفعول

المصادر الغذائٌة

البقولٌات ،البذور،
المكسرات ،الحبوب
المدعمة بالفٌتامٌنات،
وجبات الحبوب.

ٌحول الطعام إلى طاقة  ،أساسً
بالنسبة لوظٌفة العضالت والجهاز
العصبً.

ٌحتاج الجسم إلى 1,2
ملٌجرام ٌومٌا ً للرجل و
 1,1ملٌجرام ٌومٌا ً
للمرأة من فٌتامٌن ب1

نقصه ٌؤدي إلى اإلصابة بمرض البري بري وهو مرض ٌصٌب الجهاز العصبً و تشمل األعراض اإلمساك
و تورم الجسم و تضخم الكبد و الطحال و اإلرهاق وسرعة النسٌان و اإلضطرابات المعدٌة و المعوٌة و
فقدان الشهٌة و الضمور العضلً والعصبٌة و التنمٌل بالٌدٌن و القدمٌن.
المضادات الحٌوٌة و عقاقٌر السلفا و حبوب منع الحمل قد تسبب نقصا ً فً مستوٌات الفٌتامٌن فً الجسم
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الفٌتامٌن

الفوائد و المفعول

المصادر الغذائٌة

اللبن الحلٌب  ،اللبن
الزبادي  ،اللحوم ،
الورقٌة،
الخضراوات
الخبز األسمر  ،وجبات
الحبوب

فٌتامٌن
"ب"2
رٌبوفالفٌن.

ٌعتبر فٌتامٌن ب 2أو الرٌبوفالفٌن ضروري
لتكوٌن كرٌات الدم الحمراء و إنتاج األجسام
المضادة و التنفس الخلوي و النمو
و هو ٌخفف من إجهاد العٌن و له أهمٌة فً
الوقاٌة من تكون الماء األبٌض فً العٌن

ٌحتاج الجسم إلى 1,3
ملٌجرام ٌومٌا ً للرجل و
 1,1ملٌجرام ٌومٌا ً للمرأة
من فٌتامٌن ب2

.
فٌتامٌن بٌ 2ساعد فً التمثٌل الغذائً
للكربوهٌدرات و الدهون و البروتٌنات ,و
بمساعدة فٌتامٌن أ فإنه ٌحافظ على األغشٌة
المخاطٌة فً القناة الهضمٌة بحالة سلٌمة,

من العوامل التً تزٌد من
إحتٌاج الجسم لفٌتامٌن ب
( 2الرٌبوفالفٌن) تشمل
تناول حبوب منع الحمل و
التمارٌن الرٌاضٌة الشاقة.
ٌُتلف فٌتامٌن ب 2
بسهولة بتأثٌر الضوء
والمضادات الحٌوٌة و
الكحول

و الرٌبوفالفٌن ٌسهل استهالك األنسجة
لألوكسجٌن فً الجلد و األظافر و الشعر و ٌمنع
اإلصابة بقشرة فروة الرأس وٌساعد على
إمتصاص الحدٌد و فٌتامٌن ب  6فً األمعاء.

النقص
الرٌبوفالفٌن له أهمٌة كبٌرة أثناء الحمل ألن نقصه ٌمكن أن ٌلحق الضرر بالجنٌن النامً فً الرحم حتى و
إن لم تظهر عالمات نقص الفٌتامٌن على األم الحامل.
تشمل تشققات و تقرح زاوٌتى الفم و إضطرابات بالعٌنٌن و إلتهابات بالفم و اللسان وأضرار بالجلد ,
و قد توجد أعراض تشمل اإللتهاب الجلدي و الدوار و سقوط الشعر وفرط الحساسٌة للضوء و سوء الهضم.
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الفٌتامٌن

فٌتامٌن
"ب"3
نٌاسٌن

الفوائد و المفعول

المصادر الغذائٌة

لحوم  ،أسماك  ،بقولٌات ،
مكسرات  ،الحبوب الكاملة
والغذاءالمدعم بالفٌتامٌنات ،
وجبات الحبوب

ٌساعد فً تحوٌل الطعام إلى طاقة
ٌ ،ساعد فً تكوٌن كرٌات الدم
الحمراء  ،ضروري إلستخدام
الجسم وانتفاعه ببعض
الهرمونات.

ٌحتاج الجسم إلى  16ملٌجرام
ٌومٌا ً للرجل و  14ملٌجرام ٌومٌا ً
للمرأة من فٌتامٌن ب3

ضروري لسالمة الجلد  ,كما ٌساعد فً أداء الجهاز العصبً لوظائفه و فً التمثٌل الغذائً للكربوهٌدرات و الدهون و البروتٌنات و فً
إنتاج حمض الهٌدروكلورٌك فً المعدة .و هو ٌقوم بدور فً عملٌتً إفراز الصفراء و العصٌر المعدي و فً إنتاج الهرمون الجنسً  ,و
النٌاسٌن ٌخفض من الكولسترول فً الدم
نقص النٌاسٌن ٌؤدي إلى اإلصابة بمرض البالجرا  Pellagra ,و توجد أعراض أخرى للنقص وتشمل
اإلكتئاب و إسهال و دوار و إعٌاء و رائحة كرٌهة للنفس و صداع و عسر هضم و أرق و آالم باألطراف و
فقدان للشهٌة و إنخفاض فً سكر الدم و تقرحات فً الفم و تغٌرات فً الجلد تشمل تقرحات و كذلك
خشونة الجلد و تشققه

النساء الحوامل و األشخاص المصابٌن بالسكري أو المٌاه الزرقاء أو النقرس أو أمراض الكبد أو قرحة المعدة ٌجب أن ٌلتزموا الحذر عند
إستعمال مكمالت النٌاسٌن  ,وإستعمال أكثر من  500ملٌجرام ٌومٌا ً من الفٌتامٌن قد ٌسبب تلف فً الكبد إذا استمر لفترة طوٌلة

الفٌتامٌن
فٌتامٌن "ب"6
بٌرٌدوكسٌن

الفوائد و المفعول

المصادر الغذائٌة

ٌحتاجه الجسم فً تكوٌن كرٌات الدم
الحمراء ٌ ،ساعد الجسم على صنع
البروتٌنات ٌ ،ساعد فً مكافحة األمراض
ٌ.خفف من أعراض الوحم عند الحامل

الدجاج  ،األسماك  ،البٌض ،
األرز البنً  ،منتجات من حبة
القمح الكاملة

نقصه ٌسبب تقرحات الجلد و اإلصابة بالتشنجات عند األطفال.
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الفٌتامٌن

فٌتامٌن "ب"12

المصادر الغذائٌة

الفوائد و المفعول

ٌساعد فً تكوٌن كرٌات الدم
الحمراء ٌ ،حافظ على الجهاز
العصبً  ،قد ٌقلل من خطر
اإلصابة بتصلب الشراٌٌن.

اللحوم  ،األسماك ،
الدواجن  ،البٌض  ،اللبن
الحلٌب

نقصه ٌسبب األنٌمٌا الخبٌثة

الفٌتامٌن

فٌتامٌن "ج"

المصادر الغذائٌة

الفواكه الحمضٌة (الموالح) ،
الخضراوات الورقٌة  ،وجبات
الحبوب المدعمة بالفٌتامٌنات

الفوائد و المفعول

ٌعمل كمضاد لألكسدة  ،ضروري لجلد
صحً ٌ ،نظم عملٌة التمثٌل الغذائً
أثناء الضغوط أو االمراض.

نقصه ٌسبب مرض األسقربوط.
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الفٌتامٌن

حمض الفولٌك
(فوالت(

الفوائد و المفعول

المصادر الغذائٌة

ٌساعد على تصنٌع خالٌا الجسم
الجدٌدة ٌ ،ساعد فً منع تشوهات
الموالٌد ٌ ،ساعد فً تكوٌن كرٌات
الدم الحمراء  ،قد ٌقلل من خطر
تصلب الشراٌٌن.

وجبات الحبوب المدعمة ،
الخضراوات الورقٌة داكنة
الخضرة ،الفاكهة ،
البقولٌات  ،خبز الخمٌرة ،
جنٌن حبة القمح

نقصه ٌسبب نوع من االنٌمٌا (فٌه تضخم كرٌات الدم الحمراء).
وقد ٌسبب عدم توفر قدر كاف من الفوالت خالل األشهر األولى من الحمل عٌوبا ً خلقٌة فً القناة العصبٌه ،مثل السلسلة
المشقوفة.
كما تزٌد من خطر والدة طفل منخفض الوزن وخطر وفاة األم

ب .المعادن:
المعدن

مفعول و فوائد

مصادر غذائٌة
اللبن ومنتجاته،
الخضراوات الورقٌة،

الكالسٌوم

السردٌن ،السالمون مع العظام  ،عصٌر البرتقال المدعم بالكالسٌوم

المعدن

الحدٌد

ضروري لتكوٌن العظام واألسنان والمحافظة
علٌها  ،انقباض العضالت (ومن بٌنها عضلة
القلب) ٌ ،دعم وظائف األعصاب الطبٌعٌة ،
ٌساعد على تجلط الدم  ،قد ٌقلل من خطر
اإلصابة بسرطان القولون

مصادر غذائٌة

مفعول و فوائد

اللحوم  ،الدواجن  ،األسماك ،
وجبات الحبوب  ،الفاكهة
،الخضراوات  ،منتجات
الحبوب الكاملة

ٌساعد فً نقل االكسجٌن داخل تٌار الدم
(من خالل الهٌموجلوبٌن)  ،ضروري
لتكوٌن هٌموجلوبٌن كرٌات الدم الحمراء.

نقص الحدٌدٌ :عتبر من أكثر أشكال سوء التغذٌة شٌوعا فً العالم حٌث ٌعانً منه أكثر من ملٌار شخص نصفهم مصابون باألنٌمٌا.
وٌشكل الحدٌد الجزئٌات التً تحمل األوكسجٌن فً الدم ،وبالتالً تكون أعراض النقص التعب والكسل .وٌؤدي النقص الشدٌد فً الحدٌد
الً اإلصابة باالنٌمٌا ، ،كما أنه ٌصٌب ما بٌن  40إلً  60فً المائة من األطفال فً البلدان النامٌة.
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مفعول و فوائد

المعدن

مصادر غذائٌة

الٌود

األغذٌة البحرٌة و أسماك المٌاه المالحة كالتونة ، ،السردٌن ،السلمون و
أعشاب البحر.

ٌدخل فً تكوٌن هرمون الثٌروكسٌن الذى
تفرزه الغدة الدرقٌة ووظٌفته تنظٌم عملٌات
التمثٌل الغذائً فً خالٌا الجسم كما أنه الزم
لتنظٌم النمو وأنشطة الجهازٌن العصبً
والتناسلً.

ومن أكثر أعراضه وضوحا هو تورم الغدة الدرقٌة والتً تعرف بالجوٌتر .وتكمن اآلثار الخطٌرة لهذا المرض فً المخ حٌث ال ٌمكن أن
ٌنمو دون توافر الٌود .وطبقا ألبحاث األمم المتحدةٌ ،ولد نحو  20ملٌون طفل وهم مصابون بالتخلف العقلً بسبب افتقار األمهات إلى
الٌود .وتعانً أسوأ الحاالت من تأخر النمو والتً ترتبط إلً حد كبٌر بالتخلف العقلً.

المعدن

الزنك

مفعول و فوائد

مصادر غذائٌة
اللحوم  ،الدواجن  ،المحار ،
البٌض  ،البقولٌات  ،المكسرات،
اللبن الزبادي  ،وجبات الحبوب
الكاملة

ٌستخدم فً إنتاج الحٌوانات المنوٌة ،
ضروري للنمو وإلنتاج الطاقة ٌ ،ساعد فً
وظائف المناعة وتجلط الدم

نقص الزنكٌ :ؤدي نقص الزنك إلً تأخٌر النمو وضعف الجهاز المناعً فً األطفال الصغار .وٌرتبط نقص الزنك بخطر التعرض لإلسهال
واإل لتهاب الرئوي .وقد ٌؤدي نقص الزنك إلى إطالة فترة المخاض الذي ٌزٌد من إحتماالت وفاة األم وإصابة الجنٌن بإعاقة فً النمو

المعدن

مصادر غذائٌة

مفعول و فوائد

الكروم

منتجات الحبوب الكاملة  ،الحبوب المضاف إلٌها
النخالة ،خمٌرة البٌرة  ،كبد العجول  ،الجبن األمرٌكً
 ،جنٌن حبة القمح

ٌعمل مع األنسولٌن على تحوٌل
الكربوهٌدرات والدهون إلى طاقة

النحاس

المحار  ،المكسرات  ،البذور  ،البقولٌات  ،الكبد ،
الحبوب الكاملة

ضروري لتكوٌن الجلد والنسٌج
الضام  ،مطلوب للعدٌد من
التفاعالت الكٌمٌائٌة المرتبطة
بالطاقة  ،ضروري لوظٌفة القلب
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المغنسٌوم

المكسرات  ،البقولٌات  ،الحبوب الكاملة ،
الخضراوات الخضراء ،الموز
اللبن  ،اللحوم  ،الدواجن  ،األسماك  ،وجبات الحبوب
،البقولٌات  ،الفاكهة

الفوسفور

ٌعمل فً مئات من التفاعالت
الكٌمٌائٌة بالجسم خاصة بالتمثٌل
الغذائً ونقل الرسائل بٌن الخالٌا

مطلوب لتكوٌن عظام وأسنان
قوٌة ٌ ،دخل فً معاونة الجسم
على إطالق الطاقة

البوتاسٌوم

الفاكهة  ،الخضراوات  ،البقول  ،اللحوم

ٌساعد فً نقل اإلشارات العصبٌة
 ،إنقباض العضالت ( ومن بٌنها
عضلة القلب)  ،قد ٌساعد فً
اإلحتفاظ بضغط الدم الطبٌعً

الصودٌوم

ملح المائدة  ،الخضراوات  ،العدٌد من األطعمة
الجاهزة  ،بعض المٌاه المعبأة

ٌحتفظ بالسوائل داخل الجسم ،
ٌساعد فً نقل اإلشارات العصبٌة
وإنقباض العضالت ٌ ،ساعد فً
التحكم بإٌقاع عضلة القلب

.III

الماء واأللٌاف

هذه المجموعة من المواد التً توجد فً األكل الذي نتناوله تعتبر مواد ؼٌر ؼذابٌة بإعتبار أن الجسم ال ٌستفٌد
منها فً إنتاج الطاقة أو فً بناء الجسم أو فً تكوٌن الجهاز المناعً إال أنها فً نفس الوقت ذات أهمٌة بالؽة فً
جعل العملٌات السابقة تتم كما تساهم مساهمة فاعلة فً عملٌات اإلخراج والتخلص من الفضبلت .
أ -األلٌاف:
هً مركبات مختلفة توجد بكثرة فً األغذٌة النباتٌة مثل الخضروات والفواكه ومن مصادرها أٌضا القشرة أو
الغالف الخارجً للحبوب (الردة) .وال ٌستطٌع الجسم هضمها كً ٌستفٌد منها إال أنها تساعد فً تسهٌل
عملٌات الهضم واإلمتصاص لألغذٌة األخرى كما تساعد فً عملٌات اإلخراج وتمنع حدوث اإلمساك وتلبك
الطعام فً األمعاء.
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ب -الماء:

مهم جداً للحٌاة وٌدخل فً تركٌب جسم اإلنسان بنسبة كبٌرة ( )%80-70وله العدٌد من الوظائف الهامة
مثل:








ٌساعد الجسم على التخلص من المواد السامة والضارة عن طرٌق البول أو البراز.
ٌساعد الخالٌا على القٌام بوظائفها.
ٌرطب الجسم فً الجو الحار ( العرق).
ٌساعد على خلط الغذاء فً المعدة وإمتصاصه فً األمعاء.
ٌساعد على هضم الغذاء.
أساسً فً تكوٌن الدم و الخالٌا وجمٌع سوائل الجسم المختلفة.
ٌساعد الكلى فً أداء وظائفها كما ٌساعد على حفظ و توازن األمالح فً الجسم.

الوجبة الغذائٌة الكاملة :
ٌجب أن تحتوي الوجبة الكاملة على األقل على مصدر واحد من كل مجموعة من المجموعات الؽذابٌة
المذكورة سابقا وبكمٌات مناسبة.
أمثلة لوجبات تكمٌلٌة
 رؼٌؾ  +زبادي +سلطة رؼٌؾ +بٌض +عصٌر برتقال أ رز +فول  +طماطمالرسائل األساسٌة:
 إدخال األؼذٌة التكمٌلٌة للطفل بعد الشهر السادس ،على أن تكون الوجبات متكاملة ؼذابٌا ،طازجة،
سهلة الهضم وبكمٌة كافٌة .هذا مع مواصلة إرضاع الطفل حتى ٌكمل عامه الثانً.
 إ ن الفطام المفاجا دون اإلستمرار فً الرضاعة قبل أن ٌتعود الطفل على األكل ٌسبب مشاكل نفسٌة
كما ٌسبب سوء التؽذٌة .فإذا قررت األم فطام طفلها فٌجب أن ٌتم ذلك تدرٌجٌا.
 اإل ستمرار فً الرضاعة مع الحمل ال تإثر على الطفل الرضٌع أو على الجنٌن داخل الرحم بل ٌجب أن
تتؽذى األم جٌدا .

23

تغذٌة الحامل والمرضع
أهمٌة التغذٌة الجٌدة للحامل:


للوقاٌة من اإلجهاض أو والدة طفل ؼٌر مكتمل العمر الرحمً ( 7.5شهر)



الطفل المولود بوزن أقل من الوزن الطبٌعً  2.5كلجم تقل فرصته فً الحٌاة لعدم تكوٌن أجهزته بصورة تساعده
على استقبال الحٌاة.



للوقاٌة من نقص فٌتامٌن (أ) أثناء فترة الحمل مما ٌعرض األم لئلصابة بالعمى اللٌلً وٌإثر على جنٌنها.



للوقاٌة من نقص الٌود أثناء الحمل وبالتالً الوقاٌة من مرض الؽدة الدرقٌة أو إصابة الجنٌن بالتخلؾ العقلً.



الوقاٌة من نقص الكالسٌوم الذي ٌساعد على نمإ عظام الجنٌن وأسنان األم ومنع حدوث والدة أطفال مصابٌن
بالكساح (لٌن العظام).



للوقاٌة من نقص البروتٌن الذي ٌقوي عضبلت المولود وٌزٌد من مقدرته علً الرضاعة.



للوقاٌة من إصابة األم بفقر الدم أثناء الحمل الذي ٌإدي الى والدة جنٌن مٌت نسبة لنقص األكسجٌن والذي ٌحدث
نتٌجة لفقر الدم.




التؽذٌة المتكاملة أثناء الحمل تساعد على إدرار كمٌات كافٌة من اللبن .
أخذ ( )6-5وجبات صؽٌرة فً الٌوم بدال عن الثبلثة وجبات العادٌة.



التؽذٌة السلٌمة تجعل الحامل تتفادي التسمم الؽذابً الذي ٌحدث أثناء فترة الحمل.



بعض الحوامل ٌصبن بالسمنة فإذا زاد وزن الحامل  %50من المعدل تجعل الحامل معرضة ألمراض السكر
والقلب كما ٌمكن أن تلد مولودا بوزن أكثر من الوزن الطبٌعً.

ٌجب مراعاة االتً:








تحتاج األم إلى كمٌة إضافٌة من أفضل األطعمة المتوفرة لدى األسرة ،تماما كما كانت تفعل أثناء الحمل .وهً تحتاج إلى
هذه األطعمة خبلل فترة السنتٌن من الرضاعة الطبٌعٌة ،ولٌس فقط فً األشهر األولى.
إذا كانت األم مصابة بسوء تؽذٌة متوسط ،فإنها ستستمر فً إفراز نوعٌة جٌدة من الحلٌب ،أفضل من حلٌب األطفال
االصطناعً .وإذا كانت تعانً من سوء تؽذٌة حاد ،فقد تقل كمٌة الحلٌب التً تنتجها األم فً كل مرة ترضع فٌها .وفً كلتا
الحالتٌن ،ومن أجل صحة األم وطفلها ،من األفضل واألكثر أمانا تؽذٌة األم تؽذٌة كافٌة ،وفً الوقت نفسه ،مساعدتها على
مواصلة الرضاعة الطبٌعٌة.
عندما تكون األؼذٌة أو الفٌتامٌنات المكمّلة متوفرةٌ ،فضل تقدٌمها إلى األم التً ترضع رضاعة طبٌعٌة ،ولٌس إلى الرضٌع.
إذ سٌإدي ذلك إلى تحسٌن صحة األم ،وٌكفل وجود قدر كاؾ من الفٌتامٌنات فً حلٌبها ،وحماٌة الرضٌع من مخاطر التؽذٌة
اإلصطناعٌة.
وبصورة عامة ،فإن كمٌة الؽذاء التً تتناولها األم لن تإدي إلى زٌادة كمٌة حلٌب األم الذي تستطٌع أن تنتجه فً ٌوم واحد.
إن حالتها الؽذابٌة قبل وخبلل فترة الحمل مهمة من أجل محتوى حلٌبها ،إال أن تؤثٌره بشكل عام ٌكون هامشٌا بما أن جسدها
ٌكفل حصول حلٌب األم على الفٌتامٌنات والمعادن المتاحة .وإذا كانت األم قلقة بؤنها ال توفر لطفلها قدرا كافٌا من الحلٌب،
فإنها تستطٌع أن تقٌّم ذلك بالتؤكد من أن الرضٌع ٌتبول ما ال ٌقل عن  7-5مرات فً الٌوم ،وٌتبرز حسب عمره ونظامه
الؽذابً.
ٌجب على األم أن تعرؾ أن تناول ما ٌكفً من األؼذٌة المتاحة ،وتنوٌعها قدر اإلمكان ،وزٌادة عدد مرات اإلرضاع لٌبل
ونهارا وطول الرضعة ،من شؤنه أن ٌدعم وٌزٌد من إنتاج حلٌبها.
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إحتٌاجات الحامل والمرضع الٌومٌة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الحلٌب ومشتقاته بمعدل  4-3أكواب أو ماٌعادلها من منتجاته كاللبن الراٌب أو الجبنة
الخضروات والفواكهه بمقدار وجبتٌن أو أكثر من الخضروات الورقٌة الخضراء أو الصفراء
,وٌستحسن أن تكون إحداها طازجة مثل الخس,الجرجٌر ,الفلفل األخضر,البندورة ,وتناول
وجبتٌن أو أكثر ٌومٌا من الفواكهه كالبرتقال ,التفاح,الشمام,وؼٌرها
اللحوم والبقول والبٌض بمقدار  100جرام من اللحمة مقسمة إلى وجبتٌن 3 ,بٌضات فً
األسبوع ,وكبدة مرة فً األسبوع على األقل .هذا وتعتبر البقولٌات مثل الفاصولٌا والحمص
والفول والعدس بدٌل جزبً عن اللحمة.
الخبز والحبوب بحٌث تحتوي الوجبة على نصؾ كوب أرز أو مكرونة أو ربع رؼٌؾ خبز
بلدي وٌفضل الخبز األسمر (بمقدار  4وجبات أو أكثر ٌومٌا).
الدهون كالسمن والزٌت والزبدة وٌمكن الحصول علٌها من طعام العابلة الٌومً.
السوابل مثل الشوربة والحلٌب وعصٌر الفواكه والماء  .وٌنصح بشرب كمٌات من الماء خارج
أوقات الطعام فً الصباح وقبل النوم .وشرب السوابل قبل نصؾ ساعة من كل رضعة.
هذا وٌنصح بعدم اإلكثار من المشروبات المنبهه كالقهوة والشاي ,واإلمتناع عن تناول كمٌات
كبٌرة من الحلوٌات والمعجنات والمشروبات الؽازٌة  .وأٌضا عدم اإلكثار من األؼذٌة المحلٌة
والصلصات  ,التدخٌن  ,تناول البهارات خاصة الحراقة  ,واألدوٌة دون إستشارة الطبٌب.
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تغذٌة الرضع وصغار األطفال
ٌقصد بها الرضاعة الطبٌعٌة والتؽذٌة التكمٌلٌة لؤلطفال دون عمر السنتٌن  ،بالرؼم من أن الرضاعة الطبٌعٌة
أمر طبٌعى ولها فوابد عدٌدة لؤلم ولؤلسرة وللببلد إال أن ممارسة الرضاعة الطبٌعٌة المطلقة لمدة ستة أشهر فً
السودان  . %55وتسهم ممارسة الرضاعة الطبٌعٌة والتؽذٌة التكمٌلٌة بنسبة  %19فى خفض وفٌات األطفال
دون الخامسة ،وخفض نسب اإلصابة بؤمراض سوء التؽذٌة.
الرضاعة الطبٌعٌة المطلقة
تعرٌف الرضاعة الطبٌعٌة المطلقة :
تعنى أن ٌعتمد الرضٌع كلٌا على لبن الثدي منذ الوالدة حتى إكمال  6أشهر من عمره دون أي إضافات أخرى
حتى الماء.
أهمٌة الرضاعة الطبٌعٌة:
مزاٌا الرضاعة
للطفل

لألم

 مؽذٌات متكاملة

 تساعد على ارتباط األم
برضٌعها

ٌ ساعد على نمو الرضٌع

 توفر الوقت لؤلم

 سهل الهضم ٌستفاد منه
على أكمل وجه

 ت ساعد على تؤخٌر
حدوث حمل جدٌد

ٌ حمً من العدوى

لألسرة والمجتمع

 تحمً صحة األم

 الوقاٌة من بعض
المستقبل
األمراض فً
 أقل كلفة من األؼذٌة االصطناعٌة

 توفر الوقت لؤلم
 تنظٌم األسرة

تركٌب لبن األم :
ٌختلؾ تركٌب لبن األم تبعا لعمر الرضٌع وبداٌة الرضعة عن أخرها وهو ٌتنوع أٌضا من رضعة إلى أخرى
وقد ٌختلؾ من وقت ألخر أثناء الٌوم ،وكذلك ٌختلؾ بإختبلؾ فصول السنة و ٌتكون لبن األم على مرحلتٌن:
المرحلة األولى وهً مهمة جدا وهً اللبن خبلل الثبلث أٌام األولى وٌعرؾ باسم اللبؤ أو السرسوب والمرحلة
الثانٌة هً اللبن مابعد اللبؤ ( اللبن الناضج).
.1اللبأ (السرسوب) :هو اللبن الذى ٌفرزه الثدي فً األٌام األولى بعد الوالدة  ،وهو سابل ؼلٌظ القوام مابل
للصفرة وٌحتوى على تركٌز عالً من األجسام المضادة للعدوى تحمى الطفل من األمراض.
أهمٌة اللبا أو السرسوب:
 هو ٌعتبرطعام كامل ٌحتوي على كل المواد الؽذابٌة والماء الذي ٌحتاج الٌه الطفل .
ٌ حتوى على مواد تحمى الطفل من األمراض.
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 ؼذاء نظٌؾ من األم للطفل مباشرة ٌعنً ال ٌحتاج تجهٌز وال تكالٌؾ.
.2اللبن الناضج :أو ّدرة اللبن وهو لبن األم الذي ٌفرز بعد أٌام من الوالدة  .تزداد كمٌته تدرٌجٌآ مما ٌجعل
الثدي ممتلبا وثقٌبل .
أ .لبن أول الرضعة  :هو اللبن الذي ٌفرز فً بداٌة الرضعة وهو خفٌؾ إذا ما قورن بلبن آخر الرضعة ٌ .تم
إفرازه بكمٌات كبٌرة وٌحتوي على الكثٌر من العناصر الؽذابٌة والماء ولما كان الرضٌع ٌحصل على كمٌات
كبٌرة من هذا اللبن  ،فإنه ٌؤخذ كل الماء الذي ٌحتاج إلٌه منه ،لذا نجد أن الرضع ال ٌحتاجون إلى الماء قبل
إكمالهم 6أشهر حتى ولو كانوا فً مناخ حار كالسودان.
ب.لبن آخر الرضعة :هو اللبن الذي ٌفرز بنهاٌة كل رضعة و ٌبدو أثخن من لبن أول الرضعة إلحتوابه على
الدهون التً تزود الجسم بالكثٌر من الطاقة وٌعطً الرضٌع اإلحساس بالشبع.
مبلحظة ٌ :جب أن ٌكمل الطفل الرضعة من ثدي واحد حتى ٌتحصل على لبن أول الرضعة ولبن أخر الرضعة
ماذا نعنً بالرضاعة المطلقة ؟
تعنى أن ٌعتمد الرضٌع كلٌا على لبن الثدي منذ الوالدة حتى إكمال  6أشهر من عمره دون أي إضافات أخرى
حتى الماء (بإستثناء األدوٌة والفٌتامٌنات التى ٌصفها الكادر الصحً إذا دعت الضرورة لذلك)  .الطفل حتى لو
كان توأم ال ٌحتاج ألي ؼذاء إضافً ؼٌر لبن األم وال حتى الماء أو الجلكوز ألن لبن األم به الكمٌة الكافٌة من
الماء والؽذاء الذي ٌحتاج إلٌه الطفل فً هذا العمر.
متى نبدأ الرضاعة من ثدى األم؟
نبدأ الرضاعة من الثدي بعد الوالدة مباشرة ٌعنً قبل أن تتم ساعة من الوالدة .وال نحدد عدد الرضعات للطفل
فً الٌوم  ،الطفل ٌجب أن ٌرضع لٌبل و نهارا حسب الطلب على األقل  8رضعات كاملة.

الطرٌقة المثلى للرضاعة:
أوال :كٌفٌة الجلسة الصحٌحة والتعلق الجٌد( كٌفٌة اإلرضاع )
مواصفات األستٌضاع :
 أن ٌكون جسم الرضٌع فً وضع مستقٌم مع رأسه.
 أن ٌكون جسم الرضٌع قرٌبا و مبلصقا لجسم أمه.
 أن ٌواجه الرضٌع ثدي األم  ،وتكون أنفه فً وضع مقابل للحلمة.
 أن تسند األم بٌدها جسم الرضٌع كله بما فٌها مقعده.
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جلسة غٌر صحٌحة

جلسة صحٌحة

مواصفات التعلق الصحٌح:





فم الرضٌع مفتوحا وواسعا .
الشفة السفلى مقلوبة للخارج .
ذقن أو حنك الرضٌع ملتصق بالثدي .
الحلمة وجزء كبٌر من أسفل الهالة داخل فم الرضٌع بمعنى جزء كبٌر من أعلى الهالة خارج فم
الرضٌع.

تعلق جٌد

تعلق غٌر جٌد
تعلق غٌر جٌد
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عالمات الرضاعة بفعالٌة
 مصات عمٌقة وبطٌبة مصاحبة بفترات توقؾ .
ٌ مكن سماع الصوت الناتج عن البلع أو مبلحظته .
 إذا كانت األم تعطً الطفل لبن الثدي فقط شجعهاعلى هذه الممارسة الجٌدة وشجعها لتواصل حتى
إكمال الطفل  6أشهر.
المعتقدات الخاطئة بشأن الرضاعة من الثدي:
 -1لبن األم ؼٌر مؽذي ( خفٌؾ)،ؼٌر كافى.
 -2عدم صبلحٌة لبن األم الحامل.
 -3إٌقاؾ الرضاعة أثناء مرض الطفل.
 -4الرضاعة المطلقة تسبب العطش والذى ٌسبب بدوره فقدان السمع.
ما هً مضار التغذٌة الصناعٌة؟
 ألبان الحٌوانات واأللبان المصنعة (المجففة) ال تحتوي على مواد المناعة لذا فإن الطفل الذي ٌتؽذى بهذه
األلبان فً شهوره األولً ٌكون معرضا لئلصابة باألمراض.
 عُرضة للتلوث من األوانً والجو عند إعدادها وتقدٌمها للطفل ،باإلضافة إلً أنها سرٌعة التلؾ إذا لم
تستخدم فً حٌنها مما ٌجعل الطفل معرضا لئلصابة باألمراض .
 تؽذٌة الطفل بواسطة األلبان األخرى تقلل من كمٌة لبن الثدي .
الرسائل الرئٌسٌة فً مجال تغذٌة الرضع وصغار األطفال:
 من الضروري أن تبدأ الرضاعة الطبٌعٌة لؤلطفال حدٌثً الوالدة من الثدي بعد الوالدة مباشرة (خبلل
الساعة األولً من الوالدة).
ٌ وجد اللبؤ (السرسوب) فً األٌام األولى بعد الوالدة و هو ٌساعد على حماٌة األطفال الرضع الصؽار
من المرض ألنهم أكثر عرضة للخطر.
ٌ جب تبلمس جلد الطفل مع جلد األم بعد الوالدة مباشرة.
ٌ جب إرضاع األطفال حلٌب الثدي فقط حتى الشهر السادس من عمرهم (رضاعة طبٌعٌة مطلقة) .حلٌب
الثدي ٌحتوي علً ماء وأؼذٌة وهو الدواء الذي ٌحارب المرض.
 األطفال األكثر من  6أشهر ٌجب ان ٌستمروا فى الرضاعة الطبٌعٌة حتى عمر سنتٌن.
 التوتر و الصدمات ٌتعارض مع كٌفٌة إطعام وإرضاع الطفل من الثدي و قد ٌقلل إنتاج اللبن من الثدي.
ٌ جب أن ٌكون طفلك قرٌب منك (نفس الؽرفه نفس السرٌر) ، ،لٌبل ونهارا لكً ٌساعد على الرضاعة
الطبٌعٌة و إلنتاج المزٌد من الحلٌب.
 ال تعطً طفلك التركٌبات المصنعة لبن البودرة على اإلطبلق إال عند الضرورة ألنه خطر على
صحته.
 إذا توقفت األم عن الرضاعة الطبٌعٌة ٌمكن أن تبدأ من جدٌد .إجعل الطفل ٌمسك الثدي لٌرضع من
جدٌد .كلما أرضعت أكثر ،سوؾ تنتج حلٌب أكثر.
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التغذٌة التكمٌلٌة
تعرٌف التغذٌة التكمٌلٌة:
هً تقدٌم وجبات سهلة الهضم لؤلطفال الرضع عند إكمالهم الشهر السادس من العمر بعد أن ٌكونوا قد
أخذوا رضاعة طبٌعٌة مطلقة  ،مع ضرورة اإلستمرار فً الرضاعة من الثدي لمدة عامٌن أو أكثر.
وسمٌت بالتؽذٌة التكمٌلٌة ألنها تكمل المؽذٌات فً لبن األم لمواجهة النمو السرٌع للطفل فً هذه المرحلة
و تكملة بعض النواقص فً العناصر الؽذابٌة .
أهمٌة التغذٌة التكمٌلٌة:
نمو وتطور الطفل فً سنواته الثبلث األولى من عمره سرٌعا وخاصة فً السنة األولى حٌث ٌتضاعؾ وزنه
وطوله وٌصاحب ذالك تطور فً تركٌبة ووظابؾ أعضابه وخاصة الدماغ  ،هذا ٌتطلب تؤمٌن التؽذٌة الكافٌة
بكمٌات مناسبة لعمر ووزن الطفل محتوٌة على العناصر الؽذابٌة األساسٌة البلزمة لهذا النمو والتطور السرٌع.
مخاطر إدخال األغذٌة التكمٌلٌة قبل  6أشهر:
تقدٌم األؼذٌة التكمٌلٌة للطفل قبل أن ٌكمل الستة أشهر التؤثٌر سلبا على صحته وٌترتب علٌه مخاطر نذكر منها :
 سوء التؽذٌة إذا كانت الكمٌات والنوعٌات ؼٌر متوازنة حٌث أن الطعام الذي ٌعطى بدال عن حلٌب األم
ٌكون رخوا ساببل ،فهو ٌمؤل المعدة ولكن بمواد مؽذٌة أقل .
 قلة رضاعة الطفل ،وقلة إنتاج الحلٌب لدى األم ،وبالتالً تقل إستفادة الطفل من المواد الؽذابٌة
والمناعٌة فتزٌد خطورة اإلصابة باألمراض .
 زٌادة إحتمالٌة حدوث الحمل عند األم .
 اإلصابة باإللتهابات المعوٌة (اإلسهاالت) والتً تشكل خطرا" كبٌرا" على صحة و حٌاة األطفال .
الخطوات العملٌة للبدء فً التغذٌة التكمٌلٌة:
كٌؾ تطعم األم طفلها عندما ٌكمل الستة شهور؟
ٌ جب على األم أن تبدأ فً إدخال األطعمة التكمٌلٌة تدرٌجٌا لطفلها منذ نهاٌة الشهر السادس من عمره.
 عند إطعام الطفل  ،أعطٌه الثدي أوال  ،ثم أكملً بالؽذاء التكمٌلً  ،وأصبري على الطفل حتى ٌتعود على
المذاق الجدٌد.
ٌ جب أن تحتوى هذه األطعمة على المجموعات الؽذابٌة األساسٌة وٌفضل أن تكون من أنواع الطعام
المتواجد بالمنزل.
 إبدبً بإعطاء الطفل كمٌات صؽٌرة من الؽذاء شبه السابل والمهروس جٌدا بكمٌات صؽٌرة تتكون من
النشوٌات (تزداد تدرٌجٌا فً الكمٌة وفً عدد الوجبات و تزٌد األكل بكمٌات بسٌطة حسب عمر الطفل).
 أعطً الطفل نوعا واحدا من الطعام فً كل مرة ولمدة ٌومٌن مثبل حتى ٌعتاد على المذاق وحتى تتؤكدى
من قبوله له ،ثم إدخلى ؼذاء آخر.
 أعطً الوجبة للطفل بالملعقة.
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 قدمً الطعام للطفل بنفسك أو شخص كبٌر و إعطه األكل فى صحن منفصل ،وال تدعٌه ٌؤكل لوحده أو
بمساعدة أطفال أكبر منه سنا.
 عدم إضافة البهارات والدهون والسكر فً إعداد طعام الطفل.
 المهم مواصلة الرضاعة حتى ٌكمل سنتٌن.
كمٌات الطعام الالزمة للتغذٌة التكمٌلٌة (قوائم الطعام) :
الكمٌة/الوجبة

عدد الوجبات

العمر

سماكة الوجبة

نهاٌة
الشهر
السادس

مع مرتٌن فً الٌوم مع إستمرار الرضاعة
ناعمة
عصٌدة
الخضروات و الفواكه
مهروسة جٌدا

9-7
شهور

طعام مهروس ٌحتوي على  3مرات فً الٌوم مع إستمرار الرضاعة ٌزداد تدرٌجٌا ً إلى أن ٌصل ⅔
إناء حجمه  250مل
.
(النشوٌات)

12-9
شهر

طعام مهروس ٌحتوي على  3مرات فً الٌوم مع وجبة خفٌفة بٌن ¾ إناء حجمه  250مل
جمٌع عناصر الغذاء (إدخال الوجبات الرئٌسٌة و اإلستمرار فً
البروتٌن النباتً) فول ،الرضاعة
عدس ،عدسٌة مثال

24-12
شهر

طعام األسرة الذي ٌحتوى  3مرات فً الٌوم مع  2وجبة خفٌفة إناء حجمه  250مل
على جمٌع عناصر الغذاء بٌن الوجبات الرئٌسٌة و اإلستمرار فً
البروتٌن الرضاعة
فٌها
بما
الحٌوانً(بٌض ،لحم ،فراخ)

 3-2ملعقة كبٌرة

الرسائل االساسٌة-:
 إدخال األؼذٌة التكمٌلٌة للطفل بعد الشهر السادس ،على أن تكون الوجبات متكاملة ؼذابٌا ،طازجة،
سهلة الهضم وبكمٌة كافٌة .هذا مع مواصلة إرضاع الطفل حتى ٌكمل عامه الثانً.
 أن الفطام المفاجا دون اإلستمرار فً الرضاعة قبل أن ٌتعود الطفل على األكل ٌسبب مشاكل نفسٌة
كما ٌسبب سوء التؽذٌة فإذا قررت األم فطام طفلها فٌجب أن ٌتم ذلك تدرٌجٌا.
 اإل ستمرار فً الرضاعة مع الحمل ال تإثر على الطفل الرضٌع أو على الجنٌن داخل الرحم بل ٌجب أن
تتؽذى األم جٌدا .
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متابعة النمو
• لمتابعة النمو تكون بااللتزام بالوزن الدوري.
• الوزن الدوري هو وزن الطفل بانتظام من بعد الوالدة وحتً عمر  5سنوات .
• لمتابعة النمو نستعمل كرت البنت والولد لنحدد ما اذا كان وزن الطفل زابد -ثابت -او ناقص

فابدة الوزن الدوري :
• متابعة صحة الطفل .
• الحماٌة من مشاكل سوء التؽذٌة .
الطرٌقة الصحٌحة لمتابعة الوزن:
كرت الولد

كرت البنت
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أهمٌة الوزن الدوري:
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تغذٌة الطفل المرٌض:
• الطفل المرٌض ٌفقد الشهٌة لبلكل لذا ٌجب على األم تشجٌعه و اإلستمرار فً إطعامه حتى ال
ٌتعرض لسوء التؽذٌة .
• من الضروري جدا اإلستمرار فً الرضاعة مع زٌادة األكل للطفل المرٌض حتى ٌتعافى وفً
فترة النقاهة أٌضا.
• ٌجب أن تكون الوجبات مؽذٌة و متكاملة .
• اإلكثار من السوابل .
• ٌجب اإلهتمام بوزن الطفل الدوري.
المعلومات المفصلة حول هذا الموضوع توجد فً الوحدة :الطفل المرٌض
المرض

الغـــذاء

 .1اإلسهال

ماء أرز،عصٌر الفواكه الطازج ،الشوربة ،الزبادي ،عصٌر ( القنقلٌس).

 .2نزالت البرد

عسل النحل ،عصٌر اللٌمون ،شوربة دافبة .

 .3إلتهابات الفم

سوابل باردة ،اللبن ،عصٌر الفواكهه .
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ســــــــــــــــــــــــــــوء التـــــــــــــــــــــــــــــــــغذٌة
تعرٌف سوء التغذٌة:
هو عدم تناول وجبة متكاملة فٌها (كل العناصر الؽذابٌة و المؽذٌات الدقٌقة) أو الجسم ما قادر ٌستفٌد من الوجبة
المتكاملة التى ٌتم تناولها بسبب المرض (نقص التؽذٌة) أو إذا كانت تستهلك الكثٌر من السعرات الحرارٌة
(اإلفراط فً التؽذٌة).
أسباب سوء التغذٌة :
سوء التؽذٌة ٌحدث بسببٌن مباشرٌن هما:
 -1التناول الؽذابً ؼٌر الكافً كما ونوعا
 -2المرض
باإلضافة إلى :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تلوث البٌبة (تلوث األكل و ماء الشرب)
عدم حفظ األكل و الشراب فى المكان المناسب
األمراض ( اإلسهاالت ،اإللتهابات وؼٌرها من األمراض)
التناول الؽذابً ؼٌر الكافً كما ونوعا .
ضعؾ الرعاٌة من قبل الوالدٌن و األسرة .
المفاهٌم والمعتقدات الؽذابٌة الخاطبة .
الجهل وقلة التثقٌؾ التؽذوي .
الكوارث الطبٌعٌة مثل الجفاؾ والتصحر والفٌضانات و الحروب .
الوالدات المتكررة
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شكل رقم ٌ :1وضح األسباب المباشرة و الضمنٌة واألساسٌة لإلصابة بسوء التغذٌة

سوء التغذٌة

المحصلة
النهائٌة

أسباب

عدم كفاٌة المتناول من
الغذاء

األمراض

مباشرة

أسباب تحتٌة
(غٌر
مباشرة)

قلة اإلهتمام
والرعاٌة لألم
والطفل

نقص الرعاٌة
الصحٌة
والبٌئة غٌر
الصحٌة

نقص المقدرة علً
الحصول على
الغذاء

قلة التعلٌم

المصادر والتحكم فٌها
مصادر بشرٌة و إقتصادٌة
أسباب
أساسٌة
عوامل سٌاسٌة و أٌدٌولوجٌة
التركٌبة اإلقتصادٌة
المصادر
المتوفرة

أسباب وعوامل أخرى مرتبطة بسوء التغذٌة
باإلضافة لؤلسباب سالفة الذكر ,هنالك أبعاد إضافٌة ذات عبلقة مباشرة بؤمراض سوء التؽذٌة مثل:
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أ -التغٌٌرات الموسمٌة
ٌبلحظ دابما أن معدالت سوء التؽذٌة ترتبط بمواسم معٌنة ,فهً مثبل تزٌد خبلل موسم الصٌؾ وتقل
خبلل أشهر الشتاء وقد لوحظ أن النقص فً وفرة الؽذاء وإمكانٌة الحصول علٌه وكذلك إرتفاع معدالت
وفٌات األطفال أٌضا مرتبطة بؤشهر الصٌؾ
ب -الدورات المتعاقبة لألجٌال
سوء التؽذٌة ٌصٌب األطفال كما ٌصٌب الكبار أٌضا ,ولذلك عندما تكون المرأة الحامل تعانً من سوء
التؽذٌة فإن ولٌدها البد من أن ٌكون نؤقص الوزن مما ٌجعله أٌضا عرضة لؤلمراض وألن ٌكون
مصاب بسوء التؽذٌة أٌضا .وسوء تؽذٌة الحامل عادة ال ٌكون ولٌد اللحظة إنما ؼالبا ٌكون وهً فً
مرحلة المراهقة تعانً من نقص التؽذٌة .وهكذا فإن تؤثٌر سوء التؽذٌة ال ٌقؾ عند حد الشخص
المصاب وإنما ٌتعاقب بٌن األجٌال المختلفة.
2

الموالٌد
ناقصً
الوزن
3

أطفال ٌعانوا من
فشل النمو

النساء بمعدل
منخفض من
الوزن مقابل
الطول

الحمل المبكر
للمراهقٌن

معدل منخفض
للوزن مقابل
الطول

1

5b
5
a

مراهقات بمعدل
منخفض من الوزن
مقابل الطول
4

أعراض وعالمات سوء التغذٌة:
كٌؾ نعرؾ أن الطفل مصاب بسوء التؽذٌة؟
بقٌاس محٌط منتصؾ الذراع و وجود ورم فى الرجلٌن و الشحوب و قلة الحركة نعرؾ ما إذا كان وزن الطفل
ناقصا.
عالمات الطفل المصاب بالهزال الشدٌد:

• ضعٌؾ هزٌل -وجه "الرجل العجوز"
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• الفتور :الطفل هادئ جدا وال ٌبكً
• بروزاألضلع والعظام

عالمات الطفل المصاب بسوء تغذٌة شدٌد مع ورم:
•نفس عبلمات الطفل المصاب بالهزال الشدٌد مع وجود ورم أو
تورم عام بالجسم وتظهر فٌه العبلمات االتٌة:
"وجه القمر"
• تقرحات جلدٌة بقع ضوبٌة بشكل ؼٌر طبٌعً أو البشرة الداكنة (فً الحاالت الشدٌدة)
• الفتور ،القلٌل من الطاقة
• فقدان الشهٌة
• تؽٌٌرات الشعر
• العصبٌةٌ ،بكً بسهولة
التورم التغذوي:
ٌبدأ التورم عادة فً الكاحل والجزء األمامً من القدم.
لمعرفة وجود التورم التؽذوي ٌتم الضؽط على القدمٌن من األمام بواسطة
اإلبهامٌن لمدة  3ثوانً ثم ترفع الٌدٌن  ،إذا ظهرت حفرة فً القدمٌن معا
واستمرت لعدة ثوانً فهو تورم ؼذابً وإذا كان محصورا فى قدم واحدة فهو
عبلمة لمرض آخر .

درجات الورم:
هنالك ثبلثة درجات للتورم وهً :
درجة  +بسٌط  :كلتا القدمٌن والكاحل.
درجة  ++متوسط  :كلتا القدمٌن  ،أسفل الساق  ،الٌدٌن وأسفل الذراعٌن.
درجة  +++شدٌد :تورم عام ٌشمل كلتا القدمٌن  ،الساقٌن  ،الذراعٌن والوجه.
خطورة سوء التغذٌة:
 .1تدهور نمو األطفال
ٌ .2تركهم عرضه لئلصابة باألمراض
ُ .3تبلِّ ُد العقل والفكر
 .4قد ٌإدى الى الوفاة

38

التحصٌن
إن التحصٌن ٌعتبر أساسٌا لحماٌة األطفال وبالتالً حماٌة كل المجتمع .إن التطعٌم هو جرعات تعطى بالفم أو
الحقن والطفل ٌجب أن ٌطعم ضد أمراض الطفولة التً ٌمكن أن تإدي الى وفاته أو إعاقته وهً  :السل ،شلل
األطفال  ،الدفترٌا  ،السعال الدٌكً  ،التتنس  ،الحصبة ،إلتهاب الكبد الفٌروسً الوبابً  ،متبلزمة المستدٌمة
النزلٌة (ب)(.إلتهاب السحاٌا ,إلتهابات الجهاز التنفسً الحاد ،إلتهاب التامور "شفاق القلب"  ،التسمم الدموي،
إلتهاب لسان المزمار ،إلتهاب المفاصل  ،إلتهاب العظام  ،إلتهاب الهلل "إلتهاب األنسجة تحت الجلدٌة")
والروتا.
ٌهدؾ برنامج التحصٌن لترقٌة وتحسٌن صحة األطفال دون العامٌن واألمهات فى سن اإلنجاب وذلك بتقلٌل
نسبة اإلصابات والوفٌات الناجمة عن األمراض التً ٌمكن الوقاٌة منها عن طرٌق التطعٌم بإعطاء جرعات لقاح
أمن وفعال عن طرٌق الحقن أو الفم حسب جدول زمنً محدد ومعلوم للمستفٌدٌن  ،وٌنقسم تقدٌم خمات التطعٌم
إلى جزبٌن تطعٌم روتٌنى عبر عدة إستراتٌجٌات (المراكز الثابتة  ،المراكز الفرعٌة والفرق الجوالة) وهى تعمل
على مدار العام حسب جلسات محدده خبلل األسبوع وٌتم إعطاء األطفال كروت إلثبات الحالة التطعٌمٌة لهم .
أما النوع الثانى من تقدٌم خدمات التحصٌن ٌتم عبر الحمبلت القومٌة والجزبٌة وتسمى باألنشطة اإلضافٌة وهى
إستراتٌجٌة داعمة للتطعٌم الروتٌنى أو اإلستجابة لوباء .وٌستهدؾ برنامج التحصٌن فبات األطفال منذ الوالدة
إلى عمر  18شهر والنساء فى سن اإلنجاب ( 49 – 15سنه).
ٌجب أن ٌبدأ التحصٌن منذ والدة الطفل أو خبلل الستة أسابٌع األولً من الوالدة  ،وعلى األم التاكد من
إعطاء طفلها كل الجرعات الوقابٌة فً مواعٌدها قبل إكمال عامه األول ،هذا مع اإلهتمام بإعطابه الجرعات
المنشطة عند بداٌة سن اإلختبلط مع األطفال االخرٌن فً الروضة أو المدرسة.
أنواع اللقاحات المستخدمة فى البرنامج واألمراض التى تقى منها:












السل
شلل األطفال
الدفتٌرٌا
السعال الدٌكً
تتانوس األمهات واألطفال حدٌثً الوالدة
الحصبة
إلتهاب الكبد الفٌروسً (نمط ب)
أمراض المستدمٌة النزلٌة نمط (ب)
اإلسهاالت المسببة بفٌروس الروتا
أمراض المكورات الرئوٌة
التهاب السحاٌا

التطعٌم ضد السل:
ٌقً الطفل من مرض السل ومضاعفاته الخطٌرة .ٌُعطً مرة واحدة فقط للطفل عند والدته بالحقن فً الساعد األٌسر. عادة ما تحدث قرحة بسٌطة فً موضع الحقنة و بعد حوالً أسبوعٌن تلتبم القرحة لوحدها وتترك ندبة صؽٌرةوعلى األم عدم تؽطٌة القرحة وإذا دعً األمر تؽطٌتها بقطعة قماش جافة .
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التطعٌم ضد الشلل:
ٌقً الطفل من اإلصابة بمرض شلل األطفال .ٌعطى كجرعة إبتدابٌة مع تطعٌم السل (فً شكل نقاط بالفم) بعد الوالدة مباشرة و 3جرعات أساسٌة معالتطعٌم الخماسً.
ال توجد له أي أعراض جانبٌة .التطعٌم الخماسً:
ٌقً الطفل من أمراض مختلفة هً الدفترٌا  ،التٌتانوس  ،والسعال الدٌكً ،التهاب الكبد الفٌروسً (ب)،متبلزمةالمستدٌمة النزلٌة (ب) " التهاب الربوي الحاد & التهاب السحاٌا "
ٌعطى فً  3جرعات تبدأ فً األسبوع السادس بفاصل شهر عن كل جرعة.قد ٌحدث إرتفاع خفٌؾ فً درجة الحرارة  ،وورم بسٌط أو إحمرار أو ألم فً مكان الحقنةالتطعٌم ضدالروتا:
 ٌقً الطفل من اإلصابة باإلسهاالت ٌعطى فً جرعتان تبدأ فً  6أسابٌع و 10أسابٌعالتطعٌم ضد الحصبة:
ٌقً الطفل من مرض الحصبة . ٌعطى فً عمر  9شهور.قد ٌحدث إرتفاع خفٌؾ فً درجة الحرارة  ،وورم بسٌط أو إحمرار أو ألم فً مكان حقنة الحصبة  .لذلكتوضع للطفل كمادات باردة عدة مرات فً الٌوم بإستعمال فوطة نظٌفة مبللة بماء الماسورة .وٌمكن إعطاء
الطفل بنادول لخفض الحرارة وتقلٌل األلم.
إذا تعذر ألي سبب تحصٌن الطفل فً السنة األولى من عمره ٌجب تحصٌنه فً أقرب وقت ممكن بعد ذلك وبسرعة
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اإلسهاالت
ما هو اإلسهال:
ٌعتبر المرٌض مصابا باإلسهال إذا تبرز أكثر من 3مرات خبلل  24ساعة وكان البراز ساببل أوشبه سابل مع
وجود أو عدم وجود عبلمات فقدان السوابل.
أعراض اإلسهال :
 إسهال أكثر من  3مرات فً الٌوم ؼٌر مصحوب أو مصحوب بؤلم.
 عبلمات فقدان السوابل (جفاؾ فى األؼشٌة المخاطٌة -العٌون تصبح ؼابرة -جفاؾ الجلد)
عند ظهور األعراض السابقه إذهب فوراً إلى أقرب وحدة صحٌة.
كٌف تنتقل العدوى باإلسهال:
 الطعام الملوث.
 الماء الملوث.
 األٌدي الملوثة.
اإلسـهـاالت عند األطفال
مضاعفات اإلسهال عند األطفال:
 اإلسهال ٌإدي إلى فقدان السوابل والجفاؾ الذي قد ٌإدي إلى وفاة الطفل إذا لم تعوض السوابل .
ٌ تسبب اإلسهال فً سوء التؽذٌة لؤلسباب اآلتٌة :
ٌ فقد الطفل بعض العناصر الؽذابٌة أثناء اإلسهال .
ٌ فقد الطفل الشهٌة لؤلكل .
 بعض األمهات ٌعتقدن خطؤ أن إعطاء الطفل األكل أثناء اإلسهال ٌمكن أن ٌضر بالطفل وٌزٌد من حدة
اإلسهال لذا ٌوقفن إعطاء الطعام.
 مسببات اإلسهال وكٌفٌة تفادٌها:
هنالك أسباب عدٌدة تإدي لئلصابة باإلسهال عند األطفال وأكثرها إنتشارا :
 تناول األطعمة والمشروبات والمٌاه الملوثة .
 سوء التؽذٌة
 الحصبة
طرٌقة المعالجة المنزلٌة للطفل المصاب باإلسهال:
 القواعد األساسٌة للمعالجة المنزلٌة للطفل المصاب باإلسهال :
 القاعدة األولى :اإلكثار من السوائل:
مع بداٌة اإلسهال ٌجب إعطاء الطفل سوابل أكثر من المعتاد وبالكمٌة التً ٌرٌدها وٌمكن إعطابه أي سوابل
قلٌلة السكر موجودة بالمنزل مثل موٌة الرز ،النشا ،الشوربة ،الزبادي المخفؾ ،روب ،شراب القنقلٌز،
محلول أمبلح التروٌة أو أي سوابل أخرى مع اإلكثار من الماء خصوصا بعد تناول الطفل للطعام
 الطفل الرضٌع أقل من 6أشهر ٌجب اإلكثار له من الرضاعة وإعطابه كمٌة بسٌطة من محلول أمبلح
التروٌة أو الماء النظٌؾ فً فترة اإلسهال .
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كٌفٌة تحضٌر محلول اإلرواء :
ٌ جب ؼسل الٌدٌن بالماء والصابون جٌدا قبل التحضٌر .
 تحضٌر لتر ماء نظٌؾ او  6كباٌات (عثمان حسٌن ) أو  7كباٌات باٌركس ملٌبة تماما بالماء فً الماعون.
 إفراغ كل محتوٌات كٌس ملح التروٌة فً الماعون ثم تحرٌك المحلول بالملعقة حتى ٌذوب تماما.
 محلول اإلرواء اآلن جاهز لئلستعمال ٌ،مكن تذوق المحلول أوال إلثارة إنتباه الطفل .
ٌ مكن إعطاء محلول اإلرواء بالكباٌة  ،الملعقة ،الفنجان أو الحقنة الفارؼة .
كٌفٌة إعطاء محلول اإلرواء :
 إذا كان عمر الطفل أقل من عام ٌعطً فنجان بعد كل جلسة تبرز .
 إذا كان عمر الطفل أقل من سنتٌن ٌعطً ½ كباٌة شاي بعد كل جلسة تبرز .
 إذا كان عمره أكثر من سنتٌن ٌعطً مقدار كباٌة شاي واحدة بعد كل جلسة تبرز .
 إذا تقٌؤ الطفل ٌجب اإلنتظار لمدة عشر دقابق وإعطابه المحلول ببطء .
ٌ جب مراعاة أن المحلول ٌكون صالحا لئلستعمال خبلل  24ساعة من تحضٌره إذا تم حفظه فً إناء نظٌؾ
ومؽطى بعدها ٌجب التخلص منه وإعداد محلول جدٌد .
ٌ جب التؤكد من تناول الطفل المصاب باإلسهال شراب الزنك مع ملح اإلرواء.






القاعدة الثانٌة  :اإلستمرار فً التغذٌة :
ٌجب اإلستمرار فً إعطاء الطفل الطعام وبكمٌات أكثر من المعتاد .
إذا كان الطفل رضٌعا ٌجب اإلستمرار فً إرضاعه بل ٌجب زٌادة عدد الرضعات عن المعتاد.
ٌجب إعطاء الطفل أطعمة مؽذٌة سهلة الهضم مهروسة وبكمٌات قلٌلة حوالً  6-5مرات فً الٌوم أثناء
اإلسهال وحتى بعد توقفه مع مراعاة اإلستمرار فً تؽذٌة الطفل بهذه الطرٌقة لمدة أسبوعٌن بعد توقؾ
اإلسهال .
عدم إستعمال أى دواء لئلسهال إال بإرشاد من المسبول الصحً .

 القاعدة الثالثة  :مراقبة عالمات الخطورة :
ٌ جب مراقبة الطفل وأخذه ألقرب وحدة صحٌة إذا ظهرت علٌه أي من األعراض اآلتٌة -:
 الحمى
 وجود دم بالبراز
 عدم القدرة على األكل والشرب بصورة جٌدة
كٌف ٌمكن أن تقً نفسك من اإلسهاالت:
 -1اإلهتمام بالنظافة الشخصٌة:
 إؼسل ٌدٌك بالماء والصابون فً الحاالت التالٌه :بعد الخروج من المرحاض -قبل الطهً -قبل األكل
وقبل إطعام األطفال وبعد تنظٌفهم.
 قص األظافر بانتظام
 ؼسل المبلبس واإلستحمام
 -2اإلهتمام بنظافة األكل:
 تؤكد من سبلمة اللحوم واألسماك عند شرابها وتؤكد من تارٌخ صبلحٌة المعلبات الجاهزة قبل
شراءها.
 تؤكد من نظافة المطبخ.
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 ؼسل األوانً وأدوات المطبخ بالماء والصابون قبل إستعمالها وإستعمل سكاكٌن وأدوات تقطٌع
منفصلة لتقطٌع الخضروات والفواكة واللحوم .
 قم بؽسل الخضروات جٌدا بماء جاري قبل أكله.
 قم بطبخ الطعام جٌدا وفً درجة حرارة عالٌة خاصة اللحوم.
 قم بتؽطٌة األطعمة المكشوفة و تجنب أكل األطعمة من الباعة المتجولٌن.
 قم بحفظ الطعام جٌدا فً مكان بارد وقم بإعادة تسخٌن الطعام جٌدا وأكله بعد الطبخ مباشرة.
 إمنع إختبلط الطعام الؽٌر مطبوخ بالطعام المطبوخ.
 ؼلً اللبن قبل تناوله.
 -3اإلهتمام بنظافة مٌاه الشرب:
 تجنب التبرز فً العراء أو قرب مصادر مٌاه الشرب.
 تؤكد من نظافة مٌاة الشرب قبل شربها فإن كانت ؼٌر نظٌفة قم بتننقٌه المٌاه بالكلور أو بؽلٌها أو
تصفٌتها بقطعة نظٌفة أو تخزٌنها أوضعها تحت الشمس مباشرة لمدة  8ساعات.
 قم بتؽطٌة برامٌل مٌاه الشرب و األزٌار.
ٌ جب أن تكون أوانً حفظ المٌاه نظٌفة وتؽسل مرتٌن أسبوعٌا وتؽطً جٌدا.
ٌ جب عدم تلوٌث مٌاه الشرب عن طرٌق دخول األٌدي الؽٌر نظٌفة وإستخدام إناء به ٌد ونظٌؾ عند
أخذ الماء من أوانا الحفظ .
 ال تقم بشرب الماء الذي إختلط بمٌاه الفٌضان.
 -4المحافظة على نظافة المنزل والشارع:
 القٌام بنظافة المراحٌض جٌدا حتً التكون مصدرا لتوالد الذباب.
 وضع األوساخ فً أكٌاس أو برامٌل مؽطاة ونتاكد من عدم وصول المٌاه إلٌها.
 القٌام بالتخلص من األوساخ بطرٌقة صحٌحة (بالحرق أو تجمع فً عربة النفاٌات).
 المحافظة على الشوارع ومجاري المٌاه نظٌفة بعمل نظافة دورٌة.
ماذا نفعل للشخص المصاب باإلسهال فً المنزل:
 منع تلوث مصادر المٌاه بواسطة مخلفات المرٌض.
 ؼسل مبلبس الشخص المصاب باإلسهال منفصلة ونشرها فى الشمس.
 القٌام باعطابه كمٌة كبٌرة من السوابل (مٌاه نظٌفة ،عصٌر دافً ،لبن مؽلً).
 إعطابه أمبلح إرواء محلوله.
 لؤلطفال الرضع زٌادة الرضعات.
 إذا لم تتحسن حالة المرٌض ٌجب الذهاب للوحده الصحٌه بسرعة.
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إلـتهـابـات الجـهـاز التـنـفـسً
إلتهابات الجهاز التنفسً:
 تشمل إلتهابات األنؾ ،األذن ،الحنجرة ،الشعب الهوابٌة والربتٌن.
 معظمها عبارة عن كحة ونزلة برد وال تحتاج إلى مضاد حٌوي وإنما تحتاج فقط للرعاٌة المنزلٌة .
 إذا كانت شدٌدة تسبب الوفاة
العوامـل التً تجعل األطفال أكثرعرضة لإلصابة بإلتـهابات الجهاز التنفـسً الحادة ( الشدٌدة):
 التعرض لشخص مصاب بإلتهابات الجهاز النفسً.
 سوء التؽذٌة
 تلوث البٌبة :التعرض للهواء الملوث  ،التدخٌن  ،اإلزدحام  ،دخان األعشاب والحطب الذي ٌستعمل فً
الطهً والتعرض للدخان ( طلح وشاؾ ) الذي تستعمله النساء.
 عدم التطعٌم أو عدم إكمال جرعاته  :عدم اإلهتمام بتطعٌم األطفال ضد أمراض الطفولة
 عدم إعطاء جرعات فٌتامٌن (أ) الوقابٌة .
الوقاٌة من إلتهابات الجهاز التنفسً:
 ممارسة الرضاعة الطبٌعٌة المطلقة حتى إكمال الطفل  6أشهر مع اإلستمرار فً الرضاعة حتى عمر
سنتٌن.
 تحصٌن األطفال ضد أمراض الطفولة وإعطاء جرعات فٌتامٌن (أ) الوقابٌة
 إدخال الوجبات التكمٌلٌة فً الوقت المناسب مع اإلستمرار فً الرضاعة الطبٌعٌة .
 متابعة النمو والتدخل المبكر لمنع أمراض سوء التؽذٌة .
 تجنب الؽبار والدخان والبرد.
طرٌقة الرعاٌة المنزلٌة للطفل عمر  6شهور فأكثر المصاب بإلتهاب فً الجهاز التنفسً :
 القاعدة االولى :اإلستمرار فً التغذٌة :
 تؽذٌة الطفل أثناء فترة المرض.
 زٌادة التؽذٌة بعد إنتهاء فترة المرض.
 نظافة أنؾ الطفل لتسهٌل الرضاعة والتنفس.


القاعدة الثانٌة  :إعطاء الطفل سوائل أكثر.
 زٌادة عدد مرات الرضاعة.
 لتلطٌؾ الحلق  ،إعطاء الطفل شراب كركدي  ،عسل نحل  ،شراب اللٌمون  ،أو أي مشروب دافا
متوفر بالمنزل (وعدم إعطاء أي دواء بدون إستشارة الطبٌب وخصوصا أدوٌة شراب الكحة ).

 القاعدة الثالثة  :مراقبة عالمات الخطورة :
ٌجب مراقبة الطفل وأخذه ألقرب وحدة صحٌة إذا ظهرت علٌه أي من األعراض اآلتٌة -:
 الٌستطٌع أن ٌشرب أو ٌرضع.
 إشتد علٌه المرض.
 أصٌب بالحمى.
 تنفسه سرٌع.
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 صعوبة فى التنفس.
طرٌقة الرعاٌة المنزلٌة للطفل عمر أقل من سته شهور:
 المحافظة على تدفبة الطفل (أن تؽطً رأسه وقدمٌه بعناٌة فً الجوالبارد وأن تلبسه مبلبس إضافٌة لتضمن
تدفبته).
 اإلكثار من الرضاعة الطبٌعٌة .
 نظافة األنؾ لتسهٌل الرضاعة والتنفس.
 مراقبة الطفل لمعرفة األعراض والعالمات التً تستدعً أخذه الفوري إلى أقرب وحدة صحٌة وهً :
 ساءت حالته.
 زادت سرعة التنفس.
 صعوبة فً التنفس.
 إمتنع عن الرضاعة أو قلت رضاعته .
 إرتفاع أو إنخفاض فً درجة الحرارة .
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النظافة الشخصٌة وإصحاح المنازل
النظافة الشخصٌة :
النظافة الشخصٌة ٌقصد بها نظافة الجسم والمبلبس وؼسل األٌدي والوجه.
فوائد النظافة الشخصٌة :
 تجعل الجسم والمبلبس والٌدٌن خالٌة من الجراثٌم التً تسبب األمراض و بالتالً المحافظة على صحته من
اإلصابة باألمراض.
ٌ تخلص اإلنسان من الروابح الكرٌهة.
 تحمً اإلنسان من اإلصابة باإلكتباب ،و التوتروٌكسب الفرد الثقة بالنفس  ،و ٌجنبه أٌضا إحراج اآلخرٌن
له ،و ٌرؼبهم فً التعامل معه ألن الناس تبتعد عن األشخاص الذٌن ال ٌهتمون بنظافتهم الشخصٌة.
 تزٌد قدرات الشخص على التركٌز فً أداء األعمال المطلوبة منه.
 تكسب الفرد الحٌوٌة والنشاط و تجعله مقببل على الحٌاة .
كٌف نمارس النظافة الشخصٌة بصورة سلٌمة :
 تنظٌؾ الجسم باإلستحمام بالماء والصابون ٌومٌا أوما ال ٌقل عن  3مرّ ات فً األسبوع.
 ؼسل الٌدٌن والوجه على األقل مرتٌن فى الٌوم .
 تنظٌؾ المبلبس وؼسلها دوما  ،واإلبتعاد عن إرتدابها لفترات طوٌلة.
 التخلّص من رابحة العرق باستخدام مزٌل العرق أو البدابل الطبٌعٌه مثل اللٌمون.
بشكل دوري.
 قص األظافر
ٍ
بشكل ٌومً.
 تؽٌٌر الجوارب
ٍ
 السواك مرتٌن على األقل ٌومٌا.
 اإلهتمام بتنظٌؾ األسنان بعد تناول الطعام.
 تنشبة األطفال على اإلهتمام بالنظافة الشخصٌّة ،من خبلل توفٌر كا ّفة إحتٌاجات النظافة األساسٌّة لهم،
بشكل صحٌح.
وتدرٌبهم على إستخدام أدوات النظافة الشخصٌّة
ٍ
 إرتداء القمصان الداخلٌّة المصنوعة من القطن؛ أل ّنه ٌمتص العرق.
 تؽٌٌر المبلبس ،وإستبدال مبلبس نظٌفة بتلك المبلّلة بالعرق؛ لتج ّنب خروج رابحة كرٌهة للجسم.
 اإلبتعاد عن إرتداء المبلبس المصنوعة من الناٌلون ،والبولٌستر ،خاصّة فً الصٌؾ.
 وضع قلٌل من العطور قبل الخروج من المنزل؛ أل ّنها تدوم فترة طوٌلة.
 العناٌة الٌومٌّة بالمناطق الحسّاسة للقضاء على رابحة اإلفرازات الطبٌعٌّة ،كما ٌُنصح بتجفٌفها جٌّدا.
 العناٌة الشخصٌّة أثناء الدورة الشهرٌّة للنساء ،وذلك بتنظٌؾ المنطقة الحسّاسة؛ لمنع اإلصابة بالفطرٌّات،
ولتج ّنب خروج روابح كرٌهة ،وٌنصح بعدم إستخدام الفوطة م ّدة أكثر من  8ساعات.
 تطهٌرالمبلبس بصورة دورٌه عن طرٌق الكً أو تعرٌضها الشعة الشمس.
متً نغسل أٌدٌنا بالصابون:
 قبل إعداد الطعام .
 قبل األكل.
 بعد الخروج من المرحاض .
 قبل إرضاع األطفال .
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 عند مبلمسة األوساخ أو المواد الكٌمٌابٌة أو المبٌدات أو المواد البترولٌة أو الكرٌمات ومستحضرات
التجمٌل.
 عند مبلمسة الحٌوانات .
األمراض التً تحدث من قلة أو عدم النظافة الشخصٌة :
 عدم غسٌل الٌدٌن ٌسبب أمراض اإلسهاالت  -الدٌدان  -التاٌفوٌد .
 عدم غسٌل الوجه ٌسبب أمراض العٌون .
 عدم نظافة الجسم ٌسبب أمراض الجرب – األمراض الجلدٌة .
هل اإلهتمام بنظافة األطفال ضرورى :
نعم ضروى والبد من تنظٌؾ األطفال بعد التبرز وؼسل وجه األطفال بعد كل وجبة على األقل أو ()5-3
مرات فى الٌوم .
أهمٌة نظافة المنزل :
 منع توالد الحشرات الضارة التً تنقل األمراض مثل الصراصٌر والذباب والباعوض.
 للقضاء على الجراثٌم الممرضة وذلك بالتخلص من األوساخ.
 تقلل الحساسٌة وأمراض الجهاز التنفسً.
 تقلل خطراإلصابات والحوادث المنزلٌه.
 تقلل التوتر وٌحسن الحاله النفسٌة.
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دور المتطوع فى المعالجة المجتمعٌة
إن المتطوع فى برنامج المعالجة المجتمعٌة قد ٌكون من الكوادر الصحٌة العاملة بالوحدة الصحٌة بالمجتمع
(معزز صحة  ،متطوع تحصٌن  ،أم لطفل مصاب بسوء تؽذٌة  ،واحدة من مجموعات دعم األمهات) أو متطوع
فً قطاع آخر أو متطوع ال ٌنتمً ألي تنظٌم ٌتم إختٌاره بالطرٌقة التً تناسب المجتمع (بواسطة قادة المجتمع
من اللجنة الشعبٌة أوشٌوخ القرٌة ........الخ) وحجم المنطقة المراد تؽطٌتها.
إكتشاف الحاالت:
تكمن أهمٌة اإلكتشاؾ المبكر للحاالت فً معالجة األطفال المصابٌن بسوء التؽذٌة قبل حدوث المضاعفات
الطبٌة أو زٌادة خطر الوفاة .
هناك إستراتٌجٌات عدة إلكتشاف الحاالت وهً تتمثل فً:
 -1من منزل لمنزل :وفٌها ٌكون كل متطوع مسبوال عن حوالً  100منزل وأن ٌقوم بالزٌارات ٌومٌا على أن
ٌنتهً من كل المنازل فً  3أٌام ،وهً أفضل إستراتٌحٌة حٌث ٌكون من المضمون الوصول الى جمٌع
المنازل.
 -2مسح تؽذوي بؤماكن محددة بالمنطقة أو خبلل مناسبة معٌنة مثل ٌوم السوق أو عبر طبلب المدارس
(ٌفضل إستخدام هذه اإلستراتٌجٌة عند عدم توفر عدد كبٌر من المتطوعٌن أو عند اإلعتماد على الكوادر
الصحٌة إلجراء المسح) .
 -3ضمن الحمبلت القومٌة  ،حٌث ٌتم تنسٌقها قومٌا  ،والبٌا ومحلٌا.
 -4تحوٌل ذاتً  :حٌث تذهب األمهات إلى الوحدات الصحٌة طلبا للخدمة عند إرتفاع نسبة الوعً بالمجتمع
بعبلمات سوء التؽذٌة وتوفر الخدمة .
ٌ -5تم تقٌٌم األطفال بإستخدام (قٌاس محٌط منتصؾ الذراع األعلى  )MUACوقٌاس درجة تورم القدمٌن ثم
ٌتم تحوٌل الحاالت.
ٌ -6علن عن زمان ومكان تقدٌم الخدمة بإستخدام وسابل اإلتصال المحلٌة ( المسجد  ،الكنٌسة. )...،
قٌاس محٌط منتصف الذراع األعلى :MUAC:
ٌ ستخدم شرٌط من الببلستٌك ذو ألوان عدة ( أحمر ،أصفر ،أخضر) وبه قٌاسات مقسمة إما بالملمتر أو
بالسنتمتر و ٌعرؾ بشرٌط المواك  ،وهو ٌستخدم لؤلطفال من عمر  59 -6شهرا .
ٌ وضع فً منتصؾ المسافة بٌن الكتؾ وأعلى المرفق وتكون الذراع إلى األسفل والجسم فً حالة إسترخاء
ٌ ،ستخدم الشرٌط لمعرفة نقطة المنتصؾ .
 لقراءة القٌاسات ٌتم إدخال طرؾ الشرٌط فً الفتحة األولً وإخراجه وقراءة الرقم الموجود محازٌا للسهم
خبلل الفتحة الثانٌة فإذا كان أقل من  115ملمتر ٌعتبر سوء تؽذٌة و ٌتم تحوٌله .

المواك هو شرٌط قٌاس ٌقاس به محٌط منتصف أعلى الذراع .
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و ٌقرأ المواك ثالث ألوان تحدد حاالت سوء التغذٌة:
 األخضر ٌ ،عنً أن الطفل طبٌعً و ٌتابع بمراكز النمو
 األصفر ٌ ،عنً أن الطفل معرض للخطر و ٌحول لمراكز التؽذٌه اإلضافٌه إن وجدت
 األحمر ٌ ،عنً أن الطفل فً خطر و ٌحول لمراكز المعالجة الخارجٌة لمزٌد من التشخٌص
 دور معزز الصحة فً المعالجة اإلجتماعٌة ألمراض سوء التؽذٌة
التحوٌلٌ :تم تحوٌل األطفال المصابٌن بسوء التؽذٌة للمراكز العبلجٌة بإستخدام مذكرة تحوٌل ملحق()4
التحوٌل لبرامج التغذٌة المختلفة:
-

األطفال الذٌن ٌكون قٌاس محٌط أعلى الذراع لدٌهم أقل من  115ملم(مواك احمر) أو لدٌهم ورم
ؼذابً و ٌعانون من مضاعفات مثل اإلسهال أو أمراض الجهاز التنفسً أو فقدان الشهٌة ٌتم تحوٌلهم
ألقرب وحدة معالجة صحٌة أو مستشفً.
ٌتم تحوٌل األطفال الذٌن ٌكون قٌاس محٌط منتصؾ أعلى الذراع لدٌهم أقل من  115ملم(مواك أحمر)
أو ٌعانوا من ورم ؼذابً إلى برنامج المعالجة الخارجٌة.
ٌتم تحوٌل األطفال الذٌن ٌكون قٌاس محٌط منتصؾ الذراع األعلى لدٌهم أكبر من  115ملم وأقل من
 125ملم (مواك أصفر) إلى مراكز التؽذٌة اإلضافٌة إن وجدت .فً حالة عدم وجود مركز تؽذٌة
إضافٌة ٌتم تحوٌل األم إلى أقرب مركز متابعة نمو أو أقرب مجموعة رضاعة.
ٌتم تحوٌل األطفال الذٌن ٌكون قٌاس محٌط أعلى الذراع لدٌهم أكبر من  125ملم وأقل من  135ملم
إلى مراكز التؽذٌة الوقابٌة إن وجدت أو أقرب مركز متابعة نمو أو أقرب مجموعة رضاعة.
إذا تمت مبلحظة تورم بالجسم و هزال ٌمكن أخذ الطفل مباشرة للوحدة الصحٌة لتقٌٌمه وإتخاذ اإلجراء
المناسب.

متابعة السواقط أو األطفال الذٌن لدٌهم مشاكل:
ٌتم حصر الحاالت التً تؽٌبت  3زٌارات متتالٌة عن مركز المعالجة الخارجٌة أو اإلضافٌة((OTP ,SFP
وٌبلػ المتطوعٌن بالحاالت وعناوٌنها حسب القرى التً ٌوجد بها الحاالت والتى تتبع للمتطوع المعنى لمعرفة
أسباب التؽٌب وإقناع األمهات بمتابعة العبلج وذلك من خبلل الزٌارات المنزلٌة كما ٌتم أٌضا متابعة الحاالت
التً تعانً من مشاكل مثل عدم زٌادة الوزن ،فً هذه الحالة ٌفضل أن تقوم بالزٌارة مرشدة التؽذٌة أو الكادر
مقدم الخدمة بالمركز المعنً لمعرفة أسباب عدم زٌادة الوزن من خبلل مقابلة األم والتحدث معها.
تعزٌز السلوك التغذوي والصحً:
ٌتم من خبلل رفع الوعً لدى األفراد عن سوء التؽذٌة وطرق معالجتها وعن الخدمة المتوفرة والممارسات
التؽذوٌة الصحٌحة وذلك من خبلل الزٌارات المنزلٌة ومجموعات النقاش كما ٌمكن لمرشدة التؽذٌة أو المشرؾ
إقامة ندوات بصورة دورٌة  ،إستخدام وسابل اإلتصال المحلٌة المختلفة التى تعمل على زٌادة الوعً الصحً
والتؽذوي لمختلؾ الفبات.
الربط بٌن المتطوع والكادر الموجود فى مركز المعالجة المجتمعٌة أو مجموعات الرضاعة الطبٌعٌة ومراكز
متابعة النمو:
ٌجب تملٌك المتطوع باآلتى:
 قابمة بؤسماء مراكز المعالجة المجتمعٌة الموجودة بالمنطقة المستهدفة حتى ٌتم التحوٌل لها.
 قابمة بؤسماء مراكز متابعة النمو الموجودة بالمنطقة المستهدفة .
 قابمة برإساء مجموعات دعم الرضاعة الطبٌعٌة بالمنطقة.
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 ربط المتطوعٌن بالمركز عن طرٌق اإلجتماعات الشهرٌة لمناقشة تقرٌر المتطوع والتؽطٌة و متابعة
حاالت الهروب وتقدٌم الرسابل األساسٌة.
رسائل تثقٌفٌة أساسٌة لراعً الطفل فً برنامج المعالجة المجتمعٌة :











األؼذٌة العبلجٌة الجاهزة المعده لئلستخدام هً ؼذاء و دواء لؤلطفال المصابٌن بسوء
التؽذٌة الشدٌد الحاد  ،وال ٌجب تقاسمها أو مشاركتها أبدا مع األخرٌن.
بٌع األؼذٌة العبلجٌة ٌإخر شفاء طفلك.
بالنسبة لؤلطفال فً سن الرضاعة الطبٌعٌةٌ ،جب دابما إرضاع الطفل من الثدي وحسب
الطلب قبل إعطاء األؼذٌة العبلجٌة.
ٌنبؽً إعطاء األؼذٌة العبلجٌة قبل ؼٌرها من األطعمة .إعطاء وجبات صؽٌرة من األؼذٌة
العبلجٌة وٌجب تشجٌع الطفل علٌها  ،إعطً الطفل الؽذاء العبلجً كل ثبلثة إلى أربعة
ساعات.
دابما أعطً الطفل الكثٌر من المٌاه الصحٌة للشرب أثناء تناول الؽذاء العبلجً.
إؼسل ٌدٌك بالماء والصابون قبل إعطاء الؽذاء العبلجً.
المحافظة على نظافة الطعام وتؽطٌته.
األطفال المصابٌن بسإ التؽذٌة الحاد ٌبردون بسرعة ،لذلك دابما أبقً الطفل مؽطى ودافا

رسائل تثقٌفٌة أساسٌة لمقدمً الرعاٌة لألطفال فى مراكز المعالجة للمتابعة األسبوعٌة:
وهى تشمل رسابل أساسٌة للنساء الحوامل و المرضعات البلبً لدٌهن أطفال أقل من ستة أشهر مع

األخوة األكبر سنا فً المعالجة :










خبلل فترة الحملٌ ،جب على األمهات تناول وجبة إضافٌة واحدة على األقل ٌومٌا.
تناول وجبتٌن إضافٌتٌن ٌومٌا أو وجبات خفٌفة بٌن الوجبات  ،أثناء فترة الرضاعة الطبٌعٌة.
تناول أفضل أنواع األطعمة المتوفرة ،مثل الحلٌب والفواكه الطازجة والخضروات واللحوم واألسماك
والبٌض والحبوب والبسلة والفاصولٌا ....إلخ.
تناول كمٌات كبٌرة من الماء و السوابل .
تناول المؽذٌات ٌساعد الجسم على النمو بشكل جٌد صحً أثتاء فترة الحمل والرضاعة الطبٌعٌة.
تناول أقراص الحدٌد وحمض الفولٌك لمنع فقر الدم أثناء فترة الحمل وعلى األقل ثبلثة أشهر بعد
الوالدة.
إستخدام الملح المضاؾ إلٌه الٌود ألنه ٌساعد فى نمو و تطور دماغ الطفل.
الحضور لمتابعة الحمل أربع مرات على األق لخبلل فترة الحمل.
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الزٌارات المنزلٌة :متابعة الحاالت

الحاالت التً ٌجب متابعتها:








إذا تؽٌب الطفل عن جلسة واحدة أو جلستً معالجة بالعٌادة الخارجٌة بالوحدة الصحٌة .
إذا كان من السواقط وهم من تؽٌبوا عن  3جسات معالجة بالعٌادة .
إذا لم ٌزد وزنه أو تدهورت حالته .
إذا خرج الطفل من العنبر بمركز المعالجة .
إذا رفضت األم أن تدخل مركز المعالجة الداخلٌة و قررت أن تتابع بالعٌادة الخارجٌة فقط .
فً حالة الؽٌاب والسواقط فإن المتطوع ٌقوم بالزٌارة أما إذا إستمر تؽٌب الطفل لجلسة أخرى فعلى
مرشدة التؽذٌة زٌارة الطفل بالمنزل إلقناع األم بالحضور .
فً حالة عدم زٌادة الوزن أو ثباته أو تدهور حالة الطفل ٌفضل أن تقوم المرشدة بالزٌارة .

موجهات الزٌارة المنزلٌة :
على متطوع المعالجة المجتمعٌة لسوء التغذٌة اإللتزام بالموجهات التالٌة عند تنفٌذ الزٌارات المنزلٌة:
 .1إختٌار الوقت المناسب لؤلسرة مما ٌمكنه من أداء مهمته بالصورة المطلوبة .
 .2إستبذان أهل الدار قبل الدخول إلٌهم.
 .3بدء زٌارته بالتحٌة المناسبة وأن ٌكون بشوشا.
 .4تعرٌؾ نفسه والهدؾ من زٌارته .
 .5التحدث مباشرة مع الشخص المسبول عن رعاٌة الطفل ومناقشة المواضٌع التى تتعلق بصحة الطفل
مستعمبل مهارات تواصل جٌدة ووسابل تعلٌمٌة مبلبمة .
 .6خلق عبلقة حمٌمة .
 .7البقاء بالمنزل فترة مناسبة تمكنه من تقدٌم الرسابل وتوجٌه السلوك بما تقتضٌه حاجة األسرة .
فوائد الزٌارات المنزلٌة :
 .1إقامة عبلقات طٌبة مع العاببلت .
 .2التعرؾ على األمراض الشابعة بالمنطقة.
 .3إكتشاؾ األوضاع المحفوفة بالمخاطر الصحٌة وتعدٌلها فى وقت مبكر .
 .4تتبع التقدم الذى ٌحرزه المرٌض والتقدم فى حل المشكبلت األخرى .
 .5تعلٌم األسرة كٌفٌة المعالجة المنزلٌة للطفل المرٌض.
 .6إطبلع األسر بؤحداث المجتمع الهامة التى تحتاج لمشاركة منهم .
 .7التعرؾ على البٌبة والظروؾ التى تإثر على سلوك الناس.
 .8التواصل من خبلل الزٌارات المنزلٌة ٌشعر الناس بالسعادة والطمؤنٌنة وهم فى بٌوتهم .
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ملحق ( )1إستمارة المالحظة:













هل قام المتطوع بتحٌة أهل المنزل واإلستبذان منهم ؟
هل قام بتعرٌؾ نفسه؟
هل وضح الؽرض من الزٌارة ؟
هل قام بازالة الحواجز وخلق عبلقة بٌنه وبٌن من ٌتحدث معه؟
هل قام بطرح األسبلة بطرٌقة صحٌحة ؟
هل ركز إنتباهه على المتحدث؟
هل أثنى على األم ألى عمل مفٌد قامت به؟
هل إستعمل لؽة وعبارات بسٌطة ؟
هل إختار الوسابل التوضٌحٌة المبلبمة؟
هل إستخدم الوسابل التوضٌحٌة بصورة فعالة؟
هل قدم معلومة صحٌحة؟
هل تؤكد من فهم األم للمعلومة بطرٌقة صحٌحة؟
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ملحق ( )2إستمارة تصنٌف المواك :
قٌاس المواك لالطفال (59-6شهر)

تصنٌفات المواك
طبٌعى ( اللون االخضر) أكثر من
12.5سم

متوسط (اللون االصفر) - 11.5
أقل من  12.5سم

(بالحزم)

(بالحزم)

الحاد(اللون االحمر)

الورم

اقل من  11.5سم

(بالحزم)

(بالحزم)
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ملحق ()3استمارة تسجٌل األطفال المصابٌن بسوء التغذٌة :
الرقم

إسم الطفل

إسم راعً الطفل

التلفون

العنوان

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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المواك (سم)

الورم
نعم  /ال

الطفل متابع
فً البرنامج
نعم  /ال

التحوٌل
نعم  /ال

ملحق ( )4إستمارة التحوٌل :

وزارة الصحة االتحادٌة
االدارة العامة للرعاٌة الصحٌة االساسٌة
إدارة صحة األم و الطفل  -برنامج التغذٌة القومى
إستمارة تحوٌل حاالت سوء التغذٌة الحاد
التارٌخ .. .............................اسم لطفل......................جنس الطفل...................................
العمر باالشهور ...............................اسم راعً الطفل............................................
العنوان.....................................................................................................رقم
التلفون ......................المواك ........................وجود ورم غذائً  :نعم  /ال
.........................................
المحلٌة..........................................الوحدةاالدارٌة..................................
المنطقة /القرٌة ..................................................
البرنامج المحول الٌه )معالجة داخلٌة  ،معالجة خارجٌة  ،تغذٌة
اضافٌة........................................................اسم المركز...........................
اسم المتطوع.......................................................
التوقٌع..............................................................................................
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